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مقدمه
توسعه صنعت نفت و گاز نيازمند شكل گيري 
مجموعه اي از صنايع مكمل، صنايع تأمين كننده و 
ســطوحي از قابليت هاي تكنولوژيكــي در بازار 
ملي است. گسترش اين شبكه نيازمند برنامه ريزي 
و سياست گذاري در سطح ملي و ايجاد شرايط و 
زيرساخت هايي است كه توسعه زنجيره ارزش را 

امكان پذير مي سازد. 
صنعــت نفت كشــور ايــران در گذشــته 
عبارت بود از مجموعه اي از مراكز بهره برداري 
و كارخانجات صنعتي كه به وســيـله خارجيان 
ساخته شــده و تقريباً تمام فن آوري مورد نياز 
خــود را از خــارج از كشــور تهيــه مي نمود. 
پــس از پيروزي انقالب اســالمي كمپاني هاي 
خارجــي از ايران خارج شــدند و كشــور در 
محاصره اقتصادي قرار گرفــت. در اين دوره 
تالش براي اداره مســتقل صنايــع نفت، گاز و 
پتروشــيمي منجر به پايه گذاري مجموعه اي از 
كارخانجات و شــركت هاي تأمين كننده مورد 

نياز صنعت گرديد. 
امــروزه در حالي كه صنايــع تأمين كننده 
خدمــات و  فن آورى هاي مــورد نياز صنعت 

نفت و گاز در جهان، صنايع بالغي هســتند كه 
ســابقه حضور طوالني مدت در بازار را دارند؛ 
اين صنايع در كشور ما دوره نوجواني يا جواني 

خود را مي گذرانند. 
براي شناخت وضعيت صنايع تأمين كننده 
در كشــور، شــرايط صنايــع تأمين كننــده در 
كشورهاي توسعه يافته و مفهوم زنجيره ارزش 
و ســطوح  فن آورى را مرور كرده و وضعيت 
اين صنايع در كشــور و چشــم انداز توسعه آن 
را توضيح داده و در پايان پيشــنهادهايى براي 
حركت به ســمت چشــم انداز مطلوب دراين 

صنعت ارائه مى شود. 

1- زنجيره ارزش و سطوح  فن آورى
بهره بــرداري از منابع نفت و گاز كشــور 
و توليــد ارزش از آن زنجيــره گســترده اي از 
فعاليت هــاي صنعتــي را ايجــاد مي نمايد كه 
بــه صورت مســتقيم يا غيــر مســتقيم توليد و 
فرآورش نفت خام و گاز طبيعي را امكان پذير 
مي سازند. اين زنجيره كه در شكل 1 نشان داده 
شده است شامل اكتشاف و توسعه ميادين نفتي 
و گازي، توليد و بهره برداري، تبديل نفت خام 
به فــرآورده نفتي يا پااليــش گاز طبيعي و در 
نهايــت توزيع، انتقــال و عرضه بــه بازارهاي 

داخلي و خارجي است.  

توسعه صنايع تأمين كننده خدمات و تكنولوژي هاي 
مورد نياز صنعت نفت نيازمند نگرشي جامع

عباس قيومي1  شركت ملي گاز ايران

  1    زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز(صنعت توليد LNG در كشور ما هنوز توسعه نيافته است)
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اين زنجيره ارزش شبكه اي از فعاليت هاي 
صنعتــي و اقتصــادي را در بــازار ملــي ايجاد 
مي كند كه به صورت غير مستقيم جزء زنجيره 
توليــد ارزش صنعــت نفت و گاز محســوب 
مي شــوند. ايــن صنايع شــامل تأمين كنندگان 
كاال و خدمــات مورد نياز صنعت نفت، صنايع 
پايين دستي و ميان دستي پتروشيمي و بنگاه هاي 

خدمات مالي است. (شكل 2) 
ارزش  زنجيــره  و  صنعتــي  فعاليت هــاي 
اطــراف صنعــت نفــت و گاز را مي تــوان به 
صــورت ســطوحي از تكنولــوژي مالحظــه 
نمود كــه مجموعــه اي از فعاليت هاي صنعتي 
از بهره برداري تا تحقيق و فن آورى را شــامل 

مي شوند (شكل 3). 
هر يك از اين ســطوح معــرف پايه اي از 
فن آورى اســت. هــر چه به ســمت رأس اين 
هرم نزديك مي شــويم، فن آورى پيچيده تر و 
علمي تر مي شــوند و ارزش افزوده هر يك از 
اين سطوح به طرف رأس آن افزايش مي يابد. 
توجه به اين مفاهيم نقش مهمي در ترسيم نقشه 

راه توسعه صنايع تأمين كننده دارد.
 

در  تأمين كننـدگان  كار  و  محيـط كسـب   -2
صنايع نفت و گاز كشورهاي توسعه يافته  

تأمين كننــدگان فن آورى هــاي مورد نياز 
صنت نفت، گاز و پتروشيمي مجموعه صنعتي 
توسعه يافته اي را در جهان تشكيل مي دهند. در 
مركز اين گروه شــركت هاي بين المللي نفتي، 
پيمانــكاران عمومــي و ماشين ســازان بزرگ 
قــرار دارند كه قابليت هــاي تكنولوژيك باال، 
توانمندي هــاي مديريــت پــروژه و امكانات 
مالــي فراواني را در اختيــار دارند. در اطراف 
اين شركت هاي اصلي مجموعه گسترده اي از 
شركت هاي كوچك و متوسط تأمين كنندگان 
اصلــي نيازمندي هــاي صنعــت نفــت، گاز و 

پتروشيمي قرار دارند.
فعاليت هــاي  بين المللــي،  شــركت هاي 
بهر ه برداري، ساخت، نصب، طراحي، مهندسي 
و ســطوح تحقيقاتــي را به صــورت هماهنگي 
در درون خود توســعه داده اند. اســاس كار اين 

بنگاه ها بر فعاليت هاي توليد نفت و گاز، پااليش 
و فــروش فرآورده هاي نفتي و ديگر امور پايين 
دستي قرار دارد. فن آورى در اين شركت ها پايه 
رشــد و مزيت رقابتي محسوب مي شود و نقش 
مهمي در برنامه اين بنگاه ها دارد. شــركت هاي 
بين المللــي بــه صــورت شــركت هاي مادري 
عمل مي كنند كه مجموعه اي از شــركت ها را 
در زيــر مجموعه خود جــاي داده اند و به دنبال 
خود دســته اي از بنگاه هاي خدماتي و مهندسي 

كوچك و متوسط را فعال مي كنند.
پيمانكاران عمومي2 و ماشين ســازان بزرگ 
هم مهم ترين تأمين كنندگان صنايع نفت محسوب 
مي شــوند. اين بنگاه ها به صورت شــركت هاي 
اصلي هستند كه مجموعه اي از شركت هاي ديگر 

به وسيله آنها كسب و كار مي نمايند. 
 نظر به اهميت بنگاه هــاي تأمين كننده در 
شــبكه صنايع انــرژي و رونق بــازار آنها، اين 
صنايع از حمايت هاي دولتي خاصي اســتفاده 

مي كننــد. دولت ها بــا حمايت از توســعه اين 
صنايــع، بــازار صنعتــي گســترده اي را ايجاد 
مي كنند كــه از ســودآوري، اشــتغال زايي و 

اهميت استراتژيك بااليي برخوردار است. 
كشورهاي توســعه يافته، تأمين تكنولوژي 
صنايــع نفت و گاز را با دو هدف ســودآوري 
و تأميــن امنيت عرضه انرژي دنبــال مي كنند. 
اين كشــورها به وسيله توســعه صنايع جانبي و 
گرفتن بازار باالدســتي نفت و گاز مي كوشند 
به صورت مســتقيم يا غير مســتقيم در فرآيند 
توليد نفت و گاز مشــاركت داشته باشند. اين 
شراكت ضمن ســودآوري باال، تأمين مطمئن 
انرژي مورد نياز آنها را نيز تحقق مي بخشد. به 
همين دليل سياست توسعه فن آورى در صنايع 
باالدســتي نفــت و گاز در زمــره اولويت هاي 

سياست انرژي اين كشورها قرار دارد.
يكي از كشــورهايي كه با سياست گذاري 
و برنامه ريزي دقيق موفق شده است تا جايگاه 

  2    زنجيره ارزش غير مستقيم صنايع وابسته به صنعت نفت
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برجســته اي را در صنايــع نفــت و گاز جهان 
كســب نمايد نروژ اســت. اين كشــور پس از 
نزديك به چهل ســال حضــور در بازار صنايع 
نفــت و گاز به يكــي از قطب هــاي صنعت و 
فن آورى جهاني تبديل شده و چشم اندازهاي 

بلندي را در اين حوزه دنبال مي كند. 
ذخاير نفتي نروژ كه بهره برداري از آنها از 
دهه هفتاد ميالدي آغاز شده است؛ چشم انداز 
روشني نداشته و اين ذخاير روند رو به كاهشي 
را طي مي كنند. به همين دليل دولت اين كشور 
در برنامه ريزي بلند مدت خود نقش خاصي را 
به توسعه فن آورى و كســب ارزش افزوده از 

آن اختصاص داده است. 
شــكل 4 بيانگر آن اســت كه كشور نروژ 
با كاهش ارزش افزوده از توليد نفت ناشــي از 
كاهــش ذخاير نفتي، مبناي توليد ارزش افزوده 
خود را در آينده، فــروش فن آورى و خدمات 
مهندسي در اين بازار قرارداده است. اين كشور 
اميدوار است ساالنه 70 تا 80 ميليارد دالر از اين 
بازار درآمد كسب نمايد[1]. در اين جهت نروژ 
برنامه هاي حمايتي و سياســت هاي روشــني را 
براي حمايت از شــركت هاي نفتي خود تدوين 
نموده اســت. مبناي اين سياست ها توسعه سطح 
فن آورى بنگاه هاست به نحوي كه بتوانند سهم 

مورد نظر را از بازارها كسب كنند.  
 در حاشــيه صنايع نفت و گاز كشورهاي 
توســعه يافته، مجموعه بزرگي از شركت هاي 
كوچــك و متوســط تأمين كننــده بــه عنوان 
يافته اند.  بزرگ تشــكيل  خوشــه هاي صنعتي 
اين صنايع عالوه بر پاســخ به بازارهاي محلي 
كسب سهمي از بازار صنايع انرژي كشورهاي 

نفت خيز جهان را نيز دنبال مي كنند. 
در  دنيــا  نفتــي  خوشــه هاي  مهم تريــن 
كشــورهاي آمريــكا، كانادا و منطقــه درياي 
شمال قرار دارند. در آمريكاي شمالي مي توان 
بــه خوشــه هاي نفتــي لويزيانا، هوســتون در 
تگزاس، خوشــه نفتي كالگري در كانادا و در 
منطقه درياي شــمال مي توان به خوشه نفت و 

گاز نروژ اشاره نمود.
يكي از بزرگ ترين خوشه هاي نفت و گاز 

جهان، خوشــه هوستون اســت. اين خوشه در 
محدوده شهر بندري هوستون در ايالت تگزاس 
آمريكا و در مجاورت خليج مكزيك قرار دارد. 
خليج مكزيك بيــش از 50 درصد ذخاير نفت 
اياالت متحده را در خود جاي داده است و بيش 
از 50 درصد گاز اين كشور را توليد مي كند. در 
اين خوشه بالغ بر 5000 بنگاه فعال هستند كه به 

فعاليت هاي صنعتي اشتغال دارند[2].
تحقيق و توســعه نقش مهمي را در عرضه 
فن آورى هاي جديد به بازار و انتقال فن آورى 
و توانمند ســازي شــركت هاي تأمين كننده بر 
عهده دارد. به همين دليل شــركت هاي اصلي 
و بنگاه هاي اين حوزه بودجه زيادي را صرف 

امور پژوهش مي نمايند. 
امــور پژوهشــي در صنعــت نفت توســط 
سياست هاي دولتي و به وسيله درآمدهاي عمومي 
نيــز مورد حمايت قــرار مي گيرد. ســاالنه مبالغ 
هنگفتي توسط دولت ها در زمينه تحقيق و توسعه 

در صنايع نفت، گاز و انرژي هزينه مي شود. 

3- بررسي سياست هاي توسعه صنايع تأمين كننده 
در كشور

توســعه صنايع تأمين كننده پس از انقالب 
اسالمي وجهه همت مديران صنعت نفت قرار 

گرفــت. جنگ تحميلــي و محاصره اقتصادي 
كشــور مديــران انقالبي را با نيازهــاي حياتي 
مواجــه ســاخت و تالش بــراي پاســخ به اين 
نيازمندي ها مبتني بر توان داخل موجب جهش 

توان مهندسي و فني كشور شد. 
ســازندگي  تحميلــي،  جنــگ  از  پــس 
ويراني  هاي ناشــي از جنگ و توســعه زنجيره 
ارزش ايــن صنعت موجب شــد تا تــوان فني 
و مهندســي و توســعه ســاختارهاي صنايــع 
تأمين كننــده مد نظر قرار گيــرد. هم اكنون و 
در نتيجــه فعاليت هاي انجام شــده، بخشــى از 
فعاليت هاي مهندســي ســاخت و بخش اعظم 
نصــب كارخانجات و تأسيســات ايــن صنايع 
توسط شــركت هاي خدمات مهندسي داخلي 
انجام مي شــود. اين شــركت ها تحت حمايت 
دولت و به وسيله سياست سپردن بازار خدمات 
مهندســي داخلي به آنها فعال شــده و توســعه 

يافته اند.
اجبار قانونــي بنگاه هاي داخلي و خارجي 
بــه ســپردن حداقــل 51 درصــد پروژه هــا به 
شركت هاي داخلي، همراه كردن شركت هاي 
داخلــي و خارجي در انجــام پروژه هاي كالن 
صنعتي براي انتقال فن آورى طرف خارجي و 
ارتقاء سطح توان مهندسي داخلي، فعال كردن 

  4    نقش كسب ارزش افزوده از تأمين تكنولوژي در آينده صنعت نفت و گاز نروژ [1]
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شــركت هاي مهندســي مــادر و تــالش براي 
ارتقــاء توان مديريــت كالن پروژه ها از جمله 
سياست هايي اســت كه براي توسعه اين دسته 

از صنايع در كشور تدبير شده است. 
صنعــت نفت، گاز و پتروشــيمي در كنار 
گســترش صنايع ارائه كننده خدمات مهندسي 
ســاالنه نيازمند حجم عظيمي از ماشين آالت 
و تجهيزات و قطعات يدكي به منظور پايداري 
و امتداد فرآيند بهره بــرداري و همچنين انجام 
عمليات توسعه اي اســت. اين بازار بزرگ در 
گذشــته به طور كامل در اختيار شــركت هاي 
خارجــي قــرار داشــت. بــا پيــروزي انقالب 
اسالمي و به تبع آن محاصره اقتصادي، جنگ 
و ضرورت توسعه توانمندي داخلي براي پاسخ 
به نيازها، سياســت گســترش و توسعه ساخت 
داخل در اولويــت برنامه هاي اين صنعت قرار 
گرفت. در نتيجه اعمال اين سياســت ها امروزه 
بخش قابل توجهي از نيازمندي هاي صنعت از 

بازار داخلي تأمين مي شود.
 در اين دوره شــركت هاي ماشين ســازي و 
سازنده تجهيزات بسياري فعال شده اند و كيفيت 
محصوالت آنها به حد قابل توجهي از رشد رسيده 
اســت. اين فرآيند منجر به توسعه مجموعه اي از 
شركت هاي كوچك و متوسط شده كه در كنار 
صنايع نفت و به وسيله پاسخ به نيازمندي هاي آنها 
كســب و كار مي كنند. اين شركت هاي صنعتي 
امروزه به صورت نسبتاً سازماندهي شده اي تحت 
عنوان انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت 
ايران فعال هستند. تشكيل اين انجمن نشان دهنده 
آن اســت كــه بنگاه هاي تأمين كننــده به حدي 
از بلوغ رســيده اند كه هويــت صنفي خاصي را 

تشكيل مي دهند.
با وجود فعاليت هاي انجام شــده، توســعه 
صنايع تأمين كننده با مشــكالت و موانع مهمي 
روبروســت. به طوري كه مي توان گفت توان 
صنعتي كشور بيشــتر در محدوده فعاليت هاي 
ساخت محدود شده و هنوز به مراحل طراحي 
و مهندســي و توليد تكنولوژي نرســيده است. 
برخي از مشكالت توســعه صنايع تأمين كننده 

عبارتند از: 

- ردپــاي پر رنگ شــركت هاي خارجي 
در توليد ليســانس، طراحــي مفهومي و بخش 

اعظمي از طراحي پايه
- انجــام فاز طراحي پروژه هــا و همچنين 
طراحــي تجهيــزات بــا اســتفاده فناوري هاي 
خارجــي بدون طــي مراحل انتخــاب، انتقال، 

بومي سازي و تجاري سازي
- طراحي تجهيزات با استفاده از مهندسي 
معكوس و شبيه ســازي صرف بــدون توجه به 

توليد ليسانس و طراحي پايه
- عــدم وجود مراجع تعييــن صالحيت و 
آزمايشگاه هاي تســت مرجع به منظور توسعه 

محصول و گرفتن گريد
- انجام فاز طراحــي پروژه ها و تجهيزات 
بر اساس اســتانداردهاي خارجي بدون در نظر 

گرفتن شرايط توليد داخلي
- خريــد تكنولوژي هاي  متعــدد از منابع 

متعدد
- ناتوانــي در به روزرســاني فــن آوري به 

دليل عدم توسعه قابليت هاي تحقيقاتي
- توليد تجهيزات بعضاً بي كيفيت توســط 

توليد كنندگان داخلي
- عدم شفافيت بازار نيازهاي آتي صنعت 

نفت و گاز 
برخي از مشــكالت ســاختاري كه باعث 

ايجاد شــرايط به وجود آمــده در صنعت نفت 
كشور شده است عبارتند از:

- تنوع سياســت ها، پراكنده كاري و به تبع 
آن تنوع فعاليت ها

- فقدان نقشه راه جامع، مدون و پويا
- شيوه هاي سنتي تأمين منابع مالي پروژه ها 
و الزام به تأمين كاال و خدمات از مجاري مورد 

تائيد تأمين كننده مالي (فايننسور) خارجي
- عدم حضــور كليه ذينفعــان در فرآيند 

تصميم گيري و اجرا
- ناتوانــي اغلــب دانشــگاه ها و مراكــز 
نيازهاي تكنولوژيك  دانشگاهي براي پوشش 
صنعت نفت و نبود شــركت هاي دانش بنيان به 

معناي واقعي
- عــدم توانايي طراحي پايــه فرآيندها و 
توليد ليســانس؛ اگرچه ظاهراً هزينه ليســانس 
بخش ناچيزي از قراردادها را به خود اختصاص 
مي دهد، ولي بــه لحاظ ســمت دهي پروژه به 
ســمت تأمين كننــدگان خــاص و انحصاري، 
تأثير آن بر هزينه طرح هاي EPC بســيار مهم و 

تعيين كننده است.

4- چشم انداز بازار 
يكــي از مشــكالت توســعه تــوان صنايع 
تأمين كننده داخلي عدم شــفافيت بازار و ميزان 

  5    چشم انداز تأمين تجهيزات مكانيكي در كشور[3]
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  6    چشم انداز توان عمليات ساختمان و نصب در كشور [3]

نيازمندي هاي اين صنعت بــه اقالم و تجهيزات 
مختلف در بازه هاي زماني ميان مدت و بلند مدت 
اســت. با وجود اين وزارت نفت ميزان ســرمايه 
مورد نياز براي توسعه طرح هاي صنعتي خود را 
در ده سال آينده برابر با 400 ميليارد دالر برآورد 
مي كند. حتي در شــرايطي كه 60 تا 70 درصد 
از ســرمايه گذاري پيش بيني شــده محقق شود، 
حدود 250 تا 300 ميليارد دالر فرصت كار براي 
پيمانكاران، مشاوران و سازندگان داخلي فراهم 
مي شــود كه اين آمار بيانگر بازار تقاضاي پيش 

روي شركت هاي ايراني است.
از طرفي با توجه به اينكه به طور متوســط، 
بين50 تا 60 درصد از هزينه هاي پروژه به خريد 
تجهيزات مورد نياز آن وابســته  اســت؛ ســاالنه 
بــازاري در حــدود 15 ميليــارد دالر بــه خريد 
تجهيزات اختصاص مي يابد. اين در حالي است 

كه حجم بازار تأمين تجهيزات و قطعات يدكي 
طرح  هــاي در حال بهره برداري به طور متوســط 
2 ميليارد دالر برآورد مي شــود. درصورتي كه 
اين رقم را نيز به رقم باال بيفزاييم، ســاالنه بالغ بر 
17 ميليارد دالر صرف خريد تجهيزات مختلف 
صنعت نفت مي شود. اين حجم از بازار مي تواند 
فرصت مناســبي براي انتقال فن آوري و تقويت 
ســاخت داخل تجهيزات و كاالهــاي مورد نياز 
صنعت نفت با استفاده از اهرم خريد فراهم آورد.

شــركت هاي تأمين كننده داخلي مي توانند 
بخــش اعظم ايــن نيازمنــدي را تأميــن نمايند. 
مطالعــات انجــام شــده در وزارت نفت نشــان 
مي دهد كــه در صورت ايجاد زيرســاخت هاي 
الزم شركت هاي داخلي مي توانند در هر يك از 
بخش هايي كه در شكلهاي 5 و 6 نشان داده شده 

است سهم اساسي را به خود اختصاص دهند.  

نتيجه گيري 
خدمــات  تأمين كننــده  صنايــع  توســعه 
و تكنولوژي هــاي مــورد نيــاز صنعــت نفــت 
توســعه  كــه  اســت  نگرشــى  نيازمنــد  گاز  و 
زنجيره ارزش و سطوح فن آورى را  توأمان مالحظه 
نمايد. توســعه اين زيرســاخت ها نيازمنــد ايجاد 
زيرساخت هاى نرم افزارى  قوانين، مقررات و نهادها 
و ســخت افزارى صنايع و كارخانجات اســت كه 
توليــد ارزش افزوده حداكثرى از منابع نفت و گاز 

را فراهم مى آورد. 
امروز راه توسعه صنايع تأمين كننده در كشور تا 
حدود زيادى پيموده شده است؛ اما هنوز تا رسيدن 
به هدفى كه برنامه هاى توسعه ملى روياروى صنعت 
نفت و گاز قرار مى دهد مسير طوالنى در پيش است.

درباره مسير پيموده شده بايد گفت كه كشور 
مسير سخت افزارى توسعه را با رشد قابل قبولى طى 
نموده است؛ اما در ايجاد زيرساخت هاى نرم توسعه 
چندان موفقيت نداشــته اســت. اين زيرساخت ها 

عبارتند از:
- توســعه نهادهاى تحقيق و فن آورى و قرار 
دادن مراكز علمى در جهت توسعه تكنولوژى مورد 

نياز صنعت 
- توســعه نيافتگــى فعاليت هــاى طراحى و 

مهندسى 
- توسعه نيافتگى نهادهاى تأمين مالى 

- توســعه نيافتگى نهادهاى استاندارد و تعيين 
كيفيت 

اين وضعيت بيانگر آن است كه رويكرد توسعه 
صنايع تأمين كننده در آينده مي بايســت به ســوى 
توســعه نرم افزارى و نهادهاى مربوطه جهت گيري 

نمايد.  
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