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معرفی شرکت های برتر نفتی جهان؛
شركت استاندارد اويل

مهدي شاه حسيني  ،معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت

قرن از وقوع آن همچنان آموزههاي بسياري
مقدمه
اولين شرکتهاي چند مليتي نفتي در آمريکا از داستان اين شركت ميتوان آموخت.
به فاصله چند سال پس از پايهگذاري صنعت
نفــت در اين کشــور پديد آمدنــد .در واقع  -1شكلگيري شركت استاندارد اويل
ظهور اين گونه شــرکتها ،با نام شــخصيتي جان دي راكفلر ،در سال  1839در ريچموند
عجيــب و اســتثنايي يعني جان ديويدســون نيويــورك به دنيا آمد .در شــانزده ســالگي
راکفلــر 1عجيــن شــده اســت .نبــوغ او در در کليولند و در يک شــرکت كشتيســازي
مديريت و ســازماندهي شــهره بود؛ هرچند مشــغول به کار شــد .او در  20سالگي با پس
در نظر برخي نيز ،منفورترين سوداگر آمريکا انــداز  1000دالري خود و  1000دالري كه
بود .وي در ســال  1862و در سن  23سالگي از پدر خود قرض گرفت با شــراكت برابری
وارد صنعت نفت شــد و ابتدا بخش پااليش با موريس کالرک ،شرکتي براي داد و ستد
و ســپس بخش حمل و نقل نفــت آمريکا را کاال تأســيس کرد که اين شرکت در اوهايو
تحت کنترل خود درآورده و در ســال  1870گنــدم ،در ميشــيگان نمــک و در ايلينويــز
شرکت استاندارد اويل نيوجرسي 2را تأسیس گوشــت خوک ميفروخت .دو سال پس از
کــرده و اوليــن غول نفتي جهان متولد شــد .کشف نفت در پنسيلوانيا ،راکفلر و کالرک
جریان  اســتاندارد اويل يكي از داســتانهاي نيز وارد بازار نفت شــده و به ســود سرشاري
مهيج اقتصاد آمريكا به شــمار مــيرود .این رسيدند .ســاخت راه آهن جديد کليولند در
اتفاق زماني رخ داد كه آمريكا در حال گذر ســال  ،1863اين شــهر را در شــرايط رقابت
ســريع از جامعه كشــاورزي بــه بزرگ ترين تجارتــي قــرار داد و نفت ،ســرمايهگذاران
اقتصاد صنعتي جهان بود .تأثير اين شــركت بیشماري را به سوی اين شهر روانه کرد.
بر آمريكا بســیار زیاد بود و با گذشــت يك در فوريــه  1865به دلیل اختالف بین راکفلر

و کالرک قرار بر اين شــد كه در يك حراج
خصوصــي بين خودشــان ،هر كــس قيمت
بيشتري براي مؤسســه پيشنهاد كرد ،تمام آن
را تصاحــب كند .حراج با  500دالر شــروع
شد و سرانجام جان دي راکفلر ،شرکت را به
مبلغ  75هزار دالر از شــريک خود «موريس
کالرک» خريد .نيم قرن بعد ،راکفلر گفت:
مــن آن روز را ســرآغاز موفقيتهايــم در
زندگي می دانم.
اصل مهمي كه راكفلر در مؤسسه خود با دقت
پايهگذاري كرد و پیوسته به آن عمل میکرد
و ريشــه در عقايد مذهبيش داشت اين بود كه
همــواره يك اعتبــار نقــدی الزم و مكفي را
بــراي پرداخت هزينههاي گوناگون شــركت
در دسترس خويش نگه میداشت .رعايت اين
اصل نه تنها شــركتش را از خطرات ،تكانها
و ســقوطهاي ناگهانــي بــازار و دورانهاي
ركود محفوظ ميداشــت ،بلكه بــه او امكان
مــيداد که از پيش رســیدن چنيــن تحوالتي
كه براي ديگران خطر مســلم بود ،به نفع خود
بهرهبرداري كنــد .راكفلر معتقد بود این اصل
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سرفصل ویژه

 -3اقدامــــات قانونــي عليــــه شــركت
استاندارد اويل

شرط الزم و غيرقابل اجتناب همكاري و ادغام
براي به حداقل رساندن خطرات موجود است.
او با تكيه بر اين اصل او در سال  1867همکار در ســال  1879اســتاندارد اويــل  90درصد
پااليشــگاههاي آمريــکا را تحــت حاکميت
جديدي به نام هنري فلگلر 3يافت.
خــود درآورد .در اواخر دهه  1870اقدامات
 -2گــــامهاي نخســت توســعه شــركت جديدي برضــد انحصار راکفلر انجام شــد.
نخســتين اقدام ،ســاخت خط لولــه راه دور
استاندارد اويل
در همان اوايل تأسيس شــركت استاندارد موسوم به «تايد واتر پايپ الين» بود که نفت
اويــل ،بخــش حمــل و نقل شــرکت راه را از حوزههــاي نفتي تا محل تالقي راه آهن
انــدازي و در عمل ثابت شــد که کانون و پنســيلوانيا و ريدينگ در مسافتي حدود 170
محور موفقيت شــرکت همين مســئله بوده کيلومتر به سوي شــرق ميفرستاد .خط لوله
اســت .حجــم ،كارآيي و قدرت ســازمان به تدريــج رقيب عمده راهآهــن در حمل و
راکفلر ،او را قادر به اخذ تخفيف مناســبي نقل راه دور شــد .اســتاندارد اويل به سرعت
دســت به کار شــد و چهار خط لوله راه دور
از شركتهاي حمل و نقل ريلي کرد.
توليــد نفت در دهه  1870افزايش يافته بود از حوزههاي نفتــي به کليولنــد ،نيويورک،
و هرچقدر توليدکنندگان درصدد محدود فيالدلفيــا و بوفالو کشــيد و ظرف دو ســال
کردن توليد برآمدند ،موفق نشــدند .قيمت سهامدار جزء تايد واتر شد .اکنون استاندارد
نفت آن قدر پايين آمـ�د که نفتخام را به اويل به اســتثناي تايد واتر تقريباً همه خطوط
را در حوزههاي نفتي در کنترل خود داشت.
رودخانهها و مزارع سرازير مي کردند.
در ســال  1870راکفلــر و فلگلــر تصميم در همان سال توليدکنندگان حوزههاي نفتي،
گرفتنــد مشــارکت خــود را بــه شــرکت يکســری اقدامــات قانوني بر ضــد تبعيض
سهامي تبديل کنند .آنها شرکت استاندارد در نرخهــاي راهآهن پنســيلوانيا انجام دادند.
اويــل را تأســيس کردنــد .گزينــش نــام يــک هيئت منصفــه ،راکفلر ،فلگلــر و چند
«استاندارد» اشــاره ضمني به اين مسئله بود تن ديگــر را متهم کرد و کوشــيد تا راکفلر
كه محصــوالت آنها از لحــاظ كيفيت در به عنوان مجرم به پنســيلوانيا مسترد شود .ولي
ســطح استاندارد اســت که این امر اطمينان با قول مســاعد فرماندار ايالتــي نيويورک به
مصرفكننــده را جلــب میکــرد .راکفلر تقاضاي راکفلر ،اين کوشش به جايي نرسيد.
يک چهارم ســهام شــرکت را کــه در آن
زمان يک دهم صنعــت پااليش آمريکا را  -4تشكيل تراست (اتحاديه) استاندارد اويل براي
در دست داشت ،به خود اختصاص داد.
فرار از اتهامات افكار عمومي
در پايــان مــاه فوريــه  ،1872اعتراضهاي در حالي که دادگاهها وافکار عمومي در تنگنا
توليدكننــدگان نفت بــه راکفلــر و ديگر مانده بودند ،نظم داخلي و کنترل هوشمندانهاي
صاحبــان پااليشــگاهها ســبب تحريــم در امپراتوري وســيع راکفلر برقرار شــده بود.
پااليشگران و مؤسسههاي راهآهن شده و مفهوم قانوني تراســت در موافقتنامه «تراست
در نتيجه توليدات پااليشگاههاي استاندارد استاندارد اويل» که در دوم ژانويه 1882به امضا
اويل کاهش يافت .امــا راكفلر همچنان به رســيد ،رســميت يافته بود .در حقيقت ،دليلي
خريد ســهام پااليشــگاهها و شــرکتهاي شــخصي در اين باره وجود داشــت .راکفلر و
عمــده هر منطقه مبــادرت ميکرد و نظريه شريکان او به فکر مســائل مرگ و ارث افتاده
متهورانــه خود را درباره اينكــه تقريباً تمام و نتيجه گرفته بودند که با نظام موجود ،مرگ
پااليشگاههاي موجود كشور را به صورت يکــي از آنان ســبب ابهــام و اختــاف نظر و
تشــكيالتی يك پارچه ادغــام کند عملي جدال درباره ارزش ســهام شده و به درگيري
مينمود.
منجــر خواهد گردید .به همين منظور برای هر
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چيزي هر چند کوچـ�ک ارزيابي و هيئت امنا
تشــکيل شد و ســرمايه و تمام داراييهاي زير
کنترل استاندارد اويل را تحويل گرفت .راهبرد
بنيادي حاکم بر استاندارد اويل ،توليد مبتني بر
هزينه کم بود .در ميانه دهه  1880سه پااليشگاه
استاندارد اويل در کليولند ،فيالدلفيا و بايون در
نيوجرســي متجاوز از يک چهارم نفت ســفيد
جهان را توليد ميکردند .راکفلر هنگام تشکيل
تراست حدود چهل سال داشت و يکي از شش
ثروتمند آمريکا به شمار مي آمد.
 -5رويكرد جديد استاندارد اويل؛ استخراج
نفت خام

تــا اواخــر دهــه  ،1890اســتاندارد اويــل
فعاليتهــاي خــود را بــه پااليــش ،حمل و
فروش نفت محدود کرده بــود و فعاليتي در
زمينــه توليد نفــت نميکــرد .از نظر اعضاي
کميته اجرايي تراست ،اســتاندارد اويل نبايد
به داد و ستدهاي مخاطرهآميز مشغول ميشد.
تنها موردي که ســبب نگرانــي بود ،محدود
بــودن منابع نفت بــود و توليد فراوان ســبب
کاهــش توان توليــد چاهها شــده و تنها اميد
باقــي مانده اين بــود که منابــع نفت ديگري
کشــف شــوند .در ميانه دهه  1880در شمال
غربي اوهايو حوزههاي ليما-اينديانا كشــف
شــد .اين حوزهها چنان غني بود که در سال
 ،1890يــک ســوم نفــت ايــاالت متحده را
تأمين ميکرد .در اين زمان ،اسـ�تاندارد اويل
به فکر توليد و اســتخراج نفت افتاد .اما بوي
نامطبــوع نفــت اوهايو ،به دليــل گوگرد باال
بزرگترین مشــکل بود .در سالهاي 1888
و  1889کشف يک شــيميدان آلماني به نام
«هرمان فراش» ســبب شــد تا گوگرد نفت از
آن گرفته شــود و بــوي تخم مــرغ گنديده
برطرف شــود .پس از اين ماجرا ،قيمت نفت
ليما افزايش يافت .راکفلر شرکت را ترغيب
ميکــرد تا چاههاي بيشــتري بخــرد و به اين
ترتيب در ســال  ،1891اســتاندارد اويل يک 
چهارم نفتخام آمريکا را استخراج ميکرد.
شــرکت براي پااليش نفت ليما ،در محلي به
نام وايتينگ ،بزرگترين پااليشــگاه خود را
تأسيس کرد .در سال  1895با اخطار تاريخي
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جوزف سيپ ،دوران بورس نفت پايان يافت
و از آن پس تمام خريدها بر مبناي قيمتهاي
بازارهاي جهاني شــد .به اين ترتيب ،سيپ و
اســتاندارد اويل ،قيمت خريد نفت آمريکا را
براي 80تا  90درصد خريداران يا فروشندگان
تعيين ميکردند.
 -6ورود اســتاندارد اويل بــه بازارهاي بين
المللي نفت

رساندن اولين محموله نفت به اروپا كار بسیار
دشواري بود .دريانوردان نگران وقوع انفجار
ناشي از حمل نفت بودند و كسي حاضر نبود
اين ريسك را بپذيرد .سرانجام در سال 1861
يك كشــتيدار در فيالدلفيا توانست محموله
نفت را ســالم به لندن برســاند .به اين ترتيب
صنعت نفت آمريكا توانست بازار محصوالت
خود را در بخشهايي از دنيا گســترش دهد.
روياي صادرات نفت تقريباً يك شــبه محقق
شد و باز هم اين راكفلر بود كه در پايان دهه
 1870حدود  90درصد صادرات نفت چراغ
آمريكا را به عهده داشت.
 -7نفرت عمومي از تراست استاندارد اويل

ترقيخواهي در آمريكا اوج ميگرفت .هدف
اين نهضت تازه ،اصالحات سياسي ،حمايت
از مصرفكننــده ،عدالت اجتماعي و كنترل
مقررات حاكم بر مؤسسات بزرگ صنعتي و
مالي بد كه اين بخــش اخير با افزايش تعداد
تراســت به عنوان يك مســئله حاد در سراسر
آمريــكا تبدیل به موضوع روز شــده بود .در
انتخابات رياست جمهوري سال  ،1900مسئله
تراســت به عنــوان يكي از مهمترين مســائل
پا نویس ها

مبارزات انتخابات در آمده بود و ويليام مك
كلينــي اندكي پس از پيــروزي خود در اين
انتخابات عنوان کرد که حل مســئله تراســت
بايد به عنوان يكي از اساســيترين برنامهها،
هر چه سريعتر مورد توجه قرار گيرد.
حمالت رســانهاي عليه انحصار و فســاد در
فاصله ســالهاي  1902تا  1912به اوج خود
رســيد و بيش از هزار مقالــه بر ضد اقتصاد و
تراست استاندارد اويل منتشر شد .وقتي آيدا
تاربل 4سردبير مجله مك كلور و بزرگترين
بانــوي روزنامه نــگار آمريــكا در اوايل قرن
نوزدهــم ،در ســال  1902کار خــود را براي
تحقيق در خصوص تراســت استاندارد اويل
آغاز کرد ،در عمل چيز متفاوتي يافت .تاربل
 5ســال وقت صرف نوشــتن  24مقاله درباره
اين غــول نفتي کــرد .او به همــه بايگانيها
و ســوابق عمومي سرکشــيد تــا مدرکي در
مورد اســتاندارد اويل بيايد .با مردم بســياري
مصاحبــه و اســناد متعددي را بررســي کرد.
آراء دادگاههــا را ديد و هزاران ســند ديگر
را مطالعه کرد .گزارشهــاي او در كتابي به
عنوان تاريخچه شــركت اســتاندارد اويل در
ســال  1904چاپ شــد .اين كتــاب در واقع
وســيله انتقامجوئي مناطق نفتخيز از كساني
بود كه آن مناطق را تسخير كرده بودند .آيدا
تاربل هم در عمــق جوامع مناطق نفتخيز پا
بــه جهان گذارده و پــرورش يافته بود .نتيجه
گزارشهــاي او اين بود که اســتاندارد اويل
به خوبي ســازماندهي شــده و اهــداف خود
را بســیار عالي و با باالتريــن کارايي و دقت
انجام ميدهد .راکفلر از ابزاري نظير رشــوه،
کالهبــرداري ،خشــونت ،فســاد کارمنــدان

Henry M. Flagler
Ida M. Tarbell
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دولتــي و کارکنان راهآهن اســتفاده کرده و
براي شکست دادن رقباي تجاري خود از هر
ابزار قانوني و غيرقانوني ســود ميبرد .افکار
عمومي برانگيخته شــد و ديگر چهره راکفلر
نامريي نبود.
 -8انحــال شــركت اســتاندارد اويــل و
شكلگيري شركتهاي مهم نفتي در آمريكا

پــس از قتل مــك كينلي ،تئــودور روزولت
رئيس جمهور آمريكا شد .او يك ترقيخواه
بود .دولت او  45اليحه بر ضد تراست تنظيم
كــرده و در مــاه نوامبر ســال  1906با تقديم
شــكوائيهاي به دادگاه فدرال ســنت لوئيس،
اســتاندارد اويــل را بــه طور رســمی مورد
تعقيــب قرار داده و آنرا براســاس قانون ضد
تراست «شرمن» كه در سال  1890به تصويب
رســيده بود متهــم به توطئه بــراي ايجاد مانع
و محدوديــت در امــر بازرگانــي آزاد كرد.
در پایــان و در ســال  1909دادگاه فدرال به
نفــع دولت رأي داد و پــس از فرجامخواهي
استاندارد اويل و رسيدگي مجدد كه دو سال
به طول انجاميد ،در ماه مه ســال  ۱۹۱۱ديوان
عالي اياالت متحده حکم به انحالل و شکسته
شدن اين شــرکت به اجزاي کوچکتر داد.
بدين ترتيب  34شركت جديد و مستقل متولد
شــدند .برخــي از مهمترين اين شــركتها،
اســتاندارد اويل نيويورک ،اســتاندارد اويل
نيوجرسي ،استاندارد اويل اينديانا ،استاندارد
اويــل کاليفرنيــا ،اســتاندارد اويــل اوهايو و
 ...بودنــد .در ايــن ميان  50درصد از ســهام
اســتاندارد اويل به شــركت اســتاندارد اويل
نيوجرسي رسيد.
John Davidson Rockefeller
Standard Oil of New Jercy
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