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آسیبشناسی عدم توفیق توسعۀ تکنولوژیک صنعت نفت ایران
از طریق مطالعۀ تطبیقی با نروژ
سیروس امیرقدسی ،1علی ملکی ،2سعید شوال پور
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چکیده:
بیش از صد سال از کشف نفت در ایران میگذرد و اگرچه این صنعت نقشی تعیینکننده در اقتصاد کشور
دارد ،ایران هیچگاه در میان توسعهدهندگان تکنولوژیهای صنعت نفت جهان نبوده است .درحالیکه
بوکار کشورها و شرکتهای مطرح بینالمللی نفت و گاز مبتنی بر توانمندی فنی و مهندسی و
کس 
ً
زیرساختهای قوی تکنولوژیکی است و نه صرفا فروش نفت خام .روش مطالعات تطبیقی یکی از روشهای
تشخیص نقاط ضعف جهت دستیابی به توانمندی فناورانه است که در این نوشتار از آن استفاده شده است.
بنابراین ،در این مقاله با رویکرد تاریخی و تحلیلی به بررسی روند توسعۀ تکنولوژی در صنایع نفت ایران و
نروژ پرداخته شده و با توجه به موضوعاتی همچون بهرهبرداری از پتانسیل موجود در صنایع در بدو تولد
صنعت نفت ،نقش و سیاستگذاریهای دولت در ایجاد سازوکارهای نهادی موثر در صنعت نفت ،ایجاد
ظرفیتهای جذب تکنولوژی ،انجام تحقیق و توسعه در صنعت نفت ،ایجاد دانش از سوی شرکتهای
پیمانکار نفتی ،انتقال و توسعۀ تکنولوژی از طریق ساخت در صنعت نفت در چارچوب مطالعۀ تطبیقی
بین این دو کشور ،پیشنهادهایی برای بهبود توسعۀ تکنولوژیک صنعت نفت در ایران و بهمنظور افزایش
مزیت رقابتی ارائه شده است.
کلیدواژهها :تکنولوژی ،توسعۀ تکنولوژی ،نفرین منابع ،صنعت نفت
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 .1مقدمه
تکنولوژی در طول تاریخ تأثیر عمیقی بر توسعه و پیشرفت انسانها داشته است .از زمانی که انسانها
بهدنبال استفاده از ابزارهایی چون سنگ برای ادامة حیات خود بودند ،درحقیقت تکنولوژی را توسعه
دادهاند .در طول تاریخ ،بشر با تکنولوژیهای کشاورزی ،اختراع چرخ و استفاده از انرژی آبی ،زندگی خود
را متحول کرده است.
درحال حاضر ،در سطح ملی ،تکنولوژی و نوآوری بهعنوان یکی از مهمترین پیشرانهای توسعة اقتصادی
و اجتماعی بهشمار میرود .همچنین ،تکنولوژی و نوآوری را میتوان عامل بسیار مهمی برای غلبه بر تحوالت
عامل دچارنشدن به عارضهای چون مصیبت
و چالشهای جهانی تلقی کرد.
اندیشمندان اقتصادی مهمترین ِ
ِ
منابع 4و بهرهگیری هر چه بیشتر از این منابع را ،برای کشورهای متکی به منابع طبیعی ،توسعه و بومیسازی
تکنولوژی میدانند .در سطح شرکتها نیز تکنولوژی یکی از عوامل کلیدی و رمز پیشرفت و حتی بقای
سازمانهای نوین است .درواقع ،با توجه به تغییراتی چون رشد اقتصادی ،گسترش فناوری اطالعات و کاربرد
تکنولوژیهای نوین و نیازمندیهای مصرفکنندگان و شرایط زیستمحیطی از یک طرف و افزایش رقابت در
بهرهمندی از منابع محدود موجود بهمنظور افزایش درآمد از طرف دیگر ،لزوم توجه بیشتر به مقولة تکنولوژی
و نوآوریهای آن در سازمتنها با هدف ایجاد مزیت رقابتی پایدار ،حفﻆ بقا در عرصه رقابت و ماندگاری در
بازار مطرح گردیده است.
بیش از صد سال از حفر اولین چاه نفت در ایران ميگذرد و صنعت نفت کشور در سدة اخیر ،فراز و
نشیبهاي فراواني را طي کرده است .اما به اذعان همة صاحبنظران ،هنوز ایران به جمع توسعهدهندگان
تکنولوژيهاي صنعت نفت نپیوسته است .عليرغم دستاوردهاي حاصل در حوزة بهرهبرداري ،تعمیر و
حد توانمنديهاي الزم
نگهداري و حتي مهندسي ،سطح قابلیتهاي تکنولوژیکي این صنعت ،هیچگاه در ّ
براي توسعه و تجاريسازي تکنولوژيهاي جدید و کاربردي نبوده است .اهمیت این موضوع زماني آشکار
ميشود که بدانیم برخي کشورها همانند نروژ باوجو ِد سابقة کمت ِر زمان ورودشان به عرصة این صنعت،
امروزه به عنوان صادرکنندة تکنولوژيهاي نفتي به دیگر کشورهاي جهان شناخته میشوند و درآمد آنها از
محل فروش و انتقال تکنولوژي بسیار قابل توجه است (باقری و همکاران.)1383 ،
کسبوکار موفق شرکتهای مطرح بینالمللی نفت و گاز مبتنی بر توانمندی فنی و مهندسی و
زیرساختهای قوی تکنولوژیکی است و بیشتر درآمد این شرکتها به قابلیتهای صنعتی آنها بازمیگردد.
اما ،تجارت نفت در کشورهای نفتخیز درحالتوسعه همانند ایران براساس فروش نفت است و برای تأمین
اکثر نیازمندیهای صنعتی خود بهخصوص در سطوح طراحی ،مهندسی و ماشینآالت به شرکتهای بزرگ
نفتی و تأمینکنندگان تکنولوژی خارجی وابسته هستند .ساختار بنگاهی مناسب بههمراه تکنولوژی برتر
باعث شده است این شرکتهای بینالمللی بخش بزرگی از تجارت نفت جهان را در دست داشته باشند و
حد زیادی از دست آنها خارج شده
درآمد سرشاری از این طریق بهدست آورند ،هرچند مالکیت بر نفت تا ّ
است .آنها گسترة مختلفی از فعالیتهای ارزشآفرین در طول زنجیرة تولید نفت ـ از اکتشاف و توسعه در
باالدستی تا فراوری وفروش نفت و مشتقات آن در پاییندستیـ را مدیریت میکنند .با توجه به موارد مذکور،
یکی از راههای کاهش این تفاوت درآمدی ،بررسی توسعة تکنولوژیمحور و برطرف کردن موانع نهادی و
ساختاری توسعة تکنولوژی و نوآوری تکنولوژیک در صنعت نفت است.
صنعت نفت بهعنوان محرك اصلی اقتصاد کشور ،دارای ظرفیتهای بسیار باال و گاه بالقوه درجهت
تسریع رشد اقتصادی کشور و نیز ارتقای نقش کشور در عرصة بینالمللی است .مسلّماً ارائة راهکارهایی
4-. resource curse

برای ارتقای تکنولوژی در این صنعت و همچنین توجه به جنبههای توسعة توان علمی و فنی صنعت ،باعث
میگردد که بهدرستی برای توسعة صنعت نفت بر پایة تکنولوژی برنامهریزی شود و گام اساسی در راستای
ایجاد شکوفایی در اقتصاد ملّی ،برداشته شود.
هدف این مقاله بررسی تحلیل روند توسعة تکنولوژیک در صنعت نفت ایران و مقایسة آن با نروژ درجهت
ارائة پیشنهادهای کاربردی برای ارتقای قابلیت نوآوری و درنتیجه افزایش مزیت رقابتی در این صنعت در
ایران است .بعد از بیان مسئله ،ابتدا به ادبیات موضوع درخصوص نقش تکنولوژی در اقتصادهای نفتی
پرداخته میشود؛ سپس روند توسعة تکنولوژیک صنعت نفت دو کشور ایران و نروژ را مرور میکنیم .هدف
اصلی مقاله تبیین چرایی عدم توفیق بسیاری از کشورهای نفتی در توسعة توانمندی فناورانه در صنعت نفت
ِ
است .این تحلیل از طریق مقایسة روند توسعة تکنولوژیک صنعت نفت دو کشور ایران و نروژ ـ به عنوان
دوکشور نسبتاً ناموفق و موفقـ انجام شده است .درنهایت ،پس از مقایسة تطبیقی صنعت نفت ایران با نروژ،
با توجه به موفقیت توسعة کشور نروژ در صنعت نفت ازطریق اهمیت دادن به تکنولوژی ،پیشنهادهایی
کاربردی در زمینة توسعة تکنولوژیک در صنعت نفت ایران ارائه میگردد.

 .3ادبیات موﺿوع
اقتصادهاي نفتي را معموالً زیرمجموعهاي از اقتصادهاي وابسته به منابع طبیعي 5طبقهبندي ميکنند.
اقتصادهاي وابسته به منابع طبیعي به اقتصادهایي گفته ميشود که بخش عمدهاي از درآمدهاي این
کشورها از استخراج و فروش منابع طبیعي ـ اعم از نفت ،گاز و سایر ذخایر معدني چون زغالسنگ،
مس ،آهن و ...ـ بهدست ميآید .براساس یک تعریف ساده و برگرفته از تعریف اقتصادهای مبتنی بر منابع
طبیعی ،اقتصاد نفتي به اقتصادي گفته ميشود که بخش قابلتوجهي از درآمدهاي آن از استخراج و فروش
نفت بهدست ميآید .بر همین اساس ،سهم فعالیتهاي اقتصادي غیرنفتي ،اعم از تولیدات کاال و خدمات
که خارج از بخش نفت اتفاق ميافتد ،در مقایسه با درآمدهاي نفتي کمتر است .بنابراین ،معموالً بخش
قابلتوجهی از درآمد دولت در این نوع اقتصادها نیز ناشی از درآمدهای نفتی است .طبیعتاً میزان وابستگي
به درآمدهاي نفتي در طول زمان ممکن است تغییر کند و تحتتأثیر عوامل مختلف کمتر یا بیشتر شود
(تادل و امرین.)2007 ،
5-. resource based economies
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 .2روشﺷناسی
در این مقاله سعی کردهایم به روش تطبیقی ،با مطالعة یک کشور پیشرفتة نفتی ،یعنی نروژ ،به این سؤال
اصلی پاسخ دهیم :چه عواملی باعث توسعة صنعت نفت نروژ شد و چرا این اتفاق در بسیاری از کشورها
ازجمله ایران روی نداد؟ پس از مرور ادبیات اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی و شروط توسعه در آنها از
دیدگاه صاحبنظران ،به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه در صنعت نفت نروژ و ایران پرداخته میشود .به این
روش ،اهمیت تکنولوژی را با مقایسة پیشرفت کشور نروژ خاطرنشان میکنیم .سپس با توجه به موفقیت
توسعة تکنولوژیک نروژ در صنعت نفت ،پیشنهادهایی در زمینة توسعة تکنولوژیک در صنعت نفت ایران
ارائه خواهد شد.
از نظر روششناسی ،این مقاله مبتنی بر مطالعة مورد تطبیقی انجام گرفته است ( ،)Yin, 2012که
در آن از طریق مقایسة دو مورد متفاوت در شرایط گوناگون ،عوامل تبیینکنندة فاصلة عملکردی دو
کشور تحلیل شدهاند.
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در ادبیات ،علم اقتصاد بهصورت کلي و در اقتصاد منابع طبیعي 6بهصورت خاص ،وابستگي به منابع
طبیعي غالباً پدیدهاي منفي محسوب ميشود .اگرچه در نگاه ساده و اولیه ،نفت و گاز یا سایر منابع
طبیعي میتوانند سرمایههاي باارزشی محسوب شوند که درآمدهاي ناشي از آنها صرف توسعه و رفاه یک
جامعه گردد ،تجربة بسیاري از کشورها بیانگر آن است که این پدیده بهندرت اتفاق افتاده است .در مقابل،
در تعداد قابلتوجهي از کشورهاي بهرهمند از منابع طبیعي ،به موازات اکتشاف ،استخراج و توسعة فروش
این منابع طبیعي ،نابسامانيهاي قابلتوجهي بهوجود آمده است .دامنة این پدیده و تبعات منفي ناشي
از آن در جوامع و کشورهاي مختلف تا بدانجا پیش رفته است که بهرهمندي از این نعمت خدادادي در
آنها به عنوان نفرین یا مصیبت منابع طبیعي تعبیر شده است.
7
تالشهای متأخر برای فرمولبندی و اثبات تجربی نظریة مصیبت منابع به مطالعات جفری ساچز و آندرو
وارنر 8در مؤسسة مطالعة توسعة بینالملل دانشگاه هاروارد 9برمیگردد (ساچز و وارنر .)1997 ،آنها با تحلیل
رگرسیون عملکرد رشد میان  97کشور در بازة زمانی  1970تا  1990م نشان دادند که میان رشد تولید
ناخالص داخلی و فراوانی منابع طبیعی 10که با شاخص نسبت صادرات فراوردههای خام اولیه اندازهگیری
11
شده است ،همبستگی منفی وجود دارد .آنها در تحلیلهای بعدی خود ،نتیجه گرفتند که بیماری هلندی
عامل اصلی کاهش رشد در کشورهای متکی به منابع طبیعی بوده است (ساچز و وارنر.)2001 ،
بیماري هلندي غالباً به مجموعة عوارض اقتصادي منفي اطالق ميگردد که حاصل ورود درآمدهاي
نفتي گسترده به یک اقتصاد است و سازوکارهاي عادي اقتصاد یک کشور را دچار اعوجاج ميسازد .براساس
تحلیلهاي مختلف ،توسعة پرشتاب بخش منابع طبیعي مانند نفت و گاز در یک کشور ميتواند داراي سه
اثر مجزا باشد :اثر مصرفي ،12اثر قیمتهای نسبي 13و اثر جابهجایي منابع( 14ساچز و وارنر.)2001 ،
عالوهبر بیماری هلندی و اثر برونرانی 15وابسته به آن ،نزول بلندمدت تراز تجاري و تالطمات درآمدي،
پیوندهاي ضعیف بخش نفتي با سایر بخشهاي اقتصاد یا خاصیت جزیرهای ،عوامل اقتصاد سیاسي و
اختالل در نهادهای سیاسي و اجتماعي و فرهنگي بهعنوان پنج دسته از آسیبهای اصلی کشورهاي نفتي
در ادبیات ،مورد بحث قرار گرفتهاند (ساچز و وارنر.)2001 ،
البته علیرغم اینکه بخش عمدهای از مبانی نظری علم اقتصاد و همچنین سایر شاخههای علوم انسانی
بر تحلیل آسیبهای اساسی ناشی از اتکا به منابع طبیعی و به نوعی تبیین نظریة مصیبت منابع متمرکز
بوده است ،شواهد تاریخی در این زمینه یکدست و همسو نیست .بازخوانی دقیقتر و جامعتر تاریخ توسعة
کشورهای متکی بر منابع ،در مواردی ابعاد مختلف نظریة مصیبت منابع را نقﺾ میکند .شواهد تجربی
نشانگر آن است که رابطه میان بهرهمندی از منابع طبیعی و پیشرفت اقتصادی اجتماعی کشورها میتواند
مبدل شود .صنایع مرتبط و درآمدهای حاصل از
از حالت آسیبی و تخریبی به شکل سازنده و فزاینده ّ
تولید نفت و یا سایر منابع طبیعی درصورتیکه تحت چارچوب نهادی مناسب و سیاستهای صحیحی
قرار گیرند ،میتوانند به فرایند توسعة صنعتی و همچنین شکلگیری اقتصاد دانشبنیان شتاب بخشند
6-economics of natural resources
7-resource curse thesis
8- Jeffrey Sachs& Andrew Warner
9- Harvard University
10- resource abundance
11- Dutch disease
12- spending effect
13- relative price effect
14-resource movement effect
15- crowding out effect

16-knowledge intensiﬁcation
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(موریس و همکاران.)2011 ،
عوامل مختلفی در تجدیدنظر دربارة فرضیة مصیبت منابع و ،درنتیجه ،چارچوببندی جدید آن مؤثر
بودهاند .تحقیقات انجامگرفته بر کشورهای متکی به انواع منابع طبیعی ـ همانند کشورهای نروژ ،استرالیا
و کاناداـ که درعینحال دارای عملکرد اقتصادی مطلوباند ،الیههای عمیقتر و زوایای پیچیدهتری از آثار
صنعتی و اقتصادی منابع طبیعی را آشکار کرده است .تجارب کشورهای مذکور ارزیاب ِی فرضیه مصیبت
منابع در سطح کشورها را ،که عمدتاً سکس و وارنر انجام داده بودند ،مورد مناقشه قرار میدهد و درواقع
مؤیّد نوعی همزیستی مثبت و فزاینده است که طی آن صنایع گوناگون بهتدریج و ازطریق پیوندهای
پیشینی و پسینی با بخش منابع طبیعی بهوجود آمده و گسترش یافتهاند .در مقابل ،تواناییهای صنعتی
و تکنولوژیکی شکلگرفته ،ازطریق ایجاد بازخوردهای مثبت در کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری در
بخشهای منابع طبیعی مؤثر بودهاند.
حد به درآمدهای حاصل از خامفروشی منابع طبیعی ،همچون نفت و گاز،
درواقع وابستگی بیش از ّ
در خیلی از موارد بیش از آنکه ناشی از آسیبها و آثار مخرب جانبی بخش منابع طبیعی بر سایر صنایع
و بخشهای اقتصادی باشد ،حاصل توسعهنیافتگی و ضعف در پایة صنعتی این کشورها است .به بیان
دیگر ،آنچه معموالً بهعنوان تضعیف بخشهای تولیدی تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم از منابع طبیعی
تعبیر میشود ،غالباً در اقتصادهایی دیده میشود که ،اصوالً و از بنیاد ،سابقة صنعتی ضعیفی داشتهاند.
توسعهنیافتگی صنعتی همانطور که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعهیافته و فاقد منابع طبیعی وجود
دارد ،میتواند در سایر کشورهای دارای منابع طبیعی نیز وجود داشته باشد و این مسئله لزوما ارتباطی به
منابع طبیعی آنها ندارد .بسته به اینکه بخش منابع طبیعی چگونه توسعه یابد و درآمدهای ناشی از آن
چگونه مدیریت شود ،میتواند فرایند توسعة صنعتی را کند یا تخریب ،تشدید یا تسهیل کند و یا بر آن بیاثر
باشد (موریس و همکاران.)2011 ،
در همین رابطه ،حداقل دو شرط اساسی پیشنیا ِز تبدیل رابطه میان بخش منابع طبیعی و سایر
بخشهای اقتصادی از حالت مخرب به رابطة مثبت و فزاینده است .اوالً ،بخش منابع طبیعی و درآمدهای
حاصل از آن باید به شکلی مدیریت شود که مسیرهای انتقالی آسیبهای احتمالی به سایر بخشها هرچه
بیشتر محدود و بهتدریج مسدود شود .به عبارت دیگر ،بخش منابع طبیعی باید بهنحوی مدیریت شود
که سازوکارهای طبیعی یک اقتصاد رقابتی را مختل نکند و عالیم غلط به فعاالن مختلف عرصه اقتصادی
ندهد (این و آپ.)2009 ،
ثانیاً ،درآمدهای حاصل در مسیر شکلگیری توانمندیهای تکنولوژیک ،بهمنظور تشویق فرایندهای
یادگیری دربنگاهها و انباشتدانش فنی و مدیریتی مورداستفاده قرار گیرد .به بیان بهتر ،فرایند تعمیق و
تشدید دانش16درفعالیتهای اقتصادی به موازات تشدید بهرهبرداری از منابع طبیعی تحقق یابد.
شکل 1الگوی رشد در اقتصادهای منبعمحور را نشان میدهد .این شکل همچنین ارتباط صنایع
منبعمحور با بخش توانمندسازها را نشان میدهد .بخش توانمندسازها جهت حل مشکالت صنایع منبعمحور
ایجاد میشوند و به بهبود و تحول این صنایع کمک میکنند .قابلیتهای توسعه بخش توانمندسازها در این
فرایند میتواند پیشرانی برای ایجاد صنایع جدید منبعمحور باشند و درواقع ایجاد این چرخه در بلندمدت
باعث رشد کشورهای منبعمحور مانند نروژ و استرالیا شده است (ویله و ویکن.)2012 ،
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ﺷکل  .1مدل گوناگونی در اﻗتﺼادهای مﺒتنی بر منابﻊ ﻃﺒیعی

منبع( :ویله و ویکن)2012 ،

براساس شکل  1و طبق شواهد تاریخی موجود درخصوص کشورهایی همچون نروژ و استرالیا ،مشخص
میگردد که در بلندمدت رشد کشورهای با اقتصاد مبتنی بر منابع ،درنتیجة توسعة صنایع جدید متکی بر
منابع طبیعی بوده و توسعة صنایع جدید متکی بر منابع نیز ،خود ازطریق ایجاد و استفادة دانش از منابع
طبیعی برای تولید اقتصادی است و درواقع جنبة پویایی اقتصادی کشورهایی مانند نروژ و استرالیا ،وجود
تعامل و ارتباط قوی بین صنایع متکی بر منابع طبیعی با دیگر بخشهای اقتصاد است.
 .4تحلیل روند توسعﮥ تکنوﻟوژیﮏ صنعت نفت ایران و نروژ
ایران و نروژ علیرغم تفاوتهای بسیار در شاخصهای رشد و توسعه و دیگر ساختارهای اقتصادی ،هر دو
کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی و بهویژه منابع نفت و گاز محسوب میشوند.
همانطور که در شکل  2مشخص است ،صنعت نفت و گاز نروژ از دهة  1970م تاکنون و در یک روند
افزایشی ،سهم بزرگی از ّ
کل صادرات این کشور و درآمدهای ملّی را به خود اختصاص داده است .این صنعت
نقش عمدهای در رشد تولید ناخالص داخلی ( ،)GDPدرآمدهای دولتی ،صادرات و میزان سرمایهگذاریها
در این کشور داشته است و همانطور که در چهار نمودار مندرج در شکل  3مشاهده میشود ،در  2014م،
سهم صنعت نفت و درآمدهای حاصل از آن در بخشهای یادآوریشده ،بهترتیب برابر با  46 ،27 ،20و
 30درصد بوده است (آمار وزارت دارایی نروژ و اطالعات سایت تحلیلی آمار نروژ  .)2014 ،در حال حاضر،
نروژ یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام در جهان و مهمترین منبع تأمین گاز در اروپاست که
 20درصد از گاز این قاره را تأمین میکند (آژانس بین المللی انرژی  .)2014 ،درحالیکه براساس آمار

سازمان اوپک در  2014م میزان ذخایر گازی کشور ایران حداقل  12برابر کشور نروژ است .همانطور
که در شکل  4قابل مشاهده است ایران در این سال حتی در میان  10صادرکنندة اول گاز دنیا نیز قرار
نداشته است (گزارش ساالنة اوپک.)2014 ،

ﺷکل  .2ارزش صادرات نفت ﺧام و گاز ﻃﺒیعی کﺸور نروژ در بازه زمانی سال های 1971ـ  2015م

منبع :آمار وزارت دارایی نروژ و سایت تحلیلی Statistics Norway

منبع :آمار  2014م وزارت دارایی نروژ ،سایت تحلیلی  Stetistics Norweyو Norges Bank
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ﺷکل  .3اهمیت صنعت نفت و گاز در اﻗتﺼاد کﺸور نروژ
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ﺷکل  .4نمودار صادرات ﺧاﻟﺺ گاز نروژ در مقایﺴه با دیﮕر کﺸورهای صادرکننده گاز در سال  2014م

منبع :آمارآژانس بینالمللی انرژی 2014 ،م
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صنعت نفت ایران نیز از  1908م پس از هفت سال تفحص مکتشفین و کشف نفت در مسجدسلیمان
واقع در دامنة جبال زاگرس ،پا به عرصة وجود گذاشت .در حال حاضر ،صنعت نفت در ایران بهعنوان
پیشران اقتصاد دارای جایگاه ویژهای است .نمودارهای دوگانه موجود در شکل  5بیانگر آن است که صنعت
نفت ایران در ذخایر سال  1390سهم  28درصدی در تولید ناخالص داخلی و سهم  84درصدی در درآمد
ارزی کشور را داشته است .همچنین ،نمودارهای دوگانة شکل  6نشاندهندة آن است که صنعت نفت کشور
ایران ،بهترتیب با دراختیار داشتن حدود  11و  17درصد از کل ذخایر نفت و گاز جهانی ،محور اصلی توسعة
اقتصادی این کشور به شمار میرود (گزارش ساالنة اوپک .)2015 ،17البته علیرغم وابستگی کشور ایران به
تولید نفت ،در مقایسه با کشورهای توسعهیافتة نفتی همانند نروژ ،این کشور تفاوت زیادی با آنها از لحاظ
درآمد دارد .همانطور که در مبانی نظری مرورگردید ،کسبوکار صنعت نفت در کشورهای توسعهیافته با
اقتصاد متکی بر نفت همانند نروژ ،مبتنی بر توانمندی فنی و مهندسی و زیرساختهای قوی تکنولوژیکی
است و بیشتر درآمد این کشورها از صنعت نفت به قابلیتهای نوآوری آنها باز میگردد.

کل  .5نمودار اهمیت نفت و گاز در اﻗتﺼاد کﺸور ایران

منبع :آمار بانک مرکزی و سازمان اوپک 1390 ،ش و  2011م

)17- Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC

ﺷکل  .6نمودار سهﻢ ایران از ذﺧایر نفت و گاز جهان

منبع :آمار آژانس بینالمللی انرژی 2015 ،م

با توجه به مبانی نظری ،بهمنظور رشد پایدار در اقتصادهای منبعمحور الزم است توانمندسازها در سطح
ملی و بخشی فعال گردند و عوامل و نهادهای گوناگونی را برای کمک به رشد تکنولوژی همسو کنند .صنایع
نفت نیز از این امر مستثنی نیستند .از سوی دیگر ،روش مطالعات تطبیقی یکی از روشهای تعیین نقاط
قابل بهبود مسیر دستیابی به تکنولوژی است .محورهای مورد تحلیل از اسناد و مدارك موجود و تجارب
نویسندگان بهدست آمده است .بنابراین در این مقاله بهمنظور شناسایی پیشنهادهای الزم جهت بهبود رشد
پایدار صنعت نفت ایران و درنتیجه توسعة این کشور ،با رویکردی تاریخی و تحلیلی به بررسی روند توسعة
دانش و تکنولوژی در صنعت نفت ایران و نروژ در سرفصلهای مرتبط با توانمندسازها و ارتقای نوآوری و
همچنین یادگیری به شرح ذیل پرداخته میشود:

18- Statoil
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 .1 .4بهرهبرداری از پتانﺴیل موجود در صنایﻊ در زمان ﺷروع توﻟید نفت
نروژ تا پیش از شروع فعالیتهای نفتی خود ،دارای شرکتهای معتبر و شناختهشدهای در صنایع
کشتیسازی ،صنایع فرآوری فلزات ،زمینشناسی و صنایع معدنی بوده است .در این میان ،شرکتهای
کشتیسازی نروژ در ساخت تانکرهای حمل نفت خام از شرکتهای صاحبنام محسوب میشدند .وجود
زمینههای کاری مشترك فراوان میان شرکتهای تأمینکنندة تجهیزات و خدمات فراساحلی نفت و گاز
و صنایع ذکرشده ،بستر مناسبی برای رشد سریع شرکتهای نروژی فعال در صنایع فراساحلی نفت و گاز
گردیدند (هانتر .)2014 ،از طرف دیگر ،دولت نروژ از آنجا که در زمان شروع فعالیت در صنعت نفت ،تجربة
اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی همانند تولید برق آبی ،شیالت و معادن را داشته است ،بنابراین از پتانسیل
قوی در بخش بوروکراسی دولتی وحکمرانی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی برخوردار بود (ویکتور و هالتس،
 .)2012همچنین الزم به ذکر است که شکلگیری صنعت نفت در نروژ از لحاظ تاریخی در یک برهة زمانی
کام ً
ال مطلوب (کاهش تولید نفت اوپک در  1973م و افزایش قیمت نفت) صورت پذیرفت و بنابراین بهعلت
قیمت باالی نفت در آن زمان ،استفاده از پیمانکاران نروژی در برخی از حوزهها ،علیرغم کارایی پایینتر
آنها در هزینه نسبت به شرکتهای خارجی ،توجیه اقتصادی داشت .این عامل باعث شده بود که شرکت
استات اویل 18علیرغم تجربة کم ،یک شرکت سودآور محسوب شود .البته افزون بر آن ،میادینی که در
آغاز مورد توجه شرکت نروژی برای اکتشاف و تولید نفت بود ،اکثرا ً میادین بزرگی بودند که در آبهای
کمعمق واقع شده بودند و تکنولوژی چندان پیچیدهای را نمیطلبیدند .بنابراین ،روند توسعة این میادین
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نفتی ،مسیر یادگیری فنی و سازمانی را برای شرکت استات اویل وشرکتهای بومی فراهم آورد (کوزهچی
و همکاران .)1383 ،عالوه برآن ،اکتشاف و استحصال نفت در دریا تازه آغاز شده بود؛ بهنحوی که در عمل
شرکتهای نروژی بهدلیل برخورداری از مزیت اول بودن ناچار به رقابت سنگین با شرکتهای موجود در
حوزة دریا نبودند .این عامل باعث شد تا شرکتهای نروژی بهتدریج در بخش دریا تجارب درونزای خود
را بهدست آورند.
درمقابل ،در ایران صنعت نفت در اواخر دوره قاجار ( 1908م) شکل گرفت .در این دوره ،در ایران از
آموزشهای ابتدایي و متوسطه نیز (بهجز تعلیم و تربیت اسالمی) در قالب آموزشهای نوین خبری نبود
و صنعت چندان در ایران پانگرفته بود و بهناچار همهچیز از ممالک بیگانه و مخصوصاً اروپا به ایران میآمد
(گودرزی .)1389 ،بنابراین ،با توجه به موارد مذکور ،در زمان شروع تولید نفت در کشور ایران ،ایرانیان
پتانسیل هیچگونه مشارکتی با طرف خارجی برای اکتشاف و تولید نفت را نداشتند و بههمیندلیل طی
قرارداد دارسی ،حق انحصاری اکتشاف ،استخراج ،حمل و نقل و فروش نفت و گاز و قیر به مدت شصت
سال در تمام کشور (بهجز استانهای شمالی کشور) به یک سرمایهدار انگلیسی واگذار گردید.
صنعت نفت ایران در عمل به شکل کام ً
ال مجزا از سایر بخشهای اقتصادی شکل گرفت و ادارة همه
بخشهای آن به کشورهای خارجی واگذار گردید .این مسئله و فقدان ظرفیت صنعتی در درون کشور باعث
شد که در عمل ،هیچ نوع سرریز قابلتوجه فنی ،صنعتی و مدیریتی از صنعت نفت به داخل کشور صورت
نگیرد و صنعت نفت به شکل یک تافتة جدابافته از سایر بخشهای کشور به رشد خود ادامه دهد .تنها منعفت
کشور از صنعت نفت آن بخشی از درآمد بود که به حساب دولت ایران واریز میشد ،بدون اینکه پیوندهای
پیشین صنعت نفت با اقتصاد کشور برقرار گردد.
پسین و
ِ
 .2 .4نقﺶ و سیاستگذاریهای دوﻟت در ایﺠاد ساز و کارهای نهادی موﺛر در صنعت نفت
بخش عمومی و سیاستگذاری دولت نروژ تاثیر زیادی بر توسعه و رشد صنعت نفت در این کشور دارد و
مجموع اقدامات و سیاستهای دولت نروژ در بخش نفت و گاز از آغاز تا کنون ،سبب شکلگیری صنعت
نفت و گاز قدرتمند و رقابتپذیر در سطح جهانی شده است .دولت نروژ بهطور مناسبی در کنترل و نظارت
صنعت نفت این کشور ایفای نقش کرده است و این ایفای نقش در راستای هماهنگ کردن منافع نروژ
و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی صنعت نفت با دیگر بخشها و صدور مجوز نفتی و سیستم امتیاز برای
اطمینان از امنیت انرژی کشور نروژ ،کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و رعایت موارد زیستمحیطی
و درنظر گرفتن عدالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بوده است .سیاستهایی که دولت نروژ در قبال
صنعت نفت داشته است ،ملّیگراست و هدف آن پرورش و تشویق شرکتهای نفتی نروژی ازطریق تبادل
اطالعات ،انتقال تکنولوژی و مهارت بهمنظور ایجاد ظرفیت و توسعه شرکتهای نروژی است (ویکتور و
هانتس.)2012 ،
دولت نروژ پس از کشف نفت بهسرعت وارد عمل شد و برای مدیریت کارآمد و مناسبتر فعالیتهای
نفتی این کشور ،ساختار جدیدی را بر مبنای سطوح مختلف فعالیتهای نفتی این کشور تعریف کرد
(کوزهچی و همکاران )1383 ،که در ذیل به آن اشاره میشود.
 .1سطح سیاستگذاری کالن در توسعة صنعت نفت :وزارت نفت و انرژی نروژ برای سیاستگذاری
کالن در حوزة توسعة میادین نفتی بر مبنای منافع و الزامات داخلی این کشور ،تأسیس شد.
 .2سطح مدیریت منابع نفت و گاز و نظارت فنی بر توسعة این میادین :وجود یک نهاد متشکل از
تیمهای تخصصی مهندسی و زمینشناسی بهمنظور انجام نظارتهای فنی بر روند توسعة این میادین
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ضروری بود .از اینرو ،مؤسسهای با عنوان سازمان مدیریت نفت و گاز نروژ )NPD(19تأسیس شد و انجام
امور مربوط به مدیریت فنی و مهندسی میادین نفتی به این شرکت سپرده شد.
 .3سطح عملیاتی و مشارکت مستقیم در توسعة میادین :تأسیس استات اویل بهعنوان یک شرکت
کام ً
ال دولتی ،عالوهبر اینکه یک ابزار قابل اعتماد برای اعمال سیاستهایکلّی دولت نروژ در توسعة میادین
این کشور به حساب میآمد ،میتوانست بهعنوان یک شرکت معظم نروژی فعال در پروژههای نفتی این
کشور ،از تسلط کامل شرکتهای نفت خارجی بر میادین این کشور جلوگیری کند.
وزارت نفت و انرژی نروژ در  1997م با همکاری صنایع این کشور و با هدف تقویت حضور شرکتهای
نفت و گاز نروژی در بازارهای جهانی ،اتحادیة شرکتهای نفت و گاز نروژ را با بیش از صد شرکت فعال در
صنعت نفت و گاز این کشور ،تأسیس کرد .این اتحادیه در مجموعّ ،
کل زنجیرة تأمین صنعت نفت و گاز نروژ
را پوشش میدهد و با بهرهگیری از ارتباطات گسترده و تنگاتنگ با شرکتهای عضو خود ،توانسته است
بسترهای الزم برای افزایش همکاریهای متقابل بین شرکتهای نفت و گاز ،تأمینکنندگان تکنولوژی و
خدمات را با نهادهای دولتی این کشور ایجاد کند .عالوهبر این موارد ،کمک به شرکتهای عضو جهت جذب
فرصتها و پروژههای موجود در صنایع نفت و گاز جهان ،افزایش رقابتپذیری آنها در سطح بینالمللی،
توسعة ارتباطات بینالمللی آنها با مؤسسات دولتی در داخل و خارج از کشور ،فراهم نمودن اطالعات مربوط
به نوآوریهای صنعت نفت و گاز نروژ و استراتژیهای کاهش هزینهها از دیگر خدماتی است که این اتحادیه
به شرکتهای عضو آن نهاد عرضه کرده است (کوزهچی و همکاران.)1383 ،
در ایران از بدو پیدایش شرکت ملّی نفت ایران در سال  1951م تا کنون ،بودجة کشور بهطور فزاینده
به درآمد نفتی آن متکی شده است .سرمایهگذاریهای دولت ایران برای بخش نفت با استدالل تجاری
نیست ،بلکه بسیار متأثر است از سیاستهای این کشور .مدیران شرکت نفت همواره باید ساختار خود را
با دولت وقت سازگار کنند .دولتهای گوناکون ایران نشان دادهاند که توانایی الزم برای انجام پروژههای
بلندمدت توسعه و جذب تخصصهای خارجی الزم را ندارند (ویکتور و هانتس.)2012 ،
نهادهای قانونگذار و همچنین اجرایی در کشور ایران متمرکز نیستند و از یک سیستم ملوكالطوایفی
برخوردارند .در ایران وظایف و نقشهای وزارت نفت و شرکت ملّی نفت ایران بهطور مشخص تفکیک نشده
است و شفاف نیست و این وزارتخانه و شرکت ملّی نفت بهراحتی نمیتوانند تصمیم بگیرند و تصمیمات
توسعهای آنها را باید مجلس تایید و تصویب کند (ویکتور و هانتس.)2012 ،
تاریخچة صنعت نفت ایران نشان داده است که دیدگاه دولت به صنعت نفت همواره دیدگاه توسعهای
نبوده و به عنوان صنعتی برای ایجاد شغل ،عاملی برای تأمین و خودکفایی انرژی و عدم نیاز به خارج و تأمین
مالی مخارج دولت بوده است و درواقع شرکت ملّی نفت ایران زمانی توانسته است فعالیتهای توسعهای و
سرمایهگذاری در بخش نفت انجام دهد که دولت مبالغی برای سرمایهگذاری در این بخش تخصیص داده
است (ویکتور و هانتس.)2012 ،
بنابراین ،با توجه به بررسی انجامشده مشخص گردید که صنعت نفت ایران فاقد یک سیاست صنعتی و
استراتژي تکنولوژیک منسجم ،هماهنگ و متناسب با اهداف کسب و کار و تولید ثروت بوده است .همین امر
در عمل باعث شده است که مدیران صنعت نفت در دولتهای گوناگون اغلب انرژی خود را صرف تولید و
درآمد بیشتر در کوتاهمدت کنند تا از این طریق مخارج دولت تأمین شود .به عبارت دیگر ،منطق نهادی غالب
بر صنعت نفت منطق تأمین نیازهای نفتی کشور از طریق تولید است .از آنجا که در کوتاهمدت این منطق در
تزاحم با منطق توسعة تکنولوژی که مستلزم ریسک و انتظار بلندمدت است قرار میگیرد ،ساختار نهادی و
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تصمیمگیری در بدنة صنعت نفت را در مسیر تولید نفت و نه توسعة تکنولوژی قرار میدهد .اگر چه تالشهای
پراکندهای همچون قانون استفاده از حداکثر توان داخل ،تالش برای ورود تولیدکنندگان تجهیزات نفتی ایران
به وندور لیست 20تأییدشدة وزارت نفت ،اضافه کردن بندهای مرتبط با انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی و
تأسیس پژوهشگاه صنعت نفت ازجمله تالشهایی است که جهت ارتقای توانمندی فناورانه شرکتهای ایرانی
در سالهای اخیر صورت گرفته است ،با وجود این ،سلطة چارچوب نهادی تولیدگرا بر فرایندها و تصمیمات
کلیدی صنعت نفت همچنان قابل مشاهده است .مقاومت نسبتاً شدیدی که در صنعت نفت نسبت به ورود
شرکتهای دانش بنیان ایرانی وجود دارد از یک طرف ،و تداوم عطش واگذاری بخشهای مهمی از پروژههای
نفتی به شرکتهای خارجی یکی از عالیم تداوم سلطة منطق تولید در مقایسه با منطق تکنولوژی و نوآوری در
ساختار حکمرانی صنعت نفت است.

آسیبشناسیعدمتوفیقتوسعةتکنولوژیکصنعتنفتایرانازطریقمطالعةتطبیقیبانروژ
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 .3 .4ایﺠاد ﻇرﻓیتهای جذب تکنوﻟوژی
هدف اصلی از انتقال تکنولوژی ،توانمندسازی دریافتکنندة تکنولوژی برای ساخت محصول و یا بهکارگیری
فرایندهای پیشرفته در عملیات نفتی و توسعة آنها است .لذا ،وجود مهارتهای فنی اولیه برای جذب
تکنولوژی ضروری است .به عبارت دیگر ،ظرفیتسازی شرط الزم برای انتقال تکنولوژی است.
با بررسی تاریخچة صنعت نفت نروژ مشخص میگردد که در دهة نخستین شکلگیری صنعت نفت در
این کشور ،مهمترین هدف دولت نروژ ارتقای صنعت تأمین تجهیزات و خدمات و نیز بومیسازی عملیات
توسعة میادین نفتی بوده است (کوزهچی و همکاران .)1383 ،بنابراین ،سیستم آموزشی نظام نوآوری
صنعت نفت نروژ که مجموعهای از دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی را شامل میشود ،دارای دو
هدف اصلی تأمین نیروي متخصص و انجام تحقیقات به سفارش صنایع تأمینکننده و شرکتهاي نفتي
بود (میکلسن و همکاران.)2004 ،
در نروژ تعامل نزدیک بین تولیدکنندگان نفت و گاز و سازمانها و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی در
طول زمان ،باعث شکلگیری یک خوشة قوی بین شرکتها و مؤسسات تحقیقاتی شده است که منجر به
توسعة تکنولوژی در بخش صنعت نفت و پتانسیلی برای صادرات شده است و در حال حاضر در نروژ خوشة
مذکور بهعنوان مرکز مرجع برای صنعت نفت و دیگر صنایع است (هانتر.)2014 ،
از دیدگاه تاریخی ،در ایران برای چندین دهه بعد از آغاز عملیات استخراج نفت ،هیچ تالشی در
صنعت نفت برای تأسیس نهادی در داخل کشور و بهمنظور ظرفیتسازی و ارتقای مهارت فنی برای
جذب دانش عملیاتی انجام نشد؛ بهگونهای که حدود چهل سال بعد از تولید نفت در کشور ،کارشناسان
انگلیسی در 1327مدرسة فنی آبادان را تأسیس کردند .شواهد تاریخی به خوبی نشاندهندة آن است که
نهتنها فقدان نهادهای مناسب برای ظرفیتسازی جهت ارتقای سطح مهارتهای فنی ،از موانع جدی در
انتقال تکنولوژیهای نفتی به ایران بوده است ،بلکه عدم تشویق و فقدان حمایتهای الزم از خالقیتها و
نوآوریهای بومی نقش غیرقابلانکاری در عقبماندگی تکنولوژیک در صنعت نفت داشته است (درخشان
و تکلیف.)1394 ،
بعد از انقالب ایران هم به دالیل مسائل انقالب و جنگ ،توجه جدی به تقویت دانشگاهها و مراکز علمی
درخصوص تکنولوژیهای نفتی نشد .بیژن زنگنه وزیر وقت نفت در  1381یعنی  101سال بعد از اعطای
امتیاز دارسی چنین میگوید« :متأسفانه طی سالهای طوالنی به دالیل متعدد ازجمله جنگ تحمیلی،
هیچ مطالعة نوی با توجه به اطالعات جدید و نیز رشد تکنولوژی جهانی در بخش نفت و با هدف برداشت
20-Vendor List

 .4 .4انﺠام تحقیﻖ و توسعه در صنعت نفت
دولت نروژ برنامههای گوناگونی برای گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در صنعت نفت این کشور و
ترین
تجاریسازی تکنولوژی و مهارتهای حاصل از توسعة میادین نروژ اجرا کرده است که در ادامه به مهم ِ
آنها اشاره میشود (کوزهچی و همکاران:)1383 ،
 .1برنامة  :DEMO 2000یکی از اصول اساسی دولت نروژ برای توسعة تکنولوژیهای جدید
21-public procurement for innovation
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بهینه از این میدانها ،صورت نگرفته بود .لذا ،پرداختن به این مهم ضرورتی اجتنابناپذیر مینمود» .در
جای دیگر ،وزیر وقت نفت در  1380چنین میگوید« :در تمام صنعت نفت کشور  150نفر مهندس نفت
وجود ندارد .این مجموعه را نمیتوان با  150نفر اداره کردّ .
کل استادان باالدستی صنعت نفت کشور کمتر
از  7نفر است» (درخشان و تکلیف.)56 :1394 ،
البته در ایران اقدامات پایهای در مورد تأسیس و توسعة دانشهای بنیادین در تکنولوژیهای صنعت نفت
در بخش باالدستی از  1380آغاز شد و مجموعهای از این تالشها باعث شد که ،در حال حاضر ،ظرفیت
رضایتبخشی در دانشهای بنیادین و مهارتهای کاربردی در برخی موضوعات کلیدی مرتبط با صنعت
نفت وجود داشته باشد که شرط الزم برای انتقال و توسعة تکنولوژی است .با وجود این ،متأسفانه در ایران
آنچه مورد غفلت واقع شده است نهادسازیهای الزم در مدیریت و بهرهبرداری صحیح و کارآمد از این
توانمندیهای علمی و فنی است (درخشان و تکلیف.)1394 ،
جهت افزایش ظرفیت جذب و در نتیجه ارتقای اثربخشی فرایند انتقال دانش و تکنولوژی الزم است
تا فرایند یادگیری در بنگاهها و سازمانها از حالت انفعالی به یادگیری فعال (وایوتی )2002 ،مبدل شود.
یادگیری فعال مستلزم آن است که شرکتها با سرمایهگذاری مستقیم بر فعالیتهای دانشی همچون تحقیق
و توسعه به شناسایی روندهای آیندة تکنولوژی و همچنین تکنولوژیهای راهبردی واردشده و فعاالنة خود را
در معرض تحوالت تکنولوژیک قرار دهند .اما در کشورهای درحالتوسعه معموالً شرکتها انگیزة کافی برای
ورود به فعالیتهای تکنولوژیک ندارند؛ زیرا چشمانداز روشنی برای موفقیت در رقابت سنگین با شرکتهای
پیشرو نمیبییند و اغلب توان تحمل ریسک سرمایهگذاری بر تکنولوژی را ندارد.
در چنین حالتی ،دولتها میتوانند از طریق بهکارگیری ابزارهای سیاستی مختلفی بنگاهها را برای
افزایش ظرفیت جذب و ورود به فرایند یادگیری فعال تشویق کنند .برای نمونه ،به سه سازوکار مرسوم برای
این کار میتوان اشاره کرد .1 .تشویق بنگاهها برای سرمایهگذاری بیشتر در تحقیق و توسعه ازطریق اعطای
معافیتهای مالیاتی .کشورهای مختلفی هزینههای تحقیق و توسعه در بنگاهها را بهعنوان بخشی از مالیات
شرکتها تلقی و از این طریق ،شرکتها را تشویق میکنند بهجای پرداخت مالیات مستقیم به دولت،
سرمایهگذاری بیشتری بر توسعة تکنولوژی انجام دهند .2 .از دیگر سازو کارهای مورداستفادة دولتها ،تأمین
و تدارك عمومی با هدف نوآوری 21است .این سازوکار برای ایجاد بازار و تقاضا برای کاالهای تکنولوژیکی
که موردنیاز دولت است ،مورداستفاده قرار میگیرد تا با ایجاد نوعی تضمین تقاضا ،شرکتها را تشویق کند
برای نوآوری در بلندمدت سرمایهگذاری بیشتر بر تحقیق و توسعه انجام دهند .3 .با توجه به اینکه مرز دانش
و تکنولوژیهای نو میتواند در مراکز تحققاتی و دانشگاهها دنبال شود ،شرکتها میتوانند از طریق تعامل
مدوام و شبکهسازی با این نوع مراکز ،به افزایش ظرفیت جذب خود بپردازند .دولتها نیز ازطریق ابزارهای
مختلفی همچون تعریف پروژههای تحقیقاتی مشترك به تعامل بیشتر میان شرکتها و دانشگاهها کمک و
ظرفیت جذب تکنولوژی را تقویت کنند.
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در صنعت نفت این کشور ،ایجاد حلقههای ارتباطی میان شرکتهای نفتی ،تأمینکنندگان تجهیزات و
خدمات و مؤسسات تحقیقاتی بوده است .براساس برنامة  ،DEMO 2000در طول انجام پروژههای
آزمایشی ،تعدادی از تکنولوژیهای کارآمد و موردنیاز صنعت نفت نروژ شناسایی میشود و پس از
ارزیابی اولیة این تکنولوژیها و تأیید ضرورت توسعة آنها ،سرمایهگذاریهای بعدی با هدف تجاریکردن
تکنولوژیهای ذکرشده ،صورت میگیرد.
22
 .2استراتژی ملی تحقیق و توسعة نروژ در صنعت نفت و گاز ( : )OG21در  2001م دولت نروژ،
پروژهای با عنوان «استراتژی ملی تحقیق و توسعة نروژ در صنعت نفت و گاز» ( )OG21تعریف و به مرحلة
اجرا درآورد .مراد از این برنامه ایجا ِد یک همکاری منسجم ،یکپارچه و مؤثر در خوشة نفت و گاز درخصوص
تحقیقات بلندمدت و کوتاهمدت و تجاریسازی تکنولوژی ،است .هدف اصلی این پروژة ملّی ،استفاده از
همافزایی ایجادشده در اثر روابط تحقیق و توسعه در ّ
کل طول زنجیرة تحقیقات است .برای آنکه این برنامه
ضمانت اجرایی داشته باشد ،نقشآفرینان اصلی صنعت در این برنامه حضور دارند و ساختار  OG21شامل
کمپانیهای نفتی ،تأمینکنندگان و نهادهای تحقیق و توسعه است .در حال حاضر OG21 ،با همکاری
هفت شرکت نفتی فعال در میادین نفت و گاز نروژ کار بررسی و ارزیابی تعداد محدودی از تکنولوژیهای
جدید مرتبط با صنعت و نفت گاز را آغاز کرده است.
درایران ،پژوهشگاه صنعت نفت قدیميترین و بزرگترین مجري پژوهشي صنعت نفت است .البته بعد از
پژوهشگاه صنعت نفت ميتوان به دانشگاه صنعت نفت ،شرکت پژوهش و فناوري پتروشیمي و پژوهشکده
ازدیاد برداشت نیز بهعنوان مجریان پژوهشي اصلي صنعت نفت اشاره کرد .از سوي دیگر ،بخشهاي
پژوهش و توسعة واحدهاي عملیاتي نیز در شمار مجریان پژوهش هستند .همچنین ،دیگر دانشگاهها و
پژوهشگاهها در کنار شرکتهاي خصوصي کشور ،جمع مجریان پژوهشي این صنعت را تکمیل میکنند
(باقری و صدرایی.)1389 ،
بررسي وضعیت کنوني پژوهش بهخوبي نشان ميدهد که تمام این مجریان به ایفاي نقشي کموبیش
مشابه مشغولاند و به همین دلیل ،همگي رقیب یکدیگر در دسترسي به منابع محدود پژوهشي به شمار
ميروند .این امر باعث شده است هزینة سنگیني صرف تجهیز این مراکز به امکانات و تخصصهاي مشابه
شود و پژوهشهاي مشابه در این مراکز به موازات هم انجام شده و رابطة میان این سازمانها بهعلت تضاد
منافع ناشي از رقابت مستقیم ،تیره و تار گردد .وضعیت مذکور در تحقیق و توسعة صنعت نفت کشور
ایران ،مشکالتی در امر تحقیق ،توسعه و تولید دانش در صنعت نفت این کشور ایجاد کرده است که ،از آن
جمله ،میتوان به مشکالت مدیریت آزمون و خطا در حوزة پژوهش و فناوري ،توجه نکردن به کسب و
کار فناوري در فعالیتهای تحقیق و توسعه و نیز پراکندهکاری و ناپیوستگي پژوهشهای انجام شده اشاره
کرد (باقری و صدرایی .)1389 ،بهعالوه ضعف تقاضا در بدنة صنعت نفت برای تکنولوژیها و نوآوریهای
توسعهیافته در بخشهای پژوهش و فنآوری صنعت نفت و تمایل به استفاده از محصوالت آماده و بدون
ریسک خارجی در عمل باعث شده است تا بدنة پژوهش و فنآوری به شکل ایزوله از بدن صنعت فعالیت
کند و رابطة همافزایی میان این دو بخش ایجاد نگردد.
 .5 .4توجه به ایﺠاد دانﺶ توسﻂ ﺷرکتهای پیمانکار نفتی )بازیﮕران بازار تکنوﻟوژی در صنعت
نفت(
در نروژ طبق آییننامههای مص ّوب مجلس ،تأمینکنندگان و پیمانکاران نفتی بزرگ نقش محوری دارند
22-Oil & Gas in the 21st century

و درواقع متولّی ایجاد دانش در صنعت نفت این کشورند (ویکتور و هالتس ،)2012 ،درحالیکه در ایران،
شرکت نفت که درعینحال مسئولیت تولید ،فروش و صادرات نفت و گاز را برعهده دارد ،متولّی انتقال،
اکتساب تکنولوژی و نیز تحقیق و توسعه در صنعت نفت ایران است .در صنعت نفت ایران تأمینکنندگان
بزرگ ،پیمانکاران و شرکتهای خدمات یکپارچه مستقل نقش حاشیهای دارند (سلیمی .)1387 ،در این
راستا ،توجه به شکلهای  7و  8درخصوص نظامهای نوآوری صنعت نفت نروژ و ایران میتواند به روشن
شدن موضوع تا حد زیادی کمک کند .همانطور که در شکل  7مشاهده میشود در مرکز نظام نوآوری
نروژ ،تأمینکنندگان و پیمانکاران و شرکتهای خدماتی یکپارچه وجود دارند و نقش محوری را در نظام
نوآوری این صنعت برعهده دارند؛ حال آنکه بر اساس شکل  8این جایگاه در نظام نوآوری صنعت نفت
ایران بر عهده شرکت ملّی نفت ایران بوده و پیمانکاران و شرکتهای خدماتی یکپارچه در حاشیهاند و
قادر به ایفای نقش حقیقی خود نیستند .سایر تفاوتهای موجود بهراحتی از مقایسه دو شکل قابل درك
خواهد بود.

منبع :میکلسن و همکاران2004 ،
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منبع :سلیمی1387 ،

ﺷکل  .8نمای کلی نﻈام نوآوری صنعت نفت ایران

مسئلهای در اینباره مطرح است و آن اینکه در گذشته ،شرکتهای نفتی بینالمللی( 23)IOCتمام
مراحل خدمات فنی و توسعه تکنولوژیهای مرتبط با اکتشاف ،حفاری و توسعه میادین نفتی را در انحصار
داشتند و به همین دلیل ،از قدرت زیادی در چانه زنی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای صاحب مخزن
برخوردار بودند .به موازات تخصصیتر شدن صنعت نفت در جهان ،بازیگران جدیدی مانند پیمانکاران
نفتی ،شرکتهای سازنده تجهیزات فنی و قطعات ،شرکتهای خدماتی ـ مشاورهای و شرکتهای
مهندسی ساخت ،هرکدام با وظایفی مشخص در بخش باالدستی پا به عرصه ظهور گذاشتند (درخشان
و تکلیف.)1394 ،
از اوایل دهة  1980م که تغییرات اساسی در بازار جهانی نفت به وقوع پیوست و رقابت به شدت افزایش
یافت ،شرکتهای بزرگ نفتی سرمایهگذاری در تحقیق وتوسعه ( 24)R&Dبهمنظور توسعة تکنولوژیهای
نفتی را کاهش دادند و راهکار خرید تکنولوژیهای پیشرفته را جایگزین راهکار ساخت این تکنولوژیهای
کردند .به اینترتیب ،شرکتهای خدماتی نفتی ( 25)OSCمسئولیتهای جدیدی را عهدهدار شدند
که عبارتاند از .1 :شناسایی نیازهای تکنولوژیکی شرکتهای نفتی بین المللی؛  .2انتقال این نیازها
23- International Oil Company
)24- Research and Development (R&D
25- Oil Service Company

به شرکتهای دانشبینان بهمنظور ساخت تکنولوژیهای جدید؛  .3معرفی و عرضه این تکنولوژیها به
شرکتهای نفتی بینالمللی (درخشان و تکلیف .)1394 ،هماکنون در کشورهای توسعهیافتة نفتی ،همچون
نروژ ،توسعة تکنولوژی در صنعت نفت از طریق تشخیص نیازهای فنی و تالش برای پاسخگویی به آنها در
فضای همکاری پیمانکاران ،شرکتهای سازندة تجهیزات ،شرکتهای مهندسی و ساخت و شرکتهای نفتی
پیمانکاران نفتی که در خط مقدم اجرا و عملیات نفتی قرار دارند از
بینالمللی صورت میگیرد .درواقع،
ِ
مشکالت فنی و ضرورت توسعة تکنولوژیهای مناسب برای رفع این مشکالت آگاهی دارند و این نیازها را
از طریق نهادهای ذیربط به سازندگان تجهیزات منتقل میکنند .شرکتهای سازندة تجهیزات نیز با کمک
واحدهای توسعة تکنولوژی که در اختیار دارند و یا از طریق همکاری با شرکتهای دانشبنیان دیگر که
توسعهدهندگان تکنولوژی هستند ،پاسخگوی نیاز پیمانکاران درخصوص توسعة تکنولوژیاند (درخشان و
تکلیف .)1394 ،در این راستا ،همانطور که در شکل  9نمایش داده شده است پیمانکاران عمومی 26میتوانند
دارای نقشی تعیینکننده باشند .این شرکتها بهعنوان پیشران پروژههای صنعت نفت ،مسئول هماهنگی
عالیه و همهجانبة طرحها بوده ،لذا میبایست توانایی مدیریت در حوزة انتقال دانش فنی ،طراحی مهندسی،
تأمین منابع مالی ،تأمین و تدارك تجهیزات و ساخت و اجرای یک پروژه بزرگ را از طریق یکپارچهسازی
فعالیتهای تخصصی دارا باشند .عالوهبر موارد فوق ،موضوعاتی مانند مطالعات فنی و اقتصادی ،مهندسی
ارزش ،انتخاب تکنولوژی ،مدیریت منابع مالی ،راهاندازی ،بهرهبرداری و برنامهریزی ،کنترل و مدیریت پروژه
را نیز می توان از وظایف شرکتهای پیمانکاری عمومی دانست (غفاریزاده.)1395 ،

منبع :باقری مقدم1395 ،

)26- General Contractor (GC
)27- Capital Expenditure (CAPEX); Operational Expenditure (OPEX); Process Design Package (PDP
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در نقطة مقابل ،کشورهای درحالتوسعة نفتی مانند ایران با این امید که حضور شرکتهای بینالمللی
نفتی میتواند زمینة همکاری کارشناسان محلی را با کارشناسان خارجی و بهمنظور ارتقای دانش و
مهارتهای فنی و نهایتاً انتقال تکنولوژی فراهم سازد ،راهبرد انتقال تکنولوژی را دعوت از این شرکتها
برای اکتشاف ،حفاری ،توسعه و تولید میادین نفتی خود میدانند .متأسفانه این دیدگاه مبتنی بر این پیش
فرض است که انتقال دانش فنی و دسترسی به تکنولوژیهای پیشرفته ازطریق همکاری با شرکتهای
نفتی بینالمللی و آن هم در چارچوب قراردادهای نفتی به سهولت و بهصورت خودکار امکانپذیر است.
در این راهبرد ،از دو حقیقت غفلت شده است :اول آنکه ،چنانچه توضیح داده شد ،ثمربخشی همکاری
با شرکتهای نفتی خارجی در انتقال دانش فنی مستلزم وجود ظرفیتهای جذب تکنولوژی در داخل
کشور است ،و دوم آنکه اگر چنین ظرفیتهای جذبی وجود داشته باشد آنگاه همکاری با شرکتهای نفتی
بینالمللی را نمیتوان اولویت نخست در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعة نفتی دانست؛ زیرا،
همانطورکه قبال گفته شد ،شرکتهای نفتی بینالمللی نقش مسلط خود را در توسعة تکنولوژی از دست
دادهاند و صرفاً نقش واسطهگری را بین پیمانکاران نفتی ،تولید کنندگان و فروشندگان تجهیزات نفتی،
شرکتهای مشاورهای و کشورهای در حال توسعه نفتی ایفا میکنند .بنابراین ،آن دسته از کشورهای در
حال توسعة نفتی که دارای ظرفیت جذب تکنولوژی هستند ،باید با برنامهریزی دقیق بهویژه برای ارتقای
مهارتهای مدیریتی در پروژههای بزرگ نفتی ،همکاریهای گستردهای را با پیمانکاران نفتی ،تولید
کنندگان و فروشندگان تجهیزات نفتی و شرکتهای مشاوره ای بهمنظور انتقال تکنولوژی انجام دهند
(درخشان و تکلیف.)1394 ،
آسیبشناسیعدمتوفیقتوسعةتکنولوژیکصنعتنفتایرانازطریقمطالعةتطبیقیبانروژ

 .6 .4ساﺧت تﺠهیﺰات صنعت نفت :راهکاری برای انتقال و توسعﮥ تکنوﻟوژی
از دیگر راهکارهایی که معموالً برای انتقال و توسعة تکنولوژی در صنعت نفت مطرح شده است ساخت
داخلی تجهیزات موردنیاز برای صنعت نفت و ترغیب وزارت نفت به کاهش خریدهای خارجی و جایگزین
کردن تولیدات داخلی به جای واردات تجهیزات است (درخشان و تکلیف .)1394 ،این سیاست به تأمین
عمومی 28نیز شناخته میشود.
درخصوص این موضوع از دهة  1970م که نروژ شروع به کشف میادین نفتی و تولید نفت کرد ،از اهداف
اصلی دولت نروژ در صنعت نفت ،تأمین تجهیزات و خدمات و نیز بومیسازی عملیات توسعة میادین نفتی
بود و با توجه به اینکه میادین درحال کار اکثرا ً میادین بزرگی بودند که در آبهای کمعمقتر واقع شده
بودند و تکنولوژی چندان پیچیدهای را نمیطلبیدند ،جریان توسعة این میادین نفتی ،مسیر یادگیری فنی و
سازمانی را برای شرکت استات اویل و شرکتهای بومی فراهم آورد .الزم به ذکر است که در این دوران و در
جریان توسعة بعضی میادین ،آزادی عمل محدود شدة شرکت عامل در انتخاب مشاوران و تأمینکنندگان از
داخل نروژ و نیز در رابطه با شرایط بازار و تمایل موجود جهت رشد توان صنعتی و مرتبط کردن بخشهای
مختلف کشور با صنعت نفت توسط نروژ به نظور نروژیسازی نیروی کار بخش فراساحلی ،سبب افزایش
هزینه گردید اما قیمتهای باالی نفت سبب شده بود که با وجود ناکارآمدی ،استات اویل شرکتی سودآور
به حساب آید (کوزهچی و همکاران.)1383 ،
درحقیقت توسعة صنایع داخلی و افزایش مشارکت آنها را میتوان در زمرة دغدغههای اصلی دولت
نروژ در طول دوران توسعة صنعت نفت این کشور دانست .بهتدریج و طی سالهای بعد ،هدف مطلوب
در توسعة صنعت نفت ،توسعة صنایع فراساحلی نفت و گاز نروژ و بدین شکل تعریف شد :نهادینهسازی
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رقابت در عرضة فعالیتهای شرکتهای نروژی در پروژههای نفت و گاز این کشور ،بهطوریکه این رقابت
در بلندمدت نیز (حتی در صورت توقف تولید نفت و گاز) برای کشور ارزش افزوده ایجاد نماید .دولت نروژ
هیچگاه از تالش برای مشارکت بیشتر شرکتهای نروژی در پروژههای نفت و گاز این کشور فروگذار نکرده
است .برخی از با اهمیتترین این قوانین و مقررات به شرح زیر میباشند (کوزهچی و همکاران:)1383 ،
 .1در همة مناقصات ،باید تعدادی از شرکتهای نروژی در فهرست خرید متقاضیان شرکت در مناقصه
باشند .همچنین وزارت نفت و انرژی نروژ ( 29)MPEمیتواند از شرکتکنندگان در مناقصه درخواست نماید
تا تعدادی از شرکتهای نروژی مشخص را در فهرست خرید خود قرار دهند.
 .2از شرکتکنندگان در مناقصهها درخواست میشود تا برنامههای خود را برای افزایش مشارکت
شرکتهای نروژی در پروژهها و در یک فضای رقابتی ،ارائه دهند.
 .3از شرکتها و صنایع داخلی درخواست میشود با تشکیل همکاری مشترك با شرکتهای خارجی،
چگونگی ایجاد ظرفیتهای صنعتی در حوزههای راهبردی و همچنین آمادگی برای توسعة بیشتر را بیاموزند.
 .4از شرکتهای نفت داخلی و خارجی فعال در پروژههای نفتی نروژ درخواست میشود صنایع داخلی
نروژ را از طرحها و برنامههای خود برای توسعة آتی میادین این کشور مطلع کنند .با این روش ،صنایع نروژ
پیشاپیش خود را برای ّ
حل چالشهای احتمالی توسعة میادین مذکور آماده خواهند کرد.
 .5چنانچه وزارت نفت و انرژی نروژ ( )MPEتشخیص دهد که در برگزاری مناقصهها ،شرایط الزم
برای حضور شرکتهای نروژی در پروژهها اندیشیده نشده و به نوعی نسبت به شرکتهای نروژی اجحاف
شده است ،این وزارتخانه اختیار دارد مناقصة مذکور را فسخ و مناقصة جدیدی برگزار کند.
اهمیت اجرای دقیق قوانین مذکور و نظارت کامل و دقیق بر روند اجرایی آنها از تدوین و تصویب
این قوانین کمتر نبود .در همین راستا ،وزارت نفت و انرژی نروژ ،برای نظارت بر فرایند تأمین تجهیزات و
خدمات در هر قرارداد و تطابق این فعالیتها با موارد و تبصرههای ذکر شده در اصل قراردادها ،مجموعهای
با عنوان دفتر خدمات و تجهیزات تأسیس کرد .این دفتر ،وظایف نظارتی خود را براساس چارچوبها و
سیاستهای ذکرشده و بهصورت قوانین تدوینشدة جامعی به انجام میرساند .مجموعة اقدامات یادشده در
فراساحلی نفت و گاز و صنایع
طول دهههای  1970و 1980م شکلگیری زیرساختهای موردنیاز صنایع
ِ
جانبی مرتبط با آنها را در نروژ به دنبال داشت (کوزهچی و همکاران.)1383 ،
شایان توجه است که در ایران ترغیب شرکت ملّی نفت به خرید از تولیدکنندگان داخلی ،از همان
نخستین روزهای ملّی شدن صنعت نفت همواره موردتوجه قانونگذار بوده است .تبصرة بند ب ما ّدة  8الیحه
قانونی اولین اساسنامة شرکت ملّی نفت ایران مص ّوب  5آذر  1331مقرر میکند که این شرکت موظف است
برای تهیة وسایل صنعتی یا موارد مصرفی خود ،با توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی،
برای خرید کاالهای مشابه داخلی حق تقدم قائل شود و تمهیداتی بیندیشد که حتیاالمکان محصوالت و
مصنوعات داخلی را به مصرف برساند .علیرغم دقت و جامعیت این تبصره ،برخی نقاط ضعف و قوت آن را
میتوان به شرح ذیل نوشت (درخشان و تکلیف:)1394 ،
 .1قانونگذار در این تبصره به دو سنجة مرغوبیت و ارزش جنس توجه ویژه کرده است و بنابراین
شرکت ملّی نفت نمیتواند تجهیزات نامرغوب (پایینتر از استانداردهای معتبر جهانی) بهویژه برای عملیات
نفتی با ریسکهای باال خریداری کند ،ضمن آنکه قیمت این محصوالت نباید بیشتر از محصوالت مشابه
خارجی باشد .با توجه به ضعف ساختار صنعتی کشور و کاستیهای موجود در دانش و مهارتهای فنی
الزم برای ساخت تجهیزات با تکنولوژیهای متوسط و پیشرفته ،محقق شدن همزمان دو شرط فوقالذکر
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با موانع جدی روبروست که دخالت و حمایتهای نهادهای تنظیم کننده بازار تکنولوژیهای نفتی را
ناگزیر و ضروری میسازد.
 .2قانونگذار در این تبصره شرکت ملّی نفت را موظف به رعایت مصالح اقتصادی کرده است .قطعاً
تشخیص مصالح اقتصادی کشور نمیتواند برعهدة شرکت ملّی نفت باشد ،بلکه بهنظر میرسد منظور
قانونگذار این باشد که شرکت ملّی نفت باید با توجه به مصالح اقتصادی صنعت نفت ،برای کاالهای
مشابه داخلی حق تقدم قائل شود و روشی را برگزیند که حتیاالمکان محصوالت و مصنوعات داخلی را
به مصرف برساند .از اینرو ،منطقاً و قانوناً نمیتوان انتظار داشت که شرکت ملّی نفت وارد حوزههایی در
سیاستگذاریهای صنعتی کشور شود که فراتر از بخش نفت است.
اگرچه شرکت ملّی نفت ایران دارای اساسنامه است ،بهدلیل اهمیت موضوع استفاده از توان داخلی،
قوانین متأخرتر کشوری ،مانند قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تأمین نیازهای
کشور مص ّوب  ،1391بهمنظور حداکثر استفاده از توان پژوهشي ،طراحي ،فني ،مهندسي ،تولیدي ،صنعتي،
خدماتي و اجرایي کشور ،وزارت نفت و همة شرکتهای تابع آن را مشمول این قانون کرده است .براساس
این قانون ،شرکت ملّی نفت ایران موظف گردیده است در تأمین کاالهاي مصرفي و سرمایهاي ،امور خدمات
مهندسي مشاور ،پیمانکاري ساختماني و تأسیساتي ،تأمین تجهیزات همة پروژهها ـ اعم از اینکه از بودجة
عمومي دولت و یا از درآمدهاي خود و یا از اعتبارات و تسهیالت ارزي و ریالي اختصاص یافته استفاده
میکند یا خیرـ بهگونهاي برنامهریزي کند که حداقل  51درصد هزینة هر طرح و پروژه بهصورت کار
در داخل کشور باشد .همچنین براساس این قانون ،شرکت ملّی نفت ایران و همة سازمانها و ارگانهای
مشمول این طرح موظفاند همة فعالیتهاي خدماتي ،ساخت ،نصب و تأمین کاال ،تجهیزات ،لوازم و
فرآوردههاي موردنیا ِز طرحها و پروژههاي خود را فقط به شرکتهاي ایرانی ذیصالح ارجاع دهند و تنها
در صورتِ عدم ارائة خدماتِ شرکتهاي ایراني ،فعالیتهاي موردنظر میتوانند با لحاظ کردن مواد قانونی
مندرج در این قانون و با تأیید باالترین مقام اجرایي دستگاه به مشارکت ایرانيـخارجي یاشرکتهای
خارجي واگذار شوند.
نبودن نهاد نظارتی مناسب در این خصوص اشاره
نشدن این قوانین در ایران میتوان به
از دالیل اجرایی
ِ
ِ
کرد؛ چراکه نظارت دقیق و کامل بر روند اجرای این قوانین در صنعت نفت اگر با اهمیتتر از اصل تصویب خود
قانون نباشد ،کماهمیتتر نیز نیست .در همین راستا و آنگونه که توضیح داده شد ،توفیق نروژ در این زمینهها
مرهون ایجاد دفتر خدمات و تجهیزات بوده که وظیفة نظارت بر استفاده از کاالها و خدمات نروژی را برعهده
داشته است و این همان حلقة مفقوده در مورد ایران است که درواقع برای قانون تصویبشده ضمانت اجرایی
مناسب اندیشیده نشده است .بدیهی است ،الزام به استفاده از حداکثر مندرجات قانونی ازجمله مندرجات
«قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در نیازهای کشور» همراه با وجود ضمانت اجرایی واقعی در
این مورد ،کارگشا خواهد بود.
بههرحال با توجه به موارد ذکرشده و همچنین به دالیل متعدد دیگر ،ساخت تجهیزات و قطعات مصرفی
در صنعت نفت تا به امروز آنطور که باید محقق نگردیده و حتی با وجود اینکه در ایران نیز قوانین الزم برای
حمایت از ساخت داخل فراهم شده است ،متأسفانه این تالشها در مقایسه با نروژ کمتر به نتیجه رسیده
است و همچنان بخش قابلتوجهی از لوازم و تجهزات موردنیاز در صنعت نفت از خارج از کشور وارد میشود؛
بهشکلی که این آمار در  1392حدود  22میلیارد دالر تخمین زده شده است (کاظمی .)1392 ،در آماری
دیگر ،حجم بازار صنعت قطعهسازی کشور در صنعت نفت و گاز در  1393تخمیناً حدود  25میلیارد است
(نوری .)1395 ،بههرحال ،فارغ از آنکه میزان دقیق واردات تجهیزات صنعت نفت در سالهای گوناگون

به چه میزان است ،بیتردید هر سال میزان قابلتوجهی از سرمایة کشور صرف واردات کاالهای مصرفی
این صنعت میشود؛ درحالیکه با برنامهریزی تکنولوژیک درست و نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین
مربوط به حمایت از ساخت داخل میتوان از خروج این سرمایه از کشور خودداری و آن را صرف بالندگی
صنایع داخلیکرد.
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 .5نتیﺠه
با بررسی و تحلیل روند توسعة تکنولوژی در صنعت نفت ایران مشخص میگردد که نگاه عمومی و حاکم در
صنعت نفت کشور از ابتدای تشکیل شرکت نفت ایرانـ انگلیس تا پیروزی انقالب اسالمی نگاهی کام ً
ال معطوف
به بهرهبرداری بوده است .بعد از انقالب اسالمی ،رویکرد جدیدی جهت خوداتکایی و توسعة تکنولوژی بومی در
این صنعت مطرح گشت که به دالیل مختلف ازجمله جنگ تحمیلی تا مدتها مغفول ماند و همچنان دیدگاه
غالب به صنعت نفت ،دیدگاه بهرهبرداری بود.
دارایی رایگان طبیعی قلمداد میگردد که باید استخراج ،بهرهبرداری و فروخته
در این دیدگاه ،نفت خام
ِ
شود .بنابراین ،ارزشآفرینی آن و استفاده از تکنولوژی پیرامونش ،اگرچه همواره بر ضرورت آن تاکید میشد،
اما مسئلة اصلی کشور نبوده است؛ درحالیکه در بازار صنعت نفت مشاهده میشود که کشورهای توسعهیافته
همانند نروژ که از ابتدای شروع این صنعت در کشورشان دیدگاه یادگیری و سپس توسعة توانمندیها و
آفرینش تکنولوژیهای بهرهبرداری را مدنظر داشتهاند ،از درآمد سرشار ناشی از نوآوریهای خود در صنعت
نفت برخوردار گشتهاند که معادل یا بیشتر از فروش نفت آنها است.
همانطور که عنوان شد ،جهت رشد و توسعة اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی الزم است که بخش
توانمندسازها جهت حل مشکالت صنایع منبعمحور ایجاد شوند و بهعنوان پیشرانی برای بهبود و تحول
دانش و تکنولوژی در این صنایع عمل کنند .بهبود تکنولوژی و ارتقای کارایی در صنایع مبتنی بر منابع
طبیعی ازطریق جریان صحیح اطالعات ،اصالحات ساختاری ،مدیریتی و حقوقی و اتخاذ تدابیر مناسب و
مبتنی بر عملکرد بازار توسط نهادهای تنظیمگر بازار تکنولوژی برای مدیریت و هدایت عملکرد عرضهکنندگان
و تقاضاکنندکان تکنولوژی و تسهیل فرایند سازوکارهای این بازار ازطریق رفع موانع و ایجاد مشوقها و
انگیزههای مناسب ،از شروط کافی برای توسعة تکنولوژی است .صنعت نفت نیز از این امر مستثنی نیست.
صنعت نفت بهعنوان کلیدیترین صنعت در ایران است و توانمندی در این زمینه میتواند موجب توسعه در
این بخش و همچنین در سایر بخشهای صنعتی کشور گردد .از سوی دیگر ،روش مطالعات تطبیقی یکی از
روشهای تعیین نقاط قابلبهبود مسیر دستیابی به تکنولوژی است .در این روش ،با توجه به نمونههای موفق
و الگوگیری از آنها ،میتوان مسیر دستیابی به تکنولوژی را هموار کرد .بنابراین ،در این مقاله به بررسی و
مقایسة روند توسعة تکنولوژیک صنعت نفت و نهادهای توانمندساز مؤثر بر آن در ایران و نروژ پرداخته شد
که با توجه به مقایسههای انجام شده در این دو کشور موارد زیر قابل طرح است:
 .1بخش عمومی و سیاستگذاری دولت نروژ تأثیر زیادی بر توسعه و رشد صنعت نفت در این کشور
دارد و مجموع اقدامات و سیاستهای دولت نروژ در بخش نفت و گاز از آغاز تا کنون ،سبب شکلگیری
یک صنعت نفت و گاز قدرتمند و رقابتپذیر در سطح جهان شده است؛ درحالیکه تاریخچة صنعت نفت
ایران نشانگر آن است که همواره دیدگاه دولت به صنعت نفت نهتنها دیدگاهی توسعهای نبوده بلکه همواره
صنعت نفت صنعتی برای ایجاد شغل ،عاملی برای تأمین و خودکفایی انرژی و نیاز نداشتن به خارج و
تأمین مالی و مخارج دولت بوده است و درواقع دولت ایران هیچگاه در صنعت نفت این کشور یک استراتژي
تکنولوژي منسجم ،هماهنگ و متناسب با اهداف کسبوکار و تولید ثروت را عملی نکرده است .اگرچه
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اسناد متعددی با عناوین مشابه تدوین شده است ،اما جاریسازی و حرکت به سمت اجرای این اسناد تاکنون
در حاشیه مانده است .بنابراین ،در تحلیل چرایی عدم تحقیق این اسناد و قوانین باید به دنبال الیة دیگری از
علل نهادینه شده و مستحکم بود که همچنان در مقابل تغییر رویکرد به سمت یادگیری تکنولوژیک ونوآوری
مقاومت میکنند.
 .2ایران از ابتدای تشکیل صنعت نفت تاکنون ،یا ظرفیت جذب الزم را برای تکنولوژی نداشته و یا اینکه
درصورت ایجاد ظرفیت جذب تکنولوژی ،نهادسازیهای الزم در مدیریت و بهرهبرداری صحیح و کارا از این
توانمندیهای علمی و فنی را نتوانسته است ایجاد کند و بنابراین ،صنعت نفت ایران در طول عمرخود ظرفیت
علمی و مهارتهای فنی الزم جهت جذب ایدهها و درك کامل پیچیدگیهای موجود در تکنولوژیهای
جدید وارداتی و نحوة استفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفتة مرتبط با این تکنولوژیها را ـکه نخستین گام برای
بومیسازی و نوآوریهای تکنولوژیک و توسعه و تجاریسازی این تکنولوژیهاستـ نداشته است .درحالیکه
با بررسی تاریخچة صنعت نفت نروژ مشخص میگردد که در دهة آغاز شروع صنعت نفت در نروژ ،مهمترین
هدف دولت نروژ ارتقای صنعت تأمین تجهیزات و خدمات و نیز بومیسازی عملیات توسعة میادین نفتی بوده
که البته تجارب قبلی نروژ در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی دیگر و نیز قیمت باالی نفت در زمان شروع
این صنعت در این کشور باعث شد نروژ بتواند دورة یادگیری را با موفقیت سپری و ظرفیتهای الزم برای جذب
تکنولوژی را حاصل کند.
بازیگران بازا ِر تکنولوژی برای انتقال و توسعة تکنولوژی از اهمیت ویژهای
 .3در توسعة یک صنعت ،شناخت
ِ
برخوردار است .در صنعت نفت ایران شرکت ملّی نفت همزمان با مسئولیت تولید ،فروش و صادرات نفت،
مسئولیت انتقال ،اکتساب تکنولوژی ،تحقیق و توسعه و ...را نیز برعهده دارد؛ حال آنکه در کشورهای پیشرفته،
همانند نروژ ،تأمینکنندگان بزرگ نفتی مسئول کسب و توسعة تکنولوژی در صنعت نفتاند و شرکتهای
نفتی ،مشتری و بهرهبردار تکنولوژیهای ارائهشده از سوی تأمینکنندگان بزرگ نفتی هستند.
 .4دولت نروژ برنامههای متعددی برای گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در صنعت نفت نروژ و تجاری
کردن تکنولوژی و مهارتهای حاصل از توسعة میادین نروژ ،همانند برنامة  DEMO 2000و استراتژی ملی
تحقیق و توسعة نروژ در صنعت نفت و گاز ( )OG21را به اجرا درآورده است .در ایران درخصوص تحقیق و
توسعه در صنعت نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت مجری اصلی است؛ اما در کنار آن همواره مجریان مختلفی هم
برای تحقیق و توسعه در کشور وجود داشتهاند .بررسي وضعیت کنوني پژوهش در این صنعت بهخوبي نشان
میدهد که تمام این مجریان به ایفاي نقشي کموبیش مشابه مشغولاند و به همین دلیل ،همگي رقیب یکدیگر
در دسترسي به منابع محدود پژوهشي بهشمار ميروند .این امر باعث شده است هزینة سنگیني صرف تجهیز
این مراکز به امکانات و تخصصهاي مشابه شود و پژوهشهاي مشابه در این مراکز به موازات هم انجام شوند و
رابطة میان این سازمانها به علت تضاد منافع ناشي از رقابت مستقیم ،تیره و تار گردد .بهعالوه فقدان ارتباط پویا
و منسجم میان بخشهای تحقیق و توسعه و بدنة صنعت نفت باعث شده است حتی تکنولوژیهایی که قابلیت
تولید آن در کشور وجود دارد بهسختی وارد حوزة کاربرد شوند .وضعیت مذکور در تحقیق و توسعة صنعت نفت
کشور ایران مشکالت عدیدهای در امر تحقیق ،توسعه و تولید دانش در صنعت نفت این کشور ایجاد کرده است
که ازجمله میتوان به مشکالت عدم برنامهریزی بلندمدت در حوزة پژوهش و فناوري ،توجه نکردن به کسب
و کار فنآورانه در فعالیتهای تحقیق و توسعه و پراکندهکاري و ناپیوستگي پژوهشهای انجام شده اشاره کرد.
 .5در نروژ تعامل نزدیک بین تولیدکنندگان نفت و گاز و سازمانها و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی در طول
زمان ،باعث شکلگیری یک خوشة قوی بین شرکتها و مؤسسات تحقیقاتی شده است که منجر به توسعة
تکنولوژی در بخش صنعت نفت و پتانسیلی برای صادرات شده است و درواقع اکنون در نروژ خوشة مذکور
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ارتباط ضعیفی با شرکتها و پیمانکاران نفتی دارند و بیشتر ارتباطات خود را معطوف به شرکت ملّی نفت و
پژوهشگاه صنعت نفت میکنند و نتیجة این نوع ارتباط کاربردی نشدن مطالعات علمی آنهاست.
 .6از دیگر راهکارهایی که معموالً برای انتقال و توسعة تکنولوژی در صنعت نفت مطرح شده است،
ِ
داخلی تجهیزات موردنیاز برای صنعت نفت و ترغیب وزارت نفت به کاهش خریدهای خارجی و
ساخت
ِ
جایگزینکردن تولیدات داخلی بهجای واردات تجهیزات است .با بررسی صنعت نفت نروژ مشخص شد که
توسعة صنایع داخلی و افزایش مشارکت آنها در زمرة دغدغههای اصلی دولت نروژ در طول دوران توسعة
صنعت نفت این کشور بوده و دولت نروژ هیچگاه از تالش برای مشارکت بیشتر شرکتهای نروژی در
پروژههای نفت و گاز این کشور فروگذار نکرده است و بنابراین ،در این راستا قوانین الزم را تدوین و همچنین
نهادهای الزم برای اجرای این قوانین و نظارت بر روند تأمین تجهیزات و خدمات از داخل کشور را ایجاد
کرده است .دربارة ایران هم مشاهده گردید که از همان روزهای نخستین ملّی شدن صنعت نفت ،موضوع
ساخت تجهیزات و قطعات در داخل موردتوجه قانونگذار بوده است ،اما مسئلهای که در ایران باعث شد
نشدن نهادهای الزم برای نظارت بر اجرای قوانین و
ساخت تجهیزات و قطعات در داخل موفق نگردد ،ایجاد
ِ
دخالت و تنظیم در بازار تکنولوژی است.
بنابراین ،با توجه به نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی توسعة تکنولوژیک در صنعت نفت کشورهای
ایران و نروژ ،میتوان پیشنهادهای الزم برای رشد نظام توسعة تکنولوژیک و نوآوری در صنعت نفت ایران
را به شرح زیر مطرح کرد:
 .1با توجه به بررسی انجامشده و علیرغم بعضی حرکتهای سودمند مشخص شد که صنعت نفت کشور
فاقد یک استراتژي تکنولوژیک منسجم ،هماهنگ و متناسب با اهداف کسب و کار و تولید ثروت است .این
حرکتهای سودمند عبارت است از تعریف مگاپروژههای 30دانشبنیان ازجمله :الف) ساخت ده گروه خانوادة
کاال و تجهیزات پرمصرف صنعت نفت بهمنظور انتقال ،توسعة فناوريهاي ساخت و تولید کاالي تجاري و
صادراتي از طریق ارتقای توانمندی سازندگان داخلی؛ ب) قرارداد همکاری علمیـتحقیقاتی با دوازده دانشگاه
و مرکز تحقیقاتی برای انتقال و توسعة تکنولوژیهاي کلیدي و تکرارپذیر بخش پاییندست صنعت نفت
(شامل پاالیش ،پتروشیمي و گاز) در قالب ایجاد انستیتوهاي تخصصي جدید با هدف ایجاد بستر دانش
بنیادین فناوري ازطریق ارتباط با شرکتهاي  GCدر راستاي انتقال و توسعة فناوري؛ ج) قرارداد همکاری
علمیـتحقیقاتی با ن ُه دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برای انتقال و توسعة تکنولوژی بخش باالدست صنعت نفت
شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت در بیست میدان نفتی و گازی شامل  52مخزن با هدف ایجاد بستر
دانش بنیادین فناوري ازطریق ارتباط با شرکتهاي 31 E&Pدر راستاي انتقال و توسعة فناوري در کشور.
بنابراین ،بهنظر میرسد اولین گام ضروری برای توسةه تکنولوژیک در صنعت نفت ایران مشخص کردن
متولّی هدایت توسعة تکنولوژی در این صنعت و تعریف استراتژیهای توسعة تکنولوژیک صنعت نفت توسط
این مرکز است .تالشهای پراکندهای که تاکنون صورت گرفته است ،جای یک استراتژی مشخص و قابل
رصد را نمیگیرد .همچنین ،ساختارهای فعلی همچون معاونت پژوهش و فنآوری وزارت نفت از قدرت و
اثربخشی الزم برخورد نبودهاند .در این راستا ،نخست باید قدرت و اختیارات الزم به متولّی هدایت تکنولوژی
در صنعت نفت اعطا شود .در مقابل ،این متولّی باید نسبت به یک استراتژی مشخص در توسعة تکنولوژی
پاسخگو و مسئولیتپذیر باشد.
 .2با توجه به اینکه تالشهای اخیر باعث شده است هماکنون ظرفیت رضایتبخشی در دانشهای
بنیادین و مهارتهای کاربردی در برخی موضوعات کلیدی مرتبط با صنعت نفت در کشور وجود داشته باشد،
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نظر به ضعف ارتباط میان مراکز تحقیقاتی و آموزشی با صنعت نفت ،پیشنهاد میگردد که نهادسازیهای
الزم برای مدیریت و بهرهبرداری صحیح و کارا از این توانمندیهای علمی و فنی و ایجاد ارتباط مستقیم
بین مراکز آموزشی و پژوهشی با تأمینکنندگان و پیمانکاران نفتی ،انجام شود .مسلّماً این نهاد وظیفة
تسهیلگری ،رفع موانع و ارتقای کارایی در بازار تکنولوژیهای نفتی کشور را عهده دار خواهد بود .همچنین
در این راستا ،با توجه به نقش کلیدی شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان در توسعة تکنولوژی و
عدم نقش فعال این نوع شرکتها در صنعت نفت ایران ،که اکثرا ً بهدلیل عدم استقبال از این صنعت است،
پیشنهاد میگردد با احداث پاركهاي فناوري تخصصی در این حوزه و ارائة حمایت هایي همچون تأمین
مالی ،پشتیباني تحقیقاتي ،خدمات مشاورهاي و اداري و ...شرایط را براي ورود فعالتر کارآفرینان به عرصة
این صنعت فراهم آورد .باید توجه داشت که در بسیاری موارد عدم شکلگیری قابلیتهای نوآوری در یک
صنعت ،بیشتر مربوط به وجود نداشتن تقاضای اثربخش است ،تا طرف عرضه .درصورتیکه این تقاضای
مؤثر مورد بهرهبرداری مناسب قرار گیرد ،میتواند قابلیتهای تکنولوژیک آن صنعت و حتی کشور را ارتقا
دهد .بیش از یک قرن وابستگی به خریدهای خارجی تجهیزات نفتی و همچنین وابستگی به حمایت های
فنیـ مدیریتی شرکتهای نفتی خارجی و ایجاد ذهنیت لزوم وجود این وابستگیها در بدنة مدیریتی
صنعت نفت ،شرایطی را بهوجود آورده است که محافظهکاری شدیدی در جامعة مدیران نفت در قبال
پیشنهادهای ارائهشده توسط صاحبنظران مستقل خارج از دستگاه نفت جهت انجام اصالحات ساختاری
در نظام مدیریت انتقال و توسعة تکنولوژی وجود دارد .بیتردید یکی از راهکارهای برون رفت از چالش
موجود بر سر راه توسعة تکنولوژیک صنعت نفت ایران تغیی ِر این نوع نگرش است.
 .3همانطور که مشاهده شد در صنعت نفت ایران در مقایسه با صنعت نفت کشورهای پیشرفته،
فعالیت واسطههای انتشار و انتقال تکنولوژی بسیار کمرنگ است .لذا ،به نظر میرسد از راهکارهای اساسی
برای توسعه تکنولوژی ،تقویت مراکز تخصصی تحقیق و توسعه و واسطههای حرفهای انتقال دانش یعنی
پیمانکاران نفتی است .این عناصر ،باید با برقراري پل ارتباطي میان سازمانها و شرکتهاي مختلف،
نیازهاي تکنولوژیکی تکتک عناصر و بازیگران بازار تکنولوژی صنعت نفت را شناسایي و آن را با توان
تکنولوژیکي دیگر شرکتها در درون صنعت نفت یا حتي بیرون از آن تطابق دهد و نقش واسطهاي را تا
مرحلة انتقال و انتشار کامل تکنولوژي ایفا کند .در این راستا ،ایجاد بانک اطالعاتی از خریدهای خارجی
و شناسایی تجهیزاتی که ساخت داخلی آنها بهلحاظ رعایت استانداردهای فنی و با قیمتهای رقابتی
مهیا است و یا آنکه با حمایتهای مالی و همکاری با دانشگاهها ،مراکز
در سطح رضایتبخش هم اکنون ّ
علمی -مهندسی و شرکتهای دانش بنیان در آیندة نزدیک امکانپذیر است ،کام ً
ال ضروری است .در این
راستا ،تأسیس نهادی بهدست وزارت نفت و با همکاری سازمانها و مراکز ذیربط ،برای سنجش کیفیت و
استانداردسازی تولیدات ساخت داخل الزامی بهنظر میرسد.
 .4همانطور که مشاهده شد ،از تفاوتهای عمدة صنعت نفت ایران و نروژ بازار آن است .بازار نروژ
رقابتی و بازار صنعت نفت ایران انحصاری است؛ درحالیکه بازار مناسب توسعة تکنولوژي ،رقابتي است.
یعني شرکتهاي تجاري و اقتصادي در این بازار براي کسب سود فعالیت ميکنند و از برابري در مقابل
داشتن امتیازات اقتصادي برخوردارند .باید سعی شود که بهجای حمایت کامل از عملکرد شرکت
قانون و
ِ
ملّی نفت ،فضای رقابتی نسبی به وجود آورده شود .البته این فضاي رقابتی باید با قوانین مناسبي از طرف
دولت هدایت شود و از اتالف منابع در اثر رقابتهاي نادرست جلوگیري شود .نقش دولت در این میان،
ایجاد بسترهاي حقوقي و قضایي و نظارت بر فرآیند توسعة تکنولوژی است.
پیشنهادهای یادشده بهمنظور بهبود سازوکارهای عملکردی صنعت نفت در راستای توسعة تکنولوژی
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مطرح شد .اگر چه اقدامات مختلفی در طول سالهای گذشته در این مسیر صورت گرفته است ،اثربخشی
این اقدامات محل تردید است .حمایت از شرکتهای دانشبنیان در ساخت تجهیزات موردنیاز ،درج بندهای
مرتبط با انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی و قانون حمایت از بهرهبرداری از حداکثر توان ساخت داخل
حد زیادی به تجارب ذکرشده در مورد نروژ شباهت دارد .با
تنها بخشی از این اقداماتاند .این نوع اقدامات تا ّ
وجود این ،بهنظر میرسد که نروژ توانسته است از رهگذر این تجارب ،موفقیتهای چشمگیری کسب کند؛
اما صنعت نفت ایران در این مسیر بسیار ُکند حرکت کرده است .سؤال مهمی که باید بدان پاسخ گفت چرایی
اثربخشی این اقدامات در یک کشور و نتیجهبخش نبودن آنها در کشور دیگری است.
این سؤال خود مستلزم تحلیل بیشتر در الیة عمیقتری است که میتواند به عوامل سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعی متفاوت در دو کشور برگردد و باید توجه داشت که شرط موفق انتقال و توسعة تکنولوژیک،
مطلوبیت اقتصادی ،امکانپذیری سیاسی و پذیرش اجتماعی با هم است .اگرچه شناخت این الیه عمیق
نیازمند تحقیقات بیشتری است اما بهشکل مختصر میتوان به این موارد اشاره کرد:
وابستگی بیش از اندازة اقتصاد ایران و درآمدهای دولت به نفت باعث شده است انتظار اول ساختار
سیاسی حاکم در هر دولتی ،تأمین مخارج آن دولت از سوی صنعت نفت باشد .از همینرو ،منطق حاکم
بر صنعت نفت منطق فروش نفت و تأمین درآمد بوده و ساختار نهادی آن برای اینکار تنظیم شده است.
با وجود غلبة این منطق سیاسی ،آنچه به حاشیه میرود حرکتهای نسبتاً پرمخاطره و بلندمدتی است که
میتواند در تضاد با این منطق مستحکم قرار گیرد .توسعة تکنولوژی ماهیتاً ،هم بسیار پرمخاطره است و
هم بسیار بلندمدت .حتی در کشورهای پیشرفتل صنعتی نیز فرایند توسعة تکنولوژی در صنعت نفت با
چالشهای زیادی روبرو بوده است؛ زیرا متقاعدسازی شرکتهای نفتی برای استفاده از تکنولوژیهای جدید
و فراهمکردن تضامین الزم برای مدیریت ریسک این تکنولوژیهای جدید بسیار مشکل و زمانبر بوده است.
در چنین شرایطی ،افزایش تولید روزانه بر هرگونه فعالیت پرمخاطرهای همچون توسعة تکنولوژی و استفاده
از آن در شرایط نامطمئن ـکه ممکن است هدف محوری تولید را در کوتاهمدت تحت الشعاع قراردهدـ غلبه
پیدا خواهد کرد .تا هنگامی که سازوکاری برای مدیریت ریسک ف ّنی تکنولوژیهای جدید و تقبل مسئولیت
آن در صنعت نفت دیده نشود ،مدیران این صنعت ریسک سیاسی ایجاد مشکل در فرایند تولید را نخواهند
پذیرفت .بر این اساس ،انتظار پیگیری پرقدرت و واقعی اقدامات یادشده در راستای توسعة تکنولوژی از
مدیران صنعت نفت که باید پاسخگوی انتظارات سیاسی غالب باشند ،انتظار صحیحی نیست؛ هرچند در
مظان اتهام قرار نگیرند.
عرصة سخن و تبلیغات دست به فعالیتهای بیشتر نمایشی بزنند تا در
ّ
عالوهبرالیةسیاسی،ویژگیهایفرهنگیواجتماعینهادینهشدهدرصنعتنفتکهحاصلسالهاوابستگی
این صنعت به عناصر و شرکتهای خارجی است ،باعث شده است که روحیة خودباوری و اتّکا به قابلیتهای
درونزای کشور در مقایسه با سایر صنایع ،تضعیف گردد .اگر این صنعت با صنایع دیگر کشورـ همچون صنایع
هستهای و یا دفاعی که به دالیل ماهوی با اولویت اتّکا به ظرفیتهای داخلی شکل گرفتندـ مقایسه شود،
تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی آن مشهود خواهد بود .در مقابل ،صنعت نفت تجربة سالها وابستگی
فنی به کشورهای مختلفی خارجی را به دوش میکشد .فرهنگ وابستگی حاصل از این تجربة بلندمدت
بهسختی قابل حذف است و جایگزین ساختن آن با روحیه خودباوری و فرهنگ خود اتّکایی بسیار مشکل
است .با وجود این ،بهنظر میرسد تحمل تجارب دورة تحریم راه را برای تغییر بنیادین در فرهنگ حاکم
بر صنعت نفت ،گشوده است.
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