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مقاله پژوهشي:
تبیین الگوی سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ ایران (با رویکرد اقتصاد
مقاومتی) با استفاده از نظریة داده بنیاد
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تاريخ پذيرش19/33/3 :

چکيده
با وجود ظرفیتهای ایران در صنعت بانکرینگ و نقش آن در تحقق سیاستهای اقتصادمقاومتی ،ایران
نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود در این صنعت دست یابد .بخشی از سهم ناچیز ایران از بازار بانکرینگ
خلیج فارس به دلیل فقدان تالش الزم در سیاستگذاری جامع مییباشید .پی

هید

ایین تحقییق تبییین

سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ ایران و شناسایی عوامل و شرایطی است كه در سیاستگذاری باید
مورد توجه قرار گیرند .داده های گردآوری شده كیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد میباشد .روش گردآوری
دادهها ،مصاحبه عمیق با  11نفر از خبرگان فعال در حوزه بانکرینگ بوده و نمونهگیری به روش گلولهبرفی
انجام شده است .تحلیل دادهها در سه مرحله كدگذاری باز ،كدگذاری انتخابی و كدگذاری محوری ،انجام شده
است .پ

از كدگذاری باز ،مفاهیم و مقولهها است خراج شد .در مرحله كدگذاری محوری سیاستگذاری توسعه

صنعت بانکرینگ به عنوان مقوله اصلی در نظر گرفته شده و شرایط علی ،سیاستهای توانمندساز(  8سیاست)،
سیاستهای تسهیل كننده ( 5سیاست) ،سیاستهای واسطهای( 5سیاست) و پیامدهای تحقق توسعه صنعت
بانکرینگ ارایه شده است.
کليد واژه ها :صنعت بانکرينگ ،اقتصادمقاومتي ،سیاستگذاري ،نظريه دادهبنیاد

 .1استاد دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشآموخته دكتری مدیریت سیاستگذاری.دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دكترای مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی A.asadrooz@nioc-iotc.com

مقدمه
جمهوری اسالمی ایران با توجه به مالحظات جغرافیایی و منابع غنی نفتی دارای موقعییت
ممتازی در بین كشورهای حاشیه خلیجفارس میباشد .شناسیایی ایین ظرفییتهیای بیالقوه و
تالش برای بالفعل كردن آنها و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تامین كاال و خیدمات ،نیازمنید
تحقیق و پژوهش درباره توانمندیهای ایران برای تسخیر بازار منطقه میباشد .ازطیر دیگیر
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لزوم توجه به توسعه اقتصادی و تولید ملی از جمله امیوری اسیت كیه در كنیار ابعیاد دیگیر
جوامع همچون ثبات سیاسی ،نظام فرهنگی ،اجتماعی و ...در مییزان پاییداری جامعیه و رشید
و شکوفایی آن نقش بهسزایی ایفا میكند كیه نهایتیا منجیر بیه مصیونیت داخلیی نسیبت بیه
تهدیدهای خارجی می شود .ازاینرو بنیا بیر ضیرورت ،مقیاممعظیمرهبیری سیاسیتهیایی را
تحت عنوان « اقتصادمقاومتی» ابیال فرمودنید كیه بیر مبنیای جهیان بینیی توحییدی ،دارای
مؤلفه هایی است كه با اتکا و بهكارگیری هریک می توان ضیمن تمهیید و تیامین مقاومیت در
اقتصاد ،جامعه اسالمی و بشری را به توسعه و پیشرفت مادی و معنوی رهنمیون سیاخت .از
جمله این مولفهها می توان به موارد زیر اشاره كرد:
مردمیكردن اقتصاد ،تقویت فرهنگ كار و تولید ،كاهش وابستگی به ذخیایر زیرزمینیی و
خام فروشی ،اصالح الگیوی مصیر

و پرهییز از اسیرا  ،حماییت از تولیید ملیی ،اسیتفاده

حداكثری از همه ظرفیت ها ،روح خودباوری و خوداتکایی و توجه به اقتصاد دانشبنیان.
با وجود مزایای ایران نسبت به امارات در موض وع بانکرینگ ،از آنجایی كه بنیدر فجییره
سابقه و تجربه طوالنی تری نسبت به جمهوریاسالمی ایران دارد و همچنین به دلیل تبلیغیات
منفی بسیاری كه بیر علییه جمهیوریاسیالمیاییران انجیام مییشیود ،سیهم امیارات از بیازار
بانکرینگ منطقه بسیار بیشتر از ایران میباشد .هم اكنون حدود  22درصد از بیازار بانکرینیگ
حوزه خلیج فارس و دریای عمان در اختیار ایران و  82درصید آن در اختییار امیارات متحیده
عربی قرار دارد .بخشی از سهم ناچیز ایران از بازار سوخترسانی منطقه طی دهیههیای اخییر
به دلیل فقدان آگاهی كافی و تالش الزم در سیاستگذاری ،برنامهرییزی و اجیرا ،عیدم وجیود
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زیرساخت ها ،امکانات و تأسیسات زیربنایی و فقدان ارایه خیدمات جیانبی شیامل تعمییرات،
تعویض قطعات و تأمین نیازهای ابتدایی كشتیها میباشد .پ

هد

ایین پیژوهش تیدوین

رویکرد اقتصاد مقاومتی و مولفه ها و شاخصهای آن و تمركز بر چهار عامیل اصیلی :كیاهش
وابستگی به ذخایر زیرزمینی و خام فروشیی؛ حماییت از تولیید ملیی؛ اسیتفاده حیداكثری از
ظرفیت ها و توجه به اقتصیاد دانیشبنییان ،مییباشید .بیدین منظیور بایید بیا در نظیر گیرفتن
پیچیییدگی هییای متعییدد صیینعت بانکرینییگ ،بییه شناسییایی مجموعییه عوامییل اثرگییذار در
سیاستگذاری پرداخته و تالش میشود مدلی برای سیاست گذاری بیهمنظیور توسیعه صینعت
بانکرینگ ارائه شود.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
صنعت بانکرينگ
بانکرینگ  1یا سوخت گیری و سوخترسانی ،به عملیاتی اطالق مییشیود كیه در آن ییک
ایست گاه ساحلی ،سوخت مورد نیاز برای روشن شدن موتورهای اصلی و كمکیی شیناورها را
در اختیارشیان قیرار میییدهید و شییبکه گسیتردهای ازسیازمان و مییراودات تجیاری را در بییر
می گیرد .زنجیره تامین این صنعت از پاالیشگاه و انبارهای نفت آغاز میشیود .مرحلیه نهیایی
زنجیره سوخت دریایی ،عملیات سوخترسانی است كه یا از اسکلههای مخصیو

بیهطیور

مسییتقیم و یییا در لنگرگییاه و دریییا از طریییق بییرجهییای سییوخترسییانی بییه كشییتی عرضییه
می شود(عبدالهی و بهرامشیاهی .)1315 ،بیه عبیارتدیگیر ،بانکرینیگ ،خیردهفروشیی فیرآوردههیای
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الگوی سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ با توجه به ظرفییتهیای موجیود داخلیی و بیا

سنگین پاالیشی (نفت كوره) برای سیوخت كشیتیهاسیت .البتیه اینیک ،بانکرینیگ بیه ییک
صنعت تبدیل شده است كیه در كنیار تحوییل سیوخت ،خیدمات گسیترده دیگیری نییز بیه
كشتیها ارائه میشود (پایانههای نفتی ایران.)1311،
صنعت بانکرینگ ،مزایای زیادی دارد كه از بین آنها می توان بیه رونیق اقتصیادی منطقیه،
ارتقای جایگاه جهانی به ویژه در حوزه های اقتصاد و سیاست ،كاهش میزان قاچیاق سیوخت،
ارزآوری و كاهش نرخ بیکاری ،اشاره كرد .اما با وجود ظرفیتهیا و اسیتعدادهایی كیه اییران
213
1. Bunkering

در بانکرینگ خلیجفارس دارد ،متاسفانه بسیاری از فرصتها از دست رفتیه و سیایر كشیورها
با استفاده از سهل انگاریهای ما به رشد و توسعه فراوانی رسیدهاند
اصلی ترین هد

( پیام دریا)1381 ،

در صنعت بانکرینگ تامین سوخت های متنوع مورد نیاز كشتیها اسیت

كه به تبع آن می توان سایر خدمات موازی به شرح ذیل نیز به كشتی ها ارائه كرد:
 تعویض خدمه كشتی :با توجه به اینکه شركت های كشتیرانی در دنیا نیاز بیه تعیویضفصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

نفرات كشتی ها دارند تأمین این امکان گام بسیار بلندی در جهت جذب شركت های كشتیرانی
برای انتخاب خواهد بود .وجود هتل ها ،فرودگاه ها و مراكز تفریحی مناسب عالوه بر جیذب
گردشگران می تواند عامل تعیینكننده ای در موقعیت صنعت بانکرینگ داشته باشد.
 تعمیرات كشتی ها :با توجه به اینکه كشتی ها نیاز به تعمیرات دورهای چند ساله دارنید،تأمین این موضوع نیز می تواند در جهت ارتقیا سیطك كیفیی بنیدر در جیذب شیركتهیای
كشتیرانی در سراسر دنیا مؤثر باشد.
 تأمین خواروبار مورد نیاز كشتی :هر كشتی بهصورت دوره ای اقدام به خریید مایحتیاجمصرفی و خوراكی خود میكند .كشتی ها تماییل دارنید كارهیای خیدماتی خیود را در حیین
دریافت سوخت انجیام دهنید .تیأمین ایین موضیوع نییز میی توانید در جیذب شیركتهیای
كشتیرانی مؤثر باشد.
 تأمین روغن موتور مورد نیاز كشتی :از اقالم مورد نیاز كشیتیهیا ،روغین مصیرفی درموتور آنها است كه باید در مقیاطع مختلی

تعیویض شیود .تیأمین روغین موتیور مصیرفی

كشتیها ،از دیگر خدمات ارائه در صنعت بانکرینگ میباشد.
 تأمین رنگ مورد نیاز كشتیها :بخشهای فلزی كشتی هیا بخیاطر تمیاس بیا آب شیوردریا ،در معرض شدید خیوردگی قیرار دارنید .بیرای جلیوگیری از خیوردگی در طیول سیفر
بخش های مختل

فلزی كشتی توسط پرسنل ذیربط كشتیها رنیگآمییزی مییشیود .تیأمین

رنگ مورد نیاز كشتیها می تواند از دیگر خدمات قابل ارائه در صنعت بانکرینگ باشد.
 تأمین آب مورد نیاز كشتی ها :امروزه در كشتی ها تأسیسیات مربیوب بیه شییرینسیازی212

آب دریا وجود دارد .اما تأمین آب شیرین مصرفی كشتی ها در مواقعی كه تأسیسیات مربیوب
دچار مشکل شده و درحال تعمیر می باشد ،در زمان بانکرینگ صورت می گیرد.

و وسایل مورد استفاده در كشتی بر اثر مرور زمان و استفاده مکرر ،كیارایی خیود را از دسیت
داده باشند ،از خدمات قابیل ارائیه در بانکرینیگ ،تیأمین ابیزارآالت و وسیایل میورد نییاز در
كشتی میباشد.
 انجام بازرسی های قانونی و صدور گواهینامه بر حسب مورد :اجرا قیوانین و مقیرراتبین المللی شامل انجیام بازرسیی هیا براسیاس كنوانسییونهیای سیوالس 1و مارپیل  2و صیدور
گواهینامه ها نیاز به شرایط مناسب خود دارد ،كه صینعت بانکرینیگ میی توانید بیا در اختییار
گذاشتن امکانات خود این فرصت را بوجود آورد (جوكار.)1311،
وضعیت صنعت بانکرينگ
نیاز روزافزون جهانی به كاال و انرژی باعث گسترش بیازار كشیتیرانی و در نتیجیه تیردد
بیش از پیش كشتی ها در سراسر جهان شده است .در این بین ،حیوزه خلییجفیارس بیه دلییل
وجود منابع غنی نفتی سهم بزرگی ازترافییک كشیتیرانی را بیه خیود اختصیا

داده اسیت.

یکی از مهم ترین فعالیت هیایی كیه در بنیادر انجیام مییشیود ،بانکرینیگ ییا عملییات انتقیال
سوخت به كشتیها و شناورها میباشد كه می تواند به دو صورت سوخترسیانی در درییا بیا
استفاده از شناورهای خا

یا پهلوگیری كشتی در اسکلههیای سیوخترسیانی انجیام شیود.

ازآنجا كه در حدود  % 12تجارت جهانی از طرییق حمیل و نقیل درییایی صیورت مییگییرد،
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 -تأمین ابزار آالت ،ملزومات و سایر وسایل مورد نیاز كشتی ها :چون ممکن اسیت ابیزار

كیفیت ،قیمت ،سهولت دسترسی و ایمنی كار بیا سیوخت میورد اسیتفاده در موتیور هیزاران
كشتی عبوری از آبها ،امری فوق العاده بیا اهمییت اسیت .بانکرینیگ بیه عنیوان ییک صینعت
راهبردی ،دستاوردهای مهمی نظیر كسیب اعتبیار جهیانی ،اشیتغالزاییی و ارزآوری را بیرای
هركشور در پی دارد .طبق برآورد ،ساالنه حدود  222میلیون تن نفیت كیوره در سیطك جهیان
بهصورت بانکر به كشتی ها فروخته میشود و پیش بینی میشود كه ایین رقیم تیا سیال 2232
به  222میلیون تن افزایش یابد؛ به عبارتدیگر ،ارزش ساالنه بازار بانکرینگ دنییا 82 ،میلییارد
1. SOLAS
2. MARPOL
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دالر است .صنعت سودآور بانکرینگ امروزه به یکی از بخش های مهم حمیل و نقیل درییایی
بدل شده و جایگاه خود را در اغلب نقاب جهان پیدا كرده اسیت .سیاالنه  12هیزار كشیتی در
خلیج فارس رفت و آمد میكند و ظرفیت ساالنه سوخترسانی ایین منطقیه بیه كشیتیهیا 25
میلیون تن است .طبق اعالم سیازمان كشیورهای صیادر كننیده نفیت (اوپیک) تنهیا  1كشیور
وجود دارد كه حدود  12درصد از فعالیت بانکرینگ جهان را به عهده می گییرد .ایین سیازمان
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

گزارش كرد اگرچه نزدیک به  222بندر بانکركننده در جهان وجود دارد ،بیشتر تقاضای ایین
فعالیت تنها در چند بندر اصلی ( بندر سنگاپور ،بندر فجیره امارات و بنیدر روتیردام) متمركیز
است .از آنجایی كه آبراه خلیج فیارس ،روزانیه محیل عبیور و میرور تعیداد زییادی كشیتی
اقیانوسپیما است و یکی از پرترددترین مناطق دریایی جهان بهشمارمییرود ،تیامین سیوخت
و مایحتاج این كشتی ها می تواند فرصتی مناسب برای حضور و افزایش سهم اییران در بیازار
بانکرینگ خدمات دریایی منطقه به حساب آید (مالپور و انوری.)1315 ،
جايگاه ايران در صنعت بانکرينگ
شروع فعالیت سوخت رسانی بیه كشیتی هیا در كشیور بیه  22سیال پییش بیاز میی گیردد.
درگذشته به طور پراكنده سوخترسانی به شیناورها عمیدتا از طرییق نهیادهیای دولتیی مثیل
وزارت نفت صورت میگرفت .طرح ملیی بانکرینیگ بیرای نخسیتین بیار در سیال  1311در
محییدوده آبهییای جزیییره قشییم و در منطقییه سییل ب یا اسییتفاده از امکانییات و شییناورهای
سوخترسان شركت گلوبال انرژی سنگاپور شروع شید و متاسیفانه در میاههیای آغیازین بیه
دلیل رقابت ناسالم ،مخالفت ،كارشکنی و ترفندهای شركتهای رقیب عرضه كننیده سیوخت
در شی نشین فجیره  ،با زیان متوق

شد .در سال  1311این طرح دوباره آغیاز شید امیا پی

از  1ماه فعالیت بار دیگر به دالیل اعالم شده تعطییل شید .مرحلیه جیدی بانکرینیگ از نیمیه
دوم سال  1385با ایجاد امکان ورود بخیش غیردولتیی از طرییق سیرمایهگیذاری در مجتمیع
بندری شهید رجایی بندر خلیجفارس (در  22كیلیومتری غیرب بنیدرعباس) آغیاز شید .سیهم
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ایران از بازار سوخت رسانی به كشتیهای عبوری در خلیجفارس و درییای عمیان كیه تعیداد
آنها به بیش از  52هزار فروند در سال میرسد ،در میدت زمیان كوتیاهی یعنیی بیین سیالهای

هدفگذاری شد كه متاسفانه به دلیل وضع تحریمهای بینالمللی علییه كشیورمان چشیمانیداز
این پروژه محقق نشد .همچنیین آمیار دقیقیی از مییزان سیهم بیازار اییران بیه دلییل فیوق در
دسترس نیست؛ اما به طور تقریبی كارشناسان از تسلط  % 11بازار سوخترسانی به كشیتیهیا
برای سال  1313و  1312خبر میدادند

(عبدالهی و بهرامشاهی،

.)1315

خلیج فارس یکی از شاهراه های اصلی ورود نفت تولیدی به بازارهیای جهیانی اسیت كیه
ساالنه عالوه بر كشتی های تجاری ،تعداد بسیاری از نفیتکشهیای غیولپیکیر از ایین مسییر
تردد میكنند .از آبهای خلیج فارس بهطور متوسط در حدود  32222فروند كشیتی تجیاری،
نفتکش ،كانتینربر ،حمل گاز و غیره در سیال عبیور میی كنید كیه از ایین تعیداد حیدود 3222
فروند از سوی شركت های ایرانی حاضر در بنادر جنوبی سوخترسانی مییشیوند .اییران بیا
داشتن یک هزار و  822كیلومتر مرز آبی (به استثنای جزایر) در خلییجفیارس و درییای عمیان
و قرار گرفتن در مسیر ورود كشیتی هیا بیه ایین خلییج در منطقیه اسیتراتژیک تنگیه هرمیز،
پتانسیل های جغرافیایی الزم برای سوخت رسانی را داشته اسیت ،ولیی در سیالهیای گذشیته
سهم بسیار پایینی را از بازار سوخترسانی به كشتی ها كسب كیرده اسیت .از ایین رو توجیه
به ظرفیت موجود در سوخترسانی به كشیتی هیای عبیوری از خلییجفیارس و درییای عمیان
می تواند درآمد زایی بسیاری را برای كشور به همراه داشته باشید .در دوران جنیگ تحمیلیی،
به دلیل شرایط خا

خلیجفارس از نظر امنیتی و تبلیغات منفی حاصل از آن تیردد و توقی

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی سیاستگذاری توسعه صنعت بانکر ینگ ایران (با رو یکرد اقتصاد مقاومتی ) با استفاده از نظریة داده بنیاد

 1385تییا  1388از  % 5بییه  % 25رسییید و در افییق سییال  ،1313برنامییه كسییب سییهم % 52

كشیتی هیا در بنیادر و گیذرگاههیای عبیوری ،آب هیای اییران كیاهش یافیت و فعالییتهیای
سوخت رسانی نیز به تدریج در ایران كم رونق شید .همسیایگان جنیوبی در منطقیه بیه وییژه
امارات با استفاده از فرصت به دست آمده ،طی  22الیی  25سیال گذشیته بیا توسیعه و رونیق
این صنعت توانستند خود را به عنوان یکی از مراكز عمده سوخترسانی جهان معرفیی كننید
و جایگاه ویژه ای را در خاورمیانه و جهان به خود اختصا
فجیره پ

دهند؛ به گونهای كه هیماكنیون

از سنگاپور ،بزرگترین عرضه كننده سوخت به كشتی ها در منطقه و سومین كیانون

بندر  1بانکرینگ در جهان محسوب میشود .در حالی كه سهم اییران در بیازار سیوخترسیانی
1. Hub Port
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به كشتی های عبوری در خلیجفارس و دریای عمان كه تعداد آنها به بییش از  32هیزار فرونید
در سال میرسد ،بسیار كمتر از  22درصد است .طبق آمارهای ارائهشیده تیا پاییان سیال 1312
حدود سه میلیون و  322هزار تن سوخت میایع از طرییق مراكیز بانکرینیگ بیه كشیتیهیای
عبوری خلیجفارس تحویل

داده شد(مال پور و انوری

1315؛ رسولی.)1313 ،

جدول .3ظرفیت بانکرينگ بنادر مهم جهان
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

ظرفيت ساليانه بانکرینگ/

رتبه

نام بندر

1

سنگاپور

35

2

فجیره

11

3

رتردام

13۳2

2

انتورپ

1

5

هوستون

5۳2

1

هنگ كنگ

5

1

جبل الطارق

5

8

آنجل

3۳1

1

نیویورک

3۳5

12

پیرائوس

3۳2

11

ایران

3۳2

ل

ميليون تن متریک

موانع و محدوديتهاي توسعه صنعت بانکرينگ ايران
كشور جمهوری اسالمیایران به لحاظ موقعییت جغرافییایی در مجیاورت خلییجفیارس و
دریای عمان قرار دارد .سهولت دسترسیی بیه آبهیای آزاد و عبیور تعیداد بسییار زییادی از
كشتیهای نفت كش و تجاری از تنگه هرمز موقعیتی بسیار استثنایی برای ایران رقمزده است.
از طرفی بندر فجیره ،خرفکان ،شارجه ،دبی و بندر نفتی خلیجفارس در ایران به عنیوان مراكیز
عمده سوخترسانی به كشتیها شناخته میشوند كه بندر فجیره از  22سیال گذشیته بیا ورود
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به عرصه بانکرینگ و توسعه این صنعت توانسته یکی از بزرگترین مراكز عرضه خدماتی در

12میلیون تن سوخت موردنیاز كشتیها سومین بندر بزرگ جهان است درحالیكه حیدود 82
درصد سوخت مورد معامله در بندر فجیره بهطور مستقیم از طریق ایران (شركت ملیی نفیت)
تأمین می شود .جمهوریاسالمیایران از سال  1382در عرصه سوخترسانی به كشتیها فعیال
شد و علیرغم برنامهریزی ها برای كسب سهم  25درصدی بیازار منطقیه در سیال  1311سیهم
فروش سوخت به كشتی های عبوری به زیر  12درصد رسید.
ایالتی و براتی( )1388در پژوهشی با عنوان بررسی جنبیههیای برتیری كشیور اییران در
منطقه خلیج فارس جهت سوخت رسانی به كشتیهای تجاری (بانکرینیگ) بییان مییكنید كیه
باوجود ظرفیت های زیاد در تحلیل عرضه و تقاضای بازار انیرژی در منطقیه ،ارائیه خیدمات
دریایی به ویژه موضوع سوخت رسانی به كشتی های تجاری توسیط كشیور ،مغفیول مانیده و
تاكنون اقدام جدی در این راستا صورت نگرفته است .از دالیل اصیلی نبیود چنیین خیدماتی
در كشور ،ماهیت بین بخشی آن و عدم توجه دست اندركاران حمل و نقل درییایی بیه چنیین
موضوعی در گذشته بوده است.
قوانین دست و پاگیر در ایران و تأمین سوخت با قیمت های غیررقابتی رغبت سرمایه گذاران
برای ورود به این عرصه را كاهش داده است .بهطور نمونه شركتهای سوخترسانی در فجیره
از پرداخت مالیات و عوارض گمركی معا

هستند ،اما در ایران طبق قانون تمام شركتها باید

مالیات و عوارض گمركی را پرداخت كنند كه مواردی ازایندست باعث كاهش قدرت رقابت

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی سیاستگذاری توسعه صنعت بانکر ینگ ایران (با رو یکرد اقتصاد مقاومتی ) با استفاده از نظریة داده بنیاد

سوخت رسانی به كشتیهای عبیوری شیناخته شیود .بنیدر فجییره امیارات بیا تیأمین سیاالنه

شركت های ایرانی نسبت به شركت های فعال در منطقه میشود.
بخشی از سهم كم ایران از بازار سوخترسانی منطقه ،طی دهه های اخیر به دلیل عدم وجود
زیر ساخت ها ،امکانات و تاسیسات زیربنایی و دلیل مهم و اساسی فقدان ارایه خدمات جیانبی
شامل تعمیرات ،تعویض قطعات و تامین نیازهای ابتدایی كشتی ها بوده است .همچنین امکانات
سوخترسانی به كشتی توسط شركت های خصوصی و دولتی محدود است و ازسویدیگر در
عرضه سوخت به قیمت بینالمللی به كشتی های داخلی هیچ نوع تخفیفی داده نمییشیود؛ در
حالی كه همه صنایع موجود در كشور به نوعی از سوخت یارانهای استفاده میكنند .برخیی از
موانع و محدودیت های توسعه بانکرینگ در ایران عبارتند از:
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 تامین سوخت بهمنظور بانکرینگ تنها ،توسط وزارت نفت؛
 وجود شرایط تقریبا انحصاری و انتخاب شركتهای سوخترسیان توسیط شیركت
نفت با مزایده؛
 نبود اعتماد به سوخت رسانی اییران در منطقیه بیه واسیطه نبیود سیوخت كیافی در
برخی از فصول بهمنظور سوخترسانی؛
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 نبود سایر خدمات در كنار سوخترسانی از جمله آذوقه ،لیوازم ییدكی ،تعمییرات و
سایر مسائل جانبی؛
 وجییود تجهیییزات قییدیمی و در برخییی از مییوارد بییدون داشییتن اسییتانداردهای
بینالمللی؛
 باالتر بودن قیمت سوخت كشتیها نسبت به سایر رقبای منطقه؛
 كیفیت باالی سوخت دیزل؛
 قوانین محدود كننده برخی ازسازمانهای دولتی از جملیه ضیرورت دریافیت اجیازه
ورود و خروج از گمرک؛
 وجود اسکلههای كم ظرفیت و نا متناسب برای انواع كشتیها؛
 انجام تمامیفعالیتهای مختل

در زنجیره سوخترسیانی توسیط تعیداد محیدودی

شركت سوخت رسان ( معاونت پژوهش ،آمار و اطالعات ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز.)1388 ،
پ

توسعه صنعت بانکرینیگ نیازمنید ایجیاد بسیتر و زیرسیاخت هیای مناسیب ،تغیییر

قوانین ،پرهیز از بخشی نگری ،تقویت نگاه ملی ،حمایت از بخیش خصوصیی در چیارچوب
قوانین و آزادسازی نرخ فروش سوخت است ،تیا بیا تغیییرات ایجادشیده انگییزهای در بیین
فعاالن اقتصادی برای ورود به این صنعت نوپا ایجاد شود.
ظرفیتهاي توسعه صنعت بانکرينگ
براساس جدیدترین اسناد منتشر شده از طر
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سازمان اوپک ،تحیت عنیوان «چشیم انیداز

سوخت جهان  »1تا سال  2232میالدی ،بر میزان تقاضای كشورها ،در حوزه سیوخت رسیانی
1. World oil outlook

وتوسعه در كشورهای آسیایی خواهد بود كه  11درصد رشد جهیانی را بیه خیود اختصیا
داده است .فشارهای فزآینده ناشی از رشد تجاری در بهبود وتوسعه بیا اثربخشیی درعملکیرد
جیاری و در نتیجییه افییزایش حجییم معییامالت و افیزایش انییدازه می یانگین كشییتیهییا نمییود
مییابد(بندرو دریا،

.)121 ،1388

تردد ساالنه بیش از  22هزار كشتی كوچک و بزرگ از تنگه هرمز ظرفیت مناسیبی بیرای
درآمدزایی به وجود آورده است .موقعیت استان هرمزگان و جزاییر  12گانیه در ایین آبراهیه
بین المللی ایران را به مکانی مناسب برای عرضیه خیدمات بنیدری و سیوختی بیه كشیتیهیا
تبدیل كرده است .برخورداری از حجم قابل توجه نفت كیوره تولییدی توسیط پاالیشیگاههیا،
مالکیت تمامی بندرهای ساحلی شمال خلیجفارس شامل آبادان ،خرمشهر ،ماهشیهر ،عسیلویه،
بوشهر ،بندرعباس و دریای عمان ،چابهار و جزایر خارک ،قشیم ،الوان ،كییش كیه در مسییر
تردد كشتی ها هستند از ظرفیت های ایران در حوزه بانکرینگ است.
مطالعات نشان میدهد شركتهای حمل و نقل هم پ

از ییک سیفر طیوالنی بیهاحتمیال

ز یاد اولین بندر را با توجه به مزیت جغرافیایی آن ،به عنیوان بنیدر سیوخترسیانی انتخیاب
می كنند .سوخترسانی همواره دارای شرایطی است ،شرایطی از جمله آب و هیوا ،دسترسیی
به درگاه ،امنیت ،ظرفیت سوخت بانکر ،امکانات بانکر و سرعت سوخترسانی؛ كه بیه دلییل
كوتاه كردن زمان مهم هستند .همچنین عوامل مؤثر در رقابیت بیازار سیوخترسیانی شیامل؛

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی سیاستگذاری توسعه صنعت بانکر ینگ ایران (با رو یکرد اقتصاد مقاومتی ) با استفاده از نظریة داده بنیاد

دریایی (بانکرینگ) ،سه برابر افزوده خواهد شد .اصیلیتیرین شیاخص ایین افیزایش ،رشید

قیمت پایین سوخت ،محدودیتهای قانونی اندک ،سوخترسانی سریع و مزییت جغرافییایی
است (آكوستا و همکاران .)2211
همه كشتیهای عبوری و نفتكش هیا بیه مقصید كشیورهای عیراق ،كوییت ،عربسیتان،
امارات ،قطر ،بحرین و عمان كه وارد خلیجفارس میشوند به اجبار بایید از سیواحل جنیوبی
قشم عبور كنند .ساالنه هزاران كشتی اقیانوس پیما وارد خلیجفارس مییشیوند و ایین مسی له
منطقه خلیج فارس را به یکی از پرترددترین مناطق دریایی جهان تبدیل كرده اسیت .همچنیین
جزایر ایرانی عمدتاً در مقایسه با سایر كشورهای خلیجفارس از مزایای متعددی نظیر آبخیور
باال برخیوردار بیوده و منیاطق آزاد قشیم و كییش بیه دلییل موقعییت جغرافییایی و ظرفییت
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قابل توجه در ایین زمینیه ،بسییار حیائز اهمییت هسیتند .ازطیر دیگیر بیا افیزایش مصیر
سوخت های فسیلی در جهان ،منطقه خاورمیانه به یکی از مناطق مهیم و كلییدی بیرای تیأمین
انرژی در جهان تبدیل شده اسیت و سیاالنه هیزاران كشیتی اقییانوسپیمیا وارد خلییجفیارس
می شوند و این مس له منطقه خلییجفیارس را بیه یکیی از پرترددتیرین منیاطق درییایی جهیان
تبدیل كرده است .این حجم باالی تردد ،ارائه خدمات به كشیتی هیای عبیوری را بیهیکیی از
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

مهم ترین زمینه های ارزآوری و اشتغالزایی صنایع دریایی تبدیل كرده است كهایران با توجیه
به موقعیت جغرافیایی ویژه در منطقه راهبردی خلیجفیارس ،میی توانید سیهم زییادی از ایین
منافع را نصیب خود كند.
در حال حاضر  52درصد كل بانکرینگ جهان در منطقه خلیجفارس انجام میشیود كیه از
این میزان حدود  12درصد آن توسط بندر فجیره امارات صورت میپذیرد و تنهیا بیا در نظیر
گرفتن مالحظات فوق می توان بیش از نیمی از سهم بانکرینیگ بیازار خلییجفیارس را نصییب
كشورمان كنیم .با توجه به توانمندی موجود اییران و مقایسیه آن بیا همسیایگان جنیوبی ،بیا
اطمینان می توان بیان داشیت كیه در صیورت بسترسیازی الزم وحماییت از ایین صینعت ،در
آینییده نییه چنییدان دور ،ایییران و بنییادر آن در گییروه اصییلیتییرین بنییادر فعییال در بخییش
سوخت رسانی دریایی در منطقه قرار خواهند گرفت .نتایج اقتصادی طرح احیدا

تجهییزات

ارائه خدمات بانکرینگ ،شامل افزایش تولیید ناخیالص ملیی ) ،(GDPاشیتغالزاییی ،ارزآوری،
جلوگیری از خروج ارز كشور  ،كاهش وابستگی به شیركتهیای خیارجی ،افیزایش قیدرت
سیاسی در منطقه و غیره ،از جمله بازخوردهای اقتصادی طرح بانکرینگ را در كشیور نشیان
می دهد .بنابراین درصورتیكه به صنعت بانکرینگ به عنوان یک طرح ملیی نگیاه شیود ،ایین
طرح دارای توجیه اقتصادی میباشد واجرای آن كامالً ضروری میباشد (ایالتی.)21 :1388 ،
ورود موثر ایران به صنعت بانکرینگ می تواند حاكمیت سیاسی و اقتصیادی كشیور را در
خلیج فارس و دریای عمیان تقوییت و موجیب رشید و توسیعه فعالییت هیا ،ایجیاد اشیتغال و
درآمدزدایی ،توسعه بنادر و زیر ساخت های موجود و افزایش اعتبار جهیانی اییران و تکمییل
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زنجیره ارزش نفت كشور شود .عملیات بانکرینگ عیالوهبیر ایجیاد ارزش افیزوده اقتصیادی
برای كشور عامل ،در بردارنده برخی مزاییای دیگیر ماننید ارتقیا سیطك اعتبیار اقتصیادی و

بانکرینیگ و ییا بیهصیورت غیرمسیتقیم در صینایع میرتبط و ...را بیه همیراه دارد .همچنیین
زیرساخت های مورد نیاز بیرای عملییات بانکرینیگ ماننید بنیادر و اسیکلههیا ،خطیوب لولیه
سوخت رسانی ،مخیازن ذخییره و نگهیداری سیوخت و ...را كیه در سیایر صینایع نییز میورد
استفاده قرار می گیرند ،توسعه می بخشید .بنیابراین میی تیوان چنیین بییان كیرد كیه عملییات
بانکرینگ برای كشور عامل ،مزایای متعددی به همراه داشته و به صیورت متقابیل منیافعی را
برای كشتی ها و شناورهای سوخت گیری كننده نیز بیه همیراه دارد؛ چیرا كیه ادامیه فعالییت
صنعت دریانوردی بدون توجه به بانکرینگ بیمعنا خواهد بود

( میرزاپور و ساعتساز،

.)1381

لزوم سیاستگذاري توسعه صنعت بانکرينگ
سیاست (خط مشی) ،عبارت از یک سلسله تصمیمات هدفیدار اسیت كیه توسیط افیرادی
كه قدرت و مشروعیت خطمشیی گیذاری را دارنید ،بیرای مقابلیه و رفیع مشیکالت ،اتخیاذ
می شود .خطمشی ها به تصمیمات ،جهت می دهند و موجب ارتباب و تداوم اقیدامات مراجیع
تصمیم گیرنده می شود .به عبارتدیگر ،خطمشی مجموعهای از تصمیمات میباشد كه توسیط
مراجع ذی صیالح در كشیور وضیع مییشیود و بیه عنیوان ییک الگیو و راهنمیا ،اقیدامات و
فعالیت های الزم برای حل مشکل یا تحقق هد را جهتدهی میكنید (الیوانی 21 : ،1381 ،و.)22
سیاستگذاری اغلب به منزله یک تسمه نقاله تلقی میشود كه در آن مشکالت ابتیدا بیه عنیوان
یک مساله مورد توجه قرار می گیرند؛ دوره های مختل
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سیاسیی كشییور بانکرینیگ كننییده در منطقیه ،اشییتغالزاییی بییهصیورت مسییتقیم در صیینعت

عمل بررسی میشود و خطمشیهیا

تعیین می گردد و توسط كاركنان اجرا و ارزیابی شده و تغییر میی یابید و سیرانجام براسیاس
موفقیت یا شکست آنها پایان می یابد .بدیهی است كه این امر ،ییک فرآینید پیچییده را سیاده
میی كنید .بیاوجوداین سییادهسیازی چرخیه سیاسییت  1ییک فرآینید سیاسییی اسیت كیه اكثییر
خط مشی های عمومی در طول دوره زندگی خود آنرا طی میی كننید (طبیری و دیگیران.)1 :1381 ،
به طور كلی می توان سیاستگذاری را در فرایندی سه مرحله ای و مشیتمل بیر شیکل گییری،
اجرا و ارزیابی دانست .هد

این تحقیق ،مرحله اول این فرایند می باشد.
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1 . Policy Cycle

یکی از روش های فهم و بررسی خطمشی گذاری ،الگوسازی است .الگو ییک نمیاد ذهنیی
است كه تمام و یا تعدا دی از ابعاد مهم یک سیستم را تشریك می كند .در الگوسازی برخی از
عوامل بهطور عمدی و متناسب با اهدا  ،بررسی میشود و برخی دیگر بهصورت ناخودآگاه از
گردونه بررسی حذ

میشوند .الگوهای سیاست گذاری باید بتوانند ویژگیی هیا و متغیرهیای

اصلی هر مرحله از خطمشی را شناسایی كرده و نشان دهند (دانش فرد.)132- 131 : 1388 ،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

الگوی سیاستگذاری مبنایی برای شرح و توصیی

فراینیدهای سیاسیتگذاری و مشیخص

نمیودن روابیط علیی میییان عوامیل و روییدادها میی باشیید .دو رویکیرد عمیده در مطالعییات
سیاستگذاری قابل تشخیص می باشند .در رویکرد اول كه از آن به تجزیه و تحلییل سیاسیت

1

یاد می شود ،با مطالعه و بررسی سیاست ها به محتوای سیاسیت هیا پرداختیه مییشیود؛ امیا در
رویکرد دوم ،به فرایند و مسیری كه در نهایت به خطمشیهیا مییرسییم ،پرداختیه مییشیود
(الوانی وصرافی زاده .)1382،پرسمن و ویلداوسکی ( )1113عنوان مییكننید كیه سیاسیتهیا
صری حا یا تلویحیا بیه مجموعیه ای از روابیط علیی موجیود مییان شیرایط اولییه و نتیایج و
پیامدهای بعدی اشاره دارد ( بهعبارتدیگر اگر  xآنگیاه  .)Yسیاسیت را میی تیوان بیه عنیوان
متغیری مستقل و یا متغیر وابسته در نظر بگیریم .اگر سیاست را متغیری وابسته فرض كنییم،
كانون تحقیق عبارت است بررسی اینکه كدام ویژگیهای بارز سیاسی ،اقتصیادی و اجتمیاعی
(ویژگیی هیای محیطیی) محتیوای سیاسییت هیا را شیکل میی دهنید (دای .)2 :1112مازمانیییان و
ساباتیر( )1183اجرای موفقیت سیاست ها را مستلزم شناسایی و بررسی عواملی می داننید كیه
جهت تدوین یک سیاست موثر باید مدنظر سیاستگذاران قیرار داشیته باشید .ایین عوامیل در
سه محور اصلی متغیرهای ماهیتی (مانند مشکالت و دشیواری هیای فنیی ،تنیوع گیروههیای
هیید

و محییدوده تغییییرات مییورد نیییاز) ،متغیرهییای سییاختاری (ماننیید نهادهییای اجرایییی،

تخصیص منابع ،هماهنگی و یکپارچگی اهدا

و سیاستها) و متغیرهیای زمینیه ای (ماننید

شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فنی ،قوانین و مقررات) طبقه بندی می شوند.
در توسعه صنعت بانکرینگ ،طراحی ییک الگیوی جیامع سیاسیتگذاری یکیی از مراحیل
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اساسی و اقد امات مهم و زیربنایی بهشمارمیرود .الگویی كیه بیه صیورت راهبیردی ،جیامع و
1. Policy Analysis

شناسایی نقاب قوت و ضع

داخلی ،بررسیی زیرسیاخت هیا ،بسیترها و بیا توجیه بیه اسیناد

باالدستی ،توسعه صنعت بانکرینگ را مود توجه قرار دهد
این الگو باید فرابخشی بوده و نقش بازیگران متعدد از جمله وزارت نفت ( شیركت ملیی
نفت ،شركت پاالیش و پخیش) ،وزارت كشیور ،نییروی انتظیامی ،وزارت اطالعیات ،وزارت
امورخارجه ،وزارت اقتصاد ( گمرک ،بیمهها ،بانکها ،سیازمان امورمالییاتی) ،سیازمان منیاطق
آزاد ،سازمان بنادر و دریانوردی ،وزرات بهداشت و درمان) را در نظر میی گییرد .ضیمنآنکیه
صر نظراز خدمات سوخترسانی بیه كشیتی هیا خیدمات جیانبی صینعت بانکرینیگ ماننید
خدمات اقامتی ،هتل داری ،تعمیر كشتی ،خیدمات درمیانی و ...نییز در ایین تحقییق بررسیی
میشود كه تاكنون در تحقیقات پ یشین ،بدان پرداخته نشده است.
سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ در ایران ،با شیناخت وضیعیت موجیود ،از طرییق
شناسایی و بررسی عوامل محیطی داخلی و خارجی ،شناخت نقاب قیوت و ضیع

داخلیی و

رقبیای ایین صینعت ،شناسیایی فرصیتهیا و تهدییدها خیارجی و در نظیر گیرفتن تییأثیرات
متغیرهییای محیط یی ماننیید رونییدهای گسییترده اجتمییاعی ،اقتصییادی ،سیاس یی ،فنییاوریکی و
بیینالمللیی انجیام مییگییرد تیا مییا را بیه طرحیی راهبیردی و جیامع ،متناسیب بیا نیازهییا و
خواسته های مشتریان در راستای اهدا

كالن ملی ،با اسیتفاده از پتانسییل هیا و قابلییتهیای

موجود ،در جهت تداوم و كسیب منیافع روزافیزون رهنمیون كنید .از اهیدا

اصیلی طیرح
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فرابخشی و نیز بیا درنظیر داشیتن جنبیه هیای مختلی  ،اعیم از :تجزییه و تحلییل محیطیی،

شناسایی راهبردهای مناسب بازارییابی ،افیزایش سیهم بیازار صینعت بانکرینیگ در اییران بیا
توجه به عواملی مانند كاهش حاشیه سود ،كیفیت و سروی

دهیی مطلیوب ،تنیوع در ارائیه

خدمات ،نرخ مناسب و رقابتی در سوخترسانی برای جذب مشتریان میباشد.
روششناسي تحقيق
روش تحقیق ،براساس اهدا

و ماهیت موضوع تحقیق انتخاب میشود .با در نظر گرفتن

عوامل موثر بر سیاست گذاری ،بدیهی است كه شناسایی اینگونه عوامل باید با رویکردی كیفی
صورت پذیرد .این پژوهش دارای رویکرد كیفی بوده و از راهبرد پژوهشی نظریه دادهبنیاد ،به
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جمع آوری و تحلیل دادهها میپردازد .ایده اصلی این استراتژی این است كه نظریهپیردازی از
داده های در دسترس ناشی نمیشود بلکه براساس داده هایی از مشاركت كنندگان كه فراینید را
تجربه كرده اند ،ایجاد یا مفهومسازی میشیود (اسیتراوس و كیوبین .)1385 ،ایین روش بیر خیال
روش های قیاسی ،مبتنی بر رویکرد استقرایی است .بنابراین نتایج آن از انطباق بیشتری با محیط
مورد مطالعه برخوردار است ( دانایی فیرد .)1382 ،در این روش ،پژوهش را هرگز از ییک نظرییه
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

شروع نمیكنند و بعد آنرا به اثبات برسانند ،بلکه پژوهش از یک دوره مطالعاتی شروع شده و
فرصت داده می شود تا آنچه كه متناسب و مربوب به آن است ،خود را نشان دهد .از آنجا كیه
این نظریه ،در دادهها ،بنیان دارد و نسبت به نظریه ای كه از مجموعه نظریههای موجود اقتباس
شده است ،تطبیق داده میشود ،تبیین بهتری ارائه می دهد (زیرا با موقعیت تناسیب بیشیتری
دارد) ،در عمل واقعاً كارآمد است و ممکن است همة پیچیدگی هایی را كیه در فرآینید یافیت
میشود ،نشان دهد (كرسول.)2225 ،
داده های این تحقیق براساس مصاحبههای عمیق با  11نفر از میدیران و كارشناسیان فعیال
در حیوزه بانکرینییگ شیامل وزارت نفییت ،پایانییههیا و اسییکلههییای نفتیی ،سییازمان بنییادر و
دریانوردی كشور ،شركت ملی نفتکش و شیركت پخیش فیراوردههیای نفتیی ،سیازمانهیای
خصوصی فعال در بانکرینگ میباشد .در این رابطه مصاحبه گران به مرور انتخاب مییشیوند.
به عبارتدیگر بعد از تحلیل هر مصاحبه ،بیا مشیخص شیدن نقیاب میبهم ییا ضیع

الگیو و

مقوله ها ،نفر بعدی با توجه به تخصص مورد نیاز برای رفع و اصالح نقاب ابهیام ییا ضیع ،
انتخاب می شود .روش نمونه گییری ،گلولیهبرفیی ( 1ارجیاع زنجییرهای) اسیت .نمونیهگییری
گلوله برفی یک روش نمونه گیری اسیت كیه واحیدهای نمونیه نیه تنهیا اطالعیاتی در میورد
خودشان بلکه در مورد واحدهای دیگر جامعه نیز ارایه میكنند (استراوس و كوربین.)2228،
روش جمع آوری داده ها  ،روش مصاحبه عمیق است .در این مطالعه از مصیاحبه پیانزدهم
به بعد ،تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شده است؛ اما برای اطمینان تیا مصیاحبه هفیدهم
ادامه یافت .هرچند از مصاحبه پانزدهم به بعد دادهها كامالً تکراری بوده و بیه اشیباع رسییده
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بود .در این رابطه مصاحبه گران به مرور انتخاب شدند .بیه عبیارتدیگیر بعید از تحلییل هیر
1. Snowball sampling

تخصص مورد نیاز برای رفع و اصالح نقاب ابهام یا ضع  ،انتخاب شد.
تحليل دادهها
تحلیل داده ها در روش داده بنیاد شیامل سیه مرحلیه كدگیذاری بیاز ،محیوری و انتخیابی
میباشد.
 .1كدگذاری باز :در این مرحله پژوهشگر بیا میرور مجموعیه دادههیای گیردآوری شیده
تالش می كند كه مفاهیم مستتر در آنرا باز شناسد .این مرحله بیاز نامییده مییشیود چیرا كیه
پژوهشگر بدون هیچ محدودیتی به نامگذاری مقولهها میپردازد .بهبییاندیگیر ،در كدگیذاری
باز پژوهشگر با ذهنی باز به نامگذاری مقولهها میپردازد و محیدودیتی بیرای تعیداد كیدها و
مقولهها قائل نمیشود (گولدینگ.)2222 ،
 .2كدگذاری محوری :هد

این مرحلیه تعییین رابطیه بیین مقولیههیای ایجیاد شیده در

مرحله كدگذاری بیاز اسیت .در كدگیذاری محیوری ،محقیق پدییده مركیزی ییا محیوری را
شناسایی می كند؛ شرایط علیی را تشیریك مییكنید؛ راهبردهیا را مشیخص مییكنید؛ شیرایط
مداخله گر و بستر را شناسایی میكند و پیامدها و نتایج راهبردهیا را بیرای ایین پدییده معیین
میكند

(كندال،

.)1111

 .3كدگذاری انتخابی :كدگذاری انتخابی ،مهم ترین مرحله نظریهپیردازی اسیت كیه در آن
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مصاحبه ،با مشخص شدن نقاب مبهم یا ضیع

الگیو و مقولیه هیا ،نفیر بعیدی بیا توجیه بیه

محقق مقوله های محوری را با سایر موارد ارتباب میدهید و ارتبیاب آنهیا را بییان مییكنید و
مقوله هایی كه احتیاج بیه بهبیود و بیازنگری دارنید را اصیالح میی كنید .در حقیقیت ،محقیق
به وسیله برقراری ارتباب بین مقوله ها و براساس این ارتبابها می كوشد تصیویری خلیق كنید
یا به عبارتدیگر داسیتانی نقیل مییكنید (دانیایی و اسیالمی .)2212،اسیتراس و كیوربین ( )1385؛
بهطور خالصه مراحل زیر را برای تحلیل داده ها در روش داده بنیاد پیشنهاد می نمایند:
 .1گردآوری داده ها و كدگذاری باز (دسته بندی و تشکیل مفاهیم)؛
 .2كدگذاری محوری (انتخاب مقوله محوری و مرتبط كردن سایر مقولهها با آن)؛
 .3تعیین راهبردها (عمل یا تعامل های حاصل از پدیده ی اصلی)؛
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 .2تعیین زمینه (شرایط ویژ مؤثر بر راهبردها)؛
 .5تشخیص شرایط واسطهای (شرایط عم ومی محیطی مؤثر بر راهبردها)؛
 .1پیا مدها (نتایج پدیدار شده در اثر راهبردها).
مدل استراس و كوربین ،در قالب نمودار  1ارایه میشود:

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

نمودار  .3کدگذاري محوري بر اساس مدل پارادايمي استراوس و کوربین (استراس و كوبین)1188 ،

در مدل مزبور ،شرایط علّی بر پدیده محوری اثر می گذارنید ،پدییده محیوری و شیرایط
زمینه و مداخله گر بر راهبردها اثر می گذارد ،و راهبردها بر پیامدها اثیر میی گیذارد .بنیابراین
مدل تبیین سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ با استفاده از نظرییه دادهبنییاد ،میدلی اسیت
كه به س واالت زیر پاس دهد:
.1

شرایط علّی برای سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ چیست؟

.2

ابعاد سیاست گذاری توسعه صنعت بانکرینگ چیست؟

3۳

شرایط زمینه ای تاثیرگذار بر سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ چیست؟

2۳

شرایط واسطه ای تاثیرگذار بر سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ چیست؟

.5

راهبردهای سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ چیست؟

.1

پیامدهای سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ چیست؟

در تحقیق حاضر ،گردآوری داده در سه مرحلیه كدگیذاری انجیام شید .در هیر سیه نیوع
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كدگذاری ،محقق بهطور دایم به متون مصیاحبه هیا مراجعیه و برخیی از كیدها را حیذ

ییا

به مرحلهی اشباع نظری رسید .مقوله های تحقیق حاضر در شش دسته زیر بیان شده است:
الف .مقوله هاي علي :این مقوله ها كه حاصل شیرایط علّیی ییا شیرایط مقیدم اسیت ،بیه
وقایع و عللی كه به وقوع یا رشد و گسترش پدیده ای می انجامد ،اطالق میشیود

(اسیتراس و

كوربین .)1385 ،سه مقوله ظرفیتها و مزیتهای توسعه صنعت بانکرینگ ،رفع موانیع موجیود
در توسعه صنعت بانکرینگ و دستیابی به اهدا

توسعه صنعت بانکرینگ بیه عنیوان شیرایط

علی تشخیص داده شدهاند.
ب .مقوله هاي محوري :مقوله ای محوری است كیه در دادههیا بیهصیورت میداوم ظیاهر
شود و تمامیمقوله های اصلی دیگر بتوانند به آن مرتبط شوند .نام مقولیه محیوری میی توانید
متناسییب بییا موضییوع تحقیییق انتخییاب شییود (اسییتراس و كییوربین .)1385 ،در اییین پییژوهش
«سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ» به عنوان پدیده محیوری در قلیب سیایر مقیوالت در
الگوی پارادایم قرارمی گیرد .رویکر اصلی این سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینیگ كیاهش
خام فروشی و ایجاد ارزش افزودههای جانبی و سود آور بیر مبنیای اصیول اقتصیادمقیاومتی
می باشد .صنعت بانکرینگ اصطالحی است كه برای عملیات سوخترسانی بیه كشیتیهیا در
دریا به كاررفته و فروش فرآوردههای سنگین پاالیشیی (عمیدتا نفیت كیوره) بیرای سیوخت
كشتیها را نیز شامل میشود.
ج .مقوله هاي راهبردي :ایین مقولیه هیا ،راهبردهیایی بیرای كنتیرل ،اداره و برخیورد بیا
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كدهای جدیدی را اضافه می كرد .این روش رفت و برگشتی آن قدر ادامه یافیت تیا تحقییق

پدیییدهی محییوری را ارایییه مییی دهیید (اسییتراس و كییوربین .)1385 ،در تحقیییق حاضییر ،مقولییه
« توانمند سازی صینعت بانکرینیگ» و هشیت مقولیه فرعیی بیه عنیوان مقولیه هیای راهبیردی
تشخیص داده شد كه به شرح جدول ( ،)2نمایش داده شده است:
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جدول .8مقوله هاي راهبردي
مقوله های فرعي

مقوله اصلي


تسهیل دستیابی بنگاهها به منابع مالی

 برنامههای پایش و نظارت بر اجرای سیاستها
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تدوی ن بسته سیاستی فرا بخشی ( نفت ،امورخارجه ،بهداشت ،صنعت و تجارت)



توسعه قابلیتهای انسانی ،فنی و مدیریتی در بخش بانکرینگ

توانمندسازی



تدوین و پیادهسازی فعالیتهای بازریابی جهت جذب مشتریان

صنعت بانکرینگ



استفاده از فعالیتهای ترفیعی مانند فروش اعتباری



اختصا



ارایه خدمات جانبی و پشتیبان ( خدمات اقامتی ،رفیاهی ،بهداشیتی ،تیامین آذوقیه و

سهمیه ثابت و با قیمت مناسب سوخت جهت بانکرینگ

گردشگری )


اختصا

سهمیه ثابت و با قیمت مناسب سوخت جهت بانکرینگ

د .مقوله هاي محیطي :این مقوله ها كه به مقوله های زمینه ای هم معرو

هستند ،نشیانگر

یک سلسله شرایط محیطی است كه اجرای سیاسیت(های) اصیلی را تحیت تیأثیر قیرار میی
دهند (استراس و كوربین .)1385 ،در تحقیق حاضر« ،بسترسازی برای توسعه صنعت بانکرینگیی» و
پنج مقوله فرعی به عنوان شرایط محیطی اثرگذار بر راهبردها به شرح جیدول ( ،)3تشیخیص
داده شد:
جدول .1مقوله هاي شرايط محیطي
مقوله های فرعي

مقوله اصلي


افزایش توجه سیاستگذاران به الزامات توسعه بانکرینگ


بسترسازی برای

بهبود شرایط محیطی برای ورود موثر بخش خصوصی به صنعت بانکرینگ



توسعه صنعت

مقررات زدایی و تصویب قواننی و مقررات تسهیل كننده



بهبود روابط تجاری و انعقاد تفاهم نامههای همکیاری بیینالمللیی بیرای توسیعه

بانکرینگ

بانکرینگ


اتخاذ نگاه فرابخشی و ملی در جهت توسعه صنعت بانکرینگ

ه .مقوله هاي واسطهاي :این مقوله ها كیه بیه مقولیه هیای مییانجی هیم معیرو

هسیتند،

نشانگر یک سلسله شرایط خاصی هستند كه سیاسیتهیای اصیلی را تحیت تیاثیر قیرار میی
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دهند (استراس و كوربین .)1385 ،در این رابطه مقولهی «فراهم كردن زیرساختهای تسیهیلكننیده

شرح جدول ( ،)2تشخیص داده شد:
جدول .4مقولههاي واسطهاي
مقوله اصلي

فراهم كردن
زیرساختهای
تسهیلكننده توسعه
صنعت بانکرینگ

مقوله های فرعي


ایجاد مخازن ذخیرهسازی و طوب لوله



توسعه پایانههای سوخترسانی

 احدا

بنادر و اسکلههای مناسب



ایجاد مراكزخدمات رسانی فنی و تداركاتی پشتیبان



توسعه مراكز درمانی و بهداشتی



ایجاد و توسعه مراكز اقامتی و هتلداری

و .مقوله هاي پیامدي :مقوله های پیا مدی ،نتیجه و حاصل راهبردها در مقابله با پدییده ییا
جهت اداره و كنترل پدیده هستند (اسیتراس و كیوربین .)1385 ،در تحقییق حاضیر ،مقولیه «
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی » با چهار مقوله فرعی و «پیامدهای جانبی توسیعه صینعت
بانکرینگ » با پنج مقوله فرعیی بیه عنیوان مقولیههیای پیامیدی تشیخیص و در جیدول (،)5
نمایش داده شد:
جدول .5مقولههاي پیامدي
مقوله های فرعي

مقوله اصلي

 بهكارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق كشور (بند )3

تحقق سیاستهای
اقتصاد مقاومتی

پیامدهای جانبی
توسعه صنعت
بانکرینگ
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صنعت بانکرینگ» و شش مقوله فرعی به عنوان شرایط واسطه های اثرگیذار بیر راهبردهیا بیه

حمایت از صادرات کاالها و خدمات بیه تناسیب ارزش افیزوده و بیا خیالص ارز آوری
مثبت ( بند ) 12



مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت ( بند )13



افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت ( بند )15



افزایش نفوذ و ماندگاری در بازارهای صنعت بانکرینگ



محرومیتزدایی و توسعه مناطق مجری طرح

 ارتقا اعتبار بین امللی كشورشركتهای بانکر كننده


ارتقا رتبه و جایگاه بنادر جنوبی كشور در سطك بینالمللی

 ارتقا سطك امنیت مناطق مجری طرح بواسطه تردد مداوم كشتیها در منطقه
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برای تببین سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ شکل شماره  1ارائه شده است.
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شکل  .3الگوي سیاستگذاري توسعه صنعت بانکرينگ
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توسعه صنعت بانکرینیگ ،موانیع موجیود در توسیعه صینعت بانکرینیگ و اهیدا

توسیعه

صنعت بانکرینگ ،ایجاب می كند تا سیاستگذاری مناسیب بیرای توسیعه ایین صینعت اتخیاذ
شود .در سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ ،توانمنیدسیازی و ارتقیای قابلییتهیای ایین
صنعت به عنوان راهبرد اصلی باید مورد توجه قرار گییرد .وجیود بسیترهیای مناسیب بیرای
توسعه صنعت بانکرینگ و فراهم كردن زیرساختهای پشتیبان توسعه بانکرینگ نییز دركنیار
سیاست های اصلی ،باید مد نظر قرار گیرد .پیامید اجیرای صیحیك ایین سیاسیتهیا و فیراهم
نمودن شرایط و عوامل زمینهای و مداخله گر مورد نیاز ،توسعه صنعت بانکرینیگ را موجیب
میشوند .توسعه صنعت بانکرینگ تاثیرات مهمی در تحقق سیاسیتهیای اقتصیادمقیاومتی و
همچنین پیامدهای دیگری در سایر حوزه ها ،به دنبال خواهد داشت.
اعتباريابي و اعتمادپذيري يافتهها
روال كار در اعتباریابی یافتهها به این صورت بود كه در مرحلیه اول قبیل از شیروع كیار،
روایی سؤال های مصاحبه از نظرسازه و محتوا به روش صوری تأمین شود .بهبیاندیگیر ابتیدا
بیهمنظیور سینجش رواییی سیؤال هیای مصیاحبه ،از اسیاتید و صیاحبنظیران اسیتفاده شیید.
بدین منظور ابتدا سؤال های مصیاحبه از منیابع میرتبط بیا اقتصیادمقیاومتی و توسیعه صینعت
بانکرینگ ،استخراج و برای تأمین روایی آن در مراجعات بعدی به افراد فوق ،روایییسیازه و
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همان گونه كه در الگوی ارایه شده مشیاهده مییشیود ،وجیود ظرفییتهیا و مزییتهیای

محتوای سؤال های مصاحبه تأمین شد.
بیرای سینجش روایییی نتیایج كیفیی اییین پیژوهش ،عیالوه بییر اینکیه مضیامین فراگیییر،
سازمان دهنده و پایه ،با مطالعه مبانی نظری ،پیشینه تحقیق ،اهدا

تحقیق و منابع ،انتخیاب و

تأیید شدن د ،نظرات و رهنمودهای گروهیی از خبرگیان از جملیه اسیاتید راهنمیا و خبرگیان
صنعت نیز لحاظ شد و قبل و بعد از كدگذاری ،نتایج بهدستآمده تعدیل شدند.
اكثر روش شناسان كیفی به جای استفاده از واژگان روایی  1و پایایی  2كه اساسیاً و از لحیاظ
مبانی فلسفی ریشه در پارادایم كمید ارنید ،از معییار اعتمادپیذیری ییا قابلییت اعتمیاد جهیت
1. Validity
2. Reliability
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ارجاع به ارزیابی كیفیت نتایج كیفی استفاده میكنند (توینینگ  .)2222 ،1قابلیت اعتمیاد بیه بییانی
ساده میزانی است كه در آن می توان به یافتیه هیای تحقییق كیفیی متکیی بیود و بیه نتیایج آن
اعتماد كرد .كرسول و میلر ( )2222بهم نظور حصول اطمینان از روایی پژوهش ییا بیه عبیارتی
دقیق بودن یافتهها ،بازبینی توسط اعضا  2و بررسی توسط همکار  3را توصیه میكننید .در ایین
تحقیق بازبینی توسط مشاركت كنندگان (مصاحبه شوندگان) مورد استفاده قرار گرفیت .ایین
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روش عبارت استاز بررسی صحت یافتههای پژوهش توسیط مصیاحبه شیوندگان بیهمنظیور
تعیین اینکه آیا این پژوهش به شکلی صحیك دییدگاههیای آنیانرا دربیار موضیوع پیژوهش
تحت پوشش قرار داده است یا نه؟ بدینمنظور تفسیر گفتههای مشاركتكننیدگان و نتیایج
حاصل از تحلیل آنها به مشاركتكنندگان عرضه شید و میواردی كیه نتیجیه ادراک نادرسیت
بودند ،تعیین و اصالح شیدند .تعیداد چهیار نفیر از مشیاركتكننیدگان در مصیاحبه ،فراینید
تحلیل و مقولههای بهدستآمده را بازبینی وآنها را تایید كردند.
همچنین بر مبنای روش «بررسی توسط همکار» ،دو نفر از دانشیجویان دكتیری میدیریت
راهبردی كه به موضوع تحقییق اشیرا
پرداختند و پ

داشیتند ،بیه بررسیی و اظهیارنظر دربیار یافتیههیا،

از پیشنهاد اصالحات جزیی ،آنرا تایید كردند.

نتيجه گيری و پيشنهاد
از آنجا كه نفت و فرآورده های آن عمده صادرات كشور را تشیکیل مییدهنید ،ارزآوری،
تأمین مالی و بسیاری دیگر از پارامترهای اساسی كشور وابسته به این بخیش مییباشید .پی
در كنار تالش هایی كه برای ایجاد اقالم عمده صیادراتی جدیید انجیام میی گییرد ،الزم اسیت
كانال های فروش نفت و فرآورده های نفتی نیز متنیوع شیود تیا آسییبپیذیری كشیور از ایین
مسیر كاهش یابد .در این راستا ،توسعه صنعت بانکرینگ با اصول اقتصادمقاومتی بایید میورد
توجه قرار گیرد.
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1. Twinning
2. Member checking
3. Peer debriefing

توانمدسازی صنعت بانکرینگ می باشد .این یافتیه مطیابق رویکیرد منبیعمحیور  1اسیت كیه
مزیت رقابتی صنعت را مبتنی بر منابع و قابلیت هیای داخلیی صینعت مییدانید .یعنیی آنچیه
به طور مستقیم بر توسعه صنعت تاثیرگذار میباشد ،قابلیت ها و توانمندیهیای درون صینعت
می باشد و بسیاری از سیاست ها و برنامههای كالن نیز در نهایت از راه افیزایش قابلییتهیای
جانبی و تسهیل شرایط و بسترسازی محیطی بر توسعه صنعت بانکرینگ میباشیند .ازایینرو
توانمندسییازی و ارتقییای قابلیییتهییای بخییش بانکرینییگ باییید بییه عنییوان محییور اصییلی در
سیاستگذاری توسعه ای صنعت مورد توجه قیرار گییرد .در ایین راسیتا مییتیوان بیا تسیهیل
دستیابی شركت های فعال در صنعت بانکرینگ به منابع مالی ،برنامههای پیایش و نظیارت بیر
اجرای سیاست ها ،تدوین بسته سیاستی فرا بخشی (نفت  ،امورخارجیه ،بهداشیت ،صینعت و
تجیارت) ،توسییعه قابلی یتهیای انسییانی ،فن یی و میدیریتی در بخییش بانکرینییگ ،تییدوین و
پیاده سازی فعالیت های بازاریابی جهت جذب مشتریان ،استفاده از فعالیتهیای ترفیعیی ماننید
فروش اعتباری ،اختصا

سهمیه ثابت و با قیمت مناسب سوخت جهت بانکرینیگ و اراییه

خیدمات جییانبی و پشیتیبان (خییدمات اقیامتی و رفییاهی ،تیامین آذوقییه ،خیدمات بهداشییتی،
خدمات گردشگری و )...قابلیت های این صنعت را ارتقا داد.
اما صنعت بانکرینگ به عنوان موجودیتی كه در محیط و بازار رقابتی فعالییت مییكنید در
خال عمل نمیكند .فضای محیطی ،زمینههای وسیعتری را تشکیل میدهد كیه توانمنیدی و

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی سیاستگذاری توسعه صنعت بانکر ینگ ایران (با رو یکرد اقتصاد مقاومتی ) با استفاده از نظریة داده بنیاد

نتایج پژوهش نشان میدهد ،توسیعه صینعت بانکرینیگ  ،در مرحلیه اول مسیتلزم وجیود

عملکرد صنعت را تحت تاثیر قرار میدهد .كلیه نظریههای تجارت بیینالملیل كیه در سیطك
ملی به موضوع مزیت رقابتی میپردازند (ماننید نظرییه هیای مزییت مطلیق و نسیبی و میدل
الماس  2رقابتی پورتر) عمکرد را به عنوان تیابعی از فرصیتهیای محیطیی مییدانید .بنیابراین
برای اجرای موفق سیاست های توسعه صنعت بانکرینگ ،باید سیاستهای مکملی نییز بیرای
بهبود شرایط محیطی و فراهم كردن زمینه ها و بسترهای مورد نیاز توسیعه بانکرینیگ ،ماننید
افزایش توجه سیاستگذاران به الزامات توسعه بانکرینگ ،بهبود شیرایط محیطیی بیرای ورود
1. Resource Based View
2. Diamond model

235

موثر بخش خصوصی به صنعت بانکرینیگ ،مقیرراتزداییی و تصیویب قیوانین و مقیررات
تسهیلكننده ،بهبود روابط تجاری و انعقاد تفاهم نامههای همکاری بیینالمللیی بیرای توسیعه
بانکرینگ ،اتخاذ نگاه فرابخشی و ملی در جهیت توسیعه صینعت بانکرینیگ مید نظیر قیرار
گیرد.
شرایط واسطه ای ،شرایط ویژه مؤثر بر خطمشیها میی باشیند كیه بایید در سیاسیتگذاری
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311
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مورد توجه قرارگیرد .تحقیقات گذشته حاكیازآناستكه سیاستهای توسعه تحیت شیرایط
خاصی اثربخشی دارد .یکی از شرایط وجود زیرساختها و امکانات تخصصی مییباشید كیه
در سیاستگذاری توسعه صنعت آنها را باید مید نظیر قیرار داد .بنیابراین در میدل پیشینهادی،
تسهیل در توسعه صینعت بانکرینیگ از طرییق ایجیاد و توسیعه زیرسیاختهیای عمیومیو
اختصاصی  ،به عنوان یکی از محور هیای سیاسیتگذاری در نظیر گرفتیه شیده و در ایین راسیتا
پیشنهاد می شود اقداماتی در جهیت ایجیاد و توسیعه مخیازن ذخییرهسیازی و خطیوب لولیه،
پایانه های سوخترسانی ،بنادر و اسکلههای مناسب ،مراكزخیدمات رسیانی فنیی و تیداركاتی
پشتیبان ،مراكز درمانی و بهداشتی و مراكز اقامتی و هتلداری اتخاذ شود.

الف .منابع فارسي






استراس ،آنسلم؛ كوربین  ،جولیت ( ،)1385اصول روش تحقیق کیفي ( نظريه مبنايي) ،ترجمیه
بیوک محمدی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.
الوانی و صرافی زاده ( ،) 1382تحلیل عوامل موثر بر شکل گییری خیطمشییهیای عمیومی در
جمهوری اسالمی ایران و ارائه الگوی بهینه ،فصلنامه مطالعات مديريت132- 111 ،32 ،
الوانی ،مهدی ( ،)1381تصمیم گیري و تعیيین طيطمشيي دولتيي ،انتشیارات سیمت ،چیاپ
دوازدهم
ایالتی ،غالمرضا ( ،) 1388توجیه اقتصادی بانک رینگ ،تحلیل مالی صنعت سوخت رسیانی بیه
كشتیها ،ماهنامه بندر و دريا ،شماره 21- 21 :112
ایالتی ،غالمرضا و الهیام براتیی ( ،) 1388بررسیی جنبیههیای برتیری كشیور اییران در منطقیه

خلیج فارس جهت سوخت رسانی به كشتیهای تجاری (بانکرینگ) ،يازدهمین همياي





مليي

صنايع دريايي ايران ،جزیره كیش ،انجمن مهندسی دریایی ایران،
بندرودریا ( ،) 1388رشد و توسعه صنعت بانکرینگ جنوب شرق آسیا ،ماهنامه بندرودریا ،شماره
121- 121 :111
پایانههای نفتی ایران ( ،) 1311گزارش فني شماره 13/3/3121
پیام دریا ( ،) 1381میزگرد بررسی مسائل و مشکالت سوخت رسانی به كشتیها؛ مقابله با انحصار،
ماهنامه پیام دريا ،شماره .8- 21 :112
جوكار ،اسماعیل ( ،) 1311شناسايي و رتبه بند ي مشکالت و موانع بازاريابي سوطترساني به
کشتيهاي نفتک

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی سیاستگذاری توسعه صنعت بانکر ینگ ایران (با رو یکرد اقتصاد مقاومتی ) با استفاده از نظریة داده بنیاد

فهرست منابع و مآخذ

(بانک رينگ) براساس مدل رقابت الماس ملي پورتر مطالعه موردي در

شرکت پايانههاي نفتي ايران ،پایان نامه دوره كارشناسی ارشد رشته بازرگانی بینالمللی ،دانشگاه




آزاد اسالمی ،واحد خلیجفارس.
دانایی فرد ،حسن (  ،) 1382ت وری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی :استراتژی مفهومسازی
ت وری بنیادی ،ماهنامه ي علمي پژوهشي دانشگاه شاهد 15- 51،11
دانش فرد ،كرم اله ( ،)1388فرآيند ططمشيي گيذاري عميومي ،تهیران ،ناشیر دانشیگاه آزاد
اسالمیواحد علوم و تحقیقات
رسولی ،مریم ( ،) 1313بررسی چالشهای صنعت سوخت رسانی دریایی در خلیجفارس و توسعه
راهکارهای ملی و بین المللی ،شانزدهمین همایش صنایع دریایی.
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ساواالن
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 اسرار دانش، تهران،در جهان
 مطالعه مفاهیم و مباني عملیاتي بانکرينگ در ايران،) 1381 (  پژمان، اكبر؛ ساعتساز،میرزا پور
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