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پیشنهاد مدل تشکیل یک ابرشرکت بین المللی باالدستی نفت 
از درون شرکت ملی نفت ایران

امـروز بیـش از هـر چیـز دیگـری در حـوزه ی 
صنعـت  در  مدیریـت  و  تصمیم گیـری 
شـرکت  مـادر  یـک  زایـش  ضـرورت  نفـت. 
باالدسـتی بین المللـی نفـت کـه بـا تمرکـز بـر 
در  بین المللـی  نویـن  اقتصـادی  داری  بنـگاه 
تجـارت اکتشـاف و تولیـد مأموریـت اسـتحاله 
صنعـت  در  بالقـوه ای  پتانسـیل  شـکوفایی  و 
بین المللـی  رویکـردی  بـا  را  نفـت  باالدسـتی 
بالفعـل  برنامـه،  و  قاطعیـت  بـا  فرامـرزی  و 
نمایـد و فرآینـد پوسـت اندازی و بلـوغ نهایـی 
چرخـه ی تجـارت اکتشـاف و تولیـد را پس از 
دوران گـذار بیـش از یک صـد سـال تکمیـل 
مـدل  ایـن  واقـع  می شـود.در  کنداحسـاس 
در  ممکـن  و  عملـی  راهـکار  تنهـا  می توانـد 
تجمیـع،  قالـب  در  شـدن  بین المللـی  راسـتای 
نهفتـه در صنعـت  پتانسـیل  و هدایـت  توسـعه 
نفـت شـامل دانـش و تجربیات نیـروی مجرب 
داخلـی  فن آوری هـای  و  تجهیـزات  انسـانی، 
از جانـب وزارت  اعتبـارات تفویـض شـده  و 
نفـت بـه ایـن ابرشـرکت بین المللـی باشـد کـه 
بـا مدیریتـی حـاذق، شـجاعانه و بـا تدبیـر پا را 
بـه عرصه هـای همـآوردی بین المللـی بگـذارد 
انـرژی را در جامعـه  پـر  ایـن سـد  پتانسـیل  و 

جهانـی رهـا سـازد.
و  نفت  وزارت  قانونی  اختیارات  به  توجه  با 
نظام،  و بخش حاکمیتی  البته همیاری مجلس 
تکوین و زایش چنین شرکتی از درون شرکت 
واقع  در  بود.  خواهد  عملی  ایران  نفت  ملی 
می توان گفت که "یک تقسیم سلولی ژنریک 
می تواند  ایران"  نفت  ملی  شرکت  ساختار  در 
صنعت  مدیریت  تکمیل  و  توسعه  راهکار 
به  درون گرا  مدیریت  با  بنگاه داری  از  نفت 

بنگاه داری با مدیریت برون گرا باشد.
ابرشـرکت  ایـن  سـازمانی  تشـکیل  مـدل 
نـام  بـا  کنیـم  )فـرض  بین المللـی  باالدسـتی 
پرشـیا   گاز  و  نفـت  بین المللـی  "شـرکت 

 )"Persian International Oil Company
PIOC می گوئیـم در  بـه آن  بـه اختصـار  کـه 
مقابـل مـادر شـرکت خـود NIOC  می توانـد 
بـا انتقال بخشـی از پرسـنل مجرب فنـی تمامی 
ایـران  نفـت  ملـی  شـرکت  زیرمجموعه هـای 
تجهیـزات  از  بخشـی  تحویـل  و  انتقـال  نیـز  و 
ضـروری بـرای ایـن شـرکت و البتـه تحویـل 
گاز  و  نفـت  میادیـن  و  بلوک هـا  از  برخـی 
به عنـوان اعتبـار جهانـی آنهـا در مقابـل سـایر 
IOCهـا کـه وزارت نفت به عنـوان متولی انفال 
را بـه آنهـا واگذار کـرده و البتـه در چارچوب 

گیـرد. شـکل  می کنـد  نظـارت  قانـون 
سهام این شرکت از لحاظ نوع نگرش مدیریت 
حداکثر  با  ساکن  به  ابتدا  باید  آن  بین المللی 
سهام متعلق به NIOC شروع شده و به تدریج به 
معطوف  بین المللی  سهام داران  حداکثر  سمت 
گردد. بازگشت سرمایه ی اولیه در یک دوره ی 
حسابرسی مشخص که از طرف NIOC به این 
انجام  بود  یافته  انتقال   )PIOC )یعنی  شرکت 
این شرکت تحت نظر  بلوغ  شده و در دوران 
با  اما  نفت  وزارت  راهبردی  سیاست های  و 
نگرش و فضای بین المللی رشد می یابد. بدین 
نیز  فعلی   بالقوه ی   E&P شرکت های  ترتیب 
می کنند  پیدا  مشخصی  صحنه گردان  و  متولی 
و بخش خصوصی ساختارمند و هدفمندی در 

کنار این پسرخوانده ایجاد می شود.
باید  ایرانی   IOC ابر  این  اصلی  مأموریت 
اصوالً  و  جهانی  IOCهای  با  همآوردی 
و  تولید  و  اکتشاف  تجارت  در  ارزآوری 
عرصه های  به  ورود  طریق  از  ارزش  خلق 
باشد. بدین گونه است که خلق علم و  جهانی 
فن آوری و ثروت با جهانی شدن هم راستا شده 

و حوزه ی باالدستی نفت پویا و پایا می گردد.
در ایـن یک صـد سـاله در عمل فرصـت اعمال 
چنیـن نگرشـی در بدنـه ی صنعـت نفت شـکل 
نگرفـت. امـروز ایـن فرصت با کمی شـجاعت 

و صنعـت  ماسـت  پیـش روی  عمـل  ابتـکار  و 
نفت تشـنه ی آنسـت.

و  کارسـاز  ولـی  سـاده  بسـیار  مـدل  ایـن  در 
عملـی شـرکت نفـت حـوزه ی امـور داخـل و 
متمرکـز می کنـد؛  را دوگانـه و  خـارج خـود 
یـک تقسـیم سـلولی به هنـگام و کارسـاز برای 

پرشـتاب. توسـعه ی  و  چابکـی 
شـاید نزدیک تریـن مـدل بـه آن، مـدل نروژی

باشـد.    North Hydro مقابـل  در    Statoil
و  نفـت  وزارت  و  دارایـی  و  اقتصـاد  وزارت 
بانـک مرکـزی بـا یـک ذی حسـاب خصوصی 
چرخـه ی  و  مدیریـت  می تواننـد  بین المللـی 
نقدینگـی ایـن PIOC را شـفاف کنتـرل کنند.
چرخـه ی اکتشـاف و تولیـد و تجـارت منابـع 
بین المللـی  شـرکت  ایـن  در  هیدروکربنـی 
کامـل اسـت و البتـه مزایـای آن می توانـد بـه 
بخـش داخلی شـرکت نفت هم تسـری داشـته 
باشـد و اصـوالً در داخـل شـرکت نفـت کار 
مـوازی انجـام نمی شـود. البتـه مدیریـت امـور 
می توانـد  نفـت  شـرکت  فعلـی  بین المللـی 
به مـرور بـا ایـن ابـر شـرکت  در تعامـل پویایی 
قـرار گیـرد و در واقـع یکـی از مشـتری هایش 

باشـد. همیـن پسـرخوانده 
با ایجاد این شرکت می توان موج فوق العاده ای 
ثروت،  و  سرمایه  فن آوری،  و  علم  انتقال  در 
با جهان و در یک کلمه  اشتغال زایی و تعامل 
کشور  موقعیت  کرد.  ایجاد  شدن  جهانی 
رقبایی  کنار  در  خاورمیانه  و  منطقه  در  ما 
سیاست  و  یک سو  از  عربستان  و  عراق  مثل 
روزها  این  در  آمریکا  انرژی محور  توسعه ی 
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ضروری  و  مهم  تصمیم  این  دیگر،  سوی  از 
این  با  می توان  کرد.  خواهد  اجتناب ناپذیر  را 
حرکت تشکیل نیم بند و ناکارای شرکت های 
عملی  و  جدی  و  داده  قوام  را  داخلی   E&P
 PIOC این  که  است  صورت  این  در  کرد. 
می تواند دامنه ی قراردادهای نفتی را در داخل 
و خارج کشور بسط داده و متناسب با دارایی 
خدماتی  قراردادی  رژیم  خود  هیدروکربنی 
صرف را شکانده و وارد قراردادهایی با سبک 
نگاه  که  مشکلی  حل  شود؛  جهانی  مدل  و 
اقتصادی ما را در تعامالت جهانی  بنگاه داری 

متحول می کند.
بـا توجیـه کلیاتـی از ایـن مـدل سـعی داریـم 
بـا همـکاری  انشـاءا... در شـماره های آتـی و 
ملـی  شـرکت  و صاحب نظـران  مدیـران  شـما 

نفـت مـدل تفضیلـی ارائـه کنیـم.
مطالبات  می تواند  بین الملل  حوزه ی  در  آنچه 
بخش باالدستی از این شرکت باشد عبارتند از:
ذی قیمت  تجربیات  و  فنی  دانش  صدور   
در  نفت  صنعت  بدنه ی  مجرب  انسانی  نیروی 
این  خالل  در  متأسفانه  که  جهانی  بازارهای 
قدیمی  کشورهای  دیگر  مثل  نتوانسته  سال ها 
اساسی  جایگاه  نوظهور(  کشورهای  حتی  )و 
خود را در بخش باالدستی برون مرزی به دست 
آورد. مثاًل ایران در فرصت بعد از اشغال عراق 
توسط آمریکا، با حضور خود در ایجاد امنیت 
با  می توانست  کشور  این  امور  توسعه ی  و 
تمرکز مناسب، سهم زیادی از زنجیره ی توسعه 

خود  به  را  عراق  هیدروکربنی  منابع  تولید  و 
اختصاص دهد که متأسفانه با ساختار فعلی این 
امر محقق نشد.  البته در سایر کشورهای مطرح 
به همین منوال بوده که  نیز وضعین  و هم جوار 
را  خأل  این  می تواند   PIOC جدید  ساختار 

به طور ریشه ای برطرف کند.
 ایفای نقش یک شرکت بین المللی واقعی در 
عرصه ی کسب و توسعه ی فن آوری های به روز 
سرمایه گذاری  متمرکز،  مدیریتی  با  جهان 
مستقیم برای دانش پایه و ارتقاء سطوح کسب 
به بخش  انتقال آن  با  فن آوری ها به طوری که 
مهم،  این  هم افزایی  جهت  در  بتوان  داخلی 
ایران  برداشت.  اساسی در سطح کشور  گامی 
با وجود توان و پتانسیل بالقوه ی خود عماًل در 
مدیریت و ساختار درون گرای ستادی و حتی 
سطح  این  به  قبلی  نفتی  قراردادهای  قالب  در 
ایجاد  نرسیده که دلیل آن عدم  اطمینان بخش 
نفتی  بین المللی  شرکت  یک  واقعی  انگیزه ی 
قالب  در   Risk –Reward اقتصاد  پذیرش  با 
در  مهم  این  است  ضروری  و  بوده   NIOC

ساختار یک IOC واقعی عملی شود.
بین المللی  سرمایه های  عملی جذب  راهکار   
نیز در همین قالب و در جایی که دارایی های 
یک شرکت نفتی بین المللی توسط سهام دارانی 
به عنوان سهام  بین المللی شناخته شده و سپس 
خواهد  شکل  می شود  پشتیبانی  و  خریداری 
عرصه ی  در  باالدستی  پویای  اقتصاد  گرفت. 
تعامالت بین المللی و در قالب قراردادهای باز 

بین المللی قدرت جابجایی پول و محصوالت 
تولیدی در داخل و خارج را به ما می دهد. این 
PIOC مان  اگر شرکت  است که  همان جایی 
میادین  توسعه ی  برای  را  سرمایه  توانست 
داخلی فراهم کند خودش هم می تواند با سایر 
اهداف  همه ی  به  و  کرده  محقق  آنرا  شرکاء 

خود برسد.
دو  از  اشـتغال زایی  و  به کارگیـری  جـذب،   
قشـر نخبـه ی در حال کار و صـد البته نیروهای 
جـوان تازه وارد و در کنـار آن جذب نیروهای 
مهاجـرت کـرده بـه خـارج از کشـور. این مهم 
می توانـد یکـی از مطالبـات اساسـی مـا از ایـن 
در  قطعـاً  کـه  باشـد  نوپـا  بین المللـی  شـرکت 
نقش آفریـن  بسـیار  نیروهـای کارآمـد  ارتقـاء 
خواهـد بـود. راهـکار عملـی پـرورش مدیـران 
در  آنهـا  تجربه انـدوزی  نفـت،  صنعـت  آتـی 

تعامـالت بین المللـی اسـت.
دسـت آوردهای  انتقـال  و  ارزآوری   
بین المللـی بـه داخـل صنعـت و نیـز هم افزایـی 
بـا دانشـگاه های داخـل از طریـق همکاری های 
دانشـگاه ها  ورود  بـرای  را  مسـیر  بین المللـی، 
بین المللـی  فضـای  بـه  ایرانـی  اندیشـمندان  و 
بـاز می کنـد. ایـن مهـم طـی سـال های گذشـته 
بـا مدیریـت سـتادی شـکوفا نشـده و مغفـول 
مانـده اسـت. PIOC  می توانـد محمل اساسـی 
بـا  البتـه  باشـد؛  سـازنده  تعامـالت  این گونـه 

هم افزایـی. و  یک پارچگـی  برنامه ریـزی، 

و  توســعه  مــدل  مــدل،  ایــن  بــا  واقــع  در 
ــدل  ــه م ــتادی را ب ــی س ــدن فعل ــی ش بین الملل
ــد  ــی بای ــم. یعن ــل می کنی ــف تبدی ــی ص واقع
پذیرفــت کــه شــرط توســعه و جــذب ســرمایه 
و ارتقــاء نظــام اقتصــادی نفــت و دوری از تــب 
ــن  ــا همی ــال ب ــا به ح ــه ت ــادی ک ــدی اقتص هلن
مــدل توســعه ی باالدســتی بــا زیرمجموعه هــای 
ســتادی  درون گــرای  مدیریــت  و  داخلــی 
ــاد  ــور از اقص ــادی کش ــت اقتص ــع برون رف مان
ــت  ــتم نف ــده در سیس ــت ش ــوره ی نف تک مح
بــه خــواب رفتــه و رویکــرد فعلــی بین المللــی 
ــر در عرصــه ی  ــن ام شــدن ســتادی نیســت. ای
ــگاه داری  ــت بن ــدن، ماهی ــی ش ــل و جهان عم

واقعــی بین المللــی باالدســتی را می طلبــد.


