
صنعت نفت ایرانهاي تغییر در الگوي پیشرفت در ضرورت

پژوهشگر و کارشناس اقتصاد انرژي-فریدون اسعدي

حاصل از آن به منزله ينفت و درآمدها.استتیاهميدارارانیصنعت نفت از جهات مختلف در اقتصاد ا
بخش نی. ادهدیقرار مریاقتصاد را تحت تأثيدیکليرهایو تمام متغرودیستون فقرات کشور بشمار م

ازینيادیزيگذارهیبه آنها، به سرمایابیاست که در دستیاهدافياقتصاد کشور دارايهابخشگریهمانند د
ها و بخشریسایماليازهاینلیکشور، بدلایو رانینفت ایشرکت ملیلآن از  منابع داخنیاست که تأم

يبه رشد باالیابیدستن،یشکل خواهد بود. عالوه بر ابخش نفت ميبه درآمدهایبخش عمومیوابستگ
و یانداز داخلمنابع پسزیاست، هم مستلزم تجهفیدر آن ضعیصنعتيهاانیکه بنيدر کشورياقتصاد

و ياهیسرمايواردات کاالهايبرایبه ارز خارجیو هم مستلزم دسترسیخارجيگذارهیجلب سرما
به آن یابیدستيصنعت برانیاست. در ایو مهندسیو خدمات فنيو انتقال فناوردیو خرياواسطه

ارداتبه وازین،ینفت، کمبود منابع مالیدستنییو پایدر بخش باالدستدیتوليتهایاهداف و توسعه ظرف
يضروریخارجيگذارهیدر کشور، جذب سرماییو اجرایفنتیبودن ظرفنییپا،یخارجزاتیکاالها و تجه

درصد از انرژي اولیه 5/99در تأکید مباحث فوق و نقش نفت در اقتصاد کشور الزم است گفته شود که است.
50شود و وابستگی بیش از درصد ارز کشور از صادرات نفت تأمین می85کشور از سوختهاي فسیلی، حدود 

-دستی و پایینو بخش باالبندي کلی، صنعت نفت به ددر یک دستهدرصدي بودجه کشور به نفت است.
توان از دستی قابل تقسیم است که هر کدام از آنها در این صنعت داراي نقش بسیار مهمی هستند و نمی

دستی بر و با اشتغال کمتر هستند و بخش پایینهیچکدام از آنها مغفول شد. بخش باالدستی عمدتاً سرمایه
در یاز دارند و با اشتغال و ارزش افزوده بیشتري هستند. دستی به سرمایه کمتري ندر مقایسه با بخش باال

دهد ها نشان میشود. بررسیمورد توسعه صنعت نفت در ایران و چگونگی آن در ادامه توضیحاتی ارائه می
برداري دو الگو در دنیا وجود دارد. این الگوها عبارتند از: الگوي توسعه مبتنی بر بهرهبراي توسعه صنعت نفت

ي مبتنی بر توسعه تکنولوژي. و الگو

برداري از مخازن نفت و گاز با استفاده از تکنولوژي وارداتی و سرمایه خارجی متمرکز است الگوي اول به بهره
و هدف اصلی از این الگو حداکثرسازي درآمد ناشی از فروش نفت و گاز است. اما الگوي دوم بر ایجاد 

برداري بهینه از مخازن نفت و گاز و تبدیل این تأکید دارد تا بهرههاي تکنولوژیکی ها و زیرساختقابلیت
منابع طبیعی به محصوالتی با ارزش  افزوده باالتر و فروش تکنولوژي ممکن شود. در این مورد منظور از 

آالت، تکنولوژي، توانایی تولید و تبدیل منابع به محصول و خدمات است و نه معناي رایج آن که به ماشین
افزارها افزارها و سختاي از نرممند مجموعهگاهها و ابزار تولید اشاره دارد. آن توانایی، نتیجه پیوند نظامدست

آالت، کارخانه کند. به طور کلی تکنولوژي صرفاً ماشیناست که امکان تولید کاال و خدمات را فراهم می
بوسیله سازماندهی منظمی از مجموعه اجزاء افزاري است که صنعتی یا ابزار تولید نیست، بلکه قابلیت نرم

هاي مربوط به دستیابی آن، یک طرف، انتقال تکنولوژي خارجی و در سوي شود. در روشخود ایجاد می
هاي دیگر آن خلق درونزاي آن در مراکز تحقیقاتی قرار دارد. در میانه این راه نیز انواع مشارکتها و همکاري



شود که پیمانهاي استراتژیک و سرمایه گذاري نولوژي جدید مطرح میتکنولوژي براي دستیابی به تک
برداري، سطح بهرهپنج هاي تکنولوژیکی صنایع را بهمشترك از آن جمله هستند. صاحب نظران، قابلیت

کنند. مسئله انتقال بندي میتعمیر و نگهداري، ساخت و تولید، طراحی و مهندسی و تحقیق و توسعه تقسیم
رود که مورد توجه شمار میهاي خارجی به صنعت نفت کشور همواره از مواردي بهتوسط شرکتدانش فنی 

شرکت ملی نفت در قراردادهاي نفتی بوده است. در واقع، چون کمبود سرمایه در داخل کشور و فقدان 
در انعقاد هاي الزم و کمبود تجهیزات براي اکتشاف و توسعه و استخراج نفت و گاز از دالیل اساسیمهارت

اي به تربیت بایستی در قراردادهاي نفتی توجه ویژههاي خارجی قلمداد شده است پس میقرارداد با شرکت
هاي خارجی مبذول شود. در خصوص سطوح پنجگانه مربوط به قابلیت هاي نیروي انسانی توسط شرکت

تکنولوژیکی، هرمی به صورت زیر وجود دارد.

تکنولوژي در صنعت نفتهايسطوح قابلیت- 1شکل 

نیروي انسانی نیاز است و اداره برداري، حداقل توان تکنولوژیکی و مهارتدر شکل باال و در سطح بهره
هاي آن، سطح کمتري از توان مدیریتی را نیاز دارد. در این هرم هر چه به سمت باالتر حرکت فعالیت

شود که این امر به توان تکنولوژیکی و مهارت انسانی بیشتري نیاز ها افزوده میکنیم بر پیچیدگی فعالیت
ها به مشارکت بیشتر نهادها و سمت باالي هرم، فعالیتدارد. در این مسیر و همزمان با حرکت به

مندتر نیاز دارد تا تمام زیر سیستمهاي مربوط به آن مورد توجه قرار گیرد. برخورداري از دیدگاهی نظام
تر است. براي مثال صنعتی این نیز به نوبه خود مستلزم توان مدیریتی و سیاستگذاري بسیار هوشمندانه

اي از روابط هاي تحقیق و توسعه دست یابد، براي بکارگیري نتایج تحقیقات به زنجیرهکه به سطح قابلیت
هاي طراحی مهندسی، مراکز انتقال و انتشار میان مراکز تحقیقاتی، منابع تأمین مالی، دانشگاهها، شرکت

ي مناسب در گذارتکنولوژي و بنگاههاي تولیدي و خدماتی نیاز دارد که مدیریت بر این زنجیره و سیاست
اي نیاز دارد.هاي ویژهآن به ثبات و قابلیت

وتوسعهتحقیق

طراحی و مهندسی

ساخت و تولید 

تعمیر و نگهداري 

برداريبهره

خلق تکنوژي

استفاده از تکنولوژي 



هاي بعد از انقالب و ورود دهد که برغم پیشرفتبررسی وضعیت تکنولوژي در صنعت نفت کشور نشان می
به عرصه تعمیر و نگهداري، ساخت و تولید و حتی در سطح محدودتري به عرصه طراحی و مهندسی، 

باشد و برآیند کلی برداري میولوژیکی صنعت نفت ایران در حوزه بهرهکماکان وزن عمده توانمندي تکن
دهد که الگوي غالب در این صنعت بر استفاده از تکنولوژي نشان مینعت در کشور توان تکنولوژي این ص

قانون برنامه پنجساله )48(ماده"ث"کشورهاي دیگر استوار است. براي برون رفت از این وضعیت در بند 
منظور افزایش و ارتقاي توان علمی، فناوري و نوآوري در صنعت نفت به"توسعه اینگونه مقرر شد: ششم

اي ساالنه شرکتهاي تابعه را در طول اجراي قانون برنامه، درصد از اعتبارات طرحهاي توسعه)1معادل یک(
هاي تجدیدپذیر انرژيدار نفت، گاز و پتروشیمی وهاي اولویتجهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوري

سازي آنها و کاهش شدت مصرف هاي موجود و بومیکارگیري آنها در صنایع مرتبط و ارتقاي فناوريو به
انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را ساالنه به 

می ارائه نماید. همچنین به منظور هاي انرژي و آموزش، تحقیقات و فناوري مجلس شوراي اسالکمیسیون
درصد، از طریق وزارت )1افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجراي قانون برنامه به میزان یک(

نفت طی سال اول اجراي این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوري را با 
ی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن بندي مخازن به تفکیک نواحرعایت اولویت

".عمل آوردتوسط مراجع قانونی، اقدامات الزم را به

درصد کاال و 44برداري باعث شده است که در حال حاضر حدود در پیش گرفتن الگو مبتنی بر بهره
در خصوص توسعه درصد خدمات علمی، فنی و مهندسی بخش نفت از خارج تأمین شود و 27تجهیزات و 

درصد به خارج وابسته باشد. در این 55- 65طرحهاي باالدستی و پایین دستی صنعت نفت در کشور، 
اجرایی که مسئولیت اجراي پروژهها را به عهده –وابستگی مشاوران و پیمانکاران که بخشی از نظام فنی

یش کمی و کیفی و کاهش این وابستگی دارند، نقش بسیار مهمی دارند. اینگونه شرکتها از عوامل کلیدي افزا
دارند. مطابق مطالعه انجام شده، بین امکانات موجود و حجم عملیات پروژههاي در دست اجراء در کشور 
تناسب وجود ندارد.  بر اساس این مطالعه، مقایسه ظرفیت ایجاد شده توسط پیمانکاران تشخیص صالحیت 

اي موجود براي پروژه هاي عمرانی توسط بخش دولتی(تقاضاي شده(عرضه انجام کار) در داخل کشور با تقاض
دهد که ظرفیت ایجاد شده توسط اینگونه پیمانکاران، پاسخگوي اجراي مناسب انجام کار) نشان می

پروژههاي عمرانی نیست. بنابراین روشن است که ظرفیت جذب در کشور با محدودیت مواجه است و 
رجی در کشور در بخشهاي مذکور به اندازه کافی باشد، اینگونه مشخص نیست که اگر سرمایه گذاري خا

سرمایه گذاري در زمانبندي خود به بهره برداري برسد.

هاي زیاد در حوزه تحقیق و گذاريطبق ارقام فوق الذکر به سرمایهرهاییِ صنعت نفت از وابستگی به خارج
وابستگی که اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتی توسعه تکنولوژي جدید نیاز دارد که در شرایط کنونی بدلیل

دارد، امکان عملیاتی کردن آن ضعیف است. نکته بسیار مهم این است که اگر کشورهایی نظیر ایران که از 
کنند و فروشنده نفت و گاز هستند، هرچه بیشتر به تکنولوژي و برداري استفاده میالگوي مبتنی بر بهره

ژي وابسته شوند، باید سهم بیشتري از درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی سرمایه کشورهاي صاحب تکنولو



خود را صرف خرید تکنولوژي و پرداخت سود سرمایه جذب شده نمایند. اما این گونه کشورها براي برون 
رفت از این وضعیت باید در فرآیند جذب سرمایه و استفاده از تکنولوژي خارجی و به منظور بومی کردن 

ي در داخل کشور خود باید شرایط الزم را فراهم نمایند که ثبات در مدیریت کالن کشور، اختصاص تکنولوژ
گذاري و سیاسی، ایجاد تعامل با کشورها و دادن منابع کافی به تحقیق و توسعه، کاهش ریسکهاي سرمایه

حمایت از پژوهش و هاي طراز اول دارنده این گونه تکنولوژیها، دارا بودن نظام توسعه تکنولوژي،شرکت
رود. همچنین نوآوري، تأمین نیروي انسانی مورد نیاز براي توسعه فناوري و ... از جمله ضرورتها به شمار می

اي را که در خصوص این موضوع که چرا ایران در مقوله تکنولوژي و فناوري مورد استفاده در مهم ترین نکته
ست و نتوانسته است ظرفیت بنگاهی الزم را براي استفاده صنعت نفت کماکان به کشورهاي خارجی وابسته ا

از این تکنولوژیها در کشور فراهم کند و یا شرکتهایی را در این خصوص در کشور ایجاد کند، در مواردي 
نظیر نبود استراتژي توسعه بخش باید جستجو کرد.

ور است و با توجه به الگوي مورد برداري از ثروت نفت در کشبیش از یکصد سال است که ایران در حال بهره
استفاده در این صنعت، این امکان بوجود نیامده است تا ایران بتواند در بخش تکنولوژي، ساخت تجهیزات و 

گذاري در این صنعت به خارج وابسته نباشد. با توجه به مطالب ارائه شده در این یا تأمین منابع براي سرمایه
متعددي در این خصوص مؤثر هستند که محدودیتهاي محیطی، حقوقی، مطالعه، عوامل داخلی و خارجی 

داخلی و ذهنیتهاي تاریخی مربوط به برخی از مقاطع تاریخ کشور باعث شد تا ایران نتواند از این فرصت 
توسعه ششمبرداري را داشته باشد. براي رهایی از وابستگی تکنولوژیکی در برنامه پنجساله حداکثر بهره

اي به تصویب رسید که اگر شرایط الزم براي دستیابی به ف کردن چنین محدودیتهایی مادهبدون برطر
اهداف آن فراهم نشود، امکان تحقق آن بسیار مشکل است. در واقع در تصویب این ماده محدودیتهاي مورد 

ا باعث شده بود نگاه جامع در برطرف کردن این محدودیتهننظر در این مطالعه مد نظر قرار نگرفته است.
هاي نفت و گاز هستند نیز ها و مخصوصاً پروژهاست تا پیمانکاران که یکی از مهمترین ارکان در اجراي پروژه

.ها برخوردار نباشنداز بنیه الزم در انجام اینگونه پروژه

بهمن که در سوم لغایت ششمپاالیش و پتروشیمی، گاز،المللی نفتبیست و پنجمین نمایشگاه بیندر 
تالش از توانمندیهاي بسیار خوبی از سازندگان داخلی ارائه شد که انعکاس بسیار جديبرگزار شد1399

اما باید این واقعیت مورد پذیرش ارکان مختلف است."برداريالگو مبتنی بر بهره"وزارت نفت براي رهایی از 
دستی اي بلندمدت که در آن بخشهاي باالامهکشور قرار گیرد که رهایی از چنین الگویی بدون دارا بودن برن

در این همکاري و حرکت به سمت تغییر پذیر نخواهد بود.در نظر گرفته نشود امکاندستی نفتو پایین
الگوي بیش از یک قرنی صنعت نفت به همکاري گسترده و حمایتهاي هدفمند در قالب اسناد فرادستی، 

دستی و آید در مورد توسعه همزمان و متناسب بخشهاي باال. به نظر میهاي توسعه نیاز داردقوانین و برنامه
دستی صنعت نفت بعضاً نگاهها یکسان نیست. اتفاقی که در نمایشگاه بیست و پنجم افتاده است و نوع پایین

دعا نگاهی که از سوي وزیر محترم نفت در سخنرانی روز افتتاحیه نمایشگاهها و بازدیدها بوقوع پیوست، این ا
دستی را فقط به کند. وزیر محترم نفت در مراسم افتتاحیه و توجه به بخش پایینرا تا حدودي اثبات می

افزایش تولید فرآورده و آن هم بنزین و افزایش درآمد ارزي حاصل از صادرات فرآوردهها اشاره کرده است. 



بیان نکردند و حتی در بازدید از دست که عمدتاً بخش خصوصی هستند مطلب خاصی را اما در حوزه پایین
اي انجام شد از سالنهاي مربوط به این بخش هم بازدیدي بعمل ریزي به شیوهسالنها هم متأسفانه برنامه

کننده باشد. بدون شک این گروه هم تواند در تعقیب اهداف توسعه دلسردنیامده است. این نوع نگاه می
آفرین هستند و اقدامات و دسترسی به اهداف صنعت نفت نقشداراي مشکالتی هستند و حتماً براي تحقق

بسیار موثري در مسیر خروج کشور از وابستگی انجام دادند.  

هاي شیمیایی، درصدي در دانش فنی، لیسانس، مهندسی پایه و تجهیزات مربوط به بسته90وابستگی 
آالت مربوط به پمپ، توربین، کمپرسور ندرصدي در ماشی95زدایی، وابستگی زدایی و نمسازي، نمکشیرین

درصدي به تجهیزات و کاالهاي ابزار دقیق جملگی آنها ضرورت جذب سرمایه 90و ژنراتور و وابستگی 
گذاري خارجی را در نفت بیشتر کرده است. با توجه به این مطالب، بدلیل کمبود منابع داخلی، تأمین 

و گاز کشور بخواهد فقط به منابع داخلی براي تأمین سرمایه گذاري در صنعت نفت، اگر صنایع نفتسرمایه
این ضرورت 1برداري از طرحهاي مربوط به اینگونه صنایع سالها بطول خواهد کشید.اکتفاء نمایند، زمان بهره

برداري از ذخایر نفت و گاز، حداقل در بازه زمانی کوتاه و میان مدتبدلیل استفاده ایران از الگوئی در بهره
گذاري خارجی در صنعت نفت و نقشی که بی بدیل است. با توجه به وجود چنین ضرورتی در جذب سرمایه

گذاري توانسته است در داخل کشور گذاري دارند، آیا چنین سرمایهشرکتهاي خارجی در اینگونه سرمایه
د.ظرفیت بنگاههاي داخلی را توسعه دهد یا خیر؟ در قسمت بعد در مورد آن بحث می شو

هزار نوع آن اقالم مورد نیاز صنعت نفت مهم و پر 400میلیون نوع برآورد شده است که بیش از 5/1کل کاالهاي مورد نیاز صنعت نفت حدود -1
مصرف است. 


