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لزوم بينالمللي شدن صنعت نفت ايران و جايگاه فنآوری در تحقق آن
رضا بندريان* ،پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده
ايران با توجه به حجم ذخاير نفت و گاز فراوان بايد نقش��ي بيش��تر از يك مخزندار را در عرصهی بينالمللي صنعت
نفت بر عهده داش��ته باش��د .مجموعهاي از الزامات داخلي و بينالمللي انتظارات خاصي از صنعت نفت ايران بوجود
آورده که مهمترين آن ضرورت حفظ جايگاه و موقعيت کشور در بازارهاي جهاني بهعنوان بزرگترين دارندهی ذخاير
هيدروکربني دنياست .الزمهی این موضوع حرکت به سمت بينالمللي شدن است و بینالمللی شدن آن نیز در گرو
دانشبنیان شدن و دستیابی به شايستگيهاي فنآورانه در حوزههاي راهبردي است.
بر این اساس جهت بررسی ضرورت بینالمللی شدن شرکتهای ملی نفت ،نقش و جایگاه فنآوری در تحقق این امر،
ضرورت ورود شرکتهای ملی نفت به عرصهی فنآوری صنعت نفت و همچنین نقش بینالمللی شدن در دستیابی
به توانمندی فنآورانه در صنعت نفت ،در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور در صنعت نفت
بررس��ی شده اس��ت .در پایان با نگاهی به ضرورت بینالمللی بودن یا نبودن ش��رکت ملی نفت ایران پس از ارائهی
توصيههایی برای صنعت نفت کشور نتيجهگيري انجام شده است.
مقدمه

ش��اید تا پنجاه س��ال قبل کش��ورهای دارندهی منابع نفت و گاز با
فروش ذخایرشان در گروه کشورهای پردرآمد تلقی ميشدند ،اما با
حضور ش��رکتهای بینالمللی که با فروش فنآوری خود درآمدی
بس��یار بیش��تر از درآمد این کش��ورها کس��ب کردند ،تجاریسازی
ش��رکتهای ملي نفت از طريق بينالمللي شدن آنها به یک اصل در
صنعت جهانی نفت بدل ش��د .ش��رکتهای ملي نفتی که بينالمللي
شدهاند عالوه بر مشارکت در اجرای طرحهای توسعهای درونمرزی،
در سرمایهگذاریهای برونمرزی نیز نقش فعالی داشتند .آنها ابتدا از
طریق مش��ارکت با ش��رکتهای بزرگ وارد عرصهی كسب و كار
بينالمللي ش��دند و بعد از فراگرفتن قواعد کار ،بهصورت مستقل به
عرصهی رقابت با دیگر شرکتها وارد شدند [2و.]1
مطالعه و بررس��ي پديدهی بینالمللی شدن شرکتهای ملي نفت
از اهمی��ت ویژهای برخوردار اس��ت؛ چراکه ای��ن پديده ،صحنهی
رقاب��ت در عرصهی صنعت نفت را بهكلي تغيير داده و باعث حذف
برخي بازيگران قبلي و ظهور گروه جديدي از بازيگران نفتي ش��ده
اس��ت .از اينرو بازيگران حاضر در صنعت نفت بايد نس��بت به آن
حساس بوده و تحليلهاي الزم را در خصوص روندهاي آن ،داليل
شكلگيري و پيامدهاي آن داشته باشند [ .]3هرچند بینالمللی شدن
ش��ركتهاي ملي نفت موضوع جدید و نوپایی نیست اما به تازگی
و ظرف چند س��ال گذشته بهطور جدي فرآیندهای برنامهریزی آن
مطالعه شدهاند [.]4
يك اص��ل راهبردي در صنعت نفت جهاني که توس��ط بازيگران
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واژگان کلیدی:
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مختلفي در صنعت نفت به اثبات رس��يده اينست كه فروش فنآوری
درآمد بسیار بیش��تري از فروش نفت و گاز دارد .الزمهی حضور در
عرصهی كس��ب و كار فنآوری تبديل شدن از يك شركت ملي به
يك شركت بينالمللي است [.]2
با توجه به نقش پژوهش و فنآوری در حوزهی باالدس��تي صنعت
نفت ،امروزه بس��ياري از شركتهاي ملي نفت با سرمايهگذاريهاي
عظي��م در بخ��ش پژوهش و فنآوری توانس��تهاند ت��وان خود را در
دس��تيابي به فنآوریهاي نوي��ن افزای��ش داده ،فعاليتهاي خود را
در سطح بينالمللي گس��ترش دهند و از اين راه درآمدهاي هنگفتي
بهدس��ت آورند .از اينرو ش��ركتهاي ملي نفتی که جهاني شدهاند
بهطور گس��ترده در صنعت نف��ت بوجود آمده و از طريق اكتس��اب
س��ودهاي كالن به س��رعت رش��د كرده و امروزه برخ��ي از آنها به
بازيگ��ران كلي��دي و بزرگ صنعت نف��ت دنیا تبديل ش��دهاند .اين
ش��ركتهاي ب��زرگ ملي جهان��ي نفت مبتن��ي بر زيرس��اختهاي
فنآورانه و توانمندي فني و مهندس��ي در محيط جهاني صنعت نفت
به كسب و كار میپردازند [3و.]2
ايران با داش��تن ح��دود  10درصد كل ذخاير نف��ت و بيش از 18
درص��د كل ذخاير گاز جهان ،بهعن��وان چهارمين منبع ذخاير نفتي و
اولين منبع گازی در دنیا ش��ناخته ميش��ود و با توج��ه به اين حجم
از ذخاي��ر نف��ت و گاز ،با رعايت اصولي باید نقش��ي بيش��تر از يك
مخزندار را در عرصهی بينالمللي صنعت نفت بر عهده داشته باشد.
در حاليكه فعالیتهای ش��رکت ملی نفت ایران در جغرافیای کشور

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 154
ماهنامه 

محدود مانده و  67سال بعد از ملی شدن نفت ،از حضور در عرصهی
بینالمللی تنها نحوهی فروش و قیمتگذاری نفتخام را ميداند.
ش��رکت ملی نف��ت ایران باید ب��رای حداکثر ک��ردن منافع ملی و
درآمد خود در جغرافیای کش��ور محدود نمانده و با س��رمایهگذاری
و مش��ارکت ،بهویژه در بخشهای باالدستی نفت جهان ،نهتنها برای
کش��ور تولید ث��روت کند بلکه منافع کش��ور را از جمل��ه در تثبیت
بازاره��ای نفتخ��ام و گاز طبیع��ی و  ...در بلندم��دت تضمین کند.
بنابراين الزمهی بينالمللي ش��دن رس��يدن به اين باور است كه منافع
حاصل از بينالمللي ش��دن به مراتب بيش��تر از فروش نفتخام و گاز
طبيعي اس��ت و تا اين باور ش��كل نگيرد ،شاهد حضور فعال ایران در
عرصهی بينالمللي صنعت نفت نخواهیم بود.
مجموع��هاي از الزام��ات داخلي و بينالمللي انتظ��ارات خاصي از
صنع��ت نفت اي��ران بوجود آورده که مهمتري��ن آن ضرورت حفظ
جايگاه و موقعيت کش��ور در بازاره��اي جهاني به عنوان بزرگترين
دارندهی ذخاير هيدروکربنی دنياس��ت .در اين راس��تا و جهت حفظ
جايگاه مؤثر و برتر ايران در بازارهاي جهاني و همچنين بهرهبرداري
س��ريع و بهموقع از مزي��ت ذخاير نفت و گاز و تبدي��ل اين ذخاير به
سرمايههاي ماندگار و با ارزش افزودهی بيشتر ،توسعهی صنعت نفت
و گاز کشور بايد از لحاظ ک ّمي و کيفي شتاب گيرد.
جهتگيري بينالمللي ش��دن ،جداي از اينکه زمينهی توس��عهی
پرش��تاب اين صنعت را در بخشهاي مال��ي ،فنآورانه و مديريتي
فراه��م ميكند ،دربردارنده فرصتهاي متع��دد اقتصادي ،افزایش
توان رقابتي ش��رکتهاي داخلي و مزيتهاي سياس��ي و امنيتي نيز
هست [.]5
ارائهی عملک��رد موفق در عرصهی بینالملل��ی نیازمند رویکردی
بینالمللی در صنعت نفت کش��ور اس��ت .بس��یاری تص��ور ميکنند
ش��رکت ملی نفت ای��ران با فروش نفتخام به کش��ورهای خارجی،
رویک��رد بینالمللی دارد ،در صورتی که فروش نفت و فرآوردههای
نفتی به دیگر کش��ورها ب��ه معنای تجارت بینالمللی اس��ت و تحقق
رویکرد بینالمللی نیازمند الزامات دیگری است .صنعت نفت زمانی
ميتوان��د مدعی تحقق رویکرد بینالمللی باش��د که حداقل بیس��ت
درص��د ذخای��ر هیدروکربنی آن خارج از مرزهای كش��ور باش��د یا
بهعنوان توسعهدهندهای قوی در میادین نفت و گاز کشورهای دیگر
نیز حضور داشته باشد.
حرکت بهس��مت داش��تن یک ش��رکت بینالمللی نفت��ی ایرانی،
موضوعی اس��ت که طی سالها ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده
و یکی از دغدغههایی اس��ت که مدنظر مس��ئوالن و سیاستگذاران

کشور بوده اس��ت .اما بررسی نمونههای موفق در کشورهای ديگر و
مقایسهی آن با شرایط صنعت نفت ایران نشان ميدهد كه تحقق اين
امر چالشهايی جدي دارد.
با توجه به منافع بيش��تر بینالمللی ش��دن ش��رکت مل��ی نفت برای
کش��ور ،در دههی  70میالدی اقداماتي در راس��تاي بينالمللي شدن
ش��رکت ملی نفت ايران انجام ش��د اما ناكام ماند .پس از انقالب نيز
در زمان تدوين برنامهی چهارم توسعه ،اقدماتي براي بينالمللي شدن
ش��ركت ملي نفت بر مبناي تجربهی سایر شرکتهای ملی نفت دنیا
که بینالمللی ش��دهاند تهیه گردید اما به تصویب نمایندگان مجلس
نرسید.
در این خصوص ش��رکتهای ملی نفت كه قصد بينالمللي شدن
را دارن��د با اس��تفاده از تجربیات ش��رکتهای بینالملل��ی نفت قادر
خواهند بود بسیاری از چالشهای پیشروی خود را از میان بردارند.
همکاری با دیگر شرکتهای ملي نفت كه اين مسير را طي كردهاند
و بهرهگی��ری از تجارب عمل��ی آنها میتواند کمک ش��ایاني برای
این ش��رکتها باشد .نگاهي به تجارب ش��ركتهاي ملي نفت كه با
موفقیت بينالمللي ش��دهاند لزوم در پيش گرفتن اقدامات گستردهاي
در ح��وزهی دانشبنیان ش��دن را نماي��ان ميکن��د .بنابراين آیندهی
صنعت نفت ایران در گرو بینالمللی ش��دن اس��ت و بینالمللی شدن
آن نیز در گرو دانشبنیان شدن و دستیابی به شايستگيهاي فنآورانه
در حوزههاي راهبردي است [.]6
در واقع نقشهی تولید ثروت و در نتیجه قدرت رقابتي ،در عرصهی
رقابت حوزهی باالس��تي صنعت نفت تغییر کرده است .امروزه دیگر
همهی بازيگران میدانن��د که اقتصاد مبتنی بر فروش نفتخام و گاز
طبیع��ی نه عاقالنه اس��ت و نه پاي��دار؛ بلکه موقتی و ناپایدار اس��ت.
حقیقت اینس��ت که جز حرکت به س��وی فنآوری و تولید ثروت با
استفاده از آن ،راهی باقی نمانده است .امروزه شركتهاي ملي نفت
جهاني ش��ده با ابزارهای رقابتی نوین مبتنی ب��ر فنآوری پا به عرصه
تولید ثروت گذاش��تهاند .تولید ثروت با اس��تفاده از فنآوری ،دیگر
نه یک انتخاب ،بلکه ش��رط بقا و ماندگاری در بازار جهانی حوزهی
باالدستي صنعت نفت است.
هرچند شركت ملي نفت ایران براي گامگذاشتن در مسير توسعهی
بينالمللي ش��دن بهج��ز حضور در عرصهی كس��ب و كار فنآوری
نيازمند منابع مالي کالن و بهرهمندي از نظامهاي مدرن و پيش��رفتهی
مديريت پروژه و مديريت راهبردي است اما در عرصهی داخلي نبايد
از افزايش توليد نفت و گاز از ميادين مشترك غافل بماند.
جه��ت بررس��ی ض��رورت بینالملل��ی ش��دن ش��رکتهای ملی
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نف��ت ،نقش و جای��گاه فنآوری در تحقق این ام��ر ،ضرورت ورود
ش��رکتهای ملی نفت به عرصهی فنآوری صنعت نفت و همچنین
نقش بینالمللی ش��دن در دس��تیابی به توانمندی فنآورانه در صنعت
نفت ،اين مقاله بر آنست تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی موضوعات
مذکور را در صنعت نفت بررس��ی کند .بدين منظ��ور در ادامه ابتدا
تحلیل��ی راهبردی از بینالمللی ش��دن ش��رکتهای مل��ی نفت ارائه
میش��ود و سپس چگونگی دس��تیابی به توانمندی فنآورانه بهعنوان
عام��ل تعیینکنن��ده جهت بینالمللی ش��دن یک ش��رکت ملی نفت
بررسي شده و در ادامه به شناخت بازیگران بازار فنآوری در بخش
باالدس��تی و تغییر جایگاه ش��رکتهای بینالمللی نفتی در این بازار
پرداخته ميش��ود .پس از آن با نگاهی به ضرورت بینالمللی بودن یا
نبودن ش��رکت ملی نفت ایران ،در پايان پ��س از ارائهی توصيههایی
برای صنعت نفت کشور نتيجهگيري انجام میشود.
 -1تحلیلی راهبردی از بینالمللی شدن شرکتهای ملی نفت

تا اوایل دههی  50میالدی شرکتهای بینالمللی نفت 1بازيگران
اصلي صنعت نفت در عرصه جهاني بودند .اما از حدود سال 1950
قواعد بازي تغيير كرد و از ابتدای این دهه با ظهور شركتهاي ملي
نفت و س��پس اتخاذ استراتژيهاي ورود به بازار جهاني توسط آنها
در دههی  70میالدی شرکتهای ملی نفت به قدرت رسیدند و در
دههی  90شرکتهای ملی نفت به حاکمان بالمنازع این صنعت در
تملك منابع هيدروكربني تبدیل ش��دند []7؛ بهطوري كه در س��ال
 2011ش��رکتهای مل��ی نفت حدود  90درص��د از ذخایر نفتی و
 75درص��د از تولیدات نفتی کل دنیا را به تصاحب خود در آورده
بودند [.]8
با ظهور شرکتهای ملی نفت ،فعالیتهای آنها بهدلیل بهكارگيري
اس��تراتژی يكپارچگي با س��ایر بخشهاي زنجيرهی صنعت نفت از
جمله ش��ركتهاي پااليش نفت و ...افزایش یافت و این يكپارچگي
در زنجی��رهی ارزش 2منج��ر به ایج��اد فعالیتهاي جدی��د برای این
شرکتها شد .سپس برخي از اين شركتهاي ملي با اتخاذ استراتژي
بينالمللي ش��دن وارد بازار جهاني ش��دند که این شرکتهای جدید
را شرکتهای ملی-جهانی نفت 3خطاب میکنند و فعالیتهای آنها
بیشتر شبیه شرکتهای بینالمللی نفت است [.]9
ب��ر این اس��اس امروزه بس��ياري از ش��رکتهای ملی نف��ت نهتنها
بهعنوان یک ش��رکت اصلی در حیطه و جغرافیای ملي خود شناخته
میش��وند بلکه بر اس��اس تجربيات خود وارد فعالیتهای اکتش��اف
و بهرهب��رداری منطقهاي و فرامنطقهاي ش��ده ،اقدام به تغییر س��اختار
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و نح��وهی فعالیت خود کرده و به مرزه��ای بینالمللی و جهانی قدم
گذاردهاند و تغییرات الزم جهت تبدیل شدن از یک شرکت ملی به
یک شرکت بینالمللی را پيگيري ميكنند [.]2
ای��ن در حالی اس��ت که نی��از به حض��ور و فعالی��ت در بازارهای
بینالمللی بهدلیل مقابله و رقابت با شرکتهای ملی دیروز که اکنون
بینالمللی شدهاند شرکتهای ملی جامانده از قافله را مجبور به تغییر
میکند .زیرا ورود شرکتهای بینالمللی جهت بهرهبرداری از منابع
ملی س��ایر کشورها خطری اس��ت که میتواند حتی افزایش توانایی
شرکتهای ملی را نیز نادیده بگیرد .در این میان حضور شرکتهای
ملی-جهانی نفتی تهدیدی ش��دیدتر برای شرکتهای ملی محسوب
میشود.
در گذش��ته ش��رکتهای بینالملل��ی نفت س��ه مزی��ت رقابتی بر
ش��رکتهای ملی داش��تهاند؛ دسترس��ی به مناب��ع مال��ی ،توانمندی
فنآورانه و توانمندي مديريتي .بر اس��اس اين مزيتها ش��رکتهای
بینالمللی بهس��مت کش��ورهای صاحب ذخایر نف��ت و گاز حرکت
کرده و در مقابل چشم شرکتهای ملی ،منابع آنها را استخراج کرده
و پول هنگفتی بهدست ميآوردند.
اين ش��رايط براي بسياري از كش��ورهای نفتخیز قابل تحمل نبود
و بر همین اساس سياس��تهايي را براي تغيير وضعيت اتخاذ کردند.
برخی از شركتهاي ملي نفت توانستند از طريق قيمتهاي زیاد نفت
براي خود منابع مالي مناس��ب جهت توس��عهی ميادين خود را فراهم
كنند .س��پس از طريق آموزش مدي��ران و كاركنان خود و همكاري
با ش��ركتهاي بينالملل��ي توانمنديهاي مديريت��ي (بهخصوص در
ح��وزهی مديريت پروژه) را فراگرفتند .برخي دیگر از ش��ركتهاي
مل��ي نفت نيز با الگوبرداري از ش��ركتهاي بينالمللي نفت از طريق
ايجاد توانمنديهاي فنآورانه براي خود در راستاي جهاني شدن گام
برداش��تند و به ش��ركتهاي بينالمللي نفتی نزديك شده و با آنها به
رقابت پرداختند [.]5
تمام��ی این موارد (مناب��ع مالی ،توانمندی فنآوران��ه و توانمندي
مديريت��ي) از مزای��ای رقابت��ی ش��رکتهای بینالملل��ی هس��تد که
ش��رکتهای ملی س��نتی نیز برای بقاء ملزم به حرکت به س��مت این
مناب��ع و اكتس��اب آنها هس��تند [ .]10بههمین دلیل اس��ت که در این
محی��ط رقابتی ،ش��رکتهای ملی نفتي كه مزیت رقابتی اصلیش��ان
تنها در بخش منابع زیرزمینی نفتی نهفته اس��ت نسبت به شركتهاي
بينالمللي نفتی و س��ایر شرکتهای ملی که بهسمت بینالمللی شدن
پیش رفتهاند در موقعیت نسبی ضعیفتری قرار دارند .این شرایط در
عرصهی کس��ب و کار صنعت نفت ،دالیل اصلی اس��ت که امروزه
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جرقهی بینالمللی ش��دن را در اکثر ش��رکتهای ملی نفت روش��ن
کرده و برخی ش��رکتهای پرقدرت مثل اس��تاتاویل و پتروناس را
که روزگاری تنها در کشور خود فعالیت داشتند به خارج از مرزهای
کشورش��ان س��وق داده است .اگر ش��رکتهای ملی نفت با حرکت
و تغیی��رات این صنعت همراه نباش��ند قطعاً در آین��ده نامی از آنها به
گوش نخواهد رسید .بنابراین حرکت بهسوی بینالمللی شدن الزامی
راهبردی برای بازیگران فعال در صنعت نفت است [.]11-13
بررس��ي س��وابق تاریخی و تحليل اس��تراتژيك صنعت نفت نشان
میدهد ک��ه فنآوری در صنع��ت نفت بهویژه در بخش باالدس��تی
(ش��امل اکتش��اف ،حفاری ،توس��عه و تولید) ،يكي از اركان اصلي
مزيتآفري��ن اين صنع��ت در عرص��هی رقابت در كن��ار توانمندي
مديريتي ،توان مالي و دسترس��ي به منابع هيدروكربني اس��ت و مورد
توج��ه جدی ش��ركتهاي فعال در حوزهی صنعت نف��ت نیز بوده و
هن��وز یکی از مهمترین چالشهای مدیریت و توس��عهی این صنعت
اس��ت [ .]14از آنجا که یکی از مهمترین مباح��ث در امر بینالمللی
شدن صنعت نفت ،خلق ،یادگیری و انتقال دانش و فنآوری است در
ادامه چگونگی تأثیر دسترس��ی به توانمندی فنآورانه بهعنوان عاملی
که شرکتهای ملی نفت را به حرکت به سوی بینالمللی شدن الزام
میکند تشریح میشود.
 -2دس�تیابی ب�ه توانمن�دی فنآوران�ه؛ عام�ل تعیینکنن�دهی جهت
بینالمللی شدن یک شرکت ملی نفت

بررس��ي محيط صنعت نفت در پنج دههی اخير نش��ان ميدهد كه
در ده��هی  70و اوایل دههی  80می�لادی ،محیط این صنعت بهدلیل
فرصته��ای محدود و مناب��ع مالی فراوان کام ً
ال رقابتی بوده اس��ت.
در اوای��ل ده��هی  90همزمان با کمیاب ش��دن منابع مال��ی (بهدلیل
کاهش نس��بی قیمت نفت) ،فرصتهای جدیدی برای ش��ركتهاي
ملي نفت فراه��م آمد .در دو دههی اخير ش��رکتهاي صنعت نفت
به منابع مالی فراوان دسترس��ی داش��ته و با فرصتهای متنوع زیادی
روبرو بودهاند؛ اما در اين ش��رايط چالش ديگري با عنوان شناس��ایی
کیفی فرصتها مطرح ش��ده اس��ت .برخ�لاف دههه��ای  70و 80
میالدی ک��ه فرصتها محدود ب��ود ،چالش جديد انتخ��اب بهترین
فرص��ت با توج��ه به محدودیت ب��ا کیفیت بودن فرصتهاس��ت که
این امر با شناس��ایی ،بررسی و رس��یدن به گزينههاي سرمایهگذاری
مناسب حاصل میشود .این جابجایی ،نیروهای محرک صنعت نفت
جه��ان را از منابع زیرزمینی به مناب��ع غیرزیرزمینی (دانش ،مهارت و
فنآوری) تغییر داد .امروزه مهارتهای مدیریت ،مدیریت س��رمایه،

خالقیت و توانمندي فنآوران هپيش��رانههاي اصلی ارزش 4در كسب
و كار صنعت نفت هس��تند .از ميان پيش��رانههاي ارزش در كس��ب و
كار صنعت نفت (مهارتهای مدیریتی ،مدیریت سرمایه و توانمندي
فنآورانه) ،ف��نآوری از جايگاه ويژه و منحص��ر بهفردي برخوردار
است .گسترهی وسیع دانش و فنآوری در صنعت نفت ،اثرات شدید
آن بر رش��د و توسعهی اقتصادی شرکتهای بینالمللی در مقایسه با
شرکتهای ملی و نقش و اهمیت آن در مقایسه با مزیتهای تعریف
ش��ده در اقتصاد از قبیل س��رمایه ،مواد اولیه و نیروی کار ارزان ،همه
و همه بیانگر اهمیت موضوع فنآوری در حیطهی بینالمللی صنعت
نفت است .در واقع دانش و فنآوری باعث شده کشورهای مختلف
با تغیی��ر دادن ظرفیته��ا و توانمندیهای خ��ود و اتخاذ روشهای
مختلف جذب و ارتقاء آن ،س��عی در بهدس��ت آوردن جایگاهی در
عرصهی رقابت بینالمللی نفت داش��ته باش��ند .تش��کیل شرکتهای
بینالمللی راهکاری تجربه ش��ده در کش��ورهایی مثل نروژ ،مالزی،
ژاپن ،ایتالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی است که باعث همافزایی
توانمندی فنآورانه ،قدرت بازاریابی در عرصهی بینالمللی ،استفاده
از مزیتهای جغرافیایی و در کل در اختیار داشتن مزیتهای رقابتي
شده است [15و13و.]5
امروزه ،ش��رکتهای بینالمللی نفت بر اساس دارا بودن مزیت
در دان��ش فنآورانه و مدیریت آن ش��کل ميگیرن��د و در مناطق
مختلف جهان مراکز تحقیقاتی دارند و نیز صاحب سیستم متمرکز
در تصمیمگیری ،ارتباطات و منابع هستند تا بتوانند توانمنديهای
فنآورانه موجود در یک منطقهی جغرافیایی را برای حل مش��کل
یا اس��تفاده در یک موقعیت ایجاد ش��ده در منطق��هی دیگر بهکار
گیرند [.]5
در حال حاضر تمامی بازیگران فعال در عرصهی صنعت باالدستی
نف��ت با رقابت و چالشهایی جدید و منحصر بهفرد مواجه ش��دهاند.
ش��ركتهاي مل��ي نف��ت برای بق��اء در اي��ن رقابت ش��ديد نیازمند
بازآفرين��ي موقعیت خود در ای��ن صنعت و ارتقاء س��طح امکانات،
دانش و مهارت و بهرهگیری از فرصتهای جدید در سطح جهانی و
همچنین بازنگری تعامالت خود با شرکتهای بینالمللی هستند .در
اين شرايط شرکتهای ملی نفت برای افزایش بودجه و استقالل خود
و همچنین دس��تیابی به منابع غیرزیرزمینی (از جمله مالی ،فنآوری و
مهارت مدیریت) تالش ميكنند.
جهت تبيين جايگاه فنآوری در صنعت نفت و ش��ناخت مسائل و
چالشهای اكتساب فنآوری در بخش باالدستی نفت بايد بازیگران
بازار ف��نآوری در بخ��ش باالدس��تی و تغییر جایگاه ش��رکتهای
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بینالملل��ی نفتی در این بازار را ش��ناخت که این موض��وع در ادامه
بررسی میشود.
 -3شناخت بازیگران بازار فنآوری در بخش باالدستی و تغییر جایگاه
شرکتهای بینالمللی نفتی در این بازار

پژوهش و فنآوری قلب فرآيند نوآوري فنآورانه است .از اینرو
ش��ناخت بازیگران محوری در حوزهی ف��نآوری و نوآوری در هر
صنعتی نیازمند بررس��ی وضعیت فعالیتهای پژوهش و فنآوری در
آن صنعت اس��ت .بر این اس��اس جهت ش��ناخت بازیگران حوزهی
فنآوری و نوآوری در صنع��ت جهانی نفت روند تغییرات و تکامل
فعالیتهای پژوهش و فنآوری در این صنعت بررسی میشود.
تا قب��ل از دههی  80مي�لادي بازيگران اصلي ب��ازار فنآوری در
بخش باالدس��تي صنعت نفت ش��ركتهاي بينالملل��ي نفتي بودند و
تمامی مراحل خدمات فنآورانه و توس��عهی فنآوریهای مرتبط با
اکتشاف ،حفاری و توسعهی میادین نفتی را در انحصار داشتند .عالوه
بر اين ش��ركتهاي بينالملل��ي نفت با بهرهگيري از اس��تراتژيهاي
يكپارچهی رو به جلو 5در كل زنجيرهی صنعت نفت شامل اكتشاف،
تولي��د ،انتقال ،پااليش ،تبديل ،توزيع و ف��روش فرآوردههاي نهايي
حضور داش��تند و بنابراین از قدرت زی��ادی در چانهزنی برای انتقال
فنآوری به کشورهای صاحب مخزن برخوردار بودند [.]5
به موازات تخصصیتر شدن صنعت نفت در جهان و تشديد رقابت
در اين صنعت ميان ش��ركتهاي مل��ي داراي جهتگيري جهاني و
ش��ركتهاي بينالملل��ي نفت ،ای��ن ش��ركتهاي بينالمللي الگوي
جديدي براي پيكرهبندي خود توس��عه دادند كه بر اس��اس آن روی
حوزههاي محوري توانمنديهاي خود متمركز ش��دند و بس��ياري از
زيرمجموعهه��اي خود را رها كردند .در نتيج��هی این امر بازیگران
جدی��دی مانن��د ش��ركتهاي خدم��ات ميادين نفتي ،ش��رکتهای
س��ازندهی تجهیزات فنی و قطعات ،شرکتهای خدمات مشاورهای
و ش��رکتهای مهندس��ی و س��اخت ،هر ی��ک با وظایف��ی معین در
بخش باالدس��تی ظاهر شدند [ .]14الزم بهذکر است که شركتهاي
خدم��ات ميادين نفتي وظایف تعریف ش��دهای را در زمینشناس��ی
نف��ت ،لرزهن��گاری ،حفاری ،چاهآزمای��ی ،توس��عهی میادین نفتی،
اجرای برنامههای ازدیاد برداش��ت ( )EOR/IORو نظایر آن بر عهده
دارند .وظیفهی اصلی شرکتهای سازندهی تجهیزات ،تولید ابزارها
و تجهی��زات فنی اس��ت .ش��رکتهای طراحی و س��اخت ،وظیفهی
طراحی ،ساخت و نصب واحدهای مورد نیاز در تمامی عملیات نفتی
را عهدهدار هستند و باألخره وظیفهی شرکتهای خدمات مشاورهای،
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امکانسنجی پروژههای نفتی ،انتخاب فنآوری و تجهیزات مناسب،
مدیریت عملیات مالی و بودجه و ارائهی راهکارهای مناس��ب جهت
تأمین سایر خدمات نفتی موردنیاز پروژههای نفتی است.
همزم��ان با انجام اين تغييرات از اوایل دههی  80میالدی که همراه
ب��ا تغییرات اساس��ی در بازار جهان��ی نفت و افزايش ش��دت رقابت
بود ش��رکتهای بزرگ بينالمللي نفتی س��رمایهگذاری در پژوهش
و ف��نآوری ( )R&Tبرای توس��عهی فنآوریه��ای نفتی را کاهش
دادند و راهبرد خرید فنآوریهای پیش��رفته را جایگزین آن کردند.
بدین ترتیب ش��رکتهای خدمات ميادين نفتی مسئولیتهای توسعه
و تجاريس��ازي ف��نآوری در حوزهی باالدس��تي صنع��ت نفت را
عهدهدار شدند که اين مسئوليت شامل شناسایی نیازهای فنآورانهی
ش��رکتهای بینالملل��ی نف��ت و انتق��ال ای��ن نیازها ب��ه بخشهاي
پژوهشي ،ش��رکتهای دانشبنیان ،استارتآپهای فنآورانه جهت
توس��عهی فنآوریهای جدید و در نهايت معرفی و عرضهی آنها به
شرکتهای بینالمللی نفت است [.]15
توس��عهی فنآوری در صنع��ت نفت از طریق تش��خیص نیازهای
فنآورانه و کوش��ش برای پاس��خگویی به آنه��ا در فضای همکاری
ش��ركتهاي خدمات ميادين نفت��ي و ش��رکتهای بینالمللی نفت
انجام میش��ود .ش��ركتهاي خدم��ات ميادي��ن نفتي ک��ه در خط
مقدم عملیات نفتی هس��تند از مش��کالت فنی و ضرورت توس��عهی
فنآوریهای مناس��ب برای رفع این مش��کالت آگاهند و این نیاز را
از طریق واحدهای توس��عهی فنآوری که خود در اختیار دارند یا از
طریق همکاری با دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی ،استارتآپهای
فنآوران��ه و ش��رکتهای دانشبنیان که توس��عهدهندگان فنآوری
هستند پاسخ میدهند [.]16
از س��وی دیگ��ر بهعلت تخلی��هی حج��م قابلمالحظ��هی ذخایر
موج��ود در میادین بزرگ و کمهزینه ،اکث��ر پروژههای جدید نفتی
در اکتش��اف ،حف��اری و توس��عهی میادین معموالً بهس��مت مناطق
پرهزینه (بهویژه آبهاي عميق ی��ا میادین نفت و گاز غیرمتعارف یا
نفت فوقس��نگین) جهتگیری کرده که هزینههای حفاری و توسعه
و تولید در این میادین بس��یار بیش��تر و حاشیهی س��ود آنها بهمراتب
کمتر اس��ت .بنابراین بسیاری از ش��رکتها تمایل کمتری به استفاده
از فنآوریهای جدید نشان میدهند؛ زیرا ممکن است ریسکهای
بیش��تری داشته باشد .مگر آنکه برخی ش��ركتهاي خدمات ميادين
نفتي پیشتاز که ریسکپذیرتر هستند این فنآوریها را بهکار گیرند
تا کارآیی آنها در عمل به اثبات برسد [.]3
بر اين اس��اس امروزه ش��رکتهای بینالمللی نفتی تمایل چندانی
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ندارند که رأس��اً فنآوریهای پیش��رفته را توس��عه دهند .در گذشته
ش��رکتهای بینالمللی نفتی نخست با توجه به نیازهای فنآورانه که
در عمل مشاهده میشد فنآوریهای مرتبط را در بخشهای پژوهش
و فنآوری خود و در سطح آزمایشگاهی توسعه داده و امکانپذیری
و اثربخش��ی آنرا نش��ان میدادند و س��پس آنها را در مقیاس تجاری
ب��هكار ميبردند .اما همانطور كه مطرح ش��د بع��د از دههی  80که
ش��رکتهای بینالمللی نفت عموماً سیاس��ت خرید در مقابل ساخت
فنآوری را انتخاب کردند ،بسیاری از متخصصان فنآوری خود را از
دست دادند و همین امر موجب شد نتوانند مثل گذشته فنآوریهای
مورد نی��از خ��ود را در میادین جدی��د و پرهزینهی نفتی بهدرس��تی
بشناس��ند و ویژگیهای آن��را از دیدگاه فنآوران��ه و هزینه-فایدهی
اقتصادی بهخوبی تعریف کنند و س��اخت آن��را در مقیاس تجاری به
ش��رکتهای توس��عهدهندهی فنآوری س��فارش دهند .از اینرو در
بس��یاری موارد راهبرد پيروي از پيشتازان (راهبران) فنآوری راهبرد
اصلي آنها شده است .بدیهی است این راهبرد کارآیی الزم را ندارد
و ش��رکتهای بینالمللی نفت��ی ضرورتاً باید حجم س��رمایهگذاری
در پژوهش وفنآوری برای ش��ناخت فنآوریه��ای موردنیاز و در
مواردی خلق این فنآوریها را افزایش دهند [.]14
 -4بینالمللی بودن یا نبودن ،مسأله اینست؛ نگاه ویژه به شرکت ملی
نفت ایران

نگاه��ی به عملک��رد قدیمیترین ش��رکت ملی نف��ت جهان مؤید
ای��ن احتمال اس��ت که گوی��ا اراده یا درک درس��تی از وزن و تأثیر
ش��رکتهای بینالمللی نفتی (یا ش��رکتهای ملی فعال در حوزهی
بینالمل��ل) برای حل و فصل مش��کالت فراملی کش��ور وجود ندارد
و ش��رکت ملی نفت ایران در حالی که عنوان بزرگترین ش��رکت
ملی دارندهی ذخایر توأمان نفت و گاز جهان را یدک میکشد ،این
روزها نهتنها در عرصهی بينالمللی حضور ندارد بلكه در بهرهبرداري
از مناب��ع و ذخاير خود نيز (که بخش عمدهی آنها میادین مش��ترک
هستند) با مش��كالتي از جمله منابع مالی مواجهست .البته بهطور قطع
بینالمللی ش��دن در کنار عوای��د فنآورانه ،اجتماع��ی ،اقتصادی و
نیروی انسانی مزیتهاي ديگري نيز دارد .اما همهی این منافع بهدلیل
فراموشی یا عدم اشراف بر حوزهی نفوذ بینالمللی شدن مورد غفلت
واقع شدهاند.
هماکنون صنع��ت نفت ایران برای افزای��ش ظرفیت تولید خود به
بیش از  100میلیارد دالر سرمایهگذاری طی برنامهی ششم نیاز دارد.
اگر با ش��رکت ملی نفت ایران بهعنوان یک شرکت تجاری برخورد

ش��ود ميتواند بهصورت مس��تقل و بدون حمای��ت دولت به جذب
س��رمایههای خارجی بپردازد که این یک��ی از قواعد بازی بینالمللی
اس��ت .بهغیر از معضل منابع مالي ،موضوع مهم ديگر جهت حرکت
صنعت نفت به س��مت بینالمللی ش��دن ،بهرهمندي از فنآوری روز
دنياست .هرچند اكتساب فنآوری بهخودیخود هدف نیست؛ بلکه
ابزاری جهت تحقق اهداف رقابتپذيري صنعت نفت است.
اما امروزه در ش��رایطی که کش��ورمان بیش از ه��ر زمان دیگری
میتواند از اهرم یک ش��رکت ملی نفت قوی یا در واقع یک شرکت
بینالمللی نفتی در راه حفظ و صیانت از منافع ملی خود و بهرهگیری
از تجربیاتش در راه کسب منافع ملی و سیاسی ،فنآورانه ،اجتماعی،
اقتصادی و نیروی انس��انی در سایر کشورها استفاده کند شرکت ملی
نفت ايران تنها نامی از یک اعتبار  67س��اله را یدک میکش��د و این
ضعف ش��اید از عدم بهرهبرداری از فرصته��ای بینالمللی و توجه
صرف به منابع داخلی و قطع ارتباطات بینالمللی نش��أت گرفته باشد.
ش��اید همین امر باعث حرکت بهسمتی شده که بهرهبرداری در اکثر
میادین مشترک نسبت به شریک در میدان با کندی مواجه شده است.
صنعت نفت کشور باید در این شرایط با الگوبرداری از شرکتهای
موفق در این زمینه (مانند اس��تاتاویل نروژ) ،شرکت ملی نفت را در
جهت حرکت بهسمت بهبود و تعالی هدایت نماید .شرکت ملی نفت
ای��ران نیز هم از دیدگاه قانونی و هم از لحاظ اجرایی موانع بس��یاری
دارد ک��ه یکی از اولین اقدامات جهت بینالمللی ش��دن آن ،تغییر یا
تطبیق این قوانین با شرایط بازار و دنیای صنعت نفت است.
 -5توصيه به ايران

در گذش��ته ش��رکتهای بینالمللی نفت��ی تمامی مراح��ل خدمات
فنآوران��ه و توس��عهی فنآوریه��ای مرتبط با بخش باالدس��تی را در
انحص��ار داش��تند و بنابرای��ن هیچگونه تمایل��ی به انتقال ف��نآوری به
کشورهای در حال توسعهی نفتی نداشتند .در واقع سیاست شرکتهای
بینالمللی نفتی در حفظ وابس��تگی دائمی کشورهای صاحب مخزن به
س��رمایه ،فنآوری و مدیریت این شرکتها بود .از اینرو با هر اقدامی
که موجب کاه��ش نیاز به خدمات مدیریتی ،مال��ی و فنآورانهی آنها
میش��د بهش��دت مخالفت میکردند .ب��ا وجود این به م��وازات رقابتی
ش��دن بازار جهانی نفت و تخصصیتر ش��دن فرآین��د عملیات در این
صنعت ،بازیگران جدیدی مانند ش��ركتهاي خدمات ميادين نفتي در
بخش باالدس��تی نفت فعاالنه وارد این بازار شدهاند؛ بهنحوی که امروزه
شرکتهای بینالمللی نفت رهبری فنآورانهی خود را از دست دادهاند
و ش��رکتهای خدمات ميادين نفتی نقش فعالی در تس��هیل س��ازوکار
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عرضه و تقاضای فنآوری در بازار فنآوری ایفا میکنند [.]15
با وجود ضعف ش��رکتهای بینالمللی نفت در پیش��برد فنآوری
ک��ه حاصل تغیی��رات س��اختاری در ب��ازار جهانی نفت اس��ت این
ش��رکتها هنوز نقش خ��ود را بهعنوان تنها نه��اد قدرتمند در تأمین
مالی پروژهه��ای بزرگ نفتی در بخش باالدس��تی حفظ کردهاند .با
توجه به اینکه هزینههای س��رمایهگذاری در بخش باالدس��تی بسیار
سنگین اس��ت (شرکتهای نفتی بینالمللی هزینههای سرمایهگذاری
در اکتش��اف را معم��والً از مناب��ع داخلی خود تأمی��ن میکنند؛ زیرا
چن��دان قابلمالحظه نیس��ت اما درص��د قابلتوجه��ی از هزینههای
س��رمایهگذاری در حفاری ،توس��عه و تولی��د را از منابع بانکی تأمین
میکنند) ،کش��ورهای در حال توسعه نفتی راهبرد اكتساب فنآوری
را س��رمايهگذاري خارجي با دعوت از این شرکتها برای اکتشاف،
حفاری ،توس��عه و تولی��د میادین نفتی خود میدانن��د؛ بدان امید که
حضور این ش��رکتها میتواند زمینهی همکاری کارشناسان محلی
را با کارشناس��ان خارجی جهت ارتقاء دانش و مهارتهای فنی و در
نهایت انتقال فنآوری فراهم کند [.]17
متاًسفانه دیدگاه مذکور مبتنی بر این پیش فرض است که اكتساب
و دسترسی به فنآوریهای پیشرفته از طریق همکاری با شرکتهای
بینالمللی نفت و آن هم در چارچوب قراردادهای نفتی به س��هولت
و بهصورت خودکار امکانپذیر اس��ت؛ هرچن��د در مقاطعی نگرش
حاکم این بوده که دانش فنآورانه باید از طریق پژوهش و فنآوری
داخلی ،خلق شود .در این راهبرد دو حقیقت مغفول مانده است :اول
آنکه ثمربخش��ی همکاری با ش��رکتهای نفتی خارجی در اكتساب
فنآوری مس��تلزم وجود ظرفیتهای جذب فنآوری در داخل است
و دوم آنکه اگر چنین ظرفیتهای جذبي وجود داشته باشد همکاری
با شرکتهای بینالمللی نفت را نمیتوان اولویت اول براي اكتساب
فنآوری به کشورهای در حال توسعهی نفتی دانست؛ زیرا همانطور
كه مطرح ش��د ش��رکتهای بینالمللی نفت نقش مسلط خود را در
توس��عهی فنآوری از دست دادهاند و صرفاً نقش واسطهگری را بین
ش��ركتهاي خدمات ميادين نفتي و کش��ورهای در حال توس��عهی
نفتی ایفا میکنند .بنابراین در ش��رایطی که ظرفی��ت مورد نیاز برای
جذب فنآوری وجود دارد باید با برنامهریزیهای دقیق بهویژه برای
ارتقاء مهارتهای مدیریتی در پروژههای بزرگ نفتی ،همکاریهای
گس��تردهای را با ش��ركتهاي خدمات ميادين نفتي جهت اكتساب
ف��نآوری انجام داد [ .]14البته نباید فراموش کرد که در حال حاضر
چال��ش تأمین منابع مال��ی نیز برای صنعت نفت ایران برجس��ته بوده،
شرکتهای خدمات میادین نفتی شایستگی خاصی در زمینهی تأمین
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منابع مالی ندارند و اغلب تأمین مالی در قلمرو فعالیت ش��رکتهای
بینالمللی نفت اس��ت .هرچند ش��رکتهای بینالمللی بس��تری برای
تبادل فنآوری از طریق روشهای مس��تقیم یا غیرمس��تقیم هستند اما
نمیتوان منکر این واقعیت بود که هر ش��رکتی برای بهدست آوردن
سود و منافع بیشتر فعالیت میکند و هرگز دانش و فنآوری خود که
محور رقابتپذیری کس��ب و کار اس��ت را در اختیار سایر بازیگران
ق��رار نمیدهد؛ چراکه رقاب��ت در عرصهی بينالملل��ی یعنی رقابت
ش��دید با دیگران ،تالش ب��رای ارتقاء توانمندی خ��ود ،تالش برای
بهدست آوردن بازار و بس��یاری دیگر از چالشها که باید برای آنها
برنامه داشت.
خلق ،یادگیری و انتقال دانش و فنآوری نیازمند اتخاذ سیاستهای
مناس��ب برای جذب فنآوریهای مورد نظر در حوزههای مورد نیاز
و راهبردی اس��ت .ش��ناخت کافی از مرز فنآوریه��ای موجود در
بخش باالدس��تی نفت و آگاه��ی از دانشهای بنیادی��ن که زیربنای
این فنآوریهاست موجب میش��ود مدیران و برنامهریزان اكتساب
فنآوری بتوانند با توجه به شرایط ،مقتضیات و نیازهای فنآورانه در
صنعت نفت کش��ور و همچنین با آگاهی از سطح دانشهای بنیادین
و کارب��ردی مرتبط ب��ا فنآوریهای صنعت نفت در داخل کش��ور،
اولویتهای فنآوری را شناس��ایی و برای اكتس��اب آن برنامهریزی
کنند و زمینههای مناس��بی برای بومی کردن و ارتقاء این فنآوریها
فراه��م کنن��د .از اینرو نخس��ت باید اولویته��ا و محدودیتها در
بخش باالدستی شناسایی شود تا بتوان متناسب با آنها الگوی اكتساب
ف��نآوری را طراحی ک��رد .از اینرو الگوی اكتس��اب فنآوری در
بخش باالدس��تی باید با توجه به اولویتهای مورد اش��اره طراحی و
هدفگذاری ش��ود تا بتوان با منابع مالی محدود دقیقاً به آن دسته از
فنآوریهایی که واقعاً مورد نياز هستند دست یافت.
توفیق هر الگوی اكتس��اب فنآوری مس��تلزم ایجاد فضای مناسبی
اس��ت که در آن ش��ركتهاي خدمات ميادين نفتي که بهرهبرداران
واقع��ی فنآوری در حوزهی باالدس��تی صنعت نفت هس��تند بتوانند
بهنح��و مؤثری نیازه��ای خود را به توس��عهدهندگان فنآوری منتقل
کنند و توس��عهدهندگان فنآوری نیز بتوانند دستاوردهای فنآورانه
خود را به ش��ركتهاي خدم��ات ميادین نفتي معرف��ی نمایند .بدین
ترتی��ب نهتنها تقاضا عرضهی خود را ایج��اد میکند؛ بلکه عرضه نیز
محرکی برای تقاضا در بازار فنآوری خواهد بود.
نتيجهگيري

امروز شرکتهایی که بهمراتب جوانتر از شرکت ملی نفت ایران
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هستند به شرکتهای بینالمللي بدل شدهاند اما شرکت ملی نفت بعد
از يك قرن هنوز در جغرافياي کش��ور محدود مانده و وارد عرصهی
كس��ب و كار بينالمللي صنعت نفت نش��ده اس��ت .حضور نداشتن
شرکت ملی نفت در بازارهای بینالمللی سبب شده چهارمین شرکت
نفتی بزرگ دنیا ،از كسب و كار جهاني نفت تنها نحوهی فروش نفت
و قیمتگذاری آن را بداند.
ب��ا توجه ب��ه محدوديت مناب��ع مال��ي داخل��ي و همچنين ضعف
فنآوریه��اي داخلي ،بهرهگي��ري از فرصته��اي بينالمللي براي
توسعهی صنعت نفت و گاز الزامی جدي است .جداي از مسأله منابع
مال��ي ،موضوع مهم ديگ��ر جهت حضور صنعت نف��ت در عرصهی
بینالمللی ،بهرهمندي از فنآوری روز دنياست.
نکتهی مهمی که شرکتهای ملی نفت با جهتگیری جهانی باید
بدان توجه کنند اینس��ت که در بس��یاری از موارد حرکت بینالمللی
ش��رکتهای ملی نفت ت��ا حدی که به پیش��رفت فنآوری وابس��ته
است نیازمند س��رمایهگذاری مالی نیست .با این نگاه مفهوم رشد در
یک ش��رکت ملی نفت س��اختار و فرمولبندی جدیدی پیدا میکند
و در اس��تراتژی رشد ،جریان دانش نس��بت به جریان سرمایه اهمیت
بیش��تری مییابد و مدیران ارش��د باید در خص��وص ایجاد ،ترویج و
پذیرش چنین منطقی راهکارهای الزم را بیاندیش��ند .بر اس��اس این
منطق ،سرمایهگذاریهای مالی شرکتهای ملی نفت با جهتگیری
جهانی فق��ط زمانی اعتبار و ارزش دارد ک��ه در خدمت فنآوری و
برای افزایش بهرهوری تولید ،اس��تفادهی بهینه از منابع و ایجاد ارزش
افزوده در مواد خام باشد.
نکت��هی مهم دیگر قرار گرفتن در مس��یر جری��ان بینالمللی دانش
اس��ت .هیچیک از ش��رکتهای ملی نفت تنها با تکیه بر فنآوری و
بازار داخلی نمیتوانند خود را در سطح رقابت بینالمللی حفظ کند.
بلکه باید در مس��یر جریان بینالمللی دانش قرار گیرند و عالوه بر آن
پاسخی دقیق و راهبردی به دو سؤال زیر داشته باشند:
تمرکز منابع دانش و فنآوری خود را کجا قرار دهند که بیش��ترین
اثربخشی را داشته باشند:
چگونه باید آن دس��ته از فنآوریها را که خود قادر به توس��عهی
کارا و بهینهی آنها نیستند وارد کرده و بهکار گیرند؟
نکته مه��م و قابلتوجه آنک��ه بکارگیری ف��نآوری در کاربردهای
جدی��د از طریق خالقیت ،انتش��ار و ترویج آن (اهرمس��ازی ثانویهی
فنآوری) س��هم قابلتوجهی در رش��د و ارتقاء توان فنآورانه دارد.
بس��یاری از کشورها بدون داخل ش��دن در حیطهی علوم پایه یا حتی
درک کاملی از یک فنآوری تنها با توس��عهی کاربرد آن توانستهاند

به رشد قابلتوجهی دست پیدا کنند.
بررسی الگوی حرکت شركتهاي ملي نفت جهانی شده در زمینهی
توس��عهی فنآوری نش��ان میدهد ک��ه آنها ابتدا عمدتاً در راس��تاي
اكتس��اب فنآوریهاي مورد نياز خود ك��ه به طور خاص توان خلق
ارزش از مناب��ع نفت و گاز داخلي كش��ور خ��ود را افزايش ميدهند
متمرکز ش��دهاند .عالوه بر اين ،آنها همچنين اولويتهاي فنآورانه
ديگ��ري را تعريف ميكنند كه عالوه بر كاربردهاي داخلي با هدف
پيش��رو بودن در زمينهی فنآوری با رويكرد تقويت موقعيت رقابتي
و افزايش صادرات فنآوری هس��تند .بنابراي��ن در ابتدای حرکت به
س��مت بینالمللی ش��دن ،موضوعات اصلي مورد توجه شركتهاي
مل��ي نفت جهانی ش��ده در زمينهی پژوهش و فنآوری به دو دس��ته
تقسيم ميشود:
بخش عمدهی پژوهش و فنآوری در زمينهی فنآوریهايي است
كه كاربرد عمدهی آنها در داخل كشور است.
بخش محدود پژوهش و فنآوری در زمينهی فنآوریهايي است
كه كاربرد بينالمللي دارند.
این شرکتها پس از پشت سر گذاشتن گامهای اولیهی جهانی شدن
و ورود به باش��گاه ش��رکتهای بينالمللی نفتی ،برنامههای توسعهی
ف��نآوری خود را بر م��واردی متمركز میکنند كه با هدف پيش��رو
ب��ودن در زمينهی فنآوری و با رويكرد حفظ و ارتقاء قدرت رقابت
فنآورانه و تضمين بقاي رقابتپذير آنها در عرصهی كس��ب و كار
جهاني نفت تعريف ش��دهاند .بهعبارت ديگر اين ش��ركتها پس از
عبور از مراحل اولیهی جهانی ش��دن ،محوريت برنامههاي پژوهش و
فنآوری خود را از توجه به نیازهای داخلی تغییر داده و بر اكتس��اب
ف��نآوری در زمين��هی فنآوریهاي بينالمللي تمرک��ز مینمایند و
برنامههاي متنوعي براي پژوه��ش و فنآوری در صنعت نفت و گاز
تدوی��ن میکنند که تمركز این فعاليته��اي پژوهش و فنآوری در
حوزههاي زیر در بخش باالدستي صنعت نفت است:
رهبري فنآورانه ،محيطي و هزينهاي در كس��ب و كارهاي موجود
و خلق فرصتهاي كسب و كار جديد
حفظ مزيت رقابتي در فنآوریهاي موجود و همچنين فنآوریهاي
مرتبط با حوزهی سالمت ،ايمني و مسائل زيستمحيطي
ت��داوم فعاليتهاي بهرهب��رداري از منابع نفتي ب��ا تأكيد بر كاهش
هزينههاي سرمايهاي و افزايش بازدهي و عملكرد زيستمحيطي
خل��ق راهحله��اي فنآوران��ه جهت افزايش دسترس��ي ب��ه منابع
هيدروكربني
واقعیت اینست که بینالمللی شدن و حضور در عرصهی فنآوری
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صنع��ت جهان��ی نفت الزم و مل��زوم یکدیگرند .صنع��ت نفت برای
بینالملل��ی ش��دن نیازمند دس��تیابی ب��ه توانمندیه��ای فنآورانهی
راهب��ردی و رقابتی اس��ت و حض��ور در عرصهی ف��نآوری صنعت
جهان��ی نفت نیازمند قرار گرفتن در مس��یر جری��ان بینالمللی دانش
صنعت نفت است.
ب��ا درنظر گرفتن محدودیته��ا و ابهامات قانون��ی باید گفت که
بینالمللی شدن ش��رکت ملی نفت ایران كار بس��يار دشواري است.
صنعت نفت کش��ور در ح��ال حاضر چندین اولوی��ت مهم دارد که
مهمتري��ن آنها افزايش قابلتوجه توليد نفت و گاز (بهويژه از ميادين
مشترک) ،افزايش ضريب بازيافت نفت و گاز ،دسترسي به بازارها و
مش��تريان دائمي و همچنين توسعهی صنايع تکميلي است .بینالمللی
ش��دن الزاماً بهمعنی از اولویت خارج ش��دن بهرهب��رداری از میادین
مشترک یا چشمپوشی از سایر اولویتها نیست.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در سیاس��تهای جدی��د وزارت نفت،
موضوع بینالمللی شدن صنعت نفت به شرکتهای اکتشاف و تولید
تازهتأسیس واگذار شده است .یکی از وظایف شرکتهای اکتشاف
و تولید ایرانی انتقال و توس��عهی فنآوری در جریان مش��ارکت آنها
با ش��رکتهای بینالمللی نفتی اس��ت .این شرکتها باید با تجربهای
که طی مش��ارکت با ش��رکتهای بینالمللی نفتی کسب میکنند به
نمایندگان صنعت نفت کش��ور در عرصهی بینالمللی تبدیل ش��وند.
در حالی مأموریت بینالمللی کردن صنعت نفت به این ش��رکتهای
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5. Foreward Integration

اکتش��اف و تولید واگذار ش��ده که اغلب آنها یک شرکت پیمانکار
 EPCیا مش��اور در حوزهی باالدس��ت یا شرکت س��رمایهگذاری یا
ش��رکت خدمات میادین نفتی مؤخر بودهاند و خود را وارد حوزهی
فعالیت اکتشاف و تولید کردهاند .واقعیت اینست که هیچیک از این
شرکتها  E&Pنیستند و باید برای فعالیت در این قالب آماده شوند.
تاکنون ش��رکتهایی با شناس��نامهی پیمانکار عموم��ی ،پیمانکار
عملی��ات نفتی و  ...و با ماهیت تمام خصوصی ی��ا نیمهدولتی در این
عرص��ه عمل میکردند ک��ه از کارآیی الزم در تح��ول و بینالمللی
ش��دن برخ��وردار نبودند .اما با سیاس��ت تغییر ماهی��ت برخی از این
پیمانکاران و شرکتهای سرمایهگذاری برای پذیرش ریسک ورود
به بخش باالدستی ،باید به سرعت قواعد بازی در عرصهی بینالمللی
صنعت باالدستی نفت را فراگیرند.
هرچند اولین بار اس��ت که این پوس��تاندازی در نظام بنگاهداری
اقتصادی صنایع باالدستی صنعت نفت کشور با هدف زایش نخستین
نس��ل ش��رکتهای بینالمللی نفت ایرانی با چنین رویکرد و مقیاسی
در تعامالت توسعهی امور اکتش��اف و تولید انجام میشود ،اما نباید
فرام��وش کرد که مدیری��ت و پذی��رش  Risk-Rewardتنها یکی از
اص��ول حاکم بر اقتصاد باالدس��تی صنعت نفت اس��ت و حضور در
عرص��هی فنآوری صنعت نفت از طری��ق انجام پژوهش و فنآوری
و ورود به شبکهی همکاریهای فنآورانه الزامی راهبردی است که
باید قواعد آنرا فراگرفت.
1. International Oil Companies – IOCs
2. Value Chain
3. Globally National Oil Companies – GNOCs
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