141

جایگاه فناوري بخش باالدستي صنعت نفت در برنامههای پنجساله توسعه
سجاد خلیلی* ،معاونت برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت

ســوداي توســعه در ســالهای پيــش و پــس از انقــاب اســامي وجهــه همــت بســياري از بــزرگان
اجرايــي و انديشــمندان اقتصــادي ايــن ســرزمين بــوده اســت .چشـمانداز  1404بهعنــوان ميثــاق ملــي
ايرانيــان ،آينــده مطلــوب كشــور و گامهــای اولیــه ایرانیــان در مســیر توســعه را در ایــن افــق ترســيم
میکنــد .در راســتاي دســتيابي بــه توســعه اقتصــادي و اهــداف بلندمــدت منــدرج در چشــمانداز،
كشــورهاي مختلــف ،اقــدام بــه تدويــن برنامههــای توســعه میانمــدت (ســه تــا پنجســاله)
میکننــد .ايــن برنامههــا در ايــران بــا عنــوان برنامههــای پنجســاله توســعه شــناخته میشــوند كــه
بــر بخشهــای مختلــف اقتصــادي و غيراقتصــادي تأثیرگــذار اســت و بــه آنهــا جهــت میبخشــد.
در برنامهریزیهــای پنجســاله توســعه تــاش بــر ایــن اســت كــه بــا اســتفاده از روش سيســتماتيک،
موفقيــت در دســتيابي بــه اهــداف چشـمانداز تضميــن شــود .اهميــت بخــش باالدســتي صنعــت نفــت
در اقتصــاد ايــران بــر صاحبنظــران پوشــيده نيســت .در ايــن مقالــه ،بــا در نظــر گرفتــن اهميــت
فنــاوري در بهبــود كليــه فعالیتهــای بخــش باالدســتي ،بــه بررســي مــوارد قانونــي ايــن بخــش در
برنامههــای پنجســاله پيشــين كشــور میپردازیــم.
تجربه کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که در کشورهای
درحالتوسعه ماهیت دولتی شرکتهای بزرگ بهدلیل نوع نگاه دولت به
فعالیتهای اقتصادی به عملکرد تجاری مطلوب و بهرهور منجر نمیشود.
صورتبندی شفافتر این مطلب همانی است که در مکتب بازار تحت
عناوين "عدممداخله" يا "مداخله حداقلي" دولت در فعالیتهای
اقتصادي انتفاعي مطرح میشود .موفقيت كشورهايي نظير نروژ در زمينه
تفكيك وظايف حاكميتي ،تصدیگری و رگالتوری ،مدلي از مديريت
منابع هيدروكربوري را در اختيار ما قرار میدهد كه خوشبختانه مقدمات
انجام اين كار در وزارت نفت انجامگرفته است .بهنظر ميرسد وابستگي
بودجهای دولت به عوايد حاصل از صادرات نفتخام ،مانع اساسي بر
سر تحقق اين مهم میباشد .در شكل 1-تضاد منافع بين اهداف دولت
و عملكرد اقتصادي صنعت نفت و لزوم ايجاد توازن بين آنها به صورت
شماتيك نشان داده شده است .عالوهبر تجربههای كشورهاي مختلف
جهان در جهت خصوصیسازی ،سیاستهای ابالغي اصل  44قانون
اساسي نيز بر واگذاري بخشهای مختلف صنعتي و اقتصادي به بخش
غیردولتی و مردميسازي اقتصاد تأکید میکند؛ گرچه بخش باالدستي
صنعت نفت از اين موضوع مستثنا شده ولي اين به معناي چشمپوشی از
عملكرد تجاري ،بهرهوري اقتصادي و مداخله لجامگسیخته دولت در
فعالیتهای اين بخش نيست.
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واژگان کلیدی:

برنامه هـای پنج سـاله ،فنـاوری ،بخـش
باالدسـتی

مـوارد مشـابه و بررسـي دقیقتـر موضوعـات مطرحشـده در برنامههـاي
توسـعه قبلـي مشـخص میشـود كـه بخشهايـي از آنهـا اجـرا شـده
اسـت امـا موضوعـات ديگـري نيـز وجـود دارند كـه باوجـود تأکيدات
پیدرپـی در برنامههـاي توسـعه بهطـور كامـل محقـق نشـده اسـت.
بديهـي اسـت كـه رفـع موانع اجرايـي موجـود در تدوين برنامه پنجسـاله
آتـي ميبايـد در اولويـت قرار گيـرد و براي حل مشـكالت ،راهحلهای

 -1موضوعات مطروحه در برنامههاي پيشين توسعه

در جـدول 1-مـوارد مربـوط به بخش باالدسـتي صنعت نفـت در قوانين
پنجسـاله توسـعه قبلـي بهطـور اجمالـي آورده شـده اسـت .بـا حـذف
*
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ايجــاد تــوازن بيــن اهــداف دولــت و عملكــرد اقتصــادي صنعــت
نفــت (منبــع  :برداشــت نويســنده از اولســن)2008 ،
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29

 1موضوعات مطرحشده در برنامههای پنجساله توسعه مربوط به بخش باالدستي صنعت نفت

عنوان برنامه
(سالهای اجرا)
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خالصه موضوعات مطرحشده

پنجساله اول توسعه
()1368-72

 بهكارگيري امكانات توليدي داخل كشور و انتقال دانش فني بههنگام عقد قرارداد با پيمانكاران خارجي (تبصره  29بند ج) اجازه عقد قرارداد بهصورت بيعمتقابل در ميدان پارسجنوبي (تبصره  29بند ح) اولويتدهي به سه موضوع تزريق گاز به ميادين نفتي ،اكتشاف و توليد از ميادين مشترك و جمعآوري گازهاي همراه (بخش خط مشي هابندهاي  43-4تا )46-4

پنجساله دوم توسعه
()1374-78

 لغو كليه تخفيفها ،ترجيحات ،معافيتهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني شركت ملي نفت (تبصره )21 اجازه عقد قرارداد به صورت بيع متقابل و فاينانس در ميدانهاي مشخص شده (تبصره  21بند م) -الزام به جلب موافقت وزارت اقتصاد و تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پيش از عقد قراردادهاي خارجي (تبصره  21بند م بخش )5

پنجساله سوم توسعه
()1379-83

 بيان انحصار دولت در سياستگذاري و برنامهريزي در امور مربوط به اكتشاف ،استخراج وتوليد نفت خام و پااليش مواد نفتي وفرآوردههای اصلي و فرعي آن (ماده )33
لونقل مواد نفتي و فرآوردههای اصلي و فرعي به اشخاص
 اجازه واگذاري فعاليتهاي مربوط به عمليات پااليش ،پخش و حم حقيقي و حقوقي داخلي (ماده )33
 تلقي درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفتي ،گاز و ميعانات گازي بهعنوان درآمد شركت ملي نفت ايران (ماده 120-الف) در اختيار قراردادن درصدي از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در قالب بودجه سنواتي (ماده 120-ب) اولويتدهي به بازار داخلي نسبت به صادرات (ماده 120-ج) اصالح ساختار شركتهاي دولتي وابسته به وزارت نفت در راستاي اجراي سياست كاهش تصدي دولت و افزايش كارآمدياقتصادي-فني از طريق برقراري بهرهي مالكانه نفت و گاز (ماده 120-د)

پنجساله چهارم توسعه
()1384-88

 الزام دولت به گنجاندن طرحهاي بيعمتقابل در لوايح بودجهساليانه (ماده  14بند الف)ش ظرفيت توليد نفت و  ...با رعايت اصول و شرايط ذيل:
 اجازهب ه شركت ملي نفت ايران بهمنظور افزاي ظ حاكميت و اعما ل تصرفات مالكانه دولت بر مناب ع نفت و گاز كشور.
 .1حف 
 .2عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شد ه توسط دولت ،بانك مركزيجمهوري اسالمي ايران و بانكهاي دولتي.
ي ايجادشد ه جهت
ي جنب 
 -3منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه ،حقالزحمه و يا سود ،ريسك و هزينههاي تأمين منابع مالي و ساير هزينهها 
ص بخشي از محصوالت ميدان و يا عوايد آن بر پاي ه قيمت روز فروشمحصول.
ح ازطريق تخصي 
ي طر 
اجرا 
ي
 -4پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف موردنظر قراردادي ،غيراقتصادي بودن ميدا ن و يا ناكافي بودن محصول ميدان برا 
استهالك تعهدات ماليايجادشده توسط طرف قرارداد.
ي روشهاي بهينه
ي طرف قرارداد ،متناسب با شرايط هرطرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي بهكارگير 
ن نرخ بازگشت سرمايهگذاري برا 
 -5تعيي 
در اكتشاف ،توسعه و بهرهبرداري.
 .6تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
 .7حداكثر استفاده از توا ن فني و مهندسي ،توليدي ،صنعتي و اجرايي كشور
ت محيطي.
 .8رعايت مقررات و مالحظات زيس 
تو
ي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي روزانه يك ميليون بشكه نفتخام و دويس 
 اجازه ب ه شركت ملي نفت ايران براي توسعه ميدانها ت اضافي هما ن
ت ايجادشده در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي ،صرفاً ازمحل توليدا 
پنجاه ميليون مترمكعب گاز طبيعي و بازپرداخت تعهدا 
طرحها (ماده  14بند ج)
 اجازه ب ه شركت ملي نفت ايران بهمنظور جمعآوري گازهايهمراه و تزريق گاز ،نوسازي و بهينهسازي تأسيسات نفتي ،تبديل گاز طبيعي بهت ايجادشده از محلدرآمد اضافي همان طرحها (ماده  14بند د)
فرآوردههاي مايع و بازپرداخت تعهدا 
ت نسبت به عقد قراردادهاي بيعمتقابل توأم براي اكتشاف و استخراج (ماده  14بند ه)
 اجازه به دول  صدور مجوز براي عمليات اكتشاف و توسعه توسط وزارت نفت با قابليت تمديد يك بار (ماده  14بند ه)ل دهدرصد ( )10%ازظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف ،استخراج و توليد نفت و گاز ،پااليش ،پخش وحمل و
 الزام به واگذاري حداق نقل مواد نفتي و گازي با رعايت قانو ن نفت مصوب ( 1366/7/9ماده  25بند الف)

پنجساله پنجم توسعه
()1390-94

 اجازه به وزارت نفت نسبت به صدور پروانه اكتشاف ،توسعه و توليد موردنياز براي بهرهبرداري از حداكثر ظرفيتها براي توسعه ميدانهاينفت و گاز و افزايش توليد صيانتشده با حفظ ظرفيت توليد سال  1389تا سقف توليد اضافه روزانه يكميليون بشكه نفت خام و دويستو
پنجاهميليون مترمكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك (ماده )125
ج (ماده )126
 اجازه به وزارت نفت نسبتبه عقد قراردادهاي بيعمتقابل توأم براي اكتشاف و استخرا  اجازه به وزارت نفت نسبتبه صدور مجوز براي عمليات اكتشاف و توسعه توسط وزارت نفت با قابليت تمديد يك بار (ماده )126 الزام وزارت نفت به ايجاد مديريت اكتشاف ،توسعه و توليد در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايفقانوني خود (ماده  129بند الف)
 الزام وزارت نفت به صدور پروانه براي فعاليتهاي اكتشاف ،توسعه ،استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت وشركتهاي صاحب صالحيت (ماده  129بند ب)
 الزام وزارت نفت به راهاندازي سامانه يكپارچه كنترل و اندازهگيري ميزان توليد ،فرآورش ،انتقال ،پااليش ،توزيع و صادرات نفت خام وگاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه (ماده  129بند ج)
 -الزام وزارت نفت به تهيه برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري در سال اول اجراي برنامه (ماده )130
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مقتضـي ارائـه شـود .با بررسـي برنامههای پيشـين توسـعه بهطـور خالصه
میتـوان گفـت كـه توسـعه فنـاوري در برنامههـای پيشـين بـه بحـث
"حداكثـر اسـتفاده از تـوا ن فنـي و مهندسـي ،توليدي ،صنعتـي و اجرايي
كشـور" تقليـل پيـدا كـرده اسـت و از دانشبنیانـی ،پيشـتازي در عرصـه
علمـي و توجـه بـه فناوریهـای پيشـرفته غفلت شـده اسـت.
 -2بخـش باالدسـتي صنعـت نفـت در سیاسـتهای ابالغـي مقام
معظـم رهبـري براي برنامه ششـم توسـعه

مقـام معظـم رهبري در تاريـخ  9تيرماه  1394سیاسـتهای ابالغي برنامه
ششـم را بـر پایـهی محورهـای سـهگان هی «اقتصـاد مقاومتی»« ،پیشـتازی
در عرصـهی علـم و فنـاوری» و «تعالـی و مقاومسـازی فرهنگـی» ابلاغ
فرمودنـد .اتـكاء اصلـي مـوارد ابالغي بر سیاسـتهای ابالغي پيشـين در
بخـش اقتصـاد نظيـر سیاسـتهای کلـی «اصـل « ،»۴۴اقتصـاد مقاومتی»،
«علم و فناوری»و «نظام اداری» میباشـد .اين سیاسـتها داراي  8بخش
و در كل هشـتاد بنـد ميشـود كـه مـوارد مربـوط بـه بخـش باالدسـتي
صنعـت نفـت در جدول 2-آورده شـده اسـت.
 -3فناوري در بخش باالدستي صنعت نفت

در کشورهايي که سطح توليد درونزاي فناوري پايين است ،پيمودن
راه انتقال فناوري باهدف پرکردن شکاف فناوري گريزناپذير بوده اما
انتقال فناوري نيز فرايندي پيچيده و دشوار است .نگاه به انتقال فناوري
بايد بهعنوان فرايندي باشد که از طريق آن ،فناوري وارداتي بهگونهاي
کسب شود که نهتنها براي توليد محصول بهکار گرفته شود بلکه
زمينهاي براي خلق فناوري جديد باشد .برداشت نادرست و محدود از
انتقال فناوري ميتواند به شکست فرايند انتقال فناوري منجر شود و در
2

شماره بند

موارد مربوط به بخش باالدستي صنعت نفت در سیاستهای
ابالغي مقام معظم رهبري براي برنامه ششم توسعه

موضوع

بند 12

حمایـت از تأسـیس شـرکتهای غیردولتـی بـرای
سـرمایهگذاری در فعالیتهـای اکتشـاف (نـه مالکیـت)،
بهرهبـرداری و توسـعهی میادیـن نفـت و گاز کشـور بهویژه
میادین مشـترک در چارچوب سیاسـتهای کلی اصل .۴۴

بند 15

واگــذاری طرحهــای جمــعآوری ،مهــار ،کنتــرل و
بهرهبــرداری از گازهــای همــراه تولیــدي در کلیــهی
میادیــن نفــت و تأسیســات صنعــت نفــت بــه مــردم.

بند 17

دانشبنیان نمودن صنایع باالدستی نفت و گاز

بند 18

افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از
مخازن و چاههای نفت و گاز

بند 28

اولويت دادن به صنايع نفت گاز بهعنوان صنايع راهبردي
و لزوم افزایش ضریب نفوذ فناوریهای پیشرفته در آن

عمل ،جز انتقال تعدادي ماشينآالت بيجان يا تعدادي کاتالوگ و نقشه
و دستورالعمل ،چيزي عايد شركت نشود .نگاهي به پروژههاي انتقال
فناوري کشور (خصوصاً در صنعت نفت) نشان ميدهد که به فرايند
انتقال فناوري بهصورت علمي و همهجانبه نگاه نشده است .بهویژه در
اصالح قراردادهاي بيعمتقابل پيشين ،توجه به مقوله انتقال فناوري از
اهميت ويژهاي برخوردار است و ِصرف الزام به آموزش كاركنان در
متن قرارداد منعقده ،باعث انتقال فناوري نميگردد ،بلكه روشهاي
جامعتر و كارآمدتري بايد بهكار گرفته شود .با توجه به رویکردهای
گوناگون به فناوري ميتوان ابعاد فناوري را در سه دسته زير خالصه
كرد(خلیل:)2000 ،
 -1مصنوع بودن فناوری
 -2بُعد مهارتی فناوري
 -3بُعد دانشی فناوري
عدم نگاه جامع به مقوله فناوری در حین تصمیمگیری در خصوص
انتقال فناوری و تمرکز بر یکی از اجزای فناوری سبب بُروز مشکالتی
در حین انتقال فناوری خواهد شد .بهعنوانمثال ،تمرکز بر بُعد فیزیکی
فناوری سبب خواهد شد تا مقوله فناوری به مبادله يک کاال در قبال
پرداخت پول تقلیل یابد .اين رويكرد همان رويكردي است كه از آن
به نگاه سختافزاري به فناوري تعبير ميشود و دريافت يک سرمايه (از
نوع فناوري) با واگذاري نوع ديگري از سرمايه (از نوع مالي) ميباشد.
با این وجود ،خرید تجهیزات بدون تسلط بر بخشهای فنی و ضمنی
فناوري باعث انتقال فناوری نخواهد شد .همچنین دستيابي به اطالعات
مرتبط با فناوري به معنای انتقال فناوری نیست و انتقال فناوری نيازمند
تعامل نزديك و بلندمدت است .عالوهبر همه اینها ،باید به حساسيت
فناوري به شرايط اقتصادي ،فيزيکي و اجتماعي نيز توجه شود.
بر اساس اين رويكرد ،دستيابي به دانش ضمني بهعلت فاصله ميان
کشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه بهراحتی امکانپذير نيست
و درنتیجه ،فناوري نيازمند بوميسازي بوده و لذا ،مستلزم انجام
سرمايهگذاري بر روي ايجاد توانمندي و يادگيري در طرف گيرنده
3

چارچوبهاي كلي انتقال فناوري و مشخصات آنها (رادوزويچ)1999 ،
چارچوب

مشخصات

چانهزني قراردادي

4

منبع يابي

3

دغدغه اصلي در انتقال
فناوري

قيود و شرايط انتقال
فناوري

موقعيت در زنجيره
توليد

تمركز اصلي
سياستگذار

دسترسي به فناوري

دسترسي همزمان به
بازار و فناوري

محمل اصلي انتقال
فناوري

زيرساختهاي علم و
فناوري

شرکتهاي جامانده
از توسعه

نقش دولت

دفاع از صنايع ضعيف

تدوين استراتژي
فراسازماني

31

است .بنابراين ،انتقال فناوري يک فرايند بومي و وابسته به مسير يادگيري
است .با توجه به رويكردهاي باال و وضعيت بخش باالدستي صنعت
نفت كشور میتوان گفت كه رويكرد نوع اول بر فضاي فناوري صنعت
نفت مسلط است و جذب فناوريهاي پيشرفته از طريق انتقال فناوري
در نيل به اهداف صنعت نفت از اهميت بهسزايي برخوردار است.
بنابراين ،اعمال مديريت صحيح در فعاليتهاي فناورانه بايد بهشدت
موردتوجه سیاستگذاران صنعت نفت قرار گيرد .يکي از گامهاي
اساسي در اين زمينه ،انتخاب روش مناسب براي انتقال فناوري است.
هر يك از روشهاي انتقال فناوري داراي ويژگيهاي خاصي هستند كه
بهکارگيري آنها بايد با توجه به معيارهاي مختلف و شرايط حاكم باشد.
لذا ،انتقال فناوري براي صنعت نفت ايران بايد در قالب يك ديدگاه
جامع و سيستمي ارائه گردد .در جدول 3-مشخصات چارچوبهاي
غالب براي انتقال فناوري از كشورهاي توسعهيافته به كشورهاي
درحالتوسعه براساس نظرات اسالوو رادوزويچ آورده شده است .با
توجه به جدول 3-و مقايسه چارچوبهاي ارائهشده ،تغيير چارچوب
فكري از "چانهزني قراردادي" به چارچوب "منبعيابي" براي انتقال بهينه
فناوري ضروري است.
نتیجهگیری

با توجه به تجارب بهدستآمده از نحوه اجراي برنامههاي توسعه پيشين
و عدم اجرايي شدن اكثر موارد مطروحه در آنها كه در قسمت قبل
ارائه گرديد ،پيشنهاد ميشود در برنامههای آتی از پرداختن به تدوين
برنامههاي توليدي كه عليرغم تعهد شرکتهاي فرعي ،هرگز اجرايي
نشدهاند ،اجتناب گردد .در عوض ،بيشتر به مشكالت محيطي و موانع
ساختاري موجود در صنعت نفت پرداخته شود تا با رفع شدن موانع
عملكردي شاهد بهرهوري در عملكرد شرکتها باشيم .در اين راستا
اهم موارد پيشنهادي در بخش باالدستي صنعت نفت به صورت زير
ارائه میگردد:
 .1افق و بازه زماني برنامهريزي توسعه كه بهصورت مقاطع  5ساله بوده و
در ادبيات مديريت استراتژيك از آن تعبير به ميانمدت ميشود ،دليلي
بر اين مدعاست كه بايد به مباحث كالن محيطي (ابزار تحليلي )6PEST

سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و تکنولوژیـک را برای
تجزیـه و تحلیـل شـرایط محیط کالن بنـگاه یا صنعت
بـه کار می بـرد.
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پرداخته شود و برآوردهاي عملياتي در چارچوب مباحث كالن محيطي
شكل گيرد .تعيين سقف توليد براي نفت و گاز يا تعيين قيمت براي
فرآوردههای حاصل از آنها نبايد در قالب برنامههای پنجساله توسعه و يا
حتي قوانين بودجه ساالنه كشور مطرح شود.
 .2همچنان كه در قسمت آسیبشناسی برنامههای پيشين اشاره شده ،رفع
موانع محيطي باعث خواهد شد كه توليدات تعهد شده محقق گردند .اما
عدمتوجه به اين شرايط در برنامههای پيشين در مشكالت جاري صنعت
نفت نقش داشتهاند .به عنوان مثال ،امروز میتوانيم مدعي شويم كه در
بخش گاز باوجود تقاضاي داخلي و امكان صادرات ،توليد مورد انتظار
ميسر نشده است و در فصول سرد به ناچار وارد کننده گاز هستیم.
 .3مطابق تعریف ارائهشده در بند هفتم از ماده یکم قانون اصالح قانون
نفت مصوب  1390/3/22مجلس شورای اسالمی ،تولید صیانت شده از
منابع هیدروکربوری عبارت است از "کلیه عملیاتی که منجر به برداشت
بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول
عمر منابع مذکور میشود و باعث جلوگیری از اتالف ذخایر در چرخه
تولید نفت بر اساس سیاستهای مصوب میگردد" .درنتیجه" ،صيانت"
پارامتر صرفاً فني نيست ،بلكه دربرگیرنده پارامترهاي اقتصادي نظير سهم
بازار ،قيمت فروش ،هزینه تولید و ...نيز میشود .با توجه به تجدید ناپذیر
بودن منابع هيدروكربوري و وابستگي كشور به اين منابع ،بسترسازی
برای دستيابي به فناوریهای مرتبط با صيانت از منابع هيدروكربوري
بايد مورد اهتمام جدي قرار گيرد.
 .4با توجه به تصویب نامه "شرایط عمومی ،ساختار و الگوی قراردادهای
باالدستی نفت و گاز" هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1394/7/8
و اصالحات این مصوبه در جلسات مورخ  1395/5/13و  1395/6/7و با
توجه به چارچوب ارائه شده در این مقاله به نظر میرسد اهتمام مسئوالن
محترم بیشتر بر موضوع انتقال فناوری در قالب قراردادهای  IPCباشد.
بهعنوان راهکار اجرایی پیشنهاد میشود در کنار قراردادهای منعقده به
موضوع توسعه فناوری ذیل چارچوب منبعیابی بهصورت مجزا توجه
شود .بهنظر میرسد در خصوص موضوع توسعه فناوری ،بهبود شرایط
حاکم بر سازمانهای نوآور داخلی و اصالح شرایط نهادی حاکم بر
صنعت نفت اولویت دارد.

5. late comer firms

1. Artifact

 Political،به سر واژه کلمات 6- PEST

2. Skill

 Economic، Socialو Technologicalاشـاره
دارد و چارچـوب تحلیلـی اسـت که مجموعـه عوامل

3. sourcing
4. contract bargaining

companies., (p. 13). Cambodia.
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