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 خالصه مديريتي:
صنعت نفت كشور موتور محركه توسعه و اقتصاد ملي با عنايت به وابستگي شديد اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي، 

تأمين خوراك صنايع  ر،است. نقش صنعت نفت در تأمين انرژي اوليه مورد نياز و همچنين تأمين درآمدهاي ارزي كشو
دليل ارتباط تنگاتنگ با صنايع و هباشد. صنعت نفت بمنحصر بفرد و حياتي مي ،پتروشيمي و تقويت قدرت ملي كشور

 گذاري داخلي و خارجي و ايجاد اشتغال دارد.اي در جذب سرمايههاي توليد ارزش افزوده در كشور، قابليت گستردهحلقه
دارد و  هاي خارجيالمللي است كه پتانسيل بااليي در افزايش ارتباطات و همكاريهمچنين صنعت نفت داراي ماهيتي بين

 باشد.در نتيجه جايگاهي مهم در تأمين مناسبات و امنيت سياسي و اقتصادي كشور دارا مي
باشد، لذا توليد نفت خام و گاز طبيعي و براساس قوانين موجود، مالكيت مخازن نفت و گاز در اختيار وزارت نفت مي

قانون اساسي،  44باشد. همچنين براساس اصل ميهاي مرتبط (بخش باالدستي صنعت نفت)، فعاليتي دولتي گذاريسرمايه
تواند در بخش باالدستي نفت و گاز تنها مي دستي ممنوع شده وگري دولت و وزارت نفت در بخش پايينهاي تصديفعاليت

بايست براي هاي كلي نظام در بخش نفت و گاز، وزارت نفت ميفعاليت نمايد. لذا براساس اين قوانين و همچنين سياست
ريزي و گذاري و حمايتي، برنامهدستي صنعت نفت و در جايگاه سياستافزايش سهم و ارتقاي جايگاه ايران در بخش پايين

حركت نمايد. يكي از مسائل مهم صنعت نفت كشور در حال حاضر، تدوين و نهايي نمودن اهداف كمي برنامه پنجم توسعه 
هاي كلي سياست وزارت نفت وهاي انداز ملي، منطبق بر مأموريتچشمدر حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در راستاي اهداف 

هاي اجرايي بخش باالدستي صنعت نفت و گاز شامل نظام در بخش نفت و گاز است. لذا هدف طرح حاضر تدوين بسته
 باشد.ظرفيت توليد نفت خام و گاز طبيعي در طول برنامه پنجم توسعه كشور مي

ها، محقق بندي نموده است. در مجموع اين گزارشگزارش دسته 12طرح حاضر را در  جهت نيل به اين مهم، محقق
با توجه به وضعيت كنوني محيط سپس  ،ابتدا به تحليل وضع موجود توليد نفت و گاز كشور در پايان برنامه چهارم پرداخته

هاي و سياست اهداف كالن، راهبردهاگذاري جهاني بخش نفت و گاز، انداز عرضه، تقاضا، تجارت و سرمايهخارجي و چشم
هايي كه با ها و پروژهتوسعه بخش باالدستي صنعت نفت را ارائه نموده است. در ادامه، اهداف كمي صنعت نفت و طرح

هاي اجرايي ها در قالب بستهگذاري مورد نياز جهت اجراي آناجراي آن اهداف كمي محقق خواهند شد، به همراه سرمايه
دار در هاي اولويتها و پروژه. سپس شيوه تأمين منابع مالي مورد نياز، نحوه تخصيص منابع مالي به طرحدشوميتبيين 

ها ها، سازوكار نظارتي الزم و نحوه اجرايي شدن بستهبندي طرحصورت تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز و نحوه اولويت
 .شده استپنجم ارائه در دوره برنامه

انداز عرضه و تقاضاي اين منابع ضمن بررسي وضعيت موجود بازار نفت وگاز جهان، به چشممحقق در گزارش اول 
ها در زمينه عرضه و تقاضاي بيني. بدين منظور ضمن معرفي معتبرترين پيشاستحياتي انرژي طي دو دهه آتي پرداخته 
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دهد. مناطق مختلف جهان در تبادالت نفت و گاز را نشان مي ، روند مبادالت و تغييرات نقش2030نفت و گاز در افق سال 
اين در گذاري گذاري در صنعت نفت و گاز جهان، برآوردي از نيازهاي سرمايههاي سرمايهبررسي فرصت منظوربههمچنين 

يزان سعي شده است ضمن شناخت وضع موجود سبد انرژي، مدر گزارش دوم . شودمي هاي پيش رو ارائهصنعت طي سال
انداز آتي كننده و توليدكننده نفت و گاز در منطقه و جهان، چشمكشورهاي مهم مصرف ذخاير و توليد و مصرف نفت و گاز

همچنين محقق در توليد و مصرف نفت و گاز و راهبردهاي آنها براي توسعه صنعت نفت و گاز مورد بررسي قرار گيرد. 
گزارش اول) و ارزيابي وضعيت كنوني و آتي رقبا و (تحليل وضعيت كنوني و چشم انداز آتي محيط جهاني به گزارش سوم 

اي و راهبردهاي آنان جهت تحقق اهداف و چشم انداز آتي (گزارش دوم)، وضعيت داخل صنعت نفت و بازيگران مهم منطقه
عملكرد بخش باالدستي صنعت نفت و گاز در برنامه اهداف و  همچنين در اين گزارش. پردازدميگاز در بخش باالدستي 

هاي پيش روي چهارم توسعه، شناخت داليل عدم تحقق اهداف كمي صنعت نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه و چالش
نفت و گاز شامل ابتدا اسناد باالدستي بخش  ،در گزارش چهارم .گيردميمورد بررسي قرار صنعت نفت در دوره برنامه پنچم 

هاي كلي برنامه هاي كلي نظام در بخش نفت و گاز، ماموريت وزارت نفت، سياستوانين و مقررات موجود، نظير سياستق
هاي ها و ماموريتكننده رسالتكه تعيين 1404پنجم توسعه، قانون برنامه پنجم توسعه و چشم انداز صنعت نفت در افق 

با در نظر گرفتن محيط خارجي اين گزارش، در ادامه . اندقرارگرفتهباشند، مورد بررسي هاي آتي ميصنعت نفت در سال
و بررسي عملكرد وزارت ) هاي كشورهاي منطقه و جهانعملكرد و دورنماي آتي فعاليت بازارهاي جهاني نفت و گاز و برنامه(

حل قبل نتايج آن كه در گزارشات مرا) 1383-1389( نفت در بخش باالدستي نفت و گاز در طي برنامه چهارم توسعه
هاي بخش باالدستي نفت و گاز براي اجرا در طول برنامه پنجم توسعه منعكس شده، اهداف كالن، راهبردها و سياست

 .تدوين و پيشنهاد شده است
و  وضعيت ميادين نفت خامارائه شده است. سپس  داشت توان توليدتعريف و روشهاي مختلف نگهدر گزارش پنجم ابتدا 

ميادين و سرمايه مناسب براي اجراي . در ادامه ار گرفته استقر بررسيمورد  وضعيت افت توليد ميادين نفت و گاز كشور
داشت توان هاي نگههاي پيشنهادي براي اجراي طرحبرنامهارائه شده است و در نهايت  داشت توان توليدهاي نگهبرنامه

هاي توسعه ميادين نفتي جديد با در گزارش ششم اهداف كمي و طرحمحقق 	بيان شده است. توليد در برنامه پنجم توسعه
برداشت  ابتدا به مفاهيم نظري موضوع ازدياد م،هفت گزارشدر  محقق .ه استرا تعيين نمود اولويت ميادين مشترك

در نهايت راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود . نموده استارزيابي را سپس وضعيت ايران در اين خصوص  است،پرداخته 
مشخصات و م، گزارش هشت در .است را پيشنهاد داده هعوضعيت ضريب بازيافت نفت كشور در طول برنامه پنجم توس

برداري و توليد حداكثري از ميدان پارس جنوبي تاريخچه ميدان پارس جنوبي معرفي و سپس راهبردهاي قطر در بهره
 شده است. در انتهاي گزارش،اي ايران در اين ميدان مشترك پرداخته هاي توسعهدر ادامه نيز به برنامه. شده استبررسي 
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همچنين محقق در گزارش نهم  .ه استهاي اين ميدان ارائه شدها و پروژهرد بهتر طرحپيشنهادات و راهكارهايي براي پيشب
با در نظر گرفتن  لذا محقق ، پرداخته است.ير ميادين گازيهاي افزايش توليد گاز طبيعي از ساتعيين اهداف كمي و طرحبه 

دليل شرايط تحريم و همچنين هفروضي چون محدوديت در دسترسي به منابع مالي، تكنولوژي و پيمانكاري مورد نياز ب
گذاري مناسب براي افزايش ظرفيت توليد برداري حداكثري و مناسب از توان بخش خصوصي داخلي، ميادين و سرمايهبهره

 .پرداخته استجم توسعه گاز طبيعي كشور در طول برنامه پن
 نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه را تشريح نموده هاي بخش باالدستينحوه تأمين مالي طرح، محقق گزارش دهمدر 
	صورت	به	را يك	هر	و	بررسي	را هاطرح	مالي	منابع	تأمين	در	موجود	هايراه	انواع	گزارش،	اين	اول	بخش	درمحقق است. 

تا  5هاي برنامه پنجم توسعه براساس گزارش گذاري وزارت نفت دردوم نيازهاي سرمايه	بخش	در	.است	داده	مشروح توضيح
در بخش سوم با استفاده از شرايط نهادي و قانوني موجود و . ارائه شده است )5تا  1هاي اجرايي پيشنهادي بسته( 9

اختيار وزارت نفت باشد معرفي و برآورد شده گذاري در تواند براي مصارف سرمايههمچنين روند گذشته، منابع مالي كه مي
مطرح شده هاي وزارت نفت در برنامه پنجم ها و پروژهبحث منابع مالي مختلف جهت اجراي طرح ،در بخش چهارم. است
هاي وزارت نفت در برنامه پنجم و ششم توسعه اي و بازپرداختمصارف سرمايه -و در نهايت در بخش پنجم تراز منابع است
گيري چندمعياره و با توجه به نظرات خبرگان هاي معتبر تصميمبا تكيه بر روشيازدهم، محقق در گزارش . شده استه ارائ

هاي بخش باالدستي صنعت نفت در برنامه پنجم توسعه طرح هاي معتبر،شاخص صنعت نفت و اطالعات موجود و استخراج
ها و سازوكار اجرايي و نظارتي الزم جهت اجراي طرح ،دوازدهمگزارش محقق در  در نهايت .است نمودهبندي اولويترا 

هاي اجرايي پيشنهادي به شرح ذيل مورد در اين گزارش سازوكار اجرايي متناسب با بسته را ارائه نموده است. اهپروژه
ر اجرايي توسعه سازوكا -2داشت ظرفيت توليد ميادين فعلي، هاي نگهسازوكار اجرايي طرح -1. گرفته استبررسي قرار 

سازوكار  -4سازوكار اجرايي افزايش ضريب بازيافت از ميادين فعلي،  -3ميادين نفتي جديد با اولويت ميادين مشترك، 
سازوكار اجرايي افزايش توليد گاز طبيعي از ساير ميادين گازي،  -5برداري از فازهاي پارس جنوبي، اجرايي تكميل و بهره

سازوكار اجرايي  -7هاي بخش باالدستي نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه و مالي طرحسازوكار اجرايي تأمين  -6
	هاي بخش باالدستي نفت و گاز در صورت بروز محدوديت مالي.بندي طرحاولويت

 نتايج: 
ز سال آينده منابع نفت و گاز برخي ا 30طي حاكي از اين است كه توسط محقق، نتايج حاصل از تحليل وضع موجود 

هاي آتي، اهميت و و با توجه به رشد تقاضاي نفت و گاز در سالكشورهاي توليد كننده نفت و گاز به اتمام خواهد رسيد 
يكي از مهمترين مناطق جهان از لحاظ انرژي  دليل قرار گرفتن در منطقه بيضي شكل افزايش خواهد يافت.هجايگاه ايران ب

باشد. اين كشورها در كشورهاي حوزه خليج فارس و حوزه درياي خزر ميكه به بيضي انرژي مشهور شده است، شامل 
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همچنين  درصد ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارند. 70درصد از ذخاير نفت خام جهان و بيش از  65مجموع حدود 
جاي افزايش با كاهش هتوليد نفت خام بدهد كه ارزيابي عملكرد صنعت نفت و گاز كشور در برنامه چهارم توسعه نشان مي

گازهاي  ه است وو توليد ميعانات گازي و تزريق گاز طبيعي نيز بسيار كمتر از اهداف تعيين شده انجام گرفت هروبرو شد
نه تنها كاهش نيافت، بلكه روندي صعودي داشت. بررسي كلي عملكرد برنامه برخالف اهداف برنامه، سوزانده شده نيز 

در بخش باالدستي حاكي از عملكرد نسبتا ضعيف و ناموفق در تحقق اهداف تعيين شده بوده  چهارم در صنعت نفت و گاز
 است. اهم داليل عدم تحقق كامل اهداف برنامه چهارم توسعه در وزارت نفت عبارتند از:

	هاي تابعه.گيري وزارت نفت و شركتعدم ثبات در سطوح تصميم -

	المللي.لي در دسترسي به عوامل توليد و حضور فعال در بازارهاي بينالملمشكالت و تنگناهاي ناشي از تحريم بين -

يافته به شركت ملي نفت ايران از سوي و عدم كفايت منابع مالي تخصيص سرمايه بر بودن طرح هاي نفت و گاز  -
	.گذاري خارجيدولت، در راستاي جبران كاهش جريان سرمايه

خام توليدي و افزايش سهم  ه ميادين نفت)، تغيير كيفيت نفتكاهش عمر اقتصادي ميادين نفت و گاز (به ويژ -
	توليد نفت سنگين.

المللي كشور و نيز وابستگي انتقال هاي جديد و دانش فني به روز به دليل شرايط بينعدم دسترسي به تكنولوژي -
	گذاري خارجي در بسياري موارد.دانش فني به جريان سرمايه

گذاري هاي كافي جهت تسهيل سرمايهشدن انعقاد قراردادها و عدم وجود مشوقگير و طوالني قوانين دست و پا -
	خارجي.

هاي يكسان و ها و نقصان وجود رويهطوالني بودن فرايند گشايش اعتبارات جهت خريد تجهيزات مورد نياز طرح -
	مند در نظام بانكي جهت گشايش اعتبارنظام

	ها و فرايند ترخيص كاال از گمركرد نياز طرحطوالني بودن فرايند تهيه تجهيزات و كاالي مو -

	الملليبين ها به دليل عدم وجود مجوزهاي قانوني و شرايطعدم تامين كاالي مورد نياز انجام طرح -

	دليل عدم تناسب تخصيص نيروهاي فعال و مشاغل راندمان پايين نيروي انساني شاغل به -

	جهت اجراي پروژه هاي عظيم نفت و گازتكافوي ظرفيت پيمانكاران ايراني توانمند  عدم -

	عدم تكافوي نيروهاي متخصص و مجرب، به ويژه در بخش عمليات حفاري -

	عدم كارايي قانون مناقصات در جهت انتخاب بهترين پيمانكار -
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 هاي پژوهشيخالصه مديريتي طرح

	
	
	
	

 رياست جمهوري
برنامه ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و   

 معاونت پژوهشي
هاي پژوهشيدفتر طرح 	

يوست:پ 

R.R.	RE٠٣.٠٢٩   د مستند:ك  

	6از   6	 	شماره صفحه  

	

	
	

در كنار موارد ذكر شده در خصوص داليل عدم موفقيت برنامه چهارم توسعه، در حال حاضر صنعت نفت كشور همچنين 
 هاي اساسي زير روبروست:بخش باالدستي با چالشدر 
	نرخ پايين ضريب بازيافت در كشور -

 توسعه نامناسب ميادين مشترك نفتي و گازي -
	تأخير در توسعه ميدان گازي پارس جنوبي -

	هاطوالني شدن زمان اجراي پروژه -
	كمبود گاز طبيعي در دسترس براي تزريق -

	مصرف باالي گاز طبيعي در كشور -

	هاي نفتي كشورپايين پااليشگاهراندمان  -

 وابستگي اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمدهاي نفتي -
	هاي باالي توسعه ميادين نفت و گازهزينه -

 كمبود منابع مالي -
 


