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  خالصه مديريتي
 

از هاي خود را بينيپرداخته و پيش 2021بررسي صنعت نفت و گاز ايران در فصل اول سال  به تحليل و گزارش حاضر
صل چهارم سال نسبت به ف ،انتخاب بايدن به عنوان رئيس جمهور امريكاوضعيت صنعت نفت و گاز در اين فصل، با 

   است.  تعديل كرده 2020

قوت صنعت  قاطن و شدهنفت و گاز ايران پرداخته  2در اين گزارش به تحليل سوآت: نفت و گاز ايران 1تحليل سوآت
رافيايي موقعيت جغ هاي استخراج پايين،هزينهذخاير اثبات شده زياد،  .دي كرده استبندسته طبقه 4را در نفت و گاز 
حوزه  5. نقاط ضعف اين صنعت نيز در از جمله نقاط قوت اين صنعت است هاي داخلي توانمندوجود شركت استراتژيك و

؛ هاي امريكادليل تحريم از معامله دالري ايران به جلوگيريو هاي خارجي ممانعت از فعاليت شركت شود.بندي ميدسته
-گذاري در فناوريفقدان سرمايه نفت و گاز به دليل فناوري پايين و هاي ساحلي؛ كارآيي كم صنايعبرداشت كم از ميدان

  . از جمله نقاط ضعف اين صنعت است هاي پيشرفته براي افزايش كارايي صنعت

در چارچوب  هاي متعددطرح عرضه محقق خواهد شد.مسير  4نفت و گاز از  هاي صنعتفرصتبر اساس اين گزارش 
افزايش  ،هاي استخراجاصالح شيوهافزايش توليد نفت با  ،و ظرفيت بالقوه توليدي زياد خارجي گذارا سرمايهقرارداد نفتي ب

امكان بهبود فرايند پااليش به منظور  ،بالقوه توليد گاز مايع و محصوالت پتروشيمي از طريق ظرفيت باالي پارس جنوبي
. در بخش تهديدات نيز هاي اين صنعت استاز جمله فرصت كمك به توليد و صادرات محصوالتي با ارزش افزوده بيشتر

- و وجود ريسك يافتن بازارهاي صادراتي براي گازدشواري  گذاران از كشور،ها و خروج سرمايهمورد وضع دوباره تحريم 3
  .برشمره شده است در كل منطقه هاي امنيتي

اي، پيوستن مجدد امريكا به توافق هستهفرض با  2021افزايش تدريجي عرضه نفت از نيمة دوم سال توليد نفت: 
بازگشت تهران به تعهدات كامل خود و لحاظ كردن تأخيرهاي احتمالي ناشي از انتخابات رياست جمهوري ايران در ژوئن 

   شود.بيني مي، پيش2021
بطور عمده در دست شركت ملي نفت ايران است و تالش براي به كار  ذخاير نفت و گاز توسعه نيافتهاكتشاف و ارزيابي 

گرفتن بازيگران بخش خصوصي يا خارجي به دليل تحريم، محيط نامناسب كسب و كار و نوع قرارداد آي پي سي كه 
 15شركت ملي نفت ايران  2020خورد. تا پاييز ه مانع ميگذاري بخش خصوصي و خارجي ندارد بجذابيتي براي سرمايه

 6,9هاي فعلي حاكي از ميانگين رشد بينيهاي داخلي براي افزايش ظرفيت توليد منعقد كرده است. پيشقرارداد با شركت
يابد ميانداز بلندمدت تغيير معناداري نرسد. ولي چشمدرصد مي 37,1به  2022است كه در سال  2021درصدي در سال 
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گذاران هاي ايراني و بيم سرمايهگذاري، ساختار مبهم مالكيت بسياري از شركتكه دليل آن تداوم ريسك باالي سرمايه
 خارجي براي مبادالت با برخي نهادهاي تحريم شده است.

شد توليد يابد. ره ميرشد توليد گاز با پشتيباني از ناحية افزايش توليد ميدان گازي عظيم پارس جنوبي، ادامتوليد گاز: 
اند شود. منابع كشف شده عظيمي وجود دارند كه هنوز توسعه نيافتهبيني ميدرصد پيش 7رقم  2021گاز طبيعي در سال 

انداز رشد برداري از آنها وجود دارد ولي مجال رشد در ميان مدت محدود است. چشمها امكان بهرهو در صورت لغو تحريم
-هاي گازي و ايجاد منابع تازه تقاضاي گاز و نيز زيرساختگذاران خارجي به مشاركت در طرحسرمايهبلندمدت به عالقه 

 هاي صادرات بستگي دارد. 

پااليشگاه خليج فارس همچنان به افزايش  حاكي از آن است كه هاگاهپااليشوضعيت هاي فيچ از بينيپيش پااليش:
درصد رشد  7اندازي فاز چهارم، ميزان توليد اين پااليشگاه شود با راهبيني ميكند. پيشظرفيت توليد در داخل كمك مي

. ارتقاي مراكز موجود به افزايش كيفيت و دسترسي به انواع سوخت ا كنددهزار بشكه در روز افزايش پي 540 يابد و به
كند. پس از تحريم دستي به رشد تقاضاي داخلي كمك ميويژه بنزين در داخل ايران منجر مي شود. بهبود در پايين به

ها صورت اي براي واگذاري سهام پااليشگاهشود و حركت محتاطانههاي صنعت پااليشگاهي در داخل توليد مياكثر قطعه
هاي پااليش شده، اشباع نسبي بازار جهاني سوخت و محدوديت گيرد. باتوجه به خودكفايي ايران در زمينه سوختمي

هاي زيرا شركت ملي نفت ايران فعاليت شود،بيني نميافتتاح هيچ پااليشگاه ديگري پيش 2029شديد مالي دولت، تا سال 
ارد دالري تحت ميلي 34گذاري خارجي براي اجراي طرح جامع نوسازي كند. سرمايهخود را بر ارتقا و نوسازي متمركز مي

تاثير تحريم قرار دارد و بخش خصوصي داخلي نيز براي اجراي نوسازي در صنايع پااليشي با موانع مالي، سازماني و فني 
 روبرو است. 

 هاي پااليش شده بايد به اين نكته اشاره داشت كهمصرف سوختدر خصوص  مصرف سوخت هاي پااليش شده:
تواند به سطح ماقبل شيوع كوويد نمي 2022كند. اما تقاضا تا درصد رشد مي 6,7 معادل 2021تقاضاي سوخت در سال 

، محدوديت دسترسي به خوراك پتروشيمي و كمبود 2019هاي جديد برسد. صنايع پتروشيمي تحت تاثير تحريم 19
 اند.هاي پيش رو مواجهبرداري در سالفزاينده آب با ريسك بيشتري در زمينه بهره

هاي و تحريم 19-گيري كوويدواسطة اثرات تركيبي همه بهتقاضاي داخلي نفت و گاز  ي نفت و گاز:تقاضاي داخل
درصدي براي تقاضاي  7اي كه رشد تر است؛ به گونهروشن 2021انداز براي سال ثانويه آمريكا تحت فشار است. چشم

درصد  3درصد كاهش براي نفت و  8معادل  2020شود؛ در حالي كه اين ارقام در سال بيني مينفت و گاز طبيعي پيش
ويژه عرضه درصد مي رسد. افزايش توليد داخلي به 7به  2021رشد تقاضاي گاز در سال  اند.رشد براي گاز طبيعي بوده

 انجامد.خودروهاي گازسوز به رشد بيشتر تقاضا مي
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بيني پيشدرصد افزايش  6,8اي، تا هستهبا فرض بازگشت آمريكا به توافق  2021 سال در نفت صادرات :تجارت نفت
رسد. البته اختالف عدد حجم صادرات كه سرويس مي 2021حجم صادرات نفت خام به دوبرابر سال  2022و در  شودمي

رسد دالر در هر بشكه مي 48به ميانگين  2021كنند زياد است. قيمت در ها اعالم ميدهندگان مختلف رهگيري نفتكش
. اين قيمت تا رسيدن واكسن، شكننده است. هرگونه صعود قيمت در دالر در هر بشكه خواهد بود 50ل معاد 2022و در 
-بيني، آن است كه آمريكا شركت ملي نفت و شركتهاي احتمالي براي اين پيشمدت محدود است. يكي از ريسكميان

اي است. در آن هاي هستهز فهرست تحريمهاي ضدتروريستي قرار دهد كه غير اهاي وابسته به آن را در فهرست تحريم
شوند و برگرداندن آن ها بطور خودكار لغو نمياي، اين تحريمدر صورت بازگشت آمريكا به توافق هسته صورت حتي

 چالش برانگيز است.

 2021 سال ؛ در 6,8به  2020 سال در  محصوالت پااليش شده صادراتخالص  :تجارت محصوالت پااليش شده
. روند كاهشي خواهد داشت 2029پس از آن تا رسد. ميليارد دالر مي 4,8به  2023 سالدر  و 6,7به  2022 سال ؛ در8به 

يابد و دولت برنامه نفت در برابر كاال را اعالم كرده، ولي با با كاهش مصرف داخلي سوخت امكان صدور آن افزايش مي
 برنامه ناكام است. ،انجاميد هاي ايرانهاي قبلي كه به توقيف محمولهتوجه به تالش

هاي جديد توليد خود، وري ظرفيتبايد براي به حداكثر رسانيدن ميزان بهره ايران در خصوص صادرات گاز،: تجارت گاز
انداز اكثر مسيرهاي صادراتي پيشنهادي ضعيف اي براي گاز خود در كشورهاي همسايه بيابد. چشمبازارهاي صادراتي تازه

ده هزينه سرماية باال از يك سو و تقاضاي ناكافي در بازارهاي نهايي است. وجود ريسك صعودي قوي دهناست و نشان
شود: يكم، افزايش قابل توجه توليد در بيني ميبه قيد تحقق دو شرط پيش 2029تا  2022براي صادرات گاز از سال 

المللي نفتي به ايران پس هاي بينركتها و سرعت و مقياس بازگشت شبه طول مدت تحريم 2029تا  2020هاي سال
ها و احداث خطوط لوله به كشورهاي همسايه و نيز خط ها بستگي دارد و دوم، ضرورت توسعه زيرساختاز لغو تحريم

تواند به صادركننده مهم گاز مايع در منطقه تبديل شود، ولي الزمه مي 2029تا  2025زيردريايي به عمان است. ايران از 
به بازارهاي عمده مصرف گاز است. گاز مايع در تحقق به هدف رسانيدن گاز ايران به اروپا و آسيا نقش محوري آن ورود 

دارد.گزينه احداث خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا گزينه معقولي نيست. ايران براي اين كار بهتر است خطوط لوله كنوني 
هرحال به دليل آناتولي را محقق كند. به-تمامي ظرفيت خط لوله ترانس صرفه استسازي و نوسازي كند و مقرون بهرا به

مدت و اي، صادرات آن در كوتاههاي شديد مخارج سرمايهوضعيت خطرناك بخش گاز طبيعي مايع جهاني و محدوديت
  يابد.  مدت افزايش نميميان

گاز در شمال آفريقا و خاورميانه بررسي در ادامه، شاخص ريسك به بازده در صنايع نفت و  :شاخص ريسك به بازده
يمن،  .كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس داراي ريسك پايين و بازده باال و در منطقه، پيشتاز هستند شده است.

شود و امتيازها تغيير سك به بازده مدام به روزرساني ميهمه شاخص ريترين عملكرد را دارند. با اينتونس و ليبي ضعيف
  كنند.مي
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با توجه به منابع عظيم  دهد كهنشان مي ايران دستي صنايع نفت و گازباالهاي شاخص ريسك به بازده بخشبررسي 
گذاري است، اما عوامل ريسك باال همچنان مانعي عمده معقول جهت سرمايه ايگزينه هااين بخشنفت و گاز همچنان 

كشور، چهارم و رتبه جهاني ايران  12اي ايران در ميان رتبه منطقهروند. گذاري در اين كشور به شمار ميدر مسير سرمايه
  هاي باالدستي شامل اين موارد است:هاي ريسك/بازدهي در بخشكشور، بيستم است. مهمترين ويژگي 72در ميان 
  اي منطقهايران به پشتوانه منابع قابل توجه نفت و گاز خود در شاخص بازدهي صنعت، امتيازي باالتر از ميانگين

  و جهاني به دست آورده است.
  انحصار شركت ملي نفت ايران به عنوان عامل محدودكننده رقابت و نوآوري بر عملكرد ايران تأثير منفي داشته

 است. در نتيجه عملكرد ايران در زيرگروه بازده كشورها به ميزان قابل توجهي ضعيف است.
 ها و تأثيرات ناشي از رود. وضع مجدد تحريمري به شمار ميگذاايران همچنان مقصدي پرريسك براي سرمايه

 اند.اين مسئله بر محيط كسب و كار و اقتصاد، تأثير قابل توجهي بر امتيازات ريسك اين كشور داشته
  و وضعيت اين كشور  چندان نامناسب نيستامتياز ايران در زيرگروه ريسك صنعت در ميان كشورهاي منطقه

روكراتيك نيز متوسط است. عدم شفافيت قراردادهاي ت نسبتاً مطلوب و به لحاظ محيط ببه لحاظ نرخ ماليا
 سي در صنايع نفت بر امتياز كلي ريسك ايران تأثير منفي دارد.پيآي

يابد، اما سايه ها در صنايع نفت و گاز ايران حجم قابل توجهي دارد و تنوع آن نيز افزايش ميدستي فعاليت بخش پايين
هاي دولتي سوخت، همچنان بر سر آن سنگيني ها و نيز يارانهدولت از طريق نفوذ شركت ملي نفت ايران بر پااليشگاهنفوذ 
كشور منطقه سوم و  13از  دستي صنايع نفت و گاز ايرانهاي پايينشاخص ريسك به بازده بخشدر ايران  رتبهكند. مي
از:                                     عبارتند دستي ي پايين هاريسك/بازدهي در بخشهاي مهمترين ويژگيكشور جهان يازدهم است.  92از 

 ضاي داخلي دستي در صنايع نفت و گاز به منظور تأمين تقاهاي پايينهاي قبلي، ايران را به بهبود فعاليتتحريم
ظرفيت باال و بهبود ميزان كارآيي تأسيسات،  پااليشي در حال رشد و نيزصنايع  پشتوانهكشانيد. ايران اكنون به 

 در زيرگروه بازدهي مربوط به صنايع نفت و گاز امتياز قابل قبولي به دست آورده است.
 ي ميزان باالي مالكيت دولت در صنايع پااليشگاهي همچنان مانع اصلي افزايش امتياز ايران در زيرگروه بازده

 كشوري است. 
 هاي مربوط به گازوئيل عامل كليدي كاهش امتياز ريسك ايران است، اما هاي سوخت و به ويژه يارانهيارانه

 شود.ها همچنان اجرا ميبرنامه هدفمندي يارانه

نظر آن و  هاي دولتي زيركنندگي وزارت نفت ايران و شركتدر اين بخش به نقش كنترل :مرور كلي بازار انرژي
انداز المللي برشمرده شده و چشمهاي معدود بينهاي شركتخالي بودن عرصه رقابت اشاره شده است. سابقه فعاليت

تعطيلي فعاليت آنها به دليل تحريم يادآوري شده است. نظام مالي و حركت از قراردادهاي بيع متقابل تا آي پي سي و 
هاي نفت به ميان آورده شده است. در ادامه اين بخش به زيرساختگذاران خارجي داليل عدم جذابيت آنها براي سرمايه

هاي خارك، الوان هاي نفتي شامل جزيرههاي سوخت، ذخيره نفت و پايانههاي نفت، جايگاهو گاز ايران شامل پااليشگاه
بخش پاياني، به تفصيل و بندر ماهشهر، و نيز خطوط لوله انتقال نفت و خطوط لوله انتقال گاز پرداخته شده است. پيش از 

  از شرايط نفت و گاز در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ياد شده است.
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متغير  45ساله موسسه فيچ براساس هاي دهدر بخش پاياني، به روش بررسي و پيش بيني :شناسي نفت و گازروش
شود. خص قيمت انرژي پرداخته ميشا 36ساله براي هاي دهبينيهاي تاريخي و پيشكليدي صنعت نفت و گاز و داده

ها، ارزيابي ها و طبقهدهي به شاخصشود. چگونگي وزنروش محاسبه شاخص ريسك به بازده و مزاياي آن برشمرده مي
كشوري است كه موسسه فيچ  72شود. ايران يكي از ها در جدول بطور تفصيلي ذكر مي(دليل) و منبع داده و منطق آنها

كشوري است  92نتشارات موسوم به پژوهش كشوري ريسك و صنعت در صنايع باالدستي و يكي از سولوشنز در سلسله ا
  كند.دستي در باره آن گزارش منتشر ميكه در صنايع پايين
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 نماي كلي
نوامبر، به طور  3انداز بخش نفت ايران به دنبال پيروزي بايدن در انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده در چشم

اي ايران است كه چشمگيري روشن شده است. بايدن نشان داده كه به دنبال ورود مجدد اياالت متحده به توافق هسته
ميليون بشكه در روز توليد نفت هموار  2يه و بازيابي حدود هاي ثانواين موضوع، مسير را براي رفع تدريجي تحريم

هاي گذاري در ايران و محدوديتهاي باالي سرمايهبا توجه به تداوم ريسكانداز بلندمدت سازد. با اين حال، چشممي
، 2018 مالي شركت ملي نفت ايران، همچنان بدون تغيير است. وراي بازگشت حجم توليد و صادرات محدودشده از سال

زودي پارس جنوبي هم به  11كند و حفاري فاز شاهد فضاي اندكي براي رشد خواهيم بود. افزايش توليد گاز ادامه پيدا مي
هاي جديد كاهش يافته و بيني ما محدود خواهد بود، زيرا پروژهتماالً رشد تا آخر دورة پيششود. با اين حال، احآغاز مي

اي دست نسبتاً قوي است، به گونهانداز در مورد پايينشوند. چشماي هويدا مير فزايندههاي صادراتي هم به طومحدوديت
شده انجام هاي پااليشاي را براي گسترش و ارتقاي توليد سوختهاي پيوستهگذاريكه شركت ملي نفت ايران سرمايه

اي هاي هستهو تحريم 19-ثرات تركيبي كوويدانداز تقاضا براي نفت و گاز هم به دليل بازيابي بازار از ادهد و چشممي
  قوي خواهد بود. اياالت متحده، 

  
  )2018-2024هاي اصلي (ايران بينيپيش

  2018e 2019e 2020f 2021f  2022f  2023f  2024f شاخص
خام، گاز طبيعي مايع و ساير توليدات مايع نفت 

  4786,2  4683,6  4349,2  3173,2  2968,0  3،314,2  4،462,7  (هزار بشكه در روز)

  277,9  275,1  273,7  265,8  248,4  241,1  225,4  توليد گاز طبيعي خشك (ميليارد متر مكعب)
  273,8  271,4  269,0  261,1  244,1  236,9  223,5  مصرف گاز طبيعي خشك (ميليارد متر مكعب)

(هزار بشكه در  شدهپااليشتوليد محصوالت 
  2،054,9  2،040,7  2،026,5  2،012,4  1،880,7  2،044,3  1،946,9  روز)

و اتانول (هزار  شدهپااليشمصرف محصوالت 
  2054,9  1899,8  1809,3  1723,2  1614,5  1،740,9  1،794,7  بشكه در روز)

 42,5  64,16  71,69  قيمت نفت برنت (دالر در بشكه)
 48,00  50,00  54,00  58,00  

e و  برآوردf و مؤسسه فيچ نفتي هايآمار ابتكار مشترك، اوپك، آمريكامؤسسه فيچ است. منبع: اداره اطالعات انرژي  هايبينيپيش  
 

  هاي كليديبينيپيشآخرين تحوالت و 

 هاي خود از توليد بينيدر اين فصل، با لحاظ پيروزي جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده، پيش
ايم. بايدن اعالم داشته كه به عنوان رييس جمهور، به دنبال نفت خام، ميعانات و گاز مايع طبيعي را اصالح نموده

تهران به تعهدات كامل خود تحت توافق خواهد بود.  اي ايران مشروط به بازگشتپيوستن مجدد به توافق هسته
هاي ثانويه كه در حال حاضر بر اساس تحريم پذير خواهد كردامكانرا اين موضوع ازسرگيري كامل صادرات نفت 

 اياالت متحده محدود شده است.
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 ناشي از انتخابات اي و تأخيرهاي احتمالي با لحاظ زماني براي بازگشت ايران به تعهدات خود تحت توافق هسته
كنيم. بيني ميرا پيش 2021از نيمة دوم سال  ، ما افزايش تدريجي عرضه نفت2021رياست جمهوري ايران در ژوئن 

پس از آن به دهند كه در سال را نشان مي 2021درصدي در سال  6,9هاي فعلي ما ميانگين رشد ساالنه بينيپيش
 رسيد. درصد خواهد 37,1

 و شركت  نفت فالت قارههاي خود يعني شركت از طريق زيرمجموعهماهه جاري، شركت ملي نفت ايران در سه
هاي داخلي منعقد كرده ميليارد دالر با شركت 1,8قرارداد را به حجم تقريبي  13خيز جنوب ايران، ملي مناطق نفت

از طريق زيرمجموعه خود يعني  2020ل است. اين متعاقب دو قراردادي است كه شركت ملي نفت ايران در سا
 امضا كرده است. يشركت كاوش و توسعه نفت جهت توسعه ميادين نفتي ياران و آزادگان جنوب

  رشد توليد گاز با پشتيباني از ناحية افزايش توليد ميدان گازي عظيم پارس جنوبي، ادامه خواهد يافت. سكوهاي
پارس جنوبي نيز  11اند. حركت به سمت حفاري فاز نصب شده 2020در سال  24تا  22و  14، 13نهايي فازهاي 

بردار پتروپارس خاطرنشان ساخته كه انتظار دارد حفاري در فصل چهارم شركت بهره در اين فصل گزارش شده است.
بيني درصد پيش 7نيز  2021درصد و براي سال  3 ، رشد توليد گاز طبيعي را2020ل آغاز گردد. براي سا 2020
 ايم.هكرد

 اينك كند. فاز سوم اين پااليشگاه همپااليشگاه خليج فارس همچنان به افزايش ظرفيت توليد در داخل كمك مي
هزار بشكه در روز رسانده است. فاز چهارم توسعه اين پااليشگاه نيز در دست  360اندازي شده و ميزان توليد را به راه

هزار بشكه در روز افزايش  540اين فاز، ميزان توليد اين پااليشگاه به  اندازيشود با راهمي بينيپيشانجام است و 
 يابد.

 زيرا شركت  ،ايمشده، افتتاح هيچ پااليشگاه ديگري را لحاظ نكرده بينيپيشخود براي بازه زماني  ما در محاسبات
 وسازي متمركز كرده است.هاي مربوط به ارتقا و نكرد بودجه را بر فعاليتملي نفت ايران تمركز خود در هزينه

 دت ايران را تحت تأثير قرار دادهكه به ش 19-گيري كوويدتقاضاي داخلي نفت و گاز به واسطة اثرات تركيبي همه 
تر است زيرا اين روشن 2021انداز براي سال هاي ثانويه اياالت متحده، تحت فشار قرار گرفته است. چشمو تحريم

درصدي را براي تقاضاي هم نفت و هم گاز طبيعي  7اي كه رشد به گونه يابند؛ياي مخالف به تدريج كاهش مباده
درصد رشد براي گاز  3و  درصد كاهش براي نفت 8معادل  2020 اين ارقام در سالكنيم، در حالي كه بيني مييشپ

 طبيعي بود. 

  بر ايران 19-تأثير شيوع كوويد
  خالصه وضعيت جهاني

، برخي 19-شود زيرا بازارهاي جهاني با افزايش موارد ابتال به كوويدهاي نزولي آغاز ميفصل چهارم با تعدادي از ريسك
 2020، اقتصاد جهان در سال اقتصاددانان ما بينيپيشبنابر از مسائل جهاني و فرونشاندن بازيابي اقتصادي مواجه هستند. 

ها به سمت و ريسك درصد خواهد بود -4,2ك بازبيني رو به باال، تا ماه اكتبر با يدستخوش ركود خواهد شد و نرخ رشد 
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انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده، عرصة ديگري از ريسك را در فصل چهارم مطرح  .شوندپايين منحرف مي
ر است. يكي ديگر از دشوامدت پس از آن بر بازار جهاني نفت تأثيرات پيشيني و تأثيرات كوتاهبيني پيشكند اما مي

اشتباه گرفته شود  19-تواند اثر آنفوالنزاي فصلي در نيمكرة شمالي باشد كه ممكن است با كوويدهاي نزولي ميريسك
وضعيت بازار نيروي كار نيز ممكن است بدتر  به حالت نرمال و بازيابي فعاليت اقتصادي را با مانع مواجه نمايد. بازگشتو 

اند براي بازيابي با هايي كه نيروهاي خود را تعديل كردههاي دولت، شركتدن تدريجي حمايتشود، چرا كه با كم ش
گيري ها در پاسخ به همهو دولتهاي مركزي توسط بانكاتخاذ شده مالي و پولي  سياست مشكل روبه رو خواهند شد.

ن ابزارهاي در دسترس براي تحريك رشد در با محدود كرد تواندتواند باعث افزايش تورم گردد. اين به نوبة خود ميمي
ها در اين فصل است، زيرا برگزيت هم يكي ديگر از ريسك گذاران گردد.موجب مشكالت بيشتري براي سياستآينده، 

  بار است و لذا، ديدگاه ما اين است كه توافق حاصل خواهد شد. برگزيت بدون توافق، براي بازار نفت جهاني زيان
ها افزايش نگرانيهاي محلي و فزايش تعطيالت و كنترلسرعت بازيابي در فصل چهارم كاهش يابد، زيرا اانتظار داريم 

شاخص مديران خريد در ماه سپتامبر ادامه پيدا كرده و مثبت ارقام  تر، مانع رشد خواهد شد.در مورد بازار كار ضعيف
ازيابي در جريان است. انتظارات كسب و كار هم بهبود بدهد به همين ترتيب خواهد بود، كه نشان ميفروشي نيز خرده

تواند نشانگر كاهش تمايل ريسك كنند و اين ميپيدا كرده، گرچه اكثر آنها هنوز محيط كسب و كار را ضعيف قلمداد مي
ا پشتيباني انتظار داريم كه رشد توليد ناخالص داخلي ب 2021باشد. براي سال مدت كوتاه در گذاري يا توسعهبراي سرمايه

   درصد برسد. 4,5اثرات پاية كم و تداوم بازيابي اقتصادي، به 
نوسان قيمت نفت برنت حول و قاضا مواجه هستند و اين موضوع دليل بازارهاي نفت همچنان با نااطميناني در سمت ت

مت نفت شروع شد زيرا . ماه سپتامبر با سقوط شديد قيدهدرا توضيح مي ها ثباتدالر در هر بشكه پس از ماه 40حوش 
دالر در هر بشكه به  40درصد از دامنة  10ها را بيش از ها در مورد بازيابي كُند تقاضاي جهاني سوخت، قيمتنگراني

مهيا نيست و ما تقاضاي جهاني سوخت در سال  2019سال  بازگشت به سطح تقاضايپايين كشيد. شرايط هنوز براي 
يك واكسن  كنيم. ايده اصلي ما، توليدبيني ميدر روز پيش ميليون بشكه 5,9، حدود درصد كاهش ساالنه 6,2را با  2020

تواند موجب پشتيباني بيشتر از فعاليت اقتصادي گردد. با اين حال، تداوم است كه مي 2021نيمة دوم سال جهاني تا 
تر بودن سطح فعاليت ان و پايينتقاضا براي مسافرت هوايي و حمل و نقل، با توجه به دوركاري اكثر كاركنكاهش در 

  ، مصرف كل سوخت را براي آيندة نزديك محدود خواهد نمود. 2019صنعتي نسبت به سال 
كنيم توليد بيني ميكند. پيشكماكان از يك بازار متوازن با ميزان تبعيت باال پشتيباني ميپالس كاهش توليد اوپك 

ميليون بشكه در روز برسد كه سازگاري بااليي با ميانگين  5,8درصد كاهش به  4,2با  2020جهاني مايعات در سال 
تر نگه داشتن اند و از طريق پايينداشتهاهش زيادي در زمينه تبعيت از كبهبود نيز كاهش در مصرف دارد. عراق و نيجريه 

از  باور ما بر اين است كه بايد هاي گذشته دارند.تعيين شده سعي در جبران عدم تبعيتسطح توليد نسبت به اهداف 
هايي از گيري است و گزارشهايي در حال شكلبا اين حال، شكاف تا پايان دوره توافق تبعيت شود. تصميمات اوپك

بندي اوپك پالس براي تقاضاي نفت خام زمانكاهش شود. تبعيت از جانب اعضاي اصلي مشاهده مي سست شدن
ليبي از سوي كشور دهد. عالوه بر اين، عرضة جديد در خصوص كاهش توليد را مورد تهديد قرار مي 2021نشست ژانويه 
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ها و تأخير در بازيابي قيمت يشتر قيمتط بباعث سقونموده و كمبود عرضه براي فصل چهارم را وارونه تصور ممكن است 
متضمن رشد حداقلي عرضة جهان نفت بيني ما گردد. با توجه به سطوح باالي ذخاير جهاني نفت خام، پيش 2021تا سال 

  است.  2021در سال 
و ير موج دوم ما از شرايط آتي در بازارهاي جهاني نفت خواهد بود. تأث بينيپيشاي از عدم قطعيت همچنان بخش عمده

هاي تنزلي كليدي، دورنماي و نيز احتمال افزايش موارد اخراج از كار به عنوان ريسك 19-موارد ابتال به كوويدحتي سوم 
  تقاضا براي نفت را شكل خواهند داد. 

  هاي كليديبينيپيش
  2019e 2020f رشد توليد ناخالص داخلي

  درصد -3,2  درصد 2,6  جهان
  درصد -0,6  درصد 3,9  بازارهاي نوظهور
  درصد -4,8  درصد 1,7  يافتهبازارهاي توسعه

  درصد 1,1  درصد 6,1  چين 
  درصد -4,9  درصد 2,3  آمريكا

e و  برآوردf مؤسسه فيچ. منبع: است بينيپيش 
  

  كشوري ويژهات تأثير
 درصد)  10,4به شدت ( 2020ايران در سال خام، ميعانات و ساير مايعات رود ميزان توليد نفت هرچند انتظار مي

 2021درصدي را براي سال  6,9ما رشد است.  آمريكاهاي ثانويه ناشي از تحريم اين مسئله عمدتاًاما كاهش يابد، 
واكسيناسيون روابط اياالت متحده با ايران در دولت بايدن و بهبود كنيم كه بازتابي از انتظار براي بيني ميپيش

 است. 19-كوويدجهاني 
 ميزان تقاضا براي نفت خام ايران  ،اندبه اجرا گذاشته شده 19-ند كردن روند شيوع كوويدكه به منظور كُ تمهيداتي

سال به حالت همين اند، گرچه اين تقاضا بعداً در چين كاهش دادهرا به ويژه از سوي  2020در نيمه نخست سال 
 قبلي خود بازگشت. 

 رف درصدي در ميزان مص 7,3كنوني ما كاهش  بينيپيششتر است. بر طرف تقاضا بي 19-تأثير شيوع ويروس كوويد
 رسد. درصد مي 6,7به  2021است كه با توجه به بازگشت نسبي تقاضا در سال  2020نفت در ايران در سال 

 تأثير پذيرفته و افزايش ميزان منابع  19-ميزان تقاضا براي گاز كمتر از ميزان تقاضا براي نفت از شيوع كوويد
هاي زيرساختي و كاهش اتكا به تقاضاي بخش حمل و نقل به كننده داخلي، تداوم پيشرفت در اجراي پروژهينتأم

را از رشد  2020خود در زمينه ميزان تقاضا براي گاز در سال  بينيپيشبا اين وجود، ما  اند.اين مصونيت كمك كرده
 ايم.بيني نمودهدرصدي را پيش 7افزايش  نيز 2021براي سال  و درصدي تعديل كرده 3,0به رشد درصدي  8,0

 انداز توليد گاز بدون تغيير مانده و تداوم افزايش توليد در ميدان گازي عظيم پارس جنوبي از ادامة رشد پشتيباني چشم
بيني شدرصد پي 7نيز  2021درصد و براي سال  3، رشد توليد گاز طبيعي را ساالنه 2020كند. براي سال مي

 ايم.كرده
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  در تركيب با مشكالت ناشي از تحريم 19-كوويد
  )2021-2024(توليد و مصرف نفت  -ايران

  
e و  برآوردf و مؤسسه فيچ نفتي هايآمار ابتكار مشترك، اوپك، آمريكامؤسسه فيچ است. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي بينيپيش  

  تتحليل سوآ

  نفت و گاز سوات
  نقاط قوت

 دارد.شده گاز طبيعي در جهان را در اختيار شده نفت و سومين ذخاير بزرگ اثباتايران چهارمين ذخاير بزرگ اثبات 
 هاي استخراج به ويژه در ميادين نفتي ساحلي پايين هستند.هزينه 
 پااليشگاهي قرار گرفته است. توليداتيك موقعيت جغرافيايي استراتژيك ميان آسيا و اروپا جهت عرضه نفت، گاز و  در ايران 
 را توسعه دهند. يساحلفراتوانند منابع متعارف ساحلي و هاي داخلي توانمند ميشركت 

  نقاط ضعف
 اند.هاي داخلي شدههاي خارجي با برخي شركتمانع از همكاري شركت اياالت متحدههاي تحريم 
  امالت دالري براي ايران شده است.مانع از انجام مع آمريكانظام بانكي 
 ط هاي بسيار قديمي مربوميادين ساحلي پايين است و بخش عمده توليد به ميدانهاي برداشت از مخازن در نرخ

 شود.مي

 توليد نفت خام، مايعات گاز طبيعي و ساير مايعات، هزار بشكه در روز (سمت راست)
 توليد نفت خام، مايعات گاز طبيعي و ساير مايعات، درصد تغيير ساالنه (سمت چپ)
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 ها سبب شده تا صنايع نفت و گاز ايران براي بهبود كارآيي به سرمايه گذاري كافي به دليل تحريمفقدان سرمايه
 توجهي نيازمند باشند.قابل

 ازدياد برداشت  هايي مانندهاي داخلي فعال در زمينه خدمات و تجهيزات مورد نياز صنايع نفت و گاز در حوزهشركت
 اند.بهرهاز دانش پيشرفته فني بي مايع طبيعي و گاز 1نفت

  هافرصت
 گذاري خارجي ارائه كرده هاي متعددي را در حوزه نفت و گاز در چارچوب قراردادهاي نفتي با سرمايهايران طرح

 هاي بالقوه توليدي قابل توجهي در هر دو حوزه نفت و گاز برخوردار هستند.است كه از ظرفيت
 تواند توليد را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد.شده استخراج نفت در مقياس گسترده مياي اصالحهكارگيري شيوهبه 
 هاي توليد گاز مايع و محصوالت پتروشيمي با توجه به ظرفيت بالقوه ميدان پارس پتانسيل باالي رشد در بخش

 زمينه توليد گاز و ميعانات گازي وجود دارد. جنوبي در
  ت محصوالتي با ارزش افزوده بيشتر ت و كارآيي فرايند پااليش به منظور كمك به توليد و صادرابهبود كيفيامكان

 وجود دارد. 

  تهديدات
  شود.گذاران بالقوه از اين كشور منجر ميعليه ايران به خروج سرمايه هاتحريموضع مجدد 
 راتي جديد براي گاز توليدي ايران دشوار است.يافتن بازارهاي صاد 
 شرايط امنيتي در كل منطقه وجود دارد. اي ناشي از هريسك 
 رگيري روند كاهش بهاي نفت شده است. ازسسبب  19-گيري كوويدشيوع همه 

  صنعت بينيپيش

  اكتشافات باالدستي
اند. اما با وضع مجدد هاي اخير، چند قرارداد به منظور اكتشافات بيشتر در ميادين موجود ارائه شدهدر سال :نماي كلي

  هاي اكتشافي به شدت محدود خواهند شد.، فعاليتآمريكاهاي تحريم
  آخرين تحوالت

  خبر داد  2021مارس  هايي براي حفر هشت چاه اكتشافي تااز تدوين برنامه 2020شركت ملي نفت ايران در آوريل
كار در مورد برخي از اين  ها در مناطق ساحلي و دو حلقه چاه ديگر دور از ساحل قرار دارند.كه شش حلقه از اين چاه

 نيز ادامه خواهد يافت. 2021شروع شده و در سال  2020ها در سال چاه

                                                 
1 Enhanced oil recovery 
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  آوران خبر داد. در پي اتمام يك ناماز كشف بزرگ ديگري در ميدان نفتي  2019شركت ملي نفت ايران در نوامبر
آغاز شده بود، شركت ملي نفت ايران برآورد خود از ميزان منابع  2016كارزار گسترده در حوزه حفاري كه از سال 

 ميليارد بشكه افزايش داد. 22موجود را به ميزان 
  شده در ايران بوده است.زرگ كشفآوران دومين ميدان بميليارد بشكه نفت، ميدان نام 22با توجه به برآورد اوليه 
  اين در حالي است كه يك ميدان گازي نيز در استان فارس كشف شده است. ميزان ذخاير ميدان گازي ارم در حدود

 شود.ميليارد متر مكعب قابل استخراج تلقي مي 450ميليارد متر مكعب برآورد شده است كه از اين ميزان حدود  540
 زي را براي اكتشاف براي يك شركت داخلي فعال در صنايع نفت و گاز يعني شركت شركت ملي نفت ايران مجو

صادر كرده است. اين دومين مجوزي است كه طي يك سال  IOEC(1( مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران
ي برا 2019شود. پيش از آن نيز مجوز اكتشاف در محدوده تودج در فوريه گذشته به يك شركت داخلي اعطا مي

ها در حوزه اكتشاف به بازيگران صادر شده بود. اين اقدام دولت براي واگذاري بخشي از فعاليت 2شركت پتروتنكو
شود و بنابر اين مجوز به بلوك بامداد مربوط مي .صورت گرفته است گذاران خارجيداخلي به موازات خروج سرمايه

ژئوفيزيك و حفاري در يك بازه زماني چهارماهه و در پي آن ارائه شناسي، هاي زمينها، ارزيابي دادهبرخي گزارش
شود. بلوك بامداد يكي از چهارده هاي اكتشافي آتي را شامل ميارزيابي فني و مالي جهت استفاده در فعاليت كي

 اند.بلوكي است كه به تازگي توسط شركت ملي نفت ايران كشف شده
 3مهندسي و ساختمان صنايع نفت شركتان، اين شركت قراردادهايي را با همچنين بنابر اعالم شركت ملي نفت اير 

 شناسي در باشت و پانيز امضا كرده است.به منظور انجام مطالعات زمين 4شركت تجهيزات كاوشگران نوآورو 
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از نيمي از حدود  كمترهستند. 5انباشتههاي ذخيره برهمشده است كه داراي سيستمميدان كشف 180ايران داراي بيش از 

ميليارد بشكه نفت، پس از كانادا، ونزوئال  163اند. ايران با در اختيار داشتن شده، تا به امروز توسعه يافتهمنبع كشف 400
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درصد ذخاير ساحلي در استان خوزستان و در همسايگي مرز عراق قرار  80اند و بيش از را در خود جاي داده نفت ايران
  اند.دارند. سه ميدان نفتي اصلي آسماري، بانگستان و خامي بخش عمده توليد را به خود اختصاص داده

بخش عمده توليد ميان نفت سنگين و نفت سبك  كند، اماهاي مختلف را توليد ميايران طيفي از انواع نفت خام با كيفيت
ايران تقسيم شده است. نفت سنگين ايران از نوع نفت سنگين متوسط و نفت سبك اين كشور نيز از نوع نفت سبك 
متوسط است. هر دو نوع نفت سبك و سنگين ايران از جمله انواع نفت ترش هستند، اما ميزان گوگرد در نفت سنگين 

ابل توجهي بيشتر از ميزان گوگرد در نفت سبك اين كشور است. هر دوي اين انواع نفت خام در جنوب ايران به ميزان ق
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 ها سبب شده تا صنايع نفت و گاز ايران براي بهبود كارآيي به سرمايه گذاري كافي به دليل تحريمفقدان سرمايه
 توجهي نيازمند باشند.قابل

 ازدياد برداشت  هايي مانندهاي داخلي فعال در زمينه خدمات و تجهيزات مورد نياز صنايع نفت و گاز در حوزهشركت
 اند.بهرهاز دانش پيشرفته فني بي مايع طبيعي و گاز 1نفت

  هافرصت
 گذاري خارجي ارائه كرده هاي متعددي را در حوزه نفت و گاز در چارچوب قراردادهاي نفتي با سرمايهايران طرح

 هاي بالقوه توليدي قابل توجهي در هر دو حوزه نفت و گاز برخوردار هستند.است كه از ظرفيت
 تواند توليد را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد.شده استخراج نفت در مقياس گسترده مياي اصالحهكارگيري شيوهبه 
 هاي توليد گاز مايع و محصوالت پتروشيمي با توجه به ظرفيت بالقوه ميدان پارس پتانسيل باالي رشد در بخش

 زمينه توليد گاز و ميعانات گازي وجود دارد. جنوبي در
  ت محصوالتي با ارزش افزوده بيشتر ت و كارآيي فرايند پااليش به منظور كمك به توليد و صادرابهبود كيفيامكان

 وجود دارد. 

  تهديدات
  شود.گذاران بالقوه از اين كشور منجر ميعليه ايران به خروج سرمايه هاتحريموضع مجدد 
 راتي جديد براي گاز توليدي ايران دشوار است.يافتن بازارهاي صاد 
 شرايط امنيتي در كل منطقه وجود دارد. اي ناشي از هريسك 
 رگيري روند كاهش بهاي نفت شده است. ازسسبب  19-گيري كوويدشيوع همه 

  صنعت بينيپيش

  اكتشافات باالدستي
اند. اما با وضع مجدد هاي اخير، چند قرارداد به منظور اكتشافات بيشتر در ميادين موجود ارائه شدهدر سال :نماي كلي

  هاي اكتشافي به شدت محدود خواهند شد.، فعاليتآمريكاهاي تحريم
  آخرين تحوالت

  خبر داد  2021مارس  هايي براي حفر هشت چاه اكتشافي تااز تدوين برنامه 2020شركت ملي نفت ايران در آوريل
كار در مورد برخي از اين  ها در مناطق ساحلي و دو حلقه چاه ديگر دور از ساحل قرار دارند.كه شش حلقه از اين چاه

 نيز ادامه خواهد يافت. 2021شروع شده و در سال  2020ها در سال چاه

                                                 
1 Enhanced oil recovery 
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 ميليارد بشكه افزايش داد. 22موجود را به ميزان 
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درصد ذخاير ساحلي در استان خوزستان و در همسايگي مرز عراق قرار  80اند و بيش از را در خود جاي داده نفت ايران
  اند.دارند. سه ميدان نفتي اصلي آسماري، بانگستان و خامي بخش عمده توليد را به خود اختصاص داده
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غربي ايران و از چند ميدان نفتي بزرگ اما قديمي مانند گچساران، مارون، اهواز، بنگستان، كرنج و آقاجري استخراج 
  شوند.مي

و ايران از اين لحاظ پس از كانادا و روسيه در جايگاه سوم در تريليون متر مكعب است  33,5حجم منابع گاز طبيعي ايران 
ترين اين ميادين، ميدان گازي هاي گازي جدا از هم قرار دارند كه بزرگجهان قرار دارد. بخش عمده اين ذخاير در ميدان

، ميدان گازي پارس جنوبي به همراه ساير ميادين عمده آمريكاپارس جنوبي است. بر پايه گزارش اداره اطالعات انرژي 
درصد كل ذخاير گازي ايران را در خود  40حدود ب، آگر، گلشن و كنگان -مانند كيش، پارس شمالي، سردار جنگل، فروز

  اند.هجاي داد
  

  نيافته ذخاير چشمگير نفت و گاز توسعه
  )2018-2029ذخاير نفت و گاز ايران (

  
e و  برآوردf و مؤسسه فيچ. منبع: اداره اطالعات انرژي آمريكا مؤسسه فيچ است هايبينيپيش  
  

  گذاريها بر سرمايه، فشار تحريم)سيپيآيقراردادهاي نفتي ايران (
هاي مربوط به اكتشاف و ارزيابي در كشور را در كنترل خود دارد، اما همچنان بخش عمده فعاليتشركت ملي نفت ايران 

هايي نيز در جهت افزايش ميزان مشاركت بازيگران بخش خصوصي و نيز بازيگران خارجي در اين بخش صورت تالش
سي) پيبيت قراردادهاي نفتي ايران (آيل مانند محيط نامناسب كسب و كار در ايران، عدم جذائگرفته است. اما برخي مسا

گذاري سي با هدف تقويت مجدد سرمايهپياند. قالب قراردادهاي آيها را مختل كردهاين تالش آمريكاهاي و اعمال تحريم
تر شدن مدت قراردادها، بهبود طراحي شده بود. طوالني ،شداعمال مي در كشور و نيز بهبود مدل بيع متقابل كه سابقاً

شدة نفت، ميليارد بشكه ذخاير ثابت شدة گاز طبيعي، تريليون متر مكعب ذخاير ثابت   
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تر از جمله مزاياي ها، افزايش كنترل عملياتي و تعريف يك نظام مالي پيشرفتهسازوكارهاي مربوط به بازگشت هزينه
سي نسبت به قراردادهاي بيع متقابل هستند. با اين حال، شرايط فعلي مندرج در قراردادها همچنان به زيان پيآي

رود سهم نامتناسبي مي ها انتظاراز شركتچرا كه ؛ مكان رقابت ندارندا جهانو  لذا در سطح منطقهگذاران هستند و سرمايه
و همين برخوردار نيستند ها از حق رزرو نيز شركتا اندك بپذيرند. همچنين در اين قرارداده را در ازاي بازدهي از ريسك

  هاي بخش خصوصي است.هاي كليدي براي شركتمسئله يكي از دغدغه
اي هستند هاي ثانويه هستهها، تحريماين تحريم را نيز بايد مد نظر داشت. فراگيرترينِ آمريكاهاي عالوه بر اين، تحريم

فردي پيروز انتخابات رياست جمهوري  اگر چه اخيراها را به موعد اجرا گذاشت. آن مجدداً 2018كه دونالد ترامپ در سال 
هاي مرتبط با تحريم كاسته شدن از اما اي ايران را داده است.جدد به توافق هستهاياالت متحده شده كه وعدة پيوستن م

گذاري در ايران نيست. حتي پيش از وضع مجدد به معناي بهبود قابل توجه دورنماي سرمايه اي لزوماًپرونده هسته
سي پينها دو قرارداد در چارچوب آيگذاري خارجي در صنايع نفت و گاز ايران ضعيف بود و تهاي ثانويه نيز سرمايهتحريم

دشوار خواهد بود. به هاي متعدد ديگري وجود دارد كه مقابله با آن ها، تحريميمگذشته از اين تحر. نهايي شده بودند
 هاي داخلي هستند كه مسائلي از جملها شركتگذاران خارجي ملزم به شراكت بسي، سرمايهپيموجب قراردادهاي آي

هاي موجود در نظام بانكي ريسك شراكت را افزايش ل و ضعفحكومت قانون، نظام اداري عريض و طوي ضعف در مقوله
  دهد. مي

  هاي مربوط به اكتشافرونق فعاليت
اند. در هاي داخلي بودهدر زمينه اكتشاف به امضا رسيده است كه طرف هر دو نيز شركت نامهتفاهم، دو 2019در سال 

اد نيز در د، اكتشاف بلوك تودج به شركت پتروتنكو واگذار شد. امتياز اكتشاف در بلوك دوم يعني بلوك بام2019فوريه 
شركت  ها، قرار استر برخي گزارشواگذار شد. بناب رانيا ييايدر ساتيو ساخت تأس يشركت مهندسبه  2019اكتبر 
شناسي، ژئوفيزيك و حفاري را هاي زميندر يك بازه زماني چهارماهه داده رانيا ييايدر ساتيو ساخت تأس يمهندس

  هاي مربوط به اكتشاف ارائه نمايد.ارزيابي كرده سپس طرحي را جهت انجام فعاليت
هاي اكتشافي ايفاي نقش خواهد كرد. ازيگر اصلي در فعاليتبا اين حال، شركت ملي نفت ايران همچنان به عنوان ب

ر استان د 2016در حوزه حفاري كه از سال  هاي انجام شدهفعاليتدر نتيجه  2019شركت ملي نفت ايران در نوامبر 
 53آن كه ذخاير را كشف نمود آوران دومين ميدان بزرگ نفتي در ايران يعني ميدان نفتي نام خوزستان در جريان بود،

يليارد بشكه تخمين زده م 31شود. ميزان ذخاير اين ميدان در برآوردهاي پيشين در حدود ميليارد بشكه نفت برآورد مي
با توجه بل استخراج از اين ميدان روزرساني شد. ميزان ذخاير قاپس از مشخص شدن نتايج عمليات حفاري به شده بود كه

دير پايين اشده خواهد بود. با توجه به اين مقاز مقدار گفته كمترزان قابل توجهي به نرخ پايين استخراج در ايران، به مي
تر، همين مقدار هاي پيشرفتهها يا روشنرخ استخراج، درصورت افزايش كلي اين مقادير به واسطه استفاده از فناوري

 حداكثر ميزان قابل برداشت از اين منابع خواهد بود. شده احتماالًكشف
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  صعودي از ناحيه درياي خزرريسك 
هاي درياي خزر نيز داراي ذخاير احتمالي نفت است، اما اختالف بر سر مرزهاي آبي ميان پنج كشور ساحلي اين دريا فعاليت

كنوانسيون رژيم حقوقي درياي  2018اكتشافي در اين منطقه را با مشكل مواجه كرده است. اين پنج كشور در اوت سال 
ساندند كه در آن وضعيت حقوقي آب، بستر و نيز زيربستر اين دريا مشخص شده است. آنچه در اين خزر را به امضا ر

ين ميزان ارتباط را با صنايع نفت و گاز دارد اين است كه در اين كنوانسيون هر يك از كشورها از حقوق بيشتركنوانسيون 
هاي پنج كشور اند. بدين ترتيب، هر يك از دولتشدهحاكميتي بر سهم خود از بستر و نيز زيربستر درياي خزر برخوردار 

ساحلي درياي خزر از حق صدور مستقل مجوزهاي مربوط به اكتشاف و توليد برخوردار هستند و لزومي به توسعه منابع 
به صورت مشترك وجود ندارد. اما در اين توافق، محدوده سهم هر كشور از بستر و زيربستر دريا مشخص نشده و اين 

له در جريان مذاكرات دو يا چندجانبه تعيين خواهد شد. ايران هنوز چنين مذاكراتي را به اتمام نرسانده اما يادداشت مسئ
تفاهمي را با جمهوري آذربايجان به امضا رسانده كه در آن توسعه مشترك ميادين مشترك نفت و گاز در درياي خزر 

ندكي در اين زمينه حاصل شده و روابط تجاري ميان شركت ملي شده است. با اين حال، تا كنون پيشرفت ا بينيپيش
مانع از توسعه روابط ميان دو كشور در اين حوزه  المللي احتماالًهاي نفتي بيننفت آذربايجان (سوكار) و ساير شركت

  نيز به قوت خود باقي خواهند ماند. آمريكاهاي خواهند شد و در عين حال تحريم

  هاي باالدستپروژه
  هاي جديد پيشنهادي تحت قراردادهاي نفتي ايرانپروژه

  يساير ميادين گاز  ساير ميادين نفتي ميادين گازي مرزي  ميادين نفتي مرزي
  دي  37  منصوري 2فاز   23  پارس جنوبي 11فاز  15  آزدگان جنوبي 1فاز   1
  سفيد زاخور هالگان  38  بند كرخه  24  سلمان 1فاز  16  آزدگان شمالي 2فاز   2
  سفيد باغون  39  جفير  25  سلمان 2فاز  17  يادآوران 2فاز   3
  آغار 2فاز   40 سومار 26 فرزاد الف 18  رشادت 4
  فرشبند شدهپااليش تأسيس  41  دانان 2فاز   27  فرزاد ب 19  فروزان  5
  ايستگاه افزايش فشار وراوي  42  درخوين 3فاز   28  رشادت 20  اليه نفتي پارس جنوبي 1فاز   6
  ايستگاه افزايش فشار كنگان  43  سوسنگرد  29 داالن كنگان در ميدان بالل 21  اروند  7
  ايستگاه افزايش فشار نار  44  سپهر  30  آرش 22  دهلران 2فاز   8
  ايستگاه افزايش فشار هما  45  چشمه خوش  31      پيدار غرب  9

  اليه گازي بهرگانسر  46  رسالت  32      آبان 2فاز  10
  تنگ بيجار 2 فاز  47  ابوذر  33      سهراب 11
  كيش 3بعدي فاز 3نگاري لرزه  48  درود  34      چنگوله 12
  كيش 1فاز   49  نوروز  35      اسفنديار 1فاز  13
      زاغه  36      آرش 14
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  باالدستي نفت اتتوليد
مدت براي توليد نفت ايران پس از پيروزي جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري اندازهاي كوتاهچشم :نماي كلي

  سازد.را هموار مي 2021اي، مسير رشد پس از سال هاي هستهاياالت متحده بهبود يافته است. رفع احتمالي تحريم
  هاروزرسانيآخرين به

 هاي خود از بينيدر اين فصل، با لحاظ پيروزي جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده، پيش
ايم. بايدن اعالم داشته كه به عنوان رييس جمهور، عي را اصالح نمودهتوليد نفت خام، ميعانات و گاز مايع طبي
ت كامل خود تحت توافق اي ايران مشروط به بازگشت تهران به تعهدابه دنبال پيوستن مجدد به توافق هسته

ده نويه اياالت متحهاي ثاكه در حال حاضر بر اساس تحريم زسرگيري كامل صادرات نفتامكان اخواهد بود. لذا 
 محدود شده است، وجود دارد.

 اي و تأخيرهاي احتمالي ناشي از انتخابات با لحاظ زماني براي بازگشت ايران به تعهدات خود تحت توافق هسته
بيني را پيش 2021از نيمة دوم سال  ، ما افزايش تدريجي عرضه نفت2021رياست جمهوري ايران در ژوئن 

دهند كه در سال را نشان مي 2021درصدي در سال  6,9ين رشد ساالنه هاي فعلي ما ميانگبينيكنيم. پيشمي
 درصد خواهد رسيد. 37,1پس از آن به 

 ميليون بشكه  1,9به  2019ميليون بشكه در فصل سوم  2,2هاي اوپك، ميانگين توليد روزانه از بر اساس داده
 كاهش يافته است. 2020در فصل سوم 

  قرارداد را به حجم  13خيز جنوب ايران، و شركت ملي مناطق نفتره فالت قاشركت نفت  2020در آگوست
هاي اند. اين قراردادها، ظرفيت توليد را در استانهاي داخلي منعقد كردهميليارد دالر با شركت 1,8تقريبي 

د هزار بشكه در روز افزايش خواهن 185خوزستان، فارس، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر و هرمزگان به ميزان 
 داد. 

  روندهاي ساختاري
شود. ايران از در استان خوزستان مربوط مي ه شدن آنبخش عمده توليد نفت ايران، به ميادين عظيم و درحال فرسود

اي و هم بر هم بر مبناي استانداردهاي منطقه وردار است، اما نرخ افت توليد باال و نرخ نهايي استخراجمنابع عظيمي برخ
هاي شركت ملي نفت ايران، ميزان تخميني استخراج براي سه مخزن . طبق دادهاستمبناي استانداردهاي جهاني پايين 
تر و تنها درصد است. از اين ميان، نرخ استخراج از مخزن بنگستان از همه پايين 24,6عمده نفتي كشور به طور متوسط 

منتشر شده است،  آمريكان اقتصاد انرژي مهاي يك گزارش پژوهشي كه توسط انجدرصد است. بر اساس يافته 15,0
درصد متغير است. اين مقادير در باالترين سطح  11تا  6نرخ افت براي اكثر ميادين عظيم نفتي در استان خوزستان از 

هاي عميق هستند. داليل اين امر را بايد در عوامل واقع در آبخود مشابه مقادير افت مورد انتظار در ميادين دور از ساحل 
هاي كافي و دسترسي محدود به توان به مديريت ضعيف مخازن، فقدان زيرساختچندي جستجو كرد كه از آن ميان مي

ملي  هاي مالي ايجادشده براي شركتنيز هم به واسطه محدوديت آمريكاهاي كنوني فناوري خارجي اشاره كرد. تحريم
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كنند، مشكالت قابل توجهي را گذاري خارجي ايجاد ميهاي شديدي كه بر سرمايهنفت ايران و هم به واسطه محدوديت
  اند.به وجود آورده

  دهدبايدن، بازي را به نفع ايران تغيير مي
  )2018-2029بيني توليد نفت ايران (پيش

  
eو  برآوردf و مؤسسه فيچمؤسسه فيچ است. منبع: اوپك، ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، منابع ملي  بينيپيش  
  

  19-ويدوشيوع كها و ها به واسطه تحريمفلج شدن صادرات و افت قيمت
آغاز شد ايران را از بيشتر مشتريان خارجي خود محروم  2018ها از نوامبر سال كه اجراي مجدد آن ي ثانويههاتحريم

ها كاسته هاي گسترده به مشتريان اصلي نفت خام ايران، از شدت تأثير اين تحريمكرده است. در ابتدا اعطاي معافيت
 ميليون بشكه در روز 2,7به حدود  هاتحت اين تحريم 2018ماهة  10بشكه در روز در  ميليون 3,7ميزان توليد از بود. 

ديگر تمديد نشدند و در نيمة دوم اين سال ميزان توليد به حدود  2019سال  هها در ماه م. اما اين معافيتكاهش يافت
  روز رسيد.ميليون بشكه در  2,1

ت و ظرفيت ذخيره مازاد ايران محدود اساما ي از ركود را جبران كند، هرچند صنايع پااليشگاهي در ايران توانسته بخش
هاي سنگين تواند با جريمهميها نيز دور زدن تحريماي در تعيين حجم توليد آن دارد. ندهكنلذا حجم صادرات نقش تعيين

مشتري عمده توليدات، خريداران  لذا ها يا اصوالً منع دسترسي آنها به نظام مالي اياالت متحده همراه گردد.براي شركت
، حدود دو سوم از كل صادرات نفت خام و بلومبرگ يهاكشنفت يريگزارش شركت رهگبر اساس  چيني هستند كه

  ها به اين كشور بوده است.ميعانات ايران از زمان لغو معافيت

)چپتوليد نفت خام، مايعات گاز طبيعي و ساير مايعات، هزار بشكه در روز (سمت   
)راسترصد تغيير ساالنه (سمت توليد نفت خام، مايعات گاز طبيعي و ساير مايعات، د  
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-پك، تحت فشار ناشي از كوويدهاي اوتوليد نفت خام با كاهشي ديگر مواجه شده است. بر اساس داده 2020در سال 
ميليون بشكه در روز بود. عليرغم مداخالت طرف عرضه توسط  1,9، ميانگين توليد ايران در فصول سوم و چهارم، 19

ها گرديد. اين باعث گيري موجب سقوط در تقاضاي جهاني و همچنين افت شديد قيمتگروه اوپك پالس، اين همه
  خصوص در دورة شيوع در چين در دو ماهة اول اين سال شد.كاهش تقاضا براي نفت ايران، به 

  
  ترين مقادير ممكن قرار داردصادرات در پايين

  صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران به تفكيك مقصد (هزار بشكه در روز)

  
  منبع: بلومبرگ و مؤسسه فيچ

  
  توسعه به سمت بازيگران داخليتغيير بار 

گذاري، به دليل شركت ملي نفت ايران قبل از كروناويروس با كسري بودجه مواجه بود و توانايي اين شركت براي سرمايه
هاي عمده در درآمدهاي صادراتي، محدودتر خواهد شد. در فقدان سرمايه خارجي، تهران به دنبال ايجاد شراكت كاهش

هاي آن با ساير بازيگران داخلي است. راهبرد توسعه نفت ايران دوشاخه است يران و زيرمجموعهبين شركت ملي نفت ا
هاي برداشت از و بر افزايش سهم ميادين مرزي (به خصوص در كارون غربي) و تالش براي حفظ توليد و ارتقاي نرخ

ميليون بشكه در روز  2تا  1ازاد در دامنة ميادين در تأسيسات توليدي تمركز دارد. هدف بلندمدت، توسعة ظرفيت توليد م
المللي، اين كار مستلزم گسترش هاي نفتي بينگذاري توسط شركتاست. با اين حال، بدون افزايش قابل توجه در سرمايه

  هاي اكتشاف و توليد خواهد بود.خدمات ميادين نفتي ايران و شركت
  تشديد شده است. 2020هاي قرارداديِ متمركز بر بازيگران داخلي به خصوص در سال فعاليت

 اروپا كره جنوبي ژاپن هند ساير چين
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 و شركت ملي  فالت قارههاي خود يعني شركت نفت در ماه اوت، شركت ملي نفت ايران از طريق زيرمجموعه
داخلي منعقد كرده هاي ميليارد دالر با شركت 1,8قرارداد را به حجم تقريبي  13خيز جنوب ايران، مناطق نفت

 است.
 هاي خوزستان، فارس، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر و هرمزگان به ميزان اين قراردادها، ظرفيت توليد را در استان

چاه جديد و همچنين  140تا  130هزار بشكه در روز افزايش خواهند داد. اين قراردادها شامل حفر حدود  185
 چاه موجود است. 70تا  60تعمير 

  خيز جنوب ايران براي ميادين گازي ساحلي شامل اهواز قرارداد توسط شركت ملي مناطق نفت 11اين تعداد، از
ميليارد بشكه) و باالرود  3,7ميليارد بشكه)، منصورآباد ( 5,7ميليارد بشكه)، رامين ( 44(ميليارد بشكه)، مارون  63(
ميليون بشكه) و  850براي ميادين فروزان (الت قاره فميليارد بشكه) و دو قرارداد ديگر توسط شركت نفت  1,1(

 رسالت بوده است.
 دالر امضا  يلياردم 1,3و توسعه و شركت پتروپارس به ارزش  يشركت مهندس يانم يهدر ماه ژوئ يگريقرارداد د

هزار  140در حال حاضر  يدانم ين. اشوديمربوط م ميليارد بشكه) 27( آزادگان جنوب يدانبه توسعه م كه شد
 يشهزار بشكه در روز افزا 320به  ماه 30در چارچوبي آن  يدتول يزانو قرار است م كنديم يدبشكه در روز تول

 .يابد
 ركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا قرارداد ديگري در ماه ژوئيه ميان شركت مهندسي و توسعه (پدك) و ش

ميليون بشكه  39,5ميليون دالري براي توليد  300رسيد. اين قرارداد راي توسعة ميدان نفتي ياران به امضا ب
روزرساني تأسيسات چاه جديد، نصب پمپ، تزريق آب، ساخت و به 6ساله و شامل حفر نفت در يك بازه زماني ده

 سطحي و مطالعات در راستاي افزايش نرخ برداشت از ميدان بود.
 قرارداد كه با  ينامضا كرد. ا سيپييقرارداد خود را در قالب آ نيپنجم يراننفت ا يشركت مل يه،ماه فور در

 .شوديپارس و پرنج مربوط م ياديناستخراج در م هاييتمپنا امضا شده، به بهبود فعال يگروه صنعت
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 اصلي هدف توسعههايپروژه
  ايهاي توسعهساير ميادين و پروژه  هاي نفتي مرزيميدان

  منصوري 2فاز   جنوبيآزادگان  1فاز 
  بند كرخه  آزادگان شمالي 2فاز 
  جفير  يادآوردان 2فاز 

  سومار  رشادت
  دانان 2فاز   فروزان

  درخوين 3فاز   اليه نفتي پارس جنوبي 1فاز 
  سوسنگرد  اروند
  سپهر  دهلران 2فاز 
  چشمه خوش  آبان 2فاز 

  رسالت  پايدار غرب
  ابوذر  سهراب
  درود  چنگوله

  نوروز  اسفنديار 1فاز 
  زاغه  آرش

  منبع: وزارت نفت ايران و مؤسسه فيچ                    
  

  انتخاب بايدن، فرصتي براي ارتقاي توليد
نفت  يدخود از تول هايبينييشمتحده، پ ياالتا يجمهور ياستدر انتخابات ر يدنجو با يروزيفصل، با لحاظ پ اين در

ديدگاه تيم ريسك كشوري ما اين است كه ايران در صورتي پيشنهاد  .يمارا اصالح نموده يعيطب يعو گاز ما يعاناتخام، م
پذيرد كه بايدن در تالش براي الحاق شروط جديد نباشد. روابط بين اين دو كشور در را مي براي بازگشت به توافق بايدن

ي محدود در هر دو طرف براي امتيازات سياس ماند و در حالي كه ما شاهد فضاييزمان بايدن هم احتماالً تيره باقي مي
   اي خود را بپذيرد.هاي منطقهنشيني از فعاليتاي يا عقببعيد است كه تهران، اصالح اساسي در توافق هستههستيم، 

 ياستاز انتخابات ر يناش ياحتمال يرهايو تأخ يابه تعهدات خود تحت توافق هسته يرانبازگشت ا يبرا زماني لحاظ با
 با پيشرفت .كنيميم بينييشرا پ 2021دوم سال  يمةاز ن عرضه نفت يجيتدر يش، ما افزا2021در ژوئن  يرانا يورجمه

شود. با اين حال، اكثر خريداران كماكان از تجارت با مذاكرات، صادرات نفت احتماالً از نيمة دوم سال آغاز مي احتمالي
ها برداشته شوند. فرض ما بر اين يا اينكه خود تحريم ها معاف شده ومن اجتناب خواهند نمود، مگر اينكه از تحريايرا

رشد  يانگينما م يفعل هايبينييشپبه بازار باز نخواهد گشت.  2022اي از عرضه تا قبل از سال است كه حجم عمده
، با اين خط سير .ديدرصد خواهد رس 37,1كه در سال پس از آن به  دهنديرا نشان م 2021 لدر سا يدرصد 6,9ساالنه 

  آنچه كه در خالل و پس از مذاكرات برجام در دورة اوباما مشاهده شد، سازگاري زيادي دارد.
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  انداز براي توليد ايرانبهبود چشم
  )2010-2024توليد نفت خام و ميعانات، هزار بشكه در روز ( –ايران 

  
e و  برآوردf و مؤسسه فيچمؤسسه فيچ است. منبع: اوپك، دفتر اطالعات انرژي اياالت متحده  هايبينيپيش  

  .2021ها بر اساس دور دوم رياست جمهوري ترامپ يا شروع رياست جمهوري بايدن در سال بينيپيش
  

نفت، تا حد هاي مالي شركت ملي گذاري در ايران و محدوديتانداز بلندمدت با توجه به تداوم ريسك باالي سرمايهچشم
گشايد، اما المللي ميگذاران بينهاي ثانويه، درها را به روي سرمايهبرداشتن تحريم اگرچهزيادي بدون تغيير خواهد بود. 

ها بيم اعمال مجدد تحريمگذاران ممكن است انداز بلندمدت ايجاد كند. سرمايهبعيد است كه بتواند تغيير معناداري در چشم
شوند به هاي آمريكايي براي فعاليت در ايران ميهاي اوليه كه مانع شركتي اگر اينطور نباشد، تحريم. حترا داشته باشند

مورد برخي نهادها در ايران المللي هنوز هم ممكن است به دليل مبادالت با هاي بينقوت خود باقي خواهند بود. شركت
هاي ايراني، موجب ساختار مبهم مالكيت بسياري از شركت ها وتحريم قرار گيرند. اين تركيب و ماهيت همپوشاني تحريم

  شودمي هاي خارجيو لذا عدم تمايل شركت گذاريايهريسك باالي سرم
  

  )2018-23توليد نفت ايران (
  2019e  2020f  2021f  2022f  2023f  2018 شاخص

  4683,6  4349,2  3173,2  2968,0  3314,2  4467,7  ال و ساير مايعات (هزار بشكه در روز)پيجيتوليد نفت خام، ان
  7,7  37,1  6,9  -10,4  -25,7  -5,0  ال و ساير مايعات (درصد)پيجيتغيير ساالنه توليد نفت خام، ان

e و  برآورf و مؤسسه فيچمؤسسه فيچ است. منبع: اوپك، ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، منابع ملي  هايبينيپيش 
  
  

 واقعي ترامپ بايدن
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  )2024-29توليد نفت ايران (
  2024f  2025f  2026f  2027f  2028f  2029f شاخص

  5042,7  4990,3  4938,4  4887,1  4836,4  4786,2  ال و ساير مايعات (هزار بشكه در روز)پيجيتوليد نفت خام، ان
  1,1  1,1  1,0  1,0  1,0  2,2  ال و ساير مايعات (درصد)پيجيتغيير ساالنه توليد نفت خام، ان

e  و برآوردf و مؤسسه فيچمؤسسه فيچ است. منبع: اوپك، ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، منابع ملي  هايبينيپيش  
 

  گازات باالدستي توليد
گذاران كند، اما رشد درازمدت به عالقه سرمايهظرفيت مازاد توليد پتانسيل صعودي قابل توجهي را ايجاد مي نماي كلي:

  هاي صادرات بستگي خواهد داشت.هاي گازي و ايجاد منابع تازه تقاضا و زيرساختخارجي به مشاركت در طرح
  هاروزرسانيآخرين به

 اين فصل گزارش شده است. شركت پتروپارس انتظار ارس جنوبي در ميدان گازي پ 11حفاري در فاز  پيشرفت كار
 آغاز شود. 2020حفاري در فصل چهارم  شت كهدا

  14ميدان گازي پارس جنوبي ( 14آخرين سكوي فازD اندازي نصب شد و در حال حاضر كامالً راه 2020) در فوريه
نشان  2020روزرساني در نوامبر ده است. يك بهبا اين حال، پااليشگاه ساحلي همراه آن هنوز كامل نش شده است.

 كامل خواهد گرديد. 2021دهد اين پروژه تا مارس مي
  ميليارد متر مكعب نصب  5,2ميدان گازي پارس جنوبي با ظرفيتي در حدود  13در همين ماه، سومين سكوي فاز

مارس و با همين ميزان ظرفيت نصب شد. چهارمين و آخرين سكوي اين فاز از ميدان گازي پارس جنوبي نيز در ماه 
 شد.

  ميليارد متر مكعب  5,2ميدان گازي پارس جنوبي با ظرفيت توليد  22-24، سومين سكوي فازهاي 2020در ژانويه
+ ميليارد 5,2سكوي آخر (نصب شد. اين، سومين سكو از چهار سكويي است كه قرار است در اين فاز نصب شوند. 

 مدار شد.مترمكعب) در ماه مارس وارد 
 ب -ميدان گازي فرزاد حال آماده شدن براي توسعه ميدان گازي بالل و احتماالً شركت داخلي پتروپارس نيز در

 است. با اين حال، ابهامات قابل توجهي پيرامون جدول زماني اين تحوالت وجود دارد.
  بر قصد اين شركت براي امضاي قراردادهايي  2020اكتبر مسعود كرباسيان، مديرعامل شركت ملي نفت ايران در ماه

. يك قرارداد با شركت داخلي در حال حاضر براي فصل ب در آينده نزديك تأكيد كرد-جهت توسعه ميدان فرزاد
 گذاري شده است.هدف 2021اول 
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  روندهاي ساختاري
است. اين ميدان گازي در مرز مشترك توسعه ميدان عظيم گازي پارس جنوبي به رشد ميزان توليد گاز طبيعي كمك كرده 

رسد. ايران در تريليون متر مكعب مي 14ميان ايران و قطر قرار دارد و سهم ذخاير متعلق به ايران از اين ميدان به حدود 
اينك ها نيز همفاز كه بخش عمده ظرفيت توليدي آن 24بر  لتالش است تا از طريق اجراي يك طرح توسعه مشتم

به  2019همگي در پايان سال  21-15و  12، 10-1ه به كسب درآمد از اين ميدان گازي بپردازد. فازهاي اندازي شدراه
اما براي رسيدن  ،نيز همگي تا آن زمان توليد را آغاز كرده بودند 24-22و  14، 13طور كامل عملياتي شده بودند. فازهاي 

نصب شده بود، در  14، آخرين سكوي فاز 2020تا فوريه ي بودند. بيشتربه حداكثر ظرفيت خود نيازمند نصب سكوهاي 
  ند.نصب شد 2020نيز در مارس  24-22و فازهاي  13آخرين سكوي فاز حالي كه 

ميليارد متر مكعب گاز به ميزان توليد اين ميدان كمك  20ميدان گازي پارس جنوبي به اضافه شدن  11اجراي پروژه فاز 
هاي خود جانب بينيپيشت موجود پيرامون اين طرح، ما همچنان در لحاظ كردن آن در خواهد كرد، اما با توجه به ابهاما

اي را در چارچوب اين پروژه براي توتال يك طرح توسعه صنعتي منطقه فرانسوي كنيم. شركتاحتياط را رعايت مي
خارج  مجبور شد از اين پروژه كاآمريهاي تعريف كرده بود، اما در ماه اوت به دليل خطر تحريم 2017ماهه چهارم سال سه
ت داخلي پتروپارس براي هدايت اين پروژه كنار كشيده و تنها شرك. در پي خروج توتال، شركت ملي نفت چين نيز از شود

  عمليات توسعه اين ميدان گازي باقي مانده است.

  افزايش توليد پارس جنوبي
  )2018-2029(توليد گاز ايران  بينيپيش

  
e و  برآوردf و مؤسسه فيچالمللي انرژي، اوپك ، سازمان بينآمريكاهاي مؤسسه فيچ است. منبع: اداره اطالعات انرژي بينيپيش  
  

 توليد گاز طبيعي خشك، ميليارد متر مكعب (سمت چپ)
 )راست(سمت  ساالنه ، درصد تغييرتوليد گاز طبيعي خشك، ميليارد متر مكعب
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است. اجراي اين طرح نيازمند سرمايه قابل توجهي است كه ميزان آن در  نامشخصدورنماي اين پروژه درحال حاضر 
دهند كه در ميليارد دالر براي تكميل كل فاز برآورد شده است. اما سخنان آقاي زنگنه، وزير نفت ايران نشان مي 5حدود 

 همد نظر است. در م 11ت فاز هاي موجود در زمينه فناوري، تنها تكميل بخش نخسمقطع كنوني با توجه به محدوديت
 صورت مساعد بودن شرايط جوي از ماه ژوئن آغاز خواهند شد. هاي مربوط به حفاري درگزارش شد كه فعاليت 2020

را اعالم كرده است. با  2020حفاري به تأخير افتاد اما پتروپارس اخيراً قصد خود براي حفر اولين چاه در سه ماهه چهارم 
هاي شديد مالي و نيز محدوديت هاي خارجي، محدوديتتوان تصور كرد كه عدم مشاركت طرفمي منطقاًاين وجود، 

مانند فازهاي پيشين اين ميدان ميدان گازي پارس جنوبي را  11 توسعه فاز ،هاي مورد نيازدسترسي به تجهيزات و فناوري
  كند خواهند كرد.

  
 فازهاي پروژه پارس جنوبي

  آغاز به كار  نرخ توليد ميعانات (بشكه در روز) ميليون متر مكعب در روز)نرخ توليد گاز طبيعي ( 
2  +3  56  80،000  2002  
1  28  40،000  2004  
4  +5  56  80،000  2004  
6  +7  +8  104  158،000  2009  
9+10  56  80،000 2011  

12  84  110،000  2015  
15  +16  56  80،000  2016  
17  +18  56  80،000  2017  
19  56  77،000  2017  
20  +21  56  75،000  2017  
13  56  80،000  2019  
14  56  77،000  2019  
22+23  +24  56  77،000 2019  
11  56  80،000  2021  

  منبع: شركت نفت و گاز پارس جنوبي، مؤسسه فيچ
  

كه پس از لغو مجدد هاي فراواني نيز وجود دارند اند و طرحشده عظيمي وجود دارند كه هنوز توسعه نيافتهمنابع كشف
مدت محدود است. به جز ميدان گازي پارس ها وجود دارد، اما مجال رشد در ميانبرداري از آنها امكان بهرهتحريم

تريليون متر مكعب)،  2جنوبي، ايران داراي چند ميدان بسيار عظيم است كه بايد توسعه يابند. از اين ميان ميدان كيش (
تريليون متر مكعب)، فروز ب  1,8تريليون متر مكعب)، الوان ( 1,1يليون متر مكعب)، گلشن (تر 1,4ميدان پارس شمالي (

متر مكعب) ريسك صعودي قابل تريليون  204تريليون متر مكعب) و خيام ( 308تريليون متر مكعب)، فردوسي ( 700(
شده ي زيادي نيز در چارچوب اصالحهاكنند. پروژههاي مربوط به توليد گاز ايران ايجاد ميبينيپيشتوجهي را در 

با مانع  آمريكاهاي اند (ن.ك. به جدول زير). با اين حال، افزايش توليد به واسطه تداوم تحريمسي پيشنهاد شدهپيآي
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توان به ها به عوامل ديگري نيز وابسته است كه از آن ميان ميها، دورنماي اين طرحمواجه شده است. عالوه بر تحريم
  رشد تقاضا در داخل و گشايش مسيرهاي جديد صادراتي اشاره كرد.ميزان 

  سي)پيهاي گازي پيشنهاد شده تحت قراردادهاي نفتي ايران (آيپروژه
  هاي گازيميدان  ميادين گازي مرزي

  دي  پارس جنوبي 11فاز 
  سفيد زاخور هالگان  سلمان 1فاز 
  سفيد باغون  سلمان 2فاز 

  آغار 2فاز   فرزاد الف
  فرشبند شدهپااليشتأسياست   فرزاد ب
  ايستگاه افزايش فشار وراوي  رشادت

  ايستگاه افزايش فشار كنگان  داالن كنگان در بالل
  ايستگاه افزايش فشار نار  آرش

  ايستگاه افزايش فشار هما  
  اليه گازي بهرگانسر  
  تنگ بيجار 2فاز   
 كيش3بعدي فاز3نگاريلرزه  
  كيش 1فاز   

  منبع: وزارت نفت ايران و مؤسسه فيچ          
  

  )2018-2023توليد گاز ايران (
  2018e  2019e  2020f  2021f  2022f  2023f شاخص

  275,1  273,7  265,8  248,4  241,1  225,4  توليد گاز طبيعي خشك (مليارد متر مكعب)
  0,5  3,0  7,0  3,0  7,0  5,0  رشد ساالنه توليد گاز طبيعي خشك (درصد)

  101,4  101,8  101,8  101,8  101,8  100,8  توليد گاز طبيعي خشك، درصد از مصرف داخلي
e و  برآوردf المللي انرژي، منابع ملي ، سازمان بينآمريكاهاي مؤسسه فيچ است. منبع: اداره اطالعات انرژي بينيپيشDOE و مؤسسه فيچ  
  

 )2024-2029توليد گاز ايران (
  2024f  2025f  2026f  2027f  2028f  2029f شاخص

  293,8  290,3  286,8  283,4  280,6  277,9  توليد گاز طبيعي خشك (مليارد متر مكعب)
  1,2  1,2  1,2  1,0  1,0  1,0  رشد ساالنه توليد گاز طبيعي خشك (درصد)

  101,1  101,3  101,4  101,4  101,5  101,5  توليد گاز طبيعي خشك، درصد از مصرف داخلي
e  برآورد وf المللي انرژي، منابع ملي ، سازمان بينآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيشDOE و مؤسسه فيچ  
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  پااليش
فازهاي جديد پااليشگاه ستاره خليج فارس و نيز ارتقاي مراكز موجود ميزان كيفيت و نيز دسترسي به انواع  نماي كلي:

دستي به تأمين رشد تقاضاي داخلي و هاي پايينسوخت و به ويژه بنزين را در ايران بهبود خواهد بخشيد. بهبود در بخش
  نيز صادرات سوخت كمك خواهد كرد.

  آخرين تحوالت
 بينيپيشماهه نسبت به قبل تغييري نكرده است. در اين بازه زماني سه شدهپااليشهاي مورد سوخت ما در بينيپيش 

 است. 2021درصدي در سال  7و رشد  2020درصدي توليد ساالنه در سال  8,0ما كاهش 
 ته است. بر اساس اعالم به سمت خودكفايي در توليد قطعات پااليشگاهي پيش رف هاپس از اعمال تحريم ايران

 شود.شركت پااليش نفت تهران، در حال حاضر اكثر قطعات و تجهيزات توسط توليدكنندگان داخلي تأمين مي
 تريليون ريال  13در حدود را واگذار نموده و شركت پااليش نفت شيراز درصد سهام  20سازي صوصيسازمان خ

  است.ايجاد كرده ميليون دالر) درآمد  310(
 هاي اصفهان، تبريز، بندر سهام مربوط به چهار پااليشگاه ديگر يعني پااليشگاهه آگوست، دولت تأييد كرد كه در ما

بارها با تأخير مواجه شده  2020، گرچه اين موضوع در سال عباس و تهران نيز در بورس تهران عرضه خواهند شد
نفت با هدف كاهش بار مالي دولت و  سازي در صنعتهاي آهسته و محتاطانه در عرصه خصوصي. تالشاست

  گيرند.هاي جديد صورت ميگذاريهاي مورد نياز براي انجام سرمايهتأمين سرمايه
  

  روندهاي ساختاري
اندازي پااليشگاه خليج فارس و پااليشگاه ميعانات گازي در قشم، رشد هاي اخير و با راهحوزه پااليش در ايران در سال

ميليون بشكه  2,3 قريب به 2019هاي ايران در سال ده است. برآورد ما از ظرفيت توليد پااليشگاهقابل توجهي را شاهد بو
هاي نفتي ايران به عنوان يكي وردهآها در ايران توسط شركت ملي پااليش و پخش فردر روز بوده است. تمامي پااليشگاه

گذشته از افزايش توليد در پااليشگاه ستاره خليج فارس، شوند. اما هاي شركت ملي نفت ايران مديريت مياز زيرمجموعه
اين  اول ، سه فاز2019ماهه نخست سال هاي ايران وجود دارد. تا سهامكان محدودي براي افزايش ظرفيت پااليشگاه

دهند. فاز هزار بشكه در روز را تشكيل مي 120 هر يك سه واحد با ظرفيت توليد اند و مجموعاًاندازي شدهپااليشگاه راه
هزار بشكه در روز در دست احداث است. هنوز نتايج افتتاح  450تا  400چهارم اين پااليشگاه نيز با ظرفيت توليدي بين 

 2020تا پايان سال هزار بشكه در روز  540اندازي آن، افزايش ظرفيت توليد به فاز چهارم مشخص نيست، اما هدف از راه
هزار بشكه در روز) تا حدي اين افزايش را خنثي خواهد  15كاهش شگاه اصفهان (بندي ظرفيت در پاالياست. سهميه

تري براي هزار بشكه در روز) در چارچوب طرح بزرگ 15هايي براي افزايش ظرفيت در پااليشگاه كرمانشاه (كرد. طرح
  مشخص نيست.ها هنوز ارتقاي مراكز پااليشگاهي در دست انجام هستند، اما جدول زماني اجراي اين طرح
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  هاي بيشترحركت توليد پااليشگاهي به سمت پيشرفت
  )2018-2029ظرفيت پااليش ايران ( بينيپيش

  
e  برآورد وf و مؤسسه فيچ ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، آمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي مؤسسه فيچ استهاي بينيپيش  
  

  هاي اصلي ايرانپااليشگاه
  ظرفيت عملياتي جاري (هزار بشكه در روز)  

  399  آبادان
  375  اصفهان

  284  بندرعباس
  245  تهران
  242  اراك
 110 تبريز
  56  شيراز

  22  كرمانشاه
  48  الوان

  450  ستاره خليج فارس
  120  قشم

  هاي نفتي ايران، اوپك و مؤسسه فيچمنبع: شركت ملي پخش و پااليش فراورده                                   
  

در بخش بنزين واردكننده بوده است. با توجه به  صادركننده، اما عموماً شدهپااليشهاي ايران از ديرباز در زمينه سوخت
تالش خود را بر به حداكثر رساندن ميزان توليد بنزين  2012ها، اين كشور از سال هاي مالي ناشي از تحريممحدوديت

به منظور رسيدن به خودكفايي در اين بخش متمركز كرده است. تكميل توسعه تمامي فازهاي پااليشگاه ستاره خليج 

 شده، هزار بشكه در روزمحصوالت پااليشتوليد 
 گيريظرفيت پااليش نفت خام، درصد بهره

 ظرفيت پااليش نفت خام، هزار بشكه در روز
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ها به در تحقق اين هدف نقش دارد. اين پااليشگاه به طور مشخص براي فراوري ميعانات گاز طبيعي و تبديل آن فارس
سوخت طراحي شده است كه قرار است از فازهاي جديد ميدان گازي پارس جنوبي تأمين شود كه در طي چند سال 

درصد از كل ظرفيت توليد  62 و پااليشگاه خواهند بود اند. بنزين اكتان باال و پايين محصول اصلي اينگذشته افتتاح شده
ها اختصاص خواهد يافت. سهم ديزل از ظرفيت توليد اين هزار بشكه در روز) به توليد آن 226سه فاز نخست پااليشگاه (

هد هزار بشكه در روز) خوا 45درصد ( 12جي نيز پيهزار بشكه در روز) و سهم سوخت جت و ال 88درصد ( 24سه فاز 
  ميزان توليد بنزين ايران بيشتر از مصرف داخلي آن بود.  2019در سال  بود.

هزار بشكه در روز كه ميعانات گازي از مبدأ ميدان پارس جنوبي و ميدان  120كار پااليشگاه قشم با ظرفيت توليد  آغاز به
بد محصوالت اين ايش داده است. سكند نيز به ميزان قابل توجهي ظرفيت توليد داخلي را افزهنگام را فراوري مي

ها، مانند پااليشگاه ستاره خليج فارس بر محصوالت داراي ارزش باال و سبك متمركز است. طبق گزارشپااليشگاه نيز 
هايي نيز براي توسعه ظرفيت فراوري ميعانات توليد اين پااليشگاه با استانداردهاي كيفي يورو مطابقت خواهد داشت. طرح

هزار بشكه در روز در پااليشگاه سيراف  60ل كشور از طريق افزودن هشت برج جداسازي (اسپليتر) با ظرفيت گازي در داخ
در دست  2017ايم. اين طرح از سال هاي خود لحاظ نكردهبينيپيشدر دست اجرا هستند. اما ما هنوز اين ظرفيت را در 

  خورد.آن به چشم نمياجرا بوده و تا امروز نشانه چنداني از پيشرفت در اجراي 
  

  توسعه پااليشگاه ستاره خليج فارس و افزايش توليد بنزين
  روز)(هزار بشكه در  2018-29هاي توليد سوخت پااليشگاهي ايران در سال

  
e  برآورد وf و مؤسسه فيچ منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
  

 بنزين موتور، هزار بشكه در روزتوليد 
 نفت كوره، هزار بشكه در روزتوليد 

 سوخت جت/نفت سفيد، هزار بشكه در روزتوليد 
 نفت باقيمانده، هزار بشكه در روزتوليد
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اند. اما با توجه به رشد و ظرفيتي كه در هاي جديد نفت خام ارائه شدههاي چندي نيز در زمينه احداث پااليشگاهطرح
، اشباع نسبي بازار جهاني سوخت و شدهپااليشهاي ايم، خودكفايي ايران در توليد سوختهاي اخير شاهد آن بودهسال

مندي بر است و بهرههاي جديد كه كاري سرمايهرود احداث پااليشگاهميهاي شديد مالي دولت ايران، انتظار نمحدوديت
اولويت اصلي ايران در بخش هزينه منابع مالي خود باشد. در مقابل، ايران  ،انجامدها به طول مياز منافع آن نيز مدت

  تداوم روند نوسازي را بر افزايش ميزان ظرفيت توليد اولويت خواهد داد. احتماالً
ميليارد دالر صرف اجراي آن شود.  34اجراي يك طرح جامع نوسازي است كه قرار است در حال حال حاضر  در ايران

اقدامات مربوط به اجراي اين برنامه در چندين پااليشگاه از جمله آبادان، بندر عباس، اصفهان، كرمانشاه و تبريز در جريان 
متفاوت است، اما هدف كلي افزايش ميزان توليد محصوالتي با هاي مختلف، در پااليشگاهها است. گستره اين فعاليت

توانند در المللي است. محصوالتي با استانداردهاي باالتر ميبا استانداردهاي بين محصوالت ارزش افزوده بيشتر و عرضه
هاي ايران چنين پااليشگاهي نيز براي كشور به وجود آورند. همبيشتربازارهاي جهاني جاي خود را باز كنند و ارزش 
كنند. اين پسماندها محصوالتي با ارزش پايين هستند و در آينده نيز به درحال حاضر مقادير فراواني پسماند نيز توليد مي

ها كاسته باز هم از ارزش آن تر شدن قوانين و مقررات مربوط به حفاظت از محيط زيست، احتماالًموازات سختگيرانه
  خواهد شد. 

قرار  هاي ثانويهد تحريمتحت تأثير وضع مجدهاي باالدستي بسيار مانند بخشدستي نيز هاي پايينها در بخشفعاليت اما
هاي خارجي مانند ها تا كنون چند يادداشت تفاهم و قرارداد امضاشده با طرفاند. از زمان وضع مجدد اين تحريمگرفته

اند و تحقق كامل هدف فسخ شده 4كيو گروه مهندسي اس 3دائيلم ، گروه صنعتي2، شركت ماروبني1سيجيشركت جي
ماندگي به ميليارد دالري در آينده نزديك بعيد خواهد بود. دولت براي جبران بخشي از اين عقب 34گذاري سرمايه

فني  هاي مالي، سازماني وها نيز اغلب با محدوديتبازيگران داخلي بخش خصوصي روي آورده است، اما اين شركت
  مواجه هستند.
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  ها كامالً ضرورري استارتقاء پااليشگاه
  سوخت نفت پسماند (درصد) توليد جهاني

  
  منبع: مؤسسه فيچ

  
  )2018-2023ايران (شده ظرفيت پااليش و توليد محصوالت پااليش

  2018e  2019e  2020f  2021f  2022f  2023f شاخص
  2،426,0  2،426,0  2،426,0  2،426,0  2،261,0  2،141,0  ظرفيت پااليش نفت خام (هزار بشكه در روز)
  0,0  0,0  0,0  7,3  5,6  12,6  رشد ساالنه ظرفيت پااليش نفت خام (درصد)

  84,1  83,5  83,0  77,5  90,4  90,9  برداري از ظرفيت پااليش نفت خام (درصد)بهره
  2،040,7  2،026,5  2،012,4  1،880,7  2،044,3  1،946,9  (هزار بشكه در روز) شدهپااليشتوليد محصوالت 

  0,7  0,7  7,0  -0,8  5,0  3,0  (درصد) شدهپااليشرشد ساالنه توليد محصوالت 
و اتانول (هزار بشكه در  شدهپااليشتوليد محصوالت 

  روز)
1،946,9  2،044,3  1،880,7  2،012,4  2،026,5  2،040,7  

و اتانول  شدهپااليشرشد ساالنه توليد محصوالت 
  (درصد)

3,0  5,0  0,8-  7,0  0,7  0,7  

e  برآورد وf و مؤسسه فيچ ، ابتكار مشترك آمارهاي نفتيآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
 

  )2024-2029ايران ( شدهظرفيت پااليش و توليد محصوالت پااليش
  2024f  2025f  2026f  2027f  2028f  2029f شاخص

  2،426,0  2،426,0  2،426,0  2،426,0  2،426,0  2،426,0  ظرفيت پااليش نفت خام (هزار بشكه در روز)
  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  رشد ساالنه ظرفيت پااليش نفت خام (درصد)

  87,7  87,1  86,5  85,9  85,3  84,7  برداري از ظرفيت پااليش نفت خام (درصد)بهره
  2،127,9  2،113,1  2،098,4  2،083,8 2،069,3 2،054,9 (هزار بشكه در روز)شدهپااليشتوليد محصوالت 

  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  (درصد) شدهپااليشرشد ساالنه توليد محصوالت 
و اتانول (هزار بشكه در  شدهپااليشتوليد محصوالت 

  روز)
2،054,9  2،069,3  2،083,8  2،098,4  2،113,1  2،127,9  

و اتانول  شدهپااليشرشد ساالنه توليد محصوالت 
  (درصد)

0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  

e  برآورد وf و مؤسسه فيچ ، ابتكار مشترك آمارهاي نفتيآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
 

 ايران چارك سوم ميانه چارك اول
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  شدههاي پااليشسوختمصرف 
هاي چشمگيري را در تقاضاي تقاضاي سوخت در اين فصل بهبود قابل توجهي يافته و پيشرفتانداز چشم نماي كلي:

  كنيم.بيني مياي اياالت متحده، پيشهاي هستهو تحريم 19-بلندمدت با توجه به بازيابي اقتصاد از كوويد
  هاروزرسانيآخرين به

 نجر به تجديد اقدامات محدودكننده در يش است كه مدر ايران مجدداً در حال افزا 19-تعداد موارد ابتال به كوويد
 .شودمي تقاضاي بخش حمل و نقل در فصل چهارمشهرهاي اصلي و در نتيجه كاهش 

 شود، زيرا افزايش تقاضاي گاز در بخش نيرو، ميزان تغيير بخش نيرو با تقاضاي سوخت در فصل زمستان مواجه مي
 .دهدسوخت به ديزل و نفت كوره را افزايش مي

 بيني شپي 2021درصدي را براي سال  6,7، بازگشت 2020درصدي در مصرف در سال  7,3تعاقب برآورد كاهش م
 به سطوح قبل از كوويد دست پيدا كند.  2022تواند تا سال تقاضا نميكنيم. اما مي

  
  روندهاي ساختاري

تيم ارزيابي ريسك ما، ميزان  ابق برآوردمطكاهش يافته است. ها وضع مجدد تحريمميزان تقاضا براي نفت به موازات 
رود ظار ميدرصد كاهش يافته است. انت 7و  4,8به ترتيب  2019و  2018هاي واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال

درصدي نسبت به سال پيش از آن) باشيم كه ناشي از اثرات  6,1(كاهش تري ماليم كاهشنيز شاهد 2020در سال 
. تا پيش از شيوع استها هاي قبل و نيز كاهش تأثيرات ناشي از شوك اوليه تحريميزان در سالكاهش شديد اين م

درصد بود، اما دورنماي شرايط با توجه به شيوع اين  0,4يعني  ،كمترشده اين كاهش بينيپيش، ميزان 19-ويروس كوويد
گذاري نيز مقادير مصرف و سرمايه 19-ويروس بدتر شده است. حتي پس از بازگشت شرايط به پيش از شيوع كوويد

هاي مالي انقباضي، افزايش تورم و محدوديت دسترسي به اي از عوامل از جمله سياستهمچنان به واسطه مجموعه
 4,3در مسير رشد قرار گيرد و رشدي  2021ما آن است كه اقتصاد ايران از سال  بينيپيشعتبارات، محدود خواهند بود. ا

، به طور ميانگين 2029يعني سال  بينيپيشتا پايان بازه زماني  2022درصدي را تجربه كند و از آن پس نيز از سال 
اين نكته بسيار ضروري است كه اين احياي روند رشد مشروط به حصول درصد رشد داشته باشد. اما توجه به  4,9ساالنه 

هاي . بدين ترتيب، ريسكها استو افزايش امكان لغو تحريم آمريكاپيشرفتي ديپلماتيك در عرصه روابط ميان ايران و 
ي قابل توجهي هاما درمورد ميزان تقاضا براي سوخت ريسك بينيپيشو به تبع آن براي  بينيپيشنزولي براي اين 

  هستند.
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  هابازيابي تقاضا پس از تحريم
  )2018-2029ايران ( شدهپااليشبيني مصرف و توليد محصوالت پيش

  
e  برآورد وf و مؤسسه فيچ . منبع: اوپك، ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، منابع مليهاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
  

المللي انرژي، كننده ميزان تقاضا براي نفت است كه بر مبناي آمار آژانس بينترين عامل تعيينحمل و نقل مهمبخش 
هاي صنعتي و خانگي نيز از ديرباز بخش مهمي از درصد كل مصرف را به خود اختصاص داده است. بخش 80بيش از 

ها در ف سوخت به سمت استفاده از گاز طبيعي از سهم آناند، اما تغيير الگوي مصرسبد تقاضا را به خود اختصاص داده
نيز منفي  2020شده توسط تيم تخصصي ما در بخش فروش خودرو در سال بينيپيشبازار نفت كاسته است. دورنماي 

حالي است كه اين تيم ميزان كاهش ساالنه  دهد. اين دردرصدي نسبت به سال گذشته را نشان مي 21,1است و كاهش 
ا اند. دورنماي اين بخش نيز تدرصد برآورد كرده 30,6و  23,3را به ترتيب  2019و  2018هاي خودرو در سالفروش 

  شد.مي بينيپيشدرصد  7,7تر بود و نرخ كاهش فروش تنها روشن 19-پيش از شيوع ويروس كوويد
درصدي ميزان  12,7درو، افزايش تر مثبت است. تيم تخصصي ما در بخش خودورنماي شرايط در يك بازه زماني طوالني

رود ميانگين رشد كرده است. همچنين بر پايه ارزيابي اين تيم، انتظار مي بينيپيش 2021فروش خودرو را براي سال 
درصد در سال باشد. از جمله موانع اصلي  9,7شده بينيپيشساله تا پايان بازه زماني ده 2022ميزان فروش خودرو از سال 

تر شدن كرد دولت، سختتوان به تورم باال، ضعف پول ملي، كاهش قدرت هزينهه در سه سال گذشته ميدر مسير عرض
ندگان و كسب و كارها اشاره كرد كه از تمايل و نيز توان مشتريان كنار و از دست رفتن اعتماد مصرفشرايط دريافت اعتب

 آمريكاهاي وندها تا حد زيادي به لغو بخشي از تحريمقيمت كاسته است. معكوس كردن اين ربراي خريد اين اقالم گران
  بستگي دارد كه اما و اگرهاي فراواني پيرامون آن مطرح است.

روز (سمت چپ) توليد محصوالت پااليشي، هزار بشكه در  
 مصرف محصوالت پااليشي، هزار بشكه در روز (سمت چپ)
 مصرف محصوالت پااليشي، درصد تغيير ساالنه (سمت راست)
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  فروش در حال بهبود است
  )2009-2029( بيني فروش خودرو ايرانپيش

  
e  برآورد وf و مؤسسه فيچ . منبع: مركز آمار ايرانهاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  

دورنماي بخش پتروشيمي نيز بسيار روشن است. به عنوان نمونه، تحليلگران ما ، 2020پس از يك رشد ثابت در سال 
 بينيپيش 2022درصد براي سال  8,2و  2021 براي سالدرصد  0,5 ساالنه رايزان رشد تركيبي پروپيلين و اتيلن م

هاي اند. ميزان رشد فروش در طي سه سال گذشته حتي از اين نيز بيشتر بوده و نرخ افزايش فروش براي سالكرده
درصد بوده است. با اين وجود، رشد ظرفيت توليد تصويري بيش از  10,9و  19,2، 14,6به ترتيب  2019و  2018، 2017

دهد. مشكالت اقتصادي موجود در مقياس خوشبينانه از وضعيت كنوني اين بخش از اقتصاد كشور به دست ميحد 
هاي خود بر اين بخش نيز با تشديد تحريم آمريكاتر تأثير منفي شديدي بر ميزان تقاضا در داخل خواهد گذاشت و گسترده

ترين هايي را عليه بزرگتحريم 2019در ژوئن سال  آمريكاي دارميزان صادرات در آن را محدود ساخته است. وزارت خزانه
تر فعال در ها شركت كوچكگروه صنعتي در حوزه پتروشيمي ايران يعني شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس و نيز ده

ه بازارهاي هاي زيرمجموعه بودند. با توجه به اتكاي فراوان ايران بشركت اين بخش از اقتصاد ايران وضع كرد كه عمدتاً
تأثير  بر اين بخش از اقتصاد كشور، اين مسئله احتماالً شركت صنايع پتروشيمي خليج فارسصادراتي و سلطه كلي 

توجهي بر توليد در سال جاري خواهد داشت. در كنار اين مسئله بايد به محدوديت دسترسي به خوراك پتروشيمي قابل
ي را در زمينه بيشترهاي اينده آب نيز توجه داشت كه هر دو ريسكجي) در داخل كشور و كمبود فزپي(اتان و ال

  كنند.هاي پيش رو ايجاد ميهاي پتروشيمي در سالبرداري از كارخانهبهره
افزايش داد. اين  و به طور ناگهاني قيمت بنزين را به شدت 2019نوامبر  16هاي ما، دولت ايران از بينيپيشبرخالف 

نشد. اين افزايش  اين سياستباعث توقف  اعتراضاتاما بروز اين  ،اي منجر شداجتماعي گسترده اتاعتراضاقدام به بروز 

خودرو، درصد تغيير ساالنهفروش   
 فروش خودرو تجاري، درصد تغيير ساالنه

 فروش خودرو مسافري، درصد تغيير ساالنه
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چهارمين مرحله از اصالحات عمده در بخش سوخت است كه طي يك دهه اخير آغاز  2019قيمت در ماه نوامبر سال 
  شده است:

  هاي پرداختي براي برخي با كاهش ميزان يارانه و 2010ها را در پايان سال : ايران فاز نخست هدفمندي يارانه1فاز
 هاي انرژي آغاز كرد.حامل

  يارانه پرداختي براي بنزين، گازوئيل و  ،به موعد اجرا گذاشته شد 2014: در اين مرحله كه در پايان آوريل 2فاز
هر ريال براي  7000ريال به  4000دي از درص 75جي كاهش يافت. بدين ترتيب قيمت بنزين با افزايشي انسي

هر ليتر افزايش  هزار ريال براي 10ر در ماه) نيز به ليت 60بندي (باالتر از ليتر رسيد و بهاي بنزين بدون سهميه
 يافت.

  بندي به موعد اجرا گذاشت و قيمت بنزين سهميه 2015سال  هها را در ماه م: ايران مرحله سوم كاهش يارانه3فاز
 هزار ريال در هر ليتر افزايش داد. 10ريال به  هزار 7را از 

  هزار ريال  10بندي را از ها، قيمت بنزين سهميهدرصدي قيمت 50، دولت با اعالم افزايش 20191: در نوامبر 4فاز
هزار  30ليتر در ماه نيز  60افزايش داد. قيمت هر ليتر بنزين خارج از سهميه هزار ريال  15) در هر ليتر به 0,24(
 يال تعيين شد.ر

همچنين دولت ايران به شدت به دنبال كاهش ميزان مصرف داخلي از طريق اجراي تمهيدات متنوع در زمينه مصرف 
ها، هاي مورد استفاده در ساختمانكنگرمبهينه و نيز تغيير سبد سوخت است. اين تمهيدات شامل افزايش ميزان كارآيي آب

 .هستندجي در بخش حمل و نقل و افزايش نقش حمل و نقل ريلي انسوخت به سي نقليه قديمي، تغيير لجايگزيني وساي
 

  )2018-23ايران ( شدهپااليشمصرف محصوالت 
  2018e  2019e  2020f  2021f  2022f  2023f شاخص

(هزار بشكه در  شدهپااليشمصرف محصوالت 
  روز)

1،794,7  1،740,9  1،614,5  1،723,2  1،809,3  1،899,8  

 شدهپااليشرشد ساالنه مصرف محصوالت 
  (درصد)

1,5-  3,0-  7,3-  6,7  5,0  5,0  

e  برآورد وf و مؤسسه فيچ . منبع: اوپك، ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، منابع مليهاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
  

  )2024-29ايران ( شدهپااليشمصرف محصوالت 
  2024f  2025f  2026f  2027f  2028f  2029f شاخص

(هزار بشكه در  شدهپااليشمصرف محصوالت 
  روز)

1956,8  2015,5  2055,8  2096,9  2138,8  2181,6  

 شدهپااليشرشد ساالنه مصرف محصوالت 
  (درصد)

3,0  3,0  2,0  2,0  2,0  2,0  

e  برآورد وf منبع: اوپك، ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، منابع ملي و مؤسسه فيچ هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
  

                                                 
  (م) قيد شده كه نادرست است.» 2020نوامبر « اصلي در متن 1
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  (م) قيد شده كه نادرست است.» 2020نوامبر « اصلي در متن 1
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  مصرف گاز
تكميل فازهاي جديد ميدان گازي پارس جنوبي با افزايش ميزان دسترسي به گاز طبيعي، ضمن تأمين  نماي كلي:

ها و ، توسعه زيرساختبيشترتقاضاي انباشته داخلي به توليد برق با استفاده از گاز نيز كمك كرده است. رشد اقتصادي 
هاي خانگي و صنعتي نفت در درازمدت به تأمين رشد تقاضا در بخش ها براي جايگزين كردن گاز طبيعي به جايتالش

  كمك خواهد كرد.
  هاروزرسانيآخرين به

  از شودمتاثر مي 19-وع ويروس كوويدنفت از پيامدهاي ناشي از شيدر مقايسه با گاز ميزان تقاضاي كمتر براي .
 ها به تحريك تقاضا منجر خواهد شد.زيرساختيك سو افزايش ميزان عرضه از منابع داخلي و تداوم روند توسعه 

  .از سوي ديگر، بخش حمل و نقل تنها بخش كوچكي از كل ميزان تقاضا براي گاز را به خود اختصاص داده است
شده در زمينه سفر، بخش عمده كاهش تقاضا براي نفت به بخش حمل و نقل هاي اعمالبا توجه به محدوديت

 شود.مربوط مي
 7بيشتر افزايش يافته و به  2021در سال درصد خواهد بود و  3معادل  2020بيني ما رشد در سال بر اساس پيش 

 رسد.درصد مي

  روندهاي ساختاري
در نتيجه تخصيص يارانه به گاز و تعديل سبد مصرف انرژي در داخل كشور از مصرف نفت به سمت استفاده از گاز، ميزان 

به اين سو، ميزان مصرف  2006ساله از سال زايش يافته است. در بازه زماني دهمصرف داخلي گاز در ايران به سرعت اف
 2017ميليارد متر مكعب در سال  200به  2006ميليارد متر مكعب در سال  112برابري از  دو داخلي گاز با رشدي تقريباً

مشتقات نفتي با گاز طبيعي در توليد رسيده است. طبق برآوردهاي ما، در نتيجه افزايش ميزان گاز موجود و نيز جايگزيني 
درصد افزايش يافته است. اما  6,0و  8,0به ترتيب  2019و  2018هاي برق، ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران در سال

شده  بينيپيشدرصد  3,0تر است و رشد ميزان مصرف گاز در اين سال اندكي بدبينانه 2020دورنماي شرايط براي سال 
  .استهاي اقتصادي در داخل كشور بر فعاليت 19-گيري كوويدناشي از تأثيرات شيوع همه له عمدتاًاست كه اين مسئ
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  گردد افزايش توليد داخلي، منجر به رشد باالتر تقاضا مي
  )2018-2029بيني توليد و مصرف گاز ايران (پيش

  
e  برآورد وf المللي انرژي، اوپك و مؤسسه فيچ، سازمان بينآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
  

منابع كافي را براي تأمين تقاضاي فزاينده داخلي، خاصه با توجه به محدود پيشرفت روند توسعه ميدان گازي پارس جنوبي 
كند. دولت در درازمدت به دنبال استفاده از گاز مايع به عنوان ابزاري براي تأمين درآمد از بودن امكان صادرات فراهم مي

آمريكا، دورنماي چنين راه حلي چندان  هاي ثانويهمحل منابع موجود در داخل كشور بود، اما با توجه به وضع مجدد تحريم
  روشن نيست.

  مصرف گاز در ايران عبارتند از: اصليموارد 
 بخش زيادي از گاز توليدي در ايران به منظور حفظ فشار مخازن در ميادين نفتي قديمي به اين ميادين بازتزريق :

ها مدت به واسطه تحريمي در كوتاهشود، هرچند ميزان تقاضاي گاز جهت بازتزريق به ميادين نفتبازتزريق مي
 احتماالً كاهش خواهد يافت.

 اي جاي خود را به هاي توليد برق به طور فزاينده: استفاده از مشتقات نفتي به عنوان سوخت در نيروگاهتوليد برق
اخل كشور استفاده از گاز داده است و همين مسئله ميزان مصرف مستقيم نفت خام و نيز نفت كوره و گازوئيل در د

، روند افزايش 2018هاي ثانويه آمريكا در سال را كاهش داده است. اين تغيير در الگوي مصرف پيش از وضع تحريم
 صادرات نفت خام و نفت كوره ايران را تسهيل كرد.

 توليد گاز طبيعي خشك، ميليارد متر مكعب (سمت چپ)
 مصرف گاز طبيعي خشك، ميليارد متر مكعب (سمت چپ)
 مصرف گاز طبيعي خشك، درصد تغيير ساالنه (سمت راست)
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 درصد كل مصرف گاز در ايران را به  55: بخش خانگي و صنعتي در حال حاضر حدود مصارف خانگي و صنعتي
درصد بقيه به مصرف بخش صنعت اختصاص  30درصد به مصرف خانگي و  25اند. از اين مقدار، اص دادهخود اختص

 دارد.
 با توجه به مداخالت دولت به منظور كاهش ميزان وابستگي به بنزين، استفاده جي)انگاز طبيعي فشرده (سي :

جي حدود انش است. در حال حاضر سيجي به عنوان سوخت در بخش حمل و نقل در ايران در حال افزاياناز سي
 درصد كل تقاضا را به خود اختصاص داده است. 4
دستي و عرضه تعداد هاي ميانهاي مربوط به افزايش ظرفيتشود در درازمدت، به ويژه اگر ايران بتواند طرحبيني ميپيش

افزايش قابل توجه ميزان مصرف گاز طبيعي بيشتري از خودروهاي گازسوز را به شكل مؤثري به موعد اجرا بگذارد، شاهد 
 در اين كشور باشيم.

 
  )2018-23مصرف گاز ايران (

 2018e 2019e 2020f 2021f 2022f 2023f شاخص
  271,4  269,0  261,1  244,1  236,9  223,5  مصرف گاز طبيعي خشك (ميليارد متر مكعب)
  0,9  3,0  7,0  3,0  6,0  8,0  تغيير ساالنه مصرف گاز طبيعي خشك (درصد)

e  برآورد وf المللي انرژي، اوپك و مؤسسه فيچ، سازمان بينآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
 

  )2024-29مصرف گاز ايران (
 2024f  2025f  2026f 2027f 2028f 2029f شاخص

  290,7  286,7  283,0  279,6  276,6  273,8  مصرف گاز طبيعي خشك (ميليارد متر مكعب)
  1,4  1,3  1,2 1,1 1,0 0,9 تغيير ساالنه مصرف گاز طبيعي خشك (درصد)

e  برآورد وf المللي انرژي، اوپك و مؤسسه فيچ، سازمان بينآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
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  تجارت نفت
رسد پيروزي بايدن در انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده موجب احياي صادرات نفت خام به نظر مي نماي كلي:

  اي با ايران خواهد رفت. توافق هستهسمت مجدد به زيرا وي گردد، 
  تجارت نفت خامها در مورد روزرسانيآخرين به

 هاي ثانويه به شدت تحت تأثير تحريم 2020بيني شد، صادرات نفت خام و ميعانات در سال همان طور كه پيش
دهد كه ميانگين صادرات روزانه تا به بلومبرگ تا ماه اكتبر نشان مي يهاكشنفت يريشركت رهگقرار گرفت. 

به خريداران چيني خواهد داشت كه هزار بشكه بوده است. ايران كماكان وابستگي شديدي  240اينجاي سال 
 ماهه را به خود اختصاص داده بود. 10درصد از تجارت در اين  60بيش از 

  ،2021انداز صادرات از سال رسد كه چشمبه نظر مياي، با فرض بازگشت مجدد بايدن به توافق هستهبا اين حال 
و دو برابر  2021ت نفت خام و ميعانات در سال درصدي را براي صادرا 6,8بهبود يابد، بر مبناي اين فروض، رشد 

 كنيم.بيني ميرا پيش 2022شدن حجم صادرات در سال 
 دالر  42,5بيني ما اين است كه برنت معيار جهاني از هاي نفت هم منتفع خواهد شد. پيشايران از بازيابي در قيمت

 برسد.  2022الر در هر بشكه در سال د 50و  2021دالر در سال  48به ميانگين  2020در هر بشكه در سال 
 به ها در نظر گرفته بوددالر در هر بشكه را براي اين سال 53و  51هاي بيني قبلي ما كه قيمتبا اين حال، پيش ،

 . اين بازبيني نزولي تا حدي در واكنش به بازدة انتظاري از نفت ايران بود. سمت پايين بازبيني شد
  ،كه قرار است روزانه يك ميليون بشكه به ظرفيت بارگيري  فاز اول پايانه نفتي جاسكبر اساس اعالم وزارت نفت

 عملياتي خواهد شد. 2021اضافه نمايد، تا ماه مارس 

  روندهاي ساختاري
  در دورة رياست جمهوري ترامپ صادرات نفت خام افت

كند، به جز در د) را صادر ميدرص 60ود ايران نوعاً حجم عمدة توليد نفت خام، ميعانات و مايعات گاز طبيعي خود (حد
. اكثر اين صادرات (حدود سه چهارم كل) به مقصد كشورهاي درصد سقوط نمود 40درات به زير ع تحريم كه صاموق

اي دارند. اكثر مابقي حجم توليدات به اروپا شود كه در اين ميان، چين، ژاپن و كره جنوبي سهم عمدهآسيايي انجام مي
و از كشورهاي  ايران امتناع نموده ، اكثر خريداران از تجارت باهاي ثانويهال، با توجه به تحريمگردد. با اين حميصادر 

  دهد.تر ادامه ميهاي بسيار پايينفوق نيز فقط چين است كه به واردات نفت خام از ايران و البته با نرخ
، دونالد ترامپ رييس جمهور اياالت متحده، خروج 2018مي  هاي اخير افت شديدي داشته است. درحجم صادرات در سال

نوامبر آن سال  5هاي ثانويه مجدداً از اين كشور از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را اعالم نمود. در نتيجه، تحريم
دا فهرستي از گذاري شده بود. واشنگتن در ابتها هم براي نفت خام ايران هدفاجرايي شدند كه بخشي از اين تحريم

كرد. اين حركت در واكنش به ها را صادر نمود كه امكان تداوم تجارت با ايران را براي خريداران اصلي فراهم ميمعافيت
هاي هاي جهاني نفت خواهد گرديد. قيمتهاي انجام شد كه عدم عرضه از جانب ايران موجب افزايش شديد قيمتنگراني
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دهندگان اياالت متحده است و ت نفت خام دارد) يكي از موضوعات حساس براي رأيبنزين (كه ارتباط نزديك با قيم
كنندگان آمريكايي نگردد. عليرغم رييس جمهور بايد دقت كند كه موجب تحريك شوك قيمتي براي مصرف

 السقوط كرد و در س 2018هاي جهاني نفت در فصل چهارم قيمتشده براي صادرات نفت ايران، هاي وضعمحدوديت
روزه را  180هاي امل بازيابي نمايد. در نتيجه، ترامپ تصميم گرفت معافيترا به طور ك قيمت قبلنيز نتوانست  2019

هاي بلومبرگ، ميزان صادرات هاي شركت رهگيري نفتكشرسيد، تجديد نكند. بر اساس دادهبه اتمام مي 2019كه در مي 
 1,3به  2019، از ماه نوامبر تا آوريل 2018ماهة اول  10كه در روز در ميليون بش 2,3ايران پس از رسيدن به ميانگين 
تا پايان اين سال رسيد. با اين حال، اختالفات  2019هزار بشكه در روز از ماه مارس  320ميليون بشكه در روز و سپس به 

  .ها وجود داردمختلف رهگيري نفتكشهاي قابل توجهي در ميزان دقيق حجم تجارت بين سرويس

  ثبات صادرات براي احيا
  )2018-2029بيني خالص صادرات نفت خام ايران (پيش

  
e  برآورد وf اوپك و مؤسسه فيچآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش ،  
  

گيري در سطح جهان گسترش همه هاي نفت به دليلكاهش شديد قيمتبه ايران  2020در سال  19-كوويدضربه ديگر 
دالر در  20ترين حد خود يعني برنت معيار جهاني در ماه نوامبر به پايينبود. گيرانه و اعمال اقدامات محدودكنندة سخت

 64,2تر از ميانگين دالر معامله گرديد كه بسيار پايين 43اي اوايل ماه نوامبر به قيمت بشكه هر بشكه سقوط كرد و در
به  2022و  2021هاي بيني ما اين است كه ميانگين قيمت نفت خام برنت در سالبود. پيش 2019دالري آن در سال 

دهد، اما اين رشد تا زمان ياي تقاضا را مينويد اح 2021دالر در هر بشكه برسد. در حالي كه سال  50و  48ترتيب به 
تقاضا نسبت به پيش از كرونا  تر رشدكثر بازارها با سطوح پايينگيري، اارائة واكسن، شكننده خواهد بود. پس از همه

 خالص صادرات نفت خام و ساير مايعات (سمت چپ)
 خالص صادرات نفت خام و ساير مايعات، درصد تغيير ساالنه (سمت راست)
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تر توليد ناخالص داخلي واقعي، افزايش كارايي انرژي و كاهش شدت ويروس مواجه خواهد شد كه اين بازتاب رشد ضعيف
هاي عمدة سمت رمق تقاضا، تعديلگذاري اجتماعي است. به دليل بازيابي كمژي، تغيير سوخت، و رفتارهاي فاصلهانر

هاي شديد مخارج عرضه براي ايجاد توازن در بازار و فروش ذخاير عظيم جهاني نفت خام، ضروري خواهد بود. كاهش
متحده بوده است.  هاي قابل توجه در شيل اياالتزيانناشي از شود كه موجب كاهش در عرضة غيراوپك مياي سرمايه

به رشد خود البته با نرخي كمتر بازگردد. رشد توليد در ليبي و ايران در  2022با اين حال، انتظار داريم توليد شيل در سال 
  مايد. نمدت را محدود ميهاي سقف توليد اوپك پالس، هرگونه صعود قيمت در ميانكنار از بين رفتن محدوديت

  نويد رياست جمهوري بايدن براي احياي صادرات
انتخاب جو بايدن به عنوان رييس جمهور، نويد احياي صادرات را در صورت پيوستن مجدد اياالت متحده به توافق 

دشوار است. بر بودن مذاكرات بندي دقيق براي اين موضوع به دليل زمانزمان تعيين دهد.ها مياي و رفع تحريمهسته
  د. شوتواند موجب تأخير در اين موضوع ، ميشودانجام مي 2021ژوئن كه  نيز انتخابات در ايران

د. دولت ترامپ متحده و ايران هم افزايش پيدا كنبا اين حال ممكن است توليد و صادرات حتي پيش از توافق بين اياالت 
المللي گسترده به اخالل در اجراي فقدان پشتيباني بين. در حالي كه تيرگي بازارهاي نفت و تابدرا برنمي هانقض تحريم
ها موفق بوده است. اين تر از سطوح پيش از تحريمدر كاهش صادرات به پايين منجر شده، اما اين رويكردها اين تحريم

را اتخاذ  تريرويكرد ماليمتا زماني كه مذاكرات با ايران با حسن نيت پيش برود، احتمال وجود دارد كه دولت بايدن 
  است. 2022و شتاب در سال  2021بيني ما حاكي از بازيابي تدريجي صادرات در سال . پيشنمايد

هاي متعدد از جمله بيني ما، تصميم دولت ترامپ براي تحريم وزارت نفت و شركتهاي احتمالي براي پيشيكي از ريسك
اند. با اي قرار گرفتههاي هستهدتروريستي و نه تحريمهاي ضشركت ملي نفت ايران است. اين نهادها در فهرست تحريم

شوند و ممكن است برگرداندن ها به صورت خودكار لغو نمياي با ايران، اين تحريمبازگشت اياالت متحده به توافق هسته
  برانگيز باشد.آنها چالش

   



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 46

 

46 
 

  انداز براي توليد ايرانبهبود چشم
  )2010-2024توليد نفت خام و ميعانات، هزار بشكه در روز ( –ايران 

  
e  برآورد وf و مؤسسه فيچ. منبع: اوپك، دفتر اطالعات انرژي اياالت متحده هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
  

 2021رياست جمهوري بايدن در سال  ها بر اساس دور دوم رياست جمهوري ترامپ يا شروعبينيپيش

  
  )2018-23خالص صادرات نفت خام ايران (

  2018e 2019e 2020f  2021f  2022f  2023f شاخص
  2642,9  2322,8  1160,8  1087,3  1269,9  2515,8  خالص صادرات نفت خام و ساير مايعات (هزار بشكه در روز)

  13,8  100,1  6,8  -14,4  -49,5  -10,4  (درصد)تغيير ساالنه خالص صادرات نفت خام و ساير مايعات 
e  برآورد وf اوپك و مؤسسه فيچآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش ، 

  
  )2024-29خالص صادرات نفت خام ايران (

  2024f 2025f 2026f  2027f  2028f  2029f شاخص
  2914,9  2877,2  2840,0  2803,3  2767,0  2731,2  بشكه در روز)خالص صادرات نفت خام و ساير مايعات (هزار 

  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  3,3  تغيير ساالنه خالص صادرات نفت خام و ساير مايعات (درصد)
e  برآورد وf اوپك و مؤسسه فيچآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش ،  

  
  
  
  

 واقعي ترامپ بايدن
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  انداز براي توليد ايرانبهبود چشم
  )2010-2024توليد نفت خام و ميعانات، هزار بشكه در روز ( –ايران 

  
e  برآورد وf و مؤسسه فيچ. منبع: اوپك، دفتر اطالعات انرژي اياالت متحده هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
  

 2021رياست جمهوري بايدن در سال  ها بر اساس دور دوم رياست جمهوري ترامپ يا شروعبينيپيش

  
  )2018-23خالص صادرات نفت خام ايران (

  2018e 2019e 2020f  2021f  2022f  2023f شاخص
  2642,9  2322,8  1160,8  1087,3  1269,9  2515,8  خالص صادرات نفت خام و ساير مايعات (هزار بشكه در روز)

  13,8  100,1  6,8  -14,4  -49,5  -10,4  (درصد)تغيير ساالنه خالص صادرات نفت خام و ساير مايعات 
e  برآورد وf اوپك و مؤسسه فيچآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش ، 

  
  )2024-29خالص صادرات نفت خام ايران (

  2024f 2025f 2026f  2027f  2028f  2029f شاخص
  2914,9  2877,2  2840,0  2803,3  2767,0  2731,2  بشكه در روز)خالص صادرات نفت خام و ساير مايعات (هزار 

  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  3,3  تغيير ساالنه خالص صادرات نفت خام و ساير مايعات (درصد)
e  برآورد وf اوپك و مؤسسه فيچآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش ،  

  
  
  
  

 واقعي ترامپ بايدن
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  شدهپااليشبيني تجارت محصوالت پيش
  ها روزرسانيآخرين به

  هاي پشتيباني كرده است. محموله 2020از افزايش صادرات سوخت در سال كاهش شديد مصرف داخلي سوخت
هاي محقق در اين بارها اند. با اين حال، قيمتاي داخلي گزارش شدهمتعدد و عمدتاً بنزين، بارها توسط منابع رسانه

 ها را تخفيف داده است. اي تضمين خريداران خود، به شدت قيمتبرحاكي از آن است كه دولت 
  دولت خبر از برنامة جديد نفت در برابر كاال داده كه اميد دارد موجب افزايش تجارت گردد. با اين حال، اين برنامه

ت نفت در برابر احتماالً براي افزايش قابل توجه حجم صادرات، با چالش مواجه خواهد شد. دولت قبالً به دنبال تجار
 هاي چنداني نداشته است.كاال با خريداران متعددي بوده اما موفقيت

  شدة هاي پااليشميليون ليتر نفت كوره، بنزين و ساير سوخت 1,2دولت اياالت متحده يك تانكر حامل  2020در اوت
با موفقيت متوقف شده  2020مي  ها دراي بود كه از زمان انقضاي معافيتايران را متوقف نمود. اين اولين محموله

   بود. دو تالش قبلي ناكام بود. 

  
  روندهاي ساختاري

  شدههاي پااليشسوختدورنماي تجارت 
اندازي و توسعه است و ظرفيت صادرات اين كشور با راه شدههاي پااليشسوخت ايران در مجموع صادركنندة خالص

پااليشگاه ستاره خليج فارس به شكل مستمر افزايش يافته است. در كنار كاهش رشد تقاضا براي سوخت به واسطه 
ر صادرات د خالص، اين مسئله نيز به رشد قابل توجه حجم آمريكاهاي ها و نيز فشار ناشي از تحريمهدفمندسازي يارانه

  هاي اخير كمك كرده است.سال
و اگر هيچ ظرفيت پااليش جديدي وارد مدار نشود، نهايتاً در  رود مازاد تجارت سوخت در درازمدت كاهش يابدانتظار مي
كوشد حال كاهش است و ايران نيز مي ميزان محبوبيت نفت كوره در به سمت كسري تجاري پيش رود. 2020اواخر دهة 

بهبود بخشد. را ها وجود داشته باشد دها به محصوالتي با ارزش افزوده باالتر كه نياز بيشتري هم به آنفرايند تبديل پسمان
گذاري سنگيني را براي افزايش ظرفيت داخلي توليد بنزين به خصوص از طريق پااليشگاه ستاره خليج اين كشور سرمايه

اي اساسي براي كنترل تقاضاي داخلي، ميزان توليد بنزين هو متعاقب اصالحات ياران 2019فارس انجام داده است. از سال 
تواند حجم نقليه گازسوز نيز مي ئلدر درازمدت افزايش استفاده از وسادر ايران از ميزان مصرف آن پيشي گرفته است. 

  موجود جهت صادرات را افزايش دهد، گرچه اين نيز تنها اثر معدودي بر حجم صادرات خواهد داشت.  سوخت
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  دهدصادرات را كاهش مي ،مصرف داخليافزايش 
  )2018-2029ايران ( شدةبيني خالص صادرات محصوالت پااليشپيش

  
e  برآورد وf اوپك، ابتكار مشترك آمارهاي نفتي و مؤسسه فيچآمريكامنبع: اداره اطالعات انرژي  مؤسسه فيچ استهاي بينيپيش ،  
  

  )2018-23ايران ( شدهخالص صادرات محصوالت پااليش
  2018e 2019e 2020f 2021f  2022f  2023f شاخص

  140,9  217,2  289,2  266,2  303,4  152,2  (هزار بشكه در روز) شدهپااليشخالص صادرات محصوالت 
  -35,1  -24,9  8,6  -12,2  99,3  123,3  (درصد) شدهپااليشتغيير ساالنه خالص صادرات محصوالت 

  4,8  6,7  8,0  6,8  8,3  5,1  (ميليارد دالر) شدهپااليشخالص صادرات محصوالت 
           
e  برآورد وf اوپك، ابتكار مشترك آمارهاي نفتي و مؤسسه فيچ، آمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  

  
  )2023-29ايران (شدهخالص صادرات محصوالت پااليش

  2024f  2025f  2026f  2027f 2028f  2029f شاخص
  -53,7  -25,8  1,5  28,0  53,8  98,2  (هزار بشكه در روز) شدهپااليشخالص صادرات محصوالت 

  108,7 -1824,0  -94,7  -48,0  -45,1  -30,3  (درصد) شدهپااليشتغيير ساالنه خالص صادرات محصوالت 
  -0,5  0,2  0,8  1,5 2,3 3,6 (ميليارد دالر)شدهپااليشخالص صادرات محصوالت

e  برآورد وf اوپك، ابتكار مشترك آمارهاي نفتي و مؤسسه فيچآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش ،  
  

    

شده، درصد تغيير ساالنه (سمت راست)خالص صادرات محصوالت پااليش  
شده، هزار بشكه در روز (سمت چپ)خالص صادرات محصوالت پااليش  
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  گاز تجارت
اي بازارهاي صادراتي تازه ،هاي جديد توليد خودوري ظرفيتايران بايد براي به حداكثر رساندن ميزان بهره نماي كلي:

 دهندهراتي پيشنهادي ضعيف است كه نشانانداز اكثر مسيرهاي صاد، گرچه چشمبراي گاز خود در كشورهاي همسايه بيابد
  هزينه سرماية باال و تقاضاي ناكافي در بازارهاي نهايي است.

  هاروزرسانيآخرين به
  واردات گاز از ايران  امكان تداوم روزة جديدي را صادر نمود كه 60دولت اياالت متحده معافيت  2020در سپتامبر

قصد حدود مجموعاً يك سوم كرد. عراق يكي از بازارهاي عمدة صادرات ايران است كه مق فراهم ميرا براي عرا
 از صادرات گاز طبيعي و برق اين كشور است.

 دو كشور براي تسوية بدهي از طريق دارو و ساير  2020هاي عراق به ايران، معوق شده است. در اكتبر پرداخت
 اقالم توسط عراق به توافق رسيدند. 

  ون متر مكعب گاز را در طول فصل زمستان صادر ميلي 70شركت ملي نفت ايران اعالم داشته كه انتظار دارد روزانه
 گردد.كند كه يك ركورد براي اين شركت قلمداد مي

 ها، اين شركت در حال مذاكره با تركيه براي يك قرارداد جديد صادرات گاز است. اين دو كشور بر اساس گزارش
 شود.  منقضي مي 2026ر سال ميليارد متر مكعب بوده و د 10در حال حاضر يك توافق دارند كه شامل تأمين 

  انديشد. با اين درآمدزايي از منابع داخلي خود ميايران بار ديگر به گاز طبيعي مايع به عنوان مسيري بالقوه براي
الملي است، اي منوط به دسترسي به فناوري و سرمايه بينها و با توجه به اين كه چنين پروژهحال، با وجود تحريم

 رسد. نظر ميانجام آن بعيد به 
 اند. تمديد كرده 2024آباد قرارداد خريد و فروش گاز ميان خود را به مدت پنج سال و تا اوت سال تهران و اسالم

گذاري پاكستان در خاك خود با تأخير مواجه شد. در طرح اصالحي قرار شده اين اجراي اين طرح به دليل عدم لوله
 تكميل شود.ساله خط لوله تا پايان بازه زماني پنج

  با توجه به تداوم وجود موانع عمده بر سر راه اجراي طرح مبادله گاز ميان ايران و پاكستان و از جمله تهديدات
 ايم.خود لحاظ نكرده بينيپيشامنيتي و فقدان اعتبارات مالي كافي، ما صادرات به پاكستان را در بازه زماني 

  
  روندهاي ساختاري
  دورنماي تجارت گاز

صادركننده گاز طبيعي به شمار  كند وريق خطوط لوله مبادله ميمقادير اندكي گاز طبيعي را در سطح منطقه از ط ايران
صادرات گاز تركمنستان  2017رود. از ديرباز، بخش عمده واردات گاز به ايران از تركمنستان بوده است، اما از اول ژانويه مي

هاي زمستان يعني زماني كه پرداختي متوقف شده است. ايران به ويژه در ماه به ايران به دليل اختالف نظر بر سر مبالغ
به واردات گاز متكي بود. اما اكنون و با احداث خط لوله انتقال گاز از  ،رسدميزان مصرف در بخش خانگي به اوج خود مي

  شود و ديگر نيازي به واردات گاز از تركمنستان نيست.دامغان به نكا، گاز در فصل زمستان به اين منطقه منتقل مي
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رات ايران افزايش يافته ، ظرفيت صاد2018-2020كار فازهاي جديد ميدان گازي پارس جنوبي در بازه زماني با آغاز به
نفع در اين مسئله هستند. افغانستان نيز براي تأمين انرژي هاي ذيترين طرفاست. عراق و تركيه و به ويژه عراق مهم

به سرعت  ز اين كشور از ايران نيز هرچند در مقادير بسيار پايين، اماخود به شدت به ايران وابسته است و ميزان واردات گا
ميليارد متر مكعب رسيد كه بخش  36به  2019ها، حجم صادرات گاز ايران در سال ش است. بنابر گزارشحال افزاي در

ه حجم صادرات خود به ميليارد متر مكعب) به عراق صادر شده است. ايران افزايش قابل توج 25اي از اين ميزان (عمده
كرده است. اما تحقق اين هدف بلندپروازانه در اين  گذاريميليارد متر مكعب در سال را هدف 40آن به  عراق و رساندن

هايي را براي ادامه معافيت آمريكامحال است. اياالت متحده  آمريكاهاي جاري بازه زماني از جمله به واسطه تحريم
يد انرژي، واردات گاز از ايران براي عراق در نظر گرفته و به دليل وابستگي بسيار شديد عراق به اين گاز وارداتي در تول

ها تمديد شوند. اما بعيد است به عراق اجازه داده شود حجم مبادالت تجاري خود با تهران را به رود اين معافيتانتظار مي
  .ميزان قابل توجهي افزايش دهد

  
  ايران نيازمند مسيرهاي صادراتي جديدي است

  )2018-29صادرات گاز ايران (بيني خالص پيش

  
e  برآورد وf اوپك و مؤسسه فيچآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش ،  
  
  
  
  

صادرات گاز طبيعي مايع، ميليارد متر مكعب خالص خالص صادرات گاز با خط لوله، ميليارد متر مكعب  
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  ريسك صعودي درازمدت براي صادرات
  كنيم:مي بينيپيشبه قيد تحقق دو شرط  2022ما  وجود ريسك صعودي قوي براي صادرات گاز را از سال 

  هاي مربوط به حجم توليد گاز، فرض را بر تكميل بينيپيش: ما در 2020افزايش قابل توجه توليد در دهه
ايم كه به دليل دورنماي تيره توسعه اي قرار دادهشدهتمامي فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي و ساير ميادين كشف

اند، افزايش حجم توليد به طول مدت اعمال اند. با توجه به منابعي كه هنوز توسعه نيافتهدر محاسبات لحاظ نشده
ها بستگي به اين كشور پس از لغو اين تحريمنفتي المللي هاي بينها و سرعت و مقياس بازگشت شركتتحريم

 خواهد داشت.
 هاي الزم : عالوه بر افزايش حجم توليد گاز، توسعه زيرساخترساختي به لحاظ احداث خطوط لولهوضعيت زي

براي صادرات گاز به كشورهاي همسايه نيز الزمه افزايش قابل توجه صادرات گاز ايران است. ايران از ظرفيت قابل 
ي كمترين كشور همچنين از ظرفيت توجهي براي صدور گاز از طريق خط لوله به تركيه و عراق برخوردار است. ا

براي صادرات گاز به دو كشور آذربايجان و ارمنستان برخوردار است. احداث يك خط لوله به عمان به منظور استفاده 
به ميزان قابل توجهي  پاكستاناز ظرفيت اين كشور در زمينه صادرات گاز مايع و نيز تكميل خط لوله انتقال گاز به 

 يران براي افزايش صادرات گاز خواهد افزود.ظرفيت بالقوه ا به

  
  بينيپيشصادرات گاز به كشورهاي منطقه از طريق خط لوله در بازه زماني مورد 

ما را كه  بينيپيشما تكميل شوند و اين  بينيپيشسه پروژه احداث خط لوله وجود دارند كه ممكن است در بازه زماني 
  تقويت نمايند. ،خواهد بود ايمنطقه بازيگرانزه زماني به بخش عمده صادرات گاز ايران در اين با

 و پس از يك تأخير چهارساله جهت  2017: صادرات گاز به اين كشور از طريق نخستين خط لوله در سال عراق
گذاري ديگري به مقصد منطقه بصره نيز انجام شده و اين خط لوله در سال گازرساني به بغداد آغاز شد. عمليات لوله

هاي جايگزين برداري رسيده است. عدم وجود منابع داخلي تأمين گاز در عراق و نيز محدود بودن گزينهبه بهره 2018
 كند.براي واردات گاز، مجال افزايش ميزان صادرات گاز به اين كشور را بيش از پيش فراهم مي

 يك خط لوله زيردريايي ميان ايران و عمان به منظور انتقال گاز به پايانه صادراتي گاز مايع عمان جهت عمان :
 آمريكارغم تصميم سازي و عرضه احداث شده است. دولت عمان از قصد خود براي تداوم اجراي اين پروژه عليمايع

با موانعي مواجه خواهد  اجراي اين پروژه احتماالً اي عليه ايران خبر داده است. اماهاي هستهبه وضع مجدد تحريم
 .كننددارند در اجراي آن مشاركت  آمريكاهايي كه ارتباطات قابل توجهي با بود و بعيد است شركت

 رو است كه ضمن ايجاد اخالل در توليد در بخش صنعت، نارضايتي به: پاكستان با كمبود مزمن انرژي روپاكستان
ت. با اين حال، كار احداث خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان تا به امروز پيشرفت اندكي عمومي را سبب شده اس

 و مشكالتي در زمينه تأمين منابع مالي كافي مواجه خواهد بود. مسائلدر آينده نيز با  داشته و احتماالً
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  مايع طبيعي دورنماي گاز
ني ما به يك صادركننده مهم گاز مايع در منطقه يبدوم بازه مورد پيشهرچند انتظار ما آن است كه ايران بتواند در نيمه 

گاز است. از ديدگاه ما، گاز مايع در تحقق اين  مصرفتبديل شود، اما الزمه تحقق اين هدف ورود به بازارهاي عمده 
گاز از ايران  لوله انتقال هدف و رساندن گاز ايران به اروپا و آسيا نقشي محوري خواهد داشت. به باور ما گزينه احداث خط

قولي نيست. ايران براي صدور گاز خود به اروپا بايد نسبت به تجهيز و نوسازي خطوط لوله كنوني و نيز به اروپا گزينه مع
به تمامي  احداث خطوط لوله جديد اقدام كند. همچنين اين كشور براي اجراي مقرون به صرفه چنين طرحي احتماالً

 31به  16است كه طرح توسعه حجم گاز انتقالي از مسير آن از نياز آناتولي -ظرفيت حاصل از توسعه خط لوله ترانس
امكان افزايش ظرفيت  ،شودآدرياتيك كه به اروپا وارد مي. خط لوله ترانسنيز ارائه شده 2026عب تا سال ميليارد متر مك

دارد، اما استفاده از اين گزينه مشروط به رعايت بسته سوم مقررات اتحاديه اروپا در ميليارد متر مكعب را  10به ميزان 
  گيرد. اختيار يك شركت قرار مي درصد از ظرفيت يك خط لوله در 50حوزه انرژي است كه بر طبق آن، تنها 

 مناسباي حمايت از صادرات بنابر ارزيابي ما، ميزان تقاضا براي گاز در اروپا براي پشتيباني از طرحي كه حجم آن بر
. صادرات گاز مايع همچنان ستينبرخوردار  گازكافي نيست و اروپا از ظرفيت الزم براي پذيرش حجم باالي  ،باشد
پذيرتر براي افزايش قابل توجه حجم صادرات گاز ايران است. طبق اعالم شركت تر و انعطافاي مقرون به صرفهگزينه

درصد از عمليات مربوط به اجراي دو پروژه توليد گاز مايع يعني پارس و پرشين كه پيش از  50ملي صادرات گاز ايران، 
هاي ها، شركتها آغاز شده به اتمام رسيده است. به باور ما، پس از لغو مجدد تحريماجراي آن آمريكاهاي اعمال تحريم

با اين حال، ثابت شد كه عليرغم  ن خواهند داد.ها از خود نشاالمللي عالقه قابل توجهي به مشاركت در اين پروژهبين
ها در دولت باراك اوباما، اكثر آنها براي ورود به اين بازار داراي نگراني هستند، و با توجه به وضعيت كاهش تحريم

اندازهاي توسعه در كوتاه اي، چشمهاي شديد در مورد مخارج سرمايهخطرناك بخش گاز طبيعي مايع جهاني و محدوديت
  .تا ميان مدت كماكان ضعيف است

  )2018-23خالص صادرات گاز ايران (
  2018e 2019e 2020f  2021f 2022f  2023f شاخص

  3,7  4,8  4,6  4,3  4,2  1,8  خالص صادرات گاز طبيعي خشك (ميليارد متر مكعب)
  -22,1  3,0  7,0  3,0 128,7 -76,0 تغيير ساالنه خالص صادرات گاز طبيعي خشك (درصد)

  0,9  1,1  1,0  0,8  1,3  0,6  صادرات گاز طبيعي خشك (ميليارد دالر)خالص 
  3,7  4,8  4,6  4,3  4,2  1,8  خالص صادرات گاز از طريق خط لوله (ميليارد متر مكعب)

  -22,1  3,0  7,0  3,0  128,7  -76,0  تغيير ساالنه خالص صادرات گاز از طريق خط لوله (درصد)
  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  (درصد از كل)خالص صادرات گاز از طريق خط لوله 

  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  خالص صادرات گاز طبيعي مايع (ميليارد متر مكعب)
  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  خالص صادرات گاز طبيعي مايع (درصد از كل صادرات گاز)

e  برآورد وf اوپك و مؤسسه فيچآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش ،  
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  )2024-29خالص صادرات گاز ايران (
  2024f  2025f  2026f  2027f  2028f 2029f شاخص

  3,1  3,6  3,9  3,8 4,1 4,0 خالص صادرات گاز طبيعي خشك (ميليارد متر مكعب)
  -14,6  -6,1  1,2  -5,8  1,0  8,3  تغيير ساالنه خالص صادرات گاز طبيعي خشك (درصد)

  1,0  1,1  1,2  1,2  1,2  1,1  خالص صادرات گاز طبيعي خشك (ميليارد دالر)
  3,1  3,6  3,9  3,8  4,1  4,0  خالص صادرات گاز از طريق خط لوله (ميليارد متر مكعب)
  -14,6  -6,1  1,2  -5,8  1,0  8,3  تغيير ساالنه خالص صادرات گاز از طريق خط لوله (درصد)

  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  گاز از طريق خط لوله (درصد از كل)خالص صادرات 
  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  خالص صادرات گاز طبيعي مايع (ميليارد متر مكعب)

  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  خالص صادرات گاز طبيعي مايع (درصد از كل صادرات گاز)
e  برآورد وf اوپك و مؤسسه فيچآمريكا. منبع: اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش ،  

  شاخص ريسك به بازده در صنايع نفت و گاز

  آفريقاو شمال  خاورميانههاي باالدستي نفت و گاز در شاخص ريسك به بازده در بخش
ن قابل توجه است، ترين منابع نفت و گاز در جهاگذاري در اين منطقه با داشتن عظيمميزان بازده سرمايه نماي كلي:

سب هاي موجود در زمينه مشاركت خارجي، شرايط نامنامندي از اين بازدهي نيازمند تحمل ريسك است. محدوديتاما بهره
گذاري در منابع زيرزميني برداري از ميزان بازدهي سرمايههاي فراوان بهرهو ريسك در زمينه ماليات و اعطاي مجوز

  كنند.منطقه را محدود مي كاهند و پتانسيل باالدستيمي
  زندريسك باال به بازده بالقوه صدمه مي

  ست در خاورميانه و شمال آفريقادنقشه ريسك به بازده صنايع باال

  
  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 
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  هاروزرسانيبههاي اصلي منطقه و آخرين ويژگي
 تنها با هاي توليدي در قياس با هر منطقه ديگري در جهان، ترين منابع و نيز ظرفيترغم برخورداري از عظيمعلي

 ) بيشتر است.50,0از متوسط جهاني ( 51,9با كسب امتياز شاخص ريسك به بازده اختالف بسيار كمي در 
  در شاخص بازده صنعتي عملكردي بهتر از ميانگين جهاني دارد كه اين مسئله  65,3 امتيازاين منطقه با كسب

رشد باالي توليد از محل اين منابع است. با اين حال،  بينيپيشهاي فسيلي و دهنده ميزان منابع سوختبازتاب
 مربوط به بازدهي كشورها را كاهش داده است. امتيازها بر اين بخش از اقتصاد، سلطه دولت

 هاي باالدستي مربوط به كل اين صنعت و نيز كشورها به دليل تلفيقي از شرايط نامطمئن اقتصادي و ان ريسكميز
تر در حوزه عملياتي در كل منطقه باال است. عالوه بر هاي كليسياسي، بسترهاي حقوقي و اداري پيچيده و چالش

 دهند.گذاري را در اكثر بازارها افزايش ميسرمايهريسك  ،اين، نرخ باالي ماليات و ساختارهاي غيرجذاب قراردادها
  بوديم كه در آن  پالس شاهد انجام مذاكراتي بر سر توافق جديد كاهش توليد ميان اعضاي اوپك فصل پيشدر

ميليون بشكه در روز از ميزان عرضه  9,7تا ژوئيه نيز تمديد شد)  و ژوئن (كه بعداً ههاي ماعضا متعهد شدند در ماه
تا زمان انقضاي مدت اعتبار اين توافق  2021ميليون و از ژانويه سال  7,7را از ماه اوت به  كاهشو ميزان  بكاهند

 ميليون بشكه در روز برسانند. 5,8به  2022در آوريل 
  هرچند ميزان باالي پايبندي به مفاد اين توافق ميزان توليد را در ميان توليدكنندگان اصلي در حوزه خليج فارس

هاي ممتاز خود را در اين شاخص نگه خواهد داشت، عربستان سعودي و امارات متحده عربي همچنان جايگاه پايين
هاي زماني ، اكثر بازارها در بازه19-اند. با توجه به روند كند افزايش مجدد قيمت نفت پس از شيوع كوويدحفظ كرده

 د نفت مواجه خواهند بود.و نيز تولي مخارجماهه پيش رو با كاهش قابل توجه ميزان سه
 تر روند كاهش بودجه در ميان كشورهاي حوزه خليج فارس به احتمال قوي از هر منطقه ديگري در جهان ماليم

المللي هاي بينزيرا شركت ،بخشدت بهبود ميهاي باالدستي را در درازمدي بخشخواهد بود و همين مسئله دورنما
 هزينه موجود در منطقه هستند.عظيم و كم همچنان به دنبال كسب درآمد از منابع

 ترين سطح عملكرد در سطح ز نيز ليبي، يمن و تونس داراي پايينصنايع نفت و گادستي هاي پايينمورد بخش در
رود، گذاري در دو كشور ليبي و يمن به شمار ميمنطقه هستند. شرايط نامناسب امنيتي مانع بزرگي بر سر راه سرمايه

 .پتانسيل توليد است گذاري در تونس كمبود منابع وانع اصلي در مسير سرمايهحالي كه م در
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  همكاري خليج فارس داراي ريسك پايين و بازده باال هستند كشورهاي شوراي
  وضعيت ريسك به بازده صنايع باالدست كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا

  
  

  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100 توضيح: امتيازها از
  

  خليج فارس شوراي همكاريتداوم پيشتازي كشورهاي 
رغم كاهش شديد ميزان توليد به موجب توافق اعضاي اوپك براي عربستان سعودي جايگاه خود را در صدر جدول علي

در طول  ين ميزان كاهش توليد را متقبل شده و احتماالًبيشتركاهش توليد همچنان حفظ كرده است. عربستان سعودي 
از خود نشان خواهد داد. با اين حال، كاهش ميزان توليد از ين تعهد را نسبت به اجراي مفاد آن بيشتراجراي توافق نيز 

تا حدي امكان رشد توليد نفت را فراهم كرده است، درحالي كه افزايش  2021تا نيمه دوم سال  2020نيمه دوم سال 
عودي از ميزان توليد گاز طبيعي را باال برده است. به طور كلي عربستان س حرضميزان توليد در مراكز فضيلي، حويه و 

شده، نرخ ثابت كشف منابع  ريسك به بازده مناسبي برخوردار است كه اين مسئله ناشي از وجود ذخاير عظيم اثبات نمايه
ارتباط با منابع زيرزميني هاي بي. ميزان ريسكاستيافته هاي توسعهجديد، مسير مثبت توليد در درازمدت و زيرساخت

  كند.گذاري را به شدت محدود ميبر اين بخش از اقتصاد، سرمايه محدود است، اما كنترل انحصاري دولت
ها نسبت به عربستان سعودي عملكرد بهتري دارد و از مزايايي همچون وجود تنوع امارات متحده عربي در اكثر شاخص

و اخذ مجوزها  تر در زمينه مالياتگذاري و شرايط مناسبتر براي سرمايهو شفافيت بيشتر در عرصه رقابت، بستر جذاب
سبب شده تا اين كشور به لحاظ شاخص  كمترو ظرفيت توليد  كمتربرخوردار است. با اين حال، برخورداري از ذخاير 
 بينيپيشبيني در ماه اوت، عليرغم توليد بيش از پيشتري قرار بگيرد. ريسك به بازده نسبت به عربستان در رتبه پايين

هابازده  

ك
يس

ر
ها
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در زمينه كاهش توليد را  كانند عربستان سعودي ميزان بااليي از پايبندي به توافق اوپم شود امارات متحده عربي نيزمي
هاي هاي متعددي در اين حوزه در دست اجرا دارد كه فرصتامارات متحده عربي طرح با اين حال .از خود به نمايش بگذارد

رات در قالب اعطاي مجوزهاي متعدد در مدت كنند. عالوه بر اين، اصالح مقرعظيمي را براي رشد در درازمدت ايجاد مي
  بهبود بخشيده است. 19-گيري كوويداخير دورنماي اكتشاف را به موازات بهبود شرايط بازار پس از همه

  
  بازده قوي صنعت، دليل جايگاه مناسب عربستان سعودي است

  متوسط منطقهشاخص ريسك به بازده صنايع باالدست عربستان سعودي، امارات متحده عربي و 

  
  

  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 
  

قرار گرفته در كنار امارات متحده عربي و عربستان سعودي در زمره بازارهايي به قطر كه در شاخص ما در جايگاه سوم 
وليد و منابع مالي سرشار، براي مقابله با چرخه نزولي كنوني در موقعيت هاي پايين ترود كه به واسطه هزينهشمار مي

هاي موجود جهت ترين پروفايل ريسك را در سطح منطقه دارد و طرحبسيار مناسبي قرار دارند. قطر پس از عمان جذاب
گذاري در اين كشور ههاي اين كشور به منظور صادرات گاز مايع نيز به افزايش بازدهي بالقوه سرمايتوسعه زيرساخت

هاي توسعه خود در اين بخش خبر داد. قطر اي در زمينه طرحكمك كرده است. قطر در سال گذشته از بروزرساني تازه
ميليون  126درصدي به  64با افزايشي  2027سازي گاز در داخل كشور را تا سال اكنون قصد دارد ميزان ظرفيت مايع

  در سال برساند. تن
تر بودن ميزان ذخاير آن عمان، اين كشور را در ميانه جدول قرار داده است، اما اين كشور به دليل پايين پروفايل ريسك

نسبت به ميزان ميانگين و دورنماي محدود رشد ميزان توليد، نسبت به ساير كشوررهاي حوزه خليج فارس همچنان 
رغم برخورداري از منابع بسيار بي ندارد و عليتري خواهد داشت. كويت نيز در اين شاخص وضعيت مناسعملكرد ضعيف
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حالي كه كويت نسبت  و ظرفيت توليد باالتر و امكان بيشتر رشد، تنها يك پله باالتر از عمان قرار گرفته است. در بيشتر
حاكم بر ها و ضعف در ساختار به عمان به لحاظ پروفايل بازده در شرايط بهتري قرار دارد، مالكيت شديد دولت بر دارايي

  ها و اخذ مجوزها مشكالت فراواني را ايجاد كرده است.ماليات
  

  ريسك در كويت و بازده در عمان عامل محدودكننده هستند
  و متوسط منطقه عمان، كويتشاخص ريسك به بازده صنايع باالدست 

  
  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 

  
  مصر همچنان در مقام پنجم

داشته است. كاهش به شدت افت در سال جاري هاي باالدستي صنايع نفت و گاز جايگاه مصر در جدول مربوط به بخش
هاي باالدستي در اين كشور را كاهش خواهد داد و اين مسئله به نوبه خود به افت قيمت جهاني نفت ميزان بودجه بخش

هايي كه ميزان ساالنه توليد نفت خواهد انجاميد. هرچند شرايط توليد گاز در مصر همچنان مثبت باقي خواهد ماند، پروژه
برداري خواهند رسيد و شرايط كنوني هاي آتي به بهرهبه تدريج و در طي سال FID(1گذاري (نهايي سرمايه تصميمپس از 

مشابه در آينده را با ابهاماتي مواجه كرده است. مصر از مزايايي همچون تنوع در عرصه رقابت،  تصميماتبازار دورنماي 

                                                 
1 Final Investment Decision 

هاي كشوريريسك  

هاي كشوريبازده هاي صنعتريسك   

 

هاي صنعتبازده  

 عمان كويت ميانگين منطقه
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مدت به توانند در ميانشرايط جذاب در زمينه ماليات و اعطاي مجوز و منابع بالقوه دور از ساحل برخوردار است كه مي
كلي مصر در شاخص  امتيازهاي سياسي، اقتصادي و عملياتي همچنان جذب مجدد سرمايه كمك كنند. باال بودن ريسك

دارد و در  آفريقااين كشور همچنان بهترين عملكرد را در منطقه شمال  اند، اما بازارريسك به بازده را پايين نگاه داشته
را تجربه خواهد  تريپايينمقايسه با كشور همسايه يعني الجزاير، به ميزان قابل توجهي كاهش بودجه و كاهش توليد 

  كرد.
 

  هاي فزايندهعراق و ريسك، ايران
ترين منابع در ميان كشورهاي جهان و دورنماي قوي رشد منابع يكي از عظيم داراي يك پروفايل بازدهي قوي، باعراق 

ترين سازوكارهاي قانوني اعطاي مجوز را در ميان تمامي كشورهاي جهان زيرزميني است. اما اين كشور يكي از غيرجذاب
گذاري در هاي سياسي، اقتصادي و عملياتي همچنان مانعي در مسير سرمايهدارد و همين مسئله در كنار تشديد ريسك

ما نيز حاكي از  بينيپيشرود. افت بهاي جهاني نفت نيز اين مشكالت بنيادين را تشديد خواهد كرد و داخل به شمار مي
  هاي خارجي از اين كشور است.به واسطه خروج سرمايه 2021و  2020هاي افت حجم توليد ساالنه در سال

رود و فشار ناشي از ميگذاري به شمار پرريسك براي سرمايه بتاًايران نيز بر مبناي استانداردهاي جهاني بازاري نس
قابل  امل از منابع نفت و گازِبرداري كنيز بر دامنه مشكالت اين كشور افزوده است. همين مسئله مانع از بهرهها تحريم

توان گفت كاهش بهاي نفت هاي كنوني، ميشده است. با توجه به تحريماز آنها درآمدزايي  واين كشور  ةهزينتوجه و كم
هاي باالدستي در اين بخش از اقتصاد اين كشور داشته است. با ي بر فعاليتكمتردر قياس با بيشتر بازارهاي ديگر، تأثير 

  كند.را ايجاد ميهاي نزولي ها ريسكهاي بيشتر در زمينه توانايي دولت در تأمين هزينهاين حال، محدوديت
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  مانع بازدة بالقوهباال  هايريسك
  شاخص ريسك به بازده صنايع باالدست ايران، عراق و متوسط منطقه

  
  تر است. منبع: مؤسسه فيچباالتر امتياز به معناي بازار جذاباست و مقدار  100توضيح: امتيازها از 

  
  ، عامل عقب ماندن كل منطقه از عرصه رقابتآفريقاشمال 
هاي باالدستي عملكرد ضعيفي داشته است، اما داليل اين امر همواره در شاخص ريسك به بازده در بخش آفريقاشمال 

كننده توليد به عنوان عوامل خنثي منابع و پتانسيل رشد در كشورهاي مختلف اين منطقه متفاوت است. تونس به لحاظ
تري دارد. يمن و ليبي به كل منطقه عملكرد ضعيف جذاب در زمينه ماليات و اخذ مجوز، نسبت وجود يك سازوكار نسبتاً

هاي سياسي، اين كشورها در زمينه ريسك امتيازاتصحنه مناقشات داخلي هستند و همين مسئله ضمن تأثير شديد بر 
د الشعاع خورغم برخورداري از منابع قابل توجه تحتاقتصادي و عملياتي، پتانسيل اين كشورها براي افزايش توليد را علي

هاي فسيلي در كنار دهد. در الجزاير، وجود منابع عظيم نفت و گاز و تداوم اصالحات در زمينه مصرف سوختقرار مي
گذاري در اين كشور ايجاد كرده است. با اين حال، سلطه روشني را براي سرمايه افزايش مجدد بهاي نفت، دورنماي نسبتاً

هاي كشوريريسك  

هاي كشوريبازده هاي صنعتريسك   

هاي صنعتبازده  

 عراق ايران ميانگين منطقه
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هاي متعدد سياسي و وجود يك نظام اداري عريض و طويل از جمله چالشهاي ، باال بودن ريسك1شركت دولتي سوناتراچ
روند. عالوه بر اين، در شرايط كنوني بازار، ارتباط با منابع زيرزميني به شمار ميكنوني پيش روي كسب و كارهاي بي

با توجه به فرسودگي  در سطح جهاني است. مخارجپذيرترين كشورها در برابر احتمال كاهش ميزان الجزاير يكي از آسيب
تدريجي ميادين نفت و گاز در اين كشور و محدود بودن امكان اضافه كردن ميادين جديد به منظور جبران اين مسئله، 

  هاي آتي شتاب گيرد.شود روند كاهش ميزان توليد در اين كشور در سالمي بينيپيش
  

  كندهاي بالقوه غلبه ميهاي روي زمين بر بازدهريسك
  ريسك به بازده صنايع باالدست يمن، ليبي و الجزيرهشاخص 

  
  فيچتر است. منبع: مؤسسه است و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
1 Sonatrach 

هاي كشوريريسك  

هاي كشوريبازده هاي صنعتريسك   

هاي صنعتبازده  

 يمن الجزيره ليبي ميانگين منطقه
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  شاخص ريسك به بازده باالدست در خاورميانه و شمال آفريقا
بازده  كشور

  صنعت
بازده 
ريسك   بازده  كشور

  صنعت
ريسك 
ريسك   ريسك  كشور

  به بازده
رتبه 
  ايمنطقه

رتبه 
  جهاني

  7  1  65,4  52,9  70,1  48,6  66,8  33,6  89  عربستان سعودي
  10  2  62,0  61,9  79,2  57,6  62,0  44,6  73,4  امارات
  11  3  61,5  62,9  72,2  60,6  61,3  48,4  70,0  قطر
  20  4  57,2  42,9  33,1  45,4  58,8  17,6  86,2  ايران
  23  5  56,3  47,0  48,9  46,5  57,4  41,5  67,9  مصر
  25  6  54,6  25,0  11,0  28,5  57,9  34,5  73,5  عراق
  31  7  51,8  53,3  69,5  49,3  51,7  25,8  68,9  كويت
  37  8  49,9  65,8  65,0  66,1  48,2  42,5  52  عمان

  45  9  46,5  41,2  32,0  43,5  47,1  27,0  60,6  الجزيره
  47  10  46,3  6,8  5,9  7,0  50,7  19,0  71,8  ليبي

  55  11  41,6  59,9  36,7  65,6  39,6  50,9  32,0  تونس
  70  12  30,0  34,6  3,1  42,5  29,5  17,4  37,6  يمن

  ~  ~  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50  ميانگين جهاني
  ~  ~  51,9  46,2  43,9  46,8  52,6  33,6  65,3  ايميانگين منطقه

  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 
  
 

  باالدست در خاورميانه و شمال آفريقا صنايع بازده
ذخاير  كشور

  نفت
نرخ   ذخاير گاز

  اكتشافات
توليد 

  هيدروكربني
رشد توليد 
  هيدروكربني

بازده 
  بازده  صنعت

  66,8  89  60,6  97,2  98,6  90,1 98,6  عربستان سعودي
  62,0  73,4  81,7  91,5  16,2  87,3  91,5  امارات
  61,3  70,0  66,2  90,1  16,2  95,8  81,7  قطر
  58,8  86,2  87,3  95,8  53,5  97,2  97,2  ايران
  57,4  67,9  40,8  74,6  94,4  70,4  59,2  مصر
  57,9  73,5  46,5  88,7  53,5  84,5  94,4  عراق
  51,7  68,9  78,9  83,1  16,2  73,2  93,0  كويت
  48,2  52  52,1  69,0  16,2  54,9  67,6  عمان

  47,1  60,6  8,5  78,9  53,5  83,1  78,9  الجزيره
  50,7  71,8  90,1  57,7  53,5  69,0  88,7  ليبي

  39,6  32,0  53,5  18,3  34,5  19,7  33,8  تونس
  29,5  37,6  45,1 15,5 16,2 50,7 60,6 يمن

  50,0  50  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  ميانگين جهاني
  52,6  65,3  59,3  71,7  43,5  73,0  78,8  ايميانگين منطقه

  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از        
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  بازده باالدست كشور در خاورميانه و شمال آفريقا

مالكيت دارايي  كشور
 دولت

فضاي 
 رقابتي

كامل بودن 
  هازيرساخت

  بازده  بازده كشور

  66,8  33,6  95,8  1,4 3,5  عربستان سعودي
  62,0  44,6  95,8  5,6  32,4  امارات
  61,3  48,4  95,8  12,7  36,6  قطر
  58,8  17,6  46,5  2,8  3,5  ايران
  57,4  41,5  14,1  50,7  59,9  مصر
  57,9  34,5  46,5  9,9  47,2  عراق
  51,7  25,8  73,9  0,0  3,5  كويت
  48,2  42,5  46,5  33,8  47,2  عمان

  47,1  27,0  46,5  14,1  20,4  الجزيره
  50,7  19,0  46,5  7,0  3,5  ليبي

  39,6  50,9  38,0  67,6  47,2  تونس
  29,5  17,4  0,0  19,7  32,4  يمن

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  ميانگين جهاني
  52,6  33,6  53,8  18,8  28,1  ايميانگين منطقه

    تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از     
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  صنايع باالدست در خاورميانه و شمال آفريقاريسك

 كشور
حق 

  امتيازات
ماليات 
محيط   نوع مجوز  بر درآمد

  اداري
ريسك 
  قانوني محيط

 ريسك
  ريسك  صنعت

  52,9  48,6  81,7  71,8  70,4  9,2 9,9  عربستان سعودي
  61,9  57,6  93,0  94,4  70,4  1,4  28,9  امارات
  62,9  60,6  84,5  74,6  48,6  26,1  69,0  قطر
  42,9  45,4  26,8  38,0  4,2  66,9  90,8  ايران
  47,0  46,5  31,0 47,9  48,6  14,1  90,8  مصر
  25,0  28,5  7,0  18,3  0,0  26,1  90,8  عراق
  53,3  49,3  73,2  62,0  1,4  90,8  19,0  كويت
  65,8  66,1  85,9  77,5  70,4  5,6  90,8  عمان

  41,2  43,5  40,8  28,2  12,7  66,9  69,0  الجزيره
  6,8  7,0  5,6  0,0  12,7  2,8  14,1  ليبي

  59,9  65,6  64,8  78,9  48,6  66,9  69,0  تونس
  34,6  42,5  2,8  11,3  12,7  95,1  90,8  يمن

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  ميانگين جهاني
  46,2  46,8  49,8  50,2  33,4  39,3  61,1  ايميانگين منطقه

 تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از           
 

  باالدست كشوري در خاورميانه و شمال آفريقا ريسك

 كشور

شاخص 
ريسك 

اقتصادي 
  بلندمدت

شاخص 
ريسك 

اقتصادي 
 مدتكوتاه

شاخص 
ريسك 

سياسي 
  بلندمدت

شاخص 
ريسك 

سياسي 
  مدتكوتاه

شاخص 
ريسك 
  عملياتي

ريسك 
  ريسك  كشور

  52,9  70,1  80,3  83,1  36,6  72,5 67,6  عربستان سعودي
  61,9  79,2  91,5 95,8 90,1 41,5 64,8  امارات
  62,9  72,2  84,5  88,7  78,9  44,4  52,1  قطر
  42,9  33,1  38,0  42,3  32,4  18,3  29,6  ايران
  47,0  48,9  56,3 34,5  46,5  52,1  47,9  مصر
  25,0  11,0  4,2  7,0  8,5  25,4  16,9  عراق
  53,3  69,5  63,4  84,5  67,6  67,6  70,4  كويت
  65,8  65,0  83,1  87,3  84,5  14,1  38,0  عمان

  41,2  32,0  35,2  9,9  40,1  32,4  39,4  الجزيره
  6,8  5,9  7,7 4,2 0,0 7,0 8,5    ليبي

  59,9  36,7  47,9  28,9  73,2  9,9  12,7  تونس
  34,6  3,1  2,8  0,0  4,2  5,6  2,8  يمن

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  ميانگين جهاني
  46,2  43,9  49,6  47,2  46,9  32,6  37,6  ايميانگين منطقه

 تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 
 

شوند. بنابراين امتيازها در اين بخش هاي ريسك به بازده ما مكرراً به روزرساني ميكه شاخص توجه داشته باشيد لطفاً
    نداشته باشد.گزارش ممكن است با ادامه گزارش همخواني 
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و شمال  خاورميانهدستي صنايع نفت و گاز در منطقه هاي پايينشاخص ريسك به بازده در بخش
  آفريقا

 امتيازاتن پااليش سبب شده تا رو وجود يك بخش بزرگ و مد ي باالهاي مناسب جمعيتي، تقاضاويژگي نماي كلي:
دستي در صنايع نفت و گاز باال باشد، اما تخصيص هاي پايينكشورهاي اين منطقه در شاخص ريسك به بازده فعاليت

  يارانه به انواع سوخت و باال بودن ريسك در برخي كشورهاي اين منطقه عملكرد كلي منطقه را تضعيف كرده است.
  سازمان همكاري خليج فارس پيشرو در منطقه است

  دست در منطقه خاورميانه و شمال آفريقابه بازده صنايع پاييننقشه ريسك 

  
  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از               

  
  هاروزرسانيهاي اصلي منطقه و آخرين بهويژگي

 در  آفريقاو شمال  خاورميانهدستي در صنايع نفت و گاز براي منطقه هاي پايينشاخص ريسك به بازده فعاليت
 ) بيشتر است.50,0هموار باقي ماند كه همچنان از ميانگين عملكرد جهاني ( تقريباً 52,7 امتيازماهه جاري با سه

 ) بزرگ و درحال نوسازي،  شدهپااليشل وجود يك بخش ) به دلي59,3عملكرد اين منطقه در زيرگروه بازدهي صنعتي
دسترسي به منابع فراوان مواد خام در داخل و دورنماي قوي تقاضا براي سوخت، به ميزان قابل توجهي بهتر از 

 ميانگين جهاني است.
 ك و هاي لجستيهاي ديگر به واسطه باال بودن انواع ريسك شامل ريسكعملكرد اين منطقه در تمامي زيرگروه

 تر از متوسط جهاني قرار دارد.ثباتي سياسي و اقتصادي در برخي كشورها پايينعملياتي و بي
 ها غالباًكند، اما اين ريسكمواجه ميكاهش بازده بسياري از بازارها با ريسك  19-گيري كوويدهرچند شيوع همه 

گذاري كه اين شاخص براي نشان رمايهمدت و درازمدت سمدت هستند و تأثير معناداري بر دورنماي ميانكوتاه
 ندارند. ،ها طراحي شدهدادن آن

  هاي بودن عوامل ريسك، برخورداري از بخش كمترعربستان سعودي، امارات متحده عربي و قطر به واسطه
هزينه براي مراكز توليدي در اين منطقه باالترين سطوح عملكرد تر و دسترسي به خوراك كمپيشرفته شدهپااليش
 را دارند.
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 و تأثيرات مثبت ناشي از آزادسازي تدريجي بهاي  شدهپااليشماهه جاري به واسطه تداوم رشد بخش ايران در سه
 سوم اين شاخص قرار گرفته است. جايگاهسوخت در 

 وري پايين، ميزان اندك تقاضا در داخل ليبي به واسطه وجود مراكز پااليشگاهي قديمي با نرخ بهره يمن، تونس و
دستي هاي پايينثباتي سياسي و اقتصادي، كشورهاي اصلي بازمانده از رقابت در شاخص ريسك به بازده فعاليتو بي

 هستند.
  

  اندبازارهاي شمال آفريقا از رقابت بازمانده
  وضعيت ريسك به بازده كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا

  
  

  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 
  

  عملكرد باالتر از ميانگين بازارهاي حوزه خليج فارس
 حال گسترش سوخت در منطقه، وجود ظرفيت قابل توجه مراكز بازدهي باالي ناشي از وجود يك بازار بزرگ و در

هاي در شاخص ريسك به بازده در فعاليت آفريقامنطقه خاورميانه و شمال  امتيازات، پااليشگاهي و وجود منابع فراوان
هاي موجود در صنايع نفت دستي صنايع نفت و گاز را باال نگه داشته است. اما عملكرد اين منطقه به لحاظ ريسكپايين

 ناشي تر از ميانگين جهاني است و اين مسئله نيز عمدتاً) به شدت پايين50,0در مقابل ميانگين جهاني  32,2و گاز (امتياز 
 امتيازتواند . آزادسازي هرچه بيشتر قيمت سوخت مياستهاي لجستيك هاي سوخت و باال بودن ريسكاز وجود يارانه

هاي آتي بهبود بخشد، هرچند در بسياري بازارها امكان انجام اصالحات بيشتر در آينده منطقه را در اين شاخص در سال
  نزديك محدود است.

هابازده  

زده
با

ها
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، اختالف فاحشي ميان كشورهاي حوزه خليج فارس در صدر جدول و كشورهاي شمال ريقاآفو شمال  خاورميانهدر منطقه 
خورد. عربستان سعودي، قطر و امارات متحده عربي به پشتوانه برخورداري كه در انتهاي جدول قرار دارند به چشم مي آفريقا

عملكردي بهتر  ،أمين نيازهاي داخلي هستنداز مراكز پااليشگاهي مدرن و كارآمدي كه قادر به توليد به ميزاني بيش از ت
ها را كاهش داده است، بازدهي آن امتيازاتاز ميانگين دارند. هرچند سلطه دولت بر صنايع نفت و گاز در هر سه كشور 

ه دهنداي هستند و اين مسئله بازتابتر از ميانگين منطقههاي كلي در اين بازارها نيز به ميزان قابل توجهي پايينريسك
عربستان سعودي در  امتيازبا اين حال،  هاي سياسي، اقتصادي و عملياتي در اين كشورها است.ثبات فراگير در عرصه

دهنده ) است كه نشان39,9تر از ميانگين منطقه (توجهي پايين) به ميزان قابل31,9زمينه ريسك سياسي درازمدت (
  .استط با محيط كسب و كار در اين كشور در درازمدت گذاران در ارتباشكنندگي جو رواني حاكم بر سرمايه

  كنندكشورهاي سازمان همكاري خليج فارس تركيبي مطلوب از ريسك و بازده را ارائه مي
  سعودي، امارات، قطر و ميانگين منطقهشاخص ريسك به بازده صنايع پايين دست در كشورهاي عربستان 

  
  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 

  
ماهه جاري به رتبه سوم در اين شاخص صعود كرده است. پروفايل ريسك پرنوسان، در سه كرغم داشتن يايران علي

حال رشد و نيز  عملكرد ايران به لحاظ بازده صنعت و نيز بازده كشورها به پشتوانه وجود صنايع پااليشگاهي عظيم و در
عيت فراوان و درحال رشد، دورنماي روشني وجود منابع عظيم مواد خام در داخل، باالتر از ميانگين منطقه بوده است. جم

آورد. نيز ريسك صعودي قابل توجهي را به وجود مي آمريكاهاي دهد و لغو احتمالي تحريماز شرايط تقاضا به دست مي

هاي كشوريريسك  

هاي كشوريبازده  
هاي صنعتريسك  

هاي صنعتبازده  

 امارات عربستان سعودي قطر ميانگين منطقه
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دستي به شدت تحت كنترل دولت قرار دارد و بازيگران بخش خصوصي و خارجي هاي پايينبا اين وجود، بخش فعاليت
گذاري در ايران پساتحريم نيز مجال چنداني براي مشاركت در اين عرصه نخواهند داشت. شرايط سرمايه حتي در دوران

  هاي سياسي و اقتصادي در اين كشور نيز باال است.نسبت به كل منطقه و نيز جهان نامناسب و ميزان ريسك
  

  دست ايران يك ملغمهصنايع پايين
  

  در ايران و ميانگين منطقهشاخص ريسك به بازده صنايع پايين دست 

  
  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از                       

  
  يمن، تونس و ليبي همچنان در قعر جدول قرار دارند

 آفريقاو شمال  خاورميانهعملكرد ضعيف يمن و ليبي كه هر دو نيز درگير مناقشات داخلي هستند، بر عملكرد كل منطقه 
تحقق اين امر با كه گذاري قابل توجه است ديده نيازمند سرمايههاي آسيبتأثير منفي داشته است. بازسازي زيرساخت
هاي سياسي و عملياتي، در آينده ها در جهان به لحاظ وجود ريسكرتبهترين توجه به قرار گرفتن هر دو كشور در پايين

از  5,8مدت و درازمدت هاي سياسي كوتاههاي مربوط به ريسكدو كشور در شاخص امتيازاتنزديك بعيد است. ميانگين 
سياسي بيشتري است. تونس نيز يكي از كشورهاي داراي عملكرد ضعيف در اين منطقه است. اين كشور از ثبات  100,0

. هر سه كشور ليبي، يمن و استهاي اقتصادي قابل توجهي مواجه در قياس با يمن و ليبي برخوردار است، اما با چالش
محدود داخلي براي سوخت رنج  هاي لجستيكي و بازار نسبتاًتونس از محدوديت ظرفيت پااليش، ميزان بااليي از ريسك

  ن توليد مواد خام در داخل نيز مواجه است.برند. تونس همچنين با كمبود ميزامي
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ها مانند عمان و بحرين داراي سطوح پاييني از اند. برخي از آنطيف متنوعي از بازارها نيز در ميانه جدول قرار گرفته
از اي هستند، اما ظرفيت محدودتري در زمينه توليد مواد خام در داخل دارند، گذاري در مقياس منطقهريسك سرمايه

تر است. با اين وجود، توسعه ها نيز كوچكتري برخوردار هستند و بازار داخلي سوخت آنعت پااليشگاهي كوچكصن
هاي پيش رو بهبود بخشد و ما ها را در اين جدول در سالتواند موقعيت آنظرفيت مراكز پااليشگاهي اين كشورها مي

زارها خوشبين هستيم. برخي ديگر از اين كشورها مانند مصر نسبت به افزايش ميزان تقاضا براي سوخت در هردوي اين با
و عراق به پشتوانه جمعيت فراوان و تقاضاي باال براي سوخت، وجود منابع عظيم مواد خام در داخل و ظرفيت قابل توجه 

ميزان  هاي هر دو كشور نيازمند ارتقا وهاي بازدهي قوي هستند، اما زيرساختصنايع پااليشگاهي داراي پروفايل
ها نيز پايين است. ميزان ريسك در هر دو كشور مصر و عراق باال است، هرچند هاي موجود در آنبرداري از ظرفيتبهره

  گذارد.اي نيز وضعيت نامناسبي دارد و همين مسئله بر عملكرد كلي اين دو كشور تأثير منفي ميعراق در مقياس منطقه
  

  كنندا محدود ميعي و پيچيدگي پايين عملكرد رريسك قط
  شاخص ريسك به بازده صنايع پايين دست در ليبي، تونس، يمن و ميانگين منطقه

  
  تر است. منبع: مؤسسه فيچمعناي بازار جذاباست و مقدار باالتر امتياز به  100توضيح: امتيازها از 

   

هاي كشوريريسك  

هاي كشوريبازده هاي صنعتريسك   

هاي صنعتبازده  

 ليبي يمن تونس ميانگين منطقه



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان69 

 

69 
 

  دست در خاورميانه و شمال آفريقاشاخص ريسك به بازده صنايع پايين
بازده  كشور

  صنعت
بازده 
ريسك   بازده  كشور

  صنعت
ريسك 
ريسك   ريسك  كشور

  به بازده
رتبه 
  ايمنطقه

رتبه 
  جهاني

  4  1  67,5  45,4  61,9  28,8  70,0  43,6  81,3  عربستان سعودي
  7  2  64,8  63,1 64,7 61,5 65,0 37,4 76,8 قطر
  11  3  63,4  27,6  27,7 27,5  67,4  47,6  75,9  ايران
  12  4  62,0  55,7  74,6  36,8  62,7  35,0  74,6  امارات
  22  5  59,4  46,8  62,1  31,6  60,8  24,9  76,1  كويت
  25  6  57,5  12,8  9,1  16,5  62,5  62,8  62,3  عراق
  39  7  52,3  34,5  41,5  27,5  54,2  70,1  47,4  مصر
  44  8  50,9  58,9  58,2  59,6  50,1  44,5  52,4  عمان

  49  9  48,8  25,1  27,2  23,1  51,4  51,1  51,6  الجزيره
  62  10  45,0  45,0  47,2  42,9  44,9  30,4  51,2  بحرين
  70  11  41,4  5,0  2,4  7,7  45,4  53,3  42,1  يمن

  78  12  37,6  38,8  30,7  47,0  37,5  41,2  35,9  تونس
  83  13  35,0  4,1  4,6  3,6  38,5  28,2  42,9  ليبي

  ~  ~  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  ميانگين جهاني
  ~  ~  52,7  35,6  39,4  31,8  54,6  43,9  59,3  ايميانگين منطقه

  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 
  
 

  دست در خاورميانه و شمال آفريقاصنايع پايينبازده 

 كشور
ظرفيت 
 پااليش

نرخ 
گيريبكار

تقاضاي 
داخلي 
  سوخت

رشد 
تقاضاي 
  داخلي

تقاضاي 
اي منطقه
  سوخت

طول عمر 
 هازيرساخت

خالص 
 صادرات

 خامنفت

بازده 
 بازده صنعت

  70,0  81,3  100  97,3  70,9  53,8  92,3  60,4 94,5  عربستان سعودي
  65,0  76,8  89,0  97,3  70,9 78,6  46,2  100,0  56,0  قطر
  67,4  75,9  94,5  48,9  70,9  78,6  87,9  58,2  92,3  ايران
  62,7  74,6  96,7  97,3  70,9  71,4  74,7  35,2  75,8  امارات
  60,8  76,1  91,2  77,5  70,9  73,6  61,5  74,7  83,5  كويت
  62,5  62,3  97,8  48,9  70,9  36,3  70,3  38,5  73,6  عراق
  54,2  47,4  70,3  48,9  12,1  32,4  71,4  27,5  69,2  مصر
  50,1  52,4  83,5  48,9  70,9  20,9  41,8  40,7  60,4  عمان

  51,4  51,6  84,6  48,9  12,1  19,8  58,2  72,5  64,8  الجزيره
  44,9  51,2  33,0  48,9  70,9  61,5  14,3  79,1  50,5  بحرين
  45,4  42,1  48,4  1,6  70,9  93,4  25,3  20,9  34,1  يمن

  37,5  35,9  63,7  39,0  12,1  52,7  33,0  30,8  19,8  تونس
  38,5  42,9  82,4  1,6  12,1  75,3  53,8  22,0  52,7  ليبي

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  ميانگين جهاني
  54,6  59,3  79,6  54,2 52,8 57,6 56,2 50,8 63,7  ايميانگين منطقه

 تر است. منبع: مؤسسه فيچباالتر امتياز به معناي بازار جذاب است و مقدار 100توضيح: امتيازها از   
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  دست كشور در خاورميانه و شمال آفريقابازده صنايع پايين

 كشور
مالكيت 

رشد   جمعيت  دارايي دولت
  بازده  بازده كشور  جمعيت

  70,0  43,6  67,0  60,4 3,3  عربستان سعودي
  65,0  37,4 71,4 9,9 30,8  قطر
  67,4  47,6  54,9 84,6  3,3  ايران
  62,7  35,0  48,4  29,7  26,9  امارات
  60,8  24,9  59,3  12,1  3,3  كويت
  62,5  62,8  84,6  63,7  40,1  عراق
  54,2  70,1  72,5  86,8  51,1  مصر
  50,1  44,5  78,0  15,4  40,1  عمان

  51,4  51,1  70,3  65,9  17,0  الجزيره
  44,9  30,4  82,4  5,5  3,3  بحرين
  45,4  53,3  80,2  52,7  26,9  يمن

  37,5  41,2  46,2  37,4  40,1  تونس
  38,5  28,2  57,1  24,2  3,3  ليبي

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  ميانگين جهاني
  54,6  43,9  67,1  42,2  22,3  ايميانگين منطقه

  تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 
 

  دست در خاورميانه و شمال آفريقاصنايع پايينريسك
  ريسك  ريسك صنعت  يارانه سوخت  لجستيك ريسك كشور

  45,4  28,8 1,6 56,0 عربستان سعودي
  63,1  61,5  46,2  76,9  قطر
  27,6  27,5  15,4  39,6  ايران
  55,7  36,8  6,6  67,0  امارات
  46,8  31,6  25,8  37,4  كويت
  12,8  16,5  15,4  17,6  عراق
  34,5  27,5  4,4  50,5  مصر
  58,9  59,6  58,8  60,4  عمان

  25,1  23,1 15,4 30,8  الجزيره
  45,0  42,9  15,4  70,3  بحرين
  5,0  7,7  15,4  0,0  يمن

  38,8  47,0  58,8  35,2  تونس
  4,1  3,6  1,6  5,5  ليبي

  50,0  50,0  50,0  50,0  ميانگين جهاني
  35,6  31,8  21,6  42,1  ايميانگين منطقه

 تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از                 
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  دست در خاورميانه و شمال آفريقاريسك كشوري صنايع پايين

 كشور
شاخص ريسك 

اقتصادي 
  بلندمدت

شاخص ريسك 
اقتصادي 

  مدتكوتاه

شاخص ريسك 
سياسي 
  بلندمدت

ريسك  شاخص
سياسي 

  مدتكوتاه

شاخص 
ريسك 
  عملياتي

ريسك 
  ريسك  كشور

  45,4  61,9  69,2  76,9  31,9  64,8 59,3  عربستان سعودي
  63,1  64,7  73,6  88,5  68,1  39,0  45,1  قطر
  27,6  27,7  30,8  36,3  27,5  16,5  24,2  ايران
  55,7  74,6  89,0  94,5  81,3  36,8  57,1  امارات
  46,8  62,1  52,7 83,5  59,3  60,4  63,7  كويت
  12,8  9,1  3,3  5,5  6,6  22,5  13,2  عراق
  34,5  41,5  46,2  29,1  39,6  46,2  41,8  مصر
  58,9  58,2  72,5  85,7  73,6  12,1  33,0  عمان

  25,1  27,2  28,6  7,7  34,6  29,7  34,1  الجزيره
  45,0  47,2  74,7  78,6  29,7  7,7  17,6  بحرين
  5,0  2,4  2,2  0,0  3,3  4,4  2,2  يمن

  38,8  30,7  38,5  24,7  63,7  8,8  9,9  تونس
  4,1  4,6  6,0  3,3  0,0  5,5  6,6  ليبي

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  ميانگين جهاني
  35,6  39,4  45,2  47,3  39,9  27,3  31,4  ايميانگين منطقه

 مؤسسه فيچتر است. منبع: است و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 

  
شوند. بنابراين امتيازها در اين بخش هاي ريسك به بازده ما مكرراً به روزرساني ميكه شاخص لطفاً توجه داشته باشيد

  گزارش ممكن است با ادامه گزارش همخواني نداشته باشد.
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  هاي باالدستي صنايع نفت و گاز ايرانشاخص ريسك به بازده بخش
گذاري است، اما عوامل ايران با توجه به منابع عظيم نفت و گاز همچنان يك گزينه معقول جهت سرمايه نماي كلي:

  روند.گذاري در اين كشور به شمار ميريسك باال همچنان مانعي عمده در مسير سرمايه
  

  ماتريس شكست شاخص ريسك به بازده ايران
  ايانحراف از ميانگين منطقه به تفكيك اجزا،صنايع باالدست شاخص ريسك به بازده 

  
  ع: مؤسسه فيچمنب
 

  اي رتبه جهاني و منطقه
 كشور): چهارم 12اي (در ميان رتبه منطقه  
  مبيستكشور):  72رتبه جهاني (در ميان  

  هاروزرسانيهاي كليدي و آخرين بهويژگي
 اي و ايران به پشتوانه منابع قابل توجه نفت و گاز خود در شاخص بازدهي صنعت، امتيازي باالتر از ميانگين منطقه

 جهاني به دست آورده است.
 شركت ملي نفت ايران به عنوان عامل محدودكننده رقابت و نوآوري بر عملكرد ايران تأثير منفي داشته  انحصار

 است. در نتيجه عملكرد ايران در زيرگروه بازده كشورها به ميزان قابل توجهي ضعيف است.
 ثيرات ناشي از اين ها و تأرود. وضع مجدد تحريمگذاري به شمار ميهمچنان مقصدي پرريسك براي سرمايه ايران

 اند.ريسك اين كشور داشته امتيازاتمسئله بر محيط كسب و كار و اقتصاد، تأثير قابل توجهي بر 
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  امتياز ايران در زيرگروه ريسك صنعت در ميان كشورهاي منطقه از همه بدتر نيست و وضعيت اين كشور به لحاظ
سي پيمتوسط است. عدم شفافيت پيرامون قراردادهاي آي نيز بروكراتيكمطلوب و به لحاظ محيط  نرخ ماليات نسبتاً

 كلي ريسك ايران تأثير منفي دارد. امتيازدر صنايع نفت بر 

  بازده صنعت قوي، ريسك صنعت ضعيف
  ريسك به بازده كشور و صنعت ايران

  
 تر است. منبع: مؤسسه فيچاست و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 

   

هاي كشوريريسك  

هاي كشوريبازده هاي صنعتريسك   

هاي صنعتبازده  

 ايران ميانگين منطقه
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  دستي صنايع نفت و گاز ايرانهاي پايينشاخص ريسك به بازده بخش
وع آن نيز درحال افزايش ها در صنايع نفت و گاز ايران حجم قابل توجهي دارد و تندستي فعاليتبخش پايين نماي كلي:

هاي دولتي سوخت، همچنان ها و نيز يارانهاست، اما سايه نفوذ دولت از طريق نفوذ شركت ملي نفت ايران بر پااليشگاه
  كند.بر سر آن سنگيني مي

  ماتريس شكست شاخص ريسك به بازده ايران
  ايميانگين منطقهدست به تفكيك اجزا، انحراف از شاخص ريسك به بازده صنايع پايين

  
  منبع: مؤسسه فيچ

  
  اي رتبه جهاني و منطقه

 كشور): سوم 13اي (در ميان رتبه منطقه  
  يازدهمكشور):  92رتبه جهاني (در ميان  

  هاروزرسانيكليدي و آخرين بههاي ويژگي
 دستي در صنايع نفت و گاز به منظور تأمين هاي پايينهاي قبلي عليه ايران اين كشور را به بهبود فعاليتتحريم

در مسير رشد و نيز به پشتوانه ظرفيت باال و  شدهپااليشتقاضاي داخلي وادار كردند. اكنون و با قرار گرفتن صنايع 
خود، ايران در زيرگروه بازدهي مربوط به صنايع نفت و گاز امتياز قابل قبولي به دست  تأسيساتي بهبود ميزان كارآي

 آورده است.
  ميزان باالي مالكيت دولت در صنايع پااليشگاهي همچنان مانع اصلي افزايش امتياز ايران در زيرگروه بازدهي

يل عامل كليدي كاهش امتياز ريسك اين ئگازو هاي مربوط بههاي سوخت و به ويژه يارانهري است و يارانهوكش
 روند.كشور به شمار مي
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 كه در  2019ها در سال ها همچنان درحال اجرا است. حذف ميزان بيشتري از يارانهاما برنامه هدفمندي يارانه
 گذاري افزوده است.بر ميزان جذابيت اين بازار براي سرمايه ،چارچوب همين برنامه صورت گرفت

  
  سازداثر مياال، بازدهي بالقوه را كمريسك ب

  ريسك به بازده صنعت و كشور ايران

  
 مؤسسه فيچتر است. منبع: است و مقدار باالتر امتياز به معناي بازار جذاب 100توضيح: امتيازها از 

 
    

هاي كشوريريسك  

هاي كشوريبازده هاي صنعتريسك   

هاي صنعتبازده  

 ايران ميانگين منطقه



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 76

 

76 
 

  نگاهي به بازار

  انرژي بازارنگاهي به 
هاي دولتي صورت بخش عمده فرآيندهاي مربوط به توليد، فرآوري و پخش در صنايع نفت و گاز ايران توسط شركت

هاي ملي نفت حضور محدودي شوند. شركاي خارجي و به ويژه شركتتوسط وزارت نفت اداره مي گيرند كه مستقيماًمي
هاي المللي در بازار انرژي اين كشور به شركتهاي نفتي بيندر بخش انرژي ايران دارند و بخش عمده مشاركت شركت

  ملي نفت ساير كشورها اختصاص يافته است.
هاي دستي در حوزه نفت و گاز را در دست دارد. فعاليتهاي باالدستي و پايينفعاليتشركت ملي نفت ايران كنترل تمامي 

گيرد كه يك شركت هاي نفتي صورت ميمربوط به پااليش و پخش نيز توسط شركت ملي پااليش و پخش فراورده
ت خام، خطوط لوله از شركت ملي نفت ايران جدا شد. اين شركت اداره نه پااليشگاه نف 1991دولتي است و در سال 

هاي مربوط به توسعه ميادين گازي زير نظر انتقال نفت و بيش از هزار جايگاه عرضه سوخت را در دست دارد. فعاليت
هاي مربوط به پااليش و پخش محصوالت پتروشيمي زير نظر شركت ملي پتروشيمي كت ملي گاز ايران، و فعاليترش

  گيرند.ايران صورت مي
  نظام مالي

  سيپيز قراردادهاي بيع متقابل به سمت آيحركت ا
مدتي شود. اين نوع از قراردادها، قراردادهاي خدماتي كوتاهها مربوط ميمدل بيع متقابل به دوران پيش از وضع تحريم

هاي آن و يك شركت خارجي هستند. به موجب اين نوع از قراردادها، ميان شركت ملي نفت ايران يا يكي از زيرمجموعه
پذيرد، ت خارجي مسئوليت اكتشاف يا توسعه يك ميدان را با تأمين كامل منابع مالي مورد نياز جهت اجراي پروژه ميشرك

كند، بلكه در مقابل، مبلغي را به عنوان هاي فيزيكي مربوط به پروژه دريافت نمياما سهمي از سوخت توليدي يا دارايي
كند. ميدان مورد نظر مورد آن توافق شده دريافت مي تر درمايه كه پيشبازپرداخت ساالنه بر مبناي يك نرخ بازگشت سر
ساله) به شركت ملي نفت ايران بازگردانده در يك بازه زماني هفت تا نه بايد پس از پرداخت سهم شركت خارجي (معموالً

  شود.
ها محدود است. سرمايه در آن پذيري و بازگشتزيرا انعطاف ،هاي خارجي جذاب نيستنداما اين قراردادها براي شركت

اي اوليه هاي سرمايهزينههعالوه بر اين، اين نوع از قراردادها به دليل تعيين هزينه ثابت و تعيين بازگشت هزينه بر مبناي 
كنند. اتخاذ چنين رويكردي گذاران ايجاد ميند ريسك بااليي براي سرمايهوشكه پيش از توسعه ميدان مورد نظر برآورد مي

شده باشد، امكان بازگشت آن وجود نداشته باشد و همين بينيپيشهاي نهايي بيش از مقدار د كه اگر هزينهوشبب ميس
  د.هدمسئله ميزان سوددهي يك پروژه را كاهش مي
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  سي)پيقرارداد نفتي ايران (آي
اي از قراردادها گذاران خارجي نوع تازهسرمايهوزارت نفت ايران با هدف افزايش ميزان جذابيت صنعت نفت كشور براي 

وس كلي اين نوع از ئمند به ورود مجدد به بازار نفت و گاز ايران پيشنهاد كرده است. رهاي خارجي عالقهرا به شركت
  مبهم باقي مانده است. تا حدي هاآن اردادها روشن است، اما مفادقر

و  21هاي حاضر در كنفرانس تهران كه در روزهاي ه در اختيار شركتنويس از جزئيات قراردادهاي تازيك نسخه پيش
هاي قابل توجهي با قراردادهاي بيع متقابل خواهند قرار گرفت. قراردادهاي جديد تفاوت ،برگزار شده بود 2015نوامبر  22

رود شكل اين قراردادها به يرفت جذاب نباشند. انتظار مداشت، اما ممكن است اين قراردادها هم آن اندازه كه انتظار مي
  قرار ذيل باشد:

 ها در پنج تا هفت ها امكان بازگشت كامل هزينهاين قراردادها از نوع قراردادهاي خدمات ريسك هستند كه در آن
  سال نخست وجود دارد.

 ل مدت ميزان هزينه بازگشتي به ازاي هر بشكه بر مبناي قيمت نفت و ميزان پيچيدگي هر پروژه تعيين و در طو
  شود.اجراي پروژه پرداخت مي

  شوند.سال خواهد بود و اكتشاف، توسعه و توليد همگي ذيل يك قرارداد واحد تعريف مي 25طول مدت قرارداد 
 شود.توسعه ميادين نفت و گاز ذيل يك قرارداد واحد تعريف مي  

  :نمايند شامل موارد زير است نصرفگذاري در ايران مگذاران را از سرمايهبرخي سرمايه ممكن استابهاماتي كه 
 هاي نفت و گاز قادر به رزرو ذخاير نفتي بدون نقض اصول قانون اساسي ايران هنوز مشخص نيست آيا شركت

توانند نسبت به استفاده از آن اقدام كنند. امكان رزرو ذخاير چگونه مي ،هستند يا خير و اگر چنين امكاني وجود دارد
  . گذاري استهاي خارجي براي سرمايهشركت يكي از معيارهاي كليدي

 هاي ايراني در ميادين جديد گذاري مشترك با شركتهاي سرمايهگذاران خارجي ملزم به تشكيل شركتسرمايه
ها آيا ترك در چه قالبي صورت خواهد گرفت و با توجه به تحريمگذاري مشهستند. اما روشن نيست كه اين سرمايه

  ارد يا خير.امكان مشاركت وجود د
 در حيطه صالحيت محاكم قضايي ايران تعريف شده است،  سي، بررسي موارد اختالفي منحصراًپيدر قراردادهاي آي

 است. ترمطلوب گذارانسرمايهدر نظر المللي حال آنكه ارجاع اين دسته از موارد به محاكم داوري بين
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  هاي نفت و گاززيرساخت

  هاي نفتپااليشگاه
تر، هر كدام  هزار بشكه در روز و نيز چند مركز كوچك 100ايران داراي هفت پااليشگاه بزرگ با ظرفيت توليد بيش از 

هزار بشكه در روز است. بنابر ارزيابي ما، ايران دست كم داراي ده مركز پااليشگاهي فعال با  60از  كمتربا ظرفيت توليد 
ها در ايران زير نظر شركت ملي پااليش و پخش تمامي پااليشگاه ميليون بشكه در روز است. 2مجموع ظرفيت 

يشگاه كنند. دو فاز نخست پاالهاي شركت ملي نفت ايران فعاليت ميهاي نفتي به عنوان يكي از زيرمجموعهفراورده
اند و فاز سوم اين هزار بشكه در روز) فعاليت خود در مقياس تجاري را آغاز كرده 120ستاره خليج فارس (با ظرفيت توليد 

هايي به منظور نوسازي برداري خواهد رسيد. همچنين طرحبه طور كامل به بهره 2019پااليشگاه نيز تا مارس 
  الوان در دست است. هاي اصفهان، بندرعباس، تهران، آبادان، اراك وپااليشگاه

  
  هاي ايرانپااليشگاه

  ظرفيت عملياتي جاري (هزار بشكه در روز) 
  399  آبادان

  375  اصفهان
  284  بندرعباس

 245 تهران
  242  اراك
  110  تبريز
  56  شيراز

  22  كرمانشاه
  48  الوان

  450  ستاره خليج فارس
  120  قشم

  هاي نفتي ايران، اوپك و مؤسسه فيچمنبع: شركت ملي پخش و پااليش فراورده

  هاي سوختجايگاه
فروشي عرضه سوخت در ايران است كه اداره بازيگر عمده در بازار خردههاي نفتي تنها شركت پااليش و پخش فرآورده

  درصد است. 100جايگاه توزيع سوخت را در دست دارد و سهم آن از بازار رسمي نيز  1100حدود 

  ذخيره نفت
توجهي از ، بخش قابل آمريكاميليون بشكه است. بر پايه آمار اداره اطالعات انرژي  60ظرفيت ذخيره نفت ايران حدود 

سازي در جزيره خارك به عنوان پايانه صادراتي هاي صادراتي اين كشور قرار دارد. ظرفيت ذخيرهاين ظرفيت در پايانه
ميليون بشكه است. ايران تالش كرده  5ميليون بشكه و ظرفيت پايانه صادراتي جزيره الوان نيز  20,2اصلي كشور 

سازي تكميل كند. خبرگزاري فارس در با استفاده از انبارهاي شناور ذخيره اانبارهاي ذخيره نفت خود در مجاورت ساحل ر
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هايي دور از ساحل ذخيره كرده كشميليون بشكه نفت خام خود را در نفت 28اعالم كرد كه ايران حدود  2008سال 
انات گازي و مشتقات نفتي ميليون بشكه نفت، ميع 40تا  25حدود  است. به تازگي نيز اين ارزيابي مطرح شده كه احتماالً

  اند.هايي بر روي آب ذخيره شدهكشدر نفت

  هاي نفتيپايانه
ايران با در اختيار داشتن حدود ده پايانه از ظرفيت قابل توجهي در زمينه صادرات نفت و مشتقات نفتي برخوردار است كه 

هاي نفتي صادراتي ترين پايانهك و الوان بزرگاند. جزاير خارها در ساحل جنوبي اين كشور واقع شدهبيشتر اين پايانه
هاي ديگري نيز در آبادان، ماهشهر، رأس بحرگان، جزيره سيري، بندرعباس و جزيره كيش واقع ايران هستند. پايانه

  اند.شده
  جزيره خارك

ات نفت ايران است كيلومتري غرب دهانه خليج فارس قرار گرفته پايانه اصلي صادر 480پايانه نفتي جزيره خارك كه در 
احداث شده از  1960گيرد. اين پايانه كه در دهه درصد از صادرات نفت خام اين كشور از طريق آن صورت مي 95كه 

كيلومتر به ساحل متصل شده است كه از يك ايستگاه پمپاژ در گناوه آغاز  25طريق يك خط لوله زيربستر دريا به طول 
هاي وارده به آن در جريان جنگ ايران و عراق بازسازي و ظرفيت پس از آسيب و 1990شود. اين پايانه در دهه مي

هاي نفتي در منطقه ترين پايانهو بدين ترتيب به يكي از بزرگ ميليون بشكه در روز افزايش يافت 5صادرات آن نيز به 
ميليون بشكه در روز افزايش  8و با تكميل يك برنامه نوسازي، ظرفيت اين پايانه به حدود  2017تبديل شد. در ژوئن 

  يافت.
  جزيره الوان

هزار بشكه در روز متصل است و مواد خام مورد نياز را از  30پايانه نفتي جزيره الوان به پااليشگاه اين جزيره با ظرفيت 
 200با ظرفيت  ، اين پايانه نفتيآمريكاكند. طبق آمار اداره اطالعات انرژي ميادين زيردريايي نفت و گاز الوان تأمين مي

كننده مواد خام اين ترين ميدان تأمينرود. بزرگهاي نفتي ايران به شمار ميترين پايانههزار بشكه در روز، يكي از بزرگ
  كيلومتر به جزيره خارك متصل شده است. 140پايانه، ميدان سلمان است كه با يك خط لوله زيردريايي به طول 

  بندر ماهشهر
هاي نفتي اصلي ايران بود. اين پايانه پس از تكميل تا پيش از احداث پايانه خارك، يكي از پايانه پايانه بندر ماهشهر

  براي صادرات مشتقات نفتي از پااليشگاه آبادان مورد استفاده قرار گرفت. عمليات احداث عمدتاً

  خطوط لوله انتقال نفت
انتقال نفت در داخل ايران شامل پنج خط لوله مجزا است. دو  ، شبكه خطوط لولهآمريكابر پايه آمار اداره اطالعات انرژي 

ترين پااليشگاه كشور در آبادان را به مراكز توليدي در خوزستان و پااليشگاه اراك در استان مركزي متصل خط لوله بزرگ
پااليشگاه تبريز در شمال يابد و در نهايت نيز به كنند. يكي از اين خطوط لوله به سمت شمال و تا تهران نيز امتداد ميمي
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شود. يك خط لوله ديگر، نفت را از خوزستان به پااليشگاه اصفهان و از آنجا به سمت جنوب شرق غرب كشور منتهي مي
كند. و به پااليشگاه كرمان و در نهايت نيز به پااليشگاه بندرعباس و پايانه صادرات نفت در مجاورت تنگه هرمز منتقل مي

  فهان و تهران نيز با خط لوله به هم متصل هستند.هاي اصپااليشگاه

  خطوط لوله انتقال گاز
المللي برخوردار است و چند پروژه بزرگ نيز يافته خطوط لوله انتقال گاز داخلي و بينايران از يك شبكه بزرگ و توسعه

ركمنستان متصل كرده، ظرفيت در اين حوزه در دست انجام هستند. خطوط لوله واردات گاز، ايران را به آذربايجان و ت
اند. خطوط لوله مخصوص صادرات ميليارد متر مكعب افزايش داده 20و  10واردات ايران از اين دو كشور را به ترتيب به 

صورت احداث  اند. درميليارد متر مكعب) متصل كرده 2,3ميليارد متر مكعب) و ارمنستان ( 10,2نيز ايران را به تركيه (
ها ارائه شده است، ظرفيت صادرات گاز ايران به تركيه افزايش خواهد يافت و دي كه طرح ساخت آنخطوط لوله جدي

  امكان صادرات گاز به پاكستان و هند نيز فراهم خواهد شد.
  

 هاي پيشنهادي اصليخط لوله
  وضعيت  بيني پايانپيش هاشركت واحد اندازه  نام پروژه

خط لوله زير دريايي 
ميليارد متر  10,22  ايران و عمان

  مكعب در سال
كننده) شركت كننده)، دولت ايران (حمايتدولت عمان (حمايت

مطالعات   -  كننده)مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران (حمايت
  سنجيامكان

پاكستان -خط لوله ايران
ميليارد متر   40  چين-هند-

  مكعب در سال
كننده)، دولت (حمايتكننده)، دولت هند دولت چين (حمايت

در حال   2017  كننده)كننده) و دولت ايران (حمايتپاكستان (حمايت
  ساخت

كننده)، شركت ملي صادرات گاز شركت نفت كويت (حمايت  -  -  كويت-خط لوله ايران
در مرحله   -  كننده)ايران (حمايت

  ريزيبرنامه
خط لوله  ايران (ميدان 

 –گازي پارس جنوبي) 
  عراق (بصره)

  كامل شده  2016  كننده)، دولت ايران (حمايتكننده)دولت عراق (حمايت  كيلومتر  100

خط لوله سوخت تبريز 
 -(آذربايجان شرقي ايران)
  يراسخ (آرات ارمنستان)

در مرحله   -  كننده)كننده)، دولت ايران (حمايتدولت ارمنستان (حمايت  -  -
  ريزيبرنامه

خط لوله گاز زير دريايي 
در مرحله   -  كننده)كننده)، دولت ايران (حمايتدولت هند (حمايت  -  -  هند-ايران

  ريزيبرنامه
  منبع: مؤسسه فيچ

  
  ريزي شده، در حال ساخت و عملياتي شدهمخازن گاز برنامه

  ظرفيت (ميليارد متر مكعب) وضعيت تأسيسات
  4,8  عملياتي  شورجه
  3,3  عملياتي  سراجه
  4,5  در جريان ساخت  نصرآباد
  -  در جريان ساخت  يورتشا
  -  ريزي شدهبرنامه  تپهقزل

  منبع: شركت ملي گاز ايران، منابع مختلف، مؤسسه فيچ
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  عرصه رقابت
  خالصه وضعيت

كنترل دولت قرار دارد. وزارت نفت كنترل شركت ملي نفت ايران را در دست دارد به طور كامل در صنعت نفت در ايران 
اي هاي نفت كشور و بخش عمده توليد را در اختيار دارد و يا دست كم سهم عمدهو اين شركت نيز كنترل تمامي شركت

  ندكي در ايران فعاليت دارند.هاي نفتي خارجي اها، شركت. به دليل تأثيرات ناشي از تحريماستها دارا در اين شركت
اند، اما از زمان سي) و شركت نفت و پتروشيمي چين (سينوپك) در ايران فعاليت داشتهپيانشركت ملي نفت چين (سي

هاي مربوط به ميادين اصلي را ، تنها فعاليت2016هاي مربوط به صادرات نفت خام در ژانويه ه شدن محدوديتتبرداش
هاي ملي نفت از روسيه، هند و آسياي جنوب شرقي نيز براي ورود به بازار ايران ابراز تمايل شركتاند. ساير پيش برده

  .ها روشن نيستوضع مجدد تحريمها در پي اند. اما دورنماي اين همكاريكرده
طريق شراكت گذاري در اين كشور از به سرمايه 2016ها در سال غربي بود كه در پي لغو تحريم ال تنها شركت نفتيتتو

فشار  تحت 2018در اوت  جنوبي متعهد شد. اما اين شركتميدان گازي پارس  11با شركت ملي نفت چين در توسعه فاز 
گذاري در اين پروژه را به حال تعليق د. پس از آن نيز شركت ملي نفت چين سرمايهاز اين پروژه خارج ش رسماًها تحريم

  طور كامل از آن خارج شود.درآورد و اكنون نيز تصميم گرفته به 
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  هاي غير از شركت ملي نفت ايران كه در بخش نفت ايران مشاركت دارندشركت
  نوع  تاريخ  ميدان  شركت

  براي مطالعه نامهتفاهم  2016ژانويه  14  تيمور/ منصوريآب  لوك اويل
  براي مطالعه نامهتفاهم  2016مارس  24  آزادگان جنوبي  توتال

  براي مطالعه نامهتفاهم  2016آوريل  12  بند كرخه  ونيترشال
  براي مطالعه نامهتفاهم  2016مه  4  منطقه زاگرس  وياماو

  براي مطالعه نامهتفاهم  2016ژوئيه  13 آبان/ پايدار غرب  زاروبژنفت
  سيپيآي  2016اكتبر  4  ياران شمالي 2فاز   نفت و گاز پرشيا
  سيپيآي  2016اكتبر  4  آراوايكوپال   نفت و گاز پرشيا
  سيپيآي  2016اكتبر  4  آراوماران اي  نفت و گاز پرشيا

  براي مطالعه نامهتفاهم  2016اكتبر  8  دهلران  نفتتات
  براي مطالعه نامهتفاهم  2016نوامبر  6  سومار  جيآيانجيپي

  اچ او اف  2016نوامبر  8  جنوبي پارس 11فاز   )19,9)، پتروپارس (30سي (پيان)، سي50,1توتال (
  براي مطالعه نامهتفاهم  2016نوامبر  16  چنگوله  اواندي

  براي مطالعه نامهتفاهم  2016نوامبر  23  شادگان/رگ سفيد/كراجاني  پرگاسم
  براي مطالعه نامهتفاهم  2016نوامبر  27  شادگان/رگ سفيد/پارسي  شلومبرژه

  براي مطالعه نامهتفاهم  2016دسامبر  6  دالمپريچنگوله/ بالل/   پيايتيتيپ
  براي مطالعه نامهتفاهم  2016دسامبر  7  آوران/ كيشآزادگان جنوبي/ ياد  شل

  براي مطالعه نامهتفاهم  2016دسامبر  13  چنگوله/ چشمه  گازپروم نفت
  براي مطالعه نامهتفاهم  2017آوريل  19  دارخوين 3كيش، سپهر، جفير و فاز   گذاري غديرسرمايهشركت

  براي مطالعه نامهتفاهم  2017ژوئن  19  كيش و دارخوين  اني
  توافق اوليه  2017ژوئن  3  فرزاد ب  گازپروم

  براي مطالعه نامهتفاهم  2017ژوئيه  17  شادگان و رگ سفيد  زاروبژنفت
  براي مطالعه نامهتفاهم  2017ژوئيه  30  چنگوله/ آذر  سي، گازپروم نفتاياياو

  براي مطالعه نامهتفاهم  2017سپتامبر  6  پارس جنوبي 3و  2فازهاي   سفره گاز
  سيپيآي  2018مارس  14  پايدار و آبان  زاروبژنفت/ دانا

  سيپيآي  2018مارس  28  منصوري  پرتامينا
  منبع: مؤسسه فيچ

  نگاهي به شرايط منطقه

  آفريقاو شمال  خاورميانهنگاهي به شرايط صنايع نفت و گاز در منطقه 
مدت بر طرف عرضه به واسطه كاهش بهاي نفت، كاهش داوطلبانه ميزان توليد از رغم فشارهاي كوتاهعلي نماي كلي:

عرضه جهاني به موازات دليل افزايش همچنان  آفريقاو شمال  خاورميانه، منطقه آمريكاهاي سوي توليدكنندگان و تحريم
گذاري از سوي توليدكنندگان به منظور درآمدزايي از منابع سرشار منطقه در دهه پيش رو خواهد بود. نفت افزايش سرمايه

ها به توسعه تشكيل خواهد داد، اما با توجه روزافزون دولت بينيپيشهمچنان بخش اصلي عرضه را در بازه زماني مورد 
گاز نيز در سبد عرضه افزوده خواهد شد. ميزان تقاضا براي گاز نيز به سرعت و به موازات ميزان  منابع داخلي، بر سهم

شود ميزان تقاضا براي نفت نيز پس از افتي چندساله و به پشتوانه تأثير مثبت مي بينيپيشعرضه رشد خواهد كرد و 
  در مسير رشد قرار گيرد. عوامل بنيادي جمعيتي و كالن مجدداً
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، آفريقاو شمال  خاورميانهشرايط صنايع نفت و گاز در منطقه  بينيپيشسازي محورهاي كليدي در ظور برجستهبه من
  ايم:هاي كليدي ذيل با يكديگر مقايسه كردهكشورهاي اين منطقه را بر مباني شاخص

 ميزان توليد نفت  
 ميزان مصرف نفت  
 ظرفيت پااليش  
 توليد گاز  
 مصرف گاز  

اند شامل الجزاير، بحرين، مصر، ايران، عراق، اردن، كويت، لبنان، تحليل مورد ارزيابي قرار گرفتهكشورهايي كه در اين 
  ليبي، عمان، قطر، عربستان سعودي، سوريه، تونس، امارات متحده عربي و يمن هستند.

  
  توليد نفت: خيز كشورهاي حوزه خليج فارس براي احياي روند رشد توليد

باال  نيز ميزان پايبندي به مفاد اين توافقو بوديم  پالس وافق كاهش توليد اعضاي اوپكشاهد احياي ت فصل پيشدر 
ادامه دهد.  2021و نيز در سال  2020سال  فصل چهارمرود اوپك همچنان مديريت دقيق بر بازار را در بوده و انتظار مي

پيش بيني ما بر اين فرض استوار  را به شدت كاهش خواهد داد. آفريقاو شمال  خاورميانهمسئله ميزان توليد در منطقه  اين
 در طي زمان كاهش يافته و پابرجا خواهد بود. با اين حال، پايبندي به اين توافق 2022است كه اين توافق تا سال 

زايش توليد دهد. عالوه بر اين، افروسي و فراتر از آن، انسجام درون گروه را در معرض ريسك قرار مي-همكاري سعودي
ها، اين دهد كه با بازگشت قيمتكننده (شامل ليبي و ايران) اين احتمال را كاهش ميدر ميان توليدكنندگان غيرمشاركت

  گروه توافقات مربوط به كاهش توليد را تعميق داده يا گسترش دهد.
هاي ملي نفت در د شركتشومي بينيپيشو شده هاي منطقه فشارهاي مالي بر دولت سبب افزايش افت بهاي نفت

اي مخارج سرمايهبه ميزان معناداري كاهش دهند.  2020اي خود را در سال هاي سرمايهواكنش به اين مسئله ميزان هزينه
در دست  يهااجراي برخي از پروژهدرصد كاهش خواهد يافت.  21,5منطقة خاورميانه و شمال آفريقا در اين سال حدود 

رغم اين روندهاي نامطلوب ابتدايي، شده و دست كم يك پروژه عمده نيز لغو شده است. اما عليتوسعه با تأخير مواجه 
يزان توليد در بازه زماني همچنان نقشي كليدي در رشد م آمريكاشود كشورهاي حوزه خليج فارس در كنار مي بينيپيش

ن بشكه در روز به سبد عرضه اضافه نمايند. ميليو 4,32باشند و حدود داشته  2029ما تا سال  بينيپيشمورد  ده سالة
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس همچنان پيشتاز رشد خواهند بود، جايي كه توليد قرار است در طول اين دوره تا 

 2,02ميليون بشكه در روز افزايش يابد. رشد در خاورميانه غير از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس هم با  2,84
بشكه در روز) و در ميليون  2,05ه در روز، مثبت است. با اين حال، اين رشد عمدتاً مربوط به ايران (افزايش ميليون بشك

انداز آفريقاي شمالي نيز نزولي و نه اضافه شدن ميدان جديد است. چشم هازان توليد ناشي از رفع تحريمنتيجة بازگشت مي
  يابد كه بيشتر مربوط به الجزيره است.روز كاهش مي بشكه در هزار 541حدود اي كه عرضه است، به گونه

  است پرشتوليد در خاورميانه و شمال آفريقا آماده 
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  منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، هزار بشكه در روز در مايعات گاز طبيعيتوليد نفت خام، ميعانات و 

  
e و  برآوردf مؤسسه فيچ است. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي و مؤسسه فيچ هايبينيپيش  
  

هاي هنگفتي انجام داده و اعالم كرده گذاريميليون بشكه در روز سرمايه 12,0عربستان سعودي براي حفظ ظرفيت توليد 
هاي داراي هزينه عرضه خارج شدنميليون بشكه در روز است. با  13كه سرگرم بررسي امكان افزايش اين ظرفيت به 

ي بيشتررود عربستان سعودي بخش ها، انتظار ميروند افت قيمت منحني هزينه به واسطه ازسرگيرياز  تمام شده باالتر
ميليون بشكه در روز  1,21 به ميزان 2029از ظرفيت مازاد خود را در درازمدت فعال نگاه دارد و ميزان عرضه در سال 

ازسرگيري  شده عظيم،مورد امارات متحده عربي نيز به واسطه منابع كشف ما در بينيپيشباشد.  2019بيش از سال 
هاي اكتشافي و نقش فزاينده بازيگران خارجي و فعاالن بخش خصوصي، بسيار خوشبينانه است. ميزان افزايش فعاليت

شده است. براي  بينيپيشميليون بشكه در روز  1,04توليد امارات متحده عربي در پايان بازه زماني مورد نظر، حدود 
شود. بخش مي بينيپيشهزار بشكه در روز در طي ده سال آينده  626ميزان كويت نيز رشد قابل توجه ميزان توليد به 
هزار بشكه در روز) مشترك با  500( 1طرفشده بيكار مجدد منطقه تقسيمقابل توجهي از اين رشد ناشي از آغاز به

ر براي اين كشو .استعربستان سعودي و افزايش توليد پس از انقضاي مدت اجراي توافق كاهش توليد اوپك 
گذاري نامطلوب است) و دولت مجبور به تكيه بر گذاري ورودي با چالش مواجه است (كه نشانگر محيط سرمايهسرمايه

  اهداف بلندپروازانة رشد توليد خود خواهد بود.
  
  

                                                 
1 Neutral Partitioned Zone 

 توليد نفت خام، مايعات گاز طبيعي و ساير مايعات، هزار بشكه در روز (سمت چپ)
 توليد نفت خام، مايعات گاز طبيعي و ساير مايعات، درصد تغيير ساالنه (سمت راست)
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  منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، هزار بشكه در روز در مايعات گاز طبيعيتوليد نفت خام، ميعانات و 

  
e و  برآوردf مؤسسه فيچ است. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي و مؤسسه فيچ هايبينيپيش  
  

هاي هنگفتي انجام داده و اعالم كرده گذاريميليون بشكه در روز سرمايه 12,0عربستان سعودي براي حفظ ظرفيت توليد 
هاي داراي هزينه عرضه خارج شدنميليون بشكه در روز است. با  13كه سرگرم بررسي امكان افزايش اين ظرفيت به 

ي بيشتررود عربستان سعودي بخش ها، انتظار ميروند افت قيمت منحني هزينه به واسطه ازسرگيرياز  تمام شده باالتر
ميليون بشكه در روز  1,21 به ميزان 2029از ظرفيت مازاد خود را در درازمدت فعال نگاه دارد و ميزان عرضه در سال 

ازسرگيري  شده عظيم،مورد امارات متحده عربي نيز به واسطه منابع كشف ما در بينيپيشباشد.  2019بيش از سال 
هاي اكتشافي و نقش فزاينده بازيگران خارجي و فعاالن بخش خصوصي، بسيار خوشبينانه است. ميزان افزايش فعاليت

شده است. براي  بينيپيشميليون بشكه در روز  1,04توليد امارات متحده عربي در پايان بازه زماني مورد نظر، حدود 
شود. بخش مي بينيپيشهزار بشكه در روز در طي ده سال آينده  626ميزان كويت نيز رشد قابل توجه ميزان توليد به 
هزار بشكه در روز) مشترك با  500( 1طرفشده بيكار مجدد منطقه تقسيمقابل توجهي از اين رشد ناشي از آغاز به

ر براي اين كشو .استعربستان سعودي و افزايش توليد پس از انقضاي مدت اجراي توافق كاهش توليد اوپك 
گذاري نامطلوب است) و دولت مجبور به تكيه بر گذاري ورودي با چالش مواجه است (كه نشانگر محيط سرمايهسرمايه

  اهداف بلندپروازانة رشد توليد خود خواهد بود.
  
  

                                                 
1 Neutral Partitioned Zone 

 توليد نفت خام، مايعات گاز طبيعي و ساير مايعات، هزار بشكه در روز (سمت چپ)
 توليد نفت خام، مايعات گاز طبيعي و ساير مايعات، درصد تغيير ساالنه (سمت راست)
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  كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در رشد توليد دست باال را دارند
  و ميعانات كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (هزار بشكه در روز)تغيير خالص در توليد گاز مايع، نفت خام 

  
e و  برآوردf و مؤسسه  آمريكاهاي مؤسسه فيچ است. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي بينيپيش

  فيچ
  

خليج فارس را دارند، اما هردوي اين كشورها  ايران و عراق، بيشترين سهم از توليد كشورهاي غيرعضو شوراي همكاري
شود مي بينيپيشرغم برخورداري عراق از منابع عظيم زيرزميني، اي در اين زمينه مواجه هستند. عليهاي عمدهبا چالش

در ده سال آينده به واسطه شرايط نامناسب مالي و اخذ مجوز و  هزار بشكه در روز) 34(افزايش  رشد توليد نفت عراق
المللي نيز سرمايه هاي نفتي بينشوند شركتهاي مالي پيش روي دولت ضعيف باشد. همين عوامل سبب ميمحدوديت

ماهه پيش رو از اين بازار خارج كنند و همين مسئله كاهش حجم توليد ساالنه را در بازه زماني هاي سهخود را در بازه
احتمالي و با لغو  2020نيز در دهه  آمريكاهاي به همراه خواهد داشت. كاهش ميزان توليد ايران به دليل تحريم 22-2020
اي د، به گونهبندي را تسريع نمايتواند اين زمانعالوه بر اين، رياست جمهوري بايدن ميها جبران خواهد شد. اين تحريم

اما امكان رشدي بيش از اين با توجه گردد. محقق مي 2021نيمة دوم سال ها احتماالً تا بازگشت حجم كه برخي از اين
  به عدم تمايل بازيگران خارجي براي ورود به اين بازار و نيز رقابت جهاني شديد بر سر جذب سرمايه، محدود است.

غاز مجدد مناقشات داخلي ي در سال جاري به واسطه آبدارد. ميزان توليد نفت لين مناسبينيز دورنماي  آفريقامنطقه شمال 
ها براي يافتن يك راه رسد. تالشميليون بشكه در روز مي 1,0در اين كشور به شدت افت كرده و به زحمت به بيش از 

با اين ها كند بوده است. حل سياسي پايدار براي اين مناقشه همچنان ادامه دارد، اما تا كنون روند پيشرفت اين تالش
اخيراً وعده داده كه انسداد بنادر را رفع كند، كه احتماالً در فصل چهارم شاهد  –بر ارتش ملي ليبي ره –حال، خليفه حفتر 
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بيني در مورد حفظ اين انداز اقتصادي و امنيتي داخلي، پيشثباتي در چشمبازگشت اين حجم خواهيم بود. با توجه به بي
ميليون بشكه  1,0نه افزايش قابل توجه در حجم توليد بيش از . هر گوميزان توليد از قطعيت بااليي برخودار نخواهد بود

گذاري عظيم فعاالن بخش خصوصي خواهد بود كه با توجه به روند نزولي كنوني، در روز مستلزم تداوم ثبات و سرمايه
ت اين با توجه به سلطه شديد شركت دولتي سوناتراچ بر صنعت نفت الجزاير و مشكال رسد.تحقق آن بعيد به نظر مي

خود و نيز برنامه اين شركت براي  فرسودگيحال  شركت براي مهار نرخ كاهش ميزان استخراج از ميادين اصلي و در
اي خود در واكنش به افت بهاي نفت، دورنماي ما براي الجزاير نيز بدبينانه است. اصالحات در هاي سرمايهكاهش هزينه
اند تا حدي دورنماي در اين كشور به موعد اجرا گذاشته شده 2019هاي فسيلي كه از نوامبر سال حوزه سوخت

ها به شرايط قبل نيز براي تحقق بازگشت كامل قيمت اند، اما احتماالًگذاري خارجي در درازمدت را تقويت كردهسرمايه
نه توليد نفت به مصر كه در صنعت گاز كارنامه روشني در ميان كشورهاي منطقه دارد در زمي اين امر ضروري خواهد بود.

واسطه فرسودگي ميادين نفتي و عدم كشف مقادير كافي منابع نفت خام به منظور جبران روند افت استخراج، با افت توليد 
به شكل گاز هستند، اما ميعانات گازي و گاز مايع تا حدي ميزان  در درازمدت مواجه خواهد شد. منابع اين كشور عمدتاً

  د.كننعرضه نفت را تقويت مي
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  ماننداز رقابت باز مي كماكان شمال آفريقاكشورهاي 
  تغيير خالص در توليد گاز مايع، نفت خام و ميعانات كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (هزار بشكه در روز)

  
e و  برآوردf و مؤسسه  آمريكامؤسسه فيچ است. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي  هايبينيپيش

  فيچ
  

  به مثابه يك مانع 19-: شيوع كوويدشدههاي پااليشسوختمصرف 
و پس از آن به شكل  2020ميزان تقاضا براي نفت را در سال  ،هاي حاصل از آنو محدوديت 19-شيوع ويروس كوويد

را نشان  آفريقاو شمال  خاورميانهدرصدي ميزان تقاضا در منطقه  7هاي ما، كاهش معناداري كاهش خواهند داد. داده
معنادار  درصد است كه نشانگر افت 6,2شده ما براي تقاضا در سطح جهاني  بينيپيشحالي كه ميزان افت  دهد، درمي

و نيز با توجه به  19-تر شدن شرايط مربوط به شيوع ويروس كوويدما است. در صورت وخيمتقاضا نسبت به انتظارات 
ها در كل منطقه به هاي غيرنفتي اقتصاد نيز كشيده خواهد شد، ريسكافت بهاي نفت كه دامنه تأثيرات آن به بخش

  سمت تنزل ميل خواهند كرد.
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  به مثابه يك مانع 19-شيوع كوويد
  )2018-2029در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ( شدههاي پااليشسوختمصرف 

  
e  و برآوردf و مؤسسه  آمريكاهاي مؤسسه فيچ است. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي بينيپيش

  فيچ
  

تر در بازه زماني مدت است كه به رشد اقتصادي قويما درحال حاضر، يك جهش قوي در تقاضا در ميان بينيپيش
با اين حال، اين تا حدي زيادي نشانگر ضعف در كمك خواهد كرد.  2015-2019در قياس با بازه زماني  2024-2020

، بسياري از كشورها 2014پس از آخرين سقوط بهاي نفت در سال دورة پسين و نه قوت خاص در دورة پيشين است. 
اقتصادي ها به موعد اجرا گذاشتند و همين مسئله در كنار مشكالت اي را در حوزه هدفمندي يارانههاي گستردهبرنامه

رود در اكثر كشورها شاهد انجام اصالحات بيشتري در انتظار نمي داخلي به آغاز ركودي چندساله در تقاضا منجر شد.
توانند مانع بزرگي را در مسير رشد اقتصادي از سر راه بردارند كه در ها باشيم: اصالحاتي كه ميراستاي هدفمندي يارانه

  ي نفت نيز خود را نشان داده است.جريان آخرين روند احياي مجدد بها
   

شده، هزار بشكه در روز (سمت چپ)مصرف محصوالت پااليش  
شده، درصد تغيير ساالنه (سمت راست)مصرف محصوالت پااليش  
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  تقاضا در منطقه افزايش خواهد يافت
  كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (هزار بشكه در روز)در  شدههاي پااليشمصرف سوختتغيير خالص در 

  
e و  برآوردf و مؤسسه  آمريكاهاي مؤسسه فيچ است. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي بينيپيش

  فيچ
اما با توجه به عواملي همچون جمعيت جوان و دورنماي روشن فروش در بخش خودرو، دورنماي درازمدت منطقه همچنان 

بر ود توسعه صنايع پااليش محصوالت پتروشيمي و ساير صنايع انرژيربه طور كلي مثبت است. عالوه بر اين، انتظار مي
هاي مايع ايجاد نمايد. افزايش مجدد بهاي نفت اي براي تقاضاي سوختبا سرعت ادامه يابد و همين مسئله منابع تازه

كند، رشد مصرف در تحريك  2020كرد دولت و روند توليدات صنعتي را از اوايل تا اواسط دهه رود هزينهكه انتظار مي
و  خاورميانهدر  شدهمحصوالت پااليشهاي ما، ميزان مصرف بينيپيشسطح منطقه را نيز تحريك خواهد كرد. طبق 

ميليون بشكه در روز  10,2به  2029و تا سال  ميليون بشكه در روز افزايش يافته 1,55در ده سال آينده  آفريقاشمال 
  د.رسمي
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  رشد تقاضا در سراسر منطقه 
  شده، هزار بشكه در روزتغيير خالص در مصرف محصوالت پااليش

  
e و  برآوردf مؤسسه فيچ است. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي آمريكا و مؤسسه هاي بينيپيش

  فيچ
  

 رشد توليد سوخت بينيپيشظرفيت پااليش: 
و فشار شديد ناشي از  19-مدت، صنايع پااليشگاهي در سطح جهان به دليل افت تقاضاي ناشي از شيوع كوويددر كوتاه

اين كاهش بر حاشيه سود صنايع پااليشگاهي، همچنان با فشارهاي قابل توجهي مواجه خواهد بود. اين مسئله به كاهش 
امد. نجانيز بي كمترهاي داراي كارآيي تعطيلي برخي پااليشگاهتواند به برداري منجر خواهد شد و حتي مينرخ بهره

 هايهاي باالدستي با خطر لغو يا تأخير مواجه خواهند بود. با اين حال، اكثر پروژهمانند پروژه دستي نيزهاي پايينپروژه
متوقف شود. اجراي بسياري ها در مراحل پاياني هستند و بعيد است كه اجراي آنجديد احداث مراكز پااليشگاهي  در دست
  هزينه و حمايت قوي دولت بستگي دارد.ها نيز به دسترسي به مقادير بااليي مواد خام اوليه كماز پروژه
در پنج سال آينده رشد بااليي را تجربه  آفريقاو شمال  خاورميانهشود ظرفيت صنايع پااليشگاهي در منطقه مي بينيپيش

افزايي ميليون بشكه در روز برسد. ظرفيت 13,26به  2024ميليون بشكه در روز، در سال  1,29كند و با رشدي معادل حدود 
ها در زمينه هاي كنوني دولتبا توجه به محدوديت هزار بشكه در روز) 813(افزايش  در نيمه دوم بازه زماني موردنظر

اي از احداث مراكز پااليشگاهي جديد به يههاي سرمابودجه، افزايش اشباع بازارهاي جهاني و تغيير سمت و سوي هزينه
  ي صورت خواهد گرفت.كمتربا سرعت  بازسازي يا تغيير كاربري مراكز پيشين، احتماالً

كننده به اين روند رشد به قرار اند. مراكز كليدي كمكهاي جديد در ميان چندين طرح توسعه توزيع شدهگذاريسرمايه
  :ستندهذيل 
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  به ظرفيت كامل عملياتي  2020هزار بشكه در روز كه در سال  400عربستان سعودي با ظرفيت پااليشگاه جزان در
  خواهد رسيد.

  كار خود را  2020بشكه در روز كه آن نيز قرار است در سال هزار  615پااليشگاه الزور در كويت با ظرفيت توليد
  آغاز كند.

  افتتاح شود، اما  2020ه در روز كه در ابتدا قرار بود در سال هزار بشك 140پااليشگاه كربال در عراق با ظرفيت توليد
است كه با ظرفيت   CDUكننده پااليشگاهموكول شده است. اين پااليشگاه تكميل 2022اكنون افتتاح آن به سال 

هاي اندازي شد. عراق همچنين سرگرم احياي ظرفيتدر بصره راه 2019هزار بشكه در روز در سال  70توليد 
  ديده در جريان مناقشات داخلي در اين كشور است.آسيب

  هزار بشكه در روز كه آخرين فاز آن با ظرفيت توليد  360پااليشگاه ستاره خليج فارس در ايران با ظرفيت توليد
رود با افتتاح فاز چهارم اين برداري رسيد و انتظار ميبه بهره 2019ماهه نخست سال هزار بشكه در روز در سه 120

  هزار بشكه در روز افزايش يابد. 540به  2020اليشگاه، ميزان توليد آن تا سال پا
  هزار بشكه در روز به  600، 2020توسعه پااليشگاه رويس در امارات متحده عربي كه با تكميل آن تا اواسط سال

  ظرفيت تبديل كامل اين كشور افزوده خواهد شد.
 هزار بشكه در روز كه قرار است عمليات مربوط به آن در  90ميزان  افزايش ظرفيت پااليشگاه سيترا در بحرين به

  تكميل شود. 2022سال 
 هزار بشكه در روز به ظرفيت توليد صنايع  230تأسيس  پااليشگاه ضقم در عمان به عنوان يك پااليشگاه تازه

  ود.تكميل ش 2021پااليشگاهي اين كشور خواهد افزود و قرار است عمليات ساخت آن تا سال 
هاي گذاران از افزايش ظرفيت به سمت پروژههاي اضافي، تمركز سرمايهبه موازات فعال شدن تدريجي اين ظرفيت

هاي كاري هاي مربوط به پسماندها و حذف گلوگاههاي پاك، نوسازي ظرفيتدر زمينه توليد سوخت بازسازي، عمدتاً
هاي قديمي به منظور رقابت در بازارهاي جهاني با توجه يشگاهها براي تجهيز پاالگذاري. اين سرمايهخواهد كردحركت 

  تر شدن استانداردهاي مربوط به توليد سوخت و تغيير سبد محصوالت ضروري هستند.گيرانهبه سخت
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  تحوالت ظرفيت
  تغييرات خالص ساالنه در ظرفيت پااليشگاهي خاورميانه و شمال آفريقا (هزار بشكه در روز)

  
e و  برآوردf و مؤسسه  آمريكامؤسسه فيچ است. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي هاي بينيپيش

  فيچ
  

  هاتأخير در پروژهها عامل توليد گاز: افت قيمت
ات پيشي و به مواز 2019ها در كشورهاي بزرگ توليدكننده گاز و نيز قيمت نقدي گاز مايع در سطح منطقه در سال قيمت

برخالف  ،مورد گاز اي كاهش داده است. اما درسابقههاي نقدي گاز را به شكل بيقيمتگرفتن رشد عرضه بر تقاضا، 
تر را در رده توليد منجر نخواهد شد، هرچند كاهش بودجه حجم توليد ميادين قديميها به كاهش گستنفت، ضعف قيمت
ريزي و كندي روند توسعه منجر دست برنامه هاي دردهد. اين مسئله به بروز تأخير در اجراي پروژهر ميامعرض خطر قر

اندازي اعالم كرده كه راه ،اص دادهخواهد شد. به عنوان نمونه، قطر كه بيشترين ميزان رشد در منطقه را به خود اختص
ت. شركت ملي نفت ابوظبي نيز اجراي سموكول شده ا 2025به سال  2024پروژه توليد گاز مايع در اين كشور از سال 

  لما را لغو كرده است.دپروژه گازي 
   

مصر بحرين ايران عراق كويت عمان
عريستان سعودي امارات ساير كشورهاي
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  تمركز استراتژيك بر گاز طبيعي
  مكعبال آفريقا، ميليارد متر توليد گاز طبيعي در خاورميانه و شم

  
e و  برآوردf و مؤسسه  آمريكامؤسسه فيچ است. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي هاي بينيپيش

  فيچ
  

شود ميزان مي بينيپيشمانند صنعت نفت همچنان مثبت است و دي در درازمدت در بخش گاز نيز دورنماي عوامل بنيا
ميليارد متر مكعب  1012به درصد)  20,2ميليارد متر مكعبي ( 170با افزايش  آفريقاو شمال  خاورميانهتوليد گاز منطقه 

سازي سوخت مورد استفاده در اند به منظور متنوعاز تصميم گرفتهكننده گ. چند كشور عمده مصرفبرسد 2029در سال 
توليد برق، آزادسازي حجمي از نفت خام جهت صادرات و تهيه خوراك مورد نياز جهت افزايش توليد محصوالت پتروشيمي، 

وليد گاز در بسياري سهم گاز طبيعي در سبد انرژي خود را افزايش دهند. به باور ما با توجه به اهميت راهبردي افزايش ت
رغم نخورده عليگذاري به منظور توسعه منابع عظيم و دستاز بازارهاي منطقه، توليدكنندگان اصلي همچنان به سرمايه

. بخش شوند)ها با تأخير مواجه مي(البته بخشي از پروژه ها ادامه خواهند دادگذاريبروز تأخير در برخي از اين سرمايه
توليد گاز در منطقه با ميادين نفتي مشترك است و افزايش تقاضا براي بازتزريق گاز به اين ميادين  بزرگي از حجم كنوني

و مجزا از ميادين نفتي راه حل اصلي براي  جديدهاي گازي به كاهش حجم توليد منجر شده است. ساخت پااليشگاه
  افزايش ميزان توليد در آينده خواهد بود.

   

 مصرف گاز طبيعي خشك، ميليارد متر مكعب (سمت چپ)
 مصرف گاز طبيعي خشك، ميليارد متر مكعب، درصد تغيير ساالنه (سمت راست)
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  اي خواهد بودمنطقهقطر پيشرو در رشد 
  تغيير خالص در توليد گاز طبيعي خشك در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (ميليارد متر مكعب)

  
eو  برآوردf و مؤسسه فيچ آمريكاهاي مؤسسه فيچ است. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي بينيپيش  

  
فارس بخش عمده افزايش ميزان توليد گاز را به خود اختصاص خواهند داد. چندين پروژه توليد گاز  كشورهاي حوزه خليج

توان به توسعه ميدان گازي پارس شمالي (قطر)، هاويه، هراد براي چند سال آينده در دست اجرا هستند كه از آن جمله مي
تحده عربي) و فاز دوم پااليشگاه خزان (در عمان) و فضيلي (در عربستان سعودي)، پروژه منطقه شمال غرب (امارات م

اشاره كرد. با توجه به حجم منابع موجود، امكان افزايش رشد ميزان توليد در منطقه وجود دارد. با اين حال، تعيين 
هاي هاي زيرساختي مانع از اجراي طرحها، فقدان مشاركت خارجي و محدوديتسوي دولت هاي پايين براي گاز ازقيمت

هاي درآمدزايي منابع عظيم غيرمتعارف در منطقه نيز ريسك صعودي قابل اند. طرحتوسعه در بسياري از كشورها شده
اند. عربستان مربوط به عربستان سعودي بوده ،اندهايي كه بيشترين ميزان پيشرفت را داشتهاند. طرحتوجهي ايجاد كرده

زي جفوره اختصاص داده و قصد دارد ميزان توليد از اين حوزه گازي را ميليارد دالر را جهت توسعه حوزه گا 110سعودي 
  ميليارد متر مكعب برساند. 22,7به  2036تا سال 

در خارج از شوراي همكاري خليج فارس خواهد بود. اما با وجود  خاورميانهترين توليدكننده گاز در ايران همچنان عمده
اي از ميدان گازي پارس جنوبي، سرعت رشد توليد اين كشور كاهش خواهد يافت. ايران از منابع اندازي بخش عمدهراه

و در  را كند كرده توسعه اين منابع روند آمريكاهاي تحريمو  اندشده عظيمي برخوردار است كه البته توسعه نيافته كشف
شاهد باشد. عراق طلوبي را مشود عراق نيز رشد مي بينيپيشنيز شرايط به همين ترتيب خواهد بود.  بينيپيشآينده قابل 

به دنبال استخراج گاز از منابع مشتعل است و قصد دارد هم از منابع گازي مشترك با ميادين نفتي و هم از منابع گازي 
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هاي سب درآمد كند. اما اين روند با تأخيرهايي همراه بوده و كند شدن آن به واسطه كاهش هزينهجدا از اين ميادين ك
  ناپذير است.رو امري اجتناب پيشِ هايفصلاي در سرمايه

  
  هاي افزايشي مواجه استمصر با ريسك

  متر مكعب) تغيير خالص در توليد گاز طبيعي خشك كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (ميليارد

  
eو  برآوردf و مؤسسه فيچ آمريكا. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
  

تر است. در ليبي، توليد گاز طبيعي مانند عقبمنا مانند توليد نفت از كل منطقه در زمينه توليد گاز نيز  آفريقامنطقه شمال 
اي دست به گريبان است. حجم گذاري با مشكالت عديدهنفت به واسطه شرايط امنيتي نامناسب و فقدان مزمن سرمايه

عمل رشد خالص حجم توليد  ردگذاري در الجزاير نيز ناميدكننده بوده و آهنگ باالي افت برداشت از ميدان هسي سرمايه
دست ساختي كه بتوانند فرسوده بودن ميادين عظيم اين كشور را جبران كنند  هاي درنفي كرده و تعداد پااليشگاهرا م

شاهد كاهش ميزان توليد باشد.  بينيپيشساله مورد شود مصر نيز در طول بازه زماني دهمي بينيپيشچندان زياد نيست. 
 ) درFIDگذاري (سرمايههايي ارائه شده كه پس از صدور حكم نهايي بر مبناي آن دسته از طرح صرفاً بينيپيشاما اين 

اند و احتمال وجود منابع دور از ساحل در اين كشور پس از احياي مجدد روند رشد اين كشور به موعد اجرا گذاشته شده
  كند.بازار جهاني، ريسك صعودي قابل توجهي ايجاد مي

  
  
  

ناامیدکننده
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  هاي صنعت و توليد برقتقاضا در بخش رشدتداوم  بينييشپمصرف گاز، 
ميزان تقاضا براي گاز طبيعي به دليل محدود بودن ميزان مصرف آن در بخش حمل و نقل، در قياس با تقاضا براي نفت 

اشي از هاي نو اختالل كنترليقرار داشته است. با اين حال، تمهيدات  19-در معرض تأثيرات ناشي از شيوع كوويد كمتر
هاي ديگر، از جمله بخش صنعت و توليد برق تأثير هاي اقتصادي بر رشد تقاضا در بخششيوع اين بيماري در فعاليت

شده، در محدوده بينيپيشساله و در كل بازه زماني ده 2020رود رشد در سال منفي خواهد داشت. با اين حال، انتظار مي
ميليارد متر معكبي  172با افزايش ان تقاضا در درازمدت به سرعت افزايش يابد و شود ميزمي بينيپيشمثبت باقي بماند. 

  .برسد 2029ميليارد متر مكعب در سال  867به  درصد) 24,8(

  كندرشد عرضه داخلي تقاضاي جديد را تأمين مي
  كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، ميليارد متر مكعبمصرف گاز طبيعي در 

  
eو  برآوردf و مؤسسه فيچ آمريكا. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
  

هاي صنعتي، خانگي و تر در بخشدورنماي درازمدت تقاضا در مقياس گسترده ،عوامل مثبت بنيادي اقتصادي و جمعيتي
سازي سبد انرژي، تغيير الگوي مصرف از نفت به سمت گاز و رشد كنند. عالوه بر اين، متنوعتوليد برق را تقويت مي

به خود اختصاص  شود گاز طبيعي در دهه پيش رو سهم بيشتري از سبد نهايي مصرف رادستي سبب ميصنايع پايين
ما، بيشترين ميزان رشد  بينيپيشدهد. بخش عمده رشد تقاضا از طريق افزايش عرضه داخلي تأمين خواهد شد. طبق 

تقاضا مربوط به ايران، عربستان سعودي، كويت، مصر، امارات متحده عربي و قطر خواهد بود، هرچند اين رشد به طور 
  نيز خواهد شد. خاورميانهو  آفريقال كلي شامل كشورهاي مختلفي در منطقه شما

   

متر مكعب (سمت چپ)مصرف گاز طبيعي خشك، ميليارد  
 مصرف گاز طبيعي خشك، درصد تغيير ساالنه (سمت راست)
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  تنوع مناسب رشد
  تغيير خالص در تقاضا براي گاز طبيعي خشك در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (ميليارد متر مكعب)

  
eو  برآوردf و مؤسسه فيچ آمريكا. منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
  

در مورد گاز طبيعي، عرضه در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و ساير كشورهاي خاورميانه غير از اين شورا، در 
شود تقاضا در بيني ميود. در همين حال، پيشدرصد رشد خواهد نم 28,3درصد و  33,6به ترتيب  2029سال تا  10طي 

؛ با درصدي قابل مقايسه است 23,2درصد افزايش يابد. آفريقاي شمالي با رشد تقاضاي  24,5درصد و  25,7اين دوره 
درصدي همراه خواهد بود. همين روند براي نفت هم صادق است، به طوري كه  26,5 اين حال، عرضه با كاهش شديد

درصد) افزايش يپيدا  23,2درصد كاهش يابد، در حالي كه مصرف مانند گاز طبيعي ( 16,5توليد حدود بيني شده پيش
گردد، زيرا درآمدهاي صادراتي كاهش يافته و وابستگي هاي منطقه ميكند. اين باعث ايجاد فشارهاي مالي بر دولتمي

    شود.به واردات هم بيشتر مي
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  باعث فشار بر عرضه رشد تقاضاي آفريقاي شمالي
  خالص تغيير در تقاضاي گاز طبيعي خشك، ميليارد متر مكعب

  
eو  برآوردf منبع: ابتكار مشترك آمارهاي نفتي، اوپك، منابع ملي، اداره اطالعات انرژي آمريكا و مؤسسه فيچ .هاي مؤسسه فيچ استبينيپيش  
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  شناسي نفت و گازروش
  تفكر پيوسته

كنيم، اما اتكاي اصلي ما هاي خود در صنايع مختلف استفاده ميبينيپيشما از يك مدل ساده و شفاف به عنوان مبناي 
هاي حاصل از رويكرد منحصر هاي كارشناسي تحليلگران خودمان است تا اطمينان حاصل كنيم تمامي بينشبر ارزيابي

شوند. به باور ما، استفاده از تخصص و ارزيابي تحليلگران بهترين ابزار ميها لحاظ بينيپيشبه فرد تفكر پيوسته ما در 
  ها به مشتريان است.ترين بينشروزترين و جامعترين، بهجهت ارائه دقيق

و تحليل، متغيرهاي كالن حاصل از ارزيابي ما پيرامون ريسك  بينيپيشدر رويكرد مبتني بر تفكر پيوسته ما در زمينه 
اند تا بدين ترتيب بينش منحصر به فرد و ارزشمندي پيرامون تمامي عوامل ريسك كالن، سياسي لحاظ شدهكشورها نيز 
آن فعاليت دارند در  رها دهاي مشتريان و نيز پتانسيل درآمدزايي در صنعت يا صنايعي كه آنثر بر فعاليتؤو صنعتي م

  اختيارشان قرار دهيم.
  شناسي نفت و گازروش

متغير كليدي اين صنايع شامل  45ساله را براي هايي دهبينيپيشهاي تاريخي و نيز نفت و گاز ما دادهمورد صنايع  در
و  شدههاي پااليشسوختنايع پااليشگاهي، توليد ص، ظرفيت شدههاي پااليشسوختتوليد نفت و گاز، توليد و مصرف 

شاخص  36اي نيز براي سالههاي دهبينيپيشتاريخي و هاي تجارت نفت و گاز طبيعي در اختيار داريم. ما همچنين داده
  قيمت انرژي در اختيار داريم.

  هاي كارشناسي تحليلگران و سري زماني تاريخي مربوط به هر بازار هستند.هاي ما تركيبي از ارزيابيبينيپيش
م ارزيابي ريسك كشورها، تيم سسه از جمله تيؤهاي تحليلي فعال در متحليلگران ما در بخش نفت و گاز با ساير تيم

كاالها، برق، خودرو و زيرساخت در تعامل هستند. بدين ترتيب، اين تحليلگران درك جامعي از عوامل خارجي مختلفي 
خواهند داشت. عالوه  ،اي يا جهاني بر دورنماي صنايع نفت و گاز تأثيرگذار باشندكه ممكن است در سطح كشوري، منطقه

هاي مربوط به ريسك سياسي، دورنماي قوانين و مقررات هاي ما در ارتباط با صنايع نفت و گاز ارزيابيبينيپيشبر اين، در 
  شوند.اي در اين صنايع نيز لحاظ ميهاي سرمايهو نيز دورنماي هزينه
شوند. ساني ميروز رهاي داده هر سه ماه يك بار بهها به طور مستمر در جريان است كه در آن پايگاهيك چرخه پايش داده

هاي خود خارج از اين چرخه نيز استفاده ها از ارزيابيبينيپيشتحليلگران درصورت نياز به منظور اعمال تغييرات الزم در 
  كنند.مي

  مختص بخششناسي روش
هاي مربوط به طيف هاي از باال به پايين و از پايين به باال با تكيه بر داده، تركيبي از تحليلبينيپيشرويكرد ما در زمينه 

هاي اختصاصي ها و تحليلها از دادهبينيپيش. همچنين در اين استاي از منابع شركتي، دولتي و چندجانبه گسترده
  رشته صنعتي استفاده شده است. 25بازار و  125مربوط به 
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  توليد در صنايع باالدستي
هاي مربوط به احداث مراكز جديد و دارد و در آن پروژههاي ما پيرامون طرف عرضه ماهيت از پايين به باال بينيپيش

  .اند و از اين راه رقمي به عنوان تعداد كل به دست آمده استنوسازي مراكز موجود تا سطح بازار با يكديگر تجميع شده
  ايم.ما نفت خام، گاز طبيعي مايع و ميعانات را در محاسبه حجم توليد نفت محاسبه كرده

ايم و انواع مايعات گاز طبيعي را در محاسبه توليد نفت لحاظ ز به عنوان گاز طبيعي خشك تعريف كردهگاز طبيعي را ني
  ايم.كرده

ابتكار و  آمريكاگذاري مربوطه مانند اداره اطالعات انرژي هاي فعال در بازار و نهادهاي قانونها از شركتبخش عمده داده
  .انددريافت شده آمارهاي نفتيمشترك  مشترك

ها و بازه كنيم، اما درمورد تاريخ آغاز پروژهشده از سوي شركت يا سازمان مورد نظر را لحاظ ميما ظرفيت توليد اعالم
  كنيم.ها مفروضات خود را بر مبناي اطالعات موثق ارائه مياندازي آنزماني راه

اند. با گذاري آغاز شدهخاذ تصميم نهايي سرمايهكنيم كه پس از اتهايي را لحاظ ميبه طور كلي ما تنها آن دسته از پروژه
اند و احتمال گذاري مورد بررسي قرار گرفتههايي كه پيش از اتخاذ تصميم نهايي سرمايهاين حال، آن دسته از پروژه

ها بيشتر بوده نيز لحاظ خواهند شد. احتمال پيشرفت يك پروژه نيز بر مبناي عوامل چندي مشخص پيشرفت در آن
  :هستندود كه شامل موارد ذيل شمي
 هاي اقتصادي مربوط به پروژهلفهؤم  
 قيمت رايج نفت يا گاز  
 بستر سياسي و حقوقي  
  سهامدارانمفروضات مربوط به فرآيند تخصيص سرمايه در ميان  

دهاي تاريخي باشد) بر مبناي رون بينيپيشتوليد قديمي (توليدي كه تاريخ آغاز آن هر سالي پيش از آغاز بازه زماني مورد 
شده در زمينه فنĤوري بهبود بينيپيشگذاري شود. اما ما بر مبناي سوابق نرخ افت، سرمايهها كنار گذاشته ميبينيپيشاز 

هايي را در نرخ افت وري و ساير عوامل مرتبط، تعديلااستخراج نفت يا توسعه مجدد ميادين قديمي، تحوالت در عرصه فن
  كنيم.اعمال مي

  شود.توليد براي نفت به واحد بشكه در روز و براي گاز طبيعي به واحد متر مكعب بيان ميميزان 
  ظرفيت پااليش

ها (اعم از نوسازي يا بازسازي) تك پروژهها تكهاي ما در زمينه ظرفيت پااليش حالت تجميعي دارند و در آنبينيپيش
 شود.اسمي در نظر گرفته ميها به عنوان ظرفيت تا سطح كل بازار تجميع و مجموع آن

  گذاري مربوطه استخراج شده است.هاي فعال در بازار و نهادهاي قانونها از شركتبخش عمده داده
كنيم، اما ها يا نهادهاي مورد نظر را در محاسبات خود لحاظ ميشده توليد مواد خام توسط شركتما ظرفيت اعالم

  گيريم.ها در نظر ميبرداري از پروژهي زمان آغاز و دوره بهرهمفروضاتي مبتني بر آگاهي را نيز بر مبنا
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اند، اما ظرفيت هاي مربوط به ميزان ظرفيت، واحدهاي تقطير نفت خام (واحدهاي تقطير جوي) نيز لحاظ شدهبينيپيشدر 
 ها لحاظ نشده است.فرآوري ثانويه در آن

گيريم. با اين حال، ها اتخاذ شده در نظر ميگذاري در آنت سرمايههايي را كه تصميم نهايي جهبه طور كلي ما تنها پروژه
ها هنوز اتخاذ نشده اما احتمال حصول پيشرفت در گذاري در آنمورد سرمايه هايي كه تصميم نهايي درآن دسته از پروژه

  ها زياد بوده نيز لحاظ خواهند شد.آن
  شود.اين مقدار به صورت بشكه در روز بيان مي

  برداري از ظرفيت پااليشبهره
به  شدههاي پااليشسوختاين شاخص يك شاخص استنباطي است. مقدار اين شاخص به صورت نسبت حجم توليد 

درصد  100، پااليشگاهي كه با شدههاي پااليشسوختتر شود. با توجه به غلظت پايينظرفيت اسمي توليد محاسبه مي
درصد فعاليت خواهد كرد.  100,0كند بر مبناي اين شاخص با ظرفيتي بيش از ظرفيت اسمي توليد مواد خام خود كار مي

اوليه ما در  بينيپيشاما در  ،دهندها كه ميزان توليد در يك مركز معين را افزايش ميسازي فرايند و حذف گلوگاهبهينه
  د.برداري منجر شونتوانند به مازاد بهرهشوند نيز ميزمينه ظرفيت پااليش لحاظ نمي

  كنند.برداري باالتري كار ميتر در مقايسه با مراكز و تأسيسات قديمي با نرخ بهرهتأسيس و پيشرفتهبه طور كلي، مراكز تازه
  شود.اين شاخص به واحد بشكه در روز بيان مي

  شدهمحصوالت پااليشتوليد 
شده در بينيپيشبرداري بازار و نرخ بهره تابعي از ظرفيت صنايع پااليشگاهي در يك شدههاي پااليشسوختتوليد اوليه 

جي و ساير پيآن است. همچنين ما توليد را به توليد گاز، گازوييل، بنزين، سوخت جت، نفت سفيد، نفت كوره، ال
  بندي بر مبناي روندهاي گذشته صورت گرفته است.ايم. اين تقسيممحصوالت تقسيم كرده

  شود.بيان ميمقدار اين شاخص به واحد بشكه در روز 
  و گاز طبيعي شدهمحصوالت پااليشمصرف 

ها از طيف و گاز طبيعي ماهيتي از باال به پايين دارند و در آن شدهمحصوالت پااليشمورد مصرف  هاي ما دربينيپيش
و نيز سري زماني تاريخي هر بازار  فيچسسه ؤهاي تحليلي در مها در سطح بازار كه توسط ساير تيمبينيپيشمتنوعي از 

توان به بستر اقتصادي و سياسي داخلي، استفاده شده است. از جمله عوامل رايج دخيل در رشد تقاضا براي سوخت مي
اقتصاد و نيز توسعه و در دسترس بودن امكانات  يهاي داراي مصرف انرژي باالروندهاي جمعيتي و تحوالت در بخش

  زيرساختي اشاره كرد.
به گازوييل، بنزين، سوخت  شدههاي پااليشسوخترا نيز به مانند توليد  شدهمحصوالت پااليشما همچنين ميزان مصرف 

  ايم.جي و ساير محصوالت تقسيم كردهپيجت، نفت سفيد، نفت كوره، ال
  شود.اين شاخص براي نفت به واحد بشكه در روز و براي گاز طبيعي به واحد متر مكعب بيان مي
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  تجارت نفت
  است. محاسباتيشاخص تجارت نفت يك شاخص 

هاي ال و ساير سوختپيجيما ميزان خالص صادرات نفت خام و ساير مايعات را به صورت مجموع توليد نفت خام، ان
  كنيم.محاسبه مي شدهپااليشمايع و مقادير افزايش ظرفيت پااليش منهاي ميزان توليد محصوالت 

از ميزان توليد اين  شدهمحصوالت پااليشاز تفريق ميزان مصرف  شدهمحصوالت پااليش مقدار خالص صادرات
هاي هاي مربوط به توليد و مصرف به زيرگروهبينيپيشآيد. ما مقوله تجارت را نيز به مانند محصوالت به دست مي

ايم. ارزش صادرات بندي كردهجي و ساير محصوالت تقسيمپيگازوييل، بنزين، سوخت جت، نفت سفيد، نفت كوره، ال
ال و ساير مايعات سوختي و مقادير پيجيخالص نفت (نفت خام و مشتقات آن)، به صورت مجموع توليد نفت خام، ان

  شود.محاسبه مي شدهپااليشافزايش ظرفيت پااليش منهاي ميزان مصرف محصوالت 
شوند. ، تغييرات ساالنه در موجودي لحاظ نميحاسباتيي ممورد صادرات خالص به عنوان شاخص هاي ما دربينيپيشدر 

شده مبادالت هاي مشاهدههاي تاريخي ما و گردشتواند به بروز برخي اختالفات ناچيز ميان مجموعه دادهاين امر مي
  تجاري منجر شود.

  شود.مقدار اين شاخص به واحد بشكه در روز بيان مي
  هاي مربوط به گازبينيپيش

  تجارت گاز
، تغييرات ساالنه در ميزان موجودي ي محاسباتيمورد ميزان خالص صادرات به عنوان شاخص هاي ما دربينيپيشدر 

هاي هاي تاريخي ما و گردشهاي دادهتواند به بروز برخي اختالفات جزئي ميان مجموعهشوند. اين مسئله ميلحاظ نمي
 شده منجر شود.تجاري مشاهده

  خشك صادرات خالص گاز طبيعي
است كه مقدار آن از تفريق ميزان مصرف گاز طبيعي خشك از ميزان توليد آن به  محاسباتياين شاخص يك شاخص 

 .آيددست مي
  جي است.انهاي اين شاخص ميزان صادرات خالص اليكي از زيرگروه

اخالص اين ماده به دست جي از ميزان صادرات نانجي از تفريق ميزان ناخالص واردات الانمقدار صادرات خالص ال
  آيد.مي

سازي و تبديل هاي مايعها پروژههاي مربوط به مقادير ناخالص صادرات و واردات حالت تجميعي دارند و در آنبينيپيش
هاي اند. ما براي اين منظور از پايگاه دادهمجدد به گاز (اعم از احداث يا نوسازي) تا سطح كل بازار با يكديگر تجميع شده

سازي و تبديل مجدد به گاز در هر جي استفاده كرديم كه شامل فهرست جامعي از مراكز مايعانهاي البوط به پروژهمر
  بازار است.
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  صادرات خالص از طريق خطوط لوله
جي از ميزان اسمي صادرات اناست و مقدار آن نيز از تفريق ميزان صادرات خالص ال محاسباتياين شاخص يك شاخص 

ميزان خالص  بينيپيشآيد. با توجه به اينكه تغييرات در موجودي به طور غيرمستقيم در از طبيعي به دست ميخالص گ
هاي تاريخي ما و هاي اندكي ميان مجموعه دادهشوند، ممكن است اختالفصادرات گاز از طريق خطوط لوله لحاظ مي

  شده تجاري وجود داشته باشد.هاي مشاهدهگردش

  اخص ريسك به بازدهروش محاسبه ش
  هاي ماتريسيگروه

  :شودماتريس شاخص ريسك به بازده به دو گروه متمايز تقسيم مي
 هاي كالن مربوط به كشور و : ارزيابي حجم و ظرفيت بالقوه رشد يك صنعت (بازده صنعت) و نيز ويژگيهابازده

  هاي كاري در يك بخش معين از اقتصاد تأثير دارند (بازده كشور).بر حجم فرصت عت مورد نظر كه مستقيماًنص
 هاي بالقوه يك صنعت نقشي حياتي هاي خرد مربوط به هر صنعت كه در تحقق ظرفيتها: ارزيابي ويژگيريسك

هاي ريسكپذير پروفايل سياسي، اقتصادي و عملكردي يك كشور (هاي صنعت) و نيز ارزيابي كميتدارند (ريسك
  كشور).

  هاي ريسك به بازده ما در زمينه نفت و گازمزاياي استفاده از شاخص
 هاي در زمينه فعاليت فيچسسه ؤشاخص جهاني: يك جدول جهاني كه در آن تمامي كشورهاي حاضر در فهرست م

(نزديك به صد) ترين ترين به صفر) تا جذابين ميزان جذابيت (نزديككمترباالدستي در حوزه نفت و گاز، از 
  اند.بندي شدهرتبه

 اي.اي يا زيرمنطقهبه بازده جهاني، منطقه ريسكهاي فهم و از باال به پايين از پروفايلپذيري: تصويري آساندسترس  
 دهد تا وراي كشور به كاربران امكان مي 68مورد صنايع نفت و گاز در  پذيري: استفاده از يك روش واحد درمقايسه

ها با هايي از كشورهايي كه قصد مقايسه آناي، فهرستهاي جهاني يا منطقهبنديي ناشي از گروههامرزبندي
  يكديگر را دارند تشكيل دهند.

  گذاري هاي دقيق جهت سرمايهشوند امكان انجام مقايسهو با پراكنش باال داده مي 100امتيازدهي: امتيازاتي كه از
  تري برخوردار است.بيشتر باشد، پروفايل كشور مورد نظر از شرايط مناسب ازيكنند. هرچه اين امترا فراهم مي

 دستي در اقتصاد كشورهاي مختلف جهان را هاي باالدستي و پايينپذيري: ريسك فعاليت در بخشكميت
  كند.در كل محيط كسب و كار نيز كمك مي حساسگذاري كرده به تعيين نقاط كميت

 هاي مختص صنعت مورد نظر در كنار ها و بازدهيها جهت ارزيابي ريسكصجامعيت: مجموعه جامعي از شاخ
  هاي سياسي، اقتصادي و عملياتي.ريسك
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 دستي صنايع نفت و هاي باالدستي و پايينها نقطه شروعي براي ارزيابي دورنماي بخشنقطه شروع: اين شاخص
تر تر به منظور فهم هرچه عميقهاي دقيقبينيپيشها و توانند از آن پس به انجام تحليلگاز هستند و كاربران مي

  بازار بپردازند.
 هاي پرت يا مقادير بسيار بااليا بندي نهايي به واسطه دادهتوازن: ساختار چندشاخصي مانع از تحريف امتيازات و رتبه

  شود.بسيار پايين مي
  شده در جهان هاي مبناي پذيرفتههاي اختصاصي، نظرات تحليلگران و شاخصبينيپيشروش: روش ما تلفيقي از

  .استالملل) (مانند امتيازات كسب و كار بانك جهاني و شاخص ادراك فساد سازمان شفافيت بين

  هاي باالدستي در صنايع نفت و گازروش محاسبه شاخص سود به بازده در فعاليت
ها و بازدهي حاصل از ورود و فعاليت در كشورهاي صنعت نفت بر مبناي توازن ريسكدر اين شاخص، جذابيت هر كشور در 

  شود.بندي ميگذاري و رتبهمختلف كميت
تر اقتصادي، سياسي هاي كلينظر را با ويژگي هاي مربوط به صنعت موردما به منظور محاسبه مقدار اين شاخص، ويژگي

گذاران در يك هاي سرمايهگيريدر تصميم هاآن ها را بر مبناي اهميتكنيم. سپس اين وروديو عملياتي تركيب مي
روي  هاي پيشِفرآيند، تصويري دقيق و موشكافانه از واقعيت نكنيم. نتيجه ايددهي ميصنعت مشخص وزن

 هايهاي خاص يك صنعت خاص و ويژگيها و نيز ميان ويژيها و ريسكگذاران به لحاظ توازن ميان فرصتسرمايه
سازد تا ميزان جذابيت يك بازار را در يك چارچوب تر بازار خواهد بود. چنين تصويري، كاربران شاخص را قادر ميكلي

  اي و جهاني مورد ارزيابي قرار دهند.منطقه
زات اند. به مواهاي تحليلي اختصاصي ما پيرامون بستر حقوقي با يكديگر تركيب شدهها و ارزيابيبينيپيشدر اين شاخص، 

كنند و بدين ترتيب نتايجي پويا و مبتني بر ها، امتيازات اين شاخص نيز تغيير ميبينيپيشتغييرت در قوانين و مقررات و 
  دهند.نگري به دست ميپيش

  كشور است. 72هاي باالدستي صنايع نفت و گاز دربردارنده شاخص ريسك به بازده بخش
  هادهيارزيابي وزن

درصد امتياز نهايي شاخص ريسك به بازده)  90شكلي طراحي شده كه وزن بازده در يك بازار آن ( ماتريس ما به عمد به
درصد امتياز مربوط به بازدهي) باال باشد. علت اين مسئله نيز توجه به  60و نيز وزن بخش بازده صنعت موردنظر در آن (

شود، حجم و ظرفيت بالقوه رشد يك مطرح ميگذاري درازمدت اين واقعيت بوده كه زماني كه بحث پتانسيل سرمايه
ل ساختاري (عوامل جمعيتي، آمار نيروي كار و كيفيت مها دارند و ساير عواين اهميت را در تعيين فرصتبيشترصنعت 

ي برخوردار هستند. عالوه بر اين، تمركز و تخصص ما در بازارهاي نوظهور و پيشرو كمترها) از درجه اهميت زيرساخت
ها را در كشورهايي كه ري در توجه به حجم و رشد يك صنعت را ايجاب كرده است تا ما بتوانيم فرصتاين سوگي
ها به اندازه كشورهاي يافته پيشرفته و حجم صنايع نيز در آنها به اندازه كشورهاي توسعههاي حقوقي در آنچارچوب
  شناسايي كنيم. ،ها اطمينان داريمگذاري در آنيهيافته بزرگ نيست، اما نسبت به وجود تمايل قوي براي سرماتوسعه
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  هاها و طبقهوزن مربوط به شاخص
  شاخص ريسك به بازده صنايع باالدست

  
  منبع: مؤسسه فيچ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هشاخص ريسك بازد
درصد 100 

ها بازده
درصد 90

هاي صنعت بازده
درصد 60

ذخاير نفت، ميليارد بشكه
ذخاير گاز، ميليارد متر مكعب

سال قبل 5نرخ اكتشاف، 
ـ   (توليد هيدروكربن  ادل ميليـارد بشـكه مع

)نفت در روز
)درصد(رشد توليد هيدروكربن 

هاي كشوري بازده
درصد 40

)درصد(مالكيت دارايي دولت 
عرصه رقابت

رشد تكميل زيرساخت

ها ريسك
درصد 10

هاي صنعت ريسك
درصد 80

حق االمتيازها
ماليات بر درآمد

نوع مجوز
محيط اداري
محيط قانوني

هاي كشوري ريسك
درصد 20

شاخص ريسك اقتصادي بلندمدت
تشاخص ريسك اقتصادي كوتاه مد
شاخص ريسك سياسي بلندمدت

شاخص ريسك سياسي كوتاه مدت
شاخص ريسك عملياتي
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  شاخص ريسك به بازده صنايع باالدستي-توضيح و منابع-هاشاخص
  منبع  دليل  شاخص  

بازده 
  صنعت

هاي مربوط به سال جاري ها براي توسعه ميدان نفتي است. دادهدهنده حجم فرصتنشان  بشكه)ذخاير نفتي (ميليارد 
  هستند.

منابع كشوري، 
  هاي ماداده

ها مربوط به سال جاري ها جهت توسعه ميادين گازي است. دادهدهنده حجم فرصتنشان  ذخاير گاز (ميليارد متر مكعب)
  هستند.

منابع كشوري، 
  هاي ما.داده

  محاسبه ما  دهد.دورنماي بالقوه صنايع باالدستي را نشان مي  نرخ اكتشافات پنج سال اخير
هاي توليد سوخت

هيدروكربني (ميليارد 
  بشكه معادل نفت)

  بيني ماپيش  نشان دادن مقادير حجم توليد براي پنج سال بعد
  

هاي رشد توليد سوخت
هيدروكربني (ميليارد 
  بشكه معادل نفت، درصد)

  بيني ماپيش  بيني ميزان رشد توليد براي پنج سال آينده.مشخص كردن پيش

  بازده كشور

مالكيت دولت بر 
  ها (درصد)دارايي

هاي بالقوه دسترسي به منابع هاي ملي نفت. دسترسي و محدوديتكل سهم كنترل شركت
  محاسبه ما  دهد.را نشان مي

كند و از اين طريق سطح رقابت هاي فعال تقسيم ميشركتپايه منابع را بر تعداد تقريبي   عرصه رقابت
  محاسبه ما  دهد.را نشان مي

كامل بودن 
  هازيرساخت

كند، ميزان سهولت هاي مربوط به صنايع نفت و گاز را محاسبه ميميزان و كيفيت زيرساخت
  دهد.گذاري مورد نياز در بخش مرمت و نگهداري را نشان ميدسترسي و ميزان سرمايه

  محاسبه ما
  

هاي ريسك
  صنعت

  نوع مجوز
امتياز يك كشور را بر مبناي اينكه آيا مجوزهاي مربوط به صنايع نفت و گاز به عنوان 

شوند نشان هاي سهيم شدن در توليد يا قراردادهاي خدماتي ارائه مينامهتفاهمامتياز، 
  دهد.مي

  محاسبه ما

  منابع دولتي  دهد.هاي فعال در بخش نفت و گاز را نشان ميتوسط شركتنرخ ماليات نسبي پرداختي   ماليات بر درآمد
هاي عوارض و ماليات

  منابع دولتي دهد.هاي تكميلي) عالوه بر ماليات بر درآمد را نشان ميهاي الزامي (و مالياتساير پرداخت  خاص

كاهش ريسك تأخير در جدول فرآيندهاي مربوط به سهولت كسب و كار را با تأكيد ويژه بر   محيط اداري
  دهد.ها را نشان ميزماني اجراي پروژه

امتياز ريسك 
  عملياتي ما

هاي بالقوه در زمينه شفافيت و اثربخشي شاخص دوم سهولت كسب و كار كه چالش  ريسك محيط قانوني
  دهد.حاكميت قانون را نشان مي

امتياز ريسك 
  عملياتي ما

هاي ريسك
  كشوري

شاخص ريسك 
  اقتصادي بلندمدت

هاي ساختاري رشد اقتصادي، بازار كار، ثبات در شاخص ريسك اقتصادي بلندمدت ويژگي
هاي ها و نيز دورنماي بدهيها، ثبات نرخ برابري پول ملي و پايداري تراز پرداختقيمت

  شود.مالي و خارجي براي دهه پيش رو لحاظ مي

شاخص ريسك 
  كشوري ما

شاخص ريسك 
  مدتكوتاهاقتصادي 

هاي كنوني و ارزيابي پذيريمدت، تعريف آسيبهدف از شاخص ريسك اقتصادي كوتاه
ها، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي، تورم، بيكاري، نوسان نرخ ارز، تغييرات در تراز پرداخت

  هاي مالي و خارجي در طي دو سال آينده است.و نيز اسناد مربوط به بدهي

شاخص ريسك 
  كشوري ما

شاخص ريسك 
  سياسي بلندمدت

هاي ساختاري عرصه سياسي كشورها را بر پايه شاخص ريسك سياسي بلندمدت ويژگي
هاي دهد كه كشورهاي ليبرال و دموكراتيك فاقد تنشاين فرض مورد ارزيابي قرار مي

 هاي مربوط به ثباتترين ويژگياي و برخوردار از برابري گسترده در زمينه درآمد، قويفرقه
  دهند.سياسي را در يك افق زماني چندساله از خود نشان مي

شاخص ريسك 
  كشوري ما

شاخص ريسك 
  مدتسياسي كوتاه

هاي سياسي مرتبط با ثبات جو حاكم مدت به ارزيابي ريسكشاخص ريسك سياسي كوتاه
  پردازد.ماه آينده مي 24تر، حداكثر تا گذاري در يك بازه زماني كوتاهبر سرمايه

ص ريسك شاخ
  كشوري ما

شاخص ريسك 
  عملياتي

شاخص ريسك عملياتي ما بر شرايط موجود در ارتباط با چهار حوزه اصلي ريسك متمركز 
  گذاري، مسائل لجستيكي و جرايم و امنيت.است: بازار كار، تجارت و سرمايه

شاخص ريسك 
  عملياتي ما
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  صنايع نفت و گازدستي هاي پايينروش محاسبه شاخص ريسك به بازده در بخش
ناشي از  بازدهها و دستي بر مبناي توازن ميان ريسكدر اين شاخص ميزان جذابيت يك كشور در بخش صنايع پايين

تر سياسي، اقتصادي و عملياتي بازار تلفيق هاي كلييندبگذاري و رتبهورود و فعاليت در بازار كشورهاي مختلف كميت
دهي گذاران در يك صنعت معين وزنهاي سرمايهگيريمبناي ميزان اهميت در تصميم ها را برشوند. سپس اين وروديمي
گذاران به لحاظ توازن ميان روي سرمايه هاي پيشِن فرايند، تصويري موشكافانه و دقيق از واقعيتيكنيم. حاصل امي

بازار خواهد بود. بدين ترتيب تر هاي كليهاي مختص يك صنعت خاص و ويژگيها و نيز ميان ويژگيها و ريسكفرصت
  اي و جهاني ارزيابي كنند.توانند ميزان جذابيت يك بازار را در سطح منطقهكاربران اين شاخص مي

اند. به هاي حقوقي با يكديگر تلفيق شدههاي كارشناسي اختصاصي ما پيرامون نظامها و ارزيابيبينيپيشدر اين شاخص 
كنند و بدين ترتيب برآيند ها، امتيازات مربوط به اين شاخص نيز تغيير ميبينيپيشات و نيز موازات تغيير در قوانين و مقرر

  دهند.نگري را به دست ميپويا و مبتني بر پيش
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  هاها و طبقهوزن مربوط به شاخص
  دستشاخص ريسك به بازده صنايع پايين

  
  منبع: مؤسسه فيچ

  هادهيوزنارزيابي 
درصد امتياز نهايي شاخص) است.  90شكلي طراحي شده كه وزن بازدهي در آن بسيار باال (ماتريس ما به عمد به 
درصد امتياز نهايي مربوط به بازدهي)  70فه نيز وزن بسيار زيادي براي بخش بازدهي صنعت (ؤلهمچنين در درون اين م

هاي بالقوه درازمدت رفيتدر نظر گرفته شده است. اين مسئله ناشي از اين واقعيت است كه زماني كه بحث ظ
ها ين ميزان اهميت را در تعيين فرصتبيشترآيد، حجم و ظرفيت بالقوه يك صنعت براي رشد گذاري به ميان ميسرمايه

ها) در درجه بعدي اهميت دارند و عوامل ساختاري ديگر (عوامل جمعيتي، آمار مربوط به نيروي كار و كيفيت زيرساخت
ين، تمركز و تخصص ما در بازارهاي نوظهور و پيشرو اين سوگيري در توجه به حجم و رشد يك عالوه بر اقرار دارند. 

ها به اندازه كشورهاي هاي حقوقي در آنها را در كشورهايي كه چارچوبصنعت را ايجاب كرده است تا ما بتوانيم فرصت
يافته بزرگ نيست، اما نسبت به وجود تمايل هها به اندازه كشورهاي توسعيافته پيشرفته و حجم صنايع نيز در آنتوسعه

   ها اطمينان داريم شناسايي كنيم.گذاري در آنقوي براي سرمايه
  
  

هشاخص ريسك بازد
درصد 100 

ها بازده
درصد 90

هاي صنعت بازده
درصد 70

)هزار بشكه در روز(ظرفيت پااليش 
)درصد(نرخ بهره برداري 

)درصد(تقاضاي داخلي سوخت 
)درصد(تقاضاي منطقه اي سوخت 
عمر باقيماندة زيرساخت

)هزار بشكه در روز(خالص صادرات نفت خام 

هاي كشوري بازده
درصد 30

)درصد(مالكيت دارايي دولت 
يكپارچگي زيرساخت

ها ريسك
درصد 10

هاي صنعت ريسك
درصد 50

شاخص ريسك لجستيك
يارانه هاي سوخت

هاي كشوري ريسك
درصد 50

شاخص ريسك اقتصادي بلندمدت
تشاخص ريسك اقتصادي كوتاه مد
شاخص ريسك سياسي بلندمدت

شاخص ريسك سياسي كوتاه مدت
شاخص ريسك عملياتي
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  شاخص ريسك به بازده صنايع باالدستي-توضيح و منابع-هاشاخص
  منبع  دليل  شاخص  

بازده 
  صنعت

ظرفيت پااليش (هزار
 -بشكه در روز) 

  سالهميانگين پنج

را در قياس با بازارهاي مشابه به صورت كمي نشان  شدهپااليشحجم كنوني صنايع 
  دهد.مي

  بيني ماپيش
  

وري (درصد)نرخ بهره
  محاسبه ما  دهد.ميزان كارآيي مراكز موجود و نيز موارد مازاد يا كمبود ظرفيت را نشان مي  سالهميانگين پنج

تقاضاي داخلي براي
 سوخت (هزار بشكه در

  سالهروز) ميانگين پنج
  بيني ماپيش  دهد.حجم بازار تقاضاي داخلي در قياس با بازارهاي مشابه را نشان مي

تقاضا براي سوخت
(درصد رشد) ميانگين 

  سالهپنج
  بيني ماپيش  دهد.فرصت تقاضاي داخلي و نيز روند مصرف را نشان مي

ميزان تقاضاي
اي براي منطقه
ميانگين  -سوخت

  سالهپنج
  بيني ماپيش  دهد.اي را به عنوان نماگر فرصت صادرات نشان ميحجم بازار صادرات منطقه

طول عمر   
  محاسبه ما  مانده.ها به منظور تعيين عمر فعال باقيمحاسبه تقريبي طول عمر زيرساخت  هازيرساخت

  

خالص صادرات 
اسمي مواد خام (هزار 

 –بشكه در روز) 
  سالهميانگين پنج

  محاسبه ما  دهد.ظرفيت مازاد عرضه نفت داخلي را به عنوان خوراك بالقوه نشان مي

بازدهي 
  كشور

مالكيت دولت بر 
  دارايي (درصد)

هاي بخش خصوصي گذاريدهد كه چه ميزان از بازار موردنظر آماده جذب سرمايهنشان مي
  محاسبه ما  است.

  محاسبه ما  دهد.نشان ميحجم بازار را بر مبناي ميزان كل جمعيت   جمعيت
  محاسبه ما  دهد.حجم بالقوه بازار را بر مبناي نرخ رشد جمعيت در طي پنج سال نشان مي  رشد جمعيت (درصد)

هاي ريسك
  صنعت

ها، توزيع و پخش سوخت و شاخصي تطبيقي را در زمينه سهولت انتقال خوراك پتروشيمي  ريسك لجستيك
  دهد.مي انعطاف در صادرات و اردات به دست

شاخص ريسك 
  عملياتي ما

هاي مربوط به يارانه
  محاسبه ما  شود.هاي بازار باشند، از امتياز آن بازار كسر ميتر از هزينههاي سوخت پاييناگر قيمت  سوخت

هاي ريسك
  كشوري

شاخص ريسك 
  اقتصادي بلندمدت

بازار كار، ثبات هاي ساختاري رشد اقتصادي، در شاخص ريسك اقتصادي بلندمدت ويژگي
هاي ها و نيز دورنماي بدهيها، ثبات نرخ برابري پول ملي و پايداري تراز پرداختقيمت

 شود.مالي و خارجي براي دهه پيش رو لحاظ مي

شاخص ريسك 
  كشوري ما

شاخص ريسك 
  مدتاقتصادي كوتاه

ارزيابي هاي كنوني و پذيريمدت، تعريف آسيبهدف از شاخص ريسك اقتصادي كوتاه
ها، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي، تورم، بيكاري، نوسان نرخ ارز، تغييرات در تراز پرداخت

  هاي مالي و خارجي در طي دو سال آينده است.و نيز اسناد مربوط به بدهي

شاخص ريسك 
  كشوري ما

شاخص ريسك 
  سياسي بلندمدت

سياسي كشورها را بر پايه هاي ساختاري عرصه شاخص ريسك سياسي بلندمدت ويژگي
هاي دهد كه كشورهاي ليبرال و دموكراتيك فاقد تنشاين فرض مورد ارزيابي قرار مي

هاي مربوط به ثبات ترين ويژگياي و برخوردار از برابري گسترده در زمينه درآمد، قويفرقه
  دهند.سياسي را در يك افق زماني چندساله از خود نشان مي

شاخص ريسك 
  اكشوري م

شاخص ريسك 
  مدتسياسي كوتاه

هاي سياسي مرتبط با ثبات جو حاكم مدت به ارزيابي ريسكشاخص ريسك سياسي كوتاه
  پردازد.ماه آينده مي 24تر، حداكثر تا گذاري در يك بازه زماني كوتاهبر سرمايه

شاخص ريسك 
  كشوري ما

شاخص ريسك 
  عملياتي

در ارتباط با چهار حوزه اصلي ريسك متمركز شاخص ريسك عملياتي ما بر شرايط موجود 
  گذاري، مسائل لجستيكي و جرايم و امنيت.است: بازار كار، تجارت و سرمايه

شاخص ريسك 
  عملياتي ما
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