
 ١

  : سرمقاله- 1

  صنعت نفت از ملي شدن تا بومي شدن 

  مقدمه 

اين قابل بررسي و مطالعه است كه سؤال اين . گذرد يكصد سال از عمر صنعت نفت ايران ميبيش از 

تا چه حد توانسته است با  لدر طول اين يكصد ساعنوان مهمترين مزّيت اقتصادي كشور ه بصنعت 

   و به عبارت ديگر تا چه حد بومي شده است؟برقرار كند؟ اقتصاد ملي تعامل و ارتباط پيكرة

در آن زمان صنعت نفت .  نشد»بومي« شد اما »ملي«در جريان نهضت ملي نفت، صنعت نفت ايران  

ترين داليل شكست نهضت ملي همين  به تعبير حقوقي و قراردادي ملي شد اما شايد يكي از عمده

 بار ديگر فرصت و فضاي محدود ايجاد 1332 مرداد 28با كودتاي . بود كه صنعت نفت بومي نبود

سيسات أها برگشتند تا شيرها و ت سازي صنعت نفت بسته شد و دوباره خارجي شده براي بومي

 ؛ تجهيزات بياورند و نصب كنند؛ طراحي كنند؛گذاري كنند  سرمايه؛برداري كنند صنعت نفت را بهره

دهد  هاي اخير نشان مي  تحريمةي بعداز آن و حتي تجربها  نهضت ملي و تجربهةتجرب. و اداره كنند

 كه منظور از كوشم مي در اين نوشتار .سازي امكان تحقق كامل ندارد سازي هرگز بدون بومي كه ملي

  .را بررسي نمايم كارهاي تحقق آن  راه كرده، را تشريح »سازي بومي«

  

  نفت  سازي صنعت بومي

 درصد از ذخائر 17بيش از يكصد ميدان هيدروكربني، حدود جمهوري اسالمي با در اختيار داشتن 

اي كه   و نيز به لحاظ قرار گرفتن در منطقه،گاز جهان و بيش از ده درصد از كل ذخائر نفت جهان

هنوز اي در اين زمينه برخوردار است كه   از جايگاه ممتاز و ويژه، نام گرفته است»قلب انرژي جهان«

اين جايگاه يك مزيت اقتصادي ويژه را براي كشور فراهم . استده نشبه خوبي از آن استفاده 

 .آورد مي
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يا غيرمستقيم مورد توجه  ترين موضوعات مطرح در حوزة مباحث توسعه، كه مستقيم و يكي از مهم

ها در  گذاري ها و سرمايه   مسأله آثار تكاثري يا آثار انتشار پروژه،اقتصاددانان توسعه قرار گرفته است

ها، نيازها و   با چالش،يافته يا در حال توسعه كشورهاي كمتر توسعه. اي درحال توسعه استكشوره

لحاظ تأمين سرمايه و منابع   چه به ،هاي ايشان اما مجموعة توانائي. مشكالت زيادي روبرو هستند

 همزمان افزاري، از كفايت الزم براي پرداختن ها، مديريت و عوامل نرم لحاظ زيرساخت مالي و چه به 

ها اهميت  گذاري بنابراين توجه به مسـأله انتشار در سرمايه.  نيازها برخوردار نيستةبه هم

اگر در دورة گذار به توسعه، بتوان منابع و امكانات را بر نقاطي متمركز . كند پيدا مياي  كننده تعيين

وگرنه . ه كمك خواهد شدتري داشته باشند، قطعاً به شتاب توسع نمود كه آثار انتشار هرچه گسترده

گذاري در آن انجام شده  ها هستند كه آثارشان به همان بخشي كه سرمايه گذاري بسياري از سرمايه

  .شود است، محدود مي

 عمدتاً به دليل توجه به مسائل 1974، اقتصاددان برجستة سوئدي كه در سال »گونار ميردال«

ن خود كرد، از جمله كساني است كه به آثار انتشار جايزة نوبل اين رشته را از آ, نهادي در اقتصاد

ميردال يكي از .   استكردهها در كشورهاي درحال توسعه توجه  ها و پروژه ها و طرح گذاري سرمايه

هاي  داند و به نوعي اين ضعف را ناشي از وجود دولت مشكالت اين كشورها را ضعف آثار انتشار مي

 و ضعيف بودن آثار ،دولت ضعيف(نيافتگي  اين دوپديدة توسعهميردال در كنار . شمرد ضعيف بر مي

موضوع اصلي در . خارجي اين كشورها نيز توجه دارد  هوشمندانه به ضعف در روابط و تجارت) انتشار

ها تعامل  وقتي يك بخش خاص پيشرفته، در يك كشور نتواند با ساير بخشاين زمينه آن است كه 

ها تقاضا ايجاد كند، طبعاً به خارج وابسته خواهد شد و اين   خدمات آنبرقرار نموده و براي كاالها و

  .  كرد ملي بر آن را محدود خواهدةوابستگي به هرحال اعمال كامل اراد

ها بر روي  هاي خاص پيشرو براي تمركز سرمايه و توانائي برخي ديگر از اقتصاددانان بر انتخاب بخش

  .كنند يد ميكأ ت،عنوان بخش پيشتاز توسعهه  ب،آن
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ها ميليارد دالر ديگر نيز بايد   شده است و دهگذاري سرمايه در صنعت نفت ايران ها ميليارد دالر ده

 ةنوعي هم  كه بهخواهد كرد  و كرد چنين موقعيتي ايجاب مي.  شودگذاري سرمايههاي آينده  در دهه

ع نفت و گاز توسعه توزي پااليش و و اقتصادي كشور حول صنعت اكتشاف، توليد،هاي صنعتي  بخش

مزيت داخلي خود  با استفاده از ، بسيار كمتري از ما در نفت و گاز دارندةي كه سابقي كشورها.يابند

 صنعت سابقةمثالً  .اند  كاالها و خدمات مورد نياز صنايع نفت و گاز تبديل شدهاينك به صادركنندة

 به ، عمدتاًي شناخته شده و فعال هستندالملل هاي نفتي آن اكنون در سطح بين نفت نروژ كه شركت

يا ديرتر (فته يا كمتر توسعه ياز كشورها ديگر يها نمونه. گردد دي برمي ميال1970دهه 

و  هند و مالزي هستند كه آنها نيز بسيار كمتر از ما فرصت تاريخي چين،) توسعه يافته

 نفت و گاز هاي در بخش كاالها و خدمات روصد ةرسيدن به مرحلبراي جغرافيائي 

 تجهيزات و خدمات هندي و مالزيائي حفاري چيني و اينك نيازمند دكلما ، اما اند داشته

  ؟ميا چرا بعد از صد سال هنوز وابسته. هستيم

 از ، و ذخائر گازي غير قابل مقايسه با ما ،كشور چين با داشتن ذخائر نفتي در حدود يك پنجم ما

هاي عظيمي در جهت صدور كاالها و خدمات  گذاري  سرمايهامروز و كرده اين مزيت خود استفاده 

 ادعاي اثبات  سندي بر ،شايد قانون حداكثر استفاده از خدمات داخلي .بخش نفت انجام داده است

است كه منفعالنه سهم داخلي بوده اين قانون در تالش . وابستگي صنايع نفت و گاز ما به خارج باشد

 ةدرصورت استفاددر حالي كه .  نيم يا كمي بيشتر و كمتر برساندهاي نفت و گاز را به در پروژه

بايست بتوانيم  مياينك ما   و اين مزيت مهم ملي مطلوب از اين فرصت تاريخي

  . باشيم كاالها و خدمات بخش نفت ةكنندصادر

 بزرگ نفتي يا گازي كه يك پروژة زماني: كند تر مي طرح يك سؤال موضوع را روشن

هاي مختلف داخلي تقاضاي  بخشكاالها و خدمات ديگر صنايع و براي آيا  ،شود تعريف مي

از تعدادي يا براي كاالها و خدمات  ،شود ها مي  آنر محركةموتوكند و   ايجاد ميبيشتري
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 همان ضعف آثار انتشار و ، معناي آن، اگر دومي بيشتر باشدواضح است كه  هاي خارجي؟ شركت

 جدول .كند ت و روابط خارجي است كه ميردال به آن اشاره ميهمان منفعل بودن ساختار تجار

د يت را تائين واقعيز اي ن1380ران مربوط به سال يستانده منتشر شده توسط مركز آمار ا-داده

ن ي و ارتباط ايزان وابستگيدهنده م ن بخش نفت و گاز كه نشانيشين و پيكند كه ضرائب پس يم

  . كمتر استي اقتصاديها گر بخشي از دياريده و از بسن بويست، پائ اها ر بخشيبخش با سا

، تنها وظيفة هاي مختلف صنعتي و اقتصادي ايجاد تعامل ميان بخش ، يعنيرسالتالبته اين 

 ةدر حوزو  بلكه فراتر از آن ،هاي نفت و گاز نيست  شركتصنعت نفت به معناي حوزة

ن ي خود ايتيف حاكميد بر وظاياكبا تبايد بكوشد ك دولت كارآمد يو . دولت استكل وظايف 

  .ان را در كشور سامان دهديجر

 همين ، اقتصادي سرعت بخشيدن به دورة گذار به توسعةها در هاي مهم چيني شايد يكي از موفقيت

 وارد مذاكره براي ، چينيهاي مربوطة  وقتي شركت،عنوان نمونهبه . گستراندن آثار انتشار باشد

شود كه از همان ابتدا در مورد حمل   مالحظه مي،شوند مي) شدهگاز طبيعي مايع  (LNGخريد 

در نيز برنامه دارند و اصرار دارند كه آن را  ، ارزش آنةو در واقع براي وارد شدن به تمام زنجير ،آن

 شركت انرژي چيني اگر به  كه يك استيعي طب. ايشان باشدبگيرند و حمل به عهدة تحويل مبدأ

 ،LNG انرژي و از جمله تأمين  يعني ،دنبال كار خود  به، صرفاًه باشدها گره نخورد بخشر يسا

ها را به هم  كه همه بخشداشته لت كارآمدي وجود كه دودهد  ها نشان مي رفتار چيني. خواهد بود

 شركت انرژي چيني ،گيرد  طرف چيني قرار مية حمل به عهدLNGوقتي در قرارداد . زند گره مي

 كه اگر حمل به عهدة درصورتي. دهد  و نقل دريائي چيني سفارش ميحمل را به يك شركت حمل

شركت حمل و نقل چيني سفارش ساخت كشتي حمل . افتد  چنين اتفاقي نمي لزوماً،فروشنده باشد

 ،بود  نمي اگر حمل به عهده شركت چيني.دهد يمچين  »داليان«زهاي بندر سا گاز را به كشتي

   . شد  داده مي، اي  يا كرهان ژاپنساز  اين سفارش به كشتيالًاحتما
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سفانه از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت ملي و بخش خدمات كشور توسعه أصنعت نفت ايران مت

ها در دولت مرحوم دكتر مصدق، اداره  يد از انگليس در دورة ملي شدن نفت و پس از خلع. بودنيافته 

ها به يك مسأله  اه آبادان، بدون حضور خارجيكردن صنعت نفت و مهمترين نماد آن، يعني پااليشگ

هاي داخلي از همه  به اين ترتيب همه توانائي. حيثيتي و درعين حال نمادينِ ملي تبديل شد

روز سطح  آن. كارگرفته شد كه مشعل پااليشگاه را برافراشته نگهدارند ها به ها و شركت دانشگاه

فني ما با جهان صنعتي نيز به اندازة امروز نبود و شايد اندازة امروز پيچيده نبود و فاصلة  فناوري به

يافت با نزديك به چهل سال وقفه، آن چيزي كه در واقع از ابتدا بايد شكل  اگر همان مسير ادامه مي

ها در كشور به  اقتصاد و صنعت و حتي علوم و دانشگاهپيوست و سرنوشت   گرفت، به تحقق مي مي

كودتا عليه دولت ملي دكتر مصدق، كودتا عليه چنين روندي نيز بود و . خورد گونة ديگري رقم مي

گيري كنسرسيوم، باز هم آب به همان آسياب قبلي بازگشت و صنعت نفت ما براي كاالها و  با شكل

 . خدمات خارجي تقاضا ايجاد كرد

  

   فرصت مهميكجنوبي  سپار

اين ويژگي مشترك .  مشترك استيداني م،جنوبي  گازي پارسدانيم. نگاهي به وضع امروز بيفكنيم

هاي  ها و فوريت را در صدر اولويت آن، برداري از اين مخزن ويژه تقدم رقيب در بهرهه  و ب،بودن

ژه بر پارس يل تمركز ويس دلپ. نمايد ناپذير مي را اجتناب  آنةنشاند و توسع صنعت نفت كشور مي

، )د بشوديباالبته كه ( نشود يارذگ هي صنعت نفت هم سرمايكجا چين است كه اگر در هي ايجنوب

جنوبي به   پارسة طرح توسع.ر استيناپذ ، اجتنابي در پارس جنوبيگذار هياردها دالر سرمايليم

كسر قابل را بتوان با بيفتد فاق  بالقوه در اين طرح بايد اتتنهائي چنان عظيم است كه شايد آنچه

 درصد كل 50 يجنوب پارس. ، قياس نمودنفت اتفاق افتاده است توجهي از آنچه تاكنون در صنعت

برابر   در حدود دويدان رقمين ميادر  ي،د نهائيدر تول .است   دادهيران را در خود جاي ايذخائر گاز

ن ي ايديعانات توليزان ميم. د خواهد شدي كشور تولين گازيادير مي از سايديزان گاز توليكل م
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د كه يكصدهزار بشكه خواهد رسيو   ونيليم كيار سبك است، به حدود يخام بس  نفتيدان كه نوعيم

ا و ترش بودن يدان در درين ميقرارداشتن ا.  كشور استي فعليديخام تول ك چهارم نفتي بيش از

ار ي استحصال آن بسياز براي موردنساتيسأشود كه حجم ت يموجب م) داشتن گوگرد باال(گاز آن 

  . باشدين واقع در خشكيريش  گازيها دانيشتر از ميب

نصب  ،جنوبي كه تاكنون تعريف شده است حفر صدها چاه دريائي  پارس فاز توسعة28 حدود براي

، ساخت ، احداث صدها كيلومتر خط لوله در بستر دريا و در خشكيييبرداري دريا ها سكوي بهره ده

بخش كوچكي از آن نيز تاكنون البته فتد كه يب گاز بايد اتفاق ةفرآوري و تصفيها پااليشگاه عظيم  هد

كاالها و  سفارشات عظيمي را براي ،هاي جانبي آن  و طرح،چنين طرحي عظيم. اتفاق افتاده است

شور اي را در ك آورد كه پاسخ دادن به آن به نحوي كه آثار انتشار گسترده خدمات بوجود مي

صورت است كه شعار زيبائي كه بر   نيازمند يك طرح جامع ملي است و تنها در اين،پديدآورد

 دن صنعتييابد و يك تم د تحققتوان  مي، عسلويه نگاشته شده استةابلوهاي نصب شده در منطقت

شكل گيرد و صنعت نفت به سمت بومي شدن و ملي شدن كامل حركت  يحول گاز پارس جنوب

  .كند

  .  شوديد دوباره ملينفت با : رسيم بزرگ مي اصل به اينن معنا ي اپس به

 يازهاين نيمأتر يز در مسيقبل از هرچ كشور يو نظام آموزش كشور يها  همه بخشيريگ اگر جهت

 مختلف يها  بخشيرا برا  صنعت نفت هزاران تقاضايها يگذار هي، سرمابگيردصنعت نفت قرار 

 ةصورت مردم جنب نيجاد خواهد كرد و به اي كار، ايروي و نينشگاهداالن يالتحص ز فارغيكشور و ن

ن هدف مشاركت يتحقق ا.  خود حس خواهند كرديمثبت و مولد نفت را در همه شئون زندگ

 در سطح ي رقابتيتي به مزيت نسبين مزيل ايتبددر جهت د يباهمه . طلبد ي را مي و مليهمگان

ن يران اي ملت ا.دكنت ينه حماين زمي در اي عموميرن همكاي كنند و دولت از اي همكاريجهان

ار صنعت نفت خود در ي تمام عةن و توسعه و اداريمأ در تي را دارد كه با تجربه اندوزيستگيشا

صورت نفت بر خالف  ني نقش كند و در ايفايمناطق جهان ا ري نفت و ساي صنعت جهانةتوسع
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جاد اشتغال يق اي بلكه از طر،فر مصةش دهندي افزاق رانتيآنچه تاكنون اتفاق افتاده است نه از طر

صورت  در اينو  گذارد  مردم اثر خواهد ي در زندگ،ديتولك يتحرس بنگاه و يسأ تيها و فرصت

ن يگزيع نفت جايكه صادرات دانش، كاال و خدمات مربوط به صناشرايطي قابل تصور است و  يروز

  . دشوخام  صادرات نفت

ن حال از ي و در عي داخلةن شديك بازار بزرگ و تضميكه از يد انديشيد با يدات و خدماتيتولبه 

دات و خدمات ي توسعه دارند و توليت را براين مزيشتري ب؛ برخوردار هستنديك بازار گسترده جهاني

  .مند هستند از بهرهين امتيع نفت از اياز صنايمورد ن

  

  صنعت نفت  ارزش ةزنجير

 با ابعادي كه ذكر شد تنها بخشي از آن يجنوب پارسكه ما، ت صنعت نف اندازه و وسعت  ظرفيت،

 طلب  دولتيژه را از سوي ويو نگاه اول عمر آن يها  صنعت نفت در دههة، استفاده از تجرباست

 فراهم ،يزدگ دور از شتاب ه جامع و بةك برنامي ي مناسب برايواند بسترت ي مين نگاهيچن. كند يم

  .آورد

زان قابل يبه م ه استنتوانستهنوز گونه كه ذكر شد  گرچه همانعت نفت صنبايد اذعان كرد كه 

در انصافاً  اما ، كشور بگستراندة ملي تبديل شود و آثار انتشار خود را بر پهنانتظار به موتور توسعة

  .بسياري از موارد پيشتاز انتشار نظم و استانداردها در كل كشور بوده است

اقدامات توان  ، ميه ارزش نفت و گازيري وارد شدن كشور به تمام زنج برا، آنچه ذكر شداتكا به با 

  :را مورد توجه قرار داد زير 

 تا زماني كه : و صنعت نفت ذخائر نفت و گاز كشورةتوسعو بلندمدت  جامع ةبرنامتدوين  - 1

ها حول صنعت نفت و  گ كردن ساير بخشاي وجود نداشته باشد امكان هماهن چنين برنامه

چراكه وقتي . نخواهد داشتوجود نيز  ارزش اين صنعت ةها در زنجير ن آنوارد كرد

 بلكه بر مبناي ، راه از پيش تدوين شدهةهاي نفتي و گازي نه بر اساس يك نقش پروژه
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دست به گريبان قدر   آنشوند معموالً  تعريف مي،تقاضا و نياز تحميل شدهآزمون و خطا و  

تقويت توان معطل   كه نميهستند خير أي از هر يك روز تالنفع ناش عدم فوريت و اهميت و 

و ها  ها از پيش مشخص باشند ساير بخش ها و پروژه ها و طرح اما اگر برنامه. توان داخلي شد

  .ريزي نمايند مين نيازهاي اين صنعت برنامهأ تتوانند به موقع براي ميها  ز دانشگاهين

 صنعت نفت ة توسعةمشخص شدن برناماز پس :  و ريزكردن نيازها ارزشةتعيين زنجير - 2

 تجاري ،ونقل حمل ،خدماتي ،هاي صنعتي  ارزش آن در همه فعاليتةالزم است تمام زنجير

ريز خدمات و اقالم موردنياز براي   بهبرنامه و شناسائي شودمين نيروي انساني به دقت أ تو

 از صنايع ، اعمشوريربط كهاي ذ  بخشبه همة و  صنعت نفت شكسته شودهاي تحقق برنامه

 برنامه و ، تا آنها ابالغ گردديو مراكز مال ها ز بانكي و نها  دانشگاهونقل، پيمانكاري، و حمل

مين نيازها أبرنامه ت .نيازهاي خود براي پاسخگوئي به نيازهاي صنعت نفت را ارائه دهند

راردادهاي  لكن در ق،مين از خارجأهاي نفت ممكن است با ت حسب فوريت و كيفيت پروژه

ان خارجي  و يا حتي در بعضي موارد خريد دارائي يا سهام سازندگ،انتقال نهائي به داخل

 .  صورت گيرد،ثيرگذاري بر آنأ ارزش و تبراي سهيم شدن در زنجيرة

 در دولتستادي بايد :  صنعت نفتيازهاي و نهاي داخلي با زنجيره ارزش تطبيق توانائي - 3

 فوق نظارت 2 داخلي در تطبيق با نيازهاي نفت و تحقق بند هاي نسبت به شناسائي توانائي

 يبانيت و پشتين جهت حماي در اي بخش خصوصيها ي و از گسترش توانائداشته باشد

 .كند

در : زات به صنعت نفتي خدمات و تجهي و خارجيكنندگان داخل ان عرضهي مها رفع تبعيض - 4

اواني ميان سازندگان يا پيمانكاران هاي فر تبعيضهنوز در مواردي حال حاضر به هر دليلي 

شوند از  ه ميداخلي در قياس با سازندگان و پيمانكاران خارجي كه در كشور به كار گرفت

  و موارد ديگر وجود دارد كه عمالًها ، تسهيالت در پرداختاستانداردهاگيري  نظر سخت

صورت كارشناسانه  هها بايد ب اين تبعيض. مانع بكارگيري و رشد توان داخلي گرديده است
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 كه ي و همه كساني بخش خصوصيي گرديده و به تدريج مرتفع گردند و دولت حامشناسائ

 .ره وارد شوند خواهد بودين زنجيدر ا

در شمال .  نفتي واقع گرديده استةايران در يك منطق: خدمات در بخش نفت صدور كاال و - 5

فت و نيز تجارت محصوالت آن ، تجهيزات صنايع نو جنوب ايران بازار خوبي براي خدمات

همچنين در خارج از منطقه نيز بسياري از كشورهائي كه روابط خوبي با ايران . وجود دارد

توان عالوه بر  بنابراين در يك برنامه جامع مي. دارند نيازمند اين كاالها و خدمات هستند

  .فتبازار وسيع داخلي كه همان بخش نفت است بازارهاي خارجي را نيز هدف گر

عنوان ه ب.  موفقيت استها و تداوم آنها الزمة ت در سياستثبا: ها ثبات و تداوم در سياست - 6

هاي   بعضي شركت،اي با ابتكاراتي كه در صنعت نفت بكار گرفته شد مثال در دوره

هاي خارجي توفيقاتي در طراحي و ساخت و  تحت حمايت شركت، پيمانكاري داخلي نفت

نفت پيدا كرده بودند و استعداد صدور  دستي صنعت  و پائيناي پااليشگاهينصب واحده

 آن استعداد ارزشمند نه تنها تقويت نشد، بلكه در همان . خدمات در اين بخش را داشتند

دستي به باالدستي مانع تقويت و دوام  گيري از پايين يك تغيير جهت. سطح هم دوام نيافت

شود،  گران تمام   عنوان مي آنيي كه برايها با همة ضرورتگيري  جهت اين تغيير. آن شد

 .اما هنوز براي حفاظت و تقويت دوبارة آنچه هنوز باقي مانده دير نشده است. شد

بومي شدن هاي بلندي در جهت  گام در آينده شاهد ,ثيرگذارانأت اميد است با توجه فرهيختگان و

  . باشيم،ديده استها پيش آغاز گر  و در نتيجه تكميل نهضتي كه از سال،صنعت نفت

 


