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تکامل مدل تجاری ( NOCشرکتهای ملی نفت) به مدل تجاری INOC
(شرکتهای ملی-بینالمللی نفت) توسط پیشرانان
بیژن مستقل ،هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

بازنگ��ری و ارزیاب��ی مدله��ای تجاری
ش��رکتهای ملی نفت جه��ان (،)NOC,s
چالشها و فرصتهایش��ان ،اس��تراتژیها
و رونده��ای تج��اری و مدیریتی برآمده از
آنها ،در دستور کار تحلیلگران و مشاوران
مدیران ارش��د موفق ای��ن مجموعهها قرار
دارد .نقش بیبدیل ش��رکتهای ملی نفت
در ترسیم تغییرات دورنمای انرژی جهان
و پاسخ به تغییرات تقاضا در کشف ذخایر
جدید و توس��عه و بهرهب��رداری از آنها که
هم��ان توس��عهی ملی و ژئوپلتیک اس��ت
بهعنوان متولی منابع طبیعی کشورهایشان
و مدیری��ت عمومی زنجیرهی تولید نفت و
گاز از باالدس��ت تا پاییندس��ت بر کسی
پوشیده نیست.
در س��الیان اخیر ش��راکت شرکتهای
( )NOC,sبا ش��رکتهای بینالمللی نفت
( )IOC,sدر قال��ب رقابته��ای تنگاتنگ
ب��ا آنه��ا ،روند مدله��ای تج��اری آنها را
بهس��مت ادغام ،امتزاج و کس��ب داراییها
ی��ا مفه��وم (Mergers & Acquisitions
 (M&Aکشانده که در حقیقت هدف آنها
کسب داراییهای بینالمللی بیشتر است.
در این راس��تا دولتهای حاکم بر NOC,s
از اس��تراتژی قدیم��ی س��رمایهگذاری
اس��تراتژیک ب��ر مناب��ع داخل��ی و ارائهی
خدمات اکتش��اف ت��ا تولید صرف��اً دولتی
عب��ور کرده و این ش��رکتها را بهس��مت
س��رمایهگذاری مش��ترک با ش��رکتهای
بینالملل��ی ،کس��ب مهارته��ا ،مدیریت
پروژههای مهندس��ی برتر و فنآوریهای
پیشرفته سوق دادهاند.
در این راستا دولتهای کشورهایی مثل

چین ،مالزی ،برزیل و عربس��تان سعودی
در خ��ط مق��دم این روند و م��دل تجاری
جدید قرار گرفتهاند؛ مدل امتزاج و کسب
داراییهای بینالمللی (.)M&A
بازار این رون��د جدید در مدل تجاری و
البته س��اختاری برای NOC,sها در س��ال
 2012بیش��تر از  400میلی��ارد دالر بوده
که متعلق به شرکتهای ملی نفت پیشران
 NOC,sبا چنین روند تجاری بوده اس��ت.
یعنی ش��رکت ها مث��لAramco،KPC, :
Petrochina,

Petronas,

Potrobras,

Sinopec, Statoil

بسیاری از این شرکت ها با تغییر صریح
قوانی��ن ،مدل قراردادها ،رژیمهای مالیاتی
جدید و ساختار بهرهی مالکانهشان در این
روند جدی��د تجاری یعن��ی ( )M&Aقرار
گرفته و مدیریت متمرکز یا نیمهمتمرکزی
را با شرکای خارجی خود در داخل و خارج
کشور خود اعمال کردهاند.
بدیهی اس��ت که مناس��بات سیاس��ی و
چالشهای ناش��ی از آن نیز ب��ر روند این
س��رمایهگذاری تأثی��ر مس��تقیم خواه��د
داش��ت .با توجه به کنترل و مدیریت 90
درص��د مناب��ع هیدروکربن��ی در جهان تا

ملی نفت،

 2012توس��ط این شرکتهای
رقابتهای تنگاتنگی بین آنها پدید آمده و
آنها را ناچار به استفاده از خدمات ،سرمایه
و فنآوریه��ای ش��رکتهای خارجی در
مدیریت منابع انسانی ،پولی و داراییهای
خود ک��رده که ای��ن امر باعث توس��عهی
ش��رکتهای خدمات��ی ( )OFSCمیادین
نفتی و رشد رقابتها شده است.
بنابراین حساس��یت در توسعهی پایدار
م��دل تج��اری ،مان��دگاری و رش��د این
ش��رکتهای  NOC,sبیش از پیش ش��ده
اس��ت .عوامل اساس��ی در مدیریت چنین
مدل پایداری را میتوان در محورهای زیر
خالصه کرد:
جهت دسترسی به سرمایه و توسعهی
بیشتر در بخش داخلی و تولید حداکثری
باالدس��تی باید بهس��مت حداکثر کس��ب
سرمایهی خارجی و امتزاجهای بینالمللی
حرکت کرد.
افزای��ش قیم��ت نفت یعن��ی افزایش
هزینهها و در نتیجه دسترس��ی بیشتر به
مناب��ع پولی و مال��ی .بنابراین برای فرار از
برخی موانع مثل تحریمهای سیاس��ی ،در
این مدل تج��اری دوباره فرم��ول امتزاج،
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ادغام و مش��ارکت خصوصی با بخشهای
بینالملل��ی و س��هامداران خصوص��ی
بینالمللی مطرح شده است.
دوری از مذاک��رات صرف��اً دولت��ی با
دولته��ای دیگ��ر در قالب م��دل تجاری
دول��ت با دولت و ف��رار از ریس��ک با این
معادالت
یک مدل تجاری پایدار برای  ،NOCباید
ب��ا احراز پایداری اقتصادی داخل کش��ور،
تصمیمات داخلی مترتب بر آن و در تعادل
با ش��رایط خارجی و محیط بیرونی کشور
باشد.
ای��ن ش��رکتها اخی��را ً ب��رای خ��روج
از س��یطرهی کام��ل حاکمی��ت دولت��ی
ب��ر مناب��ع و داراییه��ای خ��ود بهتدریج
بهس��مت م��دل تج��اری جدی��د در قالب
ش��رکتهایی ب��ا م��دل  INOCرفتهان��د.
International – National Oil Company؛

شایان ذکر است نوآفرینیها و توسعهی
R&Dها در شرکتهایی با این مدل تجاری
بیشتر از شرکتهای قدیمی  NOC,sبوده
است.
در ح��ال حاض��ر آرامک��و ،پتروب��راس،
پترون��اس و ش��رکتهای چینی ،در درون
خود  R&Dهای تجاریسازیشدهی قوی
ایجاد کردهاند Petrochina .در  2012بین
همه  R&Dهای صنع��ت نفت دنیا رتبهی
نخست را کسب کرده است.
از ای��ن رهگذر امروزه تولی��د در ذخایر
نامتع��ارف و پتانس��یلهای نفت��ی در
قطبهای ش��مال و جنوب دنیا و بسیاری
پروژههای بزرگ آغاز شده است.
در پروژهه��ای  Joint Ventureنف��ت
س��نگین بین آرامکو و ش��ورون یا رزنفت
و اکس��ون موبی��ل در قط��ب ،کار روی
مگاپروژهها بهصورت مشارکت تولید انجام
شده است.
بنابراین امروزه ش��اهد سه مدل شرکت
نفتی و مدل تجاری توس��عه هستیمIOC,:

ای��ن یعنی عملک��رد مدیریت��ی فراتر از
مرزهای داخلی.
در واق��ع ای��ن ش��رکت ها از دی��دگاه مالی و NOC ,INOC
نتیجه اینک��ه در مدل جدی��د تجاری-
عملیاتی بس��یار ش��بیه به  IOC,sها شدهاند اما
از نظر س��اختاری کم��ی متفاوتن��د .این مدل ساختاری فوق با رقابت بیشتر ،قراردادهای
س��اختار مدیریت��ی و عملک��ردی یعنی  INOCمدل خدماتی ریسکدار بهصورت یکپارچه
بهمنزل��هی پلی اس��ت که کمبوده��ا ،فضاهای یعنی  Integrated Service Contractطرح
خال��ی و نواقص مدل تج��اری قدیمی  NOCها میشود .بدین ترتیب که یک ( IOC,sمثل
را کاه��ش داده اس��ت .حاال ش��رکتهای بیکرهیوز) در کش��وری مثل عربس��تان با
ملی نفت ،هم مثل س��ابق با ش��رکتهای افتتاح مرکز  ،R&Dزمینهساز کار مشترک
بینالمللی نفتی هم��کاری میکنند و هم در قال��ب م��دل تجاری ف��وق روی ذخایر
در قالب دی��دگاه نوین ب��ا یکدیگر رقابت نامتع��ارف (بهط��ور خاص ش��یل گازی و
تایت گازها) می گ��ردد .مثالی دیگر از این
دارند.
در ای��ن مدل جدید چه��ار عنصر اصلی مدل ،همکاری عربستان با سینوک Cnooc
 NOC,sپایدار و حفظ ش��دهاند :دسترسی جهت کار روی مخازن شکافدار است .این
به س��رمایه در هر ش��رایطی ،دسترسی به یعنی امتزاج برای یک هدف تجاری واقعی
فنآوری برتر ،توانایی و مشارکت بیشتر و و زودبازده که در اقتصاد هر دو کشور اثری
اشتغال بیشتر در داخل کشور.
ملموس و محس��وس دارد .ب��ه بیان دیگر
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مصداقی اس��ت از تجارت عملیاتی ،دقیق
و بازارمح��ور و تطابق نوع قرارداد با رویهی
جدید و مدل تجاری پایدار و توسعهگرا.
رویهی مدل جدید تجاری در یک INOC

رقاب��ت ب��ا  IOC,sه��ا در چندین هدف
ژئوگرافیک
افزای��ش درج��هی آزادی از حاکمی��ت
دولتی ص��رف بهس��مت بازار س��رمایهی
ِ
خارجی و خصوصی
اصالح و توسعهی پایدار  R&Dبازارمحور
داخلی و تواناییهای اصیل و واقعی
افزایش سرمایهگذاری در مراکز R&D
اصالح نظام مشارکتهای خارجی
افزایش سطح مهارتها در داخل و خارج
ام��ا آیا در ش��رکت ملی نفت ای��ران برای
چالشه��ای اساس��ی زیر (ک��ه از دیرباز و
بهخص��وص اخی��را ً ب��ا آنها درگیر اس��ت)
تحلیل مس��تدلی جهت ایج��اد تغییراتی
شبیه به آنچه ش��رکتهای بزرگ نامبرده
در این راه انجام داده و نتیجه هم گرفتهاند
دارد یا خیر؟
ریسک تأمین سرمایه و دسترسی به آن
ریسک مدیریت منابع انسانی و نخبگان؛
بهویژه در سطح مدیران ارشد
ریسک مدیریتی  R&Dناکارا ،بدون بازار
و سطحینگر
ریس��ک تأمین بودجه و مس��ئولیتهای
اجتماعی در شرکت ملی نفت
ریسکهای محیط زیستی
ریسکهای اکتشاف منابع ذخایر پیچیده
و نامتعارف
ریس��کهای سیاس��ی مانع از توسعهی
صنعت نفت
آیا زمان تغییر مدل تجاری-ساختاری  NOCحداقل
بهسمت یک  INOCنیمبند نرسیده است.؟!

