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ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150  سخن نخستگزارش

بررسی اثرات آندوسفریک و اگزوسفریک بر تعلیق و سکون صنعت باالدستی كشور

سردبیر

الویت بندی عوامل مؤثر خارجی )اگزوسفریک( 
بر تعلیق و س�کون صنعت باالدستی نفت كشوردر 

ده سال گذشته

الف( از بُعد تحریم
 تحریم آمریکا علیه بخش های مالی و بانکی

 تحریم ه��ای اتحادی��ه ی اروپا ب��ر بخش های 
مالی و بانکی

 عدم تمایل واقعی ش��رکت های غربی جهت 
سرمایه گذاری در ایران 

 افزایش ضریب ریسک سرمایه گذاری در اثر 
تحریم ها

 همراهی تلویحی اکثر کش��ورها و شرکت ها 
با سیاست غرب

 تحریم های انتقال فن آوری
 تحریم های کشتی رانی

 تحریم های سازمان ملل
 تحری��م آمری��کا و اتحادی��ه ی اروپ��ا برای 

ترانزیت نفت ایران از خطوط لوله

ب( از بُعد بازارهای جهانی
 کاهش قدرت رقابتی ایران در بازار

در  دیپلماس��ی  از  اس��تفاده  محدودی��ت   
سازمان های جهانی

 نگرانی کمبود سرمایه گذاری و کاهش عرضه
 رکود اقتصاد جهانی

 تغییر جغرافیای عرضه و تقاضا
 تنش های ژئوپلیتیکی )اعراب و اوکراین(

 افزایش انرژی های جایگزین

الویت بندی عوامل مؤثر داخلی )آندوسفریک( بر 
تعلیق و س�کون صنعت باالدستی نفت كشور در ده 

سال گذشته

الف( از بُعد مدیریت دولتی
 نب��ود نظام دیده بان��ی کارآمد در شناس��ایی 

فرصت ه��ا، تهدیده��ا، غافلگی��ری تح��والت 
اقتصادی و ...

ناکارآم��د  و  اش��تباه  سیاس��ت های  اتخ��اذ   
اقتصادی، بازرگانی، ارزی، پولی و مالی

 بحران آفرینی در سطح بین المللی
 روند نامطلوب خصوصی سازی

  ع��دم هماهنگی بخش ه��ای قانون گذاری و 
اجرایی

 فساد مالی و اداری
 هدف مندی یارانه ها

 عدم هماهنگی نهادهای مالی، نظارتی، بانکی 
و اجرایی

ب( از بُعد مدیریت درون صنعت نفت
 س��وء مدیریت در اجرای طرح های توسعه ای 

و افزایش بی رویه ی هزینه ها
 مدیری��ت نامطلوب منابع انس��انی و مهاجرت 

نخبگان
 تغییرات گسترده در رده های ارشد مدیریتی

 استفاده از پیمانکاران ناالیق داخلی
 سوءمدیریت در استفاده از منابع مالی

 الویت بندی غیرمنطقی طرح ها
 تعارضات مدیران غیرنفتی و نفتی

 ضعف قراردادهای نفتی در شرایط فعلی
 کاهش سهم درآمد ش��رکت نفت با کاهش 

صادرات
 مناقصه های غیرشفاف

 بازاریابی و فروش نفت ناکارا
 کیفیت پایین تجهیزات ساخت داخل

بنابرای��ن به نظر می رس��د با وج��ود تالش و 
کوش��ش مجدانه ی مدیران و کارشناس��ان در 
س��طح وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت آنچه 
ام��روز هاله ی تعلی��ق و س��کون را در صنعت 
باالدس��تی کش��ورمان رقم زده حداقل ریشه ی 
ده س��اله و بلکه بیش��تر دارد. نظام قانون گذاری 
و نقش��ه ی راه صنع��ت نفت نیازمن��د تغییرات 
س��اختاری، اصولی و اساسی اس��ت تا انشاءا... 
بتوانیم همگام با جهان باالدس��تی نفت حرکت 
کنیم. امیدواریم با مقاالت ارزشمند خود ما را 
در تحلیل عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر این 

بخش صنعت یاری نمایید.

  تعليق و سكون صنعت باالدستي كشوربررسي اثرات آندوسفريك و اگزوسفريك بر 

  دبيرسر

  
در سكون صنعت باالدستي نفت كشور اگزوسفريك) بر تعليق وبندي عوامل مؤثر خارجي (الويت

  ده سال گذشته

  عد تحريماز بُ الف) 

 هاي مالي و بانكيمريكا عليه بخشتحريم آ 

 هاي مالي و بانكياروپا بر بخش يههاي اتحاديتحريم 

 هاي غربي در ايرانشركتتوسط گذاري عملي سرمايه به خروج و عدم تمايل 

 هاگذاري در اثر تحريمافزايش ضريب ريسك سرمايه 

 ها با سياست غربهمراهي تلويحي اكثر كشورها و شركت 

 آوريفنهاي انتقال تحريم 

 هاي كشتيرانيتحريم 

 هاي سازمان مللتحريم 

  ترانزيت نفت ايران از خطوط لوله اروپا براي يكا و اتحاديهمريآتحريم 

  

  عد بازارهاي جهانياز بُب) 

 كاهش قدرت رقابتي ايران در بازار 

 هاي جهانيمحدوديت استفاده از ديپلماسي در سازمان 

 گذاري و كاهش عرضهنگراني كمبود سرمايه 


