
توليد داخل، از جمله موضوعاتي است كه پس 
از انقالب اســالمي و با ايجاد روحيه خودباوري در 
ميان آحاد ملت همواره مورد توجه بوده اســت. هر 
چند چالش هاي ســال هاي ابتــداي انقالب و جنگ 
تحميلي پيگيري و تحّقق اين مهم را سال ها به تاخير 
انداخــت، اما تالش هاي انجام شــده از ســال 1370 
تا كنون منجر به كسب توفيقات بزرگي در اين مسير 
شده است كه ســاخت حدود 150 هزار قلم كاالي 
مورد نياز صنعت نفت در داخل كشــور از آن جمله 
اســت. البته بديهي اســت ظرفيت و پتانســيل داخل 
كشــور بسيار بيشــتر از آن چيزي اســت كه تاكنون 
كسب شــده اســت. توســعه توانمندي هاي داخلي 
كشــور در مقطع كنوني نيازمند بررســي راه پيموده 
شــده تا كنون و همچنين بررسي تجربه هاي موفقيت 
و عدم موفقيت در ســاير كشــورها اســت. اين امر 
به منظور طراحي نقشــه راه افزايش توان توليد داخل 
بسيار ضروري اســت. در واقع، رشد و توسعه توليد 
ملــي نيازمند تغيير نگرش به ايــن مقوله مهم و انجام 
حمايت هاي موثر از توليد كنندگان داخلي است. در 

اين زمينه توجه به نكات زير پيشنهاد مي شود:
 از مهمتريــن چالش هاي توليد كنندگان داخلي، • 

نبود تقاضاي مستمر و قابل پيش بيني براي محصوالت 
آنها   اســت؛ چرا كه ســازندگان داخلي براي ايجاد 
ظرفيت توليد خود بدون داشتن تقاضايي بلندمدت و 
قابل توجه بايد متحمل ريسك هاي فراواني شوند كه 
اين امر باعث خودداري ســرمايه گذاران از ورود به 
اين حوزه گرديده است. اخيراً اعالم شد كه وزارت 
نفت با ســازندگان داخلي قراردادهاي 5 ساله خريد 
كاال منعقــد مي نمايــد؛ تصميم هايي از اين دســت، 
مي تواند تأثيــرات قابل توجهي در رفــع اين چالش 

داشته باشد. 
 يكي از زيرســاخت هاي اساسي مورد نياز براي • 

ساخت داخل، موضوع اطالع رساني شفاف و دسترسي 
به آمار و اطالعات صحيح اســت. اين مهم هم براي

صنعــت  نفت كــه مصرف كننده توليــدات داخلي 
است بســيار كليدي اســت و هم براي ســازندگان 
داخلي كه مي خواهند اقدام به سرمايه گذاري و ايجاد 

ظرفيت هاي توليدي نمايند. وزارت نفت بايد بتواند با 
تجميع اطالعات شركت هاي تابعه خود در يك بانك 
داده به سازندگان داخلي اعالم نمايد كه به عنوان مثال 
طي ســال هاي گذشته بيشترين اقالم وارداتي و مورد 
نياز چه بوده اســت و توليد داخل كــدام  اقالم براي 
وزارت نفت در اولويت قرار دارد؟ همچنين تقاضاي 
ســال هاي آتي صنعت نفت به اين محصوالت براي 
توليدكنندگان بســيار مهم اســت. از طــرف ديگر، 
اين بانك اطالعات     بايد به طور شــفاف فهرســت 
كليه ســازندگان داخلي و ميزان توانمندي هاي آنها 
در زمينه هاي مختلف را شــامل شــود. عالوه بر اين، 
راه اندازي سامانه الكترونيكي كاالهاي نفتي و صدور 
كد بــراي كاالها منجر به يكسان ســازي شناســه و 
كدكاالها شــده، امكان برنامه ريزي توليد انبوه براي 
ســازندگان فراهم خواهد گرديد. در نهايت با خريد 
يكپارچه توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت، قيمت 

تمام شده نيز كاهش خواهد يافت.
خوشــه بندي و ايجاد كنسرسيوم هاي سازندگان • 

داخلي به منظــور تجميع توان و باالبردن ســوددهي 
آنها يكي ديگر از اقدامات اساســي اســت كه الزم 
اســت به طور جدي درمورد آن برنامه ريزي شــود. 
در حال حاضر شركت هاي كوچك و متعددي اقدام 
بــه توليد يك محصول خاص مي كننــد كه اين امر 
باعث مي گــردد تا هريك از شــركت هاي مذكور 
ســهم بســيار اندكــي در توليد آن محصول داشــته 
باشند. درنتيجه ضمن اينكه هزينه هاي سرمايه گذاري 
را بــاال مي برد، افزايش قيمت تمام شــده را نيز براي 
آنها به دنبال خواهد داشــت. به عنوان مثال بر اســاس 
بررســي هاي به عمل آمده در شــركت كاالي نفت، 
گاهــي يك كاالي مورد نياز صنعــت نفت در 140 
شركت توليد مي شود. همچنين اين خوشه ها مي بايد 
به مثابه قطب بندي شركت هاي مختلف در زمينه هاي 
مــورد نياز و گنجاندن مراكز علمــي و فن آوري در 

كنار سازندگان داخلي عمل نمايند.
 شــركت هاي ايراني بايد به ســمت رقابت سالم • 

در داخل و كســب سهم مناسب از بازارهاي جهاني 
جهت گيري نمايند. رويكرد شــركت هاي ســازنده 

در داخل كشــور مي بايد تعامل با يكديگر به منظور 
هم افزايــي و افزايش تــوان و كيفيــت محصوالت 
توليدي باشد. همچنين ساندگان داخلي بايدكيفيت 
و هزينــه تمام شــده خود را به گونه اي ســامان دهند 
كه امكان رقابت در ســاير كشورها را داشته باشند و 
صرفاً به بازار داخلي توجه نكنند. برخي از مسئوالن 
شــركت هاي ســازنده تجهيزات نفت اخيــراً اعالم 
كرده اند كه  به طور متوســط شــركت هاي ســازنده 
ايراني با نيمي از ظرفيت خود در حال توليد هستند و 
لذا از مسئولين وزارت نفت خواسته بودند كه به اين 
موضوع توجه ويژه نمايند. هر چند مناسب است كه 
علت اين امر به درســتي شناسايي شود، اما جاي اين 
سئوال وجود دارد كه در صورت خالي بودن ظرفيت 
اين سازندگان و باالبودن كيفيت توليد آنها چرا اين 
شركت ها به فعاليت براي كسب بازارهاي كشورهاي 
منطقــه به ويژه عراق كه در همســايگي ما قراردارد، 

اقدام نمي نمايند؟
مســير اشــتباه دادن به بخش خصوصي يكي از • 

آســيب هاي توليد داخلي اســت. در شرايطي كه نياز 
صنعــت نفت به تجهيزات حياتــي توليد نفت و گاز 
معطوف است، هدايت ســرمايه و توان شركت هاي 
داخلــي بــه موضوعــات لوكســي همچــون ايجاد 
واحدهاي LNG كه در شــرايط حاضر موضوعيتي 
بــراي صنعت نفت نــدارد، نتيجه اي جــز هدر دادن 

سرمايه و توان داخلي به دنبال نخواهد داشت. 
حمايت مالي و اعتباري از ســازندگان خوش نام • 

و با صالحيت داخلي يك ضــرورت اجتناب ناپذير 
اســت.  خوشــبختانه در بودجــه ســال 1391 ايجاد 
صنــدوق توســعه حمايــت از ســازندگان داخلــي 
پيش بيني گرديده اســت كه با دســتور وزير نفت و 
ايجاد اين صندوق، 70 درصد مبلغ قرارداد به عنوان 
وام بدون بهره به ســازندگان داخلي واگذار خواهد 

شد. 
در پايان اميد اســت با تالش مجدانه مسئوالن و • 

كارشناســان نفت و همچنين تعهــد و وجدان كاري 
ســازندگان داخلي، روز به روز صنايع كشور از رونق 

بيشتري برخودار گردند.

زيرساخت هاي الزم براي رونق توليدات داخلي 
تجهيزات صنعت نفت

علي خواجوي1   معاونت برنامه ريزي وزارت نفت
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