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محيط كسب و كار جهانی صنعت نفت در سال های اخیر شاهد تغييرات 
گسترده اي بوده است ]1[. اين شرايط باعث شد تا شرکت ها و بازيگران 
اصل��ي صنعت نفت براي بقای خ��ود در این عرصه مجب��ور به ایجاد 
تغییر ش��وند ]2[. یکی از این تغیی��رات به وجود آمده، حرکت تعدادی 
از ش��رکت های ملی به س��مت بین المللی ش��دن و در نتیجه، ایجاد 
گروه جدیدی از ش��رکت های نفتی با عنوان ش��ركت هاي ملي جهاني 
نف��ت بود كه مش��خصه آن را می توان میل ش��ركت هاي ملي نفت به 
فعالیت به صورت جهانی و تبدیل شدن به شرکت های بين المللي نفت 
دانست که فراتر از عملکرد سنتی آن شرکت ها )یعنی فعالیت در داخل 

مرزهای کشور متبوع( است]3و4[.
پس از پدیده ملی سازی صنعت نفت  )پترو-ناسیونالیسم1(، تعدادی از 
ش��رکت های ملی نفت به طور فزاینده ای میل به اجرای استراتژی های 
گسترش بین المللی از خود نشان داده و به شدت برای به دست آوردن 
فرصت های محدود سرمایه گذاری بین المللی در گوشه و کنار دنیا به 

رقابت با شرکت های بین المللی نفت و دیگر رقبا  پرداختند ]5و6[.
مطالعه و بررس��ي پديده »بین المللی شدن ش��رکت های ملي نفت« 
از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت؛ چراکه پديده »بین المللی ش��دن 
ش��رکت های ملي نفت« صحنه رقابت در عرصه صنعت نفت را به طور 
كل��ي تغيير داده و باعث حذف برخ��ي از بازيگران قبلي و ظهور گروه 
جديدي از بازيگران نفتي ش��ده اس��ت. از اي��ن رو، بازيگران حاضر در 
صنعت نفت بايد نس��بت به آن حس��اس بوده و تحليل هاي الزم را در 

خصوص روندهاي آن، داليل ش��كل گيري و پيامدهاي مربوطه داشته 
باش��ند]7[. هرچند بین المللی شدن ش��ركت هاي ملي نفت موضوع 
جدید و نوپایی نیس��ت، اما فرایندهای برنامه ریزی برای آن به تازگی 
و ظرف چند س��ال گذش��ته به طور جدي مورد مطالع��ه قرار گرفته 

است]8[. 
در این خصوص، ش��رکت های ملی نفت كه قصد بين المللي ش��دن را 
دارند با اس��تفاده از تجربیات شرکت های بین المللی نفت قادر خواهند 
بود بسیاری از چالش های پیش روی خود را از میان بردارند. همکاری 
با دیگر شرکت های ملي نفت كه اين مسير را طي كرده اند و بهره گیری 
از تجارب عملی آنها می تواند به این شرکت ها کمک شایاني نماید ]9[. 
ايران با توجه به حجم ذخاير نفت و گاز خود مي بايد نقش��ي بيش��تر 
از ي��ك مخزن دار را در عرصه بين المللي صنعت نفت بر عهده داش��ته 
باش��د. مجموع��ه اي از الزامات داخلي و بين الملل��ي، انتظارات خاصي 
از صنع��ت نفت ايران به وجود آورده ک��ه مهم ترين آن، ضرورت حفظ 
جايگاه و موقعيت ايران در بازارهاي جهاني به عنوان بزرگ ترين دارنده 
ذخاير هيدروکربوري دنياس��ت. در اين راستا و به منظور حفظ جايگاه 
مؤثر و برتر ايران در بازارهاي جهاني و همچنين بهره برداري س��ريع و 
به موقع از مزيت ذخاير نفت و گاز و تبديل اين ذخاير به س��رمايه هاي 
ماندگار و با ارزش افزوده بيشتر، توسعه صنعت نفت و گاز کشور بايد 
به لحاظ کمي و کيفي ش��تاب گيرد که الزمه آن، حرکت به س��مت 

بين المللي شدن است. 

رضا بندریان*، پژوهشگاه صنعت نفت 
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جهت گيري بين المللي ش��دن جداي از اينکه زمينه توس��عه پرشتاب 
اي��ن صنعت را در بخش هاي مالي، فناورانه و مديريتي فراهم مي كند، 
دربردارن��ده فرصت ه��اي متع��دد اقتص��ادي، باالبردن ت��وان رقابتي 
ش��رکت هاي داخلي و مزيت هاي سياس��ي و امنيتي نيز می باش��د. از 
همین رو مطالعه ش��یوه های بین المللی ش��دن و می��زان نیاز به این 

مقوله برای شرکت ملی نفت ايران بسیار حائز اهمیت است. 
ش��ركت ملي نفت ايران ب��رای بین المللی ش��دن و حضور در محیط 
بین المللی نیاز به پیروی از الگویی کامل و رویکردی تعاملی در زمینه 
بین المللی ش��دن دارد. نکته قابل تأمل این است که برای رسیدن به 
شرکت بین المللی نفت ایران، نیازی به تجربه ای جدید و نو در صنعت 
نفت دنیا نیس��ت. این امر خیلی قبل در شرکت های استات اویل نروژ، 
پتروناس مالزی، پتروباراس برزيل و... اتفاق افتاده است؛ شرکت هایی 
که هم ملی و هم بین المللی هس��تند. مهم این است که به کمک این 
تجارب و توانمندي هاي ش��رکت ملی نفت ایران،  بتوان این مس��یر را 
هموار نمود ]10[. لذا بررس��ی الگوی این تغییر و رس��یدن به روش��ی 
درس��ت با بهره گیری از تجربیات ش��رکت های دیگر، هدفی است که 

این مقاله به آن خواهد پرداخت. 
اين مقاله به دنبال آن اس��ت تا با تحلیل مس��یر حرکت ش��رکت های 
ملی نفت جهانی ش��ده، الگویی برای حرکت ش��رکت ملی نفت ایران 
در راس��تای بین المللی ش��دن ارائه نمايد. لذا بر مبنای تحلیل الگوی 
حرکت موفِق ش��رکت های ملی نفِت جهانی شده، به ارائه یک الگوی 
عمومی از مس��یر حرکت جهانی شدن شرکت های ملی نفت پرداخته 
می شود. الگویی که می تواند برای تعیین اهداف، استراتژی ها و وظایف 
بین المللی ش��رکت ملی نفت ایران مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه، 
به بررس��ي لزوم بين المللي ش��دن ش��ركت هاي ملي نفت پرداخته و 
الگوی فرایند بین المللی شدن شرکت های ملی نفت تشريح می گردد. 
س��پس، به درس هایی که بین المللی ش��دن شرکت های ملی نفت در 
اختیار س��ایر شرکت های ملی نفت می گذارد، اش��اره و در نهایت، با 
نگاهی به وضعیت شرکت ملی نفت ایران، مقاله نتيجه گيري می گردد.

1- بین المللی شدن
بین الملل��ی ش��دن، فرایند گام به گام توس��عه ی تج��ارت بین الملل 
اس��ت ک��ه به موجب آن، ی��ک ش��رکت، درگیر در عملیات کس��ب و 
کار بین الملل��ی، از طری��ق محصوالت خ��اص در بازاره��ای منتخب 
می شود ]11[. تولیدکنندگان ابتدا محصوالت تولیدی خود را در داخل 
کشور عرضه می کنند تا نیاز بازار داخلی تأمین شود و سپس، با وجود 
رقابت داخلی و نیاز به فروش گس��ترده جهت افزایش س��هم بازار، به 

بازارهای بین المللی وارد می شوند ]12[.
بدون ش��ک روز به روز بر ش��دت رقابت در بازارهای جهانی برای ارائه 
محصوالت و خدمات توسط بخش های مختلف صنعت افزوده می شود 
و در دهه های آتی، ش��اهد شدیدتر ش��دن آن نیز خواهیم بود. برای 
اینکه بت��وان در بازارهای جهانی دوام آورد و بر رقبا چیره ش��د، باید 
روش ه��ای قدیمی و س��نتی را کن��ار گذاش��ت ]13[. افزایش رقابت 
در مقیاس جهانی به افزایش تعداد ش��رکت هایی منجر ش��ده اس��ت 
ک��ه فرصت ها را در بازاره��ای بین المللی جس��ت وجو می کنند تا به 
اهدافش��ان نائل آیند و جای��گاه بازار و بقایش��ان را حفظ کنند ]14[. 
از این رو، برای رس��یدن به موفقیت در محیط بین المللی و داش��تن 
صادرات مناس��ب در این بازارها، نیاز به پیروی از مدل و الگویی کامل 

و رویکردی تعاملی در زمینه بین المللی شدن احساس می شود. 

2- لزوم بین المللی شدن شرکت های ملی نفت
تاری��خ نه چندان طوالنی صنعت نفت جهان روایت هایی مکرر از تالش 
ش��رکت های نفتی برای حفظ یا کسب منافع ملی کشورهایشان دارد 
و اینگونه به نظر می رس��د که امروزه ش��رکت های ملی نفت جهان در 
حرکت به س��مت بین المللی ش��دن، به مثابه بازوی دولت هایشان در 
کسب منافع ملی عمل می کنند. وجه مشترک بسیاری از اتفاقات رخ 
داده در حوزه نفوذ ش��رکت های ملی نفِت جهانی ش��ده این است که 
امروزه ش��رکت های ملی نفت سعی دارند در ابتدا به میزان مناسب و 
مورد نظر خود، بین المللی ش��وند و به بازارهای مقصود دس��ت یابند و 
در ادامه، با اس��تفاده از حوزه نفوذی که به دست می آورند، کشورهای 
میزبان را به رعایت سیاست ها و منافع کشورشان الزام کنند. البته این 
کار نه به صورت علنی، که در قاب سیاست های دیپلماتیک نفتی اجرا 
می ش��ود. اما به هرحال، باید پذیرفت که این شرکت ها وزنه ای موثر 

بر شکل گیری رخدادهای سیاسی و اقتصادی هستند.
اما این ش��رکت ها که تا چند س��ال پیش اغلب تنها در کش��ور خود 
شناخته شده بودند، چگونه و به چه دالیلی ماهیت فعالیت ها، ساختار 
و اس��تراتژی های خ��ود را تغییر داده و به س��مت بازاره��ا و اقتصاد 
بین الملل��ی حرک��ت کردند؟ حال، به تحلیل دالی��ل اصلی این تغییر 
اس��تراتژیک و پارامترهای اصلی که فرایند بین المللی ش��دن را مورد 
تأثیر قرار می دهند، پرداخته می شود. دالیل اصلی نیاز اَبَرشرکت های 

ملی نفت برای حرکت به سوی بین المللی شدن عبارتند از:
 تالش در رقابت با شرکت های جدید: بازیگران زیادی در عرصه 
رقابت��ی امروِز حوزه باالدس��تی صنع��ت نفت از طری��ق فعالیت های 
خصوصی  سازی و یا صنعتی س��ازی پدیدار شده اند که تا سال 1990 
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میالدی وجود نداش��تند. این در حالی است که بسیاری از رقبای مهم 
در این صنعت از میدان خارج شده اند.

 کس�ب بازارهای مناسب یا حضور درکشورهای جدید: امروزه 
در مقایس��ه با س��الیان گذش��ته، تعداد بس��یار بیش��تری از کشورها 
فرصت هایی برای مشارکت بین المللی در زمینه صنایع باالدستی نفت 

خود پیشنهاد می دهند.
 حض�ور در پروژه ه�ای س�ودآور یا حفظ فرصت ه�ای جدید: 
کشورهای جدیدی که برای کسب و کار بین المللی پیش قدم شده اند، 
همراه با ترکیبات جدید و نوآورانه قراردادهای نفتی، منجر به دستیابی 

به مجموعه ای از فرصت های بکر در این صنعت گردیده اند.
 محافظت از ش�رکت در برابر ریس�ک های جدید: فرصت های 
جدید باعث نمایان شدن ریسک های جدید در تمامی مراحل عملیاتی 

این صنعت شده است.
 رضایت سیاستمردان و ذی نفعان و یا اولویت ها و چالش های 
جدی�د: ه��م، ش��رکت های بین المللی و ه��م، ش��رکت های ملی با 
اولویت ها و چالش های جدیدی مواجه هس��تند. IOC  ها عموماً تحت 
تأثیر بازار اصلی و گروه سرمایه گذاران هدایت می شوند و NOC  ها نیز 
به طور کلی، توس��ط تقاضاهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی کنترل 
می ش��وند. این تقاضاها و نیازهای این گروه های ذی نفع، در بازارهای 
جدید متفاوت و متغیر بوده و برای دستیابی به آنها نیاز به هماهنگی 

شرکت و شرایط بازار احساس می شود.
 کس�ب مهارت های نو و فعالیت های فناورانه و مدل کسب و 
کار جدید: گس��تره وسیع دانش و فناوری در حوزه باالدستی صنعت 
نف��ت، اث��رات ش��دید آن بر رش��د و توس��عه اقتصادی کس��ب و کار 
ش��رکت های بین المللی در مقایس��ه با ش��رکت های مل��ی و نقش و 
اهمیت آن در مقایس��ه با مزیت های تعریف ش��ده در اقتصاد از قبیل 
س��رمایه، مواد اولیه و نی��روی کار ارزان، همه و هم��ه بیانگر اهمیت 
موض��وع فن��اوری در حیطه بین المللی حوزه باالدس��تی صنعت نفت 
می باشد. در واقع، فناوری و دانش باعث شده است کشورهای مختلف 
ب��ا تغیی��ر دادن ظرفیت ها و توانمندی های خ��ود و اتخاذ روش های 
مختلف جذب و ارتقاء آن، سعی در به دست آوردن جایگاهی در عرصه 
رقابت بین المللی صنعت نفت داش��ته باش��ند. تش��کیل شرکت های 
بین المللی راهکاری تجربه ش��ده در کش��ورهایی چ��ون نروژ، مالزی، 
ژاپ��ن، ایتالی��ا و بس��یاری از کش��ورهای اروپایی می باش��د که باعث 
هم افزای��ی توانمندی فناورانه، قدرت بازاریاب��ی در عرصه بین المللی، 
استفاده از مزیت های جغرافیایی و در کل، در اختیار داشتن مزیت های 
نس��بی شده است. بی تردید شرکت های بین المللی مهمترین نقش را 

در تبادالت فناوری در بین مرزهای کش��ورها بر عهده دارند. از طرف 
دیگر، ش��رکت های بین المللی نه تنها بر اس��اس دارا بودن مزیت در 
دانش و مدیریت فناوری ش��کل می گیرند، بلکه دارای قدرت بازاریابی 
و دسترس��ی به پتانس��یل های بازار جهانی، دارای مراکز تحقیقاتی در 
مناطق مختلف جهان و نیز دارای سیس��تم متمرکز در تصمیم گیری، 
ارتباطات و منابع هستند تا بتوانند توانایی های فناورانه موجود در یک 
منطقه جغرافیایی را برای حل مش��کل و یا اس��تفاده در یک موقعیت 
ایجاد ش��ده در منطقه دیگر به کار گیرند. تغییرات و چالش های فوق، 
همانطور که ذکر شد، حوزه باالدستی صنعت نفت را به سمت توسعه 
و به کارگی��ری محدوده جدیدی از فعالیت ه��ای فناورانه و مدل های 

کسب و کار خالقانه هدایت می کند]15[.

3- الگوی فرایند بین المللی شدن شرکت های ملی نفت 
س��یر تحوالت شرکت های ملی نفت به سوی جهانی شدن را می توان 
در قالب پنج فاز تقسیم بندی کرد. این فازها بر اساس تغییرات بنیادی 
در توانمندی ها، واقعیت های کس��ب و کار که ش��رکت ها و دولت ها با 
آن مواجه ش��ده اند و اهداف یا عملکردهایی که توسط شرکت ها انجام 

شده اند، تفکیک شده است. این پنج فاز شامل موارد زیر می باشند:
 صنعت نفت در کشورهای دارای منابع نفت قبل از ملی شدن

 تأسیس و تکامل یک شرکت ملی نفت
 فرابل��وغ، تبدیل ش��دن به ی��ک بازیگ��ر عملیاتی و ش��روع فرایند 

بین المللی شدن
 خصوصی سازی و تکمیل فرایند بین المللی شدن

 حرکت به سمت تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی
در واقع، پیدایش و تکامل اولویت های عملیاتی و وظایف شرکت های 
مل��ی نفت با این پنج فاز منطبق و هم زمان اس��ت. ب��ه نحوی که در 
هر کدام از مراحل، با تغییر اهداف و س��اختار ش��رکت های ملی نفت، 
دوره ی جدیدی در اس��تراتژی ها و روند حرکت این ش��رکت ها پدید 
می آی��د. در این مس��یر و مراح��ل پنجگانه، اولویت ه��ای غیرتجاری 
شرکت های ملی نفت در اوایل فعالیت، به مرور زمان و طی سال های 
پیشرفت آنها، به وظایف و اولویت های خلق ثروت تبدیل می شود. این 
شرکت ها در ابتدا در زمینه های غیرتجاری دارای اولویت هستند. این 
اولویت ها به مرور زمان و طی دوره های زمانی گذار کمرنگ تر ش��ده 
و ش��رکت های مورد اشاره به س��مت یک اولویت واحد تجاری حرکت 

می کنند ]16 و 17و 18[.
اولویت های غیرتجاری اولیه ی شرکت های ملی نفت اغلب شامل ایجاد 
ثروت ملی، توس��عه اقتصادی و مدیریت و تنظیم گری )قانون گذاری( 
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است. ولی شرکت های ملی نفت پس از جهانی شدن به سمت وظایف 
و اولویت های کاماًل تج��اری و تک بُعدی حرکت می کنند، به نحوی که 
بتوانند مانند یک ش��رکت خصوصی، تخصص��ی و حرفه ای در زمینه 
خود عمل کنند و با در اختیار قرار دادن سود و بازگشت سرمایه برای 
سهامداران خود، باقی امور و تصمیم گیری در خصوص اهداف و نیازها 
و موارد مصرف س��رمایه را بر عهده آنه��ا )از جمله دولت ها( بگذارند. 
به طورس��اده اولویت تجاری شرکت های ملی نفت پس از جهانی شدن 
خلق ثروت2  ش��امل بازگشت س��رمایه و سودآوری و بازگشت سود به 

سهامداران است.
به عبارت دیگر، وظایف غیرتجاری شرکت های ملی نفت قبل از جهانی 
شدن شامل مواردی چون توزیع دوباره ثروت3 )جمع آوری و پرداخت 
یارانه های س��وختی و سایر کمک هزینه ها به مردم از طریق پرداخت 
حقوق بازنشستگی، مشاغل و سایر روش ها(، دخالت در سیاست های 
ان��رژی ملی4 )تضمی��ن تأمین انرژی در بازار مص��رف داخلی و کمک 
کردن در تأمین بودجه س��ایر پروژه های انرژی( و در اختیار داش��تن 
ابزارهای سیاستگذاری خارجی5 )دیپلماسی نفتی، ترکیب مشارکت با 
سایر شرکت ها و توسعه بومی و یا روابط بسیار قدرتمند( است اما پس 
از حرکت به س��وی جهانی ش��دن، آن وظایف قبلی مانند ایجاد ثروت 
مل��ی و مدیریت و تنظیم گری )قانون گ��ذاری( کاهش یافته و وظایف 
مورد توقع از آن ش��رکت ها به صورت ساده و مختصر بر خلق ثروت از 

طریق وظایف تجاری متمرکز می شود.
ب��ا توجه به اینک��ه هدف ای��ن مقاله، بررس��ی الگوی حرک��ت فرایند 
بین المللی ش��دن ش��رکت های مل��ی نفت می باش��د، در این بخش از 
فازهای اول و دوم تغییرات صنعت نفت در کشورهای دارای منابع نفت 
)مراحل قبل از ملی شدن و شکل گیری شرکت های ملی نفت و تکامل 
آن ش��رکت  ها( صرف نظر می شود. زیرا این شرکت ها تا بعد از فاز دوم، 
در مسیر بین المللی شدن گامی بر نمی دارند. در همین راستا، در ادامه، 
با بررسی علل و نحوه حرکت شرکت های ملی نفت در صحنه جهانی در 
هر کدام از فازهای س��وم، چهارم و پنجم، س��عی در یافتن فعالیت های 

شاخص در حرکت بین المللی شدن آن شرکت ها خواهد شد.
 فاز س��وم: فرابلوغ یا تبدیل ش��دن به یک بازیگر عملیاتی و ش��روع 

فرایند بین المللی شدن
پس از ش��کل گیری ش��رکت های ملی نف��ت آنها دارای ق��درت زیاد 
اقتصادی و سیاس��ی در کشور خود می ش��وند و آرزوی کاهش قدرت 
و ان��دازه آنها برای خیل��ی از افراد و صاحب منصبان کش��ور مربوطه 
مطرح می ش��ود. در همین راس��تا دولت ها و سیاستمداران آنها سعی 
در کاهش دادن اختیارات و قدرت آن شرکت ها می نمایند. در یکی از 

اولین و مهمترین اقدامات، دولت ها حمایت خودشان را از شرکت های 
ملی نف��ت بر می دارند و اختیار کنترل ذخایر نفتی کش��ور خود را از 
شرکت های ملی نفت خود می گیرند و آنها را مجبور می کنند تا مانند 
سایر ش��رکت های بین المللی با ریسک مش��ابه در صنعت نفت کشور 
خود فعالیت نمایند و دیگر حمایت خاصی نخواهند داشت. اغلب این 
اولی��ن و مهم ترین دلیل و اولین محرک ش��رکت های ملی نفت برای 

حرکت به سمت بین المللی شدن است.
دومین کاتالیزور در جهت بین المللی ش��دن شرکت های ملی نفت در 
واقع مش��کل عدم مدیریت اثربخش این شرکت های بزرگ بوده است. 
بیشتر ش��رکت های ملی نفت از طریق اتخاذ استراتژی یکپارچگی رو 
به جلو6 اقدام به خرید پاالیش��گاه، ترمینال نفتی، کشتی نفتکش و... 
در کش��ور خود کرده اند. در واقع اغلِب ش��رکت های ملی نفت پس از 
ش��کل گیری باور داش��تند که یکپارچه س��ازی عمودی باعث افزایش 
بازگش��ت سرمایه و همچنین باعث متنوع سازی و متعاقباً محافظت از 
جریان درآمدهای آنها خواهد شد. ولی در اجرا این سیاست ها از نظر 
زمان اجرا و انتخاب موقعیت ها و فعالیت های مناسب دچار اختالل و 

عدم هماهنگی می شد. 
اخت��الل و ناکارآمدی در مدیری��ت اثربخش ای��ن فعالیت های اضافه 
ش��ده توسط ش��رکت های ملی نفت که در کش��ور خودشان متمرکز 
بوده و دارای نگاه ملی گرایانه بود، باعث ش��د تا شرکت های ملی نفت 
برای س��ایر پروژه های توسعه ای و سرمایه گذاری خود صرفاً به دالیل 
ملی گرایان��ه توجه نکنند و تمامی موقعیت ه��ا و فرصت  ها )داخلی و 

خارجی( را بسنجد.
سومین حرکتی که در راستای بین المللی شدن شرکت های ملی نفت 
موثر بوده اس��ت عدم تطابق اس��تراتژی ها و ساختار شرکت های ملی 
نفت با اقدامات و وظایف جدیدی است که آن شرکت ها با آنها مواجه 
ش��ده بوده اند و در راس��تای آن، دو تغییر صورت می گرفت؛ اول آنکه 
اقدام به بازنویسی استراتژی ها و ساختار شرکت خود مطابق با وظایف 
رش��د یافته آن می  کردند و دوم آنکه ادراک��ی از قدرتی که در اختیار 

شرکت های ملی نفت بود در مدیریت آن شرکت به وجود می آوردند.
چهارمی��ن حرکت در این راس��تا این بود که ش��رکت های ملی نفت 
مجبور بودند تا گزینه های توس��عه کسب و کار خود را بر روی منابع 
کشور خود و رقابت برای چشم اندازهای بین المللی بازتعریف کنند که 
در این حالت دو انتخاب کلیدی ظاهر می ش��د؛ اول آنکه شرکت های 
مل��ی نفت تمرکز خود را بر روی منابع نفت و گاز کش��ور خودش��ان 
افزای��ش دهند و یا اینکه به س��مت فرایند بین المللی ش��دن با عزم 
بیش��تر حرکت کنند. برنامه بین المللی ش��دن شرکت های ملی نفت 
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اغلب از دو مس��یر دنبال می گردد: 1- اتحاد با شرکت های بین المللی 
نفت و 2- تالش در جهت بر عهده گرفتن مسئولیت بین المللی شدن 

به تنهایی. 
اتحاد شرکت های ملی نفت با شرکت های بین المللی نفت نقطه عطف 
مهمی برای این ش��رکت ها به حس��اب می آید. از دی��دگاه عملیاتی، 
تالش های توسعه کسب و کار جدید بین دو شرکت ملی و بین المللی 
نفت در مناطقی با منافع مش��ترک برای آنها آغاز می شود و به عنوان 
نتیجه، هزینه های ش��روع پروژه ها، خصوص��اً در بخش تأمین نیروی 

انسانی، بسیار کاهش خواهد یافت. 
نتایج��ی که در این همکاری ها برای ش��رکت های ملی نفت به دس��ت 
می آید، نقش مهمی در زمینه برنامه بین المللی شدن شرکت های ملی 
نفت دارد. حتی با وجود اتمام مشارکت نیز، ارتباطات شرکت های ملی 
و بین المللی نفت همکار همچنان پابرجا می ماند و این ارتباطات بعدها 
باعث به ثمر رسیدن موقعیت های جدید بین المللی برای شرکت های 
ملی نفت می ش��ود. اما با تمام این تفاس��یر، در مجموع، ش��رکت های 
ملی نفت، س��ود و منافِع به نسبت اندکی از دارایی های حاصل از این 

مشارکت ها به دست می آورند.
بازنویس��ی سبد فعالیت های ش��رکت های ملی نفت اغلب دربرگیرنده 
منظ��م کردن س��رمایه گذاری های قبلی آنها با اس��تفاده از سیاس��ت 
یکپارچه س��ازی عمودی و متنوع س��ازی دارایی های به دس��ت آمده 
نیز می ش��ود. اما این سیاس��ت ها باید در جهتی درس��ت و در قالبی 
برنامه ریزی ش��ده و در زمان صحیح اتخاذ و اجرا  شوند؛ مانند حضور 
ش��رکت های ملی نفت در بازار خرده فروشی سایر کشورها و یا شروع 

فعالیت در صنعت پتروشیمی.
پ��س از این گام ماهیت ش��رکت های ملی نف��ت از ماهیت قبلی خود 
متفاوت می شود؛ سازمان هایی با بلوغ بیشتر که دیگر نمی توانند تنها 
بر روی مدل کس��ب و کار محوری خود ش��امل تولید صرف نفت خام 
از ذخایر داخلی تکیه کنن��د. به عالوه اینکه این تغییرات باعث ایجاد 
رابطه ای جدید میان شرکت های ملی نفت و دولت های7 آنها می گردید. 
این تغییرات بنیادی در شرکت های ملی نفت باعث گردید تا سواالتی 
ب��ا این مضم��ون که چرا ش��رکت های ملی نفت باید ب��ه صورت یک 
ش��رکت ملی نفت��ی باقی بمانند، مطرح ش��وند و یا اینک��ه با در نظر 
گرفتن خط مش��ی های موجود و تعریف ش��ده قبلی، آی��ا در اختیار 
داش��تن صنایع باالدس��تی و یا واحد خرده فروشی در کشورهای دیگر 
برای ش��رکت های ملی نفت قابل دفاع است؟ هم زمان با ادامه مالکیت 
و حفاظت دولت های ش��رکت های ملی نفت از این شرکت ها، ساختار 
شرکت های ملی نفت و خط مش��ی های آنها دچار تغییر گشت و این 

امر باعث ش��د تا ش��رکت های ملی نفت روز به روز بیشتر شبیه به یک 
شرکت نفتی مستقل و بین المللی شوند.

توس��عه میادین نفتی توسط ش��رکت های ملی نفت در خارج از کشور 
خ��ود به روش��نی اثبات کرد که ش��رکت های ملی نفت ب��ا قدرت در 
جه��ت مخالف وظیفه خود به عنوان یک بازیگر بومی ِصرف در حرکت 
هس��تند. اما این ش��رکت ها همچنان در میادین کش��ور خود فعالیت 
خود را حفظ می کردند. در این زمان کاتالیزوری جدید برای تغییر به 
س��مت بین المللی شدن پیدا می شود و آن کاتالیزور، خصوصی سازی 

شرکت های ملی نفت است.
در واق��ع، چالش های پیش آمده برای ش��رکت های مل��ی نفت دارای 
جهت گیری حرکت بین المللی به گونه ای بود که موضوع تغییر ساختار 
مالکیت شرکت های ملی نفت را ضروری می نمود و صراحتاً استفاده از 
یک ش��رکت دولتی به عنوان تنها راه برای سازماندهی صنعت نفت در 
کش��ورهای دارای ذخایر نفت و گاز رد می ش��د . این باور آغاز حرکت 
خصوصی سازی شرکت های ملی نفت بود و خصوصی سازی شرکت های 

ملی نفت به عنوان راهی برای حفظ توان رقابت آنها دیده می شد. 
 فاز چهارم: خصوصی سازی و تکمیل فرایند بین المللی شدن

با ش��روع خصوصی س��ازی دوره مهم تمای��ل به بین المللی ش��دن و 
حرکت به س��مت آن در ش��رکت های ملی نفت آغاز می شد8. به دنبال 
خصوصی سازی، شرکت های ملی نفت برنامه بین المللی شدن وسیعی 
را آغ��از می کردن��د. در این دی��دگاه عملیات ش��رکت های ملی نفت 
به صورت بنیادی مش��ابه صف عظیم شرکت های متوسط بین المللی9 
و یا ش��رکت های بزرگ ملی می ش��وند که برای رس��یدن به رش��د، 

فعالیت های خارجی خود را از فعالیت های داخلی جدا می کنند.
از دیدگاه سیاست گذاری شرکت های ملی نفت، خط مشی های جدیدی 
برای تغییر س��اختار به منظور افزایش تمرکز مدیریت شرکت های ملی 
نفت بر توس��عه و بهبود بازگشت سرمایه تعریف می  شود. این تغییرات 
تدریجی در خط مش��ی ها، اغلب با تغییرات تدریجی در سیاست های 

داخلی کشورهای مربوطه نیز همراه می شود. 
 فاز پنجم: حرکت به سمت تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی

همانطور که برنامه بین المللی ش��دن ش��رکت های مل��ی نفت به پیش 
می رود، مرحله ای جدید در توسعه شرکت های ملی نفت پدید می آید. 
شرکت های ملی نفت به دنبال یک سری از منافع، نیازمند همکاری، ادغام 
و اکتساب می شوند. در واقع هم از منظر اندازه سازمانی و هم از دیدگاه 
حیطه فعالیت های بین المللی، ش��رکت های مل��ی نفت نیازمند توانایی 
فعالی��ت در حد همتای��ان و رقبای بین المللی خود مانند ش��ل، بی پی، 
توتال، ش��ورون10، اکس��ون موبیل11  و یا کونوکو فیلیپس12  می ش��وند. 
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ش��رکت های ملی نفت از طریق همکاری، ادغام و اکتساب توانستند در 
برخی حوزه ها به ش��دت توانمند شوند به گونه ای که شرکت هاي بزرگی 

همچون رقبای بین المللی در فاصله زیادي پس از آنها قرار گرفتند. 
مش��خصات اصلی شرکت های ملی نفت جدید، تولید و توسعه تقویت 
ش��ده در داخل کشور و در س��طح بین المللی، حضور درون مرزهای 
کش��ورهای جهان، برنامه فشرده استخراج، مهارت هاي انجام پروژه و 
توسعه فناوري و اثبات آن، پاالیش و بازاریابی یکپارچه با موفقیت هاي 
تجاري قابل  توجه، تعهد به انرژي تجدیدپذیر و دریافت و تجزیه کربن 

است که می توان آنها را در پنج محور زیر طبقه بندی کرد:
 آماده سازی زیربنایی مستحکم برای تولید ارزش در کشور خود؛

 تبدیل شدن به بازیگری قوی و بین المللی در صنعت جهانی نفت؛
 دس��تیابی به رش��دی پرش��تاب در زمینه های ان��دازه، دارایی ها و 

توانایی ها؛
 س��اخت پایگاه��ی مس��تحکم برای تس��هیل دس��تیابی ب��ه منافع 

سهامداران؛
 آماده سازی برنامه های واکنشی در برابر تغییرات عرصه رقابت؛

نکت��ه قاب��ل توج��ه دیگر در خص��وص هم��کاری، ادغام و اکتس��اب 
ش��رکت های ملی نفت این است که در بسیاری از موارد این شرکت ها 
باید با شرکت هایی همکاری نمایند که در نقاط مختلف جهان هم زمان 

هر دو فعالیت دارند و به عنوان رقیب یکدیگر محسوب می شوند.
اما ش��رکت های ملی نفت در راس��تای بین المللی ش��دن یک مشکل 
اساسی داشتند و آن، محدودیت منابع و یا مقیاس فعالیت بود. مشکل 
دیگری که ش��رکت های ملی نفت داشتند، رقابت بر سر منابع محدود 
بود. در واقع، دلیل اصلی ش��رکت های ملی نفت برای همکاری، ادغام 
و اکتس��اب محدودیت منابع بود و نه کاهش هزینه ها. این محدودیت 

منابع را می توان در موارد زیر خالصه نمود:
 ایجاد موانع جدید بر سر راه فرصت های سرمایه گذاری جدید؛

 محدودیت دستیابی به نیروی انسانی متخصص؛
 کمی��اب بودن خدمات کلی��دی فیزیکی و س��رمایه ای )مانند دکل 

حفاری دریایی(
از طری��ق همکاری، ادغام و اکتس��اب ای��ن محدودیت ها، خصوصاً در 
حیطه منابع انسانی، بس��یار تعدیل می شد و توانایی های شرکت های 

ملی نفت در صنعت نفت چندین برابر می گردید. 

4- فعالیت  های ش�اخص ش�رکت های ملی نفِت جهانی ش�ده در جهت 
حرکت به سمت بین  المللی شدن

پس از روی دادن برخی اتفاقات و اتخاذ برخی تصمیمات، ش��رکت های 

ملی نفت حرکت خود به س��مت بین المللی ش��دن را آغ��از کردند. این 
اتفاقات و تصمیم��ات در کل مجموعه ای از فعالیت ها در جهت جهانی 
ش��دن را برای این شرکت ها تش��کیل می دهند. این فعالیت ها ترکیبی 
از اقدامات برنامه ریزی ش��ده و برنامه ریزی نشده است که برای اهداف 
گوناگ��ون ولی همگی حول محور بین المللی ش��دن ش��رکت های ملی 
نف��ت روی داده اند. تمامی ای��ن فعالیت ها در کنار مدیریت درس��ت و 
برنامه ریزی اس��تراتژیک و همچنین اس��تفاده از نیروی کار متخصص و 
ماهر و فناوری روز دنیا در صنعت نفت، منجر به موفقیت یک ش��رکت 
ملی نفت در عرصه بین المللی شدن خواهد شد. نکته قابل ذکر آن است 
که این اقدامات توسط مجریان و بازیگران مختلف در بسترهای متفاوتی 
چون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی و مدیریتی پایه ریزی شده اند 
که در جدول زیر محور حرکت ش��رکت های ملی نفِت جهانی ش��ده در 

هریک از بسترهای مختلف ارائه شده است]16 و 17 و 18[.
 

 5- درس های�ی که بین المللی ش�دن ش�رکت های ملی نف�ت در اختیار 
سایر شرکت های ملی نفت می گذارد.

هدف از تأس��یس ش��رکت های ملی نفت در کش��ورهای دارای ذخایر 
نفت و گاز، مشارکت در فعالیت هاي نفتی و از طرفی باال بردن توانایی 
کش��ور خود در اداره صنعت نفت داخلی بوده است. اما در بسیاری از 

 1  فعالیت های شاخص شرکت های ملی نفت در جهت بین المللی شدن 

در بسترهای مختلف

فعالیت های شاخص بین المللی شدن شرکت های ملی نفت بسترهای فعالیت ها

اقتصادی
مدیریت مالی یکپارچه

بهره گیری از تجارب شکست پروژه ها

مدیریتی

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

تغییر مدیریت

تغییر طرز فکر مدیریت
بازتعریف کردن گزینه های توسعه کسب و کار بعد از کاهش 

یافتن جنبه های مختلف قدرت
حرکت استراتژیک در جهت بالنده سازی بخش هیدروکربنی کشور

استفاده از استراتژی های ادغام و همکاری

سیاسی

سیاست یکپارچه سازی عمودی و متنوع سازی دارایی ها

حرکت خالف موج سیاستمداران کشور

اتحاد با شرکت های بین المللی

رایزنی و انتشار طرح های ادغام و همکاری

ارائه طرح رسمی سازماندهی مجدد مالکیت بر دارایی ها

ساختاری
تغییر ساختار

دنبال کردن خط مشی های جدید برای تغییر ساختار

جذب و پرورش نیروی انسانی کارآمدمنابع انسانی

حرکت همگام با فناوری روز دنیافناوری
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این کشورها پس از گذشت چند دهه از فعالیت شرکت های ملی نفِت 
آنها، سیاستگذاران این کشورها جهت حفظ و تقویت رشد شرکت های 
ملی نفت خود اهداف و ماموریت هاي جدیدي را براي این ش��رکت ها 
تعریف کرده ا ندکه عمده ترین آنها تأکید بر حضور یکپارچه در تمامی 
فعالیت ه��اي زنجی��ره ارزش صنعت )اع��م از نف��ت و گاز(، تأکید بر 
بین المللی ساختن حوزه فعالیت هاي شرکت و نیز واگذاري بخشی از 
سهام شرکت های ملی نفت خود به بخش خصوصی بوده است. به طور 
خالصه می توان چارچوب حرکت ش��رکت های ملی نفت جهانی شده 
را حرکت از یک موقعیت »مالکیت دولتی- حیطه فعالیت داخلی« به 
ی��ک موقعیت »مالکیت خصوصی– حیطه فعالی��ت بین المللی« بیان 

نمود.
البته انتخاب و تغییر خط مشی های چندگانه دولت ها به موفق شدن 
شرکت های ملی نفت خود در زمینه  بین المللی شدن کمک به سزایی 
داش��ته اس��ت. از همین رو اجزای این خط مش��ی ها پس از تطبیق 
ب��ا نیازهای خاص هر ش��رکت ملی نفت، می توان��د به عنوان الگویی 
برای تغییر به س��مت جهانی شدن مورد اس��تفاده قرار گیرد. لذا در 
ای��ن بخش، پنج درس ک��ه از مطالعه اس��تراتژی ها و روند تغییرات 
شرکت های ملی نفت جهانی شده به دست آمده تشریح می شود. این 
دروس می توانند چارچوبی را برای حرکت س��ایر ش��رکت های ملی 
نفت که به دنبال حفظ و توس��عه منابع و دارایی های خود هس��تند، 

مشخص نمایند.
درس اول: خط مش��ی های روش��ن و پایدار که بر مدیریت بلندمدت 

منافع ثروت حاصل از نفت متمرکز است.
ثروت در اقتصاد دولتی، بهینه سازی بهره وری و دارایی های اقتصادی 
تعریف ش��ده اس��ت. از همی��ن رو، برای ای��ن بهینه س��ازی و کاهش 
هزینه ها و اثرات منفی ای که ثروت حاصل از نفت ایجاد می کند، باید 
سیاس��ت هایی را برای مدیریت بلندمدت منافع ثروت حاصل از نفت 
تعریف نمود که مهمترین آنها سیاس��ت هایی هستند که برای حمایت 
از تولید داخلی و صیانت از صنعت داخلی، برای جلوگیری از فرسایش 
سایر صنایع داخلی کشور خود توسط ثروت حاصل از نفت، باید اتخاذ 
و اجرا ش��وند. در واقع، ثروت حاصل از نفت اگر درست مدیریت نشود 
به جای ایجاد رش��د و ارزش افزوده، فس��اد و خرابی در سایر صنایع را 

پدید خواهد آورد. 
درس دوم: دخال��ت محدود خط مش��ی های غیرتج��اری در عملیات 

شرکت های ملی نفت
با توجه به اینکه دلیل اصلی تأس��یس ش��رکت های ملی نفت، افزایش 
فعالیت های کش��ور آنها بر روی منابع نفت و گاز خودشان بوده است، 

ای��ن موضوع منجر به ظهور ش��رکت های ملی نفت دولتی ش��ده که 
به طور طبیعی دولت های آنها در مدیریت ش��رکت های ملی نفت آنها 
دخالت گس��ترده ای دارن��د و آن دولت ها با اتخاذ سیاس��ت هایی در 
جهت افزایش رونق اقتصادی کشور، شرکت های ملی نفت را از مسیر 
تجاری خود منحرف می نمایند. چراکه ش��رکت های ملی نفِت جهانی 
ش��ده، فاصله زیادی با ش��رکتی دارند که تحت مالکیت کامل دولت و 
مولد درآمد برای آن باش��د، همچنین این شرکت ها دخالتی در تغییر 
اهداف سیاس��ی کشور خودشان ندارند و البته انجام این دخالت را هم 
نمی پذیرند. در واقع، ش��رکت های ملی نفت جهانی شده از فشارهایی 
که اکثر ش��رکت های ملی نفت با آنها مواجه هس��تند، رها می باشند. 
فش��ارهایی که هم شامل حضور در فعالیت های غیرتجاری می شود و 
هم تطابق استراتژی های شرکت با اهداف کوتاه مدت سیاسی داخلی 

را در بر می گیرد.
درس سوم: رقابت در صنعت نفت یک نیروی ارزش آفرین است.

مش��خصه اصلی رویه صنعت نفت در کش��ورهای دارای ش��رکت های 
مل��ی نفِت جهانی ش��ده که نتایج آن به دفع��ات و به طور مؤثر اثبات 
ش��ده اس��ت، ایجاد رقابت فعال میان ش��رکت های متفاوت است که 
بهترین اس��تفاده ممکن از منابع را تضمین می نماید. در این مس��یر 
این ش��رکت ها، بهترین تالش خود را در برابر بقیه به نمایش خواهند 

گذاشت.
دی��دگاه مثبت نس��بت به رقاب��ت و مناف��ع حاصل از اج��ازه حضور 
ش��رکت های بین المللی و سهیم شدن آنها در پروژه های نفتی درون 
کش��ور خود، در ذه��ن مدیران ش��رکت های ملی نفِت جهانی ش��ده 
وجود داش��ته اس��ت. برخی ش��اید این اجازه رقابت را نشانه ی ضعف 
ش��رکت های ملی نفت خود بدانند، ولی باید خاطر نش��ان ساخت که 
این امر همانگونه که در تجربیات نشان داده، نهایتاً منجر به ایجاد یک 

شرکت ملی نفت بسیار قدرتمند و با تجربه خواهد شد.
رشد مقبولیت ارزش رقابت در بسیاری از کشورهای دارای شرکت ملی 
نفِت جهانی ش��ده مشاهده می شود، هرچند که در بسیاری از کشورها 
سیاس��ت هایی معکوس دیده می ش��ود که این امر ناش��ی از دو دلیل 
اس��ت؛ اول آنکه قیمت باالی نفت باعث تغییر ارزش قابل انتظار منابع 
و توانایی های شرکت های ملی نفت شده است و دوم آنکه بسیاری از 
کشورهای تولیدکننده نفت با سیاسی کردن وظایف شرکت ملی نفت 

خود، در یک جهت خاص به ادامه فعالیت می پردازند.
درس چهارم: ش��رکت های ملی نفت، قس��متی از بسته ی چند بُعدی 

ابزارهای سیاستگذاری توسعه صنعت نفت کشور خود می باشند.
این دیدگاه که ابزارهای چندگانه ی سیاستگذاری، بهتر تمایالت دولت 
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ش��رکت های ملی نفت را پاسخگو می باش��ند، در خط مشی مالیات و 
استراتژی واگذاری مجوزها توسط دولت ها منعکس شده است.

مالیات همواره با اس��تفاده از مکانی��زم دریافت تصاعدی بر روی قالب 
س��ودمحوِر خ��ود متمرکز بوده اس��ت. نکته مثبت در سیاس��ت های 
مالیاتی در بس��یاری از کش��ورهای دارای ش��رکت مل��ی نفِت جهانی 
ش��ده، حساسیت و انعطاف سیس��تم مالیاتی کشوِر آنها برای پروژه ها 
و ش��رکت های خودش��ان بوده اس��ت، به گونه ای که در شرایط گذار، 
دولت های این کش��ورها با حساس��یتی منعطف بر نح��وه اخذ مالیات 
توسط سایر کش��ورهای رقیب نظارت داشته و در مواردی، مالیات ها 
را به ش��رکت های ملی نفت خود بازگردانده اند. ضمن اینکه ثبات نرخ 
مالی��ات باعث توانایی ش��رکت های ملی نفت ب��رای برنامه ریزی های 

بلندمدت می گردد.
در خصوص اس��تراتژی واگذاری مجوزهای فعالیت نیز این کش��ورها 
جهت جلوگیری از تأثیر منفی بر س��ایر بخش های اقتصاد و از طرف 
دیگر، ایجاد رقابت س��الم برای شرکت های بین المللی، دو اقدام مفید 
ص��ورت داده ا ند؛ اول آنکه به جای گس��ترش فعالی��ت در بخش های 
مختل��ف حوزه باالدس��تی صنعت نف��ت، مجوزها را در قس��مت های 
مش��خص و مطمئن صادر می کردند. در واقع با این کار از گس��ترش 
و تن��وع بیهوده فعالیت های ش��رکت های ملی نفِت خود در گس��تره 
وس��یعی از تنوع منابع و میادین نفت��ی جلوگیری می کردند تا به طور 
هدفمند به مقصود کارشناس��ی شده خود دس��ت یابند. دومین اقدام 
آن ب��ود ک��ه دولت های آنها ت��الش می کردند از ش��رکت های متنوع 
بین المللی استفاده نماید و هیچگاه به شرکت هایی که به تازگی با آنها 
قراردادی ب��رای بهره برداری از ذخایر منعقد می کردند، مجوز دیگری 
واگذار نمی کردند. در واقع این امر به عنوان امتیازی ویژه برای شرکت 
ملی نفت خود بوده تا با ش��رکت های مختل��ف بین المللی نفِت جهان 
همکاری و از همه آنها یادگیری داش��ته باش��ند. ولی با این حال تمام 
تالش دولت ه��ای آنها همواره در جهت حفظ رقابتی س��الم در میان 
ش��رکت های بین المللی و شرکت های داخلی بوده است و این امر نیز 
خود دلیل دیگری برای موفقیت ش��رکت های ملی نفِت جهانی شده، 

تلقی می شود.
درس پنجم: دولت ها نگرش��ی پویا نسبت به وظایف شرکت ملی نفِت 

خود و سایر شرکت های فعال در صنعت نفت کشور خود داشته اند.
این نگرش در موارد زیر خالصه می شود:

 برخورد ترجیحی با شرکت ملی نفت خود در تأسیس آن شرکت؛
 فراهم ساختن شرایط دسترسی به ذخایر؛

 فراهم ساختن شرایط دسترسی به سرمایه؛

 فراهم ساختن شرایط دسترسی به منابع انسانی؛
 اطمینان حاصل کردن از اینکه هزینه های کلی اقتصاد کشور کاهش 

می یابد.
 شناسایی ماهیت تغییرات اقتصاد نفت و گاز؛

 پذیرفتن برنامه پایدار بین المللی ش��دن ش��رکت ملی نفت خود از 
ابتدا با در نظر گرفتن اهداف ملی]16[. 

6- بهره گی�ری ش�رکت ملي نفت ای�ران از اولویت ه�ای فعلی خود در 
راستای بین المللی شدن

اي��ران به واس��طه ی دارا بودن بزرگ ترين ذخاي��ر هم زمان نفت و گاز 
جهان بايد سياس��ت نفتي منحصربه فردي را دنبال  كند كه هدف آن 
ب��ه حداكثر رس��اندن مزاياي حاصل از دارا ب��ودن اين حجم عظيم از 
ذخاير اس��ت. ايران يكي از بزرگ ترين توليد كنندگان نفت اوپك است 
و حدود 4 درصد كل نفت جهان را توليد می نمايد. ش��ركت ملي نفت 
ایران يك شركت دولتي است که در پنج دهه اخير يكي از بزرگ ترين 
ش��ركت هاي نفت دنيا بوده اس��ت. ميزان توليد فعل��ي نفت ايران در 
حدود 4 ميليون بش��كه در روز اس��ت و با در نظر گرفتن ذخاير اثبات 

شده فعلي تا حدود 100 سال ديگر می تواند استمرار داشته باشد. 
ايران براي پاسخگويي به رشد سريع تقاضاي نفت مجبور است توليد 
خود را افزايش دهد. بنابراين طرح هاي توس��عه مناطق جديد نفتي 
)غرب كارون و... ( را پيش برده است و ميادين نفتي اين مناطق در 
كل ق��ادر به توليد 1/5 ميليون بش��كه در روز نفت خواهند بود. اين 
طرح ه��اي عظيم ظرفيت توليد نفت ايران را از 4 ميليون بش��كه در 
روز به 5/5 ميليون بش��كه می رس��اند. در خصوص ميادين مشترك 
نفت و گاز به دليل اينكه توقف ايران از استخراج از اين منابع موجب 
كاهش س��هم كش��ور ش��ده و عماًل فرصت هاي درآمدزائي از دست 
می رود،  اس��تراتژي وزارت نفت تمركز سريع روي اين مخازن است. 
در حال حاضر در جنوب خليج فارس، درياي خزر، اس��تان گلستان، 
ترکمنس��تان و مرز عراق ميادين مش��ترکي وج��ود دارد که بايد به 
سرعت به آنها پرداخته شود. بنابراين، هدف كلي ايران طي سال هاي 
آتي افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز به خصوص از ميادين مش��ترك 

است.
اما این نگاه که بیشتر مبتنی بر موضوعات و ضرورت های صنعت نفت 
در داخل کشور است نباید منجر به فراموشی موضوع بین المللی شدن 
ش��رکت ملی نفت ایران بشود. چه بس��ا بتوان در راستای بهره برداری 
بیش��تر و موثرتر از میادین مشترک، زمینه همکاری و تعامل گسترده 
با ش��رکت های بین المللی نفت را برای منابع داخلی به گونه ای فراهم 
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نم��ود که فرصتی برای آمادگی و ارتقای توانمندی های ش��رکت ملی 
نفت ایران به منظور حرکت به سوی جهانی شدن مهیا نماید.

ایران در حالی که 28 میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه 
خ��ود دارد، به دلیل فعالیت کمتر در آنها س��االنه چندین میلیارد دالر 
از مح��ل درآمد ای��ران در میادین مش��ترک عاید همس��ایگان ایران 
می ش��ود13. همین موض��وع می تواند به عنوان یک تهدید، زمینه س��از 
توس��عه تعامالت بین المللی ش��رکت ملی نفت ایران شود و از طریق 
آن، زمینه حرکت بین المللی ش��رکت ملی نفت ایران فراهم گردد. در 
واقع، بس��ته به چگونگی نگاه و بهره گیری از میادین مش��ترک کشور 
به عنوان یک دارائی استراتژیک، میادین مشترک می تواند به تهدید یا 

فرصت تبدیل شوند.
ایران می تواند با مش��ارکت با ش��رکت های بین المللی ضمن تس��ریع 
س��رعت بهره برداری از میادین مش��ترک خود، هم زمان و در نتیجه ی 
تعامل با آنها، با اس��تفاده از س��رمایه، دانش و فناوری این ش��رکت ها 
صنع��ت نفت ایران را ب��ه روز نموده و ضمن حصول به اثربخش��ی در 
بهره برداری از میادین مشترک، توانمندی های رقابت بین المللی خود 
از جمل��ه فناوران��ه و مدیریتی را ارتقا داده و آم��اده حضور در عرصه 
بین الملل��ی گردد. همچنین از درآمد حاصل از اس��تحصال نفت و گاز 
بیش��تر از میادین مشترک نیز برای ارتقای توان مالی خود در راستای 
فراهم ش��دن توانمن��دی س��رمایه گذاری الزم در عرص��ه بین المللی 

استفاده نماید.
در بهره ب��رداری از میادین مش��ترک بین ش��رکاء رقابت وجود دارد و 
زم��ان، عاملی بس��یار تعیین کننده اس��ت. ایران ب��رای بهره برداری از 
میادین مش��ترک، باید هم منابع مالی را جذب کند، هم با اس��تفاده 
از فناوری، روند برداش��ت را تس��ریع نماید و همچنین مکانیسمی را 
به کار گیرد که بتواند وارد رقابت ش��ود. باید منابع داخلی ساماندهی و 
قراردادهایی طراحی شود که برای جذب سرمایه گذار، فناوری و منابع 

مالی جذابیت ایجاد شود. 
براین اس��اس اين طور منتج می شود كه استفاده از ُشركاي بین المللِی 
مطمئ��ن و مناس��ب و برخ��ودار از فناوري هاي جديد بای��د در صدر 
اس��تراتژي وزارت نف��ت در خصوص ميادين مش��ترک ق��رار گیرد تا 
عالوه بر تس��ریع بهره برداری از میادین مشترک، زمینه یادگیری های 
الزم در راستای بین المللی شدن شرکت ملی نفت ایران نیز فراهم آید.

نتیجه گیری 
از ح��دود نیم قرن پیش، ش��رکت های ملی نفت با کس��ب قدرت در 
قس��مت هایی که فاقد آن بودند و یکپارچه س��ازی مزیت هایشان، به 

سمت س��اخت شرکت هایی بین المللی گام برداش��تند که امکانات و 
قدرت شرکت های ملی را نیز در اختیار داشتند.

شرکت های ملی نفت با تدوین استراتژی درست و حرکتی هوشمندانه 
در این مس��یر گام نهادند. این ش��رکت ها با اس��تراتژی های سیاسی، 
مدیریتی، س��اختاری و اقتصادی که تدوین نمودند، توانس��تند از نظر 
میزان ش��تاِب رشد، از شرکت های بزرگ بین المللی و همچنین سایر 
شرکت های ملی که در حوزه بین المللی شدن وارد نشده بودند، پیشی 
بگیرن��د و خود را ب��ه موقعیتی ناب در عرصه جهانی صنعت نفت وارد 

نمایند.
شرکت ملی نفت ایران نیز با توجه به نواقص و محدودیت هایی که در 
زمینه مدیریت و کنترل منابع خود، با آنها مواجه ش��ده است، نیاز به 
بین المللی ش��دن را بیش از پیش احساس می کند. همچنین با نگاه 
به پتانسیل های این شرکت در جهت رشد به سمت بین المللی شدن، 
رس��یدن به این هدف ارزش دو چندانی پیدا می کند. اما به طور حتم 
در این راه چالش هایی به وجود خواهد آمد که این ش��رکت باید برای 

حل آنها برنامه ریزی مناسبی صورت دهد.
امروز ش��رکت هایی که ب��ه مراتب جوان تر از ش��رکت ملی نفت ایران 
هس��تند به شرکت های بین المللي بدل ش��ده اند اما شرکت ملی نفت 
ای��ران بعد از يك قرن هنوز در جغرافياي اي��ران محدود مانده و وارد 

عرصه كسب و كار بين المللي صنعت نفت نشده است. 
حضور نداشتن ش��رکت ملی نفت ایران در بازارهای بین المللی سبب 
ش��د تا چهارمین شرکت نفتی بزرگ دنیا، از كسب و كار جهاني نفت 
تنها نحوه فروش نفت و قیمت گذاری آن را بداند. اس��تقالل نداش��تن 
این شرکت برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای و وابستگی آن 
به بودجه از جمله عواملی است که شرکت ملی نفت را سرگرم اجرای 

پروژه های داخلی کرده است.
ای��ن پژوهش ب��ر مبنای تحلیل الگوی حرکت ش��رکت های ملی نفت 
به س��مت بین المللی ش��دن تالش کرده تا تصوی��ری کلی از آن ارائه 
نماید. با توجه به مزایایی که یک شرکت بین المللی در عرصه جهانی 
دارد، بین المللی ش��دن ش��رکت ملی نفت ایران به عن��وان یک نیاز، 
کاماًل محس��وس و ضروری اس��ت. از این رو، ش��رکت ملی نفت ایران 
باید با بررس��ی الگوی حرکِت ش��رکت های ملی نف��ت مختلف که در 
زمینه بین المللی ش��دن حرکت کرده اند، به یک الگوي كس��ب و كار 
بين المللي دس��ت یابد و نحوه گذار و رسیدن به آن از وضعیت موجود 

را ترسیم نماید.
ش��رکت ملی نفت ایران در مس��یر حرکت خود به س��مت بین المللی 
شدن نیازمند تغییراتی مثبت در خصوص نحوه نگرش مدیران خود به 
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پانویس هاپانویس ها
1. Petro-nationalism

2.Wealth Creation
3. Wealth Re-distribution
4. National Energy Policy
5. Foreign Policy Tool
6. Forward Integration
7. Policy Makers

  8. در ادبیات دالیل بس��یاری به عنوان علت مرجح بودن یک ش��رکت ملی نس��بت به 
س��ایر گزینه ها در اکثر دولت های مس��تقل بر ش��مرده شده اس��ت. با وجود این دالیل 
متعدد منطقی جهت ایجاد و حفظ یک ش��رکت ملی نفت، اثربخش��ی و کارایی تجاری 

این سازمان های ملی نه تنها در بیشتر موارد مطابق با انتظارات نبوده، بلکه به طور کامل 
ناامیدکننده نیز بوده است. این نقص به تضییع منابع مربوط است، به نحوی که بیشتر 
دولت ه��ا از ضعف آش��کار عدم توانایی تبدیل ثروت منابع طبیعی به توس��عه اقتصادی 

پایدار رنج می برند.
9. Mid-Size IOCs
10. Chevron
11. ExxonMobil
12. ConocoPhillips

13. علت این است که رقبای ایران در میادین مشترک، شرکت های خارجی را با دانش 
و فناوری نوین به کار گرفته اند و  میزان استخراج و برداشتشان را افزایش داده اند.

کسب و کار بین المللی و ایجاد تمایل به حضور در عرصه بین المللی در 
آنهاست. این شرکت برای رسیدن به این اهداف و همچنین بقای خود 
در صنعت نفت جهان و حفظ منافع ملی کشور، چاره ای جز پیمودن 
مسیر جهانی شدن را نداشته و ملزم به افزایش سرعِت حرکت و توان 
خود در اس��تراتژی های بین المللی ش��دن است. اس��تراتژی هایی که 
برخ��ی از آنها برای مدیران نفتی ایران، هنوز به عنوان معما و نقطه ی 

مبهم و گنگی به صورت تعریف نشده باقی مانده اند. 
براین اساس می توان پیشنهادهای زیر را به شركت ملي نفت ايران در 

راستاي حركت به سمت بين المللي شدن ارائه داد:

 تالش در جهت ایجاد نگرش مثبت نسبت به مقوله بین المللی شدن 
در صنعت نف��ت و فراهم كردن ارتباطات س��ازنده بین المللی در اين 

زمينه.
 مش��خص نمودن نیازها و ضرورت هاي بین المللی شدن شرکت ملي 
نف��ت اي��ران در جهت بقا و رش��د ب��رای ذی نفعان، سیاس��تمداران، 

تصمیم گیران و تصمیم سازان در این صنعت. 
 ترویج نگاه تخصصی و صنعتی به ش��رکت های خارجِي طرف مقابل 
به جای نگاه سیاس��ی به دولت هاي آنها و استفاده از طرف هاي مقابل 

در ارتباطات بین المللی برای کاهش ریسک.


