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نقش گاز طبیعی دراقتصاد مقاومتی
1خلیل قدیمی دیزج2 ,ابوالفضل دهقانی
 -1رئیس برآورد امور پیمانها و برآوردهای مهندسی -شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
و دانشجوی دکتری اقتصاد نفت وگاز -دانشگاه عالمه طباطبائی
 -2رئیس هماهنگی فروش و خدمات مشترکین – شرکت گاز استان یزد
چکیده
رشد روز افزون تولید و مصرف گاز طبیعی با توجه به ذخایر عظیم گازی طی دو دهه اخیر از یکسو و ضرورت تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مدل
اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ظرفیتهای داخلی کشور از سوی دیگر ,ضرورت بررسی نقش گاز طبیعی با سهمی بیش از  7۳درصد در سبد انرژی کشور را در
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان می سازد.بدیهی است تبیین مفهوم مدل اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی آن جهت شفاف شدن موضوع
و تدوین برنامه های کاربردی از ضرورتهای دیگر بشمار می آید.به همین منظور ,نقش گاز طبیعی از ابعاد مختلف از جمله تولیدی,مصرفی,امنیت ملی,مسائل
زیست محیطی و ...مورد تحلیل واقع شده است و در نهایت ضمن تبیین چالشهای موجود راهکارهای عملی ارائه گردیده است.
کلمات کلیدی :اقتصاد مقاومتی-گاز طبیعی-مصرف بهینه انرژی
مقدمه
ضرورت تحقق همزمان اهداف پیشرفت توام با عدالت در دهه چهارم انقالب اسالمی در راستای سند چشم اندازو تاکیدات مقام معظم رهبری طی سالهای
اخیر مبنی بر دستیابی به اهداف مذکور با نامگذاری سالهای اخ یر با محوریت موضوعات مهم اقتصادی از جمله اصالح الگوی مصرف،کار مضاعف و همت
مضاعف،جهاد اقتصادی و تولید ملی با حمایت از کار و سرمایه ایرانی و...اهمیت اقتصاد مقاومتی به معنای شکوفایی اقتصاد ملی در شرایط تحریم اقتصادی به
تعبیر مقام معظم رهبری را بیش از پیش محسوس می نماید.

www.SID.ir

Archive of SID

در مدل اقتصاد مقاومتی از یکسو دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی همزمان با عدالت تاکید می گردد و از سوی دیگر ,رفع مهمترین موانع داخلی از
جمله مصرف بی رویه و پایین بودن سطح تولید ملی و بهره وری و نیز مقابله با مهمترین مانع خارجی یعنی تحریم های اقتصادی مطرح می باشد و این امر
مستلزم حرکت در مسیر جهاد اقتصادی است.چرا که جهاد اقتصادی هم بهترین و هم تنهاترین استراتژی در مدل اقتصاد مقاومتی جهت تحقق اهداف
پیشرفت توام با عدالت با تاکید بر رفع موانع داخلی و خارجی می باشد.
توسعه گاز رسانی بعد از پیروزی شکوهمن د انقالب اسالمی به ویژه طی دو دهه اخیر در راستای اجرای سیاست جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوختهای
فسیلی در بخشهای مختلف مصرف از جمله خانگی,تجاری و صنعتی و ...حاکی از سرمایه گذاریهای عظیم در صنعت گاز کشور در جهت رفاه عمومی و بهره
مندی مردم عزیز ایران اسالمی ا ز نعمت گاز طبیعی بوده است .بطوریکه امروزه ,صنعت عظیم گاز ایران اسالمی با رشد شتابان تولید ,بعنوان سومین
تولیدکننده بزرگ جهان ,محور توسعه اقتصاد ملی تلقی می گردد.
وجود ذخایرگازی فراوان در کشورآنهم در سطح اول جهان و رتبه سوم هم در تولید و هم مصرف در دنیا از یکسو و بررسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
که در راستای رشد پویا و بهبود شاخصهای اقتصادی با رویکردی جهادی,انعطاف پذیر,فرصت ساز,مولد,درون زا,پیشرو و برون گرا در قالب  ۲۴بند ,تدوین
شده است و در بندهای (۴با تاکید بر کاهش شدت انرژی از طریق ظرفیتهای قانون هدفمندی یارانه ها) بند (۸با تاکید بر مدیریت مصرف) دربند( 1۳افزایش
صادرات گاز) در بند (1۴افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز) و در بند (15افزایش ارزش افزودهاز طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز) از سوی
دیگر,مطرح شده است ,میتوان به نقش و جایگاه ویژه و منحصر بفرد گاز طبیعی در اجرایی شدن مدل اقتصاد مقاومتی پی برد.
همچنین سهم باالی  7۳درصدی گاز طبیعی در سبد انرژی کشور و نقش محوری آن در اقتصاد ملی ,و نیز روند صعودی جایگزینی گاز طبیعی بجای سایر
سوختهای فسیلی در سطح بین المللی ,گواه آنست همانگونه که قرن بیستم قرن نفت بود ,قرن  ۲1قرن گاز خواهد بود .بنابراین تحلیل نقش گاز طبیعی در
مدل اقتصاد مقاومتی از اهمیت خاصی برخوردار است .بطوریکه تولید گاز طبیعی با توسعه سرمایه گذاری در صنعت گاز و آثار آن بر رشد و شکوفایی
اقتصادی از یکسو و پاک بودن این نعمت الهی نسبت به سایر سوختهای فسیلی و درنتیجه کاهش آالینده های زیست محیطی از سوی دیگر میتواند موجبات
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تحقق پیشرفت و توسعه پایدار را برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد و همچنین بهره مندی بیش از  ۹۶درصد خانوارهای شهری و  ۶۳درصد خانوارهای
روستایی از نعمت گاز طبیعی ,موید افزایش شاخصهای عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است.
در ضمن مدیریت بهینه مصرف گاز طبیعی در تمام بخشهای مصرف نیز از الزامات اساسی در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی محسوب می گردد .بدیهی
است در صورت تداوم مسابقه تولید و مصرف گاز طبیعی آنهم با عدم رعایت الگوهای مصرف در تمام بخشهای مصرف کننده اعم از خانگی,
نیروگاهی,صنعتی,تجاری,حمل و نقل و ...و پایین ماندن سهم ایران در تجارت گاز طبیعی و نیز محدودیت در تزریق گاز به مخازن نفتی در اثر مصرف بی
رویه و ...می توان اینگونه استنباط نمود که مدل اقتصاد مقاومتی با توجه به جایگاه گاز طبیعی در اقتصاد ملی در صورت عدم بهینه سازی مصرف گاز
طبیعی ,با چالش جدی روبرو خواهد شد.
تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی
بدیهی است به منظور شفاف شدن علمی مفهوم اقتصاد مقاومتی که بنا به تعبیر مقام معظم رهبری شکوفایی اقتصادی در شرایط تحریم است ،ضروری
است ابتدا مفهوم اقتصاد و تحوالت آن د ر جوامع مختلف مشخص و سپس مدل اقتصاد مقاومتی با توجه به تبیین نظامهای اقتصادی سرمایه داری
وسوسیالیستی معرفی گردد.
 -1-1مفهوم علم اقتصاد و جایگاه آن در جوامع بشری:
هرچند تاریخ اقتصاد به عنوان یکی از حوزه های اجتماعی از ابتدای آغاز جوامع بشری می باشد.لیکن تاریخ تولد علم اقتصاد را انتشار کتاب "ماهیت
ثروت ملل"توسط آدام اسمیت در سال  1775میالدی میدانند.
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 -1-1-1تعریف علم اقتصاد
بر خالف تصور اغلب افرادی که با اقتصاد بصورت علمی آشنایی ندارند ،اقتصاد مترادف پول تعریف نشده است بلکه اقتصاد بعنوان علمی است که می
تواند حدا کثر خواسته ها واهداف مورد نظر شرکتها ،افراد و دولتها را با توجه به محدودیت منابع ،امکانات و شرایطی که دارند تأمین نماید .در واقع هر
فردی اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی ،از یک طرف با خواسته ها و اهدافی روبروست که دارای خصلت نامحدود هستند و
از سوی دیگر برای دستیابی به این اهداف ،منابع و امکانات در دسترس او ،محدود می باشند .لذا علمی که بتواند حداکثر اهداف را با توجه به محدویت
منابع تأمین کند بعنوان علم اقتصاد تلقی می گردد.
بر اساس چنین دیدگاهی است که علم اقتصاد را بعنوان علم تخصیص بهینه منابع و یا علم انتخاب تعریف می نمایند .چرا که بدون انتخاب بهینه و
بدون تخصیص بهینه منابع ،امکان حداکثر سازی خواسته ها واهداف با توجه به محدودیت منابع ،مسیر نمی باشد.
بنابراین برای اقتصادی رفتار کردن در هر سازمانی بایستی سه گام اساسی برداشته شود:
 )1تعیین اهداف و خواسته ها
 )۲مشخص نمودن منابع ،امکانات وتوانمندیها
 )۳برنامه ریزی و یافتن راهی برای تحقق حداکثر اهداف با توجه به محدویت شرایط و منابع
بدیهی است هر شرکتی برای اعمال سیاستهای متناسب با استراتژی بنگاهداری اقتصادی بایستی مراحل سه گانه مذکور را به مرحله اجراء در آورد .چرا
که بدون عملیاتی نمودن تعریف اقتصاد در تمام بدنه شرکت تحقق اهداف مورد نظر از طریق بکارگیری استراتژی بنگاهداری اقتصادی ،امکان پذیر
نخواهد بود .به همین منظور ،در بخش بعد به تحوالت اقتصادی جهت شفافیت بهتر موضوع پرداخته می شود.
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 -2-1-1تحوالت اقتصادی
بعد از پایه گذاری علم اقتصاد در قرن  1۸میالدی (  177۶میالدی) طرفداران مکتب کالسیک ،نظام اقتصاد سرمایه داری را با حداقل دخالت دولت و
واگذاری تمام امور و فعالیتها به بخش خصوصی ،مطرح نمودند ،بطوریکه دولت تنها وظیفه تامین امنیت داخلی و خارجی و تولید کاالها و خدمات عمومی را
عهده دار بود .نظام اقتصادی که از آن بعنوان نظام اقتصاد آزاد یا سرمایه داری نیز نام برده می شود.
چرا که ماهیت ثروت ملل در آن زمان طال ونقره (منابع مالی )بود .لذا توسعه تجارت بعنوان استراتژی توسعه مطرح گردید .و به منظور تداوم تجارت تقویت و
توس عه نظام تولید ضروری است  .برای افزایش تولید بکارگیری عوامل تولید اجتناب ناپذیر است.
)Q=F(L,K
ثروت

تجارت

MAX

توليد

سئوال اساسی که مطرح گردید این بود که عایدی حاصل از تولید چگونه بین کارگران و کارفرمایان (صاحبان سرمایه)تقسیم شود .به استناد قانون حداقل
دستمزد( ریکاردو ) بدلیل باال بودن میل نهایی به مصرف کارگران عایدی حاصل از تولید نصیب سرمایه داران می شد.و کارگران تنها حقوق" بخور نمیر "
دریافت می کردند .لذا استثمار توجیه اقتصادی داشت.
ودر عرصه بین المللی نیز به دو دلیل دسترسی به بازارهای مصرف و مواد اولیه و انرژی ارزان استعمار شکل گرفت  .بنابراین در کشورهای غربی اقتصاد
بعنوان زیر بنای جوامع غربی مطرح می باشد.
تا سال  1۹۲۹میالدی که بزرگترین بحران اقتصادی در دنیا شکل گرفت ،بر تمام سیاستها و برنامه های اقتصادی کشورهای قدرتمند جهان سیطره انداخت
و در واقع کشورها در چارچوب چنین نظامی بود که دست به استعمار در عرصه بین المللی زده ودر عرصه داخلی نیز طبق قانون حداقل دستمزد ،استثمار را
برای مردم کشور خود به ارمغان آوردند.
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بعد از شکل گیری بحران کبیر در  1۹۲۹و تداوم آن تا سال  1۹۳5میالدی ،دو گروه در قالب کنیزیها درچارچوب نظام اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستها
در چارچوب نظام اقتصاد کمونیستی ،دخالت د ولت را برای رفع بحران مطرح نمودند .طرفداران مکتب کنیز خواستار مداخله بیشتر دولت در امور اقتصادی
شدند وبعد از این سالها ،کشورهایی که از نظام اقتصاد سرمایه داری تبعیت می کردند در قالب دیدگاههای مکتب کنیز به اعمال سیاستهای مالی انبساطی
برای مقابله با بیکاری و اجرای سیاستهای مالی انقباضی برای مهار تورم پرداختند و در واقع سهم بخش دولتی در مقایسه با دیدگاه کالسیکها در این نظام
اقتصاد سرمایه داری که از آن به اقتصاد سرمایه داری مقرراتی تعبیر می شود .افزایش یافت و دولت نسبت به گذشته در اقتصاد حق دخالت بیشتری پیدا
کرد.
در مقابل طرفداران نظام اقتصاد سوسیالیستی معتقد به دخالت بخش خصوصی در اقتصاد نبودند و در سایه اجرای چنین نظامی بود که تمام فعالیتها به
بخش دولتی واگذار شد و بخش خصوصی از بین رفت.
عدم موفقیت نظام اقتصاد سوسیالیستی در عمل و فروپاشی آن در سال  1۹۹۴میالدی ونیز عدم کارایی سیاستهای اقتصادی در قالب مکاتب کنیزی و
کالسیکی در نظام اقتصاد سرمایه داری و پیدایش مشکالت جدید اقتصادی از جمله پدیده تورم رکودی در سال  1۹75میالدی منجر به عملیاتی شدن نظام
اقتصاد مختلط که ترکیبی از هر دو نظام اقتصاد سوسیالیستی وسرمایه داری است ،گردید.
در چارچوب نظام اقتصاد مختلط که در حال حاضر تمام کشورهای دنیا از آن تبعیت می کنند هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در اقتصاد فعال هستند
و در چارچوب این نظام ،دولت سه وظیفه اصلی برعهده دارد.
الف) وظیفه تخصصی ( تخصیص بهینه منابع :اقتصادی رفتار کردن)
ب) وظیفه تثبیتی ( ایجاد ثبات اقتصادی)
ج) وظیفه توزیعی( توزیع عادالنه در آمد و ثروت بین جمعیت)
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بنابراین رعایت اصول علم اقتصاد برای تمامی سازمانها و شرکتها اعم از دولتی و خصوصی الزامی است چرا که در صورت عدم توجه به اصول مدیریت
اقتصادی در بخش دولتی مشکالت به شکل کسری بودجه دولت بروز خواهد کرد و در بخش خصوصی نیز منجر به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه خواهد شد.
 -۲-1مفهوم مدل اقتصاد مقاومتی
هر جامعه ای از سه حوزه اقتصاد  ،فرهنگ و سیاست تشکیل شده است  .انسان بعنوان عضو اصلی در اجتماع بشری  ،در تمام حوزه های اجتماعی دارای
نقش خاصی است  .بررسی رفتار انسان در حوزه اقتصادی از حیث تولید  ،توزیع و مصرف بعنوان یکی از تعریفهای علم اقتصاد بیان می گردد  .از سوی دیگر
دین هم بعنوان برنامه زندگی انسان در تمام شئون زندگی ازجمله حوزه اقتصادی دارای برنامه های خاصی برای رفتار انسان می باشد لذا وجه اشتراک دین و
اقتصاد مربوط به رفتار انسان می باشد بنابراین اسالم بعنوان دین کامل  ،دارای برنامه های کاملتر و جامع تری برای بهینه نمودن رفتار انسان در حوزه
اقتصاد است لذا تصور استقالل اقتصاد و اسالم محال است  .بعبارت دیگر  ،اشتراک در موضوع مورد مطالعه بین اسالم و اقتصاد که بهینه نمودن رفتار انسان
است منجر به ایجاد اقتصاد اسالمی می گردد که در صورت طراحی نظام اقتصادی مبتنی بر اسالم می توان نظام اقتصادی اسالم را در جامعه اسالمی به
مرحله اجرا در آورد  .کما اینکه پیامبر اکرم (ص) بعد از تشکیل حکومت اسالمی  ،نظام اقتصادی را برای رشد و شکوفایی جامعه اسالمی به مرحله عمل و
ظهور رساندند که برگرفته از تعالیم الهام بخش وحی بود .
دقت در تعالیم دین اسالم و سیره عملی رسول گرامی اسالم محمد مصطفی (ص) حاکی از زیربنا بودن فرهنگ اسالمی در جامعه است بطوریکه در جامعه
اسال می تمام حوزه های اجتماعی از جمله اقتصاد و سیاست باید در چارچوب فرهنگ اسالمی بصورت نظام سازگار طراحی و اجراء گردند .
امروزه زیربنای نظامهای اقتصادی یعنی سرمایه داری و سوسیالیستی  ،اقتصاد می باشد بطوریکه در تقابل منافع اقتصادی با منافع فرهنگی و سیاسی ،
اولو یت به منافع اقتصادی داده می شود  .لیکن در جامعه اسالمی  ،آنچه بعنوان زیربنا در طراحی و اجرای نظام اقتصادی  ،باید مدنظر قرار گیرد توجه به
فرهنگ اسالمی است  .بنابراین یکی از اختالفهای اساسی بین نظام اقتصاد اسالمی با سایر نظامهای اقتصادی مربوط به نحوه ارتباط بین حوزه های اجتماعی
است .
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امروزه باتوجه به تجربه حاصل از اجرای نظامهای اقتصادی از جمله نظام اقتصادی سرمایه داری  ،نظام اقتصاد سوسیالیستی چه بصورت کامال" مستقل و چه
در قالب ترکیبی از هر دو نظ ام  ،شاهد بروز بحرانهای اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا اعم از توسعه نیافته و حتی توسعه یافته نیز هستیم  .لذا ارائه الگوی
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نوین برای هدایت اقتصادی جوامع بشری خصوصا جوامع مسلمان که درصد قابل توجهی از منابع  ،جمعیت و وسعت جهان را به خود اختصاص داده اند از
ضرورتهای اجتناب ناپذیر بشمار می آید .
شناخت کامل دین اسالم در تمام حوزه های جامعه و بکارگیری آموزه های دینی و سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین علیهم السالم می تواند
غبار تاریخ را از نظام اقتصادی اسالم  ،پاک کند و تنها با کشف صحیح نظام اقتصاد اسالمی در صدر اسالم است که می توان با بکارگیری آن در جوامع
امروزی  ،عالوه بر رفع معضالت اقتصادی موجود  ،امکان رشد و توسعه پایدار را برای همه بشریت به ارمغان آورد بدیهی است این امر زمانی محقق خواهد
شد که فرهنگ اسالمی در جوامع بشری شناخته شده و نهادینه شود  .کما اینکه پیامبر گرامی اسالم نیز در طول سالهای قبل از هجرت و حتی بعد از
هجرت تمام تالش و همت خود را معطوف به ارائه فرهنگ اسالمی و تربیت انسانها براساس این فرهنگ غنی بودند چراکه بدون نهادینه شدن اخالق و
فرهنگ اسالمی در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی  ،امکان اجرای نظامهای اجتماعی  ،از جمله نظام اقتصادی اسالم وجود ندارد.
بطور خالصه جهت تدوین نظام اقتصادی اسالم ضروری است در مرحله نخست برنامه ریزیهای توسعه اجتماعی را با اولویت فرهنگ اسالمی تدوین نمود
چراکه منظور از نظام اقتصادی اسالم  ،نظام اقتصادی مبتنی بر فرهنگ اسالمی است .
امروزه هدف گذاری پیشرفت توأم با عدالت در دهه چهارم انقالب اسالمی به منظور ارائه الگوی اسالمی –ایرانی پیشرفت از یکسو و وجود موانع داخلی و
خارجی از سوی دیگر ضرورت تدوین و اجرای استراتژی جهاد اقتصادی را بیش از پیش نمایان می سازد  .و این مدل همان مدل اقتصاد مقاومتی است.
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تبیین موانع موجود بر سر راه مدل اقتصاد مقاومتی

موانع موجود در حوزه اقتصاد ایران را می توان به دو دسته موانع داخلی و موانع خارجی طبقه بندی نمود .
هر چند موانع موجود از اعم داخلی و خارجی دارای تعدد و تنوع می باشند لیکن شناسایی مهمترین موانع و رفع آنها از گامهای مهم درجهت تقویت اقتصاد
مقاومتی است.
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موانع موجود داخلی

 :پایین بودن سطح تولید و بهره وری از یکسو و باال بودن مصرف از سوی دیگر از مهمترین موانع داخلی در اقتصاد ملی بشمار می آید

 .بطوریکه براساس اهداف تعریف شده در برنامه های توسعه چهارم و حتی پنجم توسعه  ،حداقل رشد اقتصادی بایستی  ۸درصد باشد که از این میزان حداقل  ۲/5درصد
مربوط به بهره وری است .
الف)

پایین بودن تولید

 :بررسی عوامل موثر بر عرضه و تولید در اقتصاد ایران حاکی از آنست که مهمترین دلیل پایین بودن سطح تولید مربوط به ضعف مدیریت می

باشد  .هرچند عوامل متعددی از جمله تکنولوژی  ،تحریم و فشارهای اقتصادی  ،نبود زیرساختهای الزم و  ....را می توان بعنوان دالیلی برای پایین بودن سطح تولید معرفی
نمود لیکن به اعتقاد اکثر صاحب نظران در صورت تقویت مدیریت می توان بر مشکالت در عرصه تولید فائق آمد و سطح تولید را ارتقاء داد .

ب) پایین بودن سطح بهره وری

 :امروزه بهره وری پایین از دیگر موانع مهم در مسیر جهاد اقتصادی محسوب می گردد و ضروری است ضمن تبیین تعریف دقیق و

شفاف بهره وری مکانیسم ارتقاء سطح بهره وری در اقتصاد ملی فراهم گردد.

ج) مصرف بی رویه

 :امروزه یکی از موانع موجود بر سر راه تحقق هدف پیشرفت توآم با عدالت درمدل اقتصاد مقاومتی ،مانع بزرگ و مهم مصرف بی رویه می باشد .

هر چند با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها انتظار می رود مصرف کاالهای یارانه ای بویژه حاملهای انرژی اصالح گردد لیکن شناسایی عوامل مهم و موثر بر مصرف
بی رویه و رفع آنها می تواند در تقویت اقتصاد مقاومتی موثر واقع گردد .
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 -۲-۳-1تحریم اقتصادی مهمترین مانع خارجی

 :جوامع غرب هم در گذشته و هم در زمان حال بدلیل زیربنا قرار دادن اقتصاد از هیچ تالشی جهت تأمین

منافع اقتصادی دریغ نمی نمایند  .امروزه فشارهای اقتصادی در قالب سیاستهای تحریم اقتصادی از مهمترین راهکارهای بیگانگان برای مقابله با پیشرفت ایران اسالمی
است  .لذا تحریم اقتصادی بعنوان یک مانع مهم خارجی است بطوری که با حرکت در مسیر جهاد اقتصادی می توان این محدودیت را به فرصتی جهت تحقق اهداف مبدل
ساخت .
بنابراین ضروری است در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود از جمله منابع نفت و گاز بتوان گامهای موثری را برداشت.

 -2نقش گاز طبیعی در اقتصاد مقاومتی
با توجه به جایگاه صنعت گاز به عنوان محور توسعه که در حال حاضر به عنوان سومین تولید کننده گاز در سطح جهانی مطرح است و ایران اسالمی اولین
دارنده ذخایرگازی دنیا به عنوان سومین مصرف کننده بزرگ جهان نیز بشمار می آید.لذا نقش گاز طبیعی در مدل اقتصاد مقاومتی حداقل از سه بعد قابل
بررسی و ارزیابی است :
الف) نقش گاز طبیعی در تولید ملی و در نهایت رشد اقتصادی
ب) بهینه سازی مصرف گاز طبیعی از الزامات اساسی در مدل اقتصاد مقاومتی
ج) نقش گاز طبیعی در تقویت امنیت ملی

 -1-2نقش گاز طبیعی در رشد اقتصادی
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با توجه به مفهوم توسعه پایدار که افزایش کمی و کیفی تولید ملی با رعایت مسائل زیست محیطی است لذا توسعه صنعت گاز طبیعی با افزایش سرمایه
گذاریها در راستای ارتقای توان تولید,پاالیش ,انتقال و توزیع گاز طبیعی ,هم بطور مستقیم بدلیل افزایش تولید گاز طبیعی منجر به افزایش تولید ملی و به
تبع آن رشد اقتصادی می گردد و هم بطور غیر مستقیم با ایجاد ارزش افزوده در سایر بخشهای اقتصادی ,سبب رشد اقتصادی بیشتر می گردد .این درحالی
است که گاز طبیعی بدلیل پاک بودن نسبت به سایر سوختهای فسیلی ,نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می نماید.
جمهوری اسالمی ایران با تولید  1۹۶میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال  1۳۹۳بعنوان سومین تولید کننده بزرگ جهان اولین دارنده ذخایر گازی دنیا
محسوب می گردد .بنابراین نقش گاز طبیعی را در راستای اقتصاد مقاومتی می توان از بعد توان تولیدی صنعت عظیم گاز کشور مطرح نمود بطوریکه این
صنعت نقش محوری در توسعه پایدار و ارتقاء سطح رفاه عمومی جامعه و ارتقای سطح عدالت اجتماعی ایفاء می نماید.
همانطوری که از جدول شماره  1مالحظه میگردد که رشد تولید گاز طبیعی طی دهه اخیر  ۸۳درصد بوده است و صادرات و واردات به ترتیب  ۹1و ۴۰
درصد رشد داشته است.
بر اساس اطالعات جدول شماره  ۲مصرف گاز طبیعی طی دهه اخیر از رشد ۲۶۴درصدی (  ۳,۶برابری) برخوردار است که افزایش رشد مصرف از جنبه گاز
رسانی ,بهره مندی بخشهای مختلف مصرف ,برخورداری مردم از این نعمت الهی در اقصی نقاط کشور ,قابل چشمگیر و ستودنی است .لیکن از جنبه عدم
رعایت مصرف بهینه و هدر رفتن آن در اثر عدم رعایت الگوهای مصرف ,نگران کننده می باشد.

جدول شماره  :1آمار تولید ,واردات و صادرات گاز طبیعی
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1۳۸۳

1۳۹۳

رشد طی دهه اخیر (درصد)

برداشت از منابع  /تولید

1۰7

1۹۶

۸۳

گاز تحویلی به خطوط

1۰۳

1۸۲

77

واردات

5

7

۴۰

صادرات

۴,7

۹

۹1

منبع:مدیریت گاز رسانی و محاسبات محقق

جدول شماره  :۲آمار مصرف گاز طبیعی در بخشهای مختلف مصرف

واحد :میلیارد متر مکعب

1۳۸۳

1۳۹۳

رشد طی دهه اخیر (درصد)

مصرف کل

۴7

17۳

۲۶۴

نیروگاهها

۳۴

5۰

۴۴

پتروشیمی

۳,5

15

صنایع فوالد

۴,۲

۶,5

5۴

کارخانجات سیمان

1,5

5,۸

۲۸۶

۳۲۸

منبع:مدیریت گاز رسانی و محاسبات محقق
در ضمن,رشد چشمگیر مصرف گاز طبیعی در صنایع عمده از جمله پتروشیمی ,فوالد و سیمان و نیروگاهها حاکی از نقش موثر و بی بدیل گاز طبیعی در
شکوفایی اقتصاد ملی در چارچوب مدل اقتصاد مقاومتی است.
 -2-1بهینه سازی مصرف گاز طبیعی از الزامات اساسی در مدل اقتصاد مقاومتی
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جایگاه ایران در خصوص میزان مصرف گاز بعد از کشورهای امریکا و روسیه در رتبه سوم جهان قرار دارد.بطوری که میزان مصرف گاز طبیعی در دهه اخیر
بطور متوسط از رشد  1۰درصدی برخوردار بوده است .هرچند بخشی از این رشد مصرف بدلیل توسعه گازرسانی و افزایش انواع مشترکین اعم از خانگی ،
تجاری ،صنعتی و نیروگاهی و حمل و نقل بوده است لیکن مصرف بیش از حد و هدر رفتن این نعمت الهی و ثروت ملی در بخشهای مختلف مصرف از

مهمترین موانع حرکت به سمت شکوفایی اقتصادی است.
با اجرای سیاست جایگزینی گاز طبیعی با سایر فرآورده های نفتی بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و سرعت بخشیدن به آن پس از جنگ تحمیلی با
توسعه گازرسانی امکان بهره مندی مردم از این نعمت خدادادی فراهم گردید .بطوریکه در حال حاضر حدود  ۲۰میلیون خانوار از گاز طبیعی استفاده می
نمایند.
افزایش چشمگیر سهم گاز در سبد انرژی طی سالهای اخیر به حدود  7۳درصد و روند صعودی آن در بخشهای مختلف مصرف از جمله بخش صنعتی ،
تجاری  ،خانگی و نیروگاهی از یکسو و پایان پذیر بودن ذخایر گازی از سوی دیگر  ،ضرورت مصرف بهینه گاز را درتمام بخشهای مصرف کننده بیش از پیش
محسوس می نماید .
به منظور بررسی بهبنه سازی گاز به عنوان یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی ابتدا به ریشه یابی دالیل اصلی مصرف بی رویه این نعمت خدادادی وارائه
راهکارهای مرتبط با آن پرداخته می شود .

 -1-2-2علل اصلی مصرف بی رویه گاز طبیعی و راهکارهای مصرف بهینه آن
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بررسی رفتارهای مصرفی خانوارها حاکی از اینست که عوامل مهم و اثرگذار بر مصرف غیر بهینه را می توان در سه گروه فنی ،اقتصادی و فرهنگی طبقه
بندی نمود .بنابراین راهکارهای اصالح الگوی مصرف گازطبیعی در بخش خانگی را باتوجه به باال بودن متوسط مصرف گاز در این بخش نسبت به
استانداردهای موجود  ،با توجه به این ریشه ها مشخص می گردد
الف) فنی

ب)اقتصادی

ج)فرهنگی

الف :دیدگاه فنی  :یکی از مهمترین عوامل موثر بر اتالف انرژی از جمله گاز در بخش خانگی بدلیل غیراستاندارد بودن وسایل گازسوز است .
درحال حاضر  ،هیچکدام از وسایل گازسوز از جمله بخاری  ،آبگرمکن و  ....دارای برچسب انرژی در سطح  Aو  Bنیستند  .بطوریکه تنها  ۲/7درصد از بخاریها
دارای برچسب انرژی رده  Cو 1۸درصد در سطح  Dو مابقی آنها در سطح  ۳۸( Eدرصد) و  ۲7( Fدرصد) و  1۴/5( Gدرصد) قرار دارند .
و به همین ترتیب تنها  1۴درصد آبگرمکن های موجود در کشور برچسب انرژی  Cو مابقی آنها در رده های پایین تر قرار دارند.
باعنایت به اینکه یکی از عوامل موثر بر مصرف بی رویه گا ز طبیعی پایین بودن راندمان وسایل گازسوز است لذا تولید وسایل گازسوز با برچسب انرژی  Aو B
باید مورد تشویق و حمایت قرار گرفته و از تولید وسایل گازسوز با راندمان پایین جلوگیری بعمل اید  .در این میان  ،اعطای تسهیالت بانکی  ،معافیت های
مالیاتی و  ....در راستای ت شویق تولید کنندگان وسایل گازسوز با راندمان باالی انرژی از یکسو و وضع مالیاتهای سنگین  ،عدم حمایتهای مالی و عدم صدور
مجوز برای تولید کنندگان وسایل گازسوز با برچسب انرژی پایین می تواند در راستای اصالح الگوی مصرف بهینه گاز مفید و موثر واقع گردد  .حتی وضع
تعرف ه های باالی گمرکی بر واردات وسایل گازسوز با راندمان پایین و نیز واردات وسایل گازسوز با راندمان باالی انرژی از سیاستهای کارآمد در جهت
جلوگیری از مصرف بی رویه گاز محسوب می گردد .
عدم رعایت استانداردهای مربوط به ساختمان از دیگر عوامل اتالف انرژی در بخش خانگی به ویژه در ماههای سرد سال می باشد  .هرچند تالشهایی در جهت
رعایت اصول مربوط به جلوگیری از مصرف بی رویه گاز در مبحث  1۹ساختمان صورت پذیرفته است  ،لیکن وجود حدود ۲5درصد هدر رفتن انرژی بدلیل
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نوع ساختمانهای موجود و عدم رعایت استانداردهای مرتبط  ،تالش برساخت وا حدهای مسکونی بدون اتالف انرژی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در راستای
اصالح الگوی مصرف گاز محسوب می گردد .
ب) دیدگاه اقتصادی  :یارانه ای بودن قیمت گازطبیعی و پایین بودن سهم هزینه گاز در سبد مصرفی خانوارها از مهمترین دالیل اقتصادی هدر رفتن گاز در
بخش خانگی و حتی سایر بخشهای مصرف کننده است  .هرچند واقعی نمودن قیمت گاز بعنوان راهکار اقتصادی جهت رعایت الگوی مصرف تعریف شده گاز
مطرح می گردد لیکن اعمال قیمت واقعی در شرایط فعلی اقتصاد ملی می تواند منجر به شوک تورمی گردد  .لذا اخذ قیمت های باال از مشترکین پرمصرف
بگونه ای که با مصرف بیشتر  ،مشترکین خارج از الگوی مصرف از یارانه کمتری برخوردار باشند می تواند در شرایط فعلی انگیزه الزم را به منظور اصالح
الگوی مصرف فراهم نماید  .در این میان اجرای طرح پلکانی قیمت گذاری گاز در بخش خانگی که از سال  1۳۸5تاکنون درحال اجراست تاحدی در
جلوگیری از مصرف بی رویه موثر بوده است  .بطوریکه اعمال قیمتهای گاز متناسب با مصرف مشترکین بگونه ای که در صورت عدم رعایت الگوی مصرف ،
مشترکی که دارای مصارف باالتر از الگوست مجبور به پرداخت هزینه بیشتر خواهد بود  .از راهکارهای مهم با رویکرد عادالنه در اعمال سیاست قیمتی است .
هرچه شدت و میزان قیمت نسبت به مشترکین پرمصرف و خارج از الگو بیشتر باشد  ،ضمانت اجرایی اعمال این روش قیمت گذاری (پلکانی) در راستای
جلوگیری از مصرف بی رویه گاز اثربخش تر خواهد بود بطوریکه در قانون هدفمندی یارانه ها در بخش خانگی همین روش مورد استفاده واقع گردیده است.
ج) دیدگاه فرهنگی  :بررسی رفتار مصرفی خانوارها طی سالهای اخیر حاکی از این نکته مهم و اساسی است که متوسط مصرف هر خانوار ایرانی در مقایسه با
کشورهای مصرف کننده گاز که حتی دارای سرمای شدیدتری نیز هستند در سطح باالتری قرار دارد و حتی سرانه مصرف هر خانوار در استانهای معتدل از
استانهای سردسیر باالتر است و نیز متوسط سرانه مصرف خانوار طی دهه اخیر  ،بطور میانگین بیش از  ۶درصد نیز افزایش داشته است  .همه موارد مذکور
حاکی از فرهنگ غلط مصرف گازطبیعی است .
بدیهی است حتی درصورت رفع موانع فنی و اعما ل سیاستهای قیمتی مناسب  ،بدون اصالح فرهنگ مصرف امکان جلوگیری از مصارف غیرضروری و بی رویه
میسر نخواهد بود .
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در این میان فرهنگ سازی و افزایش سطح آگاهی عموم مردم بویژه مشترکین پرمصرف نسبت به ارزش واقعی گاز و امکان کسب ارزش افزوده باال از
گازطبیعی در بخشهای ص نعتی از جمله پتروشیمی و معرفی تالشهای فراوان و صرف هزینه های بسیار در فرآیند استخراج  ،تولید  ،پاالیش  ،انتقال و توزیع
گازطبیعی در قالب برنامه های مختلف از طریق رسانه های گروهی ازجمله اقدامات مهم در جهت اصالح الگوی مصرف گازطبیعی بشمار می آید.
بنابراین برنا مه ریزی جامع و هدفمند همگام باعزم ملی و ایجاد تعادل و هماهنگی بین دستگاههای مختلف اجرایی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در اصالح
الگوی مصرف گازطبیعی محسوب می گردد  .لذا تشکیل شورای عالی انرژی به منظور هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذیربط از اهمیت فوق العاده ای
برخوردار است.
 -3-2نقش گاز طبیعی در تقویت امنیت ملی
بر اساس نظریه های کالسیک ,امنیت انرژی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی از عوامل موثر بر امنیت ملی است .این در حالی است که در نظریه های جدید,
امنیت انرژی بدون واسطه از عوامل اصلی امنیت ملی بشمار می آید .با توجه به باالبودن سهم گاز طبیعی در سبد انرژی از یکطرف ونیز مصرف بیش از ۹5
درصد تولید گاز در کشور با توجه به تراز مثبت و ناچیز تجارت گاز طبیعی از طرف دیگر,نسبت تولید به مصرف گاز شاخص مهمی در تحقق امنیت ملی
است .بطوریکه هرچه تولید گاز از مصرف آن بیشتر باشد گاز می تواند منجر به تقویت امنیت ملی گردد و در غیر اینصورت کمبود گاز در اثر مصرف بیش از
تولید آن می تواند امنیت ملی را دچار اختالل نماید .بدیهی است با توجه به انواع مصارف گاز طبیعی درصورت تصور قطع گاز ,عالوه بر تعطیلی صنایع و به
تبع آن اقتصاد ملی ,زندگی مردم بدلیل استفاده از گاز در گرمایش و پخت و پز و آبگرم و  ...مختل می گردد.
 -3جمع بندی
بنابر مطالب بیان شده می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که گاز طبیعی از سه بعد تولیدی,امنیتی و بهینه سازی مصرف انرژی می تواند نقش محوری در
مدل اقتصاد مقاومتی داشته باشد .با توجه به ای نکه می توان اقتصاد مقاومتی را در دو محور اصلی اصالح ساختارها و استفاده از ظرفیتهای غنی فرهنگ
اسالمی مورد بررسی قرار داد.لذا می توان به اهمیت و نقش اساسی گاز طبیعی در اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی اذعان نمود .بدیهی است در این
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مرحله بایستی برنامه های عم لیاتی و اجرایی در چارچوب مدل اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی آن تدوین و با راهبری و مدیریت برنامه ها ,به ثمر
نشستن نقش گاز طبیعی در اقتصاد مقاومتی را در عمل مشاهده نمود.

در شرایط اقتصاد مقاومتی ضرورت بهینه سازی مصرف گاز طبیعی در تمام بخشهای مصرف از اولویت خاصی برخوردار است .بطوریکه با واقعی نمودن
قیمت گاز طبیعی در کنار فرهنگ سازی و اصالح زیزساختهای فنی موجود از جمله افزایش راندمان وسایل گاز سوز و الزام عملی جهت رعایت مقررات ملی
ساختمان در راستای مصرف بهینه انرژی و ...می توان به شکوفایی اقتصاد ملی در شرایط تحریمهای اقتصادی امیدوار بود.
و تنها در صورت اصالح الگوی مصرف گازطبیعی به عنوان مهمترین حامل در سبد مصرف انرژی ،میتوان در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی با شتاب
بیشتری حرکت نمود.
بطور خالصه راهکارهای پیشنهادی به منظور عملی شدن نقش واقعی گاز طبیعی در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی بشرح موارد ذیل می باشند:
 -1تشکیل شورای عالی مصرف گاز طبیعی در راستای هماهنگی بین دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت،معدن و تجارت،وزارت نفت،وزارت راه
و شهرسازی،موسسه استاندارد،شهرداریها و سازندگان وسایل گاز سوزو ...در راستای حمایت از تولید وسایل گاز سوز با راندمان باال و جلوگیری از
ورود کاالهای با راندمان پایین از جمله کوره ها با راندمان پایین ،الزام عملی رعایت مقررات ملی ساختمان،حمایت از بهینه سازی مصرف گاز و....
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 -۲اجرایی نمودن ماده  ۸قانون هدفمندی یارانه ها در جهت بهینه سازی مصرف گاز طبیعی از طریق شفاف سازی فرایند اجرایی آن و حمایت از تولید
با رویکرد بهینه سازی مصرف گاز طبیعی.
 -۳برگزاری سلسله نشست های تخصصی با محوریت اقتصاد مقاومتی و بهینه سازی گاز طبیعی در راستای توجیه و تبادل افکار و اندیشه ها به منظور
ارائه نقشه راه به منظور ممانعت از تبدیل مدل اقتصاد مقاومتی به شعار بدون عملیات اجرایی.
 -۴ضرورت آسیب شناسی قانون هدفمندی یارانه ها
 -5ایجاد اعتماد در سازمان /شرکت ملی گاز ایران :امروزه اعتماد سازمانی از عوامل مهم در موفقیت هر سازمانی است و گستره مشتریان شرکت ملی
گاز ایران که در واقع مردم عزیز ایران ا سالمی هستند,زمانی همراهی الزم را هم در صرفه جویی و مصرف بهینه گاز طبیعی و هم مشارکت در
سرمایه گذاری در صنعت گاز در راستای افزایش تولید گاز طبیعی خواهند داشت که بتوان اعتماد آنها را به این صنعت جلب نمود و این امر
مستلزم ایجاد باور با استفاده از فرهنگ اسالمی و ظرفیتهای قانونی از جمله قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ,قانون هدفمندی یارانه ها,مقررات
ملی ساختمان و ...است.
 -۶تدوین برنامه های عملیاتی منطبق بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بندهای  ۸-1۳-1۴-15-۴در رابطه با کاهش شدت انرژی,مدیریت
بهینه مصرف,افزایش صادر ات گاز ,افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و سایر بندهای آن از جمله بند  1در رابطه با تقویت سرمایه انسانی ویا بند 1۶
صرفه جویی در هزینه ها و اصالح ساختارها و....
 -7اجرایی نمودن برنامه های مرتبط با گاز طبیعی در اقتصاد مقاومتی با راهبری و مدیریت جهادی.
بدیهی است در صورت درک صحیح جایگاه و نقش صنعت عظیم گاز با توجه به توان تولیدی(رتبه سوم جهانی) و نیاز به مصرف آن(سومین مصرف
کننده دنیا) و وجود ذخایر فراوان گازی در کشور(اولین دارنده ذخایر گازی) و ضرورت مشارکت مردم هم در مصرف بهینه این نعمت خدادادی در
بخشهای مختلف مصرف اعم از خانگی واداری و یا صنعتی و تجاری و نیز جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در جهت توسعه هرچه بیشتر این
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صنعت در عرصه های تولید به ویژه مخازن مشترک,پاالیش  ,انتقال و توزیع و وجود بسترهای قانونی و ظرفیتهای فرهنگ اسالمی در ایجاد
باورصحیح در راستای تقویت اع تماد عمومی ,می توان انتظار داشت گاز طبیعی نقش بی بدیل خود را در چارچوب مدل اقتصاد مقاومتی,به منصه
ظهور خواهد رساند.انشاا...
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