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تحليل روند تکامل اجراي فعاليتهاي نوآوري فنآورانه در کسب و کار جهاني
حوزهی باالدستي صنعت نفت
رضا بندريان* ،پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده
هرچند تا قبل از دههی  70میالدی توجه بس��يار اندکي به فنآوري در حوزه ی باالدس��تي صنعت نفت ش��ده اما پس
ن قرار گرفته و در نتيجه فضايی رقابتی
از آن فنآوري و مديريت آن بهس��رعت مورد توجه بازيگران این حوزه در جها 
مبتني بر فنآوري و نوآوري در این صنعت شکل گرفته است .بر اين اساس بازيگران مختلف حوزهی باالدستي صنعت
نفت در اين عرصه از طرق مختلفي ايفاي نقش کرده و هر یک راهبرد انتخابي خود را داشتهاند .جهت کنکاش بيشتر
نق��ش بازيگ��ران عرصهی فنآوري در این حوز ه و چگونگي تحوالت آن طی چهار ده��هی اخير ،در اين مقاله حوزهی
باالدس��تي صنعت نفت بهعنوان يک صنعت فنآوريمحور تحليل ش��ده ،روند حرکت بازيگران جهت ايفاي نقش در
حيطهی فنآوري این حوزه تشريح میگردد و در نهايت نتيجهگيري انجام ميشود.
مقدمه

در ط��ول تاريخ صنعت نفت ،ت��ا قبل از دههی  70میالدی توجه بس��يار
اندکي به فنآوري ش��ده بود .اما طي  50س��ال اخير ،بهخصوص از دههي
میالدی 80به بعد ،با توجه به تغييرات سريع فنآوري ،با تغيير روند قبلی،
در دههه��اي اخير فضایي رقابتی مبتن��ي بر فنآوري و نوآوري در صنعت
نفت جهاني ش��کل گرفته اس��ت .لزوم هماهنگي و تطبيق با اين تغييرات
باعث شده موضوع فنآوري مورد توجه گستردهي دو گروه فعاالن صنعتي
و دانش��گاهي ق��رار گیرد .در چنين ش��رايطي بدونش��ك توانمنديهاي
فنآوران��ه و نوآورانه بارزترين ش��اخص بالندگي و توس��عهيافتگي در اين
صنعت محسوب ميگردد .اين تغييرات ،واکنش به محيطي است که ديگر
س��اده و ايستا نيست .سه فرض اساسي براي استدالل اين تحول پيشنهاد
شده [2و:]1
رقاب�ت فزاينده :رقابت جهاني فزاينده منجر به رش��د مخارج پژوهش و
ف��نآوري و کاهش چرخهي عمر محصوالت و فنآوريها ش��ده و اين امر
موج��ب افزاي��ش ش��دت رقاب��ت گردیده اس��ت .اي��ن مس��أله چرخهي
خودتقويتکنندگ��ي مس��تمر 1را براي مواجه��ه با رقاب��ت فزاينده ايجاد
ميکند.
پيش�رفت پايدار :اين مفهوم را ميرس��اند که فاصله ی زمانی بين يک
کش��ف
علمي-بني��ادي و بهکارگيري عملياتي آن بهش��دت کاهش يافته اس��ت.
بهعبارت ديگر وضعيت جديدي بهوجود آمده که ش��رکتها بايد با روشي
متفاوت از دهههاي گذشته مديريت شوند.

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسند   ه97/03/05 :
تاریخ ارسال به د   اور97/03/25 :
تاریخ پذیرش د   اور97/04/22 :

واژگان کلید ی:
حوزهی باالدستي صنعت نفت ،بازيگران
نوآوري فنآورانه ،شرکتهاي
بينالمللي نفت ،همکاري فنآورانه

اين ها داليلي است که فنآوري را براي رقابت بنگاهها در حوزهی باالدستي
صنعت نفت با اهميتتر از گذش��ته کردهان��د .اين امر پيشزمينهي تغيير
ن��گاه ب��ه فنآوري از يک عامل معمولي به یک رکن اصلي کس��ب و کار و
به ویژه محور رقابتپذيري اس��ت .زيرا تغييرات فنآورانهی ديگر س��اده و
قابلپيشبيني نيستند و فنآوري نيازمند نگاهی راهبردي بوده و مديريت
آن نيازمند مديريت راهبردي فنآوري است [3و.]2
از دالي��ل مهم ن��گاه راهبردي به مديريت فنآوري در حوزهی باالدس��تي
صنعت نفت ميتوان به موارد زیر اشاره کرد [4و:]1
جذب نس�بت ًا کم فنآوري :برخي رقبا بسيار س��ريعتر از همتایان خود
فنآوري را جذب کرده و بهکار ميبرند يا توس��عهی فنآوري جديد بسيار
س��ريعتر از جذب آنها رخ ميده��د .بنابراين فنآوري به يک عامل رقابتي
مهم و استراتژيک تبديل ميشود.
ن�رخ زیاد شکس�ت در بهرهب�رداري از ف�نآوري :فنآوريهايي که به
مرحلهي بهرهبرداري رس��يدهاند بهصورت خودکار در کس��ب و کار موفق
نميشوند؛ بدين معنا که فنآوريها ممکن است از لحاظ فني بسيار خوب
توس��عهيافته باش��ند اما در زمينهي تجاري و کس��ب و کار هيچ رش��دي
نداشتهاند.
مديري�ت ضعي�ف پيامدهاي اجتماعي ب�راي ف�نآوري :بهرهبرداري از
ف��نآوري جديد پيامده��اي اجتماعي دارد ک��ه مواجهه با آنها ش��يوهي
مشخصي ندارد .اين امر دربرگيرندهی آموزشهاي الزم همراستا با تغييرات
سازماني در سطح بنگاه است.

موقعي�ت بحران�ي :بی��ان کننده ی موقعیت��ی بحرانی اس��ت که در آن
تغيي��رات زيادي در محيطهاي کس��ب و کار و محيطهاي سياس��ي و
سيس��تمهاي فنآورانه ی گذش��ته بهطور کلي با سيستمهاي جديدي که اجتماعي بنگاههاي فعال در حوزهی باالدستي صنعت جهاني نفت بهوجود
آم��ده :مخ��ارج پژوهش و فنآوري ،چ��ه از نظر قدر مطل��ق و چه از نظر
اغلب مبتني بر فنآوري اطالعات هستند در حال جايگزيني است.
* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()bandarianr@ripi.ir
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مقاالت تحلیلی  -کاربرد ی

درصدي نس��بت به درآمد خالص ش��رکتها رش��د داش��ته و فنآوري به
شايستگيمحوري 2و منشأ مزيت رقابتي بنگاهها تبديل شده است.
به داليل ذکر ش��ده ،فنآوري و مديريت آن طی چهار دههی گذش��ته
بهس��رعت مورد توجه بازيگران حوزهی باالدستي صنعت جهاني نفت قرار
گرفت��ه و بازيگران مختلف این حوزه ب��ه روشهاي مختلفي در این عرصه
ايفاي نقش کرده و هر یک راهبرد انتخابي خود را داشتهاند.
جهت کنکاش بيشتر نقش فنآوري در حوزهی باالدستي صنعت نفت و
چگونگي تحوالت آن طی چهار دههی اخير ،در اين مقاله حوزهی باالدستي
صنعت نفت بهعنوان يک صنعت فنآوريمحور تحليل ش��ده ،روند حرکت
بازيگ��ران در ايفاي نقش در حيطهی فنآوري حوزهی باالدس��تي صنعت
نفت تشريح میگردد و در نهايت نتيجهگيري انجام ميشود.
 -1صنعت نفت؛ صنعتی فنآوريمحور

طبق نظر پاويت ،صنايعي كه در آنها ش��رکتها جهت رقابت بهش��دت
وابس��ته به ن��وآوري فنآورانه هس��تند بهعنوان صنعت��ی مبتني بر دانش
(فنآوريمحور) درنظر گرفته ميشوند .بنابراين ظرفيت ايجاد فنآوري در
اي��ن صنايع براي حيات بلندم��دت و عملکرد رقابتپذير ،اهميتی محوري
دارد [.]5
هرچند راههاي مختلفي براي رقابت کردن وجود دارد اما در يک محيط
فوقرقابتي 3با تغييرات س��ريع فنآورانه ،4ن��وآوري اهميتی کليدي دارد.
البته نه بدين معنا که در محيطهاي فاقد تغييرات سريع فنآورانه ميتوان
از ن��وآوري غفلت ک��رد؛ چراکه احتماالً اغلب ،رقابت ي��ک صنعت فراتر از
محيط خود آن صنعت و تعداد شرکتهاي فعال در آن صنعت است (البته
لزوما اينگونه نيست) [.]6
در صنايع فنآوريمحور ،فرآیند نوآوري ،پيوند مس��تحکمي با فنآوري
دارد كه هم ميتواند از بيرون بنگاه اکتساب شود و هم در داخل توسعه يابد؛
در هر دو مورد ،فعاليتهاي پژوهش و فنآوري نقش مهمي ايفا ميکنند؛
چراکه آنهايي که خودشان توان توسعهی فنآوري ندارند نيازمند پژوهش
و فنآوري جهت انطباق نيازمنديها و اهداف با فنآوريهايي هس��تند که
از اركان ثال��ث دريافت ميكنند و از طريق ايجاد ظرفيت جذب براي خود
عالوه بر درک بهتر آن فنآوري ،بهرهبرداري بیشتری از آن خواهند كرد و
امكان تسلط بر آن فنآوري نيز برايشان فراهم ميگردد [.]7
همچني��ن بهدليل اينكه ماهيتپژوهش و ف��نآوري فعاليتي بلندمدت
است و در اين مدت (بهخصوص در محيطهاي با تغييرات سريع فنآورانه)
امكان تغيير مس��ير صنعت و فنآوريهاي آن ي��ا ظهور افقهاي جديدي
در آن وج��ود دارد پژوه��ش و فنآوري همواره فعاليتي پرريس��ك درنظر
گرفته ميش��ود .اما در صنايعي که فنآوري ،پيشران اصلي ارزش و محور
رقابتپذيري اس��ت تنها راهحل بنگاهها براي اكتساب فنآوري و دستيابي
به موقعيتهاي جديد كس��ب و كار ،ورود به مس��ير پرپيچ و خم پژوهش
و فنآوري اس��ت .بنابراين در صنايع فنآوريمح��ور ،پژوهش و فنآوري،
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الزامي راهبردي براي تمامی بازيگران است [.]8
نفت و گاز از جمله صنايعي اس��ت که سرعت و تنوع پيشرفت فنآوري
در آن در حال افزايش است .شرايط دشوار صنعت نفت این ظرفیت را دارد
که براي غلبه بر چالشهاي موجود اين صنعت ،سرعت توسعهی فنآوري
در آن بهشدت افزايش يابد .توسعهی سريع فنآوري در صنعت نفت و گاز،
هم هزينهی اجراي طرحهاي توس��عهاي را کاهش ميدهد و هم از طريق
افزاي��ش ضريب بازيافت ميادين و کيفيت باالي توليدات ،س��ودآوري اين
طرحه��ا را افزايش خواهد داد .البته به داليل مختلف ،ظرفيتهاي نوآوري
صنعت نفت ،محدود است و هيچگاه نخواهد توانست مانند صنعتي كه در
لبهی تحوالت فنآورانه و خلق كس��ب و كارهاي جديد و كارآفرينانه قرار
دارد ،ن��وآوري کرده و از ايدههاي ناب ،محصوالتی تجاري و بازاري جذاب
ایج��اد كند .بنابراين نبايد دربارهی س��رعت تحقق نوآوري در این صنعت
تصوراتي غيرواقعی داشت [.]9
بازيگران حوزهی باالدس��تي صنعت نفت در عرص��هی رقابت جهاني با
چالشهاي يكساني مواجهند كه اصليترين آنها عبارتند از [:]10
تمركز بر رشد و افزايش مقياس بينالمللي كسب و كار خود
تصاحب فرصتهاي ميانمدت و بلندمدت كسب و كار
انعطافپذيري در پاسخ به پوياييهاي بازار و تغيير نيازهاي كسب و كار
چالشهاي بازيگران حوزهی باالدس��تي صنعت نفت ناش��ي از شرايط و
چالشهاي این حوزه است .حوزهی باالدستي صنعت نفت در روند تكاملي
خ��ود با چالشه��اي متعددي مواجه بوده كه برخ��ي از آنها در گذر زمان
برطرف ش��ده اما برخي دیگر همچنان برقرارند .چالشهاي اس��تراتژيكي
فعل��ی حوزهی باالدس��تي صنع��ت نفت که غلب��ه بر آنها مبتن��ي بر ارائه
راهحلهاي فنآورانه است عبارتند از:
كاهش مخازن نفت سهلالحصول جهان
کم بودن ضريب برداشت از مخازن نفت
ش��يوع منابع دش��وار ب��راي اكتش��اف و بهرهبرداري ش��امل محدوديت
دسترس��ي (مخازن موج��ود در قطب و آبهاي عمي��ق) و منابع نيازمند به
فنآوريهاي توليد جديد (شيل نفتي ،نفت ماسهاي)5
استانداردهاي زيستمحيطي و ايمني سختگيرانهتر مانند استانداردهايي
براي دياكسيدكربن و انتشار آاليندهها
تكميل پرتفوي انرژي كه نيازمند افزودن محصوالت آلترناتيو يا جايگزين
(از جمله انرژيهاي نو) است
بررسي مهمترين چالشهاي كليدي حوزه ی باالدستي صنعت نفت نشان
ميدهد که اين چالشها تنها از مس��ير نوآوري و توس��عهی فنآوريهاي
حوزهه��اي مرتبط مرتفع خواهد گرديد .بر اين اس��اس ،چالشهاي جاري
و آت��ي در این حوزه ،فنآوري را به نيروي حياتي در توس��عهی بلندمدت
در صنعت نفت تبديل كرده اس��ت .اساس��اً رويكرد فنآوريمحور و رقابت
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مبتن��ي بر ف��نآوري و نوآوري در صنعت نفت از آنجا ش��كل ميگيرد كه
بازيگ��ران كليدي این صنعت ،فنآوري و نوآوري را مهمترين عامل كاهش
هزينهه��ا ،افزايش توان رقابتي صنع��ت و مقابله با چالشهاي آتي صنعت
نفت ميدانند.
 -2تحليلي تاريخي بر روند تکامل اجراي فعاليتهاي نوآوري فنآورانه در
صنعت جهاني باالدستي نفت طی چهار دههی گذشته

پژوهش و فنآوري ،قلب فرآیند نوآوري فنآورانه است .از اينرو شناخت
بازيگران محوري حوزهی فنآوري و نوآوري در هر صنعتي نيازمند بررسي
وضعيت فعاليتهاي پژوهش و فنآوري در آن صنعت است .بر اين اساس
جهت شناخت بازيگران حوزهی فنآوري و نوآوري در صنعت جهاني نفت،
رون��د تغييرات و تکام��ل فعاليتهاي پژوهش و ف��نآوري در اين صنعت
بررسی ميشود.
از نظ��ر تاريخي گرچه در دههه��اي قبل از جنگ جهاني دوم واحدهاي
پژوه��ش و ف��نآوري بهص��ورت پراکنده و بهط��ور معدود در پ��ارهاي از
ش��ركتهاي بينالمللي نفتي وجود داش��ت اما تبديل آن به چش��م انداز
را ميت��وان به بعد از جنگ جهاني دوم نس��بت داد ک��ه روندي فزاينده و
فرآین��دي اثربخش در ش��ركتهاي بازيگر اصلي صنع��ت نفت ايجاد کرد.
پس از جنگ جهاني دوم شركتهاي بينالمللي نفتي در زمينهی پژوهش
و ف��نآوري س��رمايهگذاري بيش��تري کردند و از طري��ق نتايج پژوهش و
فنآوري و تجاريس��ازي آنها به پيشرفتهاي شايانتوجهي دست يافتند.
اين امر موجب ش��د واحدهاي پژوهش و فنآوري از يك بخش تحقيقاتي
کوچک به تش��كيالت تحقيقاتي گس��تردهاي تبديل ش��وند که آثار مثبت
آن ب��ر جايگاه رقابت��ي آنها در عرصهی كس��ب و كار و همچنين خدمات
جدي��د آنها تا قبل از دههی  90نمايان اس��ت .اين رون��د تا اواخر دههی
 80میالدی ادامه داش��ت و بر مبناي آن تا قبل از دههی  90شركتهاي
بينالمللي نفتي ،پيش��تاز توس��عهی فنآوري و رهبري فنآورانه در حوزه
باالدس��تي صنعت نفت بوده و بيشترين بودجه را برای پژوهش و فنآوري
هزینه کردند .در آن دوران فنآوري ،اولويتی راهبردي براي ش��ركتهاي
بينالمللي نفتي بود [.]11-13
تا قبل از دههی  90میالدی ش��ركتهاي بينالمللي نفتی از برنامههاي
جامع پژوهش و فنآوري درون س��ازماني با رويكرد نوآوري بسته حمايت
ميكردن��د .تا آن مقط��ع زماني (دوران صنعتي) ،داش��تن فرآیندی كام ً
ال
درونزا براي نوآوري فنآورانه در صنايع مختلف كم و بيش امري متعارف
بوده اس��ت .رويكرد نوآوري بسته و درونزاي حاكم بر پژوهش و فنآوري
در صنعت جهاني نفت قبل از دههی  90مبتني بر شيوهی آبشاري متوالي
نوآوري فنآورانه بود (شکل .)1-از ديدگاه راهبردي ،ضعف فرآیند نوآوري
آبش��اري س��نتي ،ماهيت متوالي آن و عدم وجود حلقهی بازخورد اس��ت؛
بهگون��هاي كه هرگونه اش��تباه و انحرافي در فرآیند توس��عهی فنآوري و
تغييرات شرايط محيطي ،زماني مشخص ميشود كه مدت زيادي از انجام

اقدامات اصالحي روي آن گذش��ته است .همچنين فرآیند آبشاري نوآوري
فنآورانهی متوالي از نظر زماني نيز بيش از حد طوالني و فاقد هوشمندي
مس��تمر است و در اين مدت امكان دارد مسير صنعت يا فنآوريهاي آن
تغيير كند و افقهاي جديدي در آن یافت شود كه باعث عدم نياز صنعت
به نوآوريهاي فنآورانه در حال توسعه گردد [.]14
برنامههاي درون س��ازماني پژوهش و فنآوري ش��ركتهاي بينالمللي
نفتي و رويكرد نوآوري بستهی حاكم بر فرآیند اجراي پژوهش و فنآوري
هي��چ س��نخيتي با بازار پوي��ا و متالطم در حال ظه��ور در صنعت جهاني
نف��ت در ده��هی  90مي�لادي نداش��ت و زمانه��اي طوالني آنه��ا براي
تولي��د دس��تاوردهاي فنآورانهی جديد در بازار بال��غ صنعت جهاني نفت
كه حاش��يهی س��ود در حال نزولی داش��ت بههيچ وجه براي شركتهاي
بينالمللي نفتي جذاب و قابلپذيرش نبود .شركتهاي بينالمللي نفت در
مواجهه با اي��ن چالش در خصوص پژوهش و فنآوري و مديريت آن يكي
از دو رويكرد زیر را اتخاذ كردند:
بعضي شركتها از تخصيص منابع کافي به پژوهش و فنآوري و مديريت
آن صرفنظر کردند.
بس��ياري ديگر سرخورده از موانع و مش��كالت موجود بر سر راه ارزيابي
بازده سرمايهگذاريهاي بزرگ در بخش پژوهش و فنآوري ،بهسمت يك
نظ��ام ارزيابي س��ختگيرانه در تخصيص منابع به پژوه��ش و فنآوري و
مديريت آن حركت كردند .آنها بررس��يهاي هزين��ه -فايدهی پروژههاي
پژوه��ش و ف��نآوري را با همان روشهاي موش��كافانهاي كه براي س��اير
س��رمايهگذاريهاي تجاري اس��تفاده ميكردند در دس��تور کار خود قرار
دادند.
بر اين اساس از اواخر دههی  80میالدی شركتهاي بزرگ نفتي تصميم
گرفتند بودج��ه و حجم فعاليتهاي پژوهش و فنآوري خود را بهش��دت
كاه��ش داده و بهج��اي توليد فنآوري ،آنرا خريداري كنند .ش��ركتهاي
اكتشاف و توليد ( )E&Pيا مستقل نيز از نظر تاريخي سرمايهگذاري اندكي
در زمينهی پژوهش و فنآوري انجام ميدادند.
عل��ت اين امر کاهش ش��ديد قيمت نفت در اواس��ط ده��هی  80به 9
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مقاالت تحلیلی  -کاربرد ی

دالر بهدلیل افزايش توليد نفت عربس��تان بود که در اثر آن ش��رکتهاي
بينالمللي نفت بهش��دت تحت فش��ار ق��رار گرفتند و س��ود صنعت نفت
بهس��رعت کاهش يافت .از اينرو مهمترين هدف ش��رکتهاي بينالمللي
نفت در اين دوره افزايش س��ودآوري و بازگشت سرمايهی سهامداران بود.
بنابراين بهبود بازدهي س��رمايهگذاران و س��هامداران پشتپردهی تمامي
راهبردهاي اجرا ش��ده در فاصلهی سالهاي  1985-1994بوده است .در
نتيجه در این بازهی زمانی تقريباً تمامي شرکتهاي بينالمللي نفت تغيير
س��اختار مهمي اعم��ال کردند که اين امر موجب خروج س��رمايه ،کاهش
نيروي کار و تغيير راهبردهاي آنها شد [.]15
هنگامي که ش��رکتهاي بينالمللي نف��ت در تالش براي بهبود کارآيي
س��اختارهاي داخلي خود بودند ،از طريق فروش س��هام شروع به واگذاري
داراييهاي بخشهاي خدمات ميادين نفتي بهصورت واحدهاي جداگانهی
کس��ب و کار کردند .این کار تأس��يس گروهي بس��يار پويا از شرکتهاي
8
خدمات ميادين نفتي چندمليتي از جمله پتروفک ،6شلمبرژر ،7هاليبرتون
و ترانساوش��ن 9را پايهريزي کرد .اين ش��رکتهاي خدماتی ميادين نفتي
پس از تأسيس نهتنها با شرکتهاي بينالمللي نفت همکاري نکردند بلکه
توانستند بهطرز موفقيتآميزي با شرکتهاي مادر خود رقابت کنند [.]16
در واق��ع در اواخ��ر دههی  80میالدی ش��ركتهاي بينالمللي نفتي با
رهاسازي بخشها و شركتهاي خدمات ميادين نفتي بودجههاي پژوهش
و ف��نآوري خود را کاهش دادند( .كاه��ش قيمت نفت در مقاطع مختلف
زماني در دهههای  80و  90قرن بيستم منجر به كاهش شديد سودآوري
فعاليتهاي حوزه صنعت نفت نس��بت به ديگر حوزههاي صنعتي شد .اين
شرايط ش��ركتهاي بين المللي نفتي را وادار كرد تا بخشهاي پرهزينه و
كمب��ازده خود در زنجيرهی صنعت نفت را رها كنند .اين اقدام بر اس��اس
آن انجام ش��د كه حجم عمدهی هزينهی پژوهش و فنآوري ش��ركتهاي
بينالملل��ي نفت ( )%80در اين حوزه بود .عالوه بر آن تصور بر اين بود كه
گرفتاريهاي عملياتي اين بخش بسيار زياد است و خدمات ميادين نفتي،
بخ��ش كليدي و مهمي در زنجيره باالدس��تي صنعت نفت نیس��ت .البته
این کار ریش��ه در تحوالت الگويهاي کس��ب و کار جهانی نيز داشت .در
ش��رکت های بزرگ جهانی ،تمرکز بر کسب و کار محوری ،جایگزین مدل
شرکتهای با یکپارچگی عمودی شد [.]17
برآين��د اين مس��أله ،تجزيهی زنجي��ره ی ارزش ن��وآوري فنآورانه در
ش��ركتهاي بينالمللي نفت بود .در نخستين گام ،شركتهاي بينالمللي
نف��ت كه تا قبل از دههی  80هم تحقيقات مرز دانش��ي انجام ميدادند و
ه��م نوآوريهايي عرض��ه ميکردند (كه این امر منجر ب��ه تغيير عرصهی
رقابت در محيط كس��ب و كار ميش��د) ،از ابتداي دههی  80رويكرد خود
را تغيي��ر دادند؛ اكثر ش��ركتهاي بينالمللي نفت ،از ح��وزهی علم كناره
گرفتند و تحقيقات بنيادي را به دانش��گاهها و مؤسس��ات تحقيقاتي تحت
حمايت دولت واگذار کردن��د .این امر اختياري نبود؛ بلكه ضرورتی قطعي
براي شركتهاي بينالمللي نفت بود .چراكه اينگونه تحقيقات بههيجوجه
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كسب و كار س��ودآوري نيست و بايد به كنجكاوي دانشگاهها و مؤسساتي
واگذار ش��ود كه بودجهی دولتي دريافت ميكنند .از آن بهبعد شركتهاي
بزرگ بينالمللي نفت يا اساس��اً تحقيقات علمي نداشتند يا خود را بسيار
كم در آن درگير ميكردند و ديگر نميتوانستند بر دانش درونزا بهعنوان
نقطهی شروع ابداع و نوآوري فنآورانه تكيه كنند.
تجزيهی زنجيرهی ارزش نوآوري فنآورانهی درونزا ،بيش از رهاكردن
تحقيق��ات بنيادي پيش رفت؛ بهگونهاي كه اغلب ش��ركتهاي بينالمللي
نفت ،فعاليتهاي پژوهش و فنآوري خود را برونسپاري كردند و بسياري
از ش��ركتهاي بينالمللي نفتی نوآور ،توانمنديهاي بس��يار اندكي را در
زمين��هی پژوه��ش و فنآوري در درون خود نگهداش��تند .بر اين اس��اس
فعاليته��اي پژوه��ش و ف��نآوري در حوزهی باالدس��تي صنعت نفت به
شركتهاي خدمات ميادين نفتي محول شد [.]17
ش��ركتهاي خدمات ميادين نفتي پس از رهاسازي توسط شركتهاي
بين المللي نفت ،بهطور مس��تقل ش��روع به فعاليت كرده با سرمايهگذاري
روي پژوه��ش و فنآوري ،از نظر توانمندي فنآورانه در بخش باالدس��تي
صنعت نفت ،به رقباي جدي ش��ركتهاي بينالمللي نفتي تبديل شدند و
از  ،2008اين ش��ركتهاي خدماتی پيشرو بودند كه در زمینهی فنآوري
در حوزه ی باالدس��تي صنعت نفت پيشتاز شدند [18و ]17و از آن بهبعد
نقش بالقوهی مهمي در فعاليتهاي پژوهش و فنآوري حوزهی باالدستي
صنعت نفت بازي ميكنند [19و .]14بهگونهاي که نقش ساير بازيگران در
توسعهی فنآوري در برابر شركتهاي خدمات ميادين نفتي قابلصرفنظر
كردن است.
همانطور كه گفته ش��د ت��ا قبل از دههی  80میالدی ،دس��تاوردهاي
فنآورانهی ش��ركتهاي بينالمللي نفت حاصل فرآیندهاي اثربخش درون
سازماني بوده اس��ت .فرآیندهايي که بهشدت توسط سازمان تحت کنترل
بوده و حفاظت ميش��د .اما تالطم و بيثباتي بازار و سرعت پيشرفتهاي
فنآورانه ،اين مدل نوآوري بس��ته را زير س��ؤال برد .بهويژه در دس��ترس
و متحرک بودن کارکنان دانش��ي ،توسعهی بازار س��رمايههاي خطرپذير،
پيچيدگيه��اي فنآورانه ،چرخههاي عمر تس��ريع ش��دهی محصوالت و
فنآوريه��ا ،جهاني ش��دن صنعت نف��ت و بازارهاي آن و ،...ش��ركتهاي
بينالمللي نفت را وادار به تجديد نظر اساس��ي در مدل نوآوري خود کرد.
براي پاسخ به محدوديتهاي مدل نوآوري سنتي (بسته) در مواجهه با اين
چالشه��ا ،مدل نوآوري باز پذيرفته ش��د [ .]20البته اين تغيير و پذيرش
آن دو ده��ه بهطول انجامي��د و طي اين دو دهه ش��ركتهاي بينالمللي
نفت ضم��ن كاهش فعاليته��ا و بودجههاي پژوهش و ف��نآوري خود تا
ح��دود زيادي پژوهش و فنآوري را از حيطهی فعاليتهاي كس��ب و كار
خود خارج كردند .در نتيجه ی این امر ش��رکت ها در  2008بهطور مسلم
پيش��تازي فنآورانهی خود در صنعت نفت را از دست دادند و شركتهاي
خدمات ميادين نفتي پيش��تاز ،رهبري فنآورانهی صنعت نفت را بهدست
گرفتند .بر اين اساس شركتهاي بينالمللي نفت كه پيشتازي فنآورانهی
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خود را در اثر رهاس��ازي پژوه��ش و ف��نآوري در دورهی 1990-2010
از دس��ت داده بودند به ضرورت بازگش��ت به حوزهی پژوهش و فنآوري
پي بردند .از  2008ش��ركت بينالمللي نفت دوب��اره به فنآوري بهعنوان
اولويت��ی راهبردي كه اهمي��ت فزايندهاي دارد پي بردن��د [ ]21و هزينه
ب��راي پژوهش ،فنآوري و نوآوري از س��وي ش��ركتهاي بينالمللي نفت
ظرف س��الهاي پس از  2010بهطرز چش��مگيري افزايش يافته است .در
واق��ع ش��ركتهاي بينالمللي نفت با گذر زمان ب��ه اين مهم پي بردند که
در مواردي بايد فنآوري را در اختيار خود داش��ته باشند و بههمين دليل
دوباره به سراغ فنآوري و تقويت پژوهش و فنآوري در سازمان خود رفتند.
نگاهي به هزينههاي مربوط به پژوهش و فنآوري ش��رکتهاي بينالمللي
نفت در سالهاي گذشته (بر اس��اس آمارهاي روزنامهی فاينانشال تايمز)
نش��ان ميدهد که در سال  2013ش��رکت نفت شل با  1/32ميليارد دالر
هزينه در بخش پژوهش و فنآوري و همچنين شرکت نفت توتال با 949
ميليون يورو هزينه در بخش پژوهش و فنآوري ،بيش��ترين سرمايهگذاري
را در اين بخش انجام دادهاند .در اين بين ش��رکت آمريکايي اکسونموبيل
در اي��ن رقابت از ش��ل و توتال عقب افتاده و مبلغ س��رمايهگذاري ش��ده
در بخ��ش پژوه��ش و ف��نآوري را  1/06ميليارد دالر اعالم کرده اس��ت.
شکل 2-نشاندهندهی مقدار هزينهی پژوهش و فنآوري نسبت به فروش
شرکتهاي بينالمللي نفت بر اساس درصد در سال  2013است [.]22
اين تالشها براي افزايش مقدار و ش��تاب نوآوري در بخش باالدس��تي
صنع��ت نفت بر مبناي ش��ناخت آنها از الزامي ب��ودن حضور در عرصهی
پژوه��ش و ف��نآوري براي بازيگران فع��ال در صنعت نفت اس��ت .بر اين
اس��اس ش��ركتهاي بينالمللي نفت بعد از س��ال  2010با الگوي جديد
ن��وآوري و همچنين پذيرش نقش جدي��د در پژوهش و فنآوري بهعنوان
رهبر ش��بكههاي همكاري فنآورانه ،دوباره به حوزهی پژوهش و فنآوري
بازگشتند.
ش��ركتهاي بينالملل��ي نفت بر اس��اس پذيرش رويکرد ن��وآوري باز،
مرزهاي سازماني خود را باز کردند تا دانش توسعهيافته در درون و بيرون
ش��ركتهاي بينالمللي نفت ترکيب شود و دس��تاوردهاي فنآورانه درون
س��ازماني از طريق مس��يرهاي بيروني به بازار برسد .برخالف مدل نوآوري
بس��ته که مبتني بر منطق کنترل و تمرکز درون سازماني است ،آن دسته
از ش��ركتهاي بينالمللي نفت که مدل ن��وآوري باز را پذيرفتهاند ،نگرش
و بينش دوطرف��های (بيرون به درون و درون به بيرون) دارند که اغلب بر
اس��اس منابع بيروني نوآوري و تجاريس��ازي بنا ميشود .مدل نوآوري باز
بهدنبال ايجاد جريان هدفمند دانش به درون و بيرون س��ازمان اس��ت که
جريان دانش به درون منجر به تسريع نوآوريهاي درون سازماني و تكامل
شايس��تگيهاي فنآورانه در درون سازمان و جريان دانش به بيرون منجر
به توس��عهی بازارها براي اس��تفاده ی بيروني از شايستگيهاي فنآورانه و
نوآوريهاي درون سازماني ميگردد [.]23
بر اين اس��اس طي ده سال گذش��ته فضاي نوآوري صنعت جهاني نفت

ش��اهد ش��کلگيري انفجارگونهی تفکر نوآوري باز بوده و بازيگران پيشتاز
بهدنبال پاس��خ اين س��ؤال بودهاند که چگونه ميت��وان در محيط مملو از
دانش و با تغييرات س��ريع فنآورانه کار ک��رد؟ جاييکه حتي بزرگترين
ش��رکتهاي بينالمللي نفت و ش��رکتهاي خدمات ميادين نفتي پيشتاز
مجبور به پذيرش اين واقعيت ش��دهاند که ديگر نميتوان با الگوي سنتي
نوآوري بس��ته کار کرد .اين تفکر باعث ش��ده بازيگ��ران فعال در حوزهی
نوآوري صنعت جهاني نفت بهجاي تمرکز روي فرآیند ثابت خلق ،تجميع
و گس��ترش دانش فنآورانه ،بر فعالسازي و تقويت جريانهاي دانشي به/
از سازمان متمرکز شوند [.]24
ي��ک جنبهی مهم نوآوري ب��از ،توانايي آن در افزاي��ش ظرفيت جريان
دانش��ي به س��ايتهاي جديد و همچنين منابع دانشي از حوزههاي ديگر
است .در این شرایط که دیدگاه از خلق ،تملک و حفاظت از دانش به تأکید
بیش��تر بر جریان و تبادل دانش انتقال مییابد ،مدیریت داراییهای فکری
بهعنوان چالش��ی اصلی مطرح میشود .مثالهاي متعددي از نوآوريهاي
نوترکيب 10وجود دارد که در آن دانش��ي که بهش��کل خوبي در يک حوزه
يا بخش ايجاد ش��ده ،توانسته تأثير قابلمالحظهاي در يک حوزه يا بخش
ديگر که اغلب دور از حوزهی اصلي اس��ت داش��ته باش��د .مشکل بسياري
از س��ازمانها قفلشدن در ش��بکهی موجود دانشي است که تغيير در آن
باعث ناپايداري خواهد ش��د .چالش براي اين سازمانها ،يافتن ،شکلدادن
و فعالکردن ش��بکههاي جديد اس��ت؛ در حاليکه بهط��ور همزمان بايد
اتصاالت به شبکههاي موجود سست شود [.]25
مس��ابقات نوآوري ،حوزهی ديگري اس��ت که در قالب تفکر نوآوري باز
در حوزهی باالدس��تي صنعت نفت توسعه يافته است .ايدهی اصلي درنظر
گرفتن جايزه براي فردي که بتواند راهکاري نوآورانه براي يک چالش ارائه
12
دهد ايدهی جديدي نيست .کرنومتر جان هريسون 11و اختراع مارگارين
هر دو مديون چنين رقابتهايي هس��تند .تفاوت ايجاد ش��ده اينس��ت که
امروزه ،چنين رقابتهايي منجر به سازماندهي سريعتر و سادهتر نوآوري
ميش��ود و بدين ترتيب اين مس��ابقات توانمندي نوآوران را هم در غناي
منابع نوآوري و هم در دستيابي به منابع نوآوري افزايش ميدهند.

 2نم��ودار هزينهی پژوهش و فنآوري نس��بت به فروش ش��رکتهاي نفتي بر
اساس درصد فروش در سال ]22[ 2013
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مقاالت تحلیلی  -کاربرد ی

فرآین��د درونزاي پژوهش و فنآوري فقط به داليل اقتصادي شكس��ته
نش��ده؛ بلكه نوآوري فنآورانه آنچنان پيچيده ،رقابتي و چندرشتهاي شده
كه ش��ركتهاي بسيار اندكي امكان داش��تن تمامي تخصصهاي الزم در
سطح جهاني را درون شركت خود دارند.
امروزه شركتهاي بينالمللي نفت با طرف يا طرفهايي خارج از شركت
خود و در حالت نوين آن با ش��بكه ی همكاريهاي فنآورانه در مورد يك
يا چندين نقطه از نوآوري فنآورانه همكاري ميكنند .همكاري با شركايي
كه از قبل تخصصها و قابليتهاي خاصي در يك يا چند مرحله از فرآیند
نوآوري دارند براي ش��ركتها بسيار اثربخشتر و در اكثر موارد تنها گزينه
است .وجود همكاران و شركاي راهبردي براي كاهش ريسك و زمان الزم
در رس��اندن دستاوردهاي فنآورانه يا محصول تجاري آنها به بازار ،حياتي
محسوب ميشود.
ب��ر اي��ن اس��اس در درون ش��ركتهاي بينالمللي نف��ت فعاليتهاي
بخشه��اي پژوهش و فنآوري تغيير كرد و ش��ركتهاي بينالمللي نفت
نحوهی س��ازماندهي پژوهش و فنآوري را تغيير دادند .اكنون دورهاي كه
پژوه��ش و فنآوري،امپراتوري جداگانهاي درون ش��ركتهاي بينالمللي
نفت بود و بهطور تقريباً مس��تقلي بر اس��اس قوانين خود مديريت ميشد
بهس��ر آمده و ش��ركتهاي بينالملل��ي نفت رويكرد جدي��دي را در مورد
مديريت پژوهش و فنآوري اتخاذ كردهاند.
در رويك��رد جدي��د به مديري��ت پژوهش و ف��نآوري ،مدي��ران بنگاه،
بخشه��اي تج��اري و بخشهاي پژوهش و ف��نآوري بهعنوان يك كليت
تالش ميكنند همگي در يك برنامهی عملياتي يكپارچه تجميع شوند كه
بهگونهاي بهينه به راهبردهاي كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت ش��ركت
ياري برساند.
پيام اين رويكرد جديد آنس��ت كه پژوهش و ف��نآوري بايد بازتر عمل
كند ،دست از موقعيت منزوي و جزيرهاي خود بردارد و در راهبرد شركت
و زنجيرهی ارزش نوآوري فنآورانه يكپارچه گردد.
با تسلط ش��ركتهاي خدمات ميادين نفتي در پيش��تازي فنآورانه در
حوزهی باالدس��تي صنعت نفت در  ،2008ش��ركتهاي بينالمللي نفت،
خ��ود را در وضعي��ت غيررقابتپذي��ر در صنع��ت ديدن��د .از اينرو ظرف
چند س��ال اخي��ر (از  2010بهبعد) هزينهكرد ش��ركتهاي بينالمللي در
زمين��هی پژوهش ،فنآوري و ن��وآوري بهطرز چش��مگيري افزايش يافته
اس��ت .ش��ركتهاي بينالمللي نفتي با وجود كاهش هزينههاي پژوهش و
فنآوري خود (نس��بت به دوره ی قبل از دهه ی  ،)90از طريق مش��اركت
در همكاريه��اي فنآورانه در پروژههاي پژوهش و فنآوري كليدي تالش
ميكنند نق��ش مؤثر خود را بازيابند .بهعبارت ديگر هرچند ش��ركتهاي
بينالمللي نفتي پس از  2010نس��بت ب��ه بازهی زماني قبل از دههی 90
هزين��ه و فعاليتهاي پژوهش فنآوري خ��ود را كاهش دادند اما از طريق
عضويت در ش��بكههاي نوآوري در پروژههاي مشترك پژوهش و فنآوري
حضور فعال يافتند .بهعبارت ديگر هرچند هزينهها و فعاليتهاي پژوهش
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و فنآوري ش��ركتهاي بينالمللي نفتي پس از  2010نس��بت به قبل از
ده��هی  90كمتر بود ام��ا آنها الگوي فعاليت خ��ود در حوزهی پژوهش و
فنآوري را از برنامههاي درون س��ازماني به رويكردهاي بسيار همكارانهتر
ارتق��اء دادند .در واق��ع اين به نوعي بازگش��ت دوب��ارهی بازيگران بزرگ
صنعت نف��ت براي نقشآفريني در حيطهی پژوه��ش ،فنآوري و نوآوري
اما با الگوي جديد است .حضور شركتهاي بينالمللي نفتي در پروژههاي
مش��ترك در قالب ش��بكههاي نوآوري نهتنها امكان دسترس��ی و نظارت
بر توس��عه ی فنآوريه��اي مدنظر خود را فراهم می کن��د بلكه آنها را در
اثر گذاری و جهت دهی کردن تحقيقات کمک می کند .ش��ركتهاي بزرگ
بينالمللي نفتي اغلب مس��ئولیت بهرهبرداري از منابع نفتي (منابع دشوار
و غيرمتعارف) و راهبري مجموعهی شبكههاي نوآوري را بر عهده دارند.
هزينه و زمان بس��يار زیاد توسعه و تجاريسازي فنآوريهاي جديد در
حوزهی باالدستي صنعت نفت و مخاطرهآميز بودن ذاتي حوزهی باالدستي
صنعت نفت منجر به تأكيد آش��كار بر نوآوري تدريجي اين بخش در گذر
سالها شده است .ريسك ها و هزينه های زیاد شكست مربوط به پيشتازي
در توسعه و تجاريسازي فنآوريهاي جديد بنيادي در حوزهی باالدستي
صنعت نفت چنان است كه بازيگران نوآوري اين حوزه ترجيح ميدهند در
حوزهی نوآوريهاي بنيادي وارد نش��وند و فعاليتهاي پژوهش و فنآوري
خود را بيشتر بر نوآوريهاي تدريجي متمركز کنند [27و.]26
با وج��ود پيچيدگيهاي خ��اص فنآوريهاي بخش باالدس��تي نفت و
گاز بهدليل دش��وار شدن ش��رايط محيطي و فعاليت در اين بخش (منابع
هيدروكربوري دور از دس��ترس و دش��وار مانند اعماق آبها ،قطب شمال و
محيطهاي با دما و فش��ار زیاد) ،بيشک در سالهاي آينده ،فنآوريهاي
جديدي ابداع و کاربردي خواهند شد تا به نياز جهاني افزایش توليد نفت و
گاز از مخازن موجود متعارف و غيرمتعارف نفت و گاز پاسخ دهند .از آنجا
كه با وجود تقاضا و نياز شديد حوزهی باالدستي صنعت نفت به فنآوري،
اين صنعت به کند بودن توس��عه و تجاريس��ازي فنآوري شهرت دارد .از
اينرو تسريع توسعهی فنآوري بهخصوص در حوزهی نوآوريهاي بنيادي
نيازمند س��اختاري متفاوت است که خارج از بوروکراسی و فرهنگ حاكم
بر شركتهاي حوزهی باالدستي صنعت نفت باشد تا بتواند سرعت ارائهی
نوآوريهاي فنآورانهی بنيادي در حوزهی باالدستي این صنعت را افزایش
دهد [24و.]18
بر اين اس��اس نياز ش��ديد صنعت نفت به فنآوريهاي جديد با نوآوري
بنيادي و عدم تمايل و توانايي بازيگران عرصهی نوآوري حوزهی باالدستي
این صنعت برای توس��عهی نوآوريهاي فنآورانهی بنيادي ،منجر به ظهور
اس��تارتآپهاي فنآورانه 13در حوزهی باالدستي صنعت نفت با مأموريت
انجام س��ريع نوآوريهاي اغلب بنيادي شد .استارتآپ شرکتی مبتنی بر
ایدهای تا حدی خطرناک (اثبات نشده) است که نقطهای دردناک (مشکل)
را به روش ابتکاری حل میکند .یک اس��تارتآپ باید قطعاً مالکیت فکری
داش��ته باش��د و بتواند آن��را در زمانی نس��بتاً کوتاه بهدس��ت آورد .ظهور
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اس��تارتآپهای فنآورانه در این حوزهی باالدس��تی صنعت نفت با وجود
عدم سنخیتهای این بازیگران با ماهیت توسعهی فنآوری در این صنعت
تحقق یافته است .چراکه ماهیت استارتآپهای فنآورانه بر مبنای حرکت
سریع در توسعه و تجاریسازی فنآوری ،عمر حداکثر هفت ساله دارد؛ در
حالی که میانگین زمان مورد نیاز برای توسعه و تجاریسازی یک فنآوری
در حوزهی باالدس��تی صنعت نفت پانزده س��ال اس��ت .فلسفهی وجودي
استارتآپهاي فنآورانه ،دراین حوزه باالدستي صنعت نفت اغلب حرکت
بهسوي يك شايستگي فنآورانهی جديد با نوآوري بنيادي است [28و.]8
ام��ا از آنجا كه ارزيابي تجربي و تجاريس��ازي ي��ك فنآوري جديد در
ح��وزهی بهرهب��رداري و تولي��د نيازمند حضور ش��رکتی عملياتي اس��ت
اس��تارتآپهاي فنآورانه در مرحلهی تجاريس��ازي نيازمند مشارکت و
همکاري ش��رکتهاي بينالمللي نفتی هس��تند .استارتآپهاي فنآورانه
پس از عبور از مراحل پرخطر در فرآیند توس��عهی فنآوري/فنآوريهاي
منتخب خود و مش��خص ش��دن امكانپذيري عملي آنها ،نياز به تس��ريع
تكامل فنآوري و تجاريسازي آن دارند [29و.]28
در اين مرحله اس��تارتآپهاي مس��تقل توسط ش��ركتهاي عملياتي
تغذي��ه ش��ده و امكان اس��تفادهی سيس��تماتيك از منابع موج��ود در آن
شركتها براي استارتآپها فراهم ميگردد [ .]30مث ً
ال تیمهای توسعهی
محص��ول بينوظيفهاي ،انکوباتور فنآوری یا گروههاي عملياتي ويژه براي
رس��يدن به نتاي��ج فوقالعاده .14با توج��ه به توان اندك اس��تارتآپهاي
فنآورانه و ناتواني آنها در تجاريس��ازي فنآوريهايي كه توسعه ميدهند
اين استارتآپها ،فنآوريهاي خود را از طريق اعطاي حقاالمتياز ،فروش
حقوق مالکيت يا ادغام با يک شرکت بزرگتر روانهی بازار ميكنند .در اين
راستا تجاريس��ازي فنآوريهاي توسعه داده شده توسط استارتآپهاي
فنآوران��ه اغلب نيازمند همکاري و حمايت ش��ركتهاي عملياتي اس��ت
[30و.]29
همچنين دس��تيابي ب��ه منابع (بهخصوص منابع مال��ي) مورد نياز براي
حرکت به درون حوزههاي فنآورانهی جديد و بهس��رعت در حال تغيير و
تكامل براي اس��تارتآپهاي فنآورانهی فعال در بخش باالدستي صنعت
نفت بسيار دش��وار است .يكي از ش��يوههاي تأمين منابع استارتآپهاي
فنآورانه ،سرمايهگذاري بازيگران اصلي (استقرار يافته) حوزه ی باالدستي
صنعت نفت روي آنها در قالب سرمايهگذاريهاي خطريذير است [31و.]4
بر اس��اس موارد فوق ميتوان گفت استارتآپهاي فنآورانه (بازيگران
نوظه��ور عرص��هی ن��وآوري) در ح��وزهی باالدس��تي صنعت نف��ت براي
تجاريسازي دس��تاوردهاي فنآورانهی خود نيازمند حمايت ،پشتيباني و
همکاري با بازيگران استقرار يافتهی نوآوري حوزهی باالدستي این صنعت
هستند و بدون آنها نميتوانند موفق باشند .در واقع ظهور استارتآپهاي
فنآورانه بهعنوان بازيگران جديد عرصهی فنآوري در حوزهی باالدس��تي
صنع��ت نفت ني��ز نهتنها نقش ش��رکتهاي بينالمللي نف��ت در عرصهی
ف��نآوري حوزهی باالدس��تي این صنعت را کمرنگ نک��رد؛ بلکه منجر به

اهميت يافتن و پررنگ تر شدن آن گردید.
عالوه بر اين کوتاه ش��دن چرخ��هی عمر فنآوري نيز س��رمايهگذاري
در فعاليته��اي پژوه��ش و فنآوري را براي ش��ركتهاي كوچك صنعت
نفت بسيار دشوار کرده اس��ت .مواجهه ی بنگاههاي صنعت نفت با محيط
پويا و کوتاه ش��دن چرخهی عمر ف��نآوري و محصوالت منجر به افزايش
راديكال��ي هزينههاي پژوهش و فنآوري ش��ده اس��ت .در واکنش به اين
موضوع براي تحت کنترل درآوردن س��رمايهگذاريهاي سنگين مورد نياز
ب��راي فعاليتهاي پژوهش و فنآوري ،بنگاهه��اي صنعت نفت با تعهد در
کاهش زمان يادگيري و عکسالعمل سريعتر به تغييرات سريع فنآورانهی
محيط از طريق ش��بکههاي استراتژيک براي کس��ب فنآوريهاي جديد
جهت ارائهی راهکارهاي فنآورانه براي تعداد زيادي از مشکالت و تنگناها
به این وضعیت واکنش نشان دادند [27و.]24
در واقع در فضاي جديد روند تکامل عرصهی کسب و کار صنعت جهاني
نفت بهسوي ش��کلگيري اکوسيستم نوآوري اس��ت و در اين اکوسيستم
ش��رکتهاي بينالمللي نفت بايد بهعنوان سازمان اصلي 15عمل کنند .اين
16
بدان معناست که شرکتهاي بينالمللي نفت بايد در جايگاه طراح غالب
يا بازيگر اصلي باش��ند .شرکتهاي بينالمللي نفت در نقش سازمان اصلي
ميتوانند بهعنوان راهبر اکوسيستم ،مجموعهاي از داراييها را فراهم آورند
که قابليت ايجاد ارزش براي اعضاء دارد .سازمان اصلي اگرچه ممکن است
که بهخودي خود فقط بخش کوچکي از اکوسيستم باشد ا ّما برای پايداري
17
و س�لامت اکوسيستم حياتي است .س��ازمان اصلي يک شرکت مرکزي
است که معماري پايه را براي نوآوري محوري تعريف کرده و اعضاي شبکه
را براي طراحي و توسعهی اجزاي مختلف تکمیلکنندهی نوآوريمحوري
دعوت ميکند [ .]32ش��رکت مرکزي بهعنوان راهبر اکوسيس��تم نقش��ي
حياتي در توانمندس��ازي و پردازش فعاليتهاي نوآوري در اکوسيستم ايفا
ميکند.
ش��رکت اصلي محور مدل س��ازماندهي ش��ده است .مدل س��ازماندهي
ش��ده ،توصيف کنندهی گروهي از بازيگران اس��ت که تمايل دارند با هدف
بهرهب��رداري از فرصتها با يکديگر همکاري کنند .اين همکاري بر اس��اس
يک پلتفرم يا معماري آشکار است که توسط شرکت غالب يا بازيگر اصلي
تعريف و طراحي ش��ده اس��ت [ .]33پلتفرمهای صنع��ت یا پلتفرمهای
خارجی عبارتند از محصوالت ،خدمات یا فنآوریهای توس��عهیافته توسط
یک یا چند شرکت که زیرساختهای الزم برای عرضهی نوآوریهای مکمل
توس��ط تعداد بیشتری از شرکتها را فراهم آورده و بهطور بالقوه در سطح
شبکه مؤثرند .ش��باهت آنها با پلتفرمهای داخلی اینست که پلتفرمهای
صنعتی زیرس��اختی با اجزاء یا فنآوریهای مش��ترک با قابلیت استفادهی
مجدد ایجاد میکنند و این زیرس��اختها را در اختیار ش��رکتهای بیرونی
نیز قرار میدهند .براي تحقق اس��تراتژي شرکت مرکزي ،يک سازمان بايد
ع�لاوه بر تمرکز روي خلق ارزش براي اکوسيس��تم ،به تس��هيم اين ارزش
ميان اعضاء نيز توجه داشته باشد .شرکتي که استراتژي شرکت غالب را بر
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ميگزيند بهدنبال حفظ بخش بزرگي از قدرت اکوسيستم و استخراج ارزش
از آنس��ت .بر اين اس��اس در حوزهی باالدستي صنعت نفت ،بر اساس مدل
اکوسيستم نوآوري ،ش��رکتهاي بينالمللي نفتي بهعنوان سازمان مرکزي
بايد عالوه بر تعريف معماري پايه براي نوآوري ،اقدام به همگرا کردن ساير
بازيگ��ران و جاي دادن آنها در اين پلتفرم بر مبناي حوزههاي شايس��تگي
آنه��ا کنند .همچنین ع�لاوه بر تمرکز روي خلق ارزش براي اکوسيس��تم،
باید به تس��هيم اين ارزش ميان اعضاء ني��ز بپردازند تا از اين طريق قدرت
حکمراني اکوسيس��تم نوآوري را در دس��ت داشته باشند و سهم بزرگي در
اس��تخراج ارزش از آن ايفا کنند .اغلب اجزاي (اعضاي) اکوسيس��تم براي
تعريف مزيت رقابتي ،اس��تراتژي تمرکز بر يک حوزهی شايستگي را بهکار
ميبندند .برخي ش��رکتها نيز استراتژي گوش��هبازار را از طريق استراتژي
تنوع بهکار می گیرند .معموالً چنين ش��رکتهايي کوچکتر بوده و به ساير
اجزاي اکوسيستم وابسته هستند .اين موضوع بهعنوان فرصتی براي اعضاي
کوچکتر اکوسيس��تم بهحس��اب ميآيد .رويکرد اکوسيس��تمي به موضوع
نوآوري در حوزهی باالدس��تي صنعت نفت باعث بازآفريني مدل کس��ب و
کار بازيگران عرصهی نوآوري در این حوزه از الگوي قديمي به الگوي نوين
مطابق جدول 1-شده است.
نتيجهگيري

رويکرده��اي آيندهنگران��ه مؤيد آنس��ت که ارزش اف��زودهی حاصل از
تولي��د فنآوريه��اي مرتبط با صنع��ت نفت ،در آين��ده بهمراتب بيش از
س��رمايهگذاريهاي موج��ود در منابع نف��ت و گاز منجر ب��ه ارتقاء ارزش
افزودهی کل اين صنعت می شود .و اين موضوع با سرمايهگذاري روزافزون
ش��رکتهاي بينالمللي و کشورهايي که حتي صاحب منابع هيدروکربني
راهب��ردي داخلي در دنيا نيس��تند ،روزبهروز ش��فافتر ميگردد .بنابراين
بازيگران حوزهی باالدس��تي صنعت نفت در آينده جهت رسيدن به اهداف
بلندمدت چش��مانداز و حتي بقاي رقابتپذيری خود چارهاي جز توسعهی
مبتني بر فنآوري و نوآوري ندارند.
 1بازآفريني مدل كسب و كار بازيگران عرصهی نوآوري در حوزهی باالدستي
صنعت جهاني نفت بر مبناي سه متغير استراتژي ،سازمان و مالي []34
ابعاد

مد ل كسب و كار قد يم

مد ل كسب و كار نوين

استراتژي محصول

ساختار چند بخشي

بسيار متمركز

اد غام افقي بر مبناي مالكيت ظهور سيستمهاي باز زنجيرهی تأمين
استراتژي فرآیند
جهاني
فنآوريها
سازمان

مالي
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كاركنان مسير شغلي و حقوقی تحرك نيروي كار بين شركتها با
که طي مسير شغلي افزايش برنامهای متنوع از گزينههاي سهام
كه بهطور معمول بهعنوان جبران
مييابد د ارند
خد مات براي جذب و نگهد اري
كاركنان استفاد ه ميشود
حفظ سود هاي حاصل و
سرمايهگذاري مجد د آنها

سرمايهگذاري خطرپذير

مدت مديدي اس��ت ک��ه نقش ف��نآوري و ن��وآوري در برتري در
عرصهی رقابت جهاني حوزهی باالدس��تي صنعت نفت شناخته شده و
به گس��تردگی در محافل علمي و صنعتي پذيرفته ش��ده که بازيگران
صنعت جهاني باالدستي نفت بايد در طول زمان بهطرز موفقيتآميزي
توسعه و پذيرش (تجاريسازي) نوآوريها را مديريت کنند تا بتوانند
عملکرد مناس��بي در عرصهی رقابت داش��ته باش��ند و در محيطهاي
تجاري و فنآورانهی امروزي رقابت نمایند .بر اين اس��اس در عرصهی
کس��ب و کار صنعت جهاني باالدس��تي نفت مفهوم شرکتهاي نوآور
ظهور کرده است.
بديهي اس��ت كه افزايش ظرفيت كارآي��ي فنآورانه و نوآورانه در فضاي
رقاب��ت مبتني بر فنآوري و ن��وآوري در حوزهی باالدس��تي صنعت نفت
مستلزم ش��ناخت دقيق از قواعد کسب و کار فنآوري ،منابع و مؤلفههاي
بالق��وهی محدود موجود و هدايت آنها در راس��تاي ن��وآوري در حوزههاي
فنآورانه مورد نياز براي رقابتپذيري در صنعت است.
در محي��ط رقاب��ت مبتن��ي بر ف��نآوري و ن��وآوري در این حوزه
بازيگراني که قصد تبديل ش��دن به سازمانهاي پيشرو را دارند براي
کسب سود از نوآوري فنآورانه نه فقط در امر نوآوري فنآورانه بلکه
بايد در طراحي مدل کسب و کار نيز برتر باشند و گزينههاي طراحي
کسب و کار ،نيازهاي مشتري و مسيرهاي فنآورانه را بهخوبي درک
کنند.
امروزه نوآوري از مشاركتهاي فنآورانه ،شبكههاي دانشي و مدلهاي
جديد تأمين مالي پروژههاي استراتژيك توسعه ی فنآوري منتج ميشود.
هر یك از پروژههاي اس��تراتژيك توس��عهی فنآوري دربردارندهی سطح
جديدي از ريس��ك هس��تند و بنابراي��ن نياز به اس��تراتژيهاي مديريت
ريس��ك دارند .مدلهاي جديد و نوآورانهی كسب و كار كه براي مديريت
بهتر زنجيره ی ارزش صنعت نفت طراحي ش��دهاند را ميتوان در سراسر
ای��ن صنعت مش��اهده كرد .این مدله��ا بازپيكرهبندي عمودي مس��تمر
و همگراي��ي زنجي��رهی ارزش دارن��د .توس��عهی پاس��خهاي فنآورانه ی
استراتژيك متناسب با چالشهاي صنعت نفت نيازمند ترجمهی نيازهاي
صنعت به فرآیندها ،س��اختارها و مدلهاي كس��ب و كار مناسب تعريف
ش��ده در پژوهش و فنآوري و نوآوري اس��ت .بازيگران حوزهی باالدستي
صنعت نفت بايد از طريق تحول در مدل كس��ب و كار محوري يا طراحي
مدل كسب و كار جديد براي حصول به رشد از بخشها يا بازارهاي جديد
اق��دام کنند كه این امر نيازمند تلفيق ش��ناخت تحليلي ،دانش عميق از
صنع��ت و الگوهاي نوين همکاريه��اي فنآورانه و ديدگاههاي غني براي
افزايش بازده س��رمايهگذاري در نوآوري و پژوهش و فنآوري آن اس��ت.
بنابراي��ن بازيگراني که قصد ايفاي نقش در عرصهی فنآوري این حوزه را
دارند بايد فرهنگ ،دانش و انعطافپذيري الزم جهت عضويت و همکاري
با ش��بکههاي مختلف فنآورانه را با رويکرد اکوسيس��تم نوآوري در خود
ايجاد کنند.
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پانویس ها
1. Self-reinforcing cycle
2. Core competency
3. Hyper competition
4. Rapid technological changes
5. Oil Sands
6. Petrofac
7. Schlumberger
8. Halliburton
9. Transocean

10. Recombinant Innovation
11. John Harrison’s chronometer
12. Margarine
13. Tech Start-Ups
14. skunk works operation
15. Keystone Organization
16. Dominators
17. Hub Firm
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