چشم انداز
واحدهای  R&Dدر بخش باالدستی در مقیاس جهانی تحت
نظام شرکتهای  IOCدر مقابل ساختارهای NOC
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

در داخل ،بهخصوص نفت و گاز ،در طي يكصد سال تولد آن تا وضع
مقدمه :
موجود (دانش تكنولوژيك و ابزار تكنولوژيك)؛
صنعت
تولد
سال
یکصدمین
به
ورود
شمس��ی
1387
س��ال
• عدم ايجاد زيرساختهاي مهندسي مجرب ،توانمند و كافي (مشاوران
نف��ت در ایران و بلک��ه در خاورمیانه و جهان به مفهوم صنعتی و و پيمانكاران) داخلي براي انجام امور در داخل و خارج ازكشور؛
تجاری آن است.
• عدم توجه كافي و جدي به امر پژوهش در امور اکتشاف و روشهاي
در این یک قرن گذار پرفراز و نشیب ،آغشته به سیاستکاریها ،ازدياد برداشت از مخازن؛
ح��وادث ،جنگها و وقفهها در س��یر بلوغ ای��ن صنعت؛ کماکان • مقاوم��ت ش��ديد در برابر تغييرات و تمركز بر مس��ائل تاكتيكي به
عرصههای تالش و کوشش ،تدبیر و تفکر ،برنامهریزی و استقامت جاي ابتكار عملهاي راهبردي؛
و امید و اتکال ،فراروی مدیران و کارکنان این صنعت قرارداشته • غير منسجم بودن زنجيره ارزش نفت و گاز و همچنين اكتشاف و توليد.
و در هر مرحله و دوران ،دس��تآوردهایی داشتهایم که به فراخور • ع��دم وجود فرهنگ ارزيابي عملكرد تأثير زيادي بر كنترل بودجه،
س��طح کیفی و کمی آنها وضعیت و ش��رایط کنونی صنعت نفت كنترل عملكرد ،ارزشها و فرهنگ كاري شركت گذاشته است.
کشورمان رقم زده شده است.
• عدم وجود رابطه مدون ميان ش��ركتهاي زيرمجموعه شركت ملي
س��اختار
چارچوب
در
ضع��ف
و
ق��وت
آسیبشناس��ی نق��اط
نفت ايران در بخش توسعه.
و فرآینده��ای داخل��ی مدیریت ای��ن صنعت مح��وری در اقتصاد
میهنمان از یکسو و بررسی فرصتها و چالشها از منظر تعامالت برخی از اهم فرصتها:
جهان��ی در گذار یک قرن ،نش��اندهنده نقش کلیدی و حس��اس • تنه��ا  5كش��ور توليدكنن��ده با س��هم  70درص��دي ذخاير جهان
مدیریت دانش محور و توسعه مبتنیبر پژوهش بوده است.
عمدهترينها در عرصه بازار تأمين اين نوع انرژي هستند ،عربستان،
كويت ،ايران ،امارات و عراق؛
برخی از اهم قوتها:
• داراب��ودن  14درص��د ذخاير نفت جهان (بدون در نظ��ر گرفتن خطاي
• ش��ركت ملي نفت ايران داراي نيروي متخصص كارآمد و ورزيدهاي تخمينگ��ري و آناليز عدم اطمينان كه در حال حاضر در س��ازمانهاي مس��ئول
است كه از لحاظ عملكرد در جايگاه مناسبي قرار گرفتهاند؛
صورت نميگيرد) يعني دومين توليدكننده اوپك و چهارمين جهان؛
• پتانس��يل باالي ايران از لحاظ ذخاير نفت و گاز که سرمايهگذاران • دارابودن  18درصد ذخاير گازي جهاني و سومين توليدكننده گاز جهان؛
خارجي را تش��ويق به مش��اركت در فعاليتهاي اكتشافي در مناطق • حوضههاي رسوبي باقيمانده واجد پتانسيل كار نشده (خزر ،كوير ،مكران و )...؛
جديد ميكند؛
• موقعيت ميادين به راههاي آبي ترانزيت؛
• نرخ جايگزيني براي نفت  8/7و براي گاز  11/8ميباشد؛
• موقعيت ژئوپلتيك ايران براي سوآپ و عبور خط لوله همسايگان و ارزآوري؛
است.
خام
• هزينه توسعه در ايران  0/7دالر براي هر بشكه معادل نفت
• فشار خوب مخازن براي برداشت طبيعي و
• نیروی ارزان کار.
برخی از اهم ضعفها:

• اتكاء كامل به درآمد نفت در كليه امور كشوري؛
• عدم ايجاد و رش��د متناس��ب محصوالت تكنولوژيك صنعت انرژي

برخی از اهم تهدیدها:

• تعلق بخش اعظم درآمد صنعت نفت به دولت؛

• عدم دستيابي به فنآوري روز و دانش فني مورد نياز؛
مدیر مجموعه.
• محدوديته��اي قانوني كه ش��ركت با آنها روبروس��ت و همچنين  -2عدم دانش و تجربه کافی مدیر مجموعه با نحوه مدیریت واحد .R&D
محدودي��ت دس��تيابي ش��ركت به مناب��ع مالي و پولي ب��راي انجام
یک چالش دوسویه!
سرمايهگذاريهاي مورد نياز خود؛
ی��ک مدیر  R&Dابتدا باید اهداف خ��ود را با نوع و موضوع
• رقابت در ذخاير مشترك با ساير كشورها؛
تجارت مجموعه تطابق دهد و همزمان بتواند نتایج آن را به زبان
• نوسانات جهاني قيمت نفت و
تج��اری برای مدیرانی ترجم��ه کند که باید او را در این راس��تا
• عدم درك صحيح از نيازهاي بازار.
حمایت کنند.
این در حالی اس��ت که پروژههایی کلیدی را برای ماندگاری
هرکج��ا که دس��تآورد پراهمیتی حادث ش��ده ،رد پای بارز
مدیریتی حاذق ،با برنامه ،پژوهش��گر و جمعگرا دیده میش��ود و بنگاه  E&Pفوق میبایستی تعریف و اجرا کند .ماهیت محصوالت
هرکجا که نقصان و وقفه و کاس��تی قد علم کرده ،حاکمیت غفلت ای��ن قبیل پروژهها باید منج��ر به ارزآوری ش��ود و در بازارهای
از نظام تصمیمگیریهای دانشمحور و پژوهشگرانه  ...که فرمود :بینالمللی به فروش رسد .یک مدیریت خالق و یکپارچه فرهنگ
 R&Dرا در این سازو کار تقویت میکند.
ای��ن ماهی��ت  World Classدر بخ��ش  R&Dمجموعهه��ای IOC
«توانا بود آنکه دانا بود».
اس��ت که چیزی ج��زء هماهنگی کامل بین مدی��ر مجموعه و مدیر
در چرخ��ه مدیریت ان��رژی صنعت نف��ت و دو بخش اصلی  R&Dنیس��ت و نتایج آن را ،ما بهتر از خودش��ان در این س��الها
و تعیینکننده آن یعنی بخش باالدس��تی و پاییندس��تی ،آنکه درک کردهایم.
همواره در روندی صعودی و منطقی متناسب با تکامل و تغییرات در اینج��ا تأمی��ن بودجه و ض��رورت تحقیق و توس��عه در روند جریان
پارامتره��ای حاکم جهانی خود را حفظ ک��رده و نقطه قوت و یا نقدینگی خوابیده اس��ت و  R&Dدرحد آس��تانه سودآوری آن با تولید
محور فرصتس��از این صنعت بوده بخش باالدس��تی و اکتش��اف فناوری به معنای س��ختافزار ،نرمافزار ،مغزافزار و س��ازمان افزار نقش
منابع و ذخایر هیدروکربنی بوده اس��ت .آمار و تاریخچه بلوغ این کلیدی داشته است .اینجا مفهوم تحقیق و توسعه  Creativeاست.
بخش در کشور در روند فراز و فرود اینيكصد سال نقش حساس درمقابل سیستمهای پیشرونده در بخش شرکتهای ملی  NOCشاید
آن را ب��ه خوبی پدیدار نموده و اگر همواره تحت هر ش�رایطی یک انتظارشان از این بخش مفهوم ( Administrativeاداری – اجرایی) است.
ایجاد و راهاندازی یک سیس��تم  TQMیا استانداردسازی ISO
طرف معادالت انرژی جهان را متغیری به اس�م ایران رقم زده اس�ت،
و یا ارتقاء سیس��تم بهرهوری از مس��تندات و یافتههای اکتش��اف و
چیزی جزء جایگاه میزان ذخیره و منابع اکتشافی آن نبوده است.
تولید و یا اس��تفاده از توان بخش اکادمیک دانشگاهی و برگزاری
ام��ا آی��ا در عصر حاضر تنها داش��تن منابع و ذخاي��ر زير زميني همایشهای��ی جهت انتقال تکنولوژی و نوش��تن ی��ک ژورنال و
بولتن پژوهش��ی و یا حمایت پایاننامههای دانش��جویی و از این
ميتواند براي كشوري ايجاد مزيت رقابتي نمايد؟
قبیل باش��د .گاهی پ��روژهای جهت تقویت و ازدیاد برداش��ت از
میادین و یا بررسی پژوهشگرانه از یک حوزه رسوبی که منجر به
واحدهاي  R&Dموجود در جهان:
نگاه به س��اختار و نحوه عملکرد ای��ن واحدها بدون توجه به نتایجی برای یک تصمیمگیری اکتشافی خاص شود .شاید بررسی
ماهیت تش��کیالتی و اهداف اقتصادی س��ازمانهای مادر آنها ،از ی��ک نرمافزار جدید برای کارایی بیش��تر در بخش تخمینگری و
یک س��و به عنوان «بنگاهه�ای متحدالمنافع اقتص�ادی» درتجارت یا ش��ناخت یک تئ��وری جدید مدیریتی در بخ��ش ارزیابی ذخایر و
باالبردن پتانس��یل حجم ذخایر اکتشافش��ده با بهکارگیری آن و از
 E&Pو از سویی دیگر،
شرکتهای ملی نفت با ماهیت تولید تحت کنترل و مدیریت دولتی این نوع امور ضروری در ادامه سازوکار و ماهیت شرکت که برمبنای
با بودجه محدود ،در نحوه چیدمان رس��الت و خط مش��ی و اهداف حفظ و ارتقاي سطح تولید قرارگرفته است.
واحدهای  R&Dکاری ناقص است.
بدیهی است در این نگرش نقش  R&Dیک نقش مرکزی و هدایتگر
در ماهیت  IOCما با ساز و کاری از  R&Dروبرو هستیم که تجاری نیست بلکه یک نقش حاشیهای و تکمیلکننده است .نگاهی
مس��یر برنامهریزیشده و مش��ترکالمنافع کارتلهای نفت و گاز ب��ه ردیف بودجه این دو نوع س��ازوکار ماهیت تأثیرگذاری آنها را در
را میپیماید و از تاریخچهای فرهنگی و بلوغی ش��گرف براساس عمل نشان میدهد.
تعریف توس��عه پایدار و فروش دانش و فنآوری برخوردار اس��ت.
زمان نش��ان داده است که بسیاری از شرکتهای ملی نفت
اهداف بلندمدت تحقیقی با بودجههای سرسامآور با برنامهریزی
منس��جم و مدیریت��ی زمانمن��د ک��ه در چند مرحل��ه تاریخی جهانی در خصوصیس��ازی روند تجاریش��ان ناچ��ار به راهاندازی
موتاس��یون یافته ،اهرمهای کنترل مدیریت اکتش��اف و تولید را واحدهای  R&Dاز نوع اول هس��تند که البت��ه تدریجاً و با زمان
در چنبره چند غول فنآوری قرارداده که برخی کشورهای خاور عمل��ی و به عنوان فرهنگ مدیریتی ج��ا خواهد افتاد .پروژههای
دور و نزدیک آس��یایی با الگو برداری از آنها در حال نزدیکشدن ب��زرگ تحقیقات��ی در بخش باالدس��تی مث��ل  DEMO2000و
و رقابت با آنها هستند.
 PETROMARKو ...نشاندهنده میل هر دو سیستم به مرکزیت
ی بر  R&Dاست.
مهمتری�ن چالشهای این بخ�ش با واحدهای  R&Dخ�ود به گفته یک تجارت مبتن 
صاحب نظر پروفسور .Robert Szakonyi, Ph.Dدر دو محور طبقهبندی شده:

 -1عدم هماهنگی کامل بین نتایج  R&Dو اهداف تجاری مورد نظر

مدیر فنی
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