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چشم انداز

الگوي مطلوب اداره و توسعه صنعت نفت

مطالعه ساختار شركت هاي ملي نفت و 
گاز (NOC) و شركت هاي بين المللي نفت 
و گاز (IOC) در منطقه خاورميانه و جهان، 
دو تفــاوت عمــده را ميان اين شــركت ها 
نشــان مي دهد. نخســت اينكه شركت هاي 
جهــان  گاز  و  نفــت  بــزرگ  بين المللــي 
ساختار بنگاهي تجاري دارند و در محيطي 
اقتصــادي به كســب و كار مي پردازند. در 
ايران و اكثر كشورهاي نفت خيز خاورميانه، 
شركت هاي ملي نفت ســاختارهاي اداري 
وابســته به دولت دارند كه ماموريت توليد، 
توزيع و فروش منابع انرژي كشور و كسب 
درآمد از منابع انــرژي را دارند. دوم اينكه 
كســب و كار بنگاه هاي بزرگ نفت و گاز 
جهــان مبتني بر توانمندي فني و مهندســي 
و زيرســاخت هاي تكنولوژيكــي اســت و 
اكثر درآمد اين شــركت ها بــه قابليت هاي 
صنعتي آنها بازمي گــردد. تجارت نفت در 
كشــورهاي نفت خيز خاورميانه بر اســاس 
فروش نفت قرار دارد و شــركت هاي نفت 
منطقــه بــراي تاميــن اكثــر نيازمندي هاي 

صنعتــي خود خصوصاً در ســطوح طراحي 
و مهندســي و ماشــين آالت بــه بنگاه هاي 
بــزرگ نفتــي و تأمين كننــدگان خارجي 

تكنولوژي وابسته هستند.
توأمان بودن ســاخت اقتصادي مناســب 
بــا توانمندي صنعتي موجب شــده اســت تا 
بنگاه هاي بزرگ نفت و گاز قسمت عمده اي 
از تجــارت نفت جهان را اداره كنند و درآمد 
سرشــاري از اين طريق به دست آورند. آنها 
دامنــه مختلفي از فعاليت هاي ارزش آفرين را 
در حوزه انــرژي مديريت مي كنند، به همين 
دليل نيز امروزه بيشتر شــركت هاي "انرژي" 
ناميده مي شــوند؛ هر چند هنوز مبناي كسب 
و كار آنهــا نفت و گاز اســت. ايــن بنگاه ها 
در قســمت هاي مختلف زنجيره ارزش توليد 
نفــت و گاز در مناطق مختلــف جهان فعال 
هســتند. به عنوان مثال شركت اكسون موبيل 
در بيــش از يك صد و ســي كشــور دنيا در 
چهار حــوزه توليــد نفــت و گاز، فرآورش 
و پتروشــيمي فعاليت مي كنــد و از مجموعه 
كســب و كار اقتصادي خود ساالنه ميلياردها 

دالر ســود مي برد. شركت پتروناس (شركت 
ملي نفت مالزي) هم كه در مقياس اكســون 
موبيل بنگاه كوچكي محسوب ميشود در سي 
كشــور جهان فعال است و از اين تجارت در 
سال گذشته ســي ميليارد دالر درآمد حاصل 
كرده اســت. در مقابــل، اكثر شــركت هاي 
نفتي منطقــه خاورميانه در حــوزه ملي خود 
محدود هســتند و توانمندي فني و مهندســي 
آنها به ســطوح بهره برداري محدود مي شود. 
شــركت هاي خدمات مهندسي اين كشورها 
در بــازار جهاني فعال نيســتند و اكثــر بازار 
صنعتي آنها به صورت مستقيم يا غير مستقيم 
در اختيار شركت هاي صاحب فناوري جهاني 

قرار دارد.
با وجود سياســت هاي در پيــش گرفته 
شده، در شــركت هاي نفتي منطقه خاورميانه 
و شــركت هاي خدمات مهندسي آنها هنوز 
دو خصوصيت قابليت فني و ساخت تجاري 
به صورت برجسته اي ظهور ندارد. به عبارت 
ديگــر اين كشــورها هنــوز بــه قدرت هاي 
صنعتــي- تجــاري در ايــن حــوزه تبديــل 
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نشده اند.
اصالح ســاختار صنعت نفت و گاز در 
اين كشــورها منوط بــه برنامه ريزي دقيقي 
اســت كه اين دو خصوصيت ســاختاري را 
در آنهــا تغيير دهــد و قابليت هاي آن ها را 
در حوزه تجارت و صنعت نفت فعال كند. 
تالش براي اين اصالحات در كشــورهاي 
منطقه ســابقه دارد اما همواره با مشــكالت 
اساســي مواجــه بوده اســت. از جملــه اين 
كشورها ايران است كه عليرغم زيرساخت 
انســاني و فعاليت هــاي گســترده در حوزه 
صنعت نفت هنوز نتوانســته اســت نيازهاي 
فناوري اساسي خود را از منابع داخلي تامين 
كنــد و دامنه صنعت نفــت را از محيط ملي 
خود گســترش دهد و در عرصه تجارت و 

صنعت جهاني قدم بگذارد. 
بــا وجودي كــه دولت ايــران افق هاي 
فني و صنعتــي جديدي را بــا حمايت هاي 
زياد در صنعت نفت خود ايجاد كرده است 
ولي هنوز نتوانسته ساختار بنگاهي و محيط 
اقتصــادي كه اين شــركت ها بايــد مطابق 
اســلوب آن حركت كنند تا توسعه صنعتي 

را نهادينه سازند قانونمند نمايد.
تاكنون تالش ها براي اصالح ســاختار 
صنعت نفت با مشــكالت عديده اي مواجه 
شــده اســت و حتي برخي از موارد آزادي 
عمل اين صنعت بــراي فعاليت هاي صنعتي 
و تاميــن هزينه هاي عملياتي محدود شــده 
اســت. مشــكل ديگــر، ناتوانــي در ايجاد 
فضاي همكاري بين المللي مناســب توسعه 
و سياست گذاري توســعه صنعتي در حوزه 

صنعت نفت و گاز است. 
پروژه اي  نفت  اصالح ســاختار صنعت 

اســت كه نيازمنــد تعريف دوباره اســت و 
نمي بايســت مورد سوء برداشــت سياســي 
قــرار گيــرد. در ايــن تعريف جديــد بايد 
علت مشكالت گذشــته و روش هاي تعامل 
بخش هاي مختلف حاكميــت براي تدوين 
و اجراي اين طرح مورد بررسي قرار گيرد. 
اين پروژه از طريق اســتقالل امور اجرايي و 
اقتصــادي صنعت نفت از حوزه سياســي و 
قرار دادن آن در جهت يك استراتژي كالن 
توسعه ملي مي بايست دو خط مشي اساسي 
توســعه زيرســاخت هاي فني- مهندســي و 
عملكرد اقتصادي را دنبال كند. عدم وجود 
استراتژي كلي در توسعه صنعتي و محوريت 
صنايــع غيربومــي نظير صنعت خــودرو در 
توســعه صنعت كشور، ناآشــنايي نهادهاي 
حكومتي با صنعت نفت و اقتضائات توسعه 
صنعتي، عدم اطالع رساني و تعامل ضعيف با 
مجموعه هاي خارج و فراتر از صنعت نفت و 
ضعــف نظارت بر فرآيندهاي اجرايي باعث 

نارسايي فعاليت هاي موجود شده است.
به طور كلي چالش هاي اساسي صنعت 
نفت شامل تربيت نيروي انساني متخصص و 
به كارگيري موثر آنان، صيانت هرچه بيشتر 
ميدان ها، افزايش سطح توليد جاري جهت 
ارتقا يا حداقل حفظ سهم ايران در سازمان 
اوپك، اكتشاف بهره ورانه، باال بردن هرچه 

بيشــتر ضريب بازيافت، كاربردي تر كردن 
تحقيــق و توســعه، حفــظ محيط زيســت 
در انجــام فعاليت هــا، بين المللــي كــردن 
شــركت هاي ايراني يا تأسيس شركت هاي 
جديد بين المللي به ويژه در حوزه باال دستي 
صنعــت نفــت و تــداركات و فعاليت موثر 
گفتمان محــور در مياديــن مشــترك نفت 

وگاز مي شوند. 
نكته نهايي اينكه در اجراي سياست هاي 
اصل 44 بيش از آن كه اندازه دولت مطرح 
باشــد نــوع و كيفيــت دخالــت دولت در 
اقتصاد مهم اســت؛ لذا افزايــش ظرفيت ها 
و توانمندســازي مهم تر از كوچك سازي 
اســت. موفقيــت در اين حوزه هــا در گرو 
شناســايي و بازتعريف نقش دولت در اين 
بخش بوده و بهترين و اساســي ترين تمهيد 
در ايــن راســتا تبييــن نقــش وزارت نفت 
(دولت) و تنظيم روابط آن با شــركت ملي 
نفت اســت. در حوزه باالدســتي با توجه به 
محدوديــت قانونــي واگــذاري، تفكيك 
وظايف حاكميتي و تصدي گري (تفكيك 
جايــگاه وزارت نفــت و شــركت نفــت) 
صنعــت مهم و اســتراتژيك نفــت را وارد 

مرحله جديدي از حيات خود مي كند. 
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