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نقش تحقيق و توسعه درتوليد ثروت براي 
شركت هاي برتر نفت و گاز جهان

 مقدمه
صنعت نفت جهان طي سال هاي گذشته 
با چالش ها و تغييرات متنوع و متعددي 
هم چون نوسانات شديد قيمت، كاهش 
ميزان توليد نفت هاي كم هزينه و سبك2، 
احتمال بسيار كم در اكتشاف منابع عظيم 
نفت و گاز، محدوديت هاي زيست محيطي 
ــار گازهاي كربن  و اجبار در كاهش انتش
ــركت  هاي ملي براي  و حركت جدي  ش
ــهم توان داخلي در مديريت  افزايش س
ــود روبه رو بوده  منابع هيدروكربوري خ
ــت. از اين رو  قدرت  در حال انتقال به  اس
سمت شركت هاي ملي است، چرا كه اين 
شركت ها نسبت به شركت هاي بين المللي 
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از توان ريسك باالتري برخوردار مي باشند. 
ــران بر اين  از طرف ديگر برخي تحليلگ
باورند كه پيچيدگي هاي توليد از ميادين 
ــت، بنابراين  ــش    اس ــه افزاي نفتي رو ب
شركت هاي بين المللي مي توانند چون 
گذشته با تكيه بر توانمندي هاي خود در 
حوزه فن آوري و همچنين تأمين سرمايه، 
ــت نفت جهان  ــود را در صنع جايگاه خ
ــرو بودن در  تثبيت نمايند. در واقع پيش
فن آوري هاي اكتشاف و توليد، مديريت 
پروژه هاي كالن و همچنين توان جذب 
ــراي پروژه ها،  منابع مالي الزم براي اج
مزيت هاي رقابتي شركت هاي بين المللي 

نفت و پاشنه آشيل شركت هاي ملي نفت 
ــند. اين امر، موضوعي است كه  مي باش
ــركت هاي ملي نفت نيز پنهان  از ديد ش
ــال هاي گذشته اين  نمانده است. در س
شركت ها با اختصاص بودجه هاي كالن 
به بخش تحقيق و توسعه سعي كرده اند تا 
در زمينه فن آوري هاي نوين، فاصله خود 
و شركت هاي بين المللي  را  جبران نمايند .

    روند سـرمايه گذاري در بخش 
تحقيق و توسعه شـركت هاي برتر 

نفت جهان
در شكل 1، روند هزينه هاي سرمايه اي 
در بخش تحقيق و توسعه در شركت هاي 

ــي و خدماتي نفت  برتر بين المللي، مل
ــان  ــال هاي 2009-2003 نش طي س
داده شده است. همان طور كه مالحظه 
مي شود، متوسط رشد ساالنه هزينه هاي 
اختصاص يافته به بخش تحقيق و توسعه 
در شركت هاي ملي نفت طي اين سال ها، 
بيش ترين رشد را داشته است و اين مسأله 
در صورت تداوم مي تواند زمينه ساز اين 
باشد كه برتري شركت هاي بين المللي 
ــال هاي  نفت در حوزه فن آوري، طي س

آينده با چالش هاي جدي مواجه گردد.
ــد سرمايه گذاري  بر اساس شكل1، رش
در بخش تحقيق و توسعه طي سال هاي 
ــر  ــركت برت ــج ش 2009-2003 در پن

علي خواجوي1    معاونت برنامه ريزي وزارت نفت

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1 |  سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه در شركت هاي برتر نفتي جهان طي سال هاي 2003-2009 [1] كل
شـ
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بين المللي بي پي، شورون، اگزون موبيل، 
ــط معادل  ــال به طور متوس ــل و توت ش
ــت. شركت توتال با  9/8 درصد بوده اس
ــن افزايش  ــدي 4 درصدي، كم تري رش
ــركت ها داشته است؛  را در ميان اين ش
ــل باالتر بودن  ــر مي تواند به دلي اين ام
ــركت توتال  ــرمايه گذاري ش ميزان س
نسبت به ساير شركت ها در سال 2003 
باشد. همچنين طي سال هاي گذشته، 
ــورون با رشدي 18 درصدي،  شركت ش
ــش را در هزينه هاي  ــن افزاي بيش تري
ــعه در ميان شركت هاي  تحقيق و توس
ــت. در اين  بين المللي نفت دارا بوده اس
ميان شركت شل كه از سال 2006، رشد 
ــرمايه گذاري در  ــديدي در ميزان س ش
بخش تحقيق و توسعه داشته، از لحاظ 
مقدار، بيش ترين سرمايه را در اين بخش 

ــت. همان طور كه اشاره  هزينه كرده اس
شد، بررسي ها نشان مي دهند كه دركنار 
ــت، ميزان  ــركت هاي بين المللي نف ش
سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه 
در شركت هاي ملي نفت نيز طي سال هاي 
ــي در خور توجه داشته  ياد شده، افزايش
است. به طوري كه شركت ملي نفت چين 
(CNPC)  با 31 درصد رشد، بيش ترين 
افزايش را طي اين مدت از خود نشان داده 
 CNPC است. در سال 2009، شركت
هم از لحاظ ميزان سرمايه گذاري و هم از 
لحاظ رشد ساالنه، بيش ترين ميزان را در 
ميان شركت هاي ملي و بين المللي به خود 

اختصاص داده است.
همچنين شكل 2 نشان مى دهد كه طي 
سال هاي 2009-2003، ميزان درآمد 
خالص شركت هاي برتر بين المللي نفتي 

ــي داشته است.  جهان، روندي افزايش
اين در حالي است كه طي اين سال ها، 
ــركت ها با  ميزان توليد نفت خام اين ش
روندي كاهشي روبه رو بوده، اما به دليل 
ــي نفت خام،  افزايش قيمت هاي جهان
كاهش ارزش دالر و همچنين استفاده از 
تكنولوژي هاي نوين و در نتيجه كاهش 
ــده توليد هر بشكه نفت  هزينه تمام ش
خام، خالص درآمد اين شركت ها افزايش 

شديدي داشته است.
ــرمايه گذاري هاي  ــبت س بررسي نس
ــش تحقيق و  ــه در بخ ــورت گرفت ص
ــعه به ميزان درآمد نشان مي دهد  توس
كه در مقايسه با شركت هاي بين المللي، 
ــركت هاي خدماتي سهم بيش تري  ش
ــي  ــد خود را صرف امور پژوهش از درآم
ــال هاي  ــع طي س ــد. در واق مي نماين

گذشته، شركت هاي بين المللي كم تر از 
1 درصد از درآمد خود را در بخش تحقيق 
و توسعه صرف كرده اند؛ در حالي كه اين 
نسبت در شركت هاي خدماتي معادل 3 

الي 4 درصد مي باشد.  
در شكل 3،حجم سرمايه گذاري انجام 
ــعه در  ــش تحقيق و توس ــده در بخ ش
شركت هاي منتخب ملي و  بين  المللي 
نسبت به ميزان نفت توليدي آن ها طي 
ــان داده  ــال هاي 2009-2003 نش س
ــت. همان طوركه در اين شكل  شده اس
ــود، به جز در شركت  ــاهده مي ش مش
ــبت در اغلب شركت ها  توتال، اين نس
از سال 2003 تا 2005  تقريباً يكسان 
ــال 2006 به بعد در  بوده است؛ اما از س
شركت هاي مختلف به طرز معني  داري 
متفاوت شده است. اين تفاوت مي تواند 

2 |  درآمد خالص شركت هاي برتر بين المللي نفت طي سال هاي 1980-2009  [2] كل
شـ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 |  نسبت سرمايه گذاري انجام شده در بخش تحقيق و توسعه به بشكه معادل نفت خام توليدي در شركت هاي ملي منتخب 
و بين المللي نفت جهان طي سال هاي 2003-2009 [1]
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ــاي دراز مدت  منعكس كننده برنامه ه
ــركت هاي نفتي براي دست يابي به  ش
تكنولوژي هاي جديد توليدي باشد كه 
در سال هاي آينده به آن نياز پيدا خواهند 

كرد. 

و  نفـت  ملـي  شـركت هاي 
دست يابي به فن آوري هاي نوين

ــژه  ــت به وي ــي نف ــاي مل ــركت ه ش
و  ــن  چي  CNPC ــركت هاي  ش
ــل    ــراي تبدي ــل، ب Petrobras برزي
سرمايه گذاري  هاي انجام شده در بخش 
ــعه به فن آوري هاي قابل  تحقيق و توس
استفاده، راه دراز و پيچيده اي در پيِش 
ــي ميزان حق  ــرا كه بررس رو دارند. چ
امتيازهاي ثبت شده در حوزه فن آوري 
(پتنت)، حاكي از فاصله زياد شركت هاي 
ــن زمينه مي  ــن المللي در اي ملي و بي
باشد. اين امر گوياي اين واقعيت است 
ــركت هاي ملي نفت نتوانسته اند  كه ش
ــه در بخش تحقيق و  به همان ميزان ك
توسعه سرمايه گذاري كرده اند، در خلق 
ــند. يكي  فن آوري هاي نوين موفق باش
از مهم ترين دليل اين موضوع مي تواند 
مربوط به ضعف در دانش انباشته شده 
ــال هاي گذشته  اين شركت ها طي س
ــن آوري در يك  ــد. چرا كه توليد ف باش
سازمان نيازمند انباشت دانش و نيروي 
انساني خالق و كار آزموده است كه اين 
امر، عالوه بر صرف هزينه هاي تحقيقاتي، 

نيازمند گذر زمان نيز مي باشد.
به همين منظور شركت هاي ملي نفت، 
ــش و همچنين  ــه بر اين چال براي غلب
ــاي خود  ــاى توانمندي ه ــراي ارتق ب
ــكيل  ــن آوري، اقدام به تش در حوزه ف
ــيوم هاي مطالعاتي و عملياتي  كنسرس
ــركت هاي  ــاركت ش چند جانبه با مش
ــي و خدماتي جهان  ــن الملل مطرح بي
ــن، پيچيده تر  ــالوه بر اي ــوده اند. ع نم
ــاز براي  ــدن فن آوري هاي مورد ني ش
ــري از ميادين نفتي، نياز  توليد حداكث
ــكيل تيم هايي با تخصص هاي  به تش
مختلف و بين رشته اي را تقويت كرده 
ــي براي  ــوع نيز عامل ــت. اين موض اس
افزايش تمايل شركت هاي مطرح نفتي 
براي تشكيل گروه هاي كاري مشترك 

مي باشد.

دست يابي به فن آوري هاي نوين، 
كليد توليد ثروت

ــورهاي مختلف به ويژه كشورهاي  كش
توسعه يافته، ارتقاى سطح توانمندي هاي 
ــوزه فن آوري هاي مربوط  ــود را در ح خ
ــودآوري و  به بخش انرژي، با دو هدف س
تأمين امنيت عرضه انرژي در دراز مدت 
دنبال مي نمايند. اين كشورها با توسعه 
ــتي  صنايع جانبي و گرفتن بازار باالدس
نفت و گاز مي كوشند به صورت مستقيم 
ــتقيم در فرآيند توليد نفت و  يا غير مس
ــاركت داشته باشند.  گاز در جهان مش
اين شراكت ضمن سودآوري باال، تأمين 
مطمئن انرژي مورد نياز آن ها را نيز تحقق 
مي بخشد. به همين دليل، سياست توسعه 
فن آوري در صنايع باالدستي نفت و گاز در 
زمره اولويت هاي حوزه انرژي اين كشورها 
ــور نروژ با  قرار دارد. به عنوان نمونه، كش
پيش بيني كاهش ارزش افزوده از توليد 
ــل كاهش ذخاير  ــود به دلي نفت خام خ
نفتي، به دنبال توليد ثروت از طريق توليد 
فن آوري و صادرات خدمات فني مهندسي 

مي باشد (شكل 4). 

در همين راستا، نروژ برنامه هاي حمايتي 
ــت هاي روشني براي  و همچنين سياس
حمايت از شركت هاي نفتي خود تدوين 
كرده است. مبناي اين سياست ها، توسعه 
سطح فن آوري بنگاه ها به گونه ايي است 
ــهم مورد نظر از بازارهاي  كه بتوانند س

جهاني نفت و گاز را كسب نمايند. 
 

 نتيجه گيرى 
بررسي ساختار صنعت نفت در كشورهاي 
مختلف جهان، عمدتاً دو الگوي مختلف 
ــد. در الگوي  ــان  مي ده ــعه را نش توس
ــعه اين صنعت مبتني بر  نخست، توس
ــرداري از آن ها  ــواد خام و بهره ب توليد م
است. اين الگو بر بهره برداري از مخازن 
ــن آوري وارداتي  ــيله ف نفت و گاز به وس
ــازي درآمد ناشي از فروش  و حداكثرس
نفت خام   و گاز طبيعي  متمركز مي باشد. 
ــه در الگوي دوم،  ــت ك اين در حالي اس
توسعه صنعت مبتني بر ايجاد قابليت ها 
ــاخت هاي فن آوري به منظور  و زير س
بهره برداري بهينه از مخازن نفت و گاز و 
تبديل اين منابع طبيعي به محصوالتي 

با ارزش افزوده باالتر و همچنين فروش 
فن آوري متمركز است. اين الگوي توسعه 

را  مي توان الگوي دانش پايه ناميد.
ــي توليد و تبديل منابع  فن آوري، تواناي
به محصول و خدمات است. اين توانايي 
ــد مجموعه اي از  نتيجه پيوند نظام من
نرم افزارها و سخت  افزارهاست كه امكان 
توليد كاال و خدمات را فراهم مي آورند. 
در يك تقسيم بندي كلي، قابليت هاي 
ــطح تقسيم   فن آوري صنايع به پنج س
ــوند. اين قابليت ها را مي توان در  مي ش

شكل 5  مشاهده نمود.
ــت فن آوري  ــه برآيند قابلي صنايعي ك
آن ها در زير خط ترسيم شده باشد، در 
زمره استفاده كنندگان يا بهره برداران از 
فن آوري سايرين تلقي شده و صنايعي كه 
برآيند توان فن آوري در آن ها باالي خط 
ــعه دهندگان  قرار گيرد، خالقان يا توس
ــد. نگاهي به  ــمار مي رون فن آوري به ش
وضعيت توليد فن آوري در صنعت نفت 
ــان مي دهد كه سهم  ايران به خوبي نش
عمده توانمندي فن آوري اين صنعت، در 
حوزه هاي بهره برداري، تعمير و نگه داري 
و در نهايت ساخت و توليد مي باشد[4]. 
ــي براي  ــزي اصول ــن برنامه ري بنابراي
ارتقاى قابليت هاي فن آوري در صنعت 
ــت يابي به  ــور،  به منظور دس نفت كش
قابليت هاي باالتر در حوزه فن آوري هاى 
ــت و گاز، هم چون طراحي  مربوط به نف
و مهندسي و به طور كلي تغيير پارادايم 
توسعه صنعت نفت از الگوي منابع پايه 
ــه، نيازمند تدوين و  به الگوي دانش پاي
اجراي مناسب يك نظام توسعه فن آوري 
و نوآوري در سطح صنعت نفت مي باشد.
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