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 بسمه تعالي

زماني براي سريمعادن  پشتيباني خدمات و طبيعيگاز استخراج نفت خام و ارزش افزوده بخش  يبيينتحليل ت

1396-1390 

 2فاطمه قاسمي، 1راضيه فراهاني

 مقدمه

از این بخش  ی كشورای از درآمدهابخش عمده و استهای اصلي اقتصاد ایران حوزه نفت و گاز به عنوان یکي از بخش   

 3معادن پشتيباني خدمات و طبيعي گاز خام، نفت استخراج در این مطالعه ابتدا به بررسي ارزش افزوده بخش .شودمين ميأت

تغييرات صادرات نفت خام  ،يمت ثابت و جاری پرداخته شده است سپس  با توجه به اجزای تاثيرگذار در ارزش افزودهقبه 

 است. مورد تحليل قرار گرفته و نفت خام خوراك پاالیشگاه 

 معادن از توليد ناخالص داخلي پشتيباني خدمات و طبيعي گاز خام، نفت استخراج ارزش افزوده بخش سهم -1

استخراج نفت خام در خصوص سهم ارزش افزوده های حوزه  مركز آمار ایران  1396تا  1390های بررسي آمار طي سال    

رسيده   درصد  14به   26 از رقم   96 تا 90 از سال این بخشسهم   ،دهداز توليد ناخالص داخلي نشان مي و گاز طبيعي

به دليل   .است درصد  11با   94سال  مربوط به بخش و كمترین رقم این  گرددباز مي 90كه بيشترین رقم آن به سال است 

 96و  95، انعکاس آثار آن در عملکرد اقتصادی این سال محدود بود اما در سال  94های پایاني سال اجرای برجام در ماه

 روند صعودی و افزایش سهم نفت از ارزش افزوده اقتصاد قابل مالحظه است. 

 

 حساب های ملي مركز آمار ایران: منبع شکل

                                                           

 های اقتصادیپژوهشگر و رئيس گروه  بخش صنعت، معدن و انرژی دفتر حساب - 1

 های اقتصادیبخش نفت و گاز دفتر حساب سپژوهشگر و كارشنا- 2

های خدمات پشتيباني استخراج فعاليت ( و 06برگيرنده استخراج نفت خام و گاز طبيعي )كد در  ISIC rev.4این بخش مطابق - 3

 شامل پاالیشگاه های نفت و گاز نيست(  ISIC rev.4.)این بخش مطابق استاندارد ( مي باشد 09معدن )كد 
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  (1معادن)به قيمت ثابت پشتيباني خدمات و طبيعي گاز خام، نفت استخراج ارزش افزوده بخش -2

بيشترین ارزش افزوده در دوره مطالعه  با  90دهد در سال بررسي ارزش افزوده این بخش به قيمت ثابت  نشان مي  

 ست.ميليارد ریال رسيده ا 1182987به كمترین ميزان خود یعني  94ميليارد ریال است كه این رقم در سال  1700677

 

 

 حساب های ملي مركز آمار ایران: داده ها مأخذ

و در سال  رو به بهبود گذاشته استروند نزولي رشد  94تا  91از سال  دهدنشان مينيز بررسي رشد ارزش افزوده   

باشد سپس این روند كاهش یافته و در درصد مي 35بيشترین رشد ارزش افزوده  این بخش وجود داشته است كه  95

این رشد  95و در سال  94كه با توجه به اجرایي شدن برجام در پایان سال  درصد رسيده است.5/1به  نرخ  96سال 

 ارزش افزوده قابل توجيه است.

 
 حساب های ملي مركز آمار ایران: داده ها مأخذ

                                                           
 در نظر گرفته شده است. 1390سال پايه در اين مطالعه - 1
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  معادن)به قيمت جاري( پشتيباني خدمات و طبيعي گاز خام، نفت استخراج ارزش افزوده بخش -3

بيشترین ارزش افزوده با رقم  92دهد در دوره مورد بررسي، سال ارزش افزوده این بخش به قيمت جاری نشان مي  

با رقم  94مربوط به سال  ،و كمترین مقدار دهددرصدی را نشان مي 41كه رشد ميليارد ریال را داشته است  2639918

به ازای  دالر 8/48 به  ایران نفتجهاني  در این سال قيمت . استدرصد  7/38رشد منفي  كه باميليارد ریال  1343044

نسبت به تقاضای آن  (2نفت شيل توليد)توان در افزایش عرضه جهاني نفتیافت كه علت را مي كاهش ،1هر بشکه

 لذا یکي از دالیل كاهش شدید  ارزش افزوده این بخش  مربوط به كاهش  قيمت جهاني نفت است.  .دانست

كه  درصد در سال گذشته رسيده است. 7/36و به شود ای در رشد این بخش مالحظه ميروند فزاینده 94بعد از سال 

منتسب  ،كه منجر به افزایش مقدار توليد و صادرات شد  95توان به اجرای برجام در سال البته این افزایش رشد را مي

 رشد چشمگيری نداشته است.های جهاني نفت كرد در حالي كه قيمت

 

 حساب های ملي مركز آمار ایران: داده ها مأخذ                                             حساب های ملي مركز آمار ایران: داده ها مأخذ

 صادرات نفت خام -4

ميليون  811بيشترین مقدار صادرات با  90دهد كه در سال نشان مي نظرمقدار صادرات نفت خام در دوره مورد بررسي    

درصد  كاهش داشت كه یکي از دالیل  2/27، قبل از آنتوليد نفت خام نسبت به سال  ،91سال در  . بوده است بشکه همراه 

ادامه تشدید توان به مي و از دیگر دالیل افت توليد نفت، 3گذاری الزم  جهت اكتشاف و توليد نفت بودآن عدم سرمایه

                                                           
 27،  وزارت نيرو،ص 1394ترازنامه انرژی سال - 1

 آید. ایــالت متحــدهبه دست مي زاسنگ نفتهای خرده انحالل گرمایي، و كردنهيدروژنه، گرماكافتاست كه از  نفت نامتعارفيت شِيل نف -2

از انرژی بخشـي بــه عرضــه شهــای فراوانــي را بــرای كاهــش وابسـتگي بـه واردات انـرژی انجـام داده كـه از آن جملـه تنوعالآمریــکا ت

آمریــکا  گازی درو   را ميتــوان نــام بــرد كشــف ذخایــر عظيــم شــيلهای نفتــي )شيل(طریــق توســعه صنعــت نفــت و گاز نامتعــارف

عرضــه و تقاضــای نفــت و گاز در ســطح روند  بــرداری تجــاری از ایــن ذخایــر، موجــب شــده اســت كــه و امــکان توســعه و بهره

 جهانــي تغييــر كنــد. 

  ، وزارت نيرو1391ترازنامه انرژی سال - 3
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7
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 صادرات شدلذا این كاهش توليد سبب . های حمل و نقل دریایي اشاره كردالمللي عليه ایران و محدودیتهای بينتحریم

  91بشکه در سال ميليون   414به  90 در سال  صادرات نفت ميليون بشکه 811از درصد كاهش یابد و  49 به نفت نزدیك

 به گذاری و واردات كاالها و تجهيزات مربوطهایي عليه سرمایهها و محدودیتبه علت تحریم، نيز 92سال  . درد برس

در .ميليون بشکه كاهش یافت  373به   و صادرات آن 1كاهش نفت توليد  صنعت نفت ایران توسط آمریکا و اروپا ،

 با رقمبه طوری كه  رخ داد 1395سپس یك جهش در سال  شترشد مالیمي در صادرات نفت وجود دا 94و  93های سال

ایران است به طوری كه  94علت این جهش اجرا شدن برجام از زمستان  .رسيددرصدی   27/85ميليون بشکه به رشد  763

 .از دست داده بود پس بگيرد  سهم بازاری را كه به دليل تحریم ها موفق شد

 

 

        1396ترازنامه انرژی : داده ها مأخذ                                              1396نامه انرژی تراز: داده ها مأخذ

 

 نفت خام خوراك پااليشگاه -5

فاصله گرفتن از خام فروشي و ایجاد ارزش افزوده است تا عالوه بر افزایش درآمد، صنعت،  ،نفتدر حوزه  هدف گذاری   

ميزان حاشيه سود در پاالیشگاه ها به عوامل مختلفي بستگي از سویي،   .تکنولوژی و اشتغال نيز به اقتصاد كشور هدیه شود

خوراك و قيمت محصوالت نفت  توان به ميزان فناوری به كار رفته و ضریب پيچيدگي، قيمتاز جمله آنها مي و دارد

های قدیمي موجود در پاالیشگاه های ایران، حاشيه سود خام فروشي نفت وجود فناوری با توجه به،اما  توليدی اشاره كرد

شاهد بر این  در دوره مورد بررسي هاتحویلي به پاالیشگاه ميزان نفت خام خوراك كاهش  كه است بيشتر از صنعت پاالیش

خوراك در دوره مورد بررسي  بيشترین مقدار ميليون بشکه  662 ، 92در سال دهد كه نشان ميذیل  شکل باشد.مدعا مي

رقم خوراك پاالیشگاه به   ،95 ر سالو د كاهش نفت خام خوراك پاالیشگاه وجود داشته است 92بعد از سال  باشد ومي

با توجه به صادرات زیاد نفت در این سال  كه  استسيده است كه كمترین مقدار در دوره مورد نظر رميليون بشکه  607

 است.  بودهدر این سال همراه های داخلي فزایش صادرات با كاهش خوراك پاالیشگاها توان مالحظه كرد كهمي

                                                           
 14، ص، وزارت نيرو2139ترازنامه انرژی سال  - 1
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افزایش رشد نفت   94این روند نزولي است سپس از سال   94دهد تا سال نشان مي نيز  روند رشد نفت خام خوراك

 رسيده است. 1.87گذشته به رشد مثبت  خوراك پاالیشگاه را خواهيم داشت و این رقم در سال

 

 

                                               1396ترازنامه انرژی : داده ها مأخذ                                        1396ترازنامه انرژی : داده ها مأخذ

 گيرينتيجه

كاهش یافت  سهم دالر   8/48  به ایران قيمت جهاني نفتكه  94، در سال ددهميآمارها نشان  96- 90های طي سال  

درصد( كه با كمترین ارزش افزوده این  11ترین مقدار خود رسيد)كل اقتصاد نيز به پایينجاری نفت از ارزش افزوده 

زماني كه  نفت و   همراه بوددرصد  7/38با رشد منفي و  ( ميليارد ریال 1343044با رقم  )بخش به قيمت جاری، 

است و این افزایش سهم  اخيرسال  2 را  بعد از برجام داشته است  مربوط به توليد ناخالص داخلي بيشترین سهم از 

)البته الزم به ذكر  بوده است 95جهش در ارزش افزوده این بخش به قيمت جاری و قيمت ثابت برای سال  به همراه

در این بخش  90ه سطح ارزش افزوده ثابت سال بهنوز  ،ثابتبه قيمت است كه با وجود این جهش در ارزش افزوده 

توان این افزایش در ارزش افزوده را با اقالم ستانده بخش نفت و استخراج گاز طبيعي مي. با توجه به (است نرسيده 

 دهد.را نشان مي 94درصد نسبت به سال  85توجيه كرد. كه رشدی بيش از  95توجه به رشد صادرات نفتي در سال 

 فهرست منابع:

 https://www.amar.org.irهای ملي ایران حساب-درگاه ملي آمار، مركز آمار ایران -1

 1394-1390ترازنامه انرژی، وزارت نيرو،  -2

 http://vcmstudy.irمطالعات زنجيره ارزش،  مركزمقاالت موردی از    -3
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