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خالصه مدیریتی
شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد ( )E&Pبــه عنــوان پیشــران زنجیــره ارزش صنعــت نفــت نقــش غیرقابــل انــکاری
در کشــورهای تولیدکننــده و صادرکننــده نفــت ایفــا مــی کننــد .تجربــه کشــورهای باســابقه حــوزه نفــت همچــون
آمریــکا ،انگلســتان و نــروژ و همچنیــن کشــورهای متاخــر همچــون برزیــل ،مالــزی و بعضــی کشــورهای آفریقایــی
حاکــی از اهمیــت وجــود حداقــل یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد قدرتمنــد در هماهنگــی و پویایــی کلیــه بازیگــران
صنعــت نفــت اســت .ایــن شــرکت هــا از ســه توانمنــدی اصلــی مدیریــت مخــزن ،مدیریــت ریســک و پــروژه و تامیــن
مالــی برخوردارنــد و بــا اهــرم ســاختن آنهــا قــادر بــه مدیریــت شــبکه تامینکننــدگان و حضــور در بازارهــای جهانــی
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خواهنــد بــود .بــا ایــن حــال ایــران بــه عنــوان یکــی از غنیتریــن کشــورها از لحــاظ منابــع نفــت و گاز از داشــتن
چنیــن شــرکتی بیبهــره اســت .تالشهــای اخیــر صــورت گرفتــه در وزارت نفــت جهــت شــکل دادن فضــای کســب
و کار اکتشــاف و تولیــد در ایــران موجــب غربــال  17شــرکت برخــوردار از پتانســیل تبدیــل شــدن بــه یــک شــرکت
 E&Pشــد .شــرکتهایی کــه تنهــا تعــداد معــدودی از آنهــا ســابقه فعالیتهــای یکپارچــه در صنعــت باالدســت
نفــت را دارا هســتند .لــزوم خــروج ایــن شــرکتها از کســب و کار قبلــی خــود و نیــاز بــه ســرمایهگذاری ســنگین
در کســب و کار جدیــد نشــان میدهــد کــه ورود بــه ایــن حــوزه بایــد بــا شــناخت محدودیتهــا و راهکارهــای
آتــی همــراه باشــد .ســاختار کامــا دولتــی صنعــت نفــت ایــران ،ایــن مســئولیت را بــر عهــده سیاســت گــذاران قــرار
مــی دهــد تــا بــا شــناخت ایــن محیــط ،فضــا را بــرای فعالیــت ایــن شــرکتها فراهــم آورنــد .مطالعــات ایــن گــزارش
نشــان میدهــد کــه مهمتریــن آســیبهای موجــود در فضــای صنعــت نفــت ایــران کــه مانــع از شــکلگیری
شــرکتهای رقابــت پذیــر  E&Pشــدهاند شــامل عــدم طراحــی صحیــح ســاختار حکمرانــی نفــت (ناکارآمــدی
ســاختار دولتــی ،محیــط سیاســی نفــت ،عــدم کارکــرد مناســب نهادهــای واســطهای یادگیــری و انتقــال دانــش و
فنــاوری) ،اولویتهــای وزارت نفــت و نگرشهــای غلــط (عــدم وجــود برنامــه رشــد زنجیــره ارزش باالدســت

(تمرکــز بــر مســائل مالــی قراردادهــا ،دســت پاییــن داشــتن طــرف ایرانــی در فرآینــد همــکاری ،ســطح یکپارچگــی
پاییــن دو طــرف قــرارداد) و اســتراتژیهای ناصحیــح شــرکتها (منفعــل بــودن شــرکتها و عــدم برخــورداری از
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نفــت ،عــدم تعــادل در اعتمــاد بــه توانمندیهــای بومــی و اســتفاده از طــرف خارجــی) ،قراردادهــای نامناســب

اســتراتژی بلندمــدت ،عــدم تــوان تامیــن مالــی شــرکتها) میشــود .در ایــن بیــن مهمتریــن محدودیــت موجــود،
ســاختار ناکارآمــد حکمرانــی اســت کــه مــی توانــد منشــا ســایر آســیبها نیــز باشــد .لــذا مهمتریــن راهــکار حــل
معضــات موجــود تفکیــک و شفافســازی ســه نقــش سیاس ـتگذاری ،رگوالتــوری و تصدیگــری اســت .افــزون
بــر ایــن راهکارهایــی نظیــر برنامهریــزی بلندمــدت کســب و کار اکتشــاف و تولیــد؛ هدایــت ،نظــارت و تســهیلگری
فعالیــت شــرکتهای ایرانــی؛ اصــاح نحــوه تعامــل بــا شــرکتهای خصوصــی؛ ســیر صعــودی نقــش شــرکتهای
ایرانــی در فرآینــد همــکاری بــا شــرکتهای خارجــی؛ حرکــت بــه ســمت قراردادهــای مشــارکت در تولیــد؛ افزایــش
محتــوای ســهم داخــل قراردادهــا؛ ایجــاد صنــدوق تامیــن مالــی پروژههــای بــزرگ نفتــی نیــز متناســب بــا آســیبهای
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موجــود پیشــنهاد شــده اســت.
پایان
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 -1مقدمه
ایــران یکــی از بزرگتریــن دارنــدگان ذخایــر نفــت و گاز شناختهشــده در دنیــا اســت .در ســال  ،2015ذخایــر نفتــی
ایــران  158میلیــارد بشــکه بــود کــه ایــران را در رتبــه چهــارم جهــان قــرار مـیداد و ذخایــر گازی ایــران  33.6میلیــارد
متــر مکعــب دومیــن دارنــده ذخایــر عمــده گاز دنیــا بعــد از روســیه بــود .در ســال  ،2014ذخایــر تثبیتشــده نفــت و
گاز ایــران بــه ترتیــب حــدود  10درصــد و  17درصــد از ذخایــر کلــی نفــت و گاز جهــان را تشــکیل مـیداد .بیــش از
 70درصــد ذخایــر نفتــی ایــران در خشــکی قــرار دارنــد و ذخایــر دریایــی خلیــج فــارس و دریــای مازنــدران نیــز بخــش
باقیمانــده را تشــکیل میدهنــد .بیشــتر ذخایــر نفتــی تثبیتشــده در خشــکی ایــران در غــرب کشــور و بهخصــوص
اســتان خوزســتان واقعانــد و بخــش عمــده ذخایــر گازی نیــز دریایــی هســتند و در خلیــج فــارس قــرار دارنــد .تاکنــون
فعالیتهــای اکتشــافی بــه کشــف  177میــدان و  371مخــزن حــاوی نفــت در ایــران منجــر شــده اســت .از بیــن
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میدانهــای شناختهشــده 28 ،مــورد بیــن ایــران و کشــورهای همســایه مشــترک اســت کــه از ایــن تعــداد  20میــدان،
نفتــی و  8میــدان ،گازی هســتند .میــدان پــارس جنوبــی در بیــن ایــن میدانهــا اســت کــه بزرگتریــن میــدان گاز
طبیعــی غیرهمــراه جهــان اســت کــه تحــت مالکیــت مشــترک ایــران و قطــر قــرار دارد .تــا ســال  2015تعــداد  94میــدان
تولیــدی نفــت و گاز در ایــران وجــود داشــته اســت.
در اســناد باالدســتی از جملــه ســند چشــمانداز  1404و سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی بــه لــزوم توســعه هدفمنــد
صنعــت نفــت اشــاره شــده اســت:
*اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.
*افزایــش ظرفیــت تولیــد صیانتشــده نفــت متناســب بــا ذخایــر موجــود و برخــورداری کشــور از افزایــش قــدرت
اقتصــادی و امنیتــی و سیاســی.
*تــاش الزم و ایجــاد ســازماندهی قانونمنــد بــرای جــذب منابــع مالــی مــورد نیــاز )داخلــی و خارجــی) در امــر
نفــت و گاز و پتروشــیمی.
*جایگزینی صادرات فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.
*افزایــش ذخایــر راهبــردی نفــت وگاز کشــور بــه منظــور اثرگــذاری در بــازار جهانــی نفــت و گاز و تأکیــد بــر

*افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره ارزش صنعــت نفــت و گاز ،توســعه تولیــد کاالهــای دارای
بازدهــی بهینــه (براســاس شــاخص شــدت مصــرف انــرژی) و بــاال بــردن صــادرات بــرق ،محصــوالت پتروشــیمی
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حفــظ و توســعه ظرفیتهــای تولیــد نفــت و گاز ،بــه ویــژه در میادیــن مشــترک

و فرآوردههــای نفتــی بــا تأکیــد بــر برداشــت صیانتــی از منابــع.
*مقابلــه بــا ضربهپذیــری درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت و گاز از طریــق انتخــاب مشــتریان راهبــردی ،ایجــاد
تنــوع در روشهــای فــروش ،مشــارکت دادن بخــش خصوصــی در فــروش ،افزایــش صــادرات گاز ،افزایــش
صــادرات بــرق ،افزایــش صــادرات پتروشــیمی ،افزایــش صــادرات فرآوردههــای نفتــی
بررســی قــرارداد هــای باالدســتی صنعــت نفــت ایــران نشــان میدهــد کــه ایــن صنعــت از گذشــته تــا بــه حــال در
صــدد جــذب ســرمایهگذاری خارجــی و تعامــل بــا شــرکتهای بینالمللــی نفــت بــوده اســت .شــرکتهایی کــه
اکتشــاف و تولیــد یــا  E&Pنامیــده میشــوند .بســیاری از کشــورهای صاحــب منابــع نفــت و گاز دارای شــرکتهای
اکتشــاف و تولیــد دولتــی هســتند .برخــی از ایــن شــرکتها بــر خــاف بســیاری دیگــر از بــدو تاســیس تاکنــون رشــد
قابــل توجهــی در ابعــاد فنــی ،مالــی ،حقوقــی ،تجــاری ،فنــاوری و مدیریتــی کــه مــورد نیــاز یــک شــرکت اکتشــاف و
تولیــد بیــن المللــی اســت داشــتهاند .بــه عنــوان مثــال شــرکت نفــت اســتات اویــل نــروژ از ابتــدای امــر کامــا دولتــی و
بــا توانمنــدی محــدود در صنعــت نفــت و گاز در ســال  1972تاســیس شــد .امــا بعــد از طــی دوران اولیــه خــود در ســال
 1974بــه عنــوان شــرکت غیرعامــل و شــریک  IOCبرتــر زمــان خــود شــد .پــس از طــی ایــن مرحلــه در ســال  1988بــه
عنــوان شــرکت عامــل قــرارداد ســرمایهگذاری مشــترک قــرار گرفــت کــه نســبت بــه قبــل بــه توانمندیهــای بیشــتری
نیــاز داشــت .پــس از پشتســر گذاشــتن موفقیــت آمیــز ایــن دو مرحلــه ،در ســال  1985از دولــت اســتقالل مالــی
پیــدا کــرد و در ســال  2001بخشــی از آن در بــورس واگــذار گردیــد .در حــال حاضــر شــرکت اســتات اویــل بــه 35
کشــور دنیــا صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی دارد و در میدانهــای مختلــف در سراســر دنیــا عملیــات اکتشــاف
و تولیــد انجــام میدهــد.
در کشــورمان نیــز نشــانههایی مبنــی بــر توجــه بــه ظهــور شــرکتهای توانمنــد اکتشــاف و تولیــد دیــده میشــود.
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از توانمنــدی مدیریــت یکپارچــه کشــف ،تولیــد و بهرهبــرداری از منابــع نفــت و گاز برخوردارنــد و شــرکتهای
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افزایــش بــازده تولیــد ایــران در ســال گذشــته نقطــه عطفــی در درک پتانســیل فــراوان کشــورمان در حــوزه باالدســتی
بــود .تمایــل ســرمایهگذاران بینالمللــی در رونــد مذاکــرات نیــز شــتاب توســعه و انتظــار جهانــی از بــازار ایــران
در چرخــه اکتشــاف و تولیــد را تاییــد میکنــد .از ســوی دیگــر تعییــن صالحیــت شــرکتهای واجــد پتانســیل در
کســب و کار  E&Pو حساســیت وزارت نفــت در تکمیــل ایــن ســاختار نشــانه تاکیــد مدیریــت ارشــد ایــن صنعــت
بــر تقویــت تــوان داخلــی اســت .در شــرایط فعلــی صنعــت نفــت کشــور آنچــه مــی توانــد توانمندیهــای بالقــوه و
پتانســیل رشــد شــرکتها و جــذب ســرمایه را شــکوفا ســازد وجــود یــک یــا چنــد شــرکت  E&Pتوانمنــد اســت.
قطعــا یکــی از ویژگیهــای مهــم ایــن شــرکتها نــگاه بینالمللــی اســت بــه ایــن معنــا کــه از منابــع و قابلیتهــای
ایــن شــرکتها جهــت حضــور در بازارهــای جهانــی اســتفاده شــود .در حقیقــت بــه وجــود شــرکتهای  E&Pکــه
از پتانســیل کافــی بــرای رقابــت در ســطح بینالمللــی برخــوردار باشــند نیــاز اســت .بررســی وضعیــت شــرکتهای

10

اکتشــاف و تولیــد معرفیشــده توســط وزارت نفــت (همانگونــه کــه در ادامــه ارائــه خواهــد شــد) نشــان از وجــود
ضعفهــای اساســی در کســب و کار درحــال شــکلگیری اکتشــاف و تولیــد نفــت در ایــران دارد .پژوهــش حاضــر
بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه چــه عواملــی پیرامــون (سیاســتهای دولــت) و درون شــرکتهای
اکتشــاف و تولیــد (اســتراتژیهای آنهــا) مانــع از شــکلگیری شــرکتهای رقابتپذیــر و توانمنــد ایرانــی در طــول
ســالیان اخیــر شــده و چــه راهکارهایــی بــرای بهبــود وضعیــت ذکــر شــده قابــل ارائــه اســت .در ادامــه شــرکتهای
 E&Pو ویژگیهــای منحصربفــرد آنهــا معرفــی خواهنــد شــد.

 -2بخش باالدستی و شرکتهای E&P
صنعــت نفــت و گاز معمــوال بــه ســه دســته باالدســتی ،میــان دســتی و پاییــن دســتی تقســیم مــی شــود .بخــش باالدســتی
شــامل جســتجو بــرای کشــف مخــازن زیرزمینــی نفــت خــام و گاز طبیعــی ،حفــاری چــاه و عملیــات هــای بعــدی
مربــوط بــه اســتخراج ایــن منابــع اســت.
در قانون اصالح شده نفت مصوب  1تیرماه  1390عملیات باالدستی نفت و گاز به موارد زیر اشاره دارد:
«کلیــه مطالعــات ،فعالیتهــا و اقدامــات مربــوط بــه اکتشــاف ،حفاری،اســتخراج ،بهرهبــرداری و صیانــت از منابــع
نفتــی ،انتقــال ،ذخیرهســازی و صــادرات آن ماننــد پیجویــی ،نقش ـهبرداری ،زمینشناســی ،ژئوفیزیــک ،ژئوشــیمی،

منابــع نفتــی گــردد و نیــز احــداث و توســعه تأسیســات و صنایــع وابســته ،تحدیــد حــدود ،حفاظــت و حراســت آنهــا
بــرای عملیــات تولیــد و قابــل عرضــه کــردن نفــت در حــد جداســازی اولیــه ،صــادرات ،اســتفاده یــا عرضــه بــرای
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حفــر و خدمــات فنــی چاههــا ،تزریــق گاز ،آب ،هــوا یــا هــر فعالیتــی کــه منجــر بــه برداشــت بهینــه و حداکثــری از

عملیــات پاییندســتی را شــامل شــود ،مــواردی نظیــر مدیریــت و نظــارت بــر تأمیــن کاالهــا و مــواد صنعتــی ،آمــوزش
و تأمیــن نیــروی انســانی ،ایجــاد و حفــظ شــرایط ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت و انجــام کلیــه فعالیتهــای الزم
جهــت ایجــاد ،ارتقــاء و انتقــال فنــاوری بــرای پشــتیبانی عملیــات فــوق جــزء عملیــات باالدســتی محســوب میشــود».
بخــش باالدســتی و بخــش اکتشــاف و تولیــد غالبــا متــرادف یکدیگــر شــناخته میشــوند .شــرکتهای فعــال در
حــوزه باالدســتی بــه طــور کلــی مســئولیت اکتشــاف ،حفــاری چــاه ،تولیــد و تــرک چــاه را بــر عهــده دارنــد و
اصطالحــا شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد ( )E&Pنامیــده میشــوند .ایــن شــرکتها مــی تواننــد در کل زنجیــره
اکســون موبیــل ،بیپــی ،رویــال داچ شــل) یــا اینکــه تنهــا متخصــص بخــش باالدســتی نفــت باشــند (شــرکت مســتقل
نفتــی ماننــد آندارکــو و کونوکوفیلیپــس).
در ادبیــات بینالمللــی صنعــت نفــت و گاز ،شــرکتهایی کــه فعالیتهــای اکتشــاف ،توســعه و تولیــد نفــت و
گاز خــام را بــه صــورت یکپارچــه انجــام میدهنــد ،تحــت عنــوان شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد ( )E&Pنامیــده
میشــوند .انــواع دیگــری از شــرکتها همچــون شــرکتهای پیمانــکار عمومــی ( ،)GCمهندســی و تامیــن ( ،)EPCو
خدمــات نفتــی ( )OSCنیــز در زنجیــره ارزش ایــن صنعــت وجــود دارنــد .امــا رویکــرد فعالیــت در قالــب شــرکتهای
اکتشــاف و تولیــد بــا شــرکتهای پیمانــکار عمومــی یــا ارائهدهنــده ســرویس ،تفاوتهــای فراوانــی دارد کــه از آن
جملــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:1
*فعالیتهــای شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد بــه صــورت یکپارچــه از مرحلــه اکتشــاف تــا تــرک میــدان تعریــف
میگــردد؛ حــال آنکــه فعالیتهــای مربــوط بــه شــرکتهای پیمانــکار عمومــی در قالــب فعالیتهــای مجــزا در
 1ســید مرتضــی میرعباســی و محمدمهــدی مصــدق ( .)1396گامهــای اساســی جهــت تبدیــل شــدن بــه یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد.
ماهنامــه علمــی – ترویجــی اکتشــاف و تولیــد نفــت و گاز
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ارزش نفــت یعنــی در هــر دو بخــش باالدســتی و پاییــن دســتی نیــز فعالیــت کننــد (شــرکتهای یکپارچــه نفتــی ماننــد
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هــر یــک از مراحــل چرخــه عمــر یــک میــدان تعریــف میشــود.
*داراییهــای شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد از نــوع هیدروکربــوری اســت ،حــال آنکــه داراییهــای شــرکتهای
پیمانــکار عمومــی یــا ارائــه دهنــده خدمــات از نــوع غیــر هیدروکربوری میباشــد.
*شــناخت دقیــق فرآیندهــای اکتشــاف و تولیــد در مقایســه بــا فرآیندهــای مربــوط بــه حــوزه فعالیــت شــرکتهای
پیمانــکار عمومــی یــا ارائهدهنــده خدمــات ،از اهمیــت و پیچیدگــی بســیار باالتــری برخــوردار اســت.
*در شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد ســرمایه گــذاری بــر مبنــای پــاداش و همــراه بــا عــدم قطعیــت بــاال در شــرح
کار وجــود دارد .حــال آنکــه در شــرکتهای پیمانــکار عمومــی یــا ارائهدهنــده خدمــات ،ســرمایه گــذاری بــا
ریســک پاییــن و بــا شــرح کار مشــخص انجــام میشــود.
ِ
ارزش
شــرکتهای خدمــات نفتــی ماننــد حفــاری و شــرکتهای فعــال در زنجیــره  ،EPCهمگــی در زنجیــره
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مهندســی ،تامیــنِ کاال و خدمــات باالدســتی تعریــف میشــوند .اینگونــه شــرکتها در جریــان اجــرای قراردادهــای
بــاال دســتی نفتــی و پــس از مرحلــه اولیــه عقــد قراردادهــای نفتــی بســان قراردادهــای بیــع متقابــل کــه در گذشــته در
صنعــت نفــت معمــول بــود ،بــا برگــزاری مناقصــه ،بــه عنــوان پیمانــکار شــرکتهای نفتــی  ،E&Pبرگزیــده و بــه کار
گرفتــه میشــوند.
شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد عمومــا هیــچ ورود مســتقیمی در خدمــات  EPCو یــا ســاخت کاالهــا و یــا ارایــه
خدمــات  OSCماننــد حفــاری ندارنــد .اینگونــه شــرکتها عمومــاً وظایــف و مســوولیتهای ســرمایه گــذاری،
طراحــی و مدیریــت عملیــات اکتشــافی ،مهندســی مخــزن ،ارایــه  MDPبــرای هــر مخــزن ،مدیریــت پروژههــا ،تامیــن
مالــی و بهرهبــرداری از تاسیســات باالدســتی نفتــی را بــر عهــده میگیرنــد و بــرای عملیــات مــورد نیــاز خــود در ایــن
مســیر از ظرفیــت OSCهــا ،پیمانــکاران  EPCو یــا ســازندگان تجهیــزات ،حســب مــورد اســتفاده میکننــد.
مجموعه فرآیندهای جاری در یک شرکت  E&Pرا می توان به صورت شکل زیر خالصه نمود:

سیاست نامه انرژی
ایــن فرآیندهــا را مــی تــوان بــه عنــوان روتینهــای یــک شــرکت  E&Pپذیرفــت امــا آنچــه ایــن شــرکتها را از رقبــا
یــا ســایر شــرکتهای باالدســتی نفــت (همچــون  EPCهــا و  OSCهــا) متمایــز میســازد ایــن اســت کــه  E&Pهــا
تــوان مدیریــت یــک پــروژه عظیــم باالدســتی نفــت را دارنــد.

 -3توانمندیهای کلیدی یک شرکت E&P
توانمندیهای کلیدی یک شرکت  E&Pعبارتند از:
*توانمندی مدیریت مخزن
*توانمندی مدیریت ریسک و پروژه
*توانمندی تامین مالی
 1-3مدیریت مخزن
مدیریــت مخــزن و داراییهــای هیدروکربنــی بــه گونــه ای کــه کارایــی و منافــع بلندمــدت شــرکت را حداکثــر
ســازد یکــی از ویژگیهــای متمایزکننــده شــرکتهای  E&Pاســت .مدیریــت مخــزن ،عبــارت اســت از اتخــاذ و
اجــرای بهتریــن تصمیمــات ممکــن کــه شــرکتهای بهــره بــرداری نفــت و گاز را قــادر بــه دســتیابی بــه اهــداف
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و تعهــدات از پیــش تعییــن شــده در مــورد تولیــد میســازد .تصمیمگیــری در مــورد وضعیــت برداشــت از یــک
مخــزن و تعریــف میــزان تــوان تولیــد آن ،مســتلزم داشــتن آگاهــی کامــل نســبت بــه وضعیــت جزئــی مخــزن اعــم از
وضعیــت تکتــک چاههــای موجــود در مخــزن ،میــزان تولیــد مجــاز مخــزن و غیــره اســت .ایــن نــکات در ابتــدا بــه
مدلکــردن رفتارهــای مــورد انتظــار مخــزن وابســته اســت .فرآیندهــای مدیریــت مخــزن را میتــوان در ســه دســته
معرفــی نمــود:1
 1-1-3توصیف مخزن
یکــی از مهمتریــن مراحــل مدیریــت مخــزن ،توصیــف مخــزن اســت .ایــن مرحلــه عبــارت اســت از شناســایی و ارائــه
مدلــی بــرای توصیــف مخــزن کــه رفتــار و پاســخ آن تــا حــد امــکان شــبیه رفتــار واقعــی مخــزن باشــد .اگرمــدل
شناساییشــده بــا تمــام اطالعــات همخوانــی داشــته باشــد ،میتوانــد از آن بــه عنــوان مــدل یــک مخــزن اســتفاده
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نمــود و اگــر مــدل فوقالذکــر حتــی بــا یــک نــوع از اطالعــات موجــود همخوانــی نداشــته باشــد ،غلــط اســت و
نمیتوانــد نشــانگر واقعــی مخــزن باشــد .توصیــف مخــزن فراینــدی پویــا و دینامیــک اســت کــه بــه محــض دریافــت
اطالعــات جدیــد تکــرار میشــود .شبیهســازی یــا مدلســازی مخــزن توســط نرمافزارهــای قــوی مهندســی نفــت
قابــل انجــام اســت .ایــن فراینــد شــامل دو مرحلــه متوالــی اســت:
*شناسایی مدلهای تفسیر اطالعات
*یکپارچهسازی مدلهای فوق در مدل مخزن.
مــدل مخــزن از یکپارچهســازی مدلهــای تفســیر انــواع مختلــف اطالعــات و توســط نرمافزارهــای مهندســی حاصــل
میشــود .اگــر اطالعــات یکدســت و صحیحــی مــورد محاســبه قــرار نگیــرد ،دانــش مربــوط بــه آن نــوع از اطالعــات
در مــدل تفســیری موجــود نخواهــد بــود و نهایتــا مــدل مخــزن مدلــی ناهماهنــگ و ناقــص میشــود.2

1 Tayyebi et al (2014). Oil and Gas Reservoirs Management Principles: Challenges and Strategies for Optimal
Preservation of Hydrocarbon Reserves in the Common Fields. International Journal of Academic Research in Economics
and Management Sciences
2 http://itan.ir/8192

هــدف توصیــف مخــزن عبــارت اســت از تعریــف یــک مــدل مخــزن کــه اطالعــات دینامیکــی و اســتاتیکی مخــزن
را نشــان بدهــد .بــه محــض ســاخته شــدن مــدل مخــزن ،بایــد هماهنگــی و همخوانــی آن را بــا اطالعــات و مدلهــای
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 2-1-3اثبات مدل مخزن

تفســیری موجــود ثابــت کــرد .ایــن بــه ایــن معناســت کــه مــدل مخــزن بایــد قــادر بــه تولیــد مجــدد تمــام اطالعــات
مــورد اســتفاده در فرآینــد توصیــف باشــد .در مرحلــه اثبــات ،بایــد پاســخ مــدل مخــزن توســط شبیهســازهای مختلــف
(لرزهنــگاری ،چاهنــگاری ،جریــان و مخــزن) بــه منظــور اثبــات توانایــی بازتولیــد اطالعــات و دادههــای فوقالذکــر
مــورد محاســبه و بررســی قــرار گیــرد .بــرای یــک مــدل مخــزن پاســخ مخــزن پاســخی منحصــر بــه فــرد و یگانــه اســت.
اگــر مــدل شناســایی شــده درســت باشــد ،اطالعــات میدانــی و پاســخ هــای مــدل بــر هــم منطبــق خواهنــد شــد .در غیــر
اینصــورت مــدل بایــد مــورد بازبینــی قــرار گیــرد تــا اشــکاالت موجــود در مراحــل و ســطوح جمـعآوری اطالعــات
 3-1-3عملکرد مخزن ،عملکرد چاه و توسعه میدان
پــس از اینکــه مــدل مــورد تأییــد قرارگرفــت ،ایــن مــدل میتوانــد بــرای پیشبینــی رفتــار آتــی مخــزن در ســناریوهای
مختلــف توســعه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .رفتــار تولیــدی مخــزن اعــم از فشــار ،دبــی ،درصدهــای اشــباع ســیاالت
بوســیله شبیهســازهای تنظیمشــده جریــان محاســبه میشــوند .بــرای پیشبینــی رفتــار میــدان ،در نظــر گرفتــن کل
سیســتم (مخــزن ،چاههــا و تجهیــزات ســرچاهی) ضــروری اســت کــه بــا توجــه بــه تأثیــرات متقابــل ،ایــن مــوارد بایــد
بــا یکدیگــر مــورد بررســی و توجــه قــرار گیرنــد .بــه عنــوان مثــال در هــر نقطــه از سیســتم ،دبــی جریــان بــا موازنــه
جریــان ورودی و جریــان خروجــی تعییــن میشــود و بوســیلة تأثیراتــی کــه بــر جریانهــای ورودی و خروجــی
اعمــال میشــود ،دبــی جریــان بــه حالتــی بهینــه و اقتصــادی میرســد .از شبیهســازی رفتــار کل سیســتم مخــزن
بــرای ســناریوهای مختلــف ،بــه همــراه مالحظــات اقتصــادی ،زیســت محیطــی و امنیتــی ،برنامــه توســعه مخــزن بدســت
مــی آید.1

1 http://itan.ir/8192
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و یــا تفســیر آنهــا شناســایی شــود.

سیاست نامه انرژی

آسیبشناسی کسبوکار اکتشاف و تولید نفت در ایران

 -2-3مدیریت ریسک
مدیریــت ریســک بعنــوان یکــی از حــوزه هــای مهــم دانشــی مدیریــت پــروژه ،نقــش بســزایی در گــذر از مدیریــت
پــروژه ســنتی بــه ســمت مدیریــت پــروژه علمــی داراســت بــه طوریکــه یکــی از ارکان اصلــی مدیریــت یکپارچــه
پــروژه و اطالعــات خروجــی آن مبیــن جهــت گیــری مدیریــت پــروژه در قبــال ریس ـکها و مخاطــرات درونــی و
بیرونــی پــروژه اســت .یکــی از حوزههــای دانشــی مدیریــت پــروژه کــه تقریب ـاً در تمامــی اســتانداردها و روشهــای
ارائــه شــده بــرای مدیریــت پــروژه بــه نوعــی مــورد توجــه بــوده و بــه آن پرداختــه شــده اســت حــوزه مدیریت ریســک
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مدیریــت ریســک شــامل فرآینــد برنامهریــزی مدیریــت ریســک ،شناســایی  ،طبقــه بنــدی،
ارزیابــی ریســک ،واکنــش بــه ریســک و کنتــرل و اجــرای برنامــه مدیریــت ریســک مــی باشــد الزاماتــی را در بدنــه
ســازمان و نیــز بدنــه مدیریــت پــروژه ایجــاد مینمایــد کــه منجــر بــه مدیریــت و نظــارت هــر چــه بهتــر بــر مخاطراتــی
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کــه پــروژه در معــرض آنهــا قــرار دارد خواهــد گردیــد و ســعی بــر آن دارد تــا تاثیــرات ایــن مخاطــرات را بــه طــور
کامــل از میــان ببــرد یــا بــه حداقــل برســاند.
بــا توجــه بــه شــرایط رقابتــی شــدید و نیــز شــرایط اقتصادی-سیاســی موجــود بدیهــی اســت پروژههــای اجرایــی،
خصوصـاً پروژههــای بــزرگ بــا مخاطــرات فراوانــی روبــرو خواهنــد بــود کــه در صــورت عــدم شناســایی ،آمادگــی
و برنامــه ریــزی قبلــی ،وقــوع آنهــا جبــران ناپذیــر و حتــی تــا ســطح تهدیــد ماهیــت وجــودی پــروژه مخاطرهآمیــز
خواهــد بــود ،لــذا نقــش مدیریــت ریســک در ایــن زمینــه پررنگتــر و اثرگذارتــر جلــوه مینمایــد .در حیطــه پــروژه
هــای نفــت و گاز و علیالخصــوص پروژههــای حفــاری ،بــه طــور معمــول پروژههــا بــا ریســکهای درونــی
و بیرونــی بســیاری مواجــه هســتند کــه در برخــی مــوارد وقــوع چنیــن ریســکهایی منجــر بــه لطمــات جبــران
ناپذیــری بــه پــروژه ،شــرکت ،ســهامداران ،محیــط زیســت و حتــی زندگــی انســانها مــی شــود کــه بــه عنــوان نمونــه
مــی تــوان بــه حادثــه خلیــج مکزیــک کــه بــرای شــرکت  BPاتفــاق افتــاد و منجــر بــه میلیاردهــا دالر خســارتهای
مالــی و محیــط زیســتی گردیــد اشــاره نمــود .لــذا شــرکتهای بســیاری بــا بکارگیــری تــوان کارشناســی ،فنــی و
تکنولوژیکــی خــود بــه دنبــال رفــع اثــر و مدیریــت ریس ـکهای حیطــه کاری خــود در حفــاری نفــت و گاز هســتند

شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد  E&Pمعمــوال بــه پروژههایــی وارد میشــوند کــه طــول عمــر پــروژه زیــاد و پــروژه
دارای ریســک بــاال اســت .عمومــا شــرکتهای  E&Pخــود تولیدکننــده ،توســعهدهنده و صاحــب میدانهــای نفتــی
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و برخــی شــرکتهای بینالمللــی را بــه عنــوان پیشــرو در ایــن زمینــه میتــوان نــام بــرد.1

یــا گازی در بازارهــای جهانــی هســتند و بــه همیــن لحــاظ ریســک بــاال را میپذیرنــد .بــه طــور کلــی ریس ـکهای
مهــم در فرآینــد اکتشــاف و تولیــد ایــن شــرکتها را میتــوان در چنــد دســته ریس ـکهای قــراردادی و اجرایــی،
تعهــدات مالــی HSE ،و عملیاتــی ،اقتصــادی و سیاســی ،ویژگیهــای میــدان و مخــزن قــرار داد .امــا مهمتریــن ریســکی
کــه شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد بــا آن مواجهانــد در مراحــل اولیــه شــروع پــروژه یعنــی مطالعــات زمینشناســی
و اکتشــاف نهفتــه اســت .در ایــن مراحــل اطالعــات دقیــق و شــناخت کافــی از مخــزن وجــود نــدارد و ریســک در
باالتریــن حدممکــن اســت .دلیــل ایــن مســاله نیــز عــدم قطعیتهــای زمینشناســی ،نفــت وگاز درجــا و تکنولــوژی
دادههــای مــورد اســتفاده و خطــا در تفســیر اطالعــات مــی توانــد تخمیــن شــرایط مخــزن و میــزان ذخایــر نفــت و گاز
را بــا اشــتباه همــراه کنــد و در نتیجــه فرآینــد اکتشــاف و تولیــد را بــا هزینههــای ســنگین و بــی حاصــل مواجــه ســازد.
 -3-3تامین مالی
تــوان تامیــن مالــی پروژههایــی در اندازههــای اکتشــاف و تولیــد یکــی از حیاتیتریــن ویژگیهــای یــک شــرکت
 E&Pموفــق محســوب میشــود .یــک شــرکت  E&Pموفــق ضرورتــا از بازوهــای تامیــن مالــی بالفعــل یــا اعتبــار
کافــی جهــت جــذب ایــن منابــع برخــوردار اســت .ایــن مســاله هــم بــر جــذب ســرمایه گــذاران جدیــد و هــم بــر
جایــگاه شــرکت در قراردادهــا و همکاریهــای بینالمللــی تاثیرگــذار اســت .انتخــاب روش تأمیــن مالــی مناســب
در مــورد پروژههــا ،مســأله مهمــی اســت .ســاختار اســتفاده شــده بــرای پــروژه ممکــن اســت در یــک کشــور بــه دلیــل
قوانیــن و شــرایط خــاص آن مؤثــر نباشــد؛ در حالــی کــه میتوانــد بــه طــور مؤثــری در کشــور دیگــر اســتفاده شــود.
نکتــه مهــم در ایــن خصــوص انتخــاب شــکل صحیــح روش تأمیــن مالــی بــا توجــه بــه شــرایط هــر پــروژه و شــرایط

1 https://www.linkedin.com/pulse/talebian-khorasani-pmp
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مــورد اســتفاده اســت .هرگونــه خطــا در مدلهــای مــورد اســتفاده ،خطــای نیــروی انســانی ،خطــای اطالعــات و
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کشــور میزبــان اســت .یافتــن راهکارهــای تأمیــن مالــی مــورد نیــاز پــروژه از مراحــل اولیــه بــرای اطمینــان از بــه انجــام
رســیدن پــروژه اســت .ایــن مســأله در ایــران بــه دلیــل تحریمهــا و تبعــات آن طــی ســالهای اخیــر و عــدم وجــود
روابــط و تعامــات بینالمللــی مناســب ،از جانــب ســرمایهگذاران مــورد توجــه بیشــتری قــرار گرفتــه اســت.
 -4موانع شکلگیری شرکتهای اکتشاف و تولید  E&Pدر ایران
بــا وجــود فراخــوان و شناســایی  17شــرکت اکتشــاف و تولیــد توســط وزارت نفــت ایــران ،نکتــه مهــم ایــن اســت کــه
هیــچ یــک از ایــن شــرکتها در حــال حاضــر بــا معیارهــای معرفــی شــده بــرای یــک شــرکت  E&Pمطابقــت ندارنــد
امــا شــرکتهایی هســتند کــه از توانمنــدی بالقــوه بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک شــرکت  E&Pبرخوردارنــد .جــدول
 1نــام و تخصــص ایــن شــرکتها را مشــخص مــی ســازد:
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جدول  .1شرکتهای  E&Pانتخابشده و تخصص آنها
نام شرکت

تخصص

نام شرکت

تخصص

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات
دریایی ایران

پیمانکار عمومی

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا

EPC

کیسون

EPC

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

پیمانکار عمومی

توسعه صنعت ایران افق

مشاور

توسعه نفت و گاز پرشیا

EPC

پارس پتروزاگرس

مشاور

شرکت سرمایه گذاری غدیر

-

گلوبال پتروتک کیش

OSC
OSC

شرکت تنکو

پتروپارس

پیمانکار عمومی

پتروایران

شرکت مهندسی و ساختمان نفت
ایران

EPC

نفت و گاز مپنا

انرژی دانا

OSC

حفاری شمال

گسترش انرژی پاسارگاد PEDC

OSC
OSC
EPC
EPC

همــان گونــه کــه مشــخص اســت هیــچ کــدام از  17شــرکت غربــال شــده ســابقه فعالیــت بــه عنــوان  E&Pرا نداشــته
انــد .هرچنــد کــه بعضــی از ایــن شــرکتها در ســالهای گذشــته بخصــوص در دوران تحریــم تجربیــات ارزشــمندی

ریســک و تامیــن مالــی را ارائــه نکــرده انــد .شــاهد دیگــر ایــن مدعــا عــدم حضــور شــرکتهای ایرانــی در بازارهــای
رقابتــی و میادیــن نفتــی دنیــا اســت .در معــدود دفعاتــی کــه شــرکت نفتــی ایرانــی موفــق بــه حضــور در بخشــی
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کســب نمــوده انــد امــا در هیچکــدام از پروژههــا هــر ســه توانمنــدی خــاص  E&Pهــا یعنــی مدیریــت مخــزن ،مدیریت

از پروژههــای بینالمللــی شــده همــکاری طــرف ایرانــی بــه علــت تحریــم یــا عــدم توانمنــدی مالــی ناتمــام مانــده
اســت .1عــدم خلــق و پــرورش یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد توانمنــد ایرانــی علــی رغــم ســابقه بیــش از صدســال
در اســتخراج نفــت و حضــور متعــدد شــرکتهای بینالمللــی صاحــب دانــش و فنــاوری در میادیــن ایــران مســالهای
اســت کــه ضــرورت آسیبشناســی وضعیــت فعلــی پیرامونــی شــرکتهای منتخــب و سیاسـتهای نهادهــای حاکــم
بــر ایــن صنعــت را خاطرنشــان میســازد .لــذا در ادامــه بــه بررســی چالشهــا و موانــع شــکلگیری شــرکتهای
اکتشــاف و تولیــد رقابتپذیــر ایرانــی پرداختــه میشــود.
یکــی از مهمتریــن متغیرهــای مهــم در تحــوالت سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی کشــورها و جوامــع امــروز ،ســاختار
مدیریــت و حکمرانــی اســت .ایــن مســاله در رونــد توســعه از اهمیــت زیادتــری برخــوردار اســت بــه گونــه ای کــه
مــی تــوان کشــورهای نوظهــور اقتصــادی را نتیجــه شــکلگیری ایــن ســاختار و حاکــم شــدن ایــن رفتــار در مجموعــه
ســاختار سیاســی و مدیریتــی ایــن کشــورها ارزیابــی کــرد .تجربــه کشــورهای موفــق درحــال توســعه ،بــه طــور خــاص
تاثیــر دانــش مدیریــت و حکمرانــی مناســب را در حوزههــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی ثابــت کــرده اســت.
تجربــهای کــه خیلــی زودتــر توســط کشــورهای توســعه یافتــه امــروزی بــه کار گرفتــه شــد و اثــرات گســتردهای
در رونــد تحــوالت توســعهای جهــان گذاشــت .در ایــن میــان مدیریــت منابــع طبیعــی و اقتصــادی ،اهــداف و نحــوه
بهرهگیــری از ایــن منابــع از ســوی دولتهــا از اهمیــت بســیار برخــودار اســت کــه نمــاد آن میتوانــد نفــت و
درآمدهــای نفتــی باشــد.
حکمرانــی یعنــی نظامــی از ارزشهــا ،سیاس ـتها و نهادهــا کــه جامعــه بــه وســیله آن ،اقتصــاد ،سیاســت و مســائل

1 http://www.irna.ir/fa/News/82603523
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اجتماعــی خــود را از طریــق ســه بخــش دولــت ،خصوصــی و مدنــی مدیریــت میکنــد .حکمرانــی خــوب کوششــی
اســت در جهــت حاکمیــت قانــون شــفافیت ،مســئولیت پذیــری ،مشــارکت ،برابــری ،کارایــی ،اثربخشــی ،پاســخگویی
و دیــدگاه اســتراتژیک در اعمــال اقتــدار سیاســی ،اقتصــادی و اداری .1بــا نگاهــی بــه ســاختار حکمرانــی نفــت در
ایــران در طــول ســالیان گذشــته بــه عوامــل بازدارنــده ای چــون ســایه انداختــن تفکــر دولتــی و ناکارآمــدی هــای آن،
محیــط بــه شــدت سیاســی صنعــت نفــت ،و نبــود یــا عــدم کارکــرد صحیــح نهادهــای میانجــی تســهیلکننده یادگیــری
و انتقــال دانــش برخــورد میشــود .در ادامــه مهمتریــن عوامــل ناکارآمــدی ســاختار حکمرانــی نفــت ایــران بررســی
میشــوند.
 1-1-4ناکارآمدی ساختار دولتی
یکــی از مشــکالت بــزرگ گریبانگیــر نفــت ایــران ،دولتــی بــودن و عــدم وجــود فرصــت برابــر بــرای شــکلگیری
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و فعالیــت شــرکتهای خصوصــی اســت .از زمــان رکــود بــزرگ اقتصــادی  1929و پــس از آن جنــگ جهانــی
دوم گفتــار حاکــم در دنیــا گفتــار «توســعه» بــود کــه نقــش دولــت در هدایــت و برنامهریــزی توســعه را محــوری
میدانســت و پذیرفتــه بــود کــه بــازار بایــد تحــت نظــارت دولــت باشــد .ایــن مســاله بعــد از جنــگ جهانــی دوم و
آغــاز اســتقالل مســتعمرات و شــروع جنــگ ســرد ،تشــدید شــد و حاکمیــت ملــی بــر منابــع نفتــی بــه جــای حاکمیــت
شــرکتهای چنــد ملیتــی در همــه کشــورهای تولیدکننــده نفــت مطــرح گردیــد .نفــت ایــران نیــز در ســال  1329ملــی
شــد و از آن دوران تاکنــون ایــن صنعــت حیاتــی کشــور شــاهد مدیریــت دولتــی دارایــی هــا و شــرکت هــای فعــال
در ایــن حــوزه بــوده اســت .شــاید ایــن رونــد در همــه اقتصادهــای دنیــا تکــرار شــده باشــد امــا در برهــه ای از زمــان
و بــا فراهــم شــدن شــرایط ،دولــت وظایــف تصــدی گــری را در اقتصــاد بــه بخــش هــای غیردولتــی واگــذار کــرده
اســت .در ایــران قبــل از انقــاب بــه دلیــل ســاختار اقتصــاد و قــدرت ،دولــت عمــده تریــن فعــال اقتصــادی بــه شــمار
مــی رفــت و ایــن حضــور دولــت بــا افزایــش درآمدهــای نفتــی بیشــتر شــد .بــا وقــوع انقــاب اســامی مــوج ملــی
شــدن اقتصــاد و صنایــع شــکل گرفــت و بــار دیگــر دولــت زمــامدار همــه امــور اقتصــادی شــد .ایــن حاکمیــت دولــت
 1احمد میدری ( .)1385مقدمهای بر نظریه حکمرانی خوب .فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی

موجــب افزایــش بیرویــه هزینههــای دولتــی میشــد کــه ایــن هزینههــا تنهــا از محــل نفــت قابــل تامیــن بــود .1ریشــه
دوانــدن ســاختار دولتــی ناکارآمــد در شــرکتهای نفتــی ایــران ،عــدم شــفافیت ،کنــدی و عــدم انگیــزه بــرای بهبــود

سیاست نامه انرژی

بــا حادثشــدن شــرایط جنگــی در اوایــل انقــاب تمدیــد و شــاید تشــدید شــد .افزایــش حوزههــای فعالیــت دولــت

را بــرای ایــن شــرکتها بــه ارمغــان آورده اســت.
نگاهــی بــه تجربــه ســایر کشــورها نشــان میدهــد کــه اغلــب شــرکتهای نفتــی تاسیسشــده پــس از بحــران نفتــی
 1973و دوران تســلط هفــت خواهــران بــر ایــن صنعــت مالکیــت دولتــی داشــتهاند امــا جهــت دســتیابی بــه کارایــی
باالتــر و جــذب ســرمایههای خارجــی بخشــی از ســهام خــود را واگــذار کردهانــد .بــه عنــوان مثــال شــرکتهای
اســتات اویــل و پتروبــراس (شــرکتهای ملــی نفــت نــروژ و برزیــل) کــه در ســالهای  1972و  1953تاســیس شــده
و قدمــت کمتــری نســبت بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران داشــتهاند بخشــی از ســهام خــود را در ســالهای ابتدایــی قــرن
پتروبــراس در اختیــار بخــش خصوصــی اســت .نکتــه جالــب ایــن کــه خصوصیســازی ایــن شــرکتها خللــی در
اهــداف و وظایــف ملــی آنهــا ایجــاد نکــرده اســت .بــه عنــوان نمونــه پتروبــراس همچنــان نقشــی مهــم در برنامههــای
اجتماعــی دولــت برزیــل ایفــا کــرده و بــر ارتقــای ظرفیــت بومــی 2در پروژههــای اکتشــاف و تولیــد ( % 37-55در
فــاز اکتشــاف و  % 55-65در فازهــای توســعه و تولیــد) تاکیــد دارد .ادبیــات ایــن حــوزه نیــز تاثیــر  30درصــدی
خصوصیســازی بــر عملکــرد شــرکت نفتــی را گــزارش دادهانــد5 4 .3ایــن آمارهــا بــا توجــه بــه بهــرهوری پایینتــر
و ناکارآمــدی معمــول بخــش دولتــی ،و جهتگیــری اقتصــادی بخــش خصوصــی دور از انتظــار بــه نظــر نمیرســد.
در معــدود مــوارد توجــه بــه مســاله خصوصیســازی در صنعت نفــت ایــران ،ارزیابی عملکــرد فرآیند خصوصیســازی
 1قادر شادیوند ( .)1394رابطه دولت و نفت در ایران؛ پیشنهاد الگوی مطلوب .فصلنامه علمی ترویجی سیاست نامه علم و فناوری
2 Local Content
3 Christian Wolf (2008). Privatising National Oil Companies: Assessing the Impact on Firm Performance. Cambridge
Judge Business School Working Paper.
4 David G. Victor, David R. Hults, Mark C. Thurber. Oil and Governance: State-Owned Enterprises and the World Energy
Supply. Cambridge University Press
5 Al-Obaidan, A. M. (2002). Efficiency effect of privatization in the developing countries. Applied Economics
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 21در بــازار بــورس نیویــورک واگــذار نمودهانــد .در حــال حاضــر  % 33از ســهام اســتات اویــل و  % 36از ســهام
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در ایــن صنعــت نشــان از حضــور عمــده شــرکتهای شــبهدولتی (و نــه خصوصــی) در ایــن بخــش دارد .شــرکتهای
مذکــور اغلــب بــه یــک نهــاد یــا ارگان دولتــی وابســته هســتند و عمــا مدیریــت ایــن بخــش را از وزارت تخصصــی
مربوطــه (یعنــی وزارت نفــت) خــارج و در دســت دیگــر ارگانهــای دولتــی غیرتخصصــی قــرار دادنــد .بــه عنــوان
نمون ـهای دیگــر میتــوان بــه فراخــوان و غربــال شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد ایرانــی توســط وزارت نفــت اشــاره
نمــود کــه یکــی از شــروط حائــز امتیــاز زیــاد بــرای شناســایی بــه عنــوان یــک شــرکت  E&Pتجربــه ســرمایه گــذاری
ســنگین پیشــین بــوده اســت؛ مســالهای کــه شــرکتهایی کــه از منابــع دولتــی اســتفاده مــی کننــد را در اولویــت قــرار
داده و شــرکتهای خصوصــی کــه تــا پیــش از ایــن حضــور فعالــی در ایــن صنعــت نداشــتند را در موضــع ضعــف
قــرار میدهــد .نتیجــه مدیریــت و تصدیگــری دولــت ،حضــور شــرکتهای نیمهدولتــی و ترکیــب حاکمیــت بــا
تصدیگــری نفــت ،کنــدی ،عــدم شــفافیت و پاســخگویی ،نبــود انگیزههــای رشــد و ارتقــای فنــاوری ،و بــزرگ
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شــدن بدنــه دولتــی نفــت و درگیــری در مســائل روزمــره اســت .نمونـهای از ایــن عــدم کارایــی در شــرکت ملــی نفــت
دیــده میشــود کــه بــا وجــود برخــورداری از بزرگتریــن ذخایــر نفتــی جهــان بدهیهــای ســنگین بــه نهادهــای مالــی
و اعتبــاری دارد .شــرکتی کــه ذاتــا و بــا توجــه بــه توانمندیهــا و منابــع میبایســت یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد
پیشــرو در منطقــه باشــد امــا در جایــگاه حکمرانــی صنعــت نفــت نشســته اســت.
 2-1-4محیط سیاسی نفت
یکــی دیگــر از موانــع مهــم سیاسـتگذاری صحیــح در ایــن صنعــت ،محیــط بــه شــدت سیاســی و متالطــم نفت اســت.
منظــور از محیــط سیاســی مجموعــه انتظــارات و نفــوذی اســت کــه از ســوی دولــت ،نهادهــا ،قوانیــن و ذینفعــان و
ســایر بازیگــران بــر صنعــت نفــت اعمــال مــی شــود .وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت و تمرکــز رســانهها بــر اتفاقــات
ایــن حــوزه موجــب پرریســک شــدن تصمیمــات و فشــار بــه مدیــران ارشــد ایــن صنعــت میگــردد .در نتیجــه مدیــران
نفــت تمــام تمرکــز خــود را بــر اســتخراج روزمــره نفــت میگذارنــد ،از فعالیتهــای دارای اثــر بلندمــدت اجتنــاب
میورزنــد و بــر اقدامــات جــاری و کــم ریســک تاکیــد میکننــد .عــدم موفقیــت در یــک تصمیــم اســتراتژیک خــواه
بــه علــت ناکارآمــدی سیســتم باشــد یــا فشــارهای محیطــی عواقــب ناگــواری بــرای مدیــر مربوطــه و حتــی دولــت
وقــت خواهــد داشــت .عــاوه بــر ایــن بیثباتــی سیاســی ،بحرانهــای سیاســی و تغییــر پــی در پــی مدیــران ،عــدم

هــای درازمــدت دولــت شــده و از ســوی دیگــر فضــای ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی را پــر از ابهــام و عــدم
قطعیــت میســازد.
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اطمینــان و نبــود معیارهایــی بــرای پیشبینــی آینــده از یــک ســو مانــع از تصمیمگیــری درســت و اجــرای برنامــه

 3-1-4عدم کارکرد مناسب نهادهای واسطهای یادگیری و انتقال دانش و فناوری
حــوزه تخصــص شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد بــه گونــهای اســت کــه نقــش فناوریهــای مدیریتــی بخصــوص
پیرامــون ســه معیــار مطــرح شــده بــرای ایــن شــرکتها را پررنــگ میســازد .بــه عنــوان مثــال مدیریــت روابــط
بینالمللــی ،تــوان مدیریــت شــبکه تامینکننــدگان ،و اســتراتژیهای بلندمــدت کســب داراییهــای هیدروکربنــی از
جملــه توانمندیهــا و ویژگیهــای برجســته ایــن شــرکتها محســوب میشــود و شــرکتهای ایرانــی را در موضــع
ضعــف قــرار میدهــد .انتقــال ایــن فناوریهــای نــرم جــز بــا یادگیــری تعاملــی بــا شــرکتهای صاحــب دانــش
در ایــن بیــن نقــش نهادهــای تســهیلگر و مشــاور در فرآینــد انتقــال فنــاوری حائــز اهمیــت خواهــد بــود .وظیفــه
چنیــن نهادهایــی شناســایی شــرکتهای خارجــی متناســب بــا نیازهــای شــرکتهای ایرانــی ،جــذب طــرف خارجــی
و نظــارت بــر فرآینــد تدویــن قــرارداد و همــکاری طرفیــن بــه منظــور حداکثرســازی عایــدات دانشــی پــروژه اســت.
از جملــه ایــن نهادهــا مــی تــوان بــه معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری و شــورای عالــی اقتصــاد اشــاره نمــود .یکــی
از مهمتریــن عللــی کــه پــس از بیــش از صدســال اســتخراج نفــت در ایــران چنیــن توانمندیهایــی بــه طــرف ایرانــی
انتقــال نیافتــه ضعــف چنیــن نهادهایــی در بخــش حاکمیــت و سیاســت گــذاری نفــت اســت.
 2-4اولویتهای وزارت نفت و نگرشهای غلط
وزارت نفــت بــه عنــوان بدنــه سیاس ـتگذار نفــت ایــران مســئولیتی ســنگین در هدایــت مجموعــه نفــت بــر عهــده
دارد .بــا ایــن حــال عــدم تمرکــز بــر نقــش سیاســتگذار و طــراح زمیــن بــازی صنعــت نفــت موجــب انحــراف
وزارت نفــت از ایــن مســئولیت خطیــر شــده اســت .در ذیــل دو مــورد از مهمتریــن نواقــص فعالیتهــای وزارت نفــت
در ارتبــاط بــا شــکلگیری شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد ایرانــی عنــوان میشــوند:
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میســر نیســت .الزمــه ایــن یادگیــری تعاملــی نیــز حضــور فعــال هــر دو طــرف یادگیرنــده و صاحــب فنــاوری اســت.
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 1-2-4عدم وجود برنامه رشد زنجیره ارزش باالدست نفت
یکــی از علــل بیتوجهــی بــه شــکلگیری شــرکتهای توانمنــد اکتشــاف و تولیــد ،درگیــر بــودن مجموعــه دولتــی
صنعــت نفــت ایــران در فعالیتهــای روزمــره اســت .در حقیقــت اولویــت داشــتن اســتخراج و فــروش نفــت کــه
خــود معلــول مســائلی اســت کــه پیــش از ایــن صحبــت شــد مانــع از برنامهریــزی بلندمــدت بــرای توانمندســازی
شــرکتهای مســتعد نفتــی میگــردد .یکــی از مصادیــق اولویــت نداشــتن ایــن شــرکتها ایــن اســت کــه هیــچ
برنامــه جامعــی بــرای رشــد و توانمندســازی آنهــا از ســوی وزارت نفــت پیشبینــی نشــده و صرفــا بــه انتخــاب
 17شــرکت و یکــی از آنهــا بــه عنــوان شــریک شــرکت خارجــی بســنده شــده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه بــه
منظــور توانمندســازی و رشــد شــرکتهای  E&Pمیبایســت بــر تعــداد محــدودی از آنهــا تمرکــز کــرد تــا طــی
پروژههــای مختلــف انباشــت دانــش و مهــارت در ایــن شــرکتها رخ دهــد .تجربــه کشــورهایی بــا ویژگیهــای
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صنعــت نفــت شــبیه ایــران نیــز مویــد حمایــت دولــت از تعــداد محــدودی شــرکت مســتعد در گــذر زمــان اســت.
انتخــاب شــرکتهایی کــه تخصــص آنهــا هیــچ ســنخیتی بــا کســب و کار اکتشــاف و تولیــد نــدارد یکــی دیگــر از
عــوارض بیبرنامــه بــودن ســازمانهای سیاســتگذار نفــت اســت .در چنیــن شــرایطی شــرکتهای داخلــی افــق
درازمدتــی بــرای خــود متصــور نیســتند و در نتیجــه حاضــر بــه ســرمایهگذاری بــرای توانمندســازی و فعالیــت متناســب
بــا اســتراتژیهای خــود در حــوزه باالدســتی نمیشــوند .بنظــر میرســد هــدف وزارت نفــت از فرآینــد غربــال
شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد بیشــتر بــازی دادن بــه شــرکتهای ایرانــی و ســاکت کــردن منتقــدان بــوده اســت.
بــی برنامگــی عــاوه بــر جلوگیــری از رشــد شــرکتها ،در توســعه میادیــن نیــز منجــر بــه همــکاری بــا شــرکتهای
خارجــی در توســعه میادیــن بــا ریســک کــم میگــردد .در حالــی کــه مزیــت اصلــی شــرکتهای خارجــی نســبت
بــه شــرکتهای داخلــی توانایــی آنهــا در پذیــرش و مدیریــت ریســک در میادیــن بــا ریس ـکهای بــاال اســت.1
 -2-2-4عدم تعادل در اعتماد به توانمندیهای بومی و استفاده از طرف خارجی
یکــی دیگــر از چالشهــای ایــن صنعــت نگرشهــای ناصحیحــی اســت کــه گریبانگیــر آن شــده اســت .پارادایــم
 1محمدصادق کریمی ( .)1395آسیبشناسی و ارائه راهکارهای توسعه صنعت باالدستی نفت در ایران .فصلنامه مطالعات راهبردی
سیاستگذاری عمومی

چالشهــای صنعــت نفــت ایــران اســت .بــه عنــوان مثــال در دورانــی کــه ایــران نیــاز بــه جــذب صدهــا میلیــارد دالر
ســرمایه خارجــی دارد ،ایراداتــی (کــه بعضــا سیاســی بــه نظــر میرســیدند) بــه مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی کــه بــا
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خیانــت باقیمانــده از دوران ملــی شــدن نفــت ایــران بــه همــراه محیــط بــه شــدت سیاســی ایــن صنعــت از مهمتریــن

جــذب ســرمایه و دانــش و توانمندســازی شــرکتهای داخلــی همــراه بــود ریشــه در توهــم خیانــت دارد .از ســوی
دیگــر بیاعتمــادی بــه توانمندیهــای بومــی و اولویــت دادن بــه شــرکتهای خارجــی و تــاش بــرای ســپردن
میادیــن بــه آنهــا نیــز خــود از عوامــل تضعیــف ایــن صنعــت در ایــران محســوب میشــود .آنچــه در ایــن حــوزه
همچــون گوهــری نایــاب اســت حفــظ تعــادل مبتنــی بــر شــناخت توانمندیهــای بومــی ،اهــرم ســاختن آنهــا و رفــع
نقــاط ضعــف بــا اســتفاده از نقــاط قــوت شــریک خارجــی صاحــب دانــش و فنــاوری اســت.
عــاوه بــر ایــن بعضــی نظــرات تخصصــی و بــه دور از جهتگیریهــای سیاســی حــوزه نفــت نیــز منطقــی بــه نظــر
و سیاســتگذاران ایــن حــوزه همچنــان بــر ایــن باورنــد کــه دولــت میتوانــد بــا پرداخــت پــول ،خدمــت شــرکت
خارجــی را خریــداری کنــد و در حقیقــت اعتقــادی بــه لــزوم وجــود شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد داخلــی ندارنــد.
نتیجــه چنیــن تفکــری کنــار گذاشــتن مــدل اولیــه همــکاری مبتنــی بــر ســرمایهگذاری مشــترک و تشــکیل شــرکت
ســوم در فــاز  11بــوده کــه منجــر بــه مــدل فعلــی قــرارداد  IPCبــا ایــرادات و نقصانهایــی شــده اســت کــه در دیگــر
بخشهــای گــزارش بــه آنهــا اشــاره میشــود.
 3-4قراردادهای نامناسب
یکــی از بســترهای تســهیلکننده کســب دانــش و فنــاوری از طریــق همــکاری بــا شــرکتهای پیشــرو دنیــا ،قــرارداد
اســت؛ قــراردادی دقیــق بــا بندهایــی کــه بتوانــد منافــع دو طــرف پــروژه را محقــق ســازد .در حقیقــت ویژگیهــای
هــر قــرارداد نفتــی را اهــداف طرفیــن قــرارداد کــه مــی توانــد شــرکتهای نفتــی خصوصــی یــا شــرکتهای نفــت
ملــی کشــورها باشــد تعییــن میکنــد .شــرکتهای نفتــی داخلــی و بینالمللــی بنگاههــای اقتصادیانــد کــه منطقــا در
چارچــوب ضوابــط بنــگاهداری ،هدفــی جــز تامیــن منافــع ســهامداران خــود در فضــای رقابتــی ندارنــد .از ســوی دیگــر
شــرکتهای ملــی نفــت بــه نمایندگــی از دولتهــا میبایســت تامیــن منافــع نســل فعلــی و آینــده از منابــع نفتــی را
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نمیرســند .بــه عنــوان مثــال ،علیرغــم اهمیــت تعامــل در اکتســاب دانــش و فنــاوری بســیاری از متخصصــان ،اســاتید
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آسیبشناسی کسبوکار اکتشاف و تولید نفت در ایران

مدنظــر قــرار دهنــد .بنابرایــن هــر قــرارداد نفتــی اساســا متضمــن اجمــاع دو فرآینــد متعــارض در اهــداف اســت :تامیــن
منافــع ســهامداران توســط شــرکتهای نفتــی طــرف قــرارداد و تامیــن منافــع بلندمــدت توســط شــرکتهای ملــی
نفــت.
 1-3-4تمرکز بر مسائل مالی قراردادها
بررســی تجــارب ایــران در اســتفاده از مدلهــای مختلــف امتیــازی تــا کنسرســیوم و بیــع متقابــل نشــان میدهــد کــه
وجــه تمایــز ایــن قراردادهــا بــا یکدیگــر صرفــا در نحــوه ســهمبری شــرکت طــرف قــرارداد و کشــور صاحــب مخــزن
از تولیــدات یــا از درآمــد و ســود حاصــل از عملیــات نفتــی بــوده اســت .مــروری اجمالــی بــر قراردادهــای نفتــی
مشــخص میســازد کــه محــور اصلــی در مذاکــرات بــا شــرکتهای نفتــی عمدتــا مالحظــات مالــی و حســابداری
همچــون میــزان مالیــات بــر درآمــد و ســود ،بهــره مالکانــه یــا حــق زمیــن ،نحــوه تقســیم درآمــد و ســود و تولیــد
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حاصــل از میــدان و میــزان ســود و پــاداش متعلــق بــه ســرمایهگذاری بــوده اســت و بــه مســائل اساســی همچــون
راهکارهــای اجرایــی بــرای توانمندســازی صنعــت نفــت کشــور بــه لحــاظ فنــی – مهندســی و مدیریتــی و ارتقــای
جایــگاه شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد ملــی و بینالمللــی توجهــی نشــده اســت.
 2-3-4دست پایین داشتن طرف ایرانی در فرآیند همکاری
یکــی از دالیــل کارآمــد نبــودن قراردادهــای نفتــی کشــورمان از لحــاظ یادگیــری و توانمندســازی ،دســت پاییــن
داشــتن طــرف ایرانــی در فرآینــد همــکاری اســت .ایــن مســاله خــود تــا حــد زیــادی معلــول عــدم توانایــی در تامیــن
ســرمایه ســنگین در زمــان ورود بــه پــروژه اســت .عــاوه بــر ایــن یکــی از نقشهــای مهــم در پروژههــای اکتشــاف و
تولیــد نفــت کــه بــا یادگیــری چشــمگیری همــراه اســت نقــش اپراتــوری اســت .در ایــن گونــه قراردادهــا شــرکتها
یــا اپراتــور هســتند و وظیفــه مدیریــت عملیــات روزانــه عملیــات توســعه و تولیــد میــدان را بــر عهــده دارنــد یــا
غیراپراتــور هســتند و در جلســات مدیریتــی بــر اســاس میــزان ســهام در پــروژه نظــرات خــود را اعمــال مــی کننــد.
غالبــا شــرکت ســهامدار اصلــی نقــش اپراتــوری را بــه عهــده میگیــرد امــا مثالهــای نقــض نیــز بــه چشــم میخــورد.
بخصــوص در قراردادهــای نفتــی نــروژ و نحــوه تعامــل دولــت بــا شــرکت اســتات اویــل تاکیــد زیــادی بــه اختصــاص
نقــش اپراتــوری بــه شــرکتهای داخلــی وجــود داشــته اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن مســاله در قراردادهــای

کــه امــکان امتیــاز گرفتــن بیشــتری از طــرف خارجــی فراهــم اســت مــورد توجــه قــرار نمیگیــرد .از ســوی دیگــر
عــاوه بــر از دســت رفتــن فرصــت بــر عهــده گرفتــن نقــش اپراتــوری ،شــرکت ایرانــی بــا توجــه بــه ســهام کمتــر از
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ایــران در همــکاری بــا شــرکت هــای خارجــی بخصــوص در میادیــن کــم ریســکی همچــون فــاز  11پــارس جنوبــی

 % 20امــکان مشــارکت زیــادی در فرآینــد تصمیمگیــری و مدیریــت پــروژه را نیــز نخواهــد داشــت.
 3-3-4سطح یکپارچگی پایین دو طرف قرارداد
مســاله مهــم دیگــر در زمینــه قراردادهــای اکتشــاف و تولیــد نفــت ،ارتبــاط مثبــت یکپارچگــی بــاال و یادگیــری و انتقال
دانــش در ایــن قراردادهــا اســت .بــه ایــن معنــی کــه هرچــه ســطح همــکاری و ارتبــاط شــرکت یادگیرنــده و شــرکت
صاحــب دانــش بیشــتر باشــد احتمــال یادگیــری و توانمندســازی شــرکت داخلــی افزایــش مییابــد .ذات فرآینــد
یادگیــری تعاملــی بخصــوص در حــوزه دانشــی پیچیــده باالدســتی نفــت ایــن مســاله را تشــدید میکنــد .در نتیجــه بــا
ســطح یکپارچگــی کــم بــه ســمت قراردادهــای بــا یکپارچگــی ،تعامــل و مــدت زمــان بیشــتر یعنــی مشــارکتی حرکــت
نمــود .بدیــن ترتیــب عــاوه بــر انگیــزه بیشــتر بــرای طــرف خارجــی ،امــکان رشــد و یادگیــری بــرای همــکار ایرانــی
پــروژه فراهــم میگــردد.
 4-4استراتژیهای ناصحیح شرکتها
شــرکتهای نفتــی بــه عنــوان نقطــه هــدف سیاســتهای دولــت در شــکلگیری زنجیــره ارزش نفــت محســوب
میشــوند .آســیبهای ذکــر شــده تــا بدینجــا بــر سیاس ـتهای دولــت و مســائل محیطــی پیرامــون ایــن شــرکتها
تاکیــد داشــتند امــا عــدم جهتگیــری صحیــح هــر یــک از ایــن شــرکتها متناســب بــا هــدف و موقعیــت خــود
در زنجیــره ارزش صنعــت موجــب بــی ثمــر شــدن سیاس ـتهای ذکــر شــده خواهــد شــد .مهمتریــن مســالهای کــه
عملکــرد ایــن شــرکتها را تحــت تاثیــر قــرار داده عــدم برخــورداری از اســتراتژی بلندمــدت و تــوان تامیــن مالــی
اســت .در ادامــه بــه بحــث پیرامــون ایــن دو مشــکل پرداختــه میشــود:
 1-4-4منفعل بودن شرکتها و عدم برخورداری از استراتژی بلندمدت
همانطــور کــه در بخشهــای پیشــین ذکــر شــد دولــت و وزارت نفــت از برنامــهای جامــع بــرای رشــد و توســعه
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هدفگــذاری خلــق و رشــد شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد بومــی میبایســت از قراردادهــای خریــد خدمــات بــا
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شــرکتهای  E&Pبرخــوردار نیســتند .از ســوی دیگــر در ایــن شــرکتها یــک سیســتم ملوکالطوایفــی حاکــم
اســت .بــه ایــن معنــا کــه همــه ایــن شــرکتها بــه نوعــی متعلــق بــه دولتانــد امــا دولــت تســلط کامــل روی آنهــا
نــدارد در نتیجــه تــوان برنامهریــزی زیــادی بــرای ایــن شــرکتها نــدارد .هرچنــد کــه عالقـهای هــم بــه ایــن موضــوع
از ســوی نهادهــای دولتــی دیــده نمیشــود .افــزون بــر ایــن خــود ایــن شــرکتها نیــز اســتراتژی مشــخصی بــرای
دســتیابی بــه آینــدهای پیشبینیشــده ندارنــد .همانطــور کــه در جــدول  1نشــان داده شــد هیچکــدام از  17شــرکت
انتخابشــده ســابقه فعالیــت اکتشــاف و تولیــد نداشــتهاند .بــا ایــن حــال بــا کمــی اغمــاض میتــوان تعــداد معــدودی
از آنهــا را بــا توجــه بــه ســابقه فعالیــت در بخشهــای مختلــف زنجیــره ارزش نفــت ،دارای توانمنــدی تبدیــل شــدن
بــه یــک شــرکت  E&Pدانســت .در ایــن میــان نکتــه حائــز اهمیــت منفعــل بــودن شــرکتهای کاندیدشــده از لحــاظ
اســتراتژیهای بلندمــدت اســت .بــه ایــن معنــا کــه بــدون توجــه بــه توانمندیهــا و تجــارب خــود پیــرو مقتضیــات

28

محیطــی هســتند .در چنیــن شــرایطی ایــن شــرکتها بــدون توجــه بــه ســابقه و دانــش پیشــین خــود وارد حــوزه بــه
شــدت پیچیــدهای همچــون اکتشــاف و تولیــد میشــوند بــدون آن کــه اشــراف کاملــی بــر پیامدهــای آن داشــته
باشــند و ایــن مســاله نشــان از ســردرگمی آنهــا دارد .شــرط ورود بــه ایــن حــوزه کنارگذاشــتن کســب و کارهــای
قبلــی آنهــا بــوده و اســتراتژی و موقعیتیابــی اشــتباه در حــوزه باالدســتی نفــت مــی توانــد بــا از دســت رفتــن
ســرمایههای ایــن شــرکتها همــراه شــود.
 2-4-4عدم توان تامین مالی شرکتها
یکــی دیگــر از مســائل مهــم محــدود کننــده شــرکتهای ایرانــی عــدم تــوان تامیــن مالــی گســترده بــه منظــور پذیــرش
ریســکهای پــروژه اکتشــاف و تولیــد و حضــور در میادیــن داخلــی و خارجــی اســت .صنعــت نفــت ذاتــا یــک
صنعــت بیــن المللــی اســت بــه ایــن معنــا کــه معمــوال حجــم عظیــم دانــش و ســرمایه مــورد نیــاز آن در یــک کشــور
وجــود نــدارد .ایــن در حالــی اســت کــه تحریمهــای گســترده پــس از انقــاب و وابســتگی مالــی بــه دولــت موجــب
شــده اســت کــه مجموعــه نفتــی ایــران در یــک فضــای ایزولــه فعالیــت کــرده و امــروز بــا یــک تنگنــای مالــی در
کنــار رکــود اقتصــادی مواجــه باشــد .در چنیــن شــرایطی بــازار ســرمایه بــه خاطــر ایزولــه بــودن توســعه پیــدا نکــرده
و شــرکتهای نفتــی بــه جــای یادگیــری راه و روش تامیــن مالــی از منابــع داخلــی و خارجــی ،تمــام تقاضــای مالــی

و بــا خدمــات روز دنیــا فاصلــه چشــمگیری دارنــد .فعالیــت در حــوزه اکتشــاف و تولیــد نفــت نیــاز بــه شــرکتهایی
بــا تــوان ســرمایه گــذاری بــاال 1دارد .ضعــف در تامیــن مالــی موجــب میشــود کــه ایــن شــرکتها نتواننــد شــریک
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خــود را بــه ســوی بانکهــای ایرانــی ســوق داده انــد؛ بانکهایــی ســنتی کــه بــا اســتانداردهای جهانــی منطبــق نبــوده

مناســبی بــرای همــکاری و ورود بــه بازارهــای جهانــی بیابنــد و در صــورت همــکاری نیــز از جایگاهــی مهــم و تعییــن
کننــده برخــوردار نباشــند.
 5-4جمعبندی آسیبها
مجموعــه آســیبهای ذکرشــده ،مهمتریــن موانــع شــکلگیری عناصــر ســاختاری و کارکــردی صنعــت نفــت ایــران
محســوب میشــدند .در ایــن بیــن عــدم طراحــی صحیــح ســاختار حکمرانــی نفــت را مــی تــوان شــاهکلید حــل
معضــات ایــن حــوزه دانســت .عــدم تفکیــک وظایــف حاکمیتــی و سیاســتگذاری از وظایــف تنظیمگــری و
مــیرود .در حقیقــت کارکردهــای سیاســتگذاری ،تنظیمگــری و تجــاری نفــت میبایســت بــه صــورت شــفاف
و تفکیکشــده در اختیــار نهادهــای ذیصــاح قــرار گیــرد .در حــال حاضــر تداخــل وظایــف و عــدم ایفــای نقــش
محــوری شــرکت ملــی نفــت در مدیریــت زنجیــره ارزش ایــن صنعــت در کشــورمان مشــهود اســت .در ایــن ســاختار
اختیــارات گســتردهای بــرای شــرکت ملــی نفــت در نظــر گرفتــه شــده اســت .اختیاراتــی کــه هــم بــا جنبــه حاکمیتــی
و هــم بــا جنبــه تصدیگــری همــراه اســت .بدیــن ترتیــب مشــغولیت شــرکت ملــی نفــت بــه هــر دو اختیــارات موجــب
کمرنــگ شــدن نقــش تصدیگــری آن میگــردد .ایــن در حالــی اســت کــه در اساســنامه جدیــد ایــن شــرکت
تنهــا تصدیگــری عنــوان شــده اســت .از ســوی دیگــر ریاســت هئیــت مدیــره ایــن شــرکت بــر عهــده وزیــر نفــت
اســت و ایــن مســاله از ریس ـکپذیری وزیــر میکاهــد و فعالیــت اقتصــادی شــرکت نفــت را نیــز تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد .بــه نظــر میرســد اولیــن گام جهــت اصــاح ســاختار حکمرانــی صنعــت نفــت از اصــاح رابطــه شــرکت
ملــی و وزارت نفــت شــروع میشــود .از ســوی دیگــر عــدم کارکــرد صحیــح نهادهــای میانجــی پژوهــش و انتقــال

1 Deep pocket companies

29

تجــاری بیــن وزارت و شــرکت ملــی نفــت از جملــه مهمتریــن عوامــل بهــم ریختگــی ســاختار صنعــت نفــت بــه شــمار
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فنــاوری ،موجــب ایجــاد گسســت در پیونــد دانــش بومــی و دانــش وارداتــی شــده و کارکــرد خلــق و انتشــار دانــش
در صنعــت نفــت ایــران را بــا مشــکل مواجــه ســاخته اســت .لــذا نقــص یــا عــدم وجــود عناصــر ســاختاری و کارکــردی
مهمتریــن معضــل صنعــت نفــت ایــران محســوب شــده و اقــدام بــه حــل آن میتوانــد مدیریــت ســایر مشــکالت از
قبیــل اولویتهــا و نگرشهــای ناصحیــح ،قراردادهــا و نحــوه حکمرانــی و جهــت گیــری اســتراتژیک شــرکتهای
فعــال در زنجیــره ارزش نفــت ایــران را تســهیل کنــد.
 -5راهکارها
در ادامــه راهکارهــای ارائــه شــده توســط صاحبنظــران حــوزه نفــت پیرامــون مســائل و معضــات پیشــتر ذکــر شــده
مــورد بحــث قــرار میگیــرد:
 1-5تزریق منطق اقتصادی به شرکت ملی نفت
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همانگونــه کــه ذکــر شــد یکــی از مهــم تریــن آســیبهای فعلــی صنعــت نفــت ،ســاختار حکمرانــی ناصحیــح و عــدم
فعالیــت موثــر و تخصیــص بهینــه کارکردهــای تجــاری و سیاس ـتگذاری بــه عناصــر ســاختاری همچــون شــرکت
ملــی نفــت و وزارت نفــت اســت .جهــت کمرنــگ نمــودن ایــن مشــکل بایــد سیاسـتهایی اتخــاذ نمــود کــه شــرکت
ملــی نفــت همچــون شــرکتهای ملــی موفــق ســایر کشــورها منطــق اقتصــادی پیــدا کنــد .بدیــن معنــا کــه بــا تمرکــز
بــر فعالیتهــای اصلــی خــود شــاخصهای عملکــرد مالــی خــود را شــفاف و بهینــه ســازد .یکــی از ایــن سیاس ـتها
جدایــی ایــن شــرکت از وزارت نفــت بــه منظــور حفــظ اســتقالل در تصمیــم گیریهــا اســت .بــا خــروج وزیــر نفــت
از شــرکت ملــی ،از نقــش وزیــر در عملکــرد ایــن شــرکت کاســته مــی شــود و ریسـکپذیری ایــن شــرکت افزایــش
مییابــد .از ســوی دیگــر شــرایط بــرای تزریــق منطــق اقتصــادی بــه شــرکت ملــی فراهــم میگــردد .بــا حــذف وظایــف
حاکمیتــی ،ایــن شــرکت میتوانــد بــا تمرکــز بــر فعالیتهــای تصدیگــری ،پاســخگوی عملکــرد مالــی خــود نیــز
باشــد .بــه منظــور حفــظ قــدرت رقابتــی شــرکت ملــی نفــت میتــوان از تجــارب شــرکتهای نفتــی مشــابه همچــون
پتروبــراس و پترونــاس نیــز درسهــای زیــادی آموخــت .ایــن تجــارب میتوانــد در مســیر تبدیــل شــرکت ملــی نفــت
بــه یــک شــرکت چابــک و اقتصــادی و دارای منطــق بینالمللــی بــه کار گرفتــه شــود.

بــه طــور کلــی وظیفـهای کــه میتــوان بــرای بخــش حاکمیــت نفــت ایــران در نظــر گرفــت شــکل دادن شــرکتهای
 E&Pو تعییــن جایــگاه آنهــا ،توانمندســازی ایــن شــرکتها ،و نظــارت و تســهیلگری اســت .در بعــد شــکل دادن
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 2-5هدایت شرکتهای ایرانی فعال در زنجیره ارزش نفت

و تعییــن جایــگاه وزارت نفــت میبایســت کمــک کنــد تــا شــرکتهای فعــال ایــن حــوزه موقعیــت مناســب خــود
را درون زنجیــره ارزش باالدســت نفــت بیابنــد .ایــن بــدان معناســت کــه هــر شــرکت همســو بــا اســتراتژیهای خــود،
موقعیتــی منحصربفــرد بــرای خــود تعریــف کــرده و کلیــه فعالیتهــا و اقدامات خــود را جهــت موفقیــت در آن جایگاه
طراحــی نمایــد .ایــن موقعیــت میتوانــد یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد ،خدماتــی یــا ســازنده تجهیــزات باشــد .مهــم
آن اســت کــه هرکــدام از ایــن شــرکتها در حــوزه تخصــص و تجربــه انباشــته خــود فعالیــت نماینــد و هرگونــه تغییــر
در کســب و کار بــا اســتراتژی مشــخص و از پیــش تعییــن شــده انجــام گیــرد تــا هــم صنعــت نفــت ایــران از وجــود
میتوانــد بــر عهــده سیاسـتگذار یــا نهــاد رگوالتــور قــرار گیــرد .ایــن بعــد بــر ایجــاد شــرایط مناســب بــرای فعالیــت
شــرکتهای نفتــی از طریــق تعییــن قانــون و مقرراتــی یــا بــه عبــارت بهتــر طراحــی دقیــق قواعــد بــازی نفــت تاکیــد
دارد .از یــک ســو میبایســت مکانیزمهــای تشــویقی متناســب بــا میــزان رشــد شــرکت موردنظــر طراحــی گــردد.
بدیــن معنــا کــه از طریــق شــاخصهایی همچــون ســودآوری و حضــور موفــق در بازارهــای بینالمللــی پیشــرفت
شــرکت موردنظــر را بررســی نمــوده و بــه همــان میــزان از ابزارهــای تشــویقی ماننــد حمایتهــای مالــی مســتقیم،
معافیتهــای مالیاتــی ،کاهــش هزینههــای همــکاری بــا طــرف خارجــی و مــواردی از ایــن قبیــل اســتفاده شــود .از
دیگــر ســو نظــارت بــر عملکــرد مناســب ،متناســب بــا اســتراتژیهای شــرکت و همراســتا بــا سیاس ـتهای وزارت
نفــت ،شــرکتها را از انحــراف از اهــداف بلندمــدت صنعــت نفــت ایــران بازخواهــد داشــت.
 3-5برنامهریزی بلندمدت کسب و کار اکتشاف و تولید
دولــت و وزارت نفــت میبایســت برنامــه بلندمــدت خــود را در ارتبــاط بــا کســب و کار  E&Pدر ایــران مشــخص
ســازند .در واقــع هدفگــذاری آنهــا از غربــال و انتخــاب شــرکتهای نفتــی تنهــا بــازی دادن و درگیــر کــردن
ایــن شــرکتها اســت؟ یــا ایــن کــه دغدغــه خلــق و رشــد یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد توانمنــد داخلــی نــزد
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آنهــا بهرهمنــد شــده و هــم خــود ایــن شــرکتها دچــار ســردرگمی و شکســت نشــوند .بعــد نظــارت و تســهیل
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سیاسـتگذاران و تصمیمگیــران ایــن حــوزه وجــود دارد؟ .در حقیقــت ،وجــود برنامـهای بلندمــدت بــرای همــکاری
پرتکــرار چنــد شــرکت معــدود داخلــی بــا شــرکتهای بینالمللــی در میادیــن مشــخص و رونــد صعــودی ســهم
داخــل در فرآیندهــای مدیریتــی و عملیاتــی پــروژه ،حیاتــی اســت .در ایــن میــان بــه نظــر میرســد آمادگــی فنــی
شــرکتهایی کــه پیــش از ایــن بــه کار مشــاوره مشــغول بودهانــد یــا در تمامــی بخشهــای اصلــی زنجیــره باالدســتی
فعالیــت داشــتهاند بیشــتر از ســایرین باشــد .هرچنــد کــه ممکــن اســت بــه حمایــت مالــی خصوصــی و دولتــی احتیــاج
داشــته باشــند .ادامــه رونــد توانمندســازی شــرکتهای ایرانــی منجــر بــه بهبــود جایــگاه آنهــا در فرآینــد مذاکــره بــا
شــرکتهای خارجــی و بــر عهــده گرفتــن نقشهــای فعالتــر اپراتــوری و مدیریتــی در همــکاری بــا آنهــا خواهــد
شــد .همیــن مســاله ســرعت رشــد شــرکتهای ایرانــی در مســیر افزایــش کارایــی و بینالمللــی شــدن را دوچنــدان
مــی کنــد.
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 4-5اصالح نحوه تعامل با شرکتهای خصوصی و دولتی
اصــوال بــا توجــه بــه موقعیــت سیاســی ایــران ،شــرکتهای خصوصــی بــه علــت وابســتگی کمتــر بــه دولــت در
جــذب منابــع مالــی خارجــی موفقتــر عمــل خواهنــد کــرد .از دیگــر ســو ،وجــود منطــق اقتصــادی و بازدهــی باالتــر
شــرکتهای خصوصــی انطبــاق بیشــتری بــا فضــای رقابــت باالدســتی نفــت دارد .بــا توجــه بــه محیــط انحصــاری
صنعــت نفــت ایــران و تعــدد شــرکتهای دولتــی و نیمــه دولتــی ،شــرکت هــای خصوصــی از ســابقه کمتــری در
اتخــاذ پروژههــا و جریــان مالــی برخــوردار بــوده انــد .بــا ایــن حــال وزارت نفــت میبایســت بــا درنظــر گرفتــن ایــن
مالحظــات ،فضــا را بــرای ورود و رشــد ایــن شــرکتها فراهــم کنــد و در مکانیــزم غربــال و انتخــاب شــرکتها
بــرای پروژههــای باالدســتی تجدیدنظــر نمایــد.
 5-5سیر صعودی نقش شرکتهای ایرانی در فرآیند همکاری
دو مســاله مهــم میبایســت در همــه ایــن همکاریهــا در نظــر گرفتــه شــود .اول اینکــه هدفگــذاری ایــن همکاریهــا،
در کنــار اســتخراج و افزایــش بهــره وری برداشــت نفــت ،انتقــال دانــش و فنــون مدیریتــی باشــد .ایــن فنون شــامل مدل
حکمرانــی شــرکت و صنعــت ،ســازوکارهای تامیــن مالــی ،نحــوه مدیریــت شــبکه ســازندگان و مدیریــت ریســک
پــروژه میگــردد .در حقیقــت هــر همــکاری بــا شــرکتهای خارجــی مــی بایســت موجــب توانمندســازی شــریک

قــرار گیــرد ســیر صعــودی نقــش و ســهم همــکاری شــرکتهای داخلــی اســت .چنیــن نگاهــی موجــب میشــود
کــه ســهم کمتــر یــا مشــابه یــک شــرکت ایرانــی در پــروژه بعــدی یــک شکســت بــرای مجموعــه نفتــی ایــران تلقــی
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داخلــی و کاهــش وابســتگی بــه خــارج از کشــور در پروژههــای بعــدی شــود .آن چــه بایــد محــور ایــن همکاریهــا

گــردد .مســاله بعــدی انتخــاب میــدان مناســب جهــت اســتفاده از توانمندیهــای شــرکتهای خارجــی اســت .قاعدتــا
میبایســت اولویــت بــا میادیــن مشــترک و همینطــور میادیــن بــا ریســک بــاال قــرار گیــرد و میادیــن بــا ریســک پاییــن
بــه شــرکتهای داخلــی واگــذار گــردد .در ایــن رابطــه وجــود یــک برنامــه جامــع بــه منظــور تهیــه طــرح توســعه کلیــه
میادیــن و رعایــت دغدغههــای ازدیــاد برداشــت و تولیــد صیانتــی بــرای هــر میــدان ضــروری خواهــد بــود.
 6-5حرکت به سمت قراردادهای مشارکت در تولید
در بحــث قراردادهــا ،مــی تــوان گفــت در حــال حاضــر نمونــه جدیــد قراردادهای نفتــی ( )IPCپیشــرفت قابــل مالحظه
دانشــی و عملکــردی شــرکتهای داخلــی در میادیــن پرریســک و مشــترک ،تغییــرات کســب و کار اکتشــاف و تولیــد
و لــزوم انگیــزش شــرکت پیمانــکار خارجــی ،حرکــت بــه ســمت قراردادهایــی از جملــه مشــارکت در تولیــد در آینده
اجتنــاب ناپذیــر باشــد .بدیــن منظــور میبایســت بــا آگاهســازی جامعــه تلقــی گروههــای سیاســی و اجتماعــی را
نســبت بــه ایــن مدلهــای قــراردادی مثبــت نمــود .بــه لحــاظ حقوقــی ،عــدم امــکان اســتفاده از ایــن قراردادهــا بــه دلیــل
شــبهه انتقــال مالکیــت بــه شــرکت خارجــی مطــرح شــده اســت .کهنهوشنــژاد 1در گــزارش خــود نشــان میدهــد
کــه تفاســیر متفاوتــی از قوانیــن فعلــی ارائــه شــده و میتــوان در چارچــوب همیــن قوانیــن قراردادهــای مشــارکت
در تولیــد را توجیــه نمــود .از لحــاظ اقتصــادی نیــز موضــوع ســهمبری مطــرح شــده و قراردادهــای مشــارکت در
تولیــد بدیــن خاطــر مــردود شــمرده شــده کــه در ایــن گونــه قراردادهــا شــرکتهای نفتــی ســهم خــود را بــر حســب
بشــکه دریافــت نمــوده و در ایــن صــورت درآمــد آنهــا تابعــی از نوســانات قیمــت نفــت در آینــده خواهــد بــود .ایــن
در حالــی اســت کــه پیــش بینــی میشــود در آینــده قیمــت نفــت رونــد صعــودی چشــمگیری نخواهــد داشــت و در
 1روحاله کهنهوشنژاد ( .)1396بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت
ایران .سیاستنامه انرژی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
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ای نســبت بــه قراردادهــای بیــع متقابــل رایــج در ایــران داشــته اســت .امــا بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه شــکاف
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نتیجــه کشــور از ایــن لحــاظ هــم متضــرر نخواهــد شــد .بایــد توجــه داشــت کــه قراردادهــای مشــارکت در تولیــد
بــا مشــوقهایی همــراه اســت کــه بــه طــور طبیعــی هیــچ یــک از طرفیــن عالقــه ای بــه کارشــکنی یــا ســودجویی
غیرمتعــارف نخواهنــد داشــت .بزرگتریــن هنــر ایــن قراردادهــا همراستاســازی منافــع پیمانــکار و کارفرمــا اســت.
البتــه ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه منافــع حاصــل از قــرارداد مشــارکت در تولیــد مــی توانــد در ســایر قراردادهــا
نیــز حاصــل گــردد .اصــاح دیگــر مدلهــای قــراردادی مــی توانــد در افزایــش جذابیــت بــرای طــرف خارجــی،
همــکاری بلندمــدت و انتقــال فنــاوری موثــر واقــع گــردد.
 7-5محتوای قراردادها در ارتباط با افزایش سهم داخل
دیگــر مســاله حائــز اهمیــت در بحــث قراردادهــا ،بندهایــی اســت کــه خصوصــا در ســند  JOA1گنجانــده میشــود.
ایــن ســند نقــش و وظایــف دو طــرف را بــه تفصیــل بیــان میکنــد .آنچــه بایــد در مذاکــرات و بندهــای ایــن ســند
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بــه آن دقــت شــود شــامل اســتفاده حداکثــری از نیــروی انســانی داخلــی در پسـتهای عملیاتــی و مدیریتــی ،اســتفاده
حداکثــری از توانمندیهــای شــرکتهای ایرانــی در ســاخت تجهیــزات ،ارائــه برنامههــای آموزشــی و کارآمــوزی
از طــرف شــرکت خارجــی ،حضــور مدیــران ایرانــی در کمیتــه راهبــری توســعه میــدان و کنتــرل پــروژه ،و دریافــت
اســناد و مــدارک مهندســی مــی گــردد .افــزون بــر ایــن بــه علــت ماهیــت ضمنــی و پیچیــده دانــش حــوزه اکتشــاف و
تولیــد میبایســت تــا حــد امــکان فعالیتهــای دانشــی شــرکت خارجــی در ایــران و بــا تعامــل مســتمر بــا نیروهــای
ایرانــی انجــام گیــرد .ایــن مســاله در راســتای تاییــد راهــکار نقــش صعــودی طــرف ایرانــی بــوده و بــه ایــن نکتــه
اشــاره دارد کــه طــرف ایرانــی میبایســت حائــز مســئولیت و پسـتهای مهــم در فرآینــد همــکاری باشــد تــا شــرایط
پیشــرفت علمــی و فنــی وی فراهــم گــردد.
 8-5ایجاد صندوق تامین مالی پروژههای بزرگ نفتی
یکــی از اهــداف همــکاری بــا شــرکتهای پیشــرو کســب و کار  E&Pیادگیــری ســازوکارهای تامیــن مالــی
پروژههــای نفتــی بینالمللــی اســت .تامیــن مالــی یکــی از نقــاط ضعــف اساســی شــرکتهای ایرانــی محســوب

1 Joint Operation Agreement

بخصــوص شــرکتهای خصوصــی ایــن فرصــت را خواهنــد داشــت کــه در کنــار شــرکت خارجــی ،از همــکاری بــا
موسسـههای تامیــن مالــی بینالمللــی کــه حضــور فعالــی در صنعــت نفــت دنیــا نیــز دارنــد بهرهمنــد شــوند .افــزون بــر
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میشــود و بــدون آن نمیتــوان نــام  E&Pبــر شــرکتهای داخلــی نهــاد .بنابرایــن شــرکتهای انتخــاب شــده ایرانــی

مکانیزمهــای بینالمللــی تامیــن مالــی ،در داخــل نیــز وجــود یــک صنــدوق تخصصــی بــرای حــوزه نفــت ضــروری
بــه نظــر میرســد .ایــن صنــدوق کــه میتوانــد از ســرمایهگذاری هــای خــرد مردمــی نیــز بهــره ببــرد ســهم ریالــی
قراردادهــای نفتــی را بــه طــور کامــل بــر عهــده میگیــرد و از محــل فــروش نفــت حاصــل از پــروژه درآمــد خــود را
بــه صــورت منابــع ارزی حاصــل خواهــد نمــود .بــه مــرور صنــدوق موردنظــر توســعه پیــدا خواهــد کــرد و بــه عنــوان
بــازوی مالــی شــرکتهای منتخــب ایرانــی در همــکاری بــا طــرف خارجــی شــناخته خواهــد شــد .افــزون بــر ایــن
میبایســت ســازوکاری بــرای بــروز شــدن سیســتم بانکــی و همراهــی بــا ریســک شــرکت هــای اکتشــاف و تولیــد
انتقــال پــول را بــا مشــکل جــدی مواجــه ســاخته و شــرکتها را از تامیــن مالــی اعتبارمحــور بــه تامیــن مالــی دارایــی
محــور ســوق مــی دهــد .ایــن مســائل موجــب تضعیــف هرچــه بیشــتر شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد ایرانــی در
فرآینــد حضــور در بازارهــای جهانــی و همــکاری بــا شــرکتهای خارجــی خواهــد شــد.
 9-5جمعبندی راهکارها
بــا یــک نــگاه جامــع بــه معضــات ذکرشــده در بخــش پیشــین میتــوان دریافــت کــه مهمتریــن مشــکل گریبانگیــر
صنعــت نفــت ایــران ،عــدم شــکلگیری صحیــح ســاختار حکمرانــی اســت .ایــن مشــکل خــود ریشــه در عــدم وجــود
عناصــر ســاختاری ،عــدم شــفافیت در نقشهــا ،و حساســیت بیــش از حــد روی ایــن صنعــت بــه علــت نگرشهــای
نادرســت و ریشـههای تاریخــی آن دارد .لــذا راهکارهــای ارائــه شــده در زمینــه طراحــی صحیــح ســاختار حکمرانی در
اولویــت برنامههــا قــرار خواهنــد گرفــت .مهــم تریــن اقــدام در ایــن زمینــه شــفاف نمــودن مســئولیت سیاسـتگذاری،
رگوالتــوری و تصدیگــری صنعــت نفــت اســت .تفکیــک و واگــذار نمــودن ایــن نقشهــا بــه بازیگــران صاحــب
صالحیــت موجــب اصــاح زمیــن بــازی صنعــت نفــت خواهــد شــد .بخصــوص شــرکت ملــی نفــت کــه میبایســت
از لحــاظ منطقــی و قانونــی بــر وظایــف تصدیگــری خــود تمرکــز نمــوده و بدیــن ترتیــب منطــق تجــاری خــود
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پیــش بینــی شــود .سیســتم بانکــی موجــود بــا رویکــرد ایزولــه از سیســتمهای جهانــی ،گشــایش اعتبــار اســنادی و
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را تقویــت نمایــد .وزارت نفــت بــه عنــوان مرجــع سیاس ـتگذاری و نهادهایــی همچــون شــورای عالــی رقابــت یــا
شــورای عالــی انــرژی نیــز بــه عنــوان رگوالتــور قــرار گیرنــد .وزات نفــت بــا تمرکــز بــر سیاســتگذاری بــرای
مهیــا کــردن شــرایط و بازیگــران مختلــف ،فضــا را بــرای رشــد شــرکتهای ایرانــی آمــاده میکنــد و نهادهــای
رگوالتــوری بــا لحــاظ نمــودن منافــع بازیگــران دولتــی و خصوصــی بــر فعالیــت کلیــه بازیگــران نظــارت دارد .نظیــر
ایــن تفکیــک نقــش در حــوزه نفــت و گاز در تجــارب موفــق بســیاری از کشــورها همچــون آمریــکا ،نــروژ و برزیــل
بــه چشــم میخــورد .تفکیــک و شــفافیت نقشهــا تمرکــز هریــک از بازیگــران اصلــی بــر کارکردهــای تعریــف شــده
را در پــی خواهــد داشــت .بــه عنــوان مثــال وزارت نفــت میتوانــد بــر راهکارهایــی همچــون برنامهریــزی بلندمــدت
رشــد شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد و ایجــاد صنــدوق تامیــن مالــی تمرکــز نمایــد و شــرکت ملــی نفــت بهبــود و
شفافســازی عملکــرد خــود و مدیریــت فرآینــد و غنیســازی قراردادهــای همــکاری بــا شــرکتهای خارجــی را
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پیگیــری نمایــد.

