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رضا بندریان*، پژوهشگاه صنعت نفت 

تحلیل محیط کس��ب و کار جهانی صنعت نفت و تحوالت آن نش��ان می دهد که صنعت نفت یک بخش ضروری از انرژی و 
اقتص��اد دنیا باقی می مان��د، اما در محیطی متفاوت و ویژگی های تغییریافته؛ یعنی صنعتی ب��ا فناوری ها، چالش ها، الزامات، 
فرصت ها و بازیگرانی متفاوت که در نتیجه نیازمند بازآفرینی مدل کس��ب و کار بازیگران فعلی در راس��تای تطابق با تغییرات 
شرایط محیطی است. این تغییرات نشان از آن دارد که شرکت های ملی نفت ناکارآمد که در دهه های گذشته به وفور شکل 
گرفته اند، قادر به ادامه حیات به ش��کل گذش��ته نخواهند بود. بنابراین دس��ت اندرکاران شرکت های ملی نفت باید اصالحات 
بنیادین از جمله بین المللی شدن را به منظور تطابق با شرایط محیطی جدید، به عنوان مهم ترین اولویت کاری خود قرار دهند 

تا بقای پایدار خود در عرصه جهانی صنعت نفت را تضمین نمایند.
الزمه حرکت شرکت های ملی نفت به سمت بین المللي شدن در گرو دانش بنیان شدن و حصول به شایستگي هاي فناورانه 
در حوزه هاي راهبردي است. اما برای بین المللی شدن عالوه بر آن باید قواعد کسب و کار از طریق فناوری در حوزه باالدستی 

صنعت نفت را نیز دانست و به کارگرفت.
براین اساس به منظور بررسی نحوه و چگونگی بازآفرینی الگوی کسب و کار شرکت های ملی نفت در راستای الگوی کسب و 
کار بین المللی، در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن بررسی نقش فناوری در تحقق بین المللی شدن شرکت های 
ملی نفت، به تبیین فرایند گذار به مدل کسب و کار بین المللی در شرکت های ملی نفت دارای جهت گیری جهانی پرداخته 

شده و الزامات بین المللی شدن شرکت های ملی نفت منطقه خاورمیانه و ایران ارایه می شود.

پیاده سازی کسب و کار مبتنی بر توسعه فناوري، فرایند اصلی گذار شرکت های ملی 
نفت به سوی بین المللی شدن
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محي��ط كس��ب و كار جهانی صنع��ت نفت در س��ال های اخیر 
ش��اهد تغييرات گسترده اي بوده اس��ت ]1[. یکی از این تغییرات 
بوجود آمده، حرکت تعدادی از ش��رکت های ملی نفت به س��مت 
بین المللی ش��دن و رقابت با ش��رکت های بین المللی نفت و دیگر 
رقبا بوده اس��ت ]2و3[. پديده »بین المللی شدن شرکت های ملي 
نف��ت« صحنه رقابت در عرصه جهانی صنعت نفت را به طور كلي 
تغيي��ر داده و باعث حذف برخي از بازيگ��ران قبلي و ظهور گروه 
جديدي از بازيگران نفتي ش��ده است ]4[. اين شرايط باعث شده 
تا ش��رکت ها و بازيگران اصلي صنعت نفت براي بقای خود در این 

عرصه مجبور به ایجاد تغییر و بازآفرینی راهبردی شوند ]5[.
به طور كلي دو الگوی كسب و كار در حوزه باالدستي صنعت نفت 
وجود دارد که عبارتند از »الگوی كسب و كار مبتنی بر بهره برداری 
از منابع هیدروکربنی« و »الگوی كس��ب و كار مبتنی بر توس��عه 
فناوري«. براين اساس شركت هايي كه به دنبال »رقابت پذيري در 
زمينه فناوري« هس��تند از »الگوی كس��ب و كار مبتنی بر توسعه 
فن��اوري« و ش��ركت هايي كه ب��ه دنبال »رقابت پذيري با منش��اء 
فناوري« هس��تند از »الگوی كس��ب و كار مبتن��ی بر بهره برداری 
از منابع هیدروکربنی« اس��تفاده مي كنند. ش��ركت های ملي نفت 

برای بین المللی ش��دن و حض��ور در محی��ط بین المللی نیازمند 
بازآفرینی »مدل کسب و کار« خود از »الگوی کسب و کار مبتنی 
ب��ر بهره برداری از مناب��ع هیدروکربنی« به »الگوی کس��ب و کار 

مبتنی بر توسعه فناوری« هستند ]6[. 
هیچ یک از شرکت های ملی نفت تنها با تکیه به فناوري و بازار 
کش��ور خود نمی توانند در س��طح رقابت بین المللی خود را حفظ 
کنن��د. بلکه باید در مس��یر جریان بین المللی دان��ش قرار گیرند. 
واقعیت این اس��ت که بین المللی شدن و حضور در عرصه فناوری 

صنعت جهانی نفت الزم و ملزوم یکدیگرند.]7[
ش��ركت هاي ملي نف��ت که پس از ظه��ور با اتخاذ اس��تراتژي 
بين الملل��ي ش��دن وارد ب��ازار جهان��ي ش��دند را ش��رکت های 
ملی-  جهانی نف��ت1 خطاب می کنند. این ش��رکت های ملی نفت 
عالوه بر مشارکت در اجرای طرح های توسعه ای درون مرزی خود 
در س��رمایه گذاری های برون مرزی نیز نقش فعالی داشته اند. آنها 
ابتدا به صورت مشارکت با شرکت های بزرگ بین المللی نفتی وارد 
عرصه کسب و کار بین المللی شدند و بعد از فراگرفتن قواعد کسب 
و کار، با حمایت های دولتی و از طریق افزایش فعالیت های پژوهش 
و فناوری در داخل س��اختار س��ازمانی خود به صورت مستقل به 
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رقابت با دیگر شرکت های نفتی بین المللی پرداخته و امروزه برخي 
 از آنه��ا به بازيگران كليدي و بزرگ صنعت نفت تبديل ش��ده اند.

]8، 9 و10[. 
بررسي س��وابق تاریخی و تحليل استراتژيك صنعت نفت نشان 
می دهد پیشرانه های ارزش در حوزه باالدستی صنعت نفت جهان 
از منابع زیرزمینی به س��ایر منابع )دانش، مهارت و فناوري( تغییر 
یافته است. امروزه مهارت های مدیریت، مدیریت سرمایه، خالقیت 
و توانمندي فناورانه پيش��رانه هاي اصلی ارزش2 در كس��ب و كار 
حوزه باالدس��تی صنعت نفت هس��تند و در این می��ان فناوري از 
جايگاه ويژه و منحصربه فردي برخوردار اس��ت. فناوری در صنعت 
نفت به ویژه در بخش باالدس��تی3، اصلي تری��ن رکن مزيت آفرين 
اي��ن صنعت در عرص��ه رقابت در كنار توانمن��دي مديريتي، توان 
مالي و دسترس��ي به منابع هيدروكربني ب��وده و به عنوان یکی از 
مهمتری��ن چالش های مدیری��ت اثربخش رقاب��ت در این صنعت 
مورد توجه جدی ش��ركت هاي فعال در حوزه باالدس��تی صنعت 
نفت اس��ت. جهت گيري بين المللي ش��دن، جداي از اينکه زمينه 
توسعه پرش��تاب شرکت های ملی نفت را در بخش فناورانه فراهم 
مي كند، دربردارنده فرصت هاي توسعه بخش هاي مالي و مديريتي 

نيز مي باشد]11[.
به منظور اشراف بر الزامات و قواعد بازي در صنعت جهاني نفت 
و فراین��د گذار به الگوي كس��ب و كار بين المللي در ش��رکت های 
ملی نفِت دارای جهت گیری جهانی، اين مقاله به دنبال آن است تا 
بر مبنای تحلیل فرایند گذار ش��رکت های ملی نفت جهانی شده، 
الگوی��ی برای حرکت ش��رکت های ملی نف��ت دارای جهت گیری 
بین المللی ش��دن در فرایند گذار از »مدل کس��ب و کار مبتنی بر 
بهره برداری از منابع هیدروکربنی« به »الگوی کسب و کار مبتنی 

بر توسعه فناوری« ارائه نماید.

1- لزوم بازآفرینی مدل کسب و کار شرکت های ملی نفت به سوی 
بین المللی شدن و محورهای اصلی تحول 

مدیری��ت یک ش��رکت ملی نف��ت، "چگونگی تبدیل درس��ت 
تولیدات نفتی کش��ور به ثروت ملی جهت دس��ت یابی به توس��عه 
پایدار یک کش��ور" تعریف می ش��ود. هر ش��رکت ملی مؤثر، ورود 
جریانات مالی مناس��بی را به س��وی کش��ور راه اندازی می کند تا 
ظرفیت باالی فناورانه و همچنین بس��تر مناسب اجتماعی ظهور 
کند. مدیریت غلط این شرکت ها به از دست دادن منابع و محروم 
س��اختن جامع��ه از ذخایر غنی و با ارزش منجر خواهد ش��د. لذا 

بررس��ی کارایی و ساختار اقتصاد سیاسی ش��رکت های ملی نفت 
باعث دست یافتن به نتایجی ُمثمر ثمر در زمینه مدیریت مناسب 
و تدوین استراتژی های درست برای شرکت های ملی نفت خواهد 

شد ]12[.
تجدیدناپذیری ذخایر نفتی و ماهیت نوس��انی و نااطمینانی در 
میزان تحق��ق درآمدهای  نفتی دولت در کش��ورهای تولیدکننده 
و صادرکنن��ده نف��ت )به  ویژه کش��ورهایی که اقتص��اد آنها متکی 
ب��ه درآمدهای حاص��ل از صادرات نفت خام اس��ت(، توجیه کننده 
ضرورت  بازآفرینی مدل کسب و کار موجود شرکت های ملی نفت 
در کش��ورهای تولیدکننده نفت و انتخاب مدل های کس��ب و کار 

جدید است ]13[.
از س��وی دیگر، افزایش ش��دت رقابت در محیط کس��ب و کار 
جهانی صنعت نفت باعث شده است تا شرکت های ملی نفت بیش 
از ه��ر زمان دیگری ب��ه مدیریت اثربخش رقابت نیازمند باش��ند. 
عوامل��ی چون بی ثباتی قیمت های نفت، تهی ش��دن ذخایر و افت 
تولید، عدم دسترس��ی شرکت های بین المللی به ذخایر قابل توجه 
جدی��د و ورود نس��ل جدیدی از رقبا، ش��دت رقاب��ت را در حوزه 
باالدس��تی صنعت جهانی نفت افزای��ش داده و محیط این صنعت 
را به ش��دت متالطم کرده است. این شرایط شرکت های ملی نفت 
را برآن داش��ته است تا بیش از پیش به اهمیت مدیریت اثربخش 
رقابت در بین المللی ش��دن در جنبه ه��ای مختلف صنعت اعم از 
فناوری های پیش��رفته و مدل های کس��ب و کار نوی��ن پی ببرند. 
لذا بازآفرینی راهبردی در راس��تای بین المللی ش��دن نیازی است 
ک��ه الزمه ی بقا و حرکت به س��وی تعالی ش��رکت های ملی نفت 

می باشد]14[.
اگر شرکت های ملی نفت با حرکت و تغییرات این صنعت همراه 
نباش��ند، قطعاً در آینده نامی از آنها به گوش نخواهد رس��ید. در 
نتیجه حرکت به س��وی بین المللی ش��دن الزام��ی راهبردی برای 
بازیگران فعال در حوزه باالدس��تی صنعت نفت اس��ت که نیازمند 

اتخاذ رویکرد راهبردی مناسب مي باشد]15و16و17و18[.
بر مبنای ش��رایط حاکم در فضای بین المللی صنعت نفت، س��ه 
محور اصل��ی تح��ول و بازآفرینی راهبردی در ش��رکت های ملی 
نفت برای بقا عبارتند از: بین المللی ش��دن، دستیابی به توانمندی 
فناورانه و بازآفرینی مدل کس��ب و کار4. این س��ه عامل با یکدیگر 
در تعامل هس��تند و توجه به هریک از آنها نیازمند توجه همزمان 
به س��ایر عوامل اس��ت. چراکه بین المللی شدن بدون دستیابی به 
توانمن��دی فناورانه الزم برای حض��ور در عرصه بین المللی امکان 
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تحقق ندارد و حصول به توانمندی فناورانه بدون ارتباط با ش��بکه 
بین المللی دانش میس��ر نمی باش��د. همچنین حض��ور در عرصه 
بین الملل��ی و حصول به توانمندی فناوران��ه نیازمند بهره گیری از 
مدل کس��ب و کار متناس��ب با آن می باش��د و الگوی کسب و کار 
متناسب با شرایط بین المللی، الگوی کسب و کار مبتنی بر توسعه 

فناوری است ]19[.
شایس��تگی های محوري س��ازمان تحقق بازآفرینی مدل کسب 
و کاری که هم راس��تا با آنهاست را تس��هیل مي کنند و در مقابل، 
بازآفرینی مدل کسب و کاری که با آنها )شایستگی های محوري( 
هم راس��تا نیس��تند را ب��ا مانع مواج��ه مي کنند. شایس��تگی های 
مح��وري ش��ركت های ملي نف��ت دارای جهت گی��ری بین المللی 
ش��دن، به صورتی پارادوکس گونه بازآفرینی مدل کس��ب و کار به 
س��وی بین المللی ش��دن را هم توانا مي كنند و هم مانع می شوند. 
شایس��تگی های محوری ش��ركت های ملي نفت تا قبل از جهانی 
شدن مبتنی بر کسب منفعت از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی 
اس��ت. از یک س��و، آنها از طریق فروش نفت خام و گاز طبیعی در 
عرصه بازار بین المللی حضور داشته و از این طریق عالوه بر حضور 
در بازار بین المللی و آش��نایی با قواعد بازی در س��طح بین المللی، 
منابع مالی الزم برای بازآفرینی مدل کسب و کار خود را به دست 
می آورند و از س��وی دیگر، به کس��ب درآمدهای سهل الحصول از 
مح��ل فروش منابع طبیعی و ثروت مل��ی خود عادت کرده اند که 
این موضوع به "انعطاف ناپذیری محوري"5  آنها تبدیل شده است. 
از اینرو ش��ركت های ملي نفت دارای جهت گیری جهانی ش��دن، 
در فراین��د بازآفرینی مدل کس��ب و کار خود ب��ا تعارض حفظ و 
استفاده از شایس��تگی های خود و همچنین اجتناب از جنبه های 
ناکارآم��د آنها از طريق بازآفريني و جايگزين كردن شایس��تگی ها 

مواجه هستند]8و10[. 
بازآفرینی مدل کس��ب و کار ش��ركت های ملي نفت در راستای 
بین المللی ش��دن بسیار دشوار اس��ت چراکه در طول زمان »مدل 
کسب و کار مبتنی بر توسعه فناوری« به " ناشايستگي محوري"6  
آنها تبدیل شده و این ناشايستگي محوري در پیرامون شایستگی 
مح��وري آنها ک��ه »مدل کس��ب و کار مبتنی ب��ر بهره برداری از 
منابع هیدروکربنی« اس��ت رش��د کرده و علت آن وجود و ظهور 
»وابستگی به مسیر«7  است. بنابراین شركت های ملي نفت دارای 
جهت گیری بین المللی شدن برای کم کردن وابستگی به مسیر در 
توسعه خود و فرار از افتادن در »دام شایستگی های«8  کنونی باید 

از رویکردها و مکانیزیم های راهبردی مناسب بهره بگیرند.

2- فراین�د گذار ب�ه مدل کس�ب و کار بین المللی در ش�رکت های 
ملی نفت

الگوی كسب و كار مبتني بر »بهره برداری از منابع هیدروکربنی« 
كه بخش اعظمی از کش��ورهای نفت خیز جهان، صنعت نفت خود 
را مطاب��ق آن پایه ریزی کرده اند بر اس��اس بهره برداری از مخازن 
نفت و گاز به وس��یله مديريت و سرمایه خارجی و فناوري وارداتی 
و تولید ارزش افزوده از فروش نفت و گاز اس��ت. کشورهایی که از 
ای��ن الگو تبعیت می کنند حفظ س��هم تولید نفت در بازار جهانی 
و تأمی��ن مطمئن نی��از انرژی دنیا را به عنوان هدف اس��تراتژیک 
دنبال می کنند و توس��عه فناوري هدفی فرعی در برنامه ریزی آنها 
محس��وب می شود. این کش��ورها س��رمایه، مديريت و فناوري را 
به صورت قراردادهای مشارکتی، خدماتی یا پیمانکاری و امتیازی 
از مناب��ع خارجی جذب می کنند و از محل عایدات فروش نفت به 
صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم هزینه ها، سود یا سهم مشارکت 

طرف مقابل را می پردازند  ]8[.
تعدادي از کش��ورهای نفت خیز، علیرغم تالش های انجام شده 
براي اس��تقرار الگوي كس��ب و كار مبتني بر توس��عه فناوري، اما 
هنوز از الگوي كس��ب و كار مبتني بر بهره برداري از منابع پیروی 
می کنند. به همین دلیل، پس از سال ها سابقه در این صنعت هنوز 
نمی توانن��د مس��تقاًل از منابع عظیم نف��ت و گاز خود بهره برداری 
نماین��د. ویژگی  اصلی دیگر این کش��ورها وابس��تگی اقتصادی به 
درآمدهای نفتی اس��ت. وابس��تگی به درآمدهای نفتی دولت ها را 
به راه های زود بازده متوجه می کند و از توجه به توس��عه و تعالي 
صنعت نفت در راس��تاي كالس جهاني که نیازمند زمان و کسب 
تجربه است، دورتر می کند. نگرشی که به دنبال کسب سود راحت 
و آنی از مخازن نفت و گاز اس��ت حوصله الزم برای سرمایه گذاری 
در توسعه زیرساخت های نهادی و انسانی را ندارد و به جای درنظر 
گرفت��ن خود در رقابت جهانی صنعت نفت، خود را در بازار رقابت 
ف��روش نفت خ��ام و گاز طبيعي درنظر می گی��رد و به این حضور 
افتخار می کند. فرات��ر از این نگرش، مدیریت صنعت نفت در این 
دسته از کشورها گرفتار نوعی عدم اعتماد به نفس است که اصوالً 
رس��یدن به توانمندی های فناورانه ملی را در حد خود نمی بیند و 

به مصرف دستاوردهای فناورانه خود بدبین است ]10[.
اساس��اً الزمه جهاني ش��دن براي يك ش��ركت ملي نفت كه از 
الگوي كس��ب و كار بهره برداري از ذخاير نفت و گاز خود استفاده 
مي كند، جايگزين كردن درآمدهاي حاصل از توليد و فروش نفت 
با درآمده��اي حاصل از فروش فناوري هاي مرتبط با اكتش��اف و 
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توليد نفت اس��ت. بر اين اساس با اتخاذ اين تصميم توليد نفت از 
مناب��ع داخلي )به طور معمول اما ن��ه الزاماً( كاهش يافته و به طور 
طبيع��ي بازار داخلي فناوري اكتش��اف و توليد نف��ت نيز كاهش 

مي يابد كه بايد به فكر صادرات این فناوري ها بود ]20 و21[.
با انتخاب اس��تراتژي »ایجاد ارزش از طری��ق صادرات فناوری 
در حوزه باالدس��تي صنعت نفت« مأموريت شركت هاي ملي نفت 
از تولي��د و فروش نفت به »دس��تيابي به شايس��تگي هاي فناورانه 
مورد نياز براي توس��عه فناوري هاي كليدي حوزه اكتشاف و توليد 
از مناب��ع نف��ت و گاز در سراس��ر جهان« تغيي��ر مي كند و محور 
فعاليت ها بر بومي س��ازي و توس��عه فناوري هاي حوزه اكتشاف و 
تولي��د نفت و گاز جهت حل مش��كالت، ارتقاي كيفيت و كاهش 

هزينه ها متمركز مي شود.
برمبناي اين رويكرد، ارزش افزايي ناشي از صادرات فناوری بايد 
ب��ه اندازه توليد و فروش نفت خام و گاز طبيعي باش��د. از آنجايي 
كه صدور فن��اوري نمي تواند ارزش اف��زوده بااليي در حد فروش 
نفت ايجاد كند، صدور خدمات فناورانه )مبتنی بر دس��تاوردهای 
فناوران��ه( كه با اخت��الف زياد ارزش افزوده بيش��تري از صادرات 
فن��اوري ايجاد مي كند در دس��تور كار ش��ركت هاي داراي الگوي 
كس��ب و كار مبتني بر توس��عه فناوري قرار گرفته اس��ت چراكه 
ص��دور خدمات فناورانه با اختالف زياد، ارزش افزوده بيش��تري را 

براي شركت هاي ملي نفت جهاني شده در پي داشته است9.
الزمه ايج��اد ارزش از طريق صادرات خدمات فناورانه در حوزه 
باالدس��تي صنعت نفت توسط ش��ركت هاي ملي نفت، هماهنگی 
می��ان بازیگران مختل��ف صنعت در حيطه ملي در یک راس��تای 
مش��ترک و درك چالش ها و فرصت های فناورانه توسط آنهاست. 
این مس��ئله در واق��ع ضامن یک تالش مل��ی هماهنگ در زمینه 
پژوهش و فناوري و تجاری س��ازی مي باشد كه در راستاي آن هر 
بخش��ی وظایفی را برعهده خواهد داش��ت. اتخاذ الگوی كس��ب و 
كار مبتنی بر توس��عه فناوری و پیاده کردن آن، زیرس��اخت های 
فرهنگی، انسانی و س��ازمانی خاصی را می طلبد که در کشورهای 
نفت خيز داراي الگوي كس��ب و كار مبتني بر بهره برداري از منابع 
هیدروکربنی وجود ندارد. مهمترین مانع توس��عه فناوري نهادینه 
ش��دن رویکرد بهره برداری در ذهن و اندیش��ه سياست گذاران در 
كش��ورهاي نفت خيز و عدم آگاهی ایش��ان از راه و روش توس��عه 
صنعت نفت در راس��تای جهانی ش��دن و رقابت پذیری بین المللی 

است]8و22[.
ريس��ك هاي فوق الع��اده و هزين��ه ب��االي شكس��ت مربوط به 

پيش��تازي در به كارگرفتن )كاربر نخس��ت( فناوري هاي جديد در 
حوزه باالدستی صنعت نفت چنان است كه شركت ها اغلب ترجيح 
مي دهند »دنبال كنندگان سريع« باشند ]23[ و در نتيجه، فرايند 
تكام��ل نوآوري هاي صنعت از مرحله مفهومي تا كاربرد گس��ترده 
)وس��يع( تجاري به صورت ميانگين شانزده سال به درازا مي كشد. 
بنابراين مطابق شکل-1 روند جايگزيني الگوي كسب و كار مبتني 
بر بهره برداري از ذخاير داخلي نفت با الگوي كسب و كار مبتني بر 
توسعه فناوري براي شركت هاي ملي نفت كه قصد جهاني شدن را 
دارند، بايد به صورت تدريجي در يك بازه زماني حداقل 15 س��اله 
انجام ش��ود و در اين بازه بايد درآمدهاي حاصل از بهره برداري از 
ذخاير داخلي )توليد نفت داخلي( كاهش يافته، درآمدهاي حاصل 
از صادرات فناوری یا خدمات فناورانه در زمینه اكتش��اف و توليد 

نفت جايگزين آن شود ]21[.

3- دالی�ل برت�ری الگوی کس�ب و کار مبتنی بر توس�عه فناوری در 
حوزه باالدستی صنعت نفت

در صنع��ت نفت با بیش از 150 س��ال قدمت، نه تنها هنوز هم 
ن��وآوری اتفاق می افتد بلكه امروز صنع��ت جهاني نفت براي بقا و 
تكامل خود نيازمند نوآوري فناورانه مس��تمر اس��ت. اين شناخت 
ب��راي سياس��ت گذاران ن��وآوري در صنعت نفت بايد به درس��تي 
حاصل شود كه ظرفيت هاي نوآوري صنعت نفت به داليل مختلف 
محدود و اندك است و هيچگاه نخواهد توانست مانند صنعتي كه 
در لب��ه تحوالت فناورانه و خلق و ايجاد كس��ب وكارهاي جديد و 

 1   نمــودار روند جایگزیني الگوي کســب و کار مبتني بر بهره برداري از ذخایر 
داخلي نفت با الگوي کســب و کار مبتني بر توسعه فناوري در فرایند جهاني 

شدن شرکت هاي ملي نفت

7

ساله انجام شود و در اين بازه  15صورت تدريجي در يك بازه زماني حداقل قصد جهاني شدن را دارند، بايد به
درآمدهاي حاصل از  يافته،برداري از ذخاير داخلي (توليد نفت داخلي) كاهش از بهره بايد درآمدهاي حاصل

  ].21[صادرات فناوري يا خدمات فناورانه در زمينه اكتشاف و توليد نفت جايگزين آن شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جهاني  ري در فرايندوسعه فناوتالگوي كسب و كار مبتني بر  برداري از ذخاير داخلي نفت بانمودار روند جايگزيني الگوي كسب و كار مبتني بر بهره -1 شكل
  هاي ملي نفتشدن شركت

  
  داليل برتري الگوي كسب و كار مبتني بر توسعه فناوري در حوزه باالدستي صنعت نفت -3

ت نعت جهاني نفصافتد بلكه امروز سال قدمت، نه تنها هنوز هم نوآوري اتفاق مي 150در صنعت نفت با بيش از 
 عتي در صنگذاران نوآوراين شناخت براي سياستراي بقا و تكامل خود نيازمند نوآوري فناورانه مستمر است. ب

ست و ابه داليل مختلف محدود و اندك نفت  هاي نوآوري صنعتظرفيتكه  حاصل شودنفت بايد به درستي 
 ووكارهاي جديد يجاد كسبو خلق و افناورانه هيچگاه نخواهد توانست مانند صنعتي كه در لبه تحوالت 

ين بنابرا .ياوردمحصوالت تجاري و بازاري جذاب درب ،هاي نابكارآفرينانه قرار دارد، نوآوري كند و از ايده
 منطبق بر تصوراتي غيرنفت صنعت سرعت تحقق نوآوري در درباره عت نفت نبايد گذاران نوآوري در صنسياست

  .واقع داشته باشند
هاي حوزه باالدستي صنعت نفت است اغلب ، كه حاكم بر بسياري از دارايي10هاييتي داراهمچنين ساختار مشارك

هاي فناورانه هاي داراي الگوي كسب و كار مبتني بر توسعه فناوري در حفظ مالكيت نوآوريكار را براي شركت
ه باالدستي صنعت نفت در حوز 11"سواري رايگان"ها باعث پديده ييسازد. ساختار مشاركتي داراجديد دشوار مي

تواند به نحوي براي يك شركت داراي الگوي كسب و شود و در بيشتر موارد مزيت رقابتي را كه فناوري ميمي
هاي پيشتاز هاي مربوط به طرحبرد. از سوي ديگر، هزينهكار مبتني بر توسعه فناوري فراهم كند تحليل مي

10 Shared equity structure 

11 Free ridership 

درآمد

Aزمان 15+A

فروش نفت

فروش خدمات فناورانه
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كارآفرينانه قرار دارد، ن��وآوري كند و از ايده هاي ناب، محصوالت 
تجاري و بازاري جذاب دربياورد. بنابراين سياس��ت گذاران نوآوري 
در صنعت نفت نبايد درباره سرعت تحقق نوآوري در صنعت نفت 

تصوراتي غير منطبق بر واقع داشته باشند.
همچنين ساختار مشاركتي دارايي ها10، كه حاكم بر بسياري از 
دارايي هاي حوزه باالدس��تي صنعت نفت اس��ت اغلب كار را براي 
شركت هاي داراي الگوي كسب و كار مبتني بر توسعه فناوري در 
حفظ مالكيت نوآوري هاي فناورانه جديد دشوار مي سازد. ساختار 
مش��اركتي دارايي ها باعث پديده "س��واري راي��گان"11  در حوزه 
باالدس��تي صنعت نفت مي شود و در بيش��تر موارد مزيت رقابتي 
را ك��ه فناوري مي تواند به نحوي براي يك ش��ركت داراي الگوي 
كس��ب و كار مبتني بر توس��عه فناوري فراهم كند تحليل مي برد. 
از س��وي ديگ��ر، هزينه هاي مربوط به طرح هاي پيش��تاز پژوهش 
و فناوري در حوزه باالدس��تي صنعت نفت ب��ه صورت فزاينده اي 
مس��ئله  دلهره آوري شده اس��ت. بنابراين تصاحب منافع حاصل از 
ي��ك نوآوري فناورانه در اين حوزه بس��يار حياتي و الزامي بوده و 

دشواري هاي خاص خود را دارد ]21[.
ام��ا عليرغ��م همه اي��ن موارد، الگ��وی كس��ب و كار مبتنی بر 
توس��عه فناوري به مراتب نس��بت به الگوي كسب و كار مبتنی بر 
بهره ب��رداری از منابع نفتی ارجحی��ت دارد. ایجاد رونق اقتصادی، 
قطع وابس��تگی، درآمد باال و اشتغال زایی از جمله مزایای این الگو 
محسوب می شود. سهم این دسته از بازيگران از درآمد صنعت نفت 
در موارد زیادی به مراتب از کش��ورهای صاحب منابع نفتی بیشتر 
است. وابس��تگی فناورانه کشورهای نفت خیز به صاحبان فناوری، 
این کش��ورها را ناگزیر می کند بخش بزرگ��ی از ثروت نفتی خود 
را به این ش��رکت ها بدهند و در چنبره سلطه فناورانه آنها زندگی 
کنند. الگوی كس��ب و كار مبتنی بر توسعه فناوری در این صنعت 
ه��م به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ راهبردی نتایج بهتری دارد 
و در ح��ال حاضر برتری این الگو نس��بت به الگوی كس��ب و كار 
بهره برداری از منابع هیدروکربنی بر هیچ کسی پوشیده نیست. در 
نتیجه برای كسب و كار این صنعت باید به فکر تغيير الگوي كسب 
و كار ب��ه الگوي مبتني بر توس��عه فن��اوری و تدوین راهبردهای 

فناوری بود ]8[.
براين اس��اس شركت هاي داراي الگوي كس��ب و كار مبتني بر 
توسعه فناوري تاثير به سزايي در ابداع فناوري در صنايع باالدستي 
نفت دارند. همچنين فناوري هاي توسعه يافته در حوزه هاي ديگر 
نيز در گس��ترش توان و نفوذ بس��ياري از اين شركت ها در صنايع 

باالدستي نفت اثرگذار است. 
در واقع نقش��ه تولید ثروت و در نتیجه قدرت، در عرصه رقابت 
حوزه باالس��تي صنعت نفت تغییر کرده اس��ت. امروز، دیگر همه 
بازيگ��ران می دانند که اقتص��اد مبتنی بر ف��روش نفت خام و گاز 
طبیع��ی نه عاقالنه اس��ت و نه پایدار؛ بلکه موقت��ی بوده و پابرجا 
نیس��ت. حقیقت این است که جز حرکت به سوی فناوری و تولید 
ثروت با اس��تفاده از آن، راهی باقی نمانده است. شركت هاي ملي 
نفت جهش یافته ای چون استات اويل، پتروناس، پتروباراس و... که 
ت��ا دیروز اثری از آنها در عرص��ه بین الملل نبود، امروز با ابزارهای 
رقابتی نوین مبتنی بر فناوری، پا به عرصه تولید ثروت گذاشته اند. 
تولید ثروت با استفاده از فناوری، دیگر نه یک انتخاب، بلکه شرط 
بقا و ماندگاری در بازار جهانی حوزه باالدس��تي صنعت نفت است 

.]7[

4- الزامات ش�رکت های ملی نف�ت دارای جهت گیری جهانی برای 
ورود به حوزه پژوهش و فناوری

توسعه پاس��خ هاي فناورانه استراتژيك مناس��ب به چالش های 
حوزه باالدس��تی صنعت نفت نيازمند شناس��ایی نيازهاي صنعت 
و تزریق آنها به فرايندها، س��اختارها و مدل هاي كس��ب و كار در 
پژوهش و فناوري و نوآوري اس��ت. بنابرای��ن پيش نيازهاي اصلي 
براي ورود موفق ش��ركت هاي ملی نفت دارای جهت گیری جهانی 
در ح��وزه باالدس��تی صنعت نف��ت به حیطه ن��وآوري، پژوهش و 

فناوري عبارتند از:
 تعيين س��طح فعاليت هاي نوآوري و پژوهش و فناوري مورد نياز 

بنگاه با توجه به ميزان رقابت پذيري هدف گذاري شده
 تعيين ماهيت فعاليت هاي نوآوري و پژوهش و فناوري مورد نياز 

بنگاه با توجه به جايگاه رقابتي هدف گذاري شده
 تحصیل و توس��عه منابع انس��اني و توانمندي ه��اي مورد نياز با 
توجه به ماهيت و س��طح فعاليت هاي نوآوري و پژوهش و فناوري 

تعيين شده در مراحل قبل
 طراحی و تدوین ساختارهاي مشاركت و همکاری موردنياز براي 
اج��راي اثربخ��ش ن��وآوري و پژوه��ش و فن��اوري ب��ا توج��ه به 
هدف گذاري ه��اي انجام ش��ده در زمينه رقابت پذي��ري و جايگاه 

رقابتي
همچنین الزامات مورد نياز شركت هاي ملی نفت دارای جهت گیری 
جهانی در حوزه باالدس��تي صنعت نفت براي حصول به اثربخشي 

در نوآوري و پژوهش و فناوري عبارتند از: 
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 درك فضاي جهاني ش��دن نوآوري و پژوهش و فناوري در حوزه 
باالدستي صنعت نفت

 توسعه استراتژي نوآوري و استراتژی پژوهش و فناوري
 انجام نوآوري هاي تقاضا محور

 ارتقاي اثربخشي عمليات نوآوري و پژوهش و فناوري
 تسريع فرايند ايده تا بازار

 مديريت ناب اقدامات و فرايندهاي نوآوري و پژوهش و فناوري
 مديريت پيچيدگي های نوآوري و پژوهش و فناوري

 توس��عه و مدیریت شبكه ها و مشارکت های نوآوري و پژوهش و 
فناوري

بررس��ی الگوی حرکت ش��ركت هاي ملي نفت جهانی ش��ده در 
زمینه توسعه فناوری نشان می دهد که آنها ابتدا عمدتاً در راستاي 
اكتس��اب فناوري هاي موردنياز خود كه به ط��ور خاص توان خلق 
ارزش از منابع نفت و گاز داخلي كش��ور خود را افزايش مي دهند، 
متمرکز ش��ده اند. عالوه بر اين، آنها همچنين اولويت هاي فناورانه 
ديگ��ري را تعريف مي كنند كه عالوه بر كاربردهاي داخلي با هدف 
پيش��رو بودن در زمينه فناوري با رويكرد تقويت موقعيت رقابتي 
و افزاي��ش ميزان صادرات فناوري هس��تند. بنابراي��ن در ابتدای 
حرکت به س��مت بین المللی ش��دن، موضوعات اصلي مورد توجه 
ش��ركت هاي ملي نفت جهانی شده در زمينه پژوهش و فناوري به 

دو دسته تقسيم مي شود:
 بخش عمده پژوهش و فناوري در زمينه فناوري هايي اس��ت كه 

كاربرد عمده آنها در داخل كشور است. 
 بخش محدود پژوهش و فناوري در زمينه فناوري هايي است كه 

كاربرد بين المللي دارند. 
این شرکت ها پس از پشت س��ر گذاشتن گام های اولیه جهانی 
ش��دن و ورود به باشگاه ش��رکت های بین المللی نفت، برنامه های 
توس��عه فناوری خود را متمركز بر توس��عه فناوري هايي می کنند 
ك��ه با هدف پيش��رو بودن در زمينه فناوري و ب��ا رويكرد حفظ و 
ارتق��اي قدرت رقابت فناورانه و تضمين بق��اي رقابت پذير آنها در 
عرصه كس��ب و كار جهاني نفت تعريف ش��ده اند. به عبارت ديگر، 
اين ش��ركت ها پس از عبور از مراحل اولیه جهانی شدن، محوريت 
برنامه ه��اي پژوهش و فناوري خ��ود را از توجه به نیازهای داخلی 
تغییر داده و بر اكتس��اب فناوري در زمينه فناوري هاي بين المللي 
قرار مي دهن��د و برنامه هاي متنوعي ب��راي پژوهش و فناوري در 
صنعت نف��ت و گاز تدوین می نمایند ک��ه تمركز این فعاليت هاي 
پژوه��ش و فناوري در حوزه هاي زیر در بخش باالدس��تي صنعت 

نفت است:
 رهبري فناورانه، محيطي و هزينه اي در كس��ب وكارهاي موجود 

و خلق فرصت هاي كسب و كار جديد
 حف��ظ مزي��ت رقابت��ي در فناوري ه��اي موج��ود و همچني��ن 
فناوري هاي مرتبط با حوزه سالمت، ايمني و مسائل زيست محيطي 
 ت��داوم فعاليت هاي بهره برداري از منابع نفتي با تأكيد بر كاهش 
هزينه هاي سرمايه اي و افزايش بازدهي و عملكرد زيست محيطي.

 خل��ق راه حل هاي فناورانه به منظور افزايش دسترس��ي به منابع 
هيدروكربني 

5- تحلیلی بر وضعیت بین المللی ش�دن و توان فناورانه شرکت های 
ملي نفت خاورمیانه و ایران

در كش��ورهاي توليدكنن��ده نفت خاورميانه، ش��ركت هاي ملي 
نفت س��اختارهاي اداري وابس��ته به دولت دارند كه مأموريت آنها 
توليد، توزيع و فروش منابع انرژي كش��ور و كسب درآمد از منابع 
انرژي اس��ت. اكثر ش��ركت هاي نفتي منطقه خاورميانه در حوزه 
مل��ي خود محدود هس��تند و توانمندي فني و مهندس��ي آنها به 
سطوح بهره برداري محدود مي شود. شركت هاي خدمات مهندسي 
اين كش��ورها در بازار جهاني فعال نيس��تند و اكث��ر بازار صنعت 
نفت آنها به صورت مس��تقيم يا غيرمستقيم در اختيار شركت هاي 
صاح��ب فناوري جهاني ق��رار دارد. بنابراين می توان گفت تجارت 
نفت در كشورهاي نفت خيز خاورميانه بر اساس فروش نفت توسط 
ق��رارداد صورت می گيرد و اينگونه ش��ركت هاي نفتي براي تامين 
اكثر نيازمندي ه��اي صنعتي خود خصوصاً در س��طوح طراحي و 
مهندس��ي تجهيزات به بنگاه هاي بزرگ نفت��ي و تامين كنندگان 
فناوري خارجي وابس��ته هستند. اين امر موجب شده تا بنگاه هاي 
بزرگ بین المللی نفت و گاز قس��مت عمده اي از کسب و کار نفت 
خاورمیانه را اداره كنند و درآمد سرش��اري از اين طريق به دست 

 آورند. ]2 و 24[.
با وجود سياست هاي موجود، شركت هاي نفتي منطقه خاورميانه 
و شركت هاي خدمات مهندسي آنها هنوز در فهرست شركت هاي 
برتر جهان قرار ندارند و دو خصوصيت توانمندي توس��عه فناوري 
و تجاري س��ازي به صورت برجس��ته اي در آنها وج��ود ندارد كه 
اين مش��كل از س��وي دولت ها محسوب ش��ده و نوعی ناتواني در 
ايجاد فضاي همكاري بين المللي مناسب توسعه و سياست گذاري 

صنعتي در نفت و گاز است12.
در ای��ران ب��ا اينكه بیش از صد س��ال از حفر اولی��ن چاه نفت 
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می گذرد و صنعت نفت کشور در طی سده اخیر، فراز و نشیب های 
فراوانی را طی کرده اس��ت. اما به اذعان تمامی صاحبنظران، هنوز 
ایران به جمع توس��عه دهندگان فناوری های صنعت نفت نپیوسته 
است. علیرغم دس��تاوردهای حاصله در حوزه بهره برداری، تعمیر 
و نگه��داری و حتی مهندس��ی، س��طح توانمندی ه��ای فناورانه 
این صنعت، هیچ��گاه در حد توانمندی های الزم برای توس��عه و 
تجاری سازی فناوری های جدید و کاربردی نبوده است. در حالی که 
برخی کش��ورها با گذشت کمتر از س��ه دهه از زمان ورودشان به 
عرصه این صنعت، امروزه به عنوان صادر کننده فناوری های نفتی 
به دیگر کش��ورهای جهان شناخته می شوند و درآمد آنها از محل 
ف��روش و انتقال فن��اوری از درآمدهای صادرات نفت خام بیش��تر 

است. 
به طور كل��ي عليرغم اجراي طرح هاي توس��عه اي قابل توجه در 
اي��ن صنع��ت، توانمندی هاي فناورانه س��طوح باال چندان رش��د 
نداش��ته اند و دليل آن فقدان نقش موثر اي��ن صنعت در طراحي 
الگوی کس��ب و کار و تاكيد عمده برنامه ها بر بهره برداري از منابع 
نفتی بوده اس��ت. اين وضع با بكارگيري شيوه هاي انتقال فناوری 
در قرارداده��ای مش��اركت در توليد )در حوزه باالدس��تی صنعت 
نفت( و قراردادهای خريد ليسانس )در حوزه پايين دستی صنعت 
نفت( كه نقش آفريني داخلي در س��طوح مذك��ور را كم مي كند، 

تشديد شده است.
علیرغ��م اینکه ای��ران در مجموع ذخاير نف��ت و گاز در جايگاه 
اول جه��ان قرار دارد، اما نه تنه��ا در زمينه فناوري هاي راهبردي 
در حال توس��عه و ظه��ور در صنعت نفت جه��ان جايگاهي ندارد 
بلکه در زمينه اكتس��اب بسياري از فناوري هاي مورد نياز خود نيز 
از توانمندي چنداني برخوردار نمي باش��د. اين يك تناقض بس��یار 
آش��کار اس��ت. از یک طرف ايران از نظر توليد نفت و گاز يكي از 
بازيگران مطرح جهاني با توانمندي هاي محوري و قدرت بسیار در 
عرضه، فروش و حمل و نقل نفت، اما در س��ایر حوزه ها )بخصوص 
فن��اوری(، وضعیت نامناس��بی دارد. الگوی فعلی س��رمایه گذاری 
فناوری حوزه باالدس��تی صنعت نفت نیز مبین اهداف توس��عه و 
رشد فناورانه نیست. بررسی هزینه های پژوهش و فناوري صنعت 
نفت ايران بیانگر آن اس��ت که سرمایه گذاری در بخش های خاص 
متناس��ب با اندازه بازارهای داخل و جهانی نیس��ت و در خصوص 
پژوه��ش و فناوري و تاثير آن ب��ر عملكرد زنجيره تامين همچنان 

نگرش جدي وجود ندارد.
صنع��ت نفت اي��ران از نظر دارا بودن فناوری پیش��رفته جايگاه 

مناسبي ندارد. متأسفانه به پژوهش و فناوري در صنعت نفت ايران 
اهميت داده نش��ده اس��ت. در برخي موارد نيز پژوهش و فناوري 
را ب��ه عنوان یک دس��تاورد بی فایده درنظر می گیرن��د. مضافاً که 
س��رمایه گذاری پژوهش و فناوري در صنعت نفت ايران بسیار کم 
اس��ت. بودجه 0/5 درصدي پژوهش و فناوري در مقایسه با 2/5 و 
حتی در مواردي 18 درصدي بازيگران تراز اول جهاني، اين تهديد 
را ملموس ت��ر مي كند و اين واقعيت با توجه به اينكه در گذش��ته، 
صنعت نفت ايران غالبا توسط فناوری های ورودی شرکای خارجی 

هدایت  شده است، زنگ خطر را به صدا در مي آورد.
ام��روز بزرگترین چال��ش پیش روی صنعت نف��ت ايران، تولید 
دانش پایه برای ایجاد فناوری و شایس��تگی های محوري فناورانه 
ب��ه منظور ورود و بقاء در رقابت جهانی اس��ت. این امر مس��تلزم 
تالش گسترده پژوهش و فناوري جهت توسعه فناوری بومی است. 
وابستگی بیش از حد ش��رکت های صنعت نفت ايران در اکتساب 
فناوری از خارج، موجب کس��ب فناوری و مهارت های منس��وخ و 
ناکارآمد ش��ده اس��ت. آنها باید از توس��عه فناوری هاي نوآورانه اي 
که خودش��ان از آن رضایت دارند، دوری کرده و مدیریت نوآوری 
در فعالیت ه��ای پژوهش و فن��اوري به منظور توس��عه فناوری و 

محصوالت مرز دانشي را آغاز نمایند.

نتیجه گیری
 بر مبنای الگوبرداری از مس��ير رش��د و تكامل شركت های نفتی 
دارای الگ��وی کس��ب و کار مبتن��ی ب��ر بهره ب��رداری از مناب��ع 
هیدروکربن��ی که در راس��تای جهانی ش��دن به ط��ور موفق گام 
برداشته اند، تكامل این ش��ركت هاي نفتی را در سه دوره مختلف 

مي توان به شرح زير تقسيم بندي نمود: 
 مرحله ي اول، مرحله شكل گيري و آغاز فعاليت بین المللی است. 
در اين مرحله تش��كيل مش��اركت هاي موثر با ش��ركت هاي برتر 
جهاني )ش��رکت های پیش��تاز دارای الگوی کسب و کار مبتنی بر 
توس��عه فن��اوری( جهت يادگي��ري، انتق��ال فناوری، ن��وآوري و 

كارآفريني مورد توجه بوده است. 
 مرحل��ه ي دوم، دوران رش��د در فضاي بين المللي اس��ت. نحوه 
هم��كاري ب��ا ش��ركت هاي ملي و داخل��ي كش��ورهاي مختلف و 

همين طور انتقال فناوري از نتايج اين مرحله است. 
 مرحله ي سوم كه دوران تثبيت و تمركز است. در اين مرحله در 
اختيار داشتن ظرفيت توليد پايدار و بلندمدت در مناطق مختلف 
و حضور در ميادين بزرگ نفت و گاز مورد توجه بوده اس��ت13. در 
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پانویس هاپانویس ها
1.Global National Oil Companies - GNOCs
2.Value Driver

3. شامل اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید

4. بازآفرینی مدل کس��ب و کار، نوعی فعاليت کارآفرینانه اس��ت که بنگاه طی آنها مدل کس��ب و کار 

کلیدی خود را به منظور ارتقاء کارایی یا متمایز سازی خود نسبت به رقبای صنعت در ابعاد مورد 
توج��ه بازار، طراحی و یا باز طراحی می کند. به بیان دیگر از طریق این نوع اقدامات نحوه عملکرد 
بنگاه در ارتباط با بازار، مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد. یکی از اشکال بازآفرینی مدل کسب 
و کار باز تعریف دامنه )Domain Redefinition( می باش��د که مربوط اس��ت به فعالیت های 
کارآفرینان��ه ای ک��ه بن��گاه از طریق آن به صورت فع��ال یک فضای جدید محص��ول- بازار ایجاد 

می نماید. نتیجه بازآفرینی مدل کسب و کار ضرورتاً ایجاد یک منطق جدید کسب و کار است.
5.Core rigidities
6.Core incompetences 
7.Path dependency
8.Competency trap

9. البت��ه ای��ن موض��وع از زاویه حفاظت از دس��تاوردهاي فناوران��ه نیز قابل تحلیل اس��ت چراکه در 

حوزه باالدس��تي صنع��ت نفت، فن��اوري اغل��ب در پناه��گاه )sheltering( دارايي هاي مكمل 
حفاظت مي ش��ود. از اينرو راهبرد مطلوب براي تجاري س��ازي فناوري در اين حوزه راهبرد ادغام 
)Integration( توس��ط مالكان فناوري است و راهبرد واگذاري حق االمتياز فناوري براي آنها به 

علت تقلید، افش��اء و عدم امكان تصاحب كامل منافع فناوري، قابل اجرا نمي باش��د. بنابراين ارائه 
خدم��ات فناورانه، جايگزين فروش فناوري براي دارندگان الگوي كس��ب و كار مبتني بر توس��عه 

فناوري در حوزه باالدستي صنعت نفت مي باشد.
10.Shared equity structure
11.Free ridership

12. البت��ه در میان کش��ورهای خاورمیانه عربس��تان در ح��ال اجرای برنامه های جامعی در راس��تای 

بین المللی ش��دن اس��ت اما این روند به کندی پیش می رود البته اگر عربستان موفق شود بخش 
بزرگی از سهام شرکت ملی نفت خود )آرامکو( را واگذار کند پیش بینی می شود ورود سهامداران 

جدید روند حرکت بین المللی شدن آرامکو را اصالح و تسریع نمایند.
13. ب��ه عنوان نمونه ش��ركت ش��لمبرژه در حال حاضر 250 هزار بش��كه در روز تولي��د نفت دارد كه 

چش��م انداز اين شركت دس��تيابي به توليد 1 ميليون بشكه در روز اس��ت. همچنين در مياديني 
كه ش��ركت مرس��ك حضور دارد، در حال حاضر بيش از 500 هزار بش��كه در روز توليد نفت خام 

صورت مي پذيرد.
14. در ش��رايط جهاني آن روز )اواخر دهه 1320 شمس��ی( و حاكميت تراس��تهاي نفتي، تالش براي 

مليس��ازي در دورهاي صورت گرفت كه هشت ش��ركت عمده بينالمللي نفتي بيش از نود درصد 
توليد و پااليش و توزيع نفت را در جهان و هشتاد و پنج درصد ظرفيت ناوگان نفتكشهاي دنياي 
آزاد را در اختيار انحصاري خود داش��تند. به اين ترتيب نه تنها اکتشاف و بهرهبرداري نفت، بلكه 
بازاريابي و فروش مس��تقل آن نيز كاري بس دش��وار و شايد ناممكن مينمود. در عمل نیز شركت 

همين راس��تا، توس��عه فناوري و ن��وآوري در زمينه هايي همچون 
زمين شناس��ي، حفاري چاه ها، طراحي و ساخت سكو، تكميل چاه 
و روش هاي بهره برداري، مهمترين عوامل رش��د شركت هاي نفتی 
اس��ت که الگوی کسب و کار خود را از الگوی کسب و کار مبتنی 
بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی به الگوی کسب و کار مبتنی 
بر توس��عه فناوری تغیی��ر داده اند. همچنين حض��ور در بازارهاي 
جهان��ي، توانايي تامين منابع مالي، برخورداري از نيروهاي ماهر و 
توانمند،  ثبات و پايداري در كسب و كار، حركت به سمت نوآوري، 
برخي از مهمترين مواردی هستند که مي تواند به عنوان مزيت هاي 
يك ش��ركت دارای الگوی کس��ب و کار مبتنی ب��ر بهره برداری از 
منابع هیدروکربنی که به طور موفق مدل کس��ب و کار خود را در 

راستای جهانی شدن بازآفرینی نموده در نظر گرفته شود. 
 بازآفرینی الگوی کس��ب و کار در راستای جهانی شدن نیازمند 
اش��راف کامل بر ابعاد مختل��ف مطرح در فرایند گذار می باش��د. 
علیرغم اینکه مطالعات متعددی بر روی ویژگی های الگوی کسب 
و کار مبتنی بر توس��عه فناوری صورت گرفته اس��ت، اما مطالعات 
اندک��ی )هم نظری و هم عملی( ب��ر روی ویژگی های فرایند گذار 
ش��رکت های ملی نفت جهانی شده انجام گردیده که جای تعجب 
دارد زي��را موض��وع طراح��ی مدل کس��ب وکار ب��ه خصوص در 
محیط ه��ای نوآورانه در چند س��ال اخیر به ش��دت اهمیت یافته 
است. همانند سایر موضوعات میان رشته ای، بازآفرینی مدل کسب 
وکار ش��رکت های ملی نفت جهانی ش��ده در فرایند گذار به ندرت 

تحلیل ش��ده اند. بنابراین اغلب خیلی ضعیف درک مي شوند. جای 
تعجب نیست که معموالً برنامه های جامع تحول شرکت های ملی 
نفت برای بازآفرینی در راستای بین المللی شدن در عمل شکست 
مي خورن��د زيرا توج��ه اندکی به فرایند گذار و مدل کس��ب وکار 

مناسب آن مي شود. 
 در ایران نیز نه تنها در این زمینه مطالعات خاصی انجام نش��ده 
اس��ت بلکه شاید از نظر برخی کارشناسان و صاحب نظران داخلی 
صحب��ت از بازآفرینی مدل کس��ب و کار ش��رکت ملی نفت ایران 
سخنی گزافه باشد زيرا در شرایط حاضر صنعت نفت ایران نه تنها 
در داخل برای س��رمایه گذاری و انج��ام اولویت های کاری خود از 
جمله توسعه و بهره برداری از میادین مشترک با چالش های جدی 
از جمله کمبود منابع مالی مواجه اس��ت بلکه در عرصه بین المللی 
نیز برای فروش نفت خ��ود در بازارهای جهانی چالش های جدی 
دارد. اما فراموش نکنیم که صنعت نفت ایران در زمانی برای ملی 
شدن خود اقدام کرد که شرایط داخلی کشور و بازارهای بین المللی 
به مراتب دش��وارتر و ناسازگارتر از امروز بود و توان داخلی صنعت 

نفت نیز تقریباً ناچیز بود14.
 بنابراین در خصوص حرکت به سوی بین المللی شدن و بازآفرینی 
مدل کسب و کار فعلی شرکت ملی نفت ایران نیز نباید فرصت را 
از دس��ت داد و منتظر مس��اعد شدن ش��رایط در داخل و عرصه 
جهانی ماند. بلکه باید با بینشی عمیق حرکتی تحول آفرین را در 

این راستا طرح ریزی و اجرا نمود.
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نفت انگليس در واکنش به حرکت ملی شدن صنعت نفت ایران اقدام به ایجاد یک شبكه تحریم 
بر علیه ایران و صنعت نفت ایران نمود )ائتالف با شركتهاي نفتي جهاني كه بخش اعظم توليد و 
توزيع نفت جهان را در دس��ت داشتند( و تالش کرد از طریق افزایش هزینه های این اقدام، ایران 
را از انج��ام آن منصرف و یا ناتوان نماید. هرچن��د این اقدامات انگلیس باعث کاهش نقش دولت 

اي��ران در عرصه جهاني بيش از آنچه مصدق ميانديش��يد گردی��د و از طریق کاهش قدرت عمل، 
عامليت و مالكيت ايران بر تولید و عرضه نفت خود تا حدودی زمینه شکس��ت حرکت ملی شدن 
صنعت نفت ایران را فراهم نمود، اما علیرغم همه این فش��ارها صنعت نفت ایران امروز در جهان 

به عنوان مبدع و پیشتاز نهضت ملی شدن شناخته می شود.


