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چكیده
هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویتبندی بازارهای هدف صادراتی گاز طبیعی ایران در
یک چشمانداز بیست ساله برای دوره زمانی  ،2020-2040با استفاده از روش تاکسونومی
عددی است .در این روش از شاخصها ی فاصله کشورها از ایران ،درآمد سرانه ،مصرف سرانه
گاز طبیعی و نرخ رشد اقتصادی استفاده شده است .نتایج تحقی نشان میدهد که با توجه به
مقدار معیار پتانسیل بازار و مقدار درجه برخورداری ،چهار منطقه خاورمیانه OECD ،اروپا ،غیر
 OECDاروپا و اوراسیا و غیر  OECDآسیا در رتبههای اول تا چهارم قرار داشته و میتوانند
بازارهای مناسبی برای ایران باشند.
طبقهبندي .N70 ،O24 ،Q13 :JEL
کلیدواژهها :صادرات ،بازار هدف ،تاکسونومی عددی ،گاز طبیعی
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1. U.S. Energy Information Administration (EIA) 2019.
2. BP Energy Outlook, 2020.
3. Medium and Long Term Gas Outlook, 2019.

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

گاز طبیعی یکی از مهمترین منابع انرژی جهان است که روز به روز بر اهمیت آن
افزوده میشود .بررسی آمارهای منتشره در خصوص این منبع انرژی ،حاکی از آن است
که از سال  1998میزان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان روند افزایشی داشته است،
بهگونهای که میزان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان در سال  2019به 198/8
تریلیون مترمکعب رسیده است که عمده آن مربوط به کشورهای روسیه ( 38تریلیون
مترمکعب) ،ایران ( 32تریلیون مترمکعب) و قطر ( 24/7تریلیون مترمکعب) است .عالوه
بر این ،بررسی مطالعات اخیر نشاندهنده آن است که در سالهای آتی در میان منابع
انرژی جهان ،مصرف گاز طبیعی بیشترین رشد را خواهد داشت؛ بهطوریکه پیشبینی
میگردد مصرف این منبع انرژی از  134/8تریلیون فوت مکعب در سال  2020به
 168/8تریلیون فوت مکعب و میزان عرضه آن نیز از  134/5تریلیون فوت مکعب به
 168/9تریلیون فوت مکعب در سال  2040برسد .تجارت بینالمللی گاز طبیعی نیز
رشد چشمگیری داشته است؛ بهطوریکه حجم تجارت به  12/5تریلیون فوت مکعب در
 2040افزایش خواهد یافت.1
ایران نیز با حدود  32تریلیون مترمکعب گاز ( 16/1درصد از کل ذخایر جهان)
بهعنوان دومین کشور دارنده ذخایر گازی جهان پس از روسیه مطرح است که با توجه
به موقعیت خاص استراتژیک خود در منطقه خلیجفارس ،میتواند در آینده نقش بسیار
حیاتی در معامالت انرژی جهان ایفا نماید .2حجم تولید گاز در سال  2017برابر با
 215/2میلیارد مترمکعب است که حدود  208/3میلیارد مترمکعب از آن در داخل
کشور به مصرف رسیده است و پیشبینی میشود حجم تولید گاز در سالهای  2025و
 2040به ترتیب به  260میلیارد مترمکعب و  350میلیارد مترمکعب افزایش یابد .میزان
صادرات گاز نیز در  2017حدود  6/9میلیارد مترمکعب بوده است و در نتیجه میزان
سهم ایران از تجارت بینالمللی گاز کمتر از یک درصد شده است .3بنابراین مقایسه
سهم ذخایر گاز ایران در جهان با سهم ایران در تجارت بینالمللی گاز طبیعی حاکی از
آن است که ایران تاکنون نتوانسته بهجایگاه مناسبی در تجارت بینالمللی گاز دست
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یابد تا بتواند از طری ایجاد صادرات هر چه بیشتر گاز و کسب درآمدهای ارزی ،زمینه
الزم جهت توسعه هر چه بیشتر کشور را فراهم گرداند.
یکی از محوریترین مباحث مطرح در تجارت بینالملل ،شناسایی بازارهای هدف
کاالهای صادراتی است تا بدین ترتیب با آگاهی از شرایط عرضه و تقاضا و نیازهای
وارداتی ،زمینههای الزم برای صدور کاالهای صادراتی موردنظر به این بازارها فراهم
شود .در نتیجه جا دارد مناسب ترین بازارهای بالقوه صادراتی هر محصول از جمله حامل
انرژی گاز طبیعی شناخته شوند .زیرا حتی اگر کشوری در تولید و صدور کاالیی مانند
حامل انرژی گاز طبیعی از مزیت نسبی برخوردار باشد ،اما به علت عدم شناخت کافی از
بازارهای صادراتی (بازارهای هدف) ،ممکن است قادر به صدور کاال به آن بازارها نباشد.
بدین منظور ،شناخت هر چه بیشتر بازارهای جهانی میتواند راهگشا باشد.
برای شناخت بازارهای جهانی میتوان طب تقسیمبندی که آژانس بینالمللی
انرژی ،1جهت بررسی چشمانداز انرژی و ارزیابی عرضه و تقاضای انرژی در جهان تا سال
 2040داشته است ،عمل نمود (شکل .)1

)1. International Energy Agency (IEA
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طب نمودار ( ،)1بهطورکلی روند مصرف گاز طبیعی در  8منطقه موردنظر صعودی
است ،با این حال بعضی از مناط دارای شیب صعودی مالیمی هستند .با توجه به اینکه
منطقه  OECDآمریکا سطا باالتری از مصرف گاز طبیعی جهانی را به خود اختصاص
میدهد ،اما بهطور متوسط رشد مصرف گاز طبیعی برای دوره زمانی ( )2040-2020در
منطقه غیر  OECDآسیا  2/9درصد است که نسبت به سایر مناط رشد بیشتری دارد.
سایر مصرفکنندگان گاز طبیعی به ترتیب مناط خاورمیانه ،غیر  OECDاروپا و
اوراسیا OECD ،اروپا OECD ،آسیا ،آفریقا و غیر  OECDآمریکا هستند.
مصرف گاز طبیعي  -تریلیون فوت مكعب
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منبع :آژانس بینالمللی انرژی ()2019
نمودار  .1روند مصرف گاز طبیعي در  8منطقه مورد بررسي برحسب تریلیون فوت مكعب
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در رابطه با روند تولید گاز طبیعی در  8منطقه مورد بررسی ،نمودار ( )2نشان
میدهد که تولید جهانی گاز طبیعی از سال  2020تا  2040حدود  1/1برابر خواهد شد.
تولید آمریکای شمالی بهشدت افزایش مییابد .در کانادا ،توسعه شیل و سایر منابع
گازی مطاب با اجرایی پروژه  LNGدر سواحل غربی اتفاق خواهد افتاد .تولید در اروپا،
روسیه و ترکمنستان با منابع غنی گاز ،افزایش خواهد یافت .روسیه بهویژه در سواحل
قطب شمال و شرق سیبری تحوالت جدید میدان گازی را ارتقا خواهد داد .در
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خاورمیانه ،به دلیل عقبنشینی دولت ترام از تواف هستهای و از سرگیری تحریمهای
اقتصادی علیه ایران ،توسعه گاز طبیعی ایران حداقل بهطور موقت با رکود مواجه خواهد
شد؛ اما در بلندمدت ،خاورمیانه تولید گاز طبیعی را گسترش میدهد تا رشد مصرف
محلی و صادرات  LNGرا تأمین کند .در آسیا ،چین و هند برای برآوردن تقاضای
روزافزون داخلی ،توسعه گاز طبیعی را ترویج میدهند .در آفریقا ،کشورهایی مانند
موزامبیک ،سنگال و تانزانیا با اجرای پروژههای جدید  LNGتولید گاز را افزایش می
دهند .عالوه بر این ،تولیدکنندگان گاز طبیعی به ترتیب مناط  OECDآمریکا ،غیر
 OECDاروپا و اوراسیا ،خاورمیانه ،غیر  OECDآسیا ،آفریقا OECD ،آسیا ،غیر OECD
آمریکا و  OECDاروپا هستند.
60
تولید گاز طبیعي  -تریلیون فوت مكعب
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منبع :آژانس بینالمللی انرژی ()2019
نمودار  .2روند تولید گاز طبیعي در  8منطقه مورد بررسي برحسب تریلیون فوت مكعب
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در نمودار ( ،)3حجم تجارت گاز طبیعی در  8منطقه نامبرده شده برای دوره زمانی
 2010تا  2040نشان داده شده است .تجارت جهانی گاز در سالهای اخیر با سرعت
باالیی در حال تغییر بوده است .بیشترین حجم مبادالت بینالمللی گاز توسط خط لوله
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در شمال آمریکا (ما بین کشورهای کانادا و ایاالتمتحده آمریکا) و در اروپا (ما بین
کشورهای عضو و غیر عضو  )OECDصورت میپذیرد .همچنین انتقال گاز توسط خط
لوله از روسیه و آسیای مرکزی به چین از جمله مهمترین طرحهای پیشرو در
چشم انداز تجارت جهانی گاز است .مطاب نمودار ،واردکنندگان گاز طبیعی ،مناط
 OECDاروپا OECD ،آسیا ،غیر  OECDآسیا ،غیر  OECDآمریکا هستند .مناط
 OECDآمریکا ،غیر  OECDاروپا و اوراسیا ،خاورمیانه و آفریقا جزء صادرکنندگان گاز
طبیعی به شمار میآیند.
یکی از عوامل مهم در رشد تقاضای انرژی کشورهای مختلف ،جمعیت است که
افزایش آن سبب افزایش تقاضای گاز طبیعی میشود .چشمانداز انرژی آژانس بینالمللی
انرژی سال  2019براساس مطالعات اخیر سازمان ملل 1حاکی از رشد ساالنه جمعیت
جهان با نرخ  0/9درصد میباشد ،همانطور که در نمودار ( )4نشان داده شده است،
جمعیت جهان از  7/8میلیارد نفر در سال  2020به  9/2میلیارد نفر در سال 2040
خواهد رسید که بیشترین سهم از این رشد مربوط به مناط غیر  OECDآسیا و آفریقا
است.
۲۰

تجارت گاز طبیعي -تریلیون فوت مكعب
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نمودار  .3روند حجم تجارت گاز طبیعي در  8منطقه مورد بررسي برحسب تریلیون فوت مكعب
1. UNPD.
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منبع :آژانس بینالمللی انرژی ()2019
نمودار  .4روند جمعیت  8منطقه مورد بررسي برحسب میلیارد نفر

یکی دیگر از عوامل مؤثر در میزان تقاضای انرژی کشورهای مختلف ،میزان رشد
اقتصادی است .رشد اقتصادی جهان در بعضی از سالها با نوسان قابل توجهی روبرو
بوده است .سال  ،2020-2040متوسط رشد تولید ناخالص داخلی واقعی  3/1درصد
خوادهد بود  .رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در این دوره برای منطقه غیر OECD
بهطور متوسط  4درصد و برای منطقه  1/5 OECDدرصد خواهد بود .همانطور که در
نمودار ( )5نشان داده شده است ،منطقه غیر  OECDآسیا دارای باالترین سطا از رشد
اقتصادی است؛ بعد از آفریقا ،خاورمیانه و سایر مناط قرار دارند.
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منبع :آژانس بینالمللی انرژی ()2019
نمودار  .5روند رشد اقتصادي در  8منطقه مورد بررسي
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بازارهای هدف ،بازارهایی هستند که با توجه به شاخصهای معرفی شده دارای
باالترین درجه اولویت از جهت میزان تقاضای کاالی موردنظر طی سالهای گذشته بوده
و در آینده نیز میتوانند جایگاه مناسبتری داشته باشند .به عبارت دیگر بازار هدف
صادراتی به بازاری میگویند که خارج از مرزهای یک کشور قرار داشته و هنوز به فعلیت
نرسیده است ،اما در صورت تدوین استراتژی صحیا بازارشناسی و بازاریابی بینالمللی
میتوان در آن بازار نفوذ نمود .چنانچه یک بازار بینالمللی از رشد مستمر و با ثبات
تقاضا و از مقیاس مناسب اقتصادی برخوردار باشد ،میتوان آن را بهعنوان یک بازار
بالقوه (بازار هدف) به حسا آورد .با توجه به وجود محدودیت در دسترسی به دادهها،
امکان در نظر گرفتن متغیرهای دیگری جز شاخص تقاضا و فاصله برای بررسی میزان
صادرات وجود نداشت .لذا با توجه به آمار منتشره توسط آژانس بینالمللی انرژی ،از
میزان مصرف گاز طبیعی که تا اف  2040پیشبینی شده است ،استفاده گردید که در
واقع نشاندهنده میزان تقاضای بالقوه است.
هدف مدل پژوهش در این مقاله شناسایی تقاضای بالقوه است .متغیرهایی که
بهعنوان محدودیت کشور ایران در امر صادرات در نظر گرفته شدهاند فاصله بین مناط
مختلف با ایران و میزان مصرف گاز طبیعی توسط سایر کشورها است .بررسی مصرف
گاز طبیعی در کشورهای مختلف و مناط جغرافیایی جهان به روشنی نشان میدهد که
جهان وارد عصری شده است که در آن بسیاری از کشورها استفاده خود را از گاز طبیعی
افزایش میدهند و تقاضا و تجارت برای گاز طبیعی روند رشد سریعی را در آینده
خواهند داشت .ایران دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و موقعیت
ویژهای نیز در ترانزیت گاز طبیعی داراست .این امر سبب میشود که بازارهای گاز
طبیعی به انجام برنامهریزی دقی در بخش انرژی کشور برای پرداختن به امر صادرات
بهصورت توسعه زیرساختهای الزم بپردازند .در حال حاضر نیز ،تجارت گاز طبیعی
مایع بهعنوان مکمل تجارت گاز از طری خط لوله است و تجارت گاز طبیعی مایع بین
کشورهایی که از نظر جغرافیایی دور هستند انجام میشود .این امر به این دلیل است که
زیرساختهای خط لوله پیش شرط تجارت گاز از طری خط لوله است ،درحالیکه
زیرساختهای خط لوله تحت محدودیتهای جغرافیایی ،روابط دیپلماتیک و عوامل
سیاسی قرار دارد .با این حال ،تجارت گاز طبیعی مایع با محدودیت جغرافیایی روبرو
نیست .در مقاله حاضر ،بهعنوان گامی مناسب در جهت دستیابی به هدف موردنظر،
اولویتبندی بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است .در ادامه،
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بخش دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقی و بخش سوم به بررسی روش تحقی
میپردازند .در بخش چهارم نتایج حاصل از محاسبات تحلیل شده و در نهایت ،بخش
پنجم جمعبندی و نتیجهگیری را ارائه میدهد.
 -2مروري بر ادبیات موضوع
در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای استمرار در صادرات و در
نتیجه شکوفایی اقتصاد خود ،فعالیت در عرصه همکاریهای منطقهای و حضور مستمر
در بازار جهانی را سرلوحه برنامههای توسعه اقتصادی خود قرار دادهاند .از سوی دیگر
حضور آگاهانه و مؤثر کشورها در همکاریهای منطقهای بهنحویکه حداکثر منافع ملی
را به دنبال داشته باشد بدون تدوین سیاستهای مناسب بازرگانی برای بسیاری از
کشورها بهخصوص کشورهای در حال توسعه غیرممکن به نظر میرسد .برای حضور
فعال در بازارهای جهانی و استمرار آن ،برخورداری از یک استراتژی مناسب بازاریابی
(شناسایی بازار هدف) و اولویتبندی بازارها در عرصه بینالمللی ضروری است .کاست و
روی ) 1991( 1بر روی متغیرهای اقتصادی مانند درآمد سرانه و بدهی خارجی بهعنوان
تعیینکنندههای ارزیابی جذابیت یک کشور جهت ورود متمرکز شدهاند .چتی و
همیلتون )1993( 2تأکید کردهاند که انتخا بازار ،تصمیمی استراتژیک است که بر
حضور در بازارهای بینالمللی بسیار اثرگذار است .به اعتقاد کاتلر و آرمسترانگ)1996( 3
شرکتها جهت ورود به بازارهای بینالمللی با شش تصمیم عمده روبرو هستند که
موفقیت آنها در گرو اتخاذ تصمیمات صحیا در هر یک از موارد ذیل است:
 بررسی محیط بازاریابی بینالمللی تصمیمگیری در خصوص حضور در بازارهای بینالمللی تصمیمگیری در مورد انتخا بازار هدف صادراتی تصمیمگیری در مورد نحوه ورود به بازارهای هدف صادراتی تصمیمگیری درباره برنامه بازاریابی تصمیمگیری در مورد سازماندهی بخش بازاریابی] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

1. Cosset & Roy
2. Chetty & Hamilton
3. Kotler & Armstrong
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محققان درباره ویژگیها و شاخصهای بازار هدف ،اظهارنظرهای متفاوتی دارند.
1
کوپر ( )1992بازار مناسب را بازاری میداند که در آن رقابت ضعیف و تعداد رقبا کم
است ،قابلیت رشد دارد و نیاز مشتری به کاالی موردنظر برآورد شده است .مک دونالد و
2
دانبر ( )1995نیز عوامل جذابیت بازار را بهطورکلی به سه دسته درصد رشد ،اندازه
بخش در دسترس و قابلیتهای سوددهی تقسیم کردند .براساس نتایج به دست آمده از
مطالعات آنها ،توانایی جذ خریداران ،موقعیت رقابتی ،اندازه بازار ،رشد بالقوه بازار و
تناسب بازار با اهداف و منافع سازمان ،شاخصهای اصلی جذابیت بازار میباشند
(رجوعی و شیعهزاده .)1387 ،تمایل نفوذ شرکتها در بازاریابی با تشابهات فرهنگی و
مسافت نزدیک نیز از جمله عوامل مهم انتخا بازار هدف است که نتایج بسیاری از
تحقیقات ،مؤید آن است (هارتیکاینن .)2010 ،3نثانی ( )1388در خصوص تعیین
شاخصهای الزم برای انتخا بازارهای هدف ،توجه به نکتههای زیر را ضروری میداند:
 اندازه بخش موردنظر و میزان رشد :تجزیه و تحلیل میزان فروش ،درصد وسودآوری مورد انتظار شرکت از بخش یا بخشهای بازار
 جذابیت های ساختاری بخش :در نظر گرفتن رقبا ،امکان تغییر در محصول ،قدرتخرید مشتریان و قدرت تأمینکنندگان
 اهداف و منابع شرکت :چگونگی مهارتهای و منابع شرکت در بخشها و یافتنمزیتهای رقابتی
شاما )2000( 4در مطالعه خود پتانسیل /اندازه بازار را بهعنوان یک عامل
تعیینکننده و مهم برای رضایت بنگاههای آمریکایی از تجارت در اروپای شرقی میداند.
رابرتسون )2001( 5نیز در مقاله خود با عنوان "اهمیت نسبی انواك اطالعات در فرایند
انتخا بازار خارجی"  ،معیارهای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،بازار ،فرهنگی ،سازمانی و
قانونی را مطرح کرده است .هر یک از معیارها برای هدایت روند تصمیمگیری صادرات،
مفید است .یکی از متغیرهای اقتصادی ،مصرف سرانه انرژی (مانند نفت ،گاز ،زغال
سنگ) است .همچنین دوهرتی )2009( 6در بررسی فرایندهای انتخا بازار و در نتیجه
] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

1. Cooper
2. McDonald, M. & Dunbar, I.
3. Hartikainen
4. Shama
5. Robertson
6. Doherty
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شریک تجاری ،معیارهای مختلفی ارائه کرده است .این معیارها شامل جمعیت ،ساختار
اجتماعی ،رشد تولید ناخالص داخلی ،بیکاری ،نرخ تورم ،نوسانات ارزی است.
1
گاستون -بریتون و مارتین ( )2011بیان کردند که انتخا بازار خارجی یک مسئله
مهم در استراتژیهای بازارها و تجارت بینالمللی است .آنها یک مدل تقسیمبندی
کالن که مطاب معیارهای مختلف ،جذابیت بازار خارجی را ارزیابی میکند ،پیشنهاد
کردند .تقسیمبندی کالن براساس «جذابیت بازار» است که در «اندازه /پتانسیل بازار» و
«توسعه بازار» اندازهگیری شده است .اندازه /پتانسیل بازار انعکاسی از سه شاخص:
جمعیت ،واردات و مصرف انرژی میباشد .توسعه بازار نیز انعکاسی از پنج شاخص تولید
ناخالص داخلی سرانه ،نرخ اشتغال کل ،هزینه ناخالص داخلی روی تحقی و توسعه،
میزان دسترسی به اینترنت و شاخص فساد در بدنه اداری میباشد .همچنین به عقیده
لیندر )1961( 2با رشد درآمد سرانه در یک کشور ،شهروندان میتوانند مقدار بیشتری از
کاالهای مصرف شده را در بازار جهانی خریداری کنند.
اوزتورک و همکاران )2015( 3معتقدند که توسعه بینالمللی در بازار کنونی ضرورت
بیشتری برخوردار است .معیارهای اندازه بازار و متغیرهای اقتصاد کالن (از جمله تولید
ناخالص داخلی ،نرخ رشد اقتصادی ،ریسک کشور و شهرنشینی) را از عوامل مهم جهت
ورود به بازارهای بینالمللی میدانند .شو و مارسچت )2017( 4در بررسی فرایند انتخا
بازار خارجی از شاخصهای فاصله جغرافیایی ،اندازه بازار ،زبان مشترک و حاکمیت
قانونی استفاده کردهاند .در مطالعه دیگری سمیعی و چیراپاندا )2019( 5در بررسی
بازارهایی بینالمللی بنگاههای صادرکننده در کشورهای نوظهور از معیارهای مختلفی
استفاده کرده اند که عبارتند از متغیرهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه ،نرخ تورم،
توزیع درآمد ،نرخ ارز ،متغیرهای فرهنگی و اجتماعی از جمله سطا تحصیالت ،زبان و
دین ،متغیرهای نظارتی و متغیرهای تکنولوژی .تران -یپز و همکاران )2020( 6نیز به
بررسی فرایند انتخا بازار خارجی بهعنوان ابزاری جهت توسعه بینالمللی پرداختهاند.
این مقاله با استفاده از یک مطالعه موردی به ارائه روشی میپردازد که به انتخا
] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09
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1. Brewer
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مناسبترین بازار صادراتی برای صادرات کمک میکند .معیارهای مورد استفاده شامل،
تولید ناخالص داخلی ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،اندازه جمعیت ،نرخ بیکاری ،رشد
اقتصادی تورم و  ...هستند.
روش تاکسونومی عددی ،به علت متداولترین روش اولویتبندی بازار هدف ،در
1
مطالعات تجربی مورد توجه قرار گرفته است (برویر  .)2001 ،چند مطالعه داخلی نیز با
استفاده از این روش به بررسی ساختار بازار و تحلیل الگوی صادراتی برخی از محصوالت
صنایع مختلف (مطالعات نظری و فیروزیان1395 ،؛ اسفندیاری و محمدی فرادنبه،
1391؛ متفکرآزاد و همکاران ،)1390 ،خدمات فنی و مهندسی (مطالعه رمضانیان و
همکاران ،)1391 ،محصوالت آلومینیومی (مطالعه هاشمیفر ،)1395 ،محصوالت و
فرآوردههای منتخب پتروشیمی (فهیمیفر و همکاران )1383 ،و همچنین محصوالت
کشاورزی (مطالعات مدرسی و همکاران1399 ،؛ میرباقری و همکاران1398 ،؛ رفیعی و
همکاران1397 ،؛ راحلی1396 ،؛ خداوردیزاده و محمدی1395 ،؛ آهشتی)1395 ،
پرداختهاند.
ناجی میدانی و رحیمی ( )1394به تعیین اولویت بازارهای صادراتی گاز طبیعی
ایران با در نظر گرفتن دو وضعیت کوتاهمدت (تداوم روند جاری تحریمها -وضع موجود)
و بلندمدت (سناریوهای بدبینانه ،واقعگرایانه و مطلو ) و براساس معیارهای چهار گانه
شامل ظرفیت واردات ،محدودیتهای فنی و محیطی -ژئوپلیتیک ،اراده سیاسی
همکاری گازی با ایران و همچنین مقاومت در برابر فشارهای سیاستی خارجی
پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که در وضعیت کوتاهمدت و براساس معیارهای چهارگانه
مذکور ،در مورد بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران ،به ترتیب بازارهای ترکیه ،پاکستان
(مسیر شرقی) ،چین و عراق -سوریه (مسیر غربی -پرشیت پای ) بهعنوان اولویتهای
ایران تعیین میشوند .همچنین در وضعیت بلندمدت ،با در نظر گرفتن سه سناریوها
الف) حفظ وضعیت موجود و پیشبینی ورود منابع گازی نامتعارف ) ،تواف برای
توقف و حداقل کاهش تدریجی تحریمها و پیشبینی ورود منابع گازی نامتعارف و ج)
حذف سریع تحریمها و موانع فنی (تولید  )LNGو پیشبینی ورود گسترده منابع گازی
نامتعارف ،چشمانداز اولویتهای بلندمدت بازارهای گاز طبیعی ایران ترسیم میگردد.
تاری و همکاران ( )1397به تخصیص بهینه گاز طبیعی در ایران با رویکرد اقتصاد
مقاومتی با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چند شاخصه  TOPSISپرداختهاند .مطاب
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نتایج به دست آمده شاخص ارزش افزوده ،مهمترین شاخص و تنوكسازی سبد انرژی،
اشتغالزایی ،الزامات استراتژیک ،امنیت انرژی و شاخص عدالت اجتماعی به ترتیب
دومین تا ششمین شاخص مهم برای اولویتبندی بخشهای مختلف است .تخصیص
بهینه گاز به صادرات دارای رتبه اول و بخش تزری به میادین نفتی در رتبه دوم و دیگر
بخشها شامل پتروشیمی ،صنعت ،نیروگاه و بخش خانگی و تجاری به ترتیب دارای
رتبه سوم تا ششم میباشند.
محمودی و همکاران ( )1399به بررسی مقایسهای و اولویتبندی استراتژیهای
درآمدزایی گاز با بهکارگیری و تلفی روشهای فرایند تحلیل شبکهای و دلفی فازی
پرداختهاند .بهمنظور مقایسه و اولویتبندی استراتژیهای عمده درآمدزایی گاز از جمله
خط لوله ،گاز مایع شده ،تبدیل گاز به مایع ،پتروشیمی و گاز فشرده شده ،ابتدا معیارها
و زیرمعیارهای تصمیمگیری از طری مرور ادبیات شناسایی و سپس با بهکارگیری روس
دلفی فازی ،غربالگری و  15زیرمعیار در قالب  5معیار اصلی فنی ،اقتصادی /تجاری،
زیستمحیطی ،سیاسی /اجتماعی و بازار محصوالت انتخا شدند .سپس با استفاده از
روش تصمیمگیری چندمعیاره فرایند تحلیل شبکهای 5 ،استراتژی با توجه به این
معیارها مقایسه و اولویتبندی شدند .پس از انجام محاسبات معیار بازار محصوالت
بیشتری وزن و معیار سیاسی /اجتماعی کمترین وزن را به دست آوردند .استراتژی گاز
مایع شده باالترین اولویت و استراتژی گاز فشرده کمترین اولویت را به دست آورند.
جامعه آماری این تحقی  119نفر از خبرگان و تصمیمگیران صنعت نفت و گاز و بخش
دانشگاهی بودند که همگی به روش سرشماری برای پاسخگویی به پرسشنامههای
ساختارمند انتخا شدند.
با این حال مطالعهای در مورد گاز طبیعی ایران انجام نگرفته است .در پژوهش حاضر
براساس مبانی نظری و تجربی و همچنین حوزه موضوك پژوهش ،بهمنظور اولویتبندی
بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران ،شاخصهای پیشنهادی به شرح جدول ( )1مورد
استفاده قرار گرفت .فروض مطالعه در این مقاله نیز ،تأکید بر شناسایی تقاضای بالقوه،
در نظر نگرفتن اقتصاد انتقال و بحث زیرساختها است .شاخصهای پیشنهادی در
جدول ( )1براساس مبانی نظری و همچنین در دسترس بودن دادههای آماری انتخا
گردیدند .قبل از بهکارگیری روش تاکسونومی عددی ،ابتدا وابستگی میان تمامی
شاخصهای پیشنهادی مورد بررسی قرار میگیرد که در ادامه نشان داده میشود.

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی /سال هفدهم /شماره  /70پاییز 1400

14

جدول  .1شاخصهاي پیشنهادي جهت تعیین اولویتبندي بازارهاي صادراتي گاز طبیعي

توضیحات

شاخص

شاخص درآمد سرانه ( )Yبهعنوان شاخصی از قدرت خرید مصرفکنندگان در بازار کشور هدف
بهعنوان شاخص هزینه حملونقل صادرات به کشور هدف.
با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل یکی از عوامل مؤثر بر سود
شاخص فاصله کشورها از صادرات یا صرفه وارداتی است ،لذا کشورهایی که در نزدیکی و
همسایگی قرار دارند از لحاظ هزینه حمل و نقل در مقایسه با سایر
ایران
کشورها از شرایط بهتری برخوردار هستند.
بهعنوان میزان تقاضای گاز طبیعی در کشور هدف.
شاخص مصرف سرانه گاز این شاخص تمایل مصرفکنندگان یک کشور در خصوص گاز
طبیعی را نشان میدهد.
طبیعی ()C
شاخص نرخ رشد
اقتصادی ()RGDP
شاخص جمعیت ()P

بهعنوان شاخصی از شرایط ادوار تجاری کشور هدف
بهعنوان شاخصی از پتانسیل مصرفی کشور هدف و اندازه بازار

منبع :یافتههای تحقی

 -3روش تحلیل تاکسونومي

1

مناسبترین گزینه از بین 𝑚

روشهای تصمیمگیری چند شاخصه بهمنظور انتخا
گزینه موجود بهکار میروند و خصوصیت متمایز آنها این است که معموالً تعداد معدود و
قابل شمارشی از گزینههای از پیش تعین شده وجود دارد .مبنای مدلسازی ،ایجاد و
تشکیل جدول توافقی است .از مهمترین روشهای تصمیمگیری چند شاخصه میتوان به
روش تحلیل تاکسونومی اشاره نمود .این روش برای اولین بار در سال  1763توسط

 .1عطائی ،محمد ( ،)1395تصمیمگیری چند معیاره ،انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
2. Adenson
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آدنسون 2مطرح و در سال  1950توسط گروهی از ریاضیدانان بسط داده شد .روش
تاکسونومی برای طبقهبندیهای مختلف در علوم بهکاربرده میشود که نوك خاص آن
تاکسونومی عددی است .تاکسونومی عددی برای ارزیابی شباهت و نزدیکیهای بین
گزینهها و رتبهبندی آنها به کار میرود .این روش بر پایه تحلیل مجموعهای از
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شاخصهای تعیین شده است که در اولویتبندی گزینههای موجود به کار رفته و یک
درجهبندی کامل برای ارزیابی گزینهها ارائه میگردد .روش تاکسونومی دارای نقاط قوت
و ضعف به قرار زیر است:
 روش تاکسونومی عددی امکان بررسی همزمان شاخصهای مورد نیاز را فراهمآورده و محدودیتی در خصوص تعداد شاخصهای مطرح شده نیز ایجاد نمیکند .با این
حال ،با توجه به موضوك مورد بررسی و محدودیت در وجود دادهها ،دادههایی که از
اهمیت بیشتری برخوردار بوده و طب مبانی نظری میتوان آنها را به کار گرفت،
انتخا شدند.
 روش تاکسونومی عددی شاخصهای هر منطقه را جداگانه مورد ارزیابی و سنجشقرار میدهد و مناط را با یکدیگر مقایسه و رتبهبندی مینماید.
 روش مذکور این مزیت را دارد که هیچ محدودیتی در مورد دادهها به وجودنمیآورد و تعداد آنها را میتوان در صورت داشتن آمار و اطالعات مربوط ،به حد کافی
افزایش داد .از طرفی ورود داده و اطالعات اضافی نیز مشکل ایجاد نمیکند ،زیرا داده
جدید نتیجه را بهبود خواهد بخشید.
 روش تاکسونومی احتیاج به آمارهای سری زمانی نداشته و با تحلیل دادههایمقطعی به راحتی پاسخ میدهد.
 یکی از نقاط ضعف این روش ،در نظر نگرفتن وجود هم خطی در بینشاخصهاست که در این مطالعه برای رفع این مشکل ،قبل از انجام محاسبات ،وجود و
یا عدم وجود هم خطی بین شاخصها مورد بررسی قرار گرفت.
 فقط اعداد با مقیاس نسبی و اعدادی کمی را میپذیرد ،در زمینه بهکارگیری ازشاخصهای کیفی فقط درصورتیکه بتوان شاخصهای موردنظر را به شاخصهای کمی
تبدیل کرد میتوان ازاینروش کمک گرفت.
مراحل مختلف تحلیل تاکسونومی در  8گام به شرح زیر ارائه شده است:

کشورها
در این مرحله تعداد  mگزینه ( A1تا  )Amتوسط تحلیلگر و یا گروه کارشناسان (از
طری تشکیل پانل و یا روش دلفی) با توجه به  nشاخص ( C1تا  )Cnارزیابی میشوند.
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در مطالعه حاضر شاخصهای چهار گانه شاخص رشد اقتصادی ،معکوس شاخص فاصله
کشورها از ایران ،شاخص درآمد سرانه و شاخص مصرف سرانه گاز طبیعی جهت
اولویتبندی کشورها مدنظر قرار گرفتهاند.

گام  -2تشكیل ماتریس تصمیم و سپس محاسبه میانگین و انحراف معیار
با توجه به تعداد شاخصها ،تعداد گزینهها و ارزیابی همه گزینهها برای شاخصهای
مختلف ،ماتریس تصمیم بهصورت جدول ( )2تشکیل میشود .در این جدول rij
توصیفکننده مطلوبیت گزینه  iام از نظر شاخص  jام بهصورت کیفی یا کمی است .در
این بخش باید توجه نمود که شاخصهایی که منفی هستند باید معکوس شده و یا به
روشهای دیگر منفی بودن آن در نظر گرفته شود .از دیگر روشهای مرسوم و بهتری
که میتوان مثبت و منفی بودن شاخصها را لحاظ کرد استفاده از رقم ایدهآل مثبت و
منفی است؛ بدین معنی که برای شاخصهای مثبت ،بزرگترین عدد مثبت و برای
شاخصهای منفی بزرگترین عدد منفی (برای هر ستون از ماتریس استاندارد) بهعنوان
ایدهآل مثبت و منفی تعیین میشوند .از طرف دیگر بعضی شاخصها کیفی هستند که
میتوان آنها را به شاخصهای کمّی (شبه کاذ ) تبدیل نمود .بعد از تشکیل ماتریس
دادهها ،میانگین و انحراف معیار هر شاخص محاسبه میشود.
جدول  .2ماتریس تصمیم

شاخصها

C1

C2

C3

.

.

.

Cn

A1

r11

r12

r13
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r21

r22

r23
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.

.

.
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rm1

rm2

rm3

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

r1n

گزينهها

انحراف معيار

σ1

σ2

.
rmm
̅n
X
σn
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گام  -3تشكیل ماتریس استاندارد (نرمال شده)
 Zدر ماتریس تصمیم ،گزینهها برحسب شاخصهایی بیان شدهاند که مقیاسهای
اندازهگیری مختلفی دارند و در این مرحله سعی در از بین بردن واحدهای مختلف آنها
است که برای این کار از رابطه 𝑍 استاندارد استفاده میشود یعنی میانگین مقادیر هر
شاخص از مقدار هر خصوصیت کم شده و بر انحراف معیار آن تقسیم میشود:
()1

̅j
rij −X
σj

= Zij

که ̅j
 Xمیانگین هر شاخص (هر یک از ستونهای ماتریس) و  σjانحراف معیار هر
شاخص هستند .در ماتریس استاندارد ،برای هر کدام از شاخصهای مثبت ،بزرگترین
عدد مثبت قابل مشاهده (ایدهآل مثبت) و برای شاخصهای منفی ،بزرگترین عدد
منفی (ایدهآل منفی) تعیین میشود که با  DOjنمایش داده میشود.

گام  -4تعیین فاصله مرکب بین گزینهها
در این بخش با داشتن ماتریس استاندارد 𝑍 ،فاصله هر گزینه از گزینههای دیگر
نسبت به هر یک از شاخصها از رابطه زیر تعیین میشود:

() 2

2
) Dab = √∑m (Zaj − Zbj
j=1

در رابطه  aو  bدو گزینه مورد ارزیابی هستند .این عملیات ،نوعی محاسبه زوجی
بین هر دو گزینه با هم است .بهگونهای که فاصله هر دو گزینه از خودش برابر صفر است
( )Daa = Dbb = 0و فاصله گزینه  aو  bمساوی با فاصله گزینه  bاز  aاست .با
توجه به موارد ذکر شده ماتریس فواصل مرکب بین گزینهها تشکیل میشود که قطر
اصلی آن نشاندهنده فاصله هر گزینه با خودش است که برابر صفر خواهد بود.

گام  -5تعیین کوتاهترین فاصله
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در این مرحله ،کمترین میزان فاصله هر سطر از ماتریس بهعنوان کوتاهترین فاصله
هر گزینه (  )drتعیین میشود .سپس میانگین هر کدام از فاصله گزینهها (  )d̅rو انحراف
معیار آنها ( )σdrبه دست آمده و همین کار برای کوتاهترین فاصله نیز انجام میشود.
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گام  -6تحدید گزینهها (همگنسازي گزینهها)
ممکن است واحدهایی وجود داشته باشند که دارای فاصلههای بسیار بیشتر و یا
کمتر از سایر گزینهها باشد .لذا باید گزینههای ناهمگن از مجموعه حذف شوند ،برای
انجام این کار حد باال و حد پایین با استفاده از روابط زیر به دست میآیند.
̅ r ± 2σdr
Or = d

() 3
حد باال

̅ r + 2σdr
Or (+) = d
̅ r − 2σdr
Or (−) = d

حد پایین
در این صورت  drهای بین حد باال و حد پایین هماهنگ بوده و گزینههایی که
خارج از این محدوده تعیین شده قرار بگیرند ،باید حذف شوند .مجدداً ماتریس تصمیم
بدون گزینههای حذف شده تشکیل شده ،مراحل تکرار میشوند.

گام  -7تعیین الگو یا سرمشق گزینهها
در این گام فاصله هر یک از گزینهها از مقدار ایدهآل (مشخص شده در گام  )4را
بهدست آورده ،فاصله کم از ایدهآل نمایانگر وضعیت مناسب آن است و فاصله زیاد
بیانکننده وضعیت نامناسب آن گزینه میباشد .الگو یا سرمش گزینهها از رابطه زیر
بهدست میآید:

() 4

Cio = √∑m
(Z − Zbj )2
j=1 ij

گام  -8تعیین پتانسیل بازار (اولویتبندي) یا رتبهبندي گزینهها ( )Fi
در این مرحله به رتبهبندی گزینهها پرداخته میشود .حد باالی سرمش جاذبه بازار
̅̅̅̅) از
یا برخورداری مطلو ( )Coبا توجه به میانگین و انحراف معیار  Cioها ( Cio، σCio
رابطه زیر محاسبه میشود:
̅̅̅̅ = Co
Cio + 2σCio
() 5
اگر  Fiمیزان توسعه یافتگی یک گزینه (وضعیت مناسب یک گزینه) باشد در این
صورت:
Co

مقدار  Fiبین صفر و یک قرار دارد و هر چه این مقدار به صفر نزدیکتر شود ،بیانگر
اولویت آن کشور از جهت جاذبه بازار در مقایسه با سایر کشورها و برخورداری باالتر
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میشود ،در واقع نشاندهنده توسعه یافتگی بیشتر گزینه (قرار گرفتن در رتبه باالتر)
است و هر چه به یک نزدیکتر میگردد بیانگر عدم توسعه یافتگی آن میباشد .در این
صورت مسئله تاکسونومی پایان یافته و درجهبندی (رتبهبندی) گزینههای آن مشخص
شده است .ال زم به ذکر است که برای محاسبه ضریب اولویت مربوط به هر گزینه از
نرمافزار  Excelاستفاده شده است.
 -4یافتههاي تحقیق
نتایج موجود در جدول ( )3مربوط به یکی از مناط از جمله آمریکا است .هدف
بررسی وجود یا عدم وجود هم خطی بین متغیرهای پیشنهادی است که بهعنوان ،از
دادههای مربوط به کشور آمریکا جهت این بررسی استفاده شده است .قبل از انجام
محاسبات مربوط به روش تاکسونومی ،ضریب همبستگی معیارهای موردنظر اندازهگیری
گردید .از این طری معیارهایی که رابطه خطی باالیی دارند ،از محاسبات حذف شدند.
بهعنوان نمونه ،بررسی اولیه در منطقه  OECDآمریکا نشان داد که ضریب همبستگی
شدید (بیش از  70درصد) میان معیارهای درآمد سرانه و جمعیت وجود دارد که در
جدول زیر قابل مشاهده است .بدین منظور متغیر جمعیت حذف گردید .در رابطه با
ارتباط بین جمعیت و مصرف سرانه نیز ،درست است که ضریب همبستگی آنها پایین
بود ولی چون متغیر جمعیت هم در شاخص درآمد سرانه و هم در شاخص مصرف سرانه
وجود داشت ،متغیر جمعیت حذف شد .در نتیجه مدل مورد بررسی ما ،فاقد متغیر
جمعیت گردید.
جدول  .3نتایج حاصل از ضریب همبستگي بین معیارهاي موردنظر
P

1

-0/20

-0/31

0/98

C

-0/20

1

-0/35

-0/02

1

-0/39

-0/39

1

RGDP
Y
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در جدول ( )3مقادیر هر یک از شاخصهای مورد استفاده از جمله معکوس فاصله
کشورها از ایران (به دلیل تأثیر منفی آن) در دو حالت انتقال از طری خط لوله و انتقال
بهصورت  LNGکه با کشتی صورت میگیرد ،درآمد سرانه ،مصرف سرانه و نرخ رشد
اقتصادی برای مناط مختلف جهان بهمنظور رتبهبندی بازارهای صادراتی آورده شدهاند.
در حال حاضر ایران تنها از طری خط لوله گاز صادر مینماید .سالهای در نظر گرفته
شده 2035 ،2030 ،2025 ،و  2040هستند .علت اینکه سال  2025بهعنوان اولین
سال برای اولویتبندی انتخا شده است ،این است که برای پرداختن به امر صادرات،
زمان الزم برای توسعه زیرساختهای الزم وجود داشته باشد 8 .منطقه مورد بررسی
جهت اولویتبندی بازارها نیز ،طب تقسیمبندی آژانس بینالمللی انرژی ،1شامل مناط
 OECDآمریکا ،2غیر  OECDآمریکا OECD ،3اروپا OECD ،4آسیا ،5غیر  OECDاروپا
و اوراسیا ،6غیر  OECDآسیا ،7خاورمیانه 8و آفریقا 9میباشند.

حالت اول :انتقال از طریق خط لوله
ایران تاکنون تنها به اروپا صادرات گاز طبیعی داشته است که آن هم از طری خط
لوله ص ورت گرفته است .در نتیجه چون ایران به سایر نقاط جهان صادرات گازی نداشته
است ،در نتیجه برای اندازهگیری خطوط لوله ،فاصله مناط مختلف از ایران برحسب
کیلومتر از سایت  DistanceFromTo.netاستخراج گردید.

 تشكیل ماتریس دادههادر این ماتریس نام مناط مختلف جهان در سطر و شاخصها در ستون نشان داده
شده است .همچنین میانگین و انحراف معیار شاخصهای مورد استفاده در اولویتبندی
بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران محاسبه شده است.
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جدول  .4تشكیل ماتریس دادهها براي محاسبه میانگین و انحراف معیار

شاخصهاي مورد بررسي

سال
2025
سال
2030
سال
2035
سال
2040

نرخ رشد تولید مصرف سرانه گاز فاصله مناطق از درآمد سرانه
(دالر/
ناخالص داخلي (تریلیون فوت کعب /ایران (کیلومتر)
میلیون)
(خط لوله)
میلیون)
(درصد)

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار

2/715
1/335
2/527
1/273
2/468
1/247
2/136
1/145

0/037
0/029
0/038
0/029
0/039
0/03
0/04
0/031

8484
4736
8484
4736
8484
4736
8484
4736

26/18
15/2
28/43
15/85
30/77
16/39
33/14
17

Sources: U.S. Energy Information Administration (2019), DistanceFromTo.net

شاخص درآمد سرانه مناط مختلف جهان بهعنوان قدرت خرید مصرفکنندگان در
بازار نشان میدهد که در سالهای موردنظر برای انرژی گاز طبیعی OECD ،آمریکا
بیش ترین درآمد سرانه و آفریقا کمترین درآمد سرانه را به خود اختصاص دادهاند.
شاخص مصرف سرانه گاز طبیعی نیز نشان میدهد که خاورمیانه دارای بیشترین
مصرف سرانه و آفریقا دارای کمترین مصرف سرانه است .شاخص فاصله نیز میتواند از
لحاظ هزینه حمل و نقل معیاری مهم برای صادرات به این کشورها باشد .در نهایت،
مقدار شاخص نرخ رشد اقتصادی ،که میزان افزایش رفاه اقتصادی را در یک کشور
منعکس میکند .در منطقه غیر  OECDآسیا ،باال است.

 -تشكیل ماتریس استاندارد (نرمال شده)

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

در ماتریس استاندارد ،برای هر کدام از شاخصهای مثبت ،بزرگترین عدد مثبت
قابل مشاهده (ایدهآل مثبت) و برای شاخصهای منفی ،بزرگترین عدد منفی (ایدهآل
منفی) تعیین میشود که با  DOjنمایش داده میشود  .نتایج حاصل از محاسبات با DOj
در جدول زیر نشان داده شده است.
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جدول  .5تعیین راهحل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفي
نرخ رشد تولید

مصرف سرانه

فاصله مناطق از

شاخصهاي مورد

ناخالص داخلي

(تریلیون فوت

ایران (کیلومتر (دالر /میلیون)

بررسي

(درصد)

مكعب/میلیون)

خط لوله)

1/691
1/722
1/685
1/558

1/174
1/17
1/174
1/182

-1/36
-1/36
-1/36
-1/36

𝐣𝐎𝐃

سال 2025
سال 2030
سال 2035
سال 2040

درآمد سرانه

1/328
1/319
1/332
1/354

منبع :یافتههای تحقی

 تحدید گزینهها (همگنسازي گزینهها)ممکن است واحدهايي وجود داشته باشند که داراي فاصلههاي بسيار بيشتر و يا کمتر
از ساير گزينهها باشد .لذا بايد گزينههاي ناهمگن از مجموعه حذف شوند ،براي انجام اين
کار بايد از حد باال و حد پايين استفاده کرد.
جدول  .6نتایج حاصل از همگنسازي گزینهها

سال
2025
2030
2035
2040

𝐫𝐝𝛔𝟐 𝐎𝐫 (+) = 𝐝𝐫̅ +

𝐫𝐝𝛔𝟐 𝐎𝐫 (−) = 𝐝𝐫̅ −

(حد باال)
1/84
1/90
2/01
2/13

(حد پایین)
0/65
0/72
0/62
0/49

منبع :یافتههای تحقی

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

نتایج حاصل از اولویتبندی بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران طی سالهای
موردنظر در جداول ( )7نشان داده شده است.
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[ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09 ]

 نتایج اولویتبندي بازارهاي صادراتي گاز طبیعي.7 جداول
رتبهبندي

مقدار درجه

مقدار معیار

نهایي

برخورداري

پتانسیل بازار

5

0/696

3/364

OECD Americas

2

0/598

2/888

OECD Europe

7

0/838

4/049

OECD Asia

3

0/606

2/928

Non-OECD Europe and
Eurasia

4

0/684

3/305

Non-OECD Asia

1

0/373

1/8

Middle East

6

0/803

3/877

Africa

8

0/855

4/13

Non-OECD Americas

رتبهبندي
نهایي

مقدار درجه
برخورداري

مقدار معیار
پتانسیل بازار

مناطق مختلف جهان

5
2
7
3
4
1
6
8

0/662
0/604
0/849
0/608
0/661
0/382
0/805
0/867

3/212
2/93
4/119
2/952
3/207
1/855
3/907
4/21

رتبهبندي
نهایي

مقدار درجه
برخورداري

مقدار معیار
پتانسیل بازار

مناطق مختلف جهان

6
2
5
3
4
1
7
8

0/653
0/559
0/845
0/561
0/636
0/373
0/799
0/868

3/229
2/766
4/183
2/778
3/146
1/843
3/954
4/293

OECD Americas
OECD Europe
OECD Asia
Non-OECD Europe and
Eurasia
Non-OECD Asia
Middle East
Africa
Non-OECD Americas

مناطق مختلف جهان

سال
2025

OECD Americas
OECD Europe
OECD Asia
Non-OECD Europe and
Eurasia
Non-OECD Asia
Middle East
Africa
Non-OECD Americas

سال
2030

سال
2035
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مناطق مختلف جهان
OECD Americas

سال
2040

OECD Europe
OECD Asia
Non-OECD Europe and
Eurasia
Non-OECD Asia
Middle East
Africa
Non-OECD Americas

مقدار معیار
پتانسیل بازار

مقدار درجه
برخورداري

رتبهبندي
نهایي

3/106
2/729
4/028
2/79
3/085
1/949
3/986
4/208

0/647
0/569
0/839
0/581
0/643
0/406
0/83
0/877

5
2
7
3
4
1
6
8

منبع :یافتههای تحقی

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

ذخایر عظیم گازی موجود در کشور و رشد فزاینده تقاضای جهانی گاز طبیعی
ایجا میکند که ایران با مصرفکنندگان گاز در مناط مختلف بهعنوان عرضهکنندهای
مطمئن در تعاملی فعال ایفای نقش نماید .عالوه بر این ،وجود شبکههای گسترده گاز
ایران و تأسیسات وابسته به آن ،دسترسی به آ های بینالمللی و وجود بندرها متعدد
در خلیجفارس زمینه مناسبی را برای انتقال گاز طبیعی ایران به سایر بازارها فراهم
مینماید .همانطور که نتایج جداول ( )7نشان میدهد  ،با توجه به مقدار معیار پتانسیل
بازار (که هر اندازه این مقدار کوچکتر باشد ،پتانسیل بازار باالتر خواهد بود) و مقدار
درجه برخورداری (که هر چه این مقدار به صفر نزدیکتر باشد ،کشور هدف موردنظر در
اولویت اولیه قرار میگیرد) ،مناط خاورمیانه OECD ،اروپا ،غیر  OECDاروپا و اوراسیا
و غیر  OECDآسیا در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند که دلیل آن با توجه به
شاخصهای مورد بررسی ،نرخ رشد اقتصادی باال در منطقه غیر  OECDآسیا ،فاصله
نسبتاً کمتر این مناط با ایران در مقایسه با سایر مناط  ،باال بودن مصرف سرانه گاز
طبیعی بهویژه در خاورمیانه و در نهایت درآمد سرانه نسبتاً باال که نشاندهنده قدرت
خرید مصرفکنندگان در بازار است ،میتواند بازارهای مناسبی برای ایران باشد است.
بنابراین ،اولویت بندی هر یک از مناط با توجه به هر یک از شاخصها برای کشور
صادرکننده مانند ایران ،بسیار مهم است .با توجه به اینکه روسیه بزرگترین کشور
دارنده منابع گازی در منطقه غیر  OECDاروپا و اوراسیا است ،گاز این منطقه میتواند
توسط این کشور تأمین گردد .در نتیجه سه منطقه دیگر را میتوان جزء اولویتهای
ایران جهت صادرات گاز در نظر گرفت.
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حالت دوم :انتقال با کشتي
ایران تاکنون صادرات گاز طبیعی بهصورت مایع نداشته است .حال اگر
زیرساختهای الزم جهت صادرات گاز بهصورت مایع ،فراهم گردد ،با توجه به محاسبات
پیوست ،اولویتبندیهای صورت گرفته در جداول ( )8میتوانند بازارهای مناسب جهت
صادرات گاز ایران را نمایش دهند .فاصله مناط مختلف از ایران برحسب مایل دریایی
از سایت  Sea Distance Calculator.netاستخراج گردیده است.

1

جداول  .8نتایج اولویتبندي بازارهاي صادراتي گاز طبیعي
مناطق مختلف جهان
OECD Americas
OECD Europe
OECD Asia

سال
2025

Non-OECD Europe and Eurasia
Non-OECD Asia
Middle East
Africa
Non-OECD Americas

مناطق مختلف جهان
OECD Americas
OECD Europe
OECD Asia

سال
2030

Non-OECD Europe and Eurasia
Non-OECD Asia
Middle East
Non-OECD Americas

3/987
2/252
3/053
3/752
3/515
1/806
3/87
4/435

0/778
0/635
0/689
0/732
0/686
0/352
0/755
0/885

7
2
4
5
3
1
6
8

مقدار معیار مقدار درجه رتبهبندي
پتانسیل بازار برخورداري نهایي

3/897
3/276
3/599
3/761
3/437
1/855
3/901
4/606

0/761
0/64
0/703
0/734
0/671
0/362
0/762
0/899

6
2
4
5
3
1
7
8

1. Nautical miles

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

Africa

مقدار معیار مقدار درجه رتبهبندي
پتانسیل بازار برخورداري نهایي
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مناطق مختلف جهان
OECD Americas
OECD Europe
OECD Asia

سال
2035

Non-OECD Europe and Eurasia
Non-OECD Asia
Middle East
Africa
Non-OECD Americas

مناطق مختلف جهان
OECD Americas
OECD Europe
OECD Asia
Non-OECD Europe and Eurasia

سال
2040

Non-OECD Asia
Middle East
Africa
Non-OECD Americas

مقدار معیار مقدار درجه رتبهبندي
پتانسیل بازار برخورداري نهایي

3/912
3/129
3/672
3/625
3/381
1/843
3/948
4/682

0/758
0/606
0/711
0/702
0/655
0/357
0/765
0/907

6
2
5
4
3
1
7
8

مقدار معیار مقدار درجه رتبهبندي
نهایي
پتانسیل بازار برخورداري

3/81
3/097
3/494
3/635
3/324
1/949
3/979
4/604

0/758
0/616
0/695
0/723
0/661
0/388
0/791
0/916

6
2
4
5
3
1
7
8

منبع :یافتههای تحقی

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

نتایج جداول ( )8نشان میدهد که با توجه به مقدار معیار پتانسیل بازار (که هر
اندازه این مقدار کوچکتر باشد ،پتانسیل بازار باالتر خواهد بود) و مقدار درجه
برخورداری (که هر چه این مقدار به صفر نزدیکتر باشد ،کشور هدف موردنظر در
اولویت اولیه قرار میگیرند) ،مناط خاورمیانه OECD ،اروپا و غیر  OECDآسیا در
رتبه های اول تا سوم قرار دارند که دلیل آن با توجه به شاخصهای مورد بررسی ،نرخ
رشد اقتصادی باال ،فاصله نسبتاً کمتر این مناط با ایران در مقایسه با سایر مناط  ،باال
بودن مصرف سرانه گاز طبیعی بهویژه در خاورمیانه و در نهایت درآمد سرانه نسبتاً باال
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که نشاندهنده قدرت خرید مصرفکنندگان در بازار است ،میتواند بازارهای مناسبی
برای ایران باشد است؛ بنابراین ،اولویتبندی هر یک از مناط با توجه به هر یک از
شاخصها برای کشور صادرکننده مانند ایران ،بسیار مهم است.
با توجه به هر دو حالت (انتقال از طری خط لوله و انتقال با کشتی) ،بازارهای
صادراتی گاز ایران ،بازارهای خاورمیانه OECD ،اروپا و غیر  OECDآسیا خواهند بود.
 -5نتیجهگیري و پیشنهادها

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

جمهوری اسالمی ایران از یک طرف دومین دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و از
طرف دیگر از موقعیت ویژهای در ترانزیت حاملهای انرژی و بهخصوص گاز طبیعی
برخوردار است .این دو ویژگی اساسی ایجا میکند که بازارهای گاز طبیعی بهویژه با
تأکید بر بازارهای مصرفی در سالهای آتی بررسی شود تا برنامهریزی دقی و منطقی
در بخش انرژی کشور صورت گیرد .به هر حال شناخت این بازارها ،توجه به مسائل
خاص تجارت گاز طبیعی و تحلیل جایگاه ایران در تأمین گاز طبیعی مصرفی جهان
میتواند تأثیر اساسی در هدفگذاری بخش انرژی کشور داشته باشد .حال با توجه به
اینک ه یکی از راهبردهای اساسی در توسعه بازار و حضور در بازارهای بینالمللی ،اولویت-
بندی بازارهای هدف است ،در مقاله حاضر برای نیل به این هدف ،جهت افزایش
صادرات گاز طبیعی از روش تاکسونومی عددی استفاده شده است .نتایج این تحقی
میتواند چارچو مناسبی برای برنامهریزی فراهم آورد .یافتههای تحقی به قرار زیر
است:
 -1بازارهای هدف صادرات گاز طبیعی از طری خط لوله در قالب روش تاکسونومی
به ترتیب اولویت چنین تعیین شدند :مناط خاورمیانه OECD ،اروپا ،غیر  OECDاروپا
و اوراسیا و غیر  OECDآسیا .با توجه به اینکه روسیه بزرگترین کشور دارنده منابع
گازی در منطقه غیر  OECDاروپا و اوراسیا است ،گاز این منطقه میتواند توسط این
کشور تأمین گردد .در نتیجه سه منطقه دیگر را میتوان جزء اولویتهای ایران جهت
صادرات گاز در نظر گرفت.
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 -2بازارهای هدف صادرات گاز طبیعی از طری کشتی در قالب روش تاکسونومی
بهترتیب اولویت چنین تعیین شدند :مناط خاورمیانه OECD ،اروپا و غیر OECD
آسیا.
 -3نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ،درآمد سرانه ،فاصله مناط از ایران و مصرف
سرانه از جمله عوامل تأثیرگذار بر اولویتبندی بازارهای صادراتی گاز طبیعی هستند.
نرخ رشد اقتصادی باال در منطقه غیر  OECDآسیا ،فاصله نسبتاً کمتر مناط مشخص
شده از جمله خاورمیانه جهت داشتن صادرات ،باال بودن مصرف سرانه گاز طبیعی
بهویژه در خاورمیانه و در نهایت درآمد سرانه نسبتاً باال که نشاندهنده قدرت خرید
مصرفکنندگان در بازار است ،باعث شد مناط خاورمیانه OECD ،اروپا ،غیر OECD
اروپا و اوراسیا جزء اولویتهای بازارهای صادراتی ایران تعیین شوند.
پیوست:

حالت دوم :انتقال با کشتي
جدول  .1تشكیل ماتریس دادهها براي محاسبه میانگین و انحراف معیار

سال 2025
میانگین
انحراف معیار
میانگین
سال 2030
انحراف معیار
میانگین
سال 2035
انحراف معیار
میانگین
سال 2040
انحراف معیار

شاخصهاي مورد بررسي
نرخ رشد تولید مصرف سرانه فاصله مناطق از درآمد سرانه
(دالر/
ناخالص داخلي (تریلیون فوت ایران (کیلومتر)*
میلیون)
(خط لوله)
مكعب/میلیون)
(درصد)

2/715
1/335
2/527
1/273
2/468
1/247
2/136
1/145

0/037
0/029
0/038
0/029
0/039
0/03
0/04
0/031

6084
3047
6084
3047
6084
3047
6084
3047

26/18
15/2
28/43
15/85
30/77
16/39
33/14
17
] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

Sources: U.S. Energy Information Administration (2019), DistanceFromTo.net
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جدول  .2تعیین راهحل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفي
مصرف سرانه فاصله مناطق از درآمد سرانه
نرخ رشد تولید
شاخصهاي مورد
(دالر/
(تریلیون فوت ایران کیلومتر)*
ناخالص داخلي
بررسي
میلیون)
(خط لوله)
مكعب/میلیون)
(درصد)

DOj

سال 2025
سال 2030
سال 2035
سال 2040

1/693
1/722
1/685
1/558

1/174
1/17
1/174
1/182

-1/88
-1/88
-1/88
-1/88

1/328
1/319
1/332
1/354

منبع :یافتههای تحقی
جدول  .3نتایج حاصل از همگنسازي گزینهها

سال
2025
2030
2035
2040

𝐫𝐝𝛔𝟐 ( 𝐎𝐫 (+) = 𝐝𝐫̅ +حد باال)

𝐫𝐝𝛔𝟐 ( 𝐎𝐫 (−) = 𝐝𝐫̅ −حد پایین)

2/88
2/90
2/79
2/78

-0/15
-0/74
0/20
0/15

منبع :یافتههای تحقی

منابع
آهشتی ،رضا ( .)1395بررسی عوامل مؤثر و اولویتبندی بازارهای هدف صادرات پسته
ایران با روش تاکسونومی عددی ،پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
اسفندیاری ،علیاصغر و زینب محمدی فردانبه ( .)1391رتبهبندی و تغییرات ساختاری
صنایع کشور با استفاده از روش تاکسونومی عددی طی دوره  ،1379-1384پژوهشنامه
اقتصاد کالن ،سال هفتم ،شماره  ،14صص .13-34

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

تاری ،فتااله ،سادات سیدعلی روته ،صدیقه ،تکلیف ،عاطفه و عبدالرسول قاسمی
( .)1397تخصیص بهینه گاز طبیعی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،فصلنامه
مطالعات اقتصاد انرژی ،سال چهاردهم ،شماره  ،59صص .1-34
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فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی /سال هفدهم /شماره  /70پاییز 1400

خداوردیزاده ،محمد و سمیه محمدی ( .)1395بررسی ساختار بازار و اولویتبندی
بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی منتخب ایران ،مطالعات اقتصادی کاربردی ایران،
دوره  ،5شماره  ،20صص .201-220
رجوعی ،مرتضی و الهه شیعهزاده ( .)1387تعیین معیارهای جذابیت بازار و انتخا بازار
هدف ،فصلنامه علمی -تخصصی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا (ك) ،شماره  ،5صص
.5-12
رفیعی ،حامد ،میرباقری ،سید شها  ،اکبرپور ،حامد و الهام جلیلی ( .)1397بررسی
ساختار و تدوین الگوی انتخا بازارهای صادراتی ایران؛ مطالعه موردی محصوالت
کیوی ،سیب و انگور ،دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی ،پاییز و زمستان  ،97شماره ،12
صص .56-76
رمضانیان ،محمدرحیم ،مرادی ،محمود و عادله عیسیزاده سراوانی (.)1391
اولویت بندی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ،فصلنامه اقتصاد و
تجارت نوین ،شمارههای  29و  ،30صص .155-179
راحلی ،حسین ( .)1396بررسی مزیت نسبی و بازارهای هدف محصوالت کشاورزی
صادراتی استان آذربایجان شرقی ،تحقیقات اقتصاد کشاورزی ،جلد  ،9شماره  ،4صص
.39-66
عطائی ،محمد ( .)1395تصمیمگیری چند معیاره ،انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
فتحی ،یحیی ( .)1384تجزیه و تحلیل بازارهای هدف صادراتی محصوالت مزیت دار
کشور ،فصلنامه بررسیهای بازرگانی ،شماره  ،20صص .20-33

مجاوریان ،مجتبی ،احمدی کلیجی ،سینا و مرضیه امینروان ( .)1393تعیین بازارهای
هدف صادراتی گیاهان دارویی ایران ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،
دوره  ،46شماره  ،4صص .729-737
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فهیمیفر ،جمشید ،ولیبیگی ،حسن و محمدرضا عابدین مقانکی ( .)1383اولویتبندی
بازارهای هدف محصوالت منتخب پتروشیمی ایران ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،
شماره  ،31صص .153-202

تعیین اولویت بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران

31

محمودی ،وحید ،ابراهیمی ،سید نصراهلل و تالین منصوریان ( .)1399بررسی مقایسهای و
اولویتبندی استراتژیهای درآمدزایی گاز با بهکارگیری و تلفی روشهای فرایند تحلیل
شبکهای و دلفی فازی ،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ،سال شانزددهم ،شماره ،66
صص .119-153
متفکرآزاد ،محمدعلی ،غالبی ،صادق و خلیل جهانگیری ( .)1390بررسی مزیت نسبی و
اولویتبندی بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم ایران ،پژوهشنامه علوم
اقتصادی ،سال ششم ،شماره  ،11صص .149-168
مدرسی ،میثم ،افراسیابی ،سمیرا ،باقری قرهبالغ ،هوشمند و فاطمه خانی (.)1399
اولویت بندی بازارهای هدف صادرات گوجه فرنگی ایران با استفاده از روش تاکسونومی
عددی ،مدیریت کسب و کارهای بینالمللی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز،
سال سوم ،شماره  ،2صص .103-119
میرباقری ،سید شها  ،رفیعی ،حامد و حامد اکبرپور ( .)1398بررسی ساختار بازار و
تحلیل الگوی صادراتی زعفران ایران ،نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر
ایران ،جلد  ،35شماره  ،5صص .802-818
نثانی ،وحید و میترا خدارحمی ( .)1388اصول و فنون فروش :راهبردها و راهکارها (با
تمرکز بر مشتری) ،انتشارات ترمه.
ناجی میدانی ،علیاکبر و غالمعلی رحیمی ( .)1394تعیین اولویت بازارهای صادراتی گاز
طبیعی ایران ،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ،سال یازدهم ،شماره  ،46صص -219
.181
نظری ،بهرام و محمود فیروزیان ( .)1395رتبهبندی بازارهای صادراتی ایران جهت ایجاد
مراکز تجاری در کشورهای اسالمی ،مجله اقتصادی ،شمارههای  5و  ،6صص .5-25

هاشمیفر ،فهیمه ( .)1395اولویتبندی بازارهای هدف کارخانههای تولید شمش
آلومینیوم ایران ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ،مرکز بینالملل قشم.
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ولیبیگی ،همکاران ( .)1381بررسی مزیت نسبی و اولویتبندی بازارهای هدف صادرات
قطعات خودرو ایران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
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Abstract
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The purpose of this study is to identify and prioritize export target markets for
Iran’s natural gas over a 20-year perspective for the period 2020-2040, using the
numerical taxonomy method. In this method we use the indicators of countries'
distance from Iran, per capita income, per capita consumption of natural gas and
economic growth. The results of this study show that the regions of the Middle East,
OECD Europe, Non-OECD Europe and Eurasia and Non-OECD Asia are in order
the best target markets for Iranian natural gas.
JEL Classification: Q13, O24, N70
Keywords: Export, Target Markets, Numerical Taxonomy, Natural Gas
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