اندازهی شرکتهای نفتی (دولتی و بینالمللی) و سیاست کوچکسازی و
کاهش تصدیگری
یکـی از عوامـل ناکارآمـدی شـرکتها،
سـاختار بـزرگ و نامتناسـب بـا مأموریـت
اصلـی شرکتهاسـت .ایـن گسـترش فیزیکـی
تشـکیالت اغلـب در شـرکتهای دولتی بروز
میکنـد کـه عاملـی بـرای ممانعـت از رشـد،
توسـعه،کارآیی و چابکـی آنهاسـت.
بهغیـر از شـرکتهای بینالمللـی نفتـی کـه
بهطـور مسـتمر در حـال ارزیابـی تشـکیالتی
بـرای افزایـش کارآیـی هسـتند ،طی سـالهای
اخیـر پـس از سـقوط قیمـت نفـت و مضیقـهی
شـدید مالـی ،بسـیاری از شـرکتهای نفتـی
ملی-دولتـی نیـز توجهـی جـدی بـه اصلاح
سـاختار و کوچکسـازی داشـتهاند کـه بـه
مـوارد شـاخص آن اشـاره میگـردد:
الف) چین

شـرکت ملـی نفـت چیـن ( )CNPCدر راسـتای
بازسـازی سـاختار خـود و کاهـش فعالیتهـای
تجـاری غیرمحـوری خـود ،بخشـی از دارائـی
خـود بالـغ بر  11میلیـارد دالر را در معرض فروش
قـرار خواهـد داد ( .)Routers 6, Sep 2016طبـق
برنامـهی جامـع شـرکت ملـی نفـت چیـن،
فعالیتهـای گسـتردهای بهعنـوان فعالیتهـای
خـارج از هسـتهی اصلـی فعالیـت شـرکت
محسـوب شـدهاند کـه حتـی شـامل خدمـات
سـرچاهی ،خدمـات مهندسـی و عملیـات مالی
نیـز هسـتند.
پیش از این تحلیلگران اقدامی ضربتی جهت
خصوصیسازی شرکت ملی نفت چین را
پیش بینی کرده بودند اما در عمل دولت چین،
خصوصیسازی مرحلهای پروژهها و طرحها را
ترجیح داده و فرصت بازسازی داخلی ساختار
دارایی را به شرکتها داده است.
ب) روسیه

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
اردیبهشت سالجاری در راستای برنامهی
گستردهی خصوصیسازی این دولت برای
سالجاری برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی
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از سقوط قیمتهای نفت ،بهموجب فرمانی،
شرکت نفتی باشنفت را که اخیرا ً با شرکت
ملی نفت ایران تفاهمنامه امضاء کرد ،از
فهرست شرکتهای استراتژیک خارج کرد.
این تصمیم زمینهی فروش کل شرکت مزبور
را فراهم ساخت .در حال حاضر  50درصد
بهعالوهی یک سهم این شرکت به دولت
روسیه تعلق دارد.همچنین وزیر اقتصاد روسیه
اعالم کرد دولت روسیه قصد دارد 19/5
درصد سهام شرکت روسنفت را به بخش
خصوصی واگذار کند .ارزش این سهام 9/9
میلیارد دالر بوده و این واگذاری هماکنون
انجام شده است.
در حـال حاضـر  69/5درصـد از سـهام ایـن
شـرکت متعلـق بـه دولـت روسـیه و 19/75
درصـد از سـهام آن در اختیـار شـرکت BP
اسـت .با این واگذاری سـهم دولت روسـیه در
ایـن شـرکت بـه  50درصد کاهش یافته اسـت.
این تصمیم مهم دولت روسیه در راستای
سیاست تأمین مالی از طریق خصوصیسازی
بوده که حتی صنعت نفت و شرکت روسنفت
که برای این کشور جنبهی استراتژیک داشته
نیز از این قاعده مستثنی نشده است.

شرکت دولتی پتروبراس برزیل که نام کامل
آن  Petroleo Brasileiro SAاست با بیش
از  125میلیارد دالر بدهی ،بدهکارترین
شرکت نفتی دولتی جهان محسوب میشود.
سوءمدیریت و فساد مسئوالن ،عامل اصلی
پدید آمدن این شرایط بحرانی برای منبع
اصلی درآمد این کشور غنی (و در عین حال با
اکثریت جمعیت فقیر) محسوب میشود.
در سـالهای اخیـر مدیریـت بحـران بـا
رویکردهـای نوینـی آغـاز شـده اسـت .یکـی
از تصمیمـات ،فـروش بالـغ بـر  15میلیارد دالر
دارایـی ایـن شـرکت تـا پایـان  2016اسـت.
در همیـن راسـتا ،چنـد مـاه گذشـته شـرکت
پتروبـراس  66درصـد از سـهم خـود در میدان
عظیـم نفتـی فراسـاحلی  Carcaraرا بـه مبلـغ
 2/5میلیـارد دالر بـه شـرکت نـروژی اسـتات
اویـل فروخـت .این حرکت ضمـن ایجاد منابع
مالـی مسـتقیم ،تعهد توسـعه تـا  11میلیارد دالر
را نیـز از دوش دولـت برداشـته و ایـن شـرکت
تـوان بازپرداخـت دیـون بیشـتری را دارد.

ج) مکزیک

هـ) انگلستان

متعاقب تصویب اصالحات در قوانین نفت
مکزیک در سال گذشته ،شرکت نفت
مکزیک ( )PEMEXاعالم کرد که در راستای
مصوبهی جدید سنا ،شرکت مزبور تغییراتی
بنیادین را در ساختار خود آغاز کرده است.
این شرکت فعالیتهای اکتشاف و تولید پرسود
خود را از بخشهای کمسود و پرریسک جدا
کرده و آنها را بهصورت واحدی خصوصی
واگذار خواهد نمود .شرکت نفت مکزیک
کل خدمات حفاری دولتی خود را نیز
خصوصی اعالم خواهد کرد .این تصمیم بر
اساس اصل انعطافپذیری و کارآیی انجام
شده است .همچنین در ترکیب هیأت مدیره
افراد مستقل بیشتری هدایت این شرکت عظیم

دولتی را به عهده می گیرند.
د) برزیل

پیرو نظر اکثریت مردم انگلستان در همهپرسی
مبنی بر خروج این کشور از اتحادیهی اروپا،
دیوید کامرون نخستوزیر این کشور که
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حامی بقای انگلستان در این اتحادیه بود
استعفاء داد .خانم ترزا نخستوزیر جدید،
سریعاً تغییراتی در کابینه و حتی ساختار
دولت ایجاد کرده و وزارت انرژی و تغییرات
آب و هوایی این کشور را در وزارتخانهی
جدیدالتأسیس تجارت ،انرژی و سیاستهای
صنعتی (Business, Energy & Industerial
 )Strategyادغام کرد .وزیر این وزارتخانه
 Grey Clarkبرنامههای وزارتخانه ی جدید را
به شرح زیر اعالم کرد:
ارائـهی اسـتراتژی جامـع صنعتـی هدایـت
رابطـهی دولـت بـا صنعـت و تجـارت ،ارتقـاء
پایـهی علمی در کالس جهانی کشـور ،ارائهی
انـرژی پـاک و مقـرون بهصرفـه و مقابلـه بـا
تغییـرات آب و هـوا؛ تحلیلگـران معتقدنـد
انحلال وزارت قبلـی و تشـکیل وزارت جدید
مبیـن عزم دولت جدید انگلسـتان به اسـتفادهی
بیشـتر از ظرفیتهـای منابع نفـت و گاز دریای
شـمال جهـت افزایـش رشـد اقتصـادی ایـن
کشـور اسـت.
حـال نگاهی داشـته باشـیم به سـاختار گسـترده
و عظیـم صنعـت نفـت ایـران بـا دیدگاههـا و
مشـکالت و تمرکـز کامـل دولتـی:
یک تایتانیک غولپیکر که ستاد و صفش
را ،تعهدات و الزاماتش را ،محدودیتها
و مسئولیتهایش را ،حدود و ثغورش را،
بدهکاریها و بستانکارهایش را ،چرخهی
ارزش و مدیریتهایش را ،روابط داخلی و
بینالمللیش را اگر نگوییم نمیتوان تصور
کرد ،باید بگوییم واقعاً نمیتوان بههم چفت
و بست نمود و یک سیستم یکپارچه و کارا
از آن تصور کرد .امروز با چهار معاون که هر
کدام بخشی از اختیارات مدیرعامل را دارند
هنوز نمیتوان تبیین کرد که مث ً
ال بهطور شفاف
سیاست و رویهی مهندسی و توسعه را ستاد
ابالغ میکند و صف عمل مینماید یا مدل
قرارداد توسعه را صف ارائه میکند و ستاد و
هیأت مدیره تأیید مینمایند.
آیا استراتژی جامع صنعتی در کشور
مدلسازی شده و صنعت نفت هم بخشی از
این استراتژی را بهپیش میبرد یا همسویی و
همپوشانی استراتژیک در جزیرههای دولتی و
روزمرهگیها به فراموشی سپرده شده است؟

اصل خصوصیسازی و کاهش تصدیگری
دولتی و اصالح ساختار متناسب با شرایط بازار
و رویههای جهانی اصوالً در کشور ما تأثیری
ندارد یا فکر میکنیم ادامهی روند موجود راه
به جایی میبرد؟
در نگاهی سطحی به تنها یکی از خروجیها
یعنی روند هزینهها و درآمدها و بودجهی
صنعت نفت ،ناکارآیی فرآیندها و ساختار
باالدستی صنعت نفت (حوزهی حاکمیتی)
در درک صحیح وضعیت موجود این صنعت
و تطابق آن با وضعیت بازار جهانی بهچشم
میخورد .اما همانطور که بهطور خالصه در
خصوص کشورهای مذکور اشاره شد طی
این سالها هیچ مدل تحولی متناسب با کشور
و هیچ اصالح بنیادینی در دستگاه حاکمیتی
(بهطور عام) و در دولت (بهطور خاص) دیده
نمیشود .نمونههای چالشی در درون صنعت
و تصمیم در مورد خصوصیسازی شرکت
ملی حفاری ،قراردادهای جدید نفتی ،تأسیس
شرکتهای  ،E&Pمدل جدید قراردادی مناطق
نفتخیز جنوب در مقابل مدل  ،IPCمسائل
صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاریها و
ریسکها ،اساسنامهی شرکت ملی نفت و نگاه
بنگاهداری اقتصادی ،دیدگاه جذب سرمایه از

منابع خارجی و دهها مورد دیگر نشان میدهد
که سنسورهای درک و واکنش سریع و بهینه
به بازخوردهای محیطی در صنعت نفت ایران
و به ویژه باالدست آن در حوزهی راهبری
استراتژیک صنعت و انرژی کشور ،دچار
کرختی و عدم حساسیت شده است.
هرچنــد مســئولیت عواقــب ناشــی از ایــن
مــوارد دوچنــدان بــر دوش مدیــران ســتادی
اســت امــا تــا کــی میتــوان بــا ایــن بــار کــج،
بــه ســمت مقصــد راهــی شــد؟ بایــد عوامــل
مؤثــر در تجدیدنظــر ســاختاری (قانونــی،
اجتماعــی ،فنآورانــه ،فرآینــدی ،اقتصــادی،
بینالمللــی و  )...را بررســی کــرد و در جهــت
اصــاح آن بــا عــزم جــدی قــدم برداشــت.
ضــروری اســت ویژگیهــای ســازمانهای
نویــن نفتــی (چابکســازی ،تمرکززدایــی،
بازتعریــف فرآیندهــای ســتادی و هســتهی
تصمیمســازی ،مدیریــت نخبــگان و  )...در
صــف و ســتاد را ترســیم و بررســی کــرده ،بــا
شــرایط داخلــی تطبیــق داد و تصمیــم گرفــت.
امیدواریـم صاحبنظـران پیشـنهادهای خود را
در ایـن زمینـه ارائـه دهنـد؛ چراکـه ماهنامـه ی
اکتشـاف و تولیـد جایـگاه اینگونـه بحثها و
نظرات سـازنده اسـت.
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