
ابتدا بررسيوضعيتمنظور با را چين اقتصادي كنوني
قرار مطـالعه مورد اقتصـــادي كالن شـــاخص چنـد

اقتصاديوضعيت،. سپسدهيممي چيروابط و نايران
بررســـيرا اخير ســـال چنــد مبنــايبروكنيمميدر

ب آمدههاطالعات چشمدست دو، روابط بينجانبهانداز
ارايـه را چين و رادهيمميايران كلي راهكــارهـاي و

كشوربراي دو بين بهتر ارتباط و آينده يانبمناســبات
.كنيممي

چينبهنگاهي-1 كنوني وضعيت
بخش اين بيشـــترمنظوربه،در وضـــعيتشـــناخت

اخيراق ســـال چند در چين نگاهيتصـــادي روندبه،
م كشــمهمتغيرهايبرخي اين اقتصــادي دركالن ور

مي.كنيممي2000-2014هايسال آمارشود،يادآوري
ــال س به بخش2015مربوط در جداگانه ــورت ص به

ارايهچشم چين اقتصادي كالن متغيرهاي ودشميانداز
در اقتصادي كالن متغيرهاي وضعيت خصـوص در و

سال بخشاين دادهيادشدهدر توضيح .شوديمبيشتر

شاخص-1جدول برخی سالوضعیت در چین اقتصادي كالن 2000-2014هايهاي
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2005تا2000
5/9419/853/58/2439/1380/83/32/8(متوسط)

200612/71068/4100/28/0969/7751/97/98/4

200714/21530/2139/17/61220/1904/18/910/0

20089/61949/2114/86/91434/71074/17/99/2

20099/22416/070/36/81203/8954/34/95/1

201010/42866/0185/76/81476/21230/74/04/0

20119/33202/7231/76/51805/91569/93/11/8

20127/73331/1176/36/31972/11674/43/52/5

20137/73839/5185/06/22147/51795/83/61/9

20147/43859/1198/56/12243/71808/54/22/1
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راهبردهاي حمایت از تولید داخلی تجهیزات
و قطعات کلیدي در صنعت نفت و گاز

1دوستالهه رحيم

چكيده
راههاي اقتصاد مقاومتي و قانون حداكثر استفاده از توان داخلي و حمايت از كاالي ايراني، نقشهدر اجراي سياست

بادر حال اجراست.  ، در كشور طراحي شده وسازي اقالم و تجهيزات راهبردي مورد نياز براي توليد ايمن و پايداربومي
حمايت هاي اساسي اثرگذار در زنجيره تأمين كاالي نفت،عنوان يكي از حلقهتوجه به اهميت نقش سازندگان داخلي به

كننده قطعات و تجهيزات اهميت بااليي دارد. با وجود عملكرد نسبتاً مناسب در زمينه حمايتاز توليدكنندگان داخلي تأمين
و صدور مجوز آزمايييراست برايگير فقدان مرجع واحد و تصميم) 1اي ازقبيل هاي عديدهي، چالشاز توليدكنندگان داخل

)5، قانون مناقصات كشور ) ضعف4ي، به سازندگان داخل اعتمادي) بي3ي، گمرك يناز قوان يناش ) موانع2ي، تجهيزات
يناكاف ) استانداردسازي7المللي و ينسطح ب در يدولت ينتضام ) فقدان6يزي، ربرنامه يمنسجم برا ياستراتژ فقدان
مانع از استفاده از ظرفيت حداكثري توليد داخل در صنعت كليدي نفت و گاز شده است. در اين راستا، و قطعات يزاتتجه

نوني مرتبط) رفع موانع قا2تجهيزات و قطعات كليدي،  از سازندگان داخلي و پايدار حمايت واقعي) 1راهكارهايي ازجمله 
) ايجاد نهاد صدور استانداردهاي الزم براي ارزيابي3و ترخيص مواد اوليه مورد نياز تجهيزات صنعت نفت،  گمرك با

، قابل اجراست.ها و تضامينپرداخت ي،و گشايش اعتبارات اسناد يتسهيل در امور گمرك) 4تجهيزات و قطعات توليدي و 
.صنعت نفت و گازتوليدكنندگان داخلي، ، حمايت از سازيبومي واژگان كليدي:

مقدمه
اهميت صنعت نفت و گاز در اقتصاد كشور، هم از منظر
تأمين درآمدهاي ارزي و هم از منظر تأمين انرژي مورد

ها و صنايع مختلف كشور بر كسي پوشيدهنياز بخش
هاي توسعه صنعت نفت وظرفيتنيست. محدود شدن 

بر اين صنعت هاتحريم گاز كشور به دليل اعمال متناوب
ي و اتكايواقعيت وابستگ ،و تشديد آن در ساليان اخير

كشورهاي ديگر رابه  صنعت بيش از حد اين
ازپيش نمايان كرده است. اين وابستگي در دورانبيش

1 دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
rahimdoust_82@yahoo.com    

.

را توليد نفت خام كشور ظرفيت از يبخشها، تحريم
در يهارا به ميادين و چاه يهاياستفاده و خسارتبي

كرده است. تحميل حال توليد
قلم كاال 1200در صنعت نفت و گاز كشور حدود 

موارد ازقلم آن،  300تا  200وجود دارد كه حدود 
60 اين اقالم حدود شود.يم شمرده و كليدي پرمصرف

.دهديل منفت و گاز را تشكي يهاهزينه پروژهاز درصد 
درصد دانش 64طور ميانگين به موجود، با توجه به آمار

در زمينه ساخت تجهيزات و قطعات مورد نياز يفن



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى حمایت از تولید داخلى تجهیزات و قطعات کلیدى در صنعت نفت و گاز    
 تدبیر اقتصاد
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تنها حال آنكه در كشور وجود دارد گاز صنعت نفت و
درصد از بازار تأمين تجهيزات و قطعات الزم 30

.است يو گاز در اختيار سازندگان داخل نفت صنعت
ساختبراي دهنده سهم پايين بازار اين موضوع نشان

ساله سازندگان در15ـ40توجه به قدمت  داخل است. با
كه زمينه و شرايط حضور رودياين حوزه، انتظار م

در اين بازار بيشتر شود. سازندگان اين دسته از مؤثرتر
مؤثر ياجرا يكي از سازوكارهاي مهم در اين راستا،

در يو خدمات يقانون حداكثر استفاده از توان توليد
يحمايت از كاال باكشور  نيازهاي صنعت نفت تأمين

هايي و حمايت از شركتتقويت دانش فن داخلي،
اي كه كاهش اتكايبنيان است. نظر به اهميت ويژهدانش

صنعت نفت به تأمين تجهيزات و قطعات كليدي دارد،
سازيررسي وضعيت كنوني بومياين تحقيق درصدد ب

تجهيزات و قطعات كليدي صنعت نفت و گاز و ارائه
راهكارهاي حمايت از اين فرايند است. بر همين اساس،

سازيپس از ذكر مقدمه، در بخش دوم وضعيت بومي
تجهيزات و قطعات مورد نياز صنعت نفت و گاز كشور

گيرد. بخش سوم به تبيينمورد بررسي قرار مي
حظات امنيت انرژي اختصاص دارد. بخش چهارممال

پردازد.بندي و ارائه راهكار مينيز به جمع

سازي تجهيزات و قطعات مورد نيازـ بومي1
صنعت نفت و گاز

وابستگي صنعت نفت و گاز كشورمان به واردات
پذيري اين صنعتقطعات و تجهيزات كليدي، آسيب

ويژه دررا در برابر بروز اختالل در جريان واردات (به
ها نشاندهد. بررسيها) افزايش ميدوران تحريم

صنعت يزاتيتجه هاييازن اي ازدهد، بخش عمدهمي
است. يداخل يداتتولاز  ينقابل تأم و گاز كشور نفت

در واقع، جز بخشي از تجهيزات و قطعات با فناوري
هاي كااليي امكان توليد در داخل راباال، ديگر گروه

3 يژهوهب ــ يراخ يهاده در يسازندگان متعدددارند. 
را رقم يطيخود شرا يصنعت يتبا فعال ــدهه گذشته 

درصد 85ساخت حدود  يتاند كه اكنون ظرفزده
از صنعت نفت در داخل كشوريمورد ن يزاتهتج

يزاتانجمن سازندگان تجه يهاوجود دارد. آمار
نوع 1400از  يشكه ب دهديصنعت نفت نشان م

در داخل يدستيينتا پا يباالدست يعاز صنا يزتجه
از يزاتو توان ساخت تجه شوديم يدكشور تول

و ينديفرا يهابخار و گاز، پمپ هايينتورب
ي،صنعت هاييرته تا شفگر زهوا و گا يهاكمپرسور

هايستو كاتال يحرارت يهامخازن تحت فشار، مبدل
شده است. يجادا

قلم گروه كااليي مورد 10سازي توليد بومي«طرح  
انتقال، توسعه با هدف خوداتكايي، »صنعت نفت نياز

وقتبا ابالغ وزير  1393از سال  هاي آنو تعميق فناور
گرفت و ربط قراريذ يت در دستور كار واحدهانف

گروه كاال 10مورد حمايت دولت نيز واقع شد. پروژه 
تجميع اساس سياست استفاده از اهرم خريد و بر

يارتقا يبا هدف ايجاد بستر الزم برا ،مناسب تقاضا
استراتژيك اقالم سازييو بوم يسازندگان داخل يفن

تدوين و ي،ريزبرنامه ي،همراه با انتقال دانش فن
جوييبر صرفهاين سياست افزون شده است. يطراح

ها بر صنعت نفت وهاي ناشي از تحريمارزي، آسيب
دهد.گاز كشورمان را به ميزان زيادي كاهش مي



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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نفت صنعت مورد نياز يگروه كاال 10فهرست 
بين، اقالمشود. دراينمشاهده مي 1در شكل شماره 

هايهاي حفاري، پمپكليدي مانند انواع مته

هاي دوار مانندچاهي، الكتروموتورها و ماشيندرون
خورد كه از نيازهاي اساسيمي كمپرسور به چشم

رود.صنعت نفت و گاز كشور به شمار مي

سازي ساختگروه كاالي منتخب صنعت نفت براي بومي 10ـ فهرست 1شكل 

.1398 اسالمي، شوراي مجلس هايپژوهش مركز: مأخذ

ساخت پشتيباني مديريت از رسيده آمار بر اساس
52 تاكنون ايران، نفت ملي شركت كاالي تأمين و

ريال ميليارد 4634 تقريبي ارزش به قرارداد فقره
نوع داخل اين ساخت براي يورو ميليون 25 برافزون
.است شده منعقد كاالها

دستي صنعت نفت يعنيدر بخش پايين
يستنوع گروه كاتال 40تاكنون از پتروشيمي نيز 
8شده و  سازيينوع بوم 20 يمي،صنعت پتروش

12 شود.يم سازييبوم 1401در سال  يزنوع ن
يبا همكار 1403تا سال  يزن ماندهينوع باق
.شونديم سازييداخل يان،بندانش يهاشركت

يقلم كاال برا 7000تاكنون در بخش پااليش نيز 
يهمعكوس، بدون نقشه اول يبا مهندس باريننخست

بر دانش و توان متخصصان شركت يهو تنها با تك
يرانينفت بندرعباس و سازندگان ا يشپاال

1236 ييجوكه صرفهساخته و استفاده شده 
را به همراه داشته است. ياليريلياردم

براي تحقق هاي متعدديحال، چالشبااين
كاال در كشور گروه 10 اين به مربوط اهداف

هوشمند PIGساخت 

تجهيزات سرچاهي

هاي حفاريانواع مته

گيري درابزارهاي اندازه
حفاري

الكتروموتورهاي ضدانفجار
و دور متغير

هاي حفاري وانواع لوله
جرياني

چاهيهاي درونپمپ

فوالدهاي آلياژي

هاي دوار مانندماشين
و توربين كمپرسور، پمپ

انواع شيرهاي كنترلي و
ايمني

در صنعت نفت و گاز كشور حدود
قلم كاال وجود دارد كه حدود 1200
موارد ازقلم آن،  300تا  200

شود.يم شمرده و كليدي پرمصرف



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى حمایت از تولید داخلى تجهیزات و قطعات کلیدى در صنعت نفت و گاز    
 تدبیر اقتصاد
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هايترين چالشوجود دارد. برخي از مهم
سازي تجهيزات و قطعات مورد نيازبومي

ارائه شده 1صنعت نفت و گاز در جدول شماره 
است.

سازي تجهيزات و قطعات مورد نياز صنعت نفت و گازبومي هايچالشـ 1جدول 
توضيحچالشرديف

1  
مرجع واحد و فقدان

آزمايييراست برايگير تصميم
يو صدور مجوز تجهيزات

  تجهيزات كليدي نفت و گاز موجب شده استفقدان مرجع واحد ارزيابي و صدور مجوز توليد
و منابع كشور در حوزه توليد تجهيزات يفن هاييتوليد، توانمند يهاستفاده بهينه از ظرفيتكه ا
.نگيردمورد نياز صنعت نفت صورت  الهايو كا

موانع ناشي از قوانين گمركي  2

  ،يصنعت نفت واردات يزاتساخت تجه يهاز مواد اول ايعمدهبخش بنا به اظهارنظر كارشناسان
يهمواد اول آالت،يناقدام به ثبت سفارش و واردات ماش يسازنده داخل يم،تحر يطدر شرا. است

يرانوارد گمرك ا يچيدهپ يريو از مس يدههفته خر 3كاال پس از  كند.يم يهو قطعات اول
اجازهموجود  يگمرك ين. قوانشوديمتوقف م كشورمانسال در گمرك  2حدود اما  شود،يم
يدكنندهو به تول شود يصترخآساني به يهساخته و مواد اوليمهو قطعات ن آالتينكه ماش دهدينم

ها و موادكاال ينا وروداجازه  ،نندهكيدنامه از تولضمانت تواند با اخذيم دولت در اين باره برسد.
فراهم كند.كشور  يراب را افزودهبه ارزش هايل آنتبدو  يهاول

به سازندگان اعتماديبي  3
يداخل

 هاي اخير بهيدكنندگان داخلي قطعات و تجهيزات در سالتولهاي زيادي كه رغم توانمنديبه
يناز تأم يسهم قابل قبول توانندينم هاكارفرما اعتمادي برخييب يلبه دل اند،دست آورده

از خارج يزاتتجه يدخر يهاهيزانگ هرچند ؛صنعت را به خود اختصاص دهند يازمورد ن يزاتتجه
بين دخيل است.نيز دراين يانكارفرما يبرخ يكشور برا

ضعف قانون مناقصات كشور  4

  ،با كارفرما منعقد ياليقرارداد ر يدبا يرانيا يهاسازندهمطابق قانون برگزاري مناقصات كشور
داخلي يدكنندگانتوليست. دارد و نگران نوسانات نرخ ارز ن يقرارداد ارز يكنند، اما سازنده خارج

و كارفرمايان نيز متحمل شده يراخ يهانوسان نرخ ارز در سال يلبه دل ياندالر ز هايليونم
اند.مسئوليتي قبول نكرده

ي منسجماستراتژ فقدان  5
يزيربرنامه يبرا

 وكار و قانون استفاده از ساختقانون كسب ي ازجملهدستباال يهامكرر در سند يداتتأك رغمبه
.صنعت نفت دغدغه مسئوالن مربوط نبوده است يداخل يداتاز تول يداراستفاده پا ،داخل

  يراحتشده كه به يجادا ينفت يزاتساخت تجه يدالر برا يلياردم 10بالغ بر  يتيظرف كشورماندر
هم قابل توسعه است. نبود دالر يلياردم 20تا  يحت ،هاو رفع گلوگاه يكار يهافتيش يشبا افزا
باعث شده است تا از ظرفيت بالقوه موجود استفادهگاز  و در حوزه صنعت نفت ي منسجماستراتژ

صورت نگيرد. ينفت يزاتتجه ياز سازنده داخل يدارپا يتحماكامل نشود و 

در يدولت ينتضامفقدان   6
الملليينسطح ب

 يزات يكي از مشكالت سازندگانتجه ياز سازندگان داخل يصادراتاعتباري  هاييتحما فقدان
اين مسئله با تالطم نرخ ارز باعث افزايش ريسك رود.داخلي تجهيزات و قطعات به شمار مي

توليدكنندگان شده است.

ناكافي استانداردسازي  7
تجهيزات و قطعات

 اي داردگيرانهصنعت نفت به دليل حساس و پرخطر بودن شرايط كاري، استانداردهاي سخت.
استانداردهاي، توليدات داخل با ارزيابيسسات استانداردي در ايران شكل بگيرند و ؤم الزم است

ارائه دهند.روز و جهاني به
.هاي تحقيقمأخذ: بررسي



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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شود، تحقق هدفطور كه مشاهده ميهمان
سازي توليدبرداري حداكثري از ظرفيت بوميبهره

هيزات كليدي صنعت نفت و گازقطعات و تج
شده درهاي يادنيازمند توجه ويژه به رفع چالش

باالست.

ـ مالحظات امنيت انرژي2
به دليل وابستگي صنعت نفت و گاز به واردات
تجهيزات و قطعات كليدي در ادوار گذشته،

هاپذيري اين صنعت در برابر تحريمآسيب
مراتب بيشتر از دوره كنوني بوده است.به

گروه كااليي كليدي 10سازي سياست بومي
عت نفت و گاز سازوكار مؤثري بوده كهصن

وابستگي كشورمان به واردات قطعات و
تجهيزات را به ميزان زيادي كاهش داده است.

روي مشكالت پيشيكي از باوجوداين، 
سازي قطعات و تجهيزات كليدي صنعتبومي

در اين بحث استانداردسازي است. نفت و گاز،
ستفاده درمورد ا ياستانداردها يبازنگر راستا،

و يفعل ياساس نيازها صنعت نفت بر
ي ضروري است.المللبين يهامحدوديت

مسئله مهم گفتني ديگر اينكه، حمايت از
توليدكنندگان تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و

ها در دستور كارگاز نبايد تنها در دوران تحريم
مسئوالن قرار گيرد؛ تداوم حمايت از

ها وتوليدكنندگان داخلي چه در دوران تحريم
توليدكنندگانچه در دوران غيرتحريمي، انگيزه 

اندازدهد و با ايجاد چشمداخلي را افزايش مي
ريزي از تقاضايمناسب و قابل برنامه

محصوالت، امكان ارتقاي كيفيت محصوالت و
دهد. اين درها را نيز افزايش ميپذيري آنرقابت

هاي مقطعي وحالي است كه حمايت
مند، اثر مخربي بر تداوم فعاليتغيرنظام

تبعگذارد و بهان تجهيزات داخلي ميتوليدكنندگ
پذيري صنعت نفت و گاز را در برابرآن، آسيب

دهد. به بيان ديگر،ها افزايش ميتحريم
هاي مقطعي و مبتني بر شرايط، امنيتحمايت

اندازد وانرژي كشورمان را به مخاطره مي
پذيري اقتصاد كشور را در مواجهه باآسيب
دهد.افزايش مي هاي احتمالي آيندهتحريم

قلم گروه 10سازي توليد بومي«طرح  
با هدف »صنعت نفت كااليي مورد نياز

يانتقال، توسعه و تعميق فناور خوداتكايي،
نفتوقت با ابالغ وزير  1393از سال  هاآن

.گرفت ربط قراريذ يدر دستور كار واحدها

يكي از سازوكارهاي مهم در اين راستا،
مؤثر قانون حداكثر استفاده از ياجرا

در تأمين يو خدمات يتوان توليد
حمايت از باكشور  نيازهاي صنعت نفت

ي وتقويت دانش فن داخلي، يكاال
بنيان است.هاي دانششركتحمايت از 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى حمایت از تولید داخلى تجهیزات و قطعات کلیدى در صنعت نفت و گاز    
 تدبیر اقتصاد
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بندي و ارائه راهكارجمع
ياز كاالها ياستفاده حداكثر ياسناد باالدست

يضرورو گاز ساخت داخل را در صنعت نفت 
گروه 10سازي توليد است. طرح بوميكرده 

هايكااليي در صنعت نفت نيز ازجمله سياست
شود. باوجوداين،مؤثر در اين راستا ارزيابي مي

مندي از ظرفيتگون امكان بهرههاي گوناچالش
حداكثري توليدكنندگان تجهيزات داخلي را
سلب كرده است. در خاتمه، برخي از راهكارهاي
حمايت از توليدكنندگان تجهيزات صنعت نفت

شود.و گاز ارائه مي
از سازندگان داخلي و پايدار حمايت واقعيـ

ترينيكي از اصلي: تجهيزات و قطعات كليدي
هاي توليدكنندگان تجهيزات صنعت نفتدغدغه

و گاز، عدم حمايت مؤثر و پايدار دولت است.
در واقع، حمايت از توليدكنندگان بيشتر در

مند است كهصورت غيرنظامها و بهدوران تحريم

كند.انگيزه الزم را براي توليدكنندگان ايجاد نمي
گاز و نفت ايعصن يجميع نيازهادر اين راستا، ت

هدايت و ترغيب سازندگان و رايب يو پتروشيم
يكاالها سازييبوم يبرا ي بلندمدتريزبرنامه

ي)با قابليت رقابت با مشابه خارج( ايعاين صن
سياسي هايتصميم ريسك شدن به همراه متقبل

به آن تحميل عدم دولت و و حاكميت توسط
از ناشي هزينه پرداخت و خصوصي بخش
دولت پيشنهاد توسط تصميمات گونهاين
شود.مي
و ترخيص گمرك رفع موانع قانوني مرتبط باـ

ساخته مورد نياز تجهيزاتمواد اوليه و نيمه
بخشبنا به اظهارنظر كارشناسان، : صنعت نفت

صنعت يزاتساخت تجه يهاز مواد اول زيادي
اجازه يگمرك ينقوان. است ينفت واردات

ساخته ويمهو قطعات ن آالتينكه ماش دهدينم
برسد. يدكنندهشود و به تول يصترخ يهمواد اول

نامه ازضمانت تواند با اخذيم دولت بارهين در ا
يهها و مواد اولكاال ينا وروداجازه  ،نندهكيدتول
كشور يبرا را به ارزش افزوده هايل آنتبدو 

فراهم كند.

به دليل وابستگي صنعت نفت و گاز به واردات
ادوار گذشته، درتجهيزات و قطعات كليدي 

هاپذيري اين صنعت در برابر تحريمآسيب
از دوره كنوني بوده است. بيشترمراتب به

گروه كااليي كليدي 10سازي سياست بومي
صنعت نفت و گاز سازوكار مؤثري بوده كه

قطعات ووابستگي كشورمان به واردات 
كاهش داده است. زياديبه ميزان  را تجهيزات

پشتيباني مديريت از رسيده آمار بر اساس
نفت ملي شركت كاالي تأمين و ساخت
ارزش به قرارداد فقره 52 تاكنون ايران،
25 برافزون ريال ميليارد 4634 تقريبي
نوع داخل اين ساخت براي يورو ميليون
.است شده منعقد كاالها



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ايجاد براي الزم استانداردهاي صدور نهاد ـ
بازنگري: توليدي قطعات و تجهيزات ارزيابي

بر نفت صنعت در استفاده مورد استانداردهاي
الملليبين هايمحدوديت و فعلي اساس نيازهاي

داخل توليد محصوالت كيفيت ارتقاي بر با تأكيد
استانداردهاي از استفاده سازي برايفرهنگ و

صدور مركز شده و همچنين، تقويتبومي
اجرايي و بازوي عنوانبه كيفيت نامهگواهي
داخلي در دستور محصوالت كيفيت بر نظارت

كار قرار گيرد.
و گشايش اعتبارات يتسهيل در امور گمركـ

فقدان: ها و تضامينپرداخت ي،اسناد
از سازندگان ي مؤثرصادراتاعتباري  هاييتحما
ها به شماريزات يكي از مشكالت آنتجه يداخل
تجيهزات توليدشدهرود. برخي از قطعات و مي

قابليت صدور به كشورهاي منطقه را دارد. الزم
است تدابير الزم گمركي و همچنين ترتيبات

) و نيزLCمربوط به گشايش اعتبارات اسنادي (
تضامين الزم صورت گيرد تا بتوان از ظرفيت

استفاده كرد. موجود

منابع
 اسالمي، شوراي مجلس هايپژوهش مركز

1398.  
  و انرژي كشور (شانا). نفتشبكه اطالعات

تداوم حمايت از توليدكنندگان
ا وهداخلي چه در دوران تحريم

چه در دوران غيرتحريمي،
انگيزه توليدكنندگان داخلي را

.دهدافزايش مي




