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سیاستهای بومیسازی در زنجیرهی ارزش
بهروز نوری* ،رضا علیپور یگانه

پژوهشگاه صنعت نفت

ِ
گذاری خود جای دادهاند .این الزامات ،هدفهای
بس��یاری از تولیدکنندگان نفتوگاز ،الزامات بومیسازی(داخليس��ازي) را در چارچوب قانون
ایجاد شغل ،توسعه سازمانها و شتاب بخشدن به انتقال فناوری و تخصصها را دنبال میکنند .بنابراین ،بومیسازی ،موضوعی راهبردی در صنعت نفت
و گاز است .سیاستهای بومیسازی در صنعت نفت و گاز ،بخشی از این مقاله است ،با این رویکرد که مباحث كالن مرتبط با اين موضوع را به منظور
طراحی و نظارت بر اجرای سیاستهای بومیسازی ارائه نماید و به جمعبندی سیاستهای بومیسازیبپردازد .در ادامه و پس از تشريح بوميسازي در
زنجيره ارزش نفت و گاز ،به تبيين اصول كلي طراحي سياستهاي بوميسازي پرداخته ميشود كه از آنجمله ميتوان به مواردي چون تعريف اهداف
واضح و قابل سنجش ،محاسبه سطح همترازی فناورانه ،بيشينه کردن تدريجي ارزشآفريني بومي و ایجاد محیطی با قابلیت توانمندسازي صنعتي اشاره
كرد .در نهایت ،پیشنهادهایی بهمنظور تبیین سیاستها و برنامههای راهبردی در زمینه بومیسازی ارائه میگردد.
بومیسازی ،زنجیره ارزش نفت و گاز ،صنعت باالدستی نفت
مقدمه

در س��الهای اخی��ر ،به تعداد کش��ورهای
تولیدکنن��ده نفت و گاز اضافه ش��ده اس��ت
و هم��واره ،یک��ی از نگرانیه��ای حاکمان و
سیاستگذاران در چنین کشورهایی ،حداکثر
کردن مزایای اقتصادی حاصل از اس��تحصال
ای��ن ذخایر تجدیدناپذی��ر از طریق طراحی و
وضع قوانین و سیاستهای مناسب بوده است.
یکی از موضوعات مهم در این زمینه ،بررسی
و ارزیابی سیاس��تهای بهرهگیری از ظرفیت
بومی 1یا اصطالحاً بومیسازی 2در صنعت نفت
و گاز اس��ت ،با اين هدف كه مشخص گردد

که ای��ن بخش از صنعت تا چه میزان میتواند
با روشهایی فراتر از نقشآفرینی مس��تقیم در
اقتصاد که عموماً حاص��ل از فروش نفتخام
و گاز طبیعی(خامفروش��ی) اس��ت ،از طریق
ارتباط با سایر بخشها ،ارزش افزوده و مزایای
اقتصادی ایجاد کند.
در دهه اخی��ر ،همگام با ای��ن موضوعات،
ایران نیز دغدغه بومیس��ازی در صنعت نفت
و بهویژه بخش باالدس��تی آن را داش��ته است.
این موضوع در جایی بس��یار مهم میشود که
تحریمه��ای اقتص��ادی غرب ،ش��رکت ملی
نفت ایران را نی��ز دربرگرفته و عم ً
ال با خروج

ش��رکتهای بینالمللی نفتی ،سیاس��تهای
وزارت نفت به حمایت هرچه بیشتر از ظرفیت
بوم��ی تمایل پیدا کرده اس��ت .ام��ا برخی از
سؤاالتی که در این زمینه وجود دارد این است
که در کدام بخش از زنجیره ارزش باالدستی
نفت باید بومیس��ازی ش��کل بگی��رد؟ تا چه
میزان میتوان سطح پایین توانمندی بومی را به
کیفیت بهرهبرداری از منابع موجود نفت و گاز
ترجیح داد؟ و آیا اساس��اً بومیسازی به معنای
قطع کامل همکاری با شرکتهای بینالمللی
است؟
واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه سیاس��تهای
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مقاالت تحليلي-كاربردي

بومیس��ازی-چنانچه در ای��ن مقال��ه در مورد
کش��وری مانند نروژ ش��رح داده خواهد شد-
كام� ً
لا ب��ه ش��رایط و زمینهی کش��ور هدف
وابس��ته است .هرگز نمیتوان سیاستی را بدون
مطالعهی کام��ل محیط اقتصادی ،سیاس��ی و
اجتماعی یک کش��ور تجویز نم��ود و بهطور
مطل��ق نمیتوان عنوان کرد ک��ه بهرهگیری از
سیاس��تهای بومیسازی در مورد یک کشور
خ��اص ،قطعاً موفق خواهد بود؛ چنانچه تجربه
برخی از کشورها حاکی از موفقیت و در برخی
دیگر ،شکست این نوع سیاستها بوده است.
به هرحال ،واضح اس��ت که چندی��ن فاکتور
اساسی در کشور ایران سیاستهای بومیسازی
در صنع��ت نفت را ج��زو مهمترین برنامههای
وزارت نف��ت ق��رار داده ک��ه عبارتن��د از-1 :
تحریمهای اقتصادی که همکاری این صنعت
را با شرکتهای خارجی با مشکل مواجه کرده
است؛  -2ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در
کش��ور ،که یکی از بندهای مهم آن ،تمرکز و
کمک به رشد توانمندی بومی در صنعت نفت
ِ
اقتصادی پایدار در کشور
است؛  -3نیاز به رشد
که بومیسازی میتواند با نگاهی که به درون
دارد ،تضمینکننده آن باشد.
بر اس��اس اهمیت موضوع بومیسازی ،این
مقاله س��عی دارد تا به تبیین دقیقتر این مفهوم
و تش��ریح کل��ی سیاس��تهای بهرهگیری از
ظرفیت بومی ،با پرهی��ز از تجویز راهکارهای
مقلدانه و بدون پش��توانه ،بپردازد .البته الزم به
ذکر است که تبیين سیاس��تها و راهکارها و
برنامههای راهبردی ،نیازمند مطالعات پژوهشی
وس��یع و عمیق در سطح کشور و صنعت نفت
اس��ت .این نوش��تار در ادامه ،بومیس��ازی را
در زنجی��رهی ارزش باالدس��تی صنعت نفت
تبیین مینمای��د و در انتها نیز ،مفهوم و کارایی
سیاس��تهای بومیس��ازی در صنعت نفت و
همچنین ،س��رفصلهای کلی این سیاستها را
شرح خواهد داد.
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 .1مفهوم بوميسازي در صنعت نفت

اصطالح ظرفیتسازی بومی يا بوميسازي
براي اولين بار توسط گروسمن در سال 1981
مطرح ش��د و بهتدريج در صنعت نفت و گاز
راي��ج گردید[ .]1اخیرا ً مفهوم ظرفیت بومی به
بخشهای دیگ��ر اقتصادی به غی��ر از زنجیره
ارزش نفت و گاز نیز وارد شده و دیگر صنایع
از سرریزهای این صنعت منتفع شدهاند[.]2
گزارشه��ای مختل��ف تعاری��ف مختلفی
از ظرفی��ت بوم��ی ارائ��ه کردهاند ام��ا بهطور
کلی ،میت��وان آنرا به معن��ی مالکیت بومی
ش��رکتهای فع��ال در تولید یا ایج��اد ارزش
افزوده در فرآیند تولید دانست[ .]3در تعریف
کاملت��ر ،بومیس��ازی به معنی ایج��اد ارزش
افزوده در کشور میزبان از جنبههای زیر است:
-1توسعه نيروي انساني:
• بكارگيري نيروي كار بومي
• آموزش نيروي كار بومي
 -2س��رمايه گ��ذاري در زمين��هی توس��عه
تأمينكنندگان داخلي از طريق:
• تأمين و توسعه خدمات بومي
• بهكارگي��ري خدم��ات و محص��والت
داخلي[]4
ماهیت سرمایهب ِر ایجاد و توسعهی تجهیزات
صنعت نفت ،موجب شکلگیری شرکتهای
بزرگ در این صنعت شده است .طي مطالعهای
كه در دانشگاه آبردین اسکاتلند درباره ماهیت
ش��رکتهای نفت��ي فع��ال در آن منطقه انجام
ش��د(در آن زم��ان ،منطقه آبردي��ن ،پایتخت
نفتی اروپا بهش��مار میآمد) ،مشخص گرديد
که تعداد زیادی از اين ش��ركتها وابس��ته به
شرکتهای تجاری آمریکایی بوده و فعالیت
اکثر ش��رکتهای محلی در زمینههایی غیر از
نف��ت و گاز ،نظیر بیم��ه و کیترینگ ،متمرکز
بوده است .بسياري از کشورهای صادرکنندهی
نفت ،طی چهل سال گذشته به فکر بوميسازي

بودهاند .تجارب موفقی در منطقهی نفتی دریای
ش��مال بهدست آمده و ش��رکتهای انگلیسی
و آمریکای ش��مالی ،بهمرور با تکیه بر افزایش
کاراییش��ان ،موفق به تثبیت موقعیت خود در
صنایع باالدس��تی و پاییندستی ش��دهاند .البته
کش��ورهایی نیز در این زمينه با شکست مواجه
شدهاند که از آنجمله میتوان به نیجریه اشاره
كرد[.]5
بسياري از كشورهاي توليدكننده نفتوگاز،
الزام��ات بوميس��ازي را در چارچوب قوانين
خود ج��اي دادهاند .اين الزامات ش��امل ايجاد
اش��تغال ،توس��عه س��ازمانها و تس��ريع انتقال
فناوريه��ا و مهارته��ا ميش��ود .بنابراي��ن،
بوميس��ازي ،موضوعي راهبردي براي صنايع
نفت و گاز است كه به طرح موضوعات مرتبط
با چالشها و فرصتها ميپردازد.
 .2بومیس�ازی و زنجی�رهی ارزش باالدس�تی
نفت و گاز

صنعت نفت و گاز در طول زنجیرهی ارزشی
که از مراحل مختلف و متمایز تش��کیل شده،
گسترش یافته است .برخی از این مراحل حتی
ممکن است که بهصورت زیربخشهای فرعی
و جداگانه عمل کنند .در هر مرحله از زنجیرهی
ارزش ،فناوریه��ا و نهادهه��ای مختلفی مورد
اس��تفاده قرار میگیرند و بدینترتیب ،پتانسیل
ارتقای بومیسازی در امتداد زنجیرهی ارزش
متفاوت اس��ت .به م��رور زمان و با توس��عهی
صنع��ت نف��ت از مراح��ل اولیهاش ،ش��کل و
گس��تردگی بومیس��ازی به احتمال زیاد تغییر
میکن��د؛ به طوریکه برخی از مراحل بیش��تر
به استفاده از نهادههای بومی روی میآورند و
برخی ،بیشتر به نهادههای وارداتی اتکا میکنند.
توانای��ی اقتصاد داخلی در تأمین این نهادههای
مختلف نیز بستگی به س��طح توسعهیافتگی و
صنعتی شدن آن دارد .در ادامه ،مراحل زنجیره
ارزش باالدس��تی نفت و گاز و پتانس��یلهاي
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بومیسازی در آنها شرح داده میشود.
• اکتشاف :حوضههای رسوبیِ مناسب برای
اکتشاف نفت و گاز معموالً از طریق روشهای
نس��بتاً س��ادهای مانن��د عکسبرداریه��ای
هوای��ی و ماه��وارهای و نی��ز اندازهگیریهای
مغناطیسسنجی 3شناس��ایی میشوند .سپس،
دادهه��ای دقیقتر در م��ورد محلهای خاص
از طریق بررس��یهای لرزهنگاری 4که بس��یار
گرانتر هس��تند بهدس��ت میآید .این دادهها
ِ
کامپیوت��ری پیچیده
با تجزی��ه و تحلیله��ای
تفس��یر میش��وند و تصویری از س��ازندهای
زمینشناس��ی و ذخایر احتمالی هیدروکربنی
فراهم میکنند .گام بعدی ،حفاری اکتش��افی
با اس��تفاده از دکلهای مناسب(برای خشکی،
آبهای کمعم��ق و آبهای عمیق) اس��ت.
تجهیزات ،محصوالت و خدمات جانبیِ زیادی
با عملیات حفاری در ارتباط هس��تند و معموالً
بسیاری از ش��رکتهای نفتی برای انجام آنها
و تأمین تجهی��زات با یک ش��رکت خدماتی
ق��رارداد میبندند .ای��ن مرحل��ه از زنجیرهی
ارزش بس��یار تخصصی است و در مناطقی که
در آنها به تازگی منابع هیدروکربنی پیدا شده
است ،ظرفیت بومیِ محدودی برای تأمین این
نهادهها وجود دارد .اگرچه مقداری تقاضا برای
خدمات نس��بتاً غیرتخصصیتر مانند ساخت و
س��ا ِز عمومی وجود خواهد داشت ،این مقدار
با توجه به ماهیت تخصصی و محدودیتهای
عملیاتی اکتشاف ،اندک خواهد بود.
• توس��عه :اگ��ر در مرحل��ه اکتش��اف،
هیدروکربن به مقدار کافی یافت شود ،فرآیند
توس��عه با حفر چاههای مطالعات��ی 5بهمنظور
ِ
اقتصادی مخزن
ارزیاب��ی بهت ِر ان��دازه و ارزش
یا میدا ِن کشف شده آغاز میگردد .فاز توسعه
هم ،بخش نس��بتاً کوچک��ی از کل زنجیرهی
ارزش محس��وب میشود و یک فاز تخصصی
اس��ت؛ درنتیجه ،به احتمال زیاد ،بومیس��ازی
در آن نی��ز ،همچ��ون مرحل��ه اکتش��اف ،ب��ا

تکنیکهای پیچیدهای است که موجب تغییر
خواص اولیه نفت مخزن میشود.
در یک پروژه باالدستی استاندارد ،ممکن است
مدتزم��ان از مرحله اکتش��اف اولیه تا عملیات
تولید تجاری حتی تا پنج سال به طول انجامد .در
پروژههایی که با چالشها و مشکالت دسترسی
و زمینشناس��ی روب��هرو هس��تند و ی��ا نیازهای
زیرساختی دارند ،زمان انجام کار 7ممکن است
طوالنیتر از این هم باش��د .چنین بازههای زمانی
بههمراه ای��ن واقعیت که تغیی��رات ناگهانی در
مدیریت جریان در چاه میتواند به مخازن آسیب
برس��اند ،منجر به انعطافناپذیریهای ساختاری
در عرضه نفت میشود.
هر قدر ک��ه یک پروژه نفتی به س��مت فاز
تولی��د پیش میرود ،مقیاس عملیات وس��یعتر
میشود و مدتزمان احتیاج به هر نهاده بهطور
قابلتوجهی افزایش مییابد .همچنین ،نهادههای
مورد نیاز در مراحل نزدیک به فاز تولید بهطور
متوسط نس��بت به فازهای اکتش��اف و توسعه
کمتر تخصص��ی هس��تند و بدینترتیب ،برای
ش��رکتهای داخلی و بومی فرصت مناس��بی
فراهم میکنند تا این شرکتها بتوانند در تأمین
بخشی از کاالها و مهارتهای کمتر تخصصیِ
موردنیاز در فاز تولید مش��ارکت کنند .مقیاس
فعالیتها ممکن است که فرصتهایی را برای
افزایش ظرفیت بومی ایجاد نماید ،اما زمانی که
سرمایهگذاری اولیه انجام شد ،سطح نهادههای
موردنیاز نسبت به ارزش خروجیهای تولید شده
کمتر خواهد بود .در واقع ،هنگامی که سازهها
و تأسیسات اصلیِ تولید ساخته و جایگذاری
شدند ،تجهیزات الزم برای استمرار تولید ،بهجز
در مورد نهادههای بس��یار مهم��ی چون برق و
آب ،بهشدت کاهش مییابند[.]6

محدودیتهای بس��یاری روبهرو خواهد بود.
عالوهب��ر این ،جس��توجو و ارزیابی نفت در
فاز توسعه ممکن است همانند مرحله اکتشاف
منج��ر به اثب��ات اقتصادی نبودن مخزن ش��ود
و در نتیج��ه ،کل فرآیند متوق��ف گردد .عمر
فعالیتهای بومیس��ازی شده در چنین حالتی
بسیار کم خواهد بود و این مسأله سبب میشود
تا شرکتهای داخلی برای سرمایهگذاری در
مراحل اکتش��اف و توسعه ،مادامی که نتایجی
اقتص��ادی ِ
ِ
نفت قابل
حاکی از وج��ود مقادیر
بازیافت در دس��ت باشد ،بسیار محتاطانه عمل
کنند.
• تولی��د :این مرحله به دنبال فاز توس��عه و
با حفر چاههای بیش��تر برای رسیدن به حداکثر
تولی��د و با ایج��اد زیرس��اختهای الزم برای
اتصال چاههای تولیدی به تأسیسات فرآورش
منطق��ه و یا خط��وط انتق��ال ،آغاز میش��ود.
زیرس��اختهای خش��کی پیچیدگی کمتری
نسبت به زیرساختهای دریایی دارند و بسیار
ارزانتر هستند .دبی جریان یا بهعبارت دیگر،
سرعت و نرخی که فش��ار مخزن باعث راندن
هیدروکرب��ن از مخزن به س��طح میش��ود ،به
عواملی چون س��نگ مخزن در مخازن گازی
یا نفت��ی و گرا ن َروی نف��ت در مخازن نفتی و
در حالت کلی ،به ویژگیهای س��نگ و سیال
مخزن بستگی دارد .بهطور معمول ،فشار طبیعی
ی��ا اولیهی مخ��زن میتواند منجر ب��ه بازیافت
مقادیری بس��یار کمتر از  50درصد برای نفت
و  75درصد برای گاز از مخزن شود .بهمنظور
حفظ و باالبردن دبی جریان و افزایش ضریب
بازیاف��ت نهایی مخ��زن و برای مقابل��ه با افت
طبیعی و اجتنابناپذیر نرخ تولید ،از روشهای
مختلف��ی میتوان اس��تفاده ک��رد .روشهای
بازیافت ثانویه شامل تزریق آب یا گاز به درون
مخزن و نصب و راهاندازی پمپهای سطحی  .3سياستهای بومیسازی در صنعت باالدستی
نصب ش��ده و یا ش��ناور میباش��د .روشهای نفت و گاز
استفاده از خطمش��یهای صنعتی در حوزه
بازیابی ثالثیه(یا ازدیاد برداش��ت نفت ) 6شامل
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نفت و گاز بهمنظور ایجاد و حمایت از رش��د
اقتص��ادی گس��ترده ،مطلب جدیدی نیس��ت.
سیاس��تهای بومیس��ازی ک��ه در اوایل دهه
 1970در دریای ش��مال تبیین ش��دند ،از وضع
محدودیتهای واردات گرفته تا دخالتهای
مس��تقیم دولت در بخش نفت و گاز را شامل
ميشدند .با گذشت زمان ،هدف این سیاستها
از ایج��اد پیوندهای پیش��ین( 8ش��امل افزایش
بهرهوری اقتصاد کشور از طریق انتقال فناوری،
تولی��د ارزش اف��زوده در زنجیرهه��ای تأمین
داخلی ،ایجاد فرصتهای ش��غلی در کش��ور
و افزایش مالکیت و کنت��رل داخلی) به ایجاد
پیوندهای پس��ین( 9ش��امل فرآورش خروجی
صنعت قب��ل از صادرات از طری��ق احداث و
راهاندازی پاالیش��گاهها ،صنایع پتروش��یمی،
تولید مواد شیمیایی و  )...ارتقاء یافته است.
سیاستهای بومیس��ازی ،پتانسیل انگیزش
توسعه اقتصادی گس��ترده را که الزمه کاهش
فقر و دس��تیابی به اهداف توسعه هزاره سازمان
مل��ل متحد  10اس��ت ،دارا میباش��ند و اين در
حالي اس��ت كه کاربرد آنها در کش��ورهای
دارای ذخای��ر گس��ترده نف��ت و گاز منجر به
نتایج متفاوتی شدهاست .نیازهای تخصصی و
پیچیدگیهای فناورانه 11در صنایع نفت و گاز،
غالباً امکان توسعه پیوندهای پیشین و پسین در
درون اقتص��اد کش��ورهای دارای این منابع را
محدود میکند .اقتصادی که با محدودیتهای
فراوانی مواجه است ،به سختی قادر خواهد بود
که در ی��ک زمان کوتاه و مناس��ب ،خدمات
م��ورد نی��از ای��ن صنع��ت را از طری��ق ایجاد
پیونده��ای پیش��ین عرضه نماید؛ ح��ال آنکه،
ایجاد پیوندهای پس��ین هدف��ی بلندتر خواهد
ب��ود .یک صنعت ِ
نفت دارای رش��د ش��تابان،
اگر با سیاس��تهای بومیس��ازی جاهطلبانهای
ِ
تقاضای نهاییِ
همراه گردد ،ممکن است برای
12
افزایشیافت��ه ،گلوگاههای عرض��ه بهوجود
آورد .در چنین حالتی ،وضعیت کار و استخدام
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و نیز خروجی سایر بخشهای اقتصادی تحت
تأثیر قرار میگیرد ،بهرهوری کاهش ميیابد،
امور اقتصادی از روال طبیعی خارج میش��ود
و در برخ��ی موارد ،حتی ممکن اس��ت فس��اد
اقتصادی افزایش یابد .اف��زون بر این ،بزرگی
و محل پروژهه��ای نفتی نی��ز میتواند بر نوع
پیوندهای (پيش��ين و پس��ين) بالقوه و سرعت
بهینهی توسعهی آنها تأثیرگذار باشد.
برنامههاي موفق بوميس��ازي ،بهواسطه فهم
روش��ني از منافع تجاري و تعريفي مشخص از
برنامههاي راهبردي ش��كل ميگيرند و درك
ِ
جزئيات زمينهی بوميسازی الزامي است .اين
بدان معناست كه يك س��ري راهحل قطعي و
تجويزي وجود ندارد .دولتهای درگير ،بايد
ب��ر محركهاي كليدي بوميس��ازي متمركز
شوند ك ه الزامهاي قانوني و مقرراتي ،انتظارات
ذينفعان و الزامات كسبوكار را شامل ميشود.
ِ
راهبردي بوميسازي
مزایای دارا بودن برنامه
عبارتند از:
• كاه��ش هزينهه��اي عمليات��ي با كاهش
كاركنان خارجي به حداقل
• تبادل مناسب و راحت جريان محصوالت
و خدمات در داخل
• تبدیل مداوم ليسانس به عمليات
• تسهيل مشاركت ذينفعان
با در نظر گرفتن چنين منافعي ،برنامه راهبردي
باي��د ب��ر گس��ترش توانمنديه��اي نيروهاي
بومي بيانجام��د .اين مورد ،از طريقآموزش و
سرمايهگذاري در زمینهی تأمينكنندگان بومي
با استخدام و توسعه ظرفيتهاي بومي ،محقق
میشود.
اخیرا ً،دولتها ابزارهای مختلفی را بهمنظور
اجرای سیاس��تهای بومیس��ازی خود بهکار
میگیرند ،از جمله -1 :الزامات قراردادی ساده
که اس��تفاده از خدمات و محصوالت داخلی
و ی��ا تحمیل ضروریات آموزش��ی را ش��امل
میش��ود؛  -2قوانی��ن و مالیاته��ا ،که صنایع

داخل��ی را مجزا از رقب��ای خارجی مينمايد و
همچنین ،دیگر ابزارهای حمایت از داخل؛ -3
الزامات ق��راردادی و قانونی ،که به حمایت از
انتقال فناوری از محیط بینالملل به شرکتهای
داخلی میپردازد؛  -4پارامترهای ش��رکت در
مناقص��ه ،که در متن قوانین برای برنده ش��دن
قراردادها و امتیازهای اکتش��اف و بهرهبرداری
نف��ت و گاز در جه��ت بومیس��ازی وج��ود
دارند؛  -5مش��وقهایی برای س��رمایهگذاران
خارجی در جهت سرمایهگذاری مجدد منافع
خ��ود در داخل؛  -6س��رمایهگذاری در ایجاد
زیرس��اختها و آموزش؛  -7ال��زام در ادغام
با ش��رکتهای خارجی؛  -8الزامات مالکیت
بومی؛  -9دخالت مس��تقیم دولت در مدیریت
شرکتهای سهامی عام[.]7
بیان میش��ود که اختالل در سیاس��تهای
بومیسازی ،ناکارآمدی اقتصادي و در برخی
موارد ،فس��اد بهوجود میآورد .به هر صورت،
ای��ن موارد عمومی��ت ن��دارد .از اقتصادی که
محدود و ابتدایی است ،نمیتوان انتظار داشت
که بهسرعت به تأمین خدمات بپردازد .بهعالوه،
توانایی دیگر بخشه��ای اقتصادی در جهت
ِ
س��رعت
توس��عهی بخ��ش خدماتی ،اغلب به
توس��عه منابع نف��ت و گاز که با سیاس��تهای
بهرهب��رداری و تولید دولت در ارتباط اس��ت،
وابسته است .به طور مثال ،نروژ تصمیم گرفت
که توس��عه منابع هیدروکربوری خود را بسیار
آهستهتر از انگلس��تان صورت دهد تا فرصت
توس��عه بخش خدمات بوم��ی را ایجاد نماید.
در مقابل ،انگلس��تان ش��روع ب��ه بهرهبرداری
پُرش��تاب از منابع دریای شمال خود نمود و از
شرکتهای خدماتی و متخصصان آمریکایی
بهره جست[.]8
ن��روژ یکی از کش��ورهای موف��ق در زمینه
بومیس��ازی در صنعت باالدس��تی نفت و گاز
بوده اس��ت .با نگاهی به عوام��ل موفقیت این
كشور میتوان فاکتورهای مؤثر بومیسازی در
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نروژ را بهصورت زیر عنوان نمود:
• به نهادهای کس��ب و کار در بخش نفت
و گاز رونق بخش��یده ش��ده و پویایی صنعتی
بهوجود آمده است.
• سیاس��تهای صنعتی در جه��ت ارتقای
ظرفیت بومی در بخش فراس��احل نفت و گاز،
ب��ه ایجاد ش��رکتهای عملیاتیِ کام� ً
لا بومیِ
نروژی منجر شده و مشارکت و رقابتپذیری
را در میان تأمينکنندگان داخلی افزايش داده
است.
• فرصت ایجاد ش��ده در زمینهی بررس��ی
صالحی��ت صنعتی بر اس��اس اس��تانداردهای
س��طح باالی بینالمللی که به بخش فراساحلِ
باالدستی نفت و گاز مرتبط است.
• زمان با بخت و اقبال 13در فاز ایجاد ظرفیت
بومی و در فازی بحرانی(بحرانهای دهه 1970
که با تغییرات زیاد قیم��ت نفت و عدم وجود
فناوریه��ای ثابت ش��ده در بخش باالدس��تی
همراه بوده اس��ت) که در ای��ن زمان ،نیازی به
حفاظ��ت در جهت جلوگیری از آس��یبهای
اقتصادی بلندمدت بهوجود نیامده است.
برخ��ی از ای��ن فاکتوره��ا از نوعی اس��ت
ک��ه بهندرت میت��وان آنها را مشابهس��ازی
نم��ود .بهویژه آنکه نروژ ،قب��ل از اینکه نفت
و گازش مورد اکتش��اف واقع ش��ود ،از یک
اقتصاد كام ً
ال توس��عهیافته سود میبرده است
و در زمانه��ای مختلف ،بخ��ت با نروژیها
بوده اس��ت .با این حال ،مسیر اصلی موفقیت
در بومیس��ازی برای نروژ مانند هر کش��ور
دیگری ،متمرکز شدن بر فعالیتهای اساسی
بوده است که پایگاه دانشی بومی را از طریق
برنامههای��ی ک��ه به پویایی صنعتی و توس��عه
فناوری منجر میش��ود ،ارتقا داده و بهتدریج
شایستگیهای بومی و توانمندیهای داخلی
را در جهت گسترش س��طوح رقابتپذیری
ایجاد نموده اس��ت .در این فرآیند ،آزمون و
خطا جزیی از بازی است و خطای فاحش این

است که صنعت بومی را در مسیری محافظت
نماییم که تنه��ا ،فعالیتهای صنعتی فرعی و
دست دوم ،مورد حمایت قرار گیرد .از همین
منظ��ر ،موفقیت صنعت��ی نروژیها محافظت
نبوده بلک��ه برنامههایی بوده اس��ت که برای
نیل به پویایی صنعتی و توسعه فناوری تدوین
شده تا بازیگرا ِن دارای صالحیت را در بنیان
دانش��یِ بومی مشارکت داده و بهسوی کسب
شایس��تگیِ رهب��ری بینالمللی س��وق دهند.
ِ
پذیری
بیشتر اقدامات در جهت تقویت رقابت
ش��رکتهای داخلی در مقایسه با خارجیها
بوده اس��ت و هرگ��ز ،ش��رکتهای بومی به
شرکتهای خارجی ترجیح داده نشدهاند[.]9
توس��عه ظرفیت بومی در بخش نفت باید بر
پایه توانمندیهای موجود در تولید ،س��اخت
و خدم��ات ش��کل گی��رد .بهعب��ارت دیگر،
راهبردهای موفق ،مشخص مینماید که کدام
محصوالت و خدمات را یک کشور ،بر اساس
ایجاد منافع اقتصادی ،میتواند تولید نماید .بههر
حال ،بس��یاری از کشورها پایه صنعتی ضعیف
و محدودی دارند .به این دلیل ،سیاس��تهای
بومیسازی ،شامل اقداماتی میشود که نتیجه
آنها بهبود شرایط شرکتهای بومی است .به
منظور اطمینان از توس��عه پایدار صنعتی ،چنین
اقداماتی موقتی هس��تند .با وجود اینکه شرایط
خاص کش��ورها بر طراحی سیاستهای بهینه
بومیسازی تأثير میگذارد ،ما میتوانیم اصول
کلی را ک��ه به طور گس��ترده میتوانند بهکار
گرفته شوند ،شناسایی نماییم:
• تعری��ف اهداف واضح و قابل س��نجش:
نیازهای بومیسازی باید بهطور واضح مشخص
ِ
اهداف مش��خص برای ه��ر کدام از
ش��وند و
اجزای سیاست بومیس��ازی تعیین گردد .این
اهداف باید منطقی و قابل س��نجش باشند تا از
ایجاد انتظارات غیرمنطقی جلوگیری ش��ود و
ش��رکتهای ملی نفت برای عدم دس��تیابی به
اهداف پاسخگو باشند.

• محاس��بهی س��طح همت��رازی فناوران��ه:
سیاس��تگذاران نیاز دارند ک��ه توانایی دیگر
بخشه��ای اقتص��ادی را در ایج��اد ظرفی��ت
خدماتی از طریق پیوندهای پیش��ین و سرعتی
ک��ه ای��ن ظرفیتها ش��کل میگیرن��د ،مورد
مالحظه قرار دهند .ایجاد پیوندهای پسین بسیار
پیچیده اس��ت و نیاز به مقیاس تولید و فناوری
دارد که همیشه در دسترس یک کشور نیست.
به منظور حداکثر نمودن فرصتهای توس��عه
ظرفیت بومی و بهکارگیری پایدار این ظرفیت،
دول��ت باید بهط��ور مش��خص ،ظرفیت بومی
موجود را مورد بررس��ی قرار داده و بر اس��اس
آن به مدیریت گامهای توس��عه و برنامهریزی
فعالیتهای بخش نفت بپردازد.
• بیش��ینه کردن تدریج��ی ارزشآفرینی
بومی :اس��تفاده از ظرفیت و س��رمایهگذاری
خارج��ی بهوی��ژه در اقتصاده��ای کمت��ر
توس��عهیافته میتواند بومیس��ازی را توسعه
بخش��د ،ریس��ک را کاه��ش ده��د و انتقال
ظرفیت و توانمندی را تس��هیل نماید .زمانی
که تأمينکننده بومی و پیمانکا ِر صنعتي وجود
داشته باشند ،سیاست میتواند سرمایهگذاری
مش��ترک میان شرکتهای داخلی و خارجی
را ش��کل دهد .نیاز به مالکیت بومی با ارزش
است اما باید بهدقت مورد تعریف قرار گرفته
و فعالیتهای��ی را مورد ه��دف قرار دهد که
بیش��ترین پتانس��یل را در جهت ایجاد ارزش
افزوده داراباشند.
• ایجاد و توس��عه توانمندیهای بومی که
میتوان��د به دیگر بخشه��ا انتق��ال یابد :این
اصل شامل توسعه مهارتهایی میشود که در
تمامی بخشها عمومیت دارند و همچین ایجاد
و حمایت از توسعه خوشهها و شبکهها با دیگر
صنایعی است که پتانسیل همافزایی را با بخش
نفتی دارا میباشند.
• گزارش پیشرفت بومیسازی شرکتهای
عملیاتی :پیشرفت شرکتهای خارجی و بومیِ
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دولتی و خصوص��ی بهص��ورت دورهای باید
مورد پایش قرار گرفته و نسبت به موارد بهینه،
اهداف و فرصتهای شناس��ایی ش��ده مقایسه
ش��ده و گزارشهایی بهصورت عمومی منتشر
گردند.
ایجاد محیط��ی با قابلیت ایج��اد توانمندی:
بهوی��ژه در اقتصاده��ای در ح��ال توس��عه که
فرصته��ای ب��ازار بیش��تر ذی��ل توانمندی و
دسترسی به پیمانکاران و تأمينکنندگان بومی
قرار دارد ،ترکیبی از سیاس��تهای تش��ویقی
و الزامآور میتواند مفید باش��د .ب��ا این حال،
سیاس��تهای حمایتی از ش��رکتهای بومی
باید موقتی باش��د تا شرکتهای بومی تشویق
ش��ده ،رقابتی شوند و رش��د صنعتی پایدار را
ایجاد نمایند .برای دولتها حائز اهمیت است
که قوانین ،مق��ررات ،راهبرده��ا ،قراردادها و
ِ
اهداف برنامهریزی شدهی
س��ازمان خود را با
بومیس��ازی پیوند دهن��د .در نهایت ،دولتها
باید بر توسعه مهارتهای بومی ،دانش تجاری،
فناوری ،توس��عه بازارها ،خلق ارزش و توزیع
ث��روت در جهت ایجاد ش��رایطی برای ظهور
شرکتهای بومی ،متمرکز شوند[.]7
 .4بوميسازي فناوري در صنعت نفت ايران

در س��الهاي اخي��ر ،بهوي��ژه ب��ا تش��ديد
تحريمهاي صنايع نفت ،گاز و پتروش��يمي از
س��وي كش��ورهاي صاحب دانش و فناوري،
تالش مدي��ران و صنعتگ��را ِن اين ح��وزه در
جهت افزايش سهم داخل در زمينه فعاليتهاي
مرتبط ،بيش از پيش ش��ده است .اين مفهوم از
زماني مهمتر گرديده كه سياس��تهاي اقتصاد
مقاومتي ش��كل گرفته و ابالغ گرديده است.
با نگاهي به روند چند دهس��الهی صنعت نفت
ايران ،مهمترين چالشها بر سر راه بوميسازي
را ميتوان اینگونه برشمرد:
• توانمندي فن��ي ،فناورانه ،مالي ،انس��اني
و س��اختاري ش��ركتهاي داخل��ي بهعن��وان
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پيمان��كاران اصلي ش��ركت ملي نف��ت ايران
بهمنظ��ور مديريت پروژهه��اي بزرگ صنعت
نفت پايين اس��ت و نياز است تا وزرات نفت با
تنظيم سياستها و راهبردهاي كالن ،توانمندي
اين شركتها را تقویت نماید.
• نظ��ام قراردادهاي پيمان��كاري داخلي و
خارجي صنعت نفت با اشكاالتي روبهروست
كه باي��د نظام موجود م��ورد بازبيني و اصالح
مجدد قرار گيرد تا با سیاس��ت جديد كش��ور
در زمينهی اقتصاد مقاومتي و تقويت توانمندي
بومي همراستا گردد.
• سازمانهای گوناگون درگیر با امر تولید
در خصوص رفتار با تولیدکنندگان بهصورت
یکپارچ��ه و هماهنگ با ه��م عمل نمیکنند
که این امر ،مش��کالت و معضالت گوناگونی
را بهوجود میآورد .بنابراین ،وزارتخانههای
نفت ،صنایع ،کار ،تعاون و دیگر وزارتخانهها
و نهادهايه��ای مرتبط مانن��د معاونت علمي
و فن��اوري رياس��ت جمهوري بای��د مقررات
م��ورد تأیی��د و مُدون��ی را ب��رای پیگیری و
حمایت از تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات
و ارائهدهندگان خدم��ات ،وضع و بهصورتی
یکپارچه اجرا نمایند.
در جهت تحقق و پيادهس��ازي سياستهاي
اقتص��اد مقاومت��ي در زمين��هی بوميس��ازي
و همچني��ن ،رف��ع چالشه��اي عنوان ش��ده،
اخي��را ً وزارت نف��ت بهعن��وان متول��ي اصلي
سياس��تگذاري در اين صنعت ،برنامههايي را
در دستور كار خود قرار داده كه عبارتند از:
• تقويت سرمايهی انساني ،ارتقاي مديريت
و بهرهوري در صنعت نفت
• ارتق��اي فن��اوري مل��ي و حماي��ت از
ش��ركتهاي دانشبنيان با هدف دس��تيابي به نتيجهگیری
مفه��وم جديد بوميس��ازي ،ريس��كها و
فناوريه��اي فرآيندها و نيز س��اخت كاالها و
فرصتهاي��ي را ب��راي ش��ركتهاي نفت و
تجهيزات مورد نياز
• برنامهری��زی ب��رای بومیس��ازی و تولید گاز ب��ه همراه خواهد داش��ت .ش��ركتهاي
حداکث��ری  ١٠گ��روه کاالی راهب��ردي این عملياتي و بينالمللي ممكن اس��ت با اهداف

صنعت در داخل کشور طی سه سال آینده
• تقوي��ت پيمانكاران عمومي بهعنوان يك
اصل اساسي
• تقوي��ت ظرفيتهاي مل��ي در حوزههاي
مهندسي مشاور ،پيمانكاران ساختماني ،نصب،
راهاندازي و ظرفيتهاي س��اخت تجهيزات و
حماي��ت و بهرهگي��ري حداكث��ري از كاالها
و تجهي��زات توليد داخل ب��ا رعايت كيفيت و
قابليت رقابت اين كاالها
• ارتقای توان داخلي به سطح بينالمللي در
جهت ص��ادرات كاال ،تجهيزات و خدمات به
منطقه و ديگر كشورهاي نفت خيز.
همانط��ور ك��ه مش��خص اس��ت ،وزارت
نف��ت بهخوب��ي چالشه��اي موجود بر س��ر
راه بوميس��ازي و بهكارگي��ري و ارتق��ای
س��طح توانمندي داخلي را شناس��ايي کرده
و برنامهه��اي اي��ن صنعت را در مس��ير رفع
چالشها و مش��كالت موجود تدوين نموده
است .نكتهاي كه حائز اهميت است اين است
آزم��ون و خط��ا جزئی جداييناپذي��ر از اين
سياستهاس��ت .لذا ،تدوين سياست ،بخش
كوچكي از فرآيند سياس��تگذاري است و
اجراي��ي نمودن اين سياس��تها و برنامههاي
راهبردي و همچنين ،ارزيابي و بازبيني چنين
برنامههايي در حين فرايند اجرا بس��يار مهمتر
از فرآيند تدوين آن اس��ت .تجربيات بس��يار
زيادي در كش��ور موجود اس��ت كه تدوين
سياس��ت در ابت��دا بس��يار مناس��ب و منطقي
ص��ورت گرفته ام��ا در همان آغ��از ،فرآيند
پيادهسازي به شكست انجاميده است يا هرگز
به مرحله اجرا نرسيده است.
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و انتظ��ارات غير معقولي از ط��رف دولتها
و جوام��ع بوم��ي مواجه ش��وند ك��ه بهدنبال
نتايج سريع میباش��ند .اين درحالي است كه
فرصته��ا از دل فعاليتهاي بلندمدت كه بر
توسعه كاركنان و كسبوكار بومي متمركز
اس��ت ،بي��رون ميآيد .ب��ا افزاي��ش اهميت
بوميسازي ،بسياري از شركتها اين مفهوم
را بهعن��وان يك��ي از موضوع��ات راهبردي
ميشناس��ند كه ميتواند اثرات مس��تقيمي بر
ِ
تجاري اصلي مانند
گس��ترهاي از فعاليتهاي
توسعه كسبوکار ،استخدام و عمليات داشته
باشد .در مقابل ،شركتها شروع به توسعهی
ابزاره��ا و رويكرده��اي نوآورانه نمودهاند تا
نيازهاي بوميس��ازي را پاسخ دهند و به رشد
اقتص��ادي پاي��دار نائل آيند .اي��ن مقاله ،اين
هدف را دنبال نمود كه مفاهيم و سياستهاي
كلي بوميس��ازي را معرفي نمايد و از تجويز
راهكاره��اي مقلدان��ه و كوتاهم��دت پرهيز
كند .در مجموع ،بهمنظور تببين سياستهاي
بوميسازي توس��ط سياستگذاران ،توجه به

نكات زير ضروري به نظر ميرسد:
در ابت��دا باي��د ارزيابي كاملي از ش��رايط
محيطي ،اقتصادي ،سياسي و اجتماعي داشت
تا بر اين اساس بتوان با نگاهي وسيع و پس از
اشراف عميق نس��بت به شرايط ،سياستهاي
بومي را تبيين نمود .سياستهاي بوميسازي
در طول زنجيره ارزش نفت و گاز ،بر اساس
مقياس تولي��د و همچنين ،س��طح تخصصي
بودن فعاليتها در ه��ر مرحله از اين زنجيره
متفاوت اس��ت و طبيعتاً سياستهاي مختص
ب��ه خود را طل��ب ميكند .س��طح همترازي
فناوران��ه زماني ميتواند م��ورد ارزيابي قرار
گيرد كه س��طح توانمن��دي فناورانهی بومي
در ح��وزه م��ورد مطالعه بهط��ور كامل مورد
ارزیاب��ی قرار گرفته باش��د .از همينرو ،بايد
بهصورت دائم توانمن��دي فناورانهی داخلي
م��ورد پايش قرار گي��رد ت��ا در قراردادها و
اص�لاح قوانين بت��وان پويايي و هوش��مندي
الزم را بهكار برد .نگاه سياس��تگذاران نبايد
صرفاً محافظت از شركتها و نيروهاي بومي

باش��د بلکه برنامههایی بايد ارائه شوند كه به
پویایی صنعتی و توس��عه فن��اوری با رویکرد
افزاي��ش رقابتپذيري در س��طح بينالمللي
منجر گردن��د .بايد اين نكته را مورد مالحظه
قرار داد كه سياس��تهاي بوميسازي ،قوانينِ
ثابت و تجويزي نيس��تند كه اثربخش��ي آنها
در كوت��اه مدت حاصل ش��ود .همانطور كه
در م��ورد صنع��ت نفت اي��ران عنوان ش��د،
خوش��بختانه وزارت نفت تالش��ی جدي در
زمينه بوميس��ازي صورت داده اس��ت و اين
سياس��تها و برنامهها اغلب اهداف راهبردي
و بلندم��دت را دنبال مينمايند .لذا پيش��نهاد
ميش��ود همزمان با اجراي اين سياس��تها و
برنامهها ،تجربيات عملياتي ،مستندس��ازي و
م��ورد ارزيابي و نظارت دقي��ق قرار گيرند تا
با مش��اركت همه نهادهاي درگير در فرآيند
بوميسازي ،اين برنامهها و سياستها بازبيني
و اصالح مجدد ش��وند تا ب��ه الگويي بومي و
عملياتي تبديل ش��ده و در سطح صنعت نفت
ايران عملياتي شوند.
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