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چکیده
(شورون،
در این مقاله ،با استفاده از روش تحلیل روایتی ،به بررسی شیوۀ کسبوکار پنج شرکت بینالمللی نفت و گاز ِ
ِاکسونموبیلِ ،شل ،بیپی و توتال) 4پرداخته شده است؛ شرکتهایی که توانستهاند به سیاستهای توان داخلی کشورهای
درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت و گاز (نیجریه ،آنگوال ،ونزوئال ،قزاقستان ،برزیل ،یمن و اندونزی) ،در طی سالهای
 2000تا  ،2012متناسب با نیاز آنها پاسخ دهند .این فعالیتها شامل تدوین راهبردهایی بر اساس توان داخل است
که از طریق برنامهها و ابتکارات توسعهای بهمنظور استفاده از تأمینکنندگان و نیروی کار کشور میزبان اجرا میشود .این
قبیل فعالیتها و روایتها ،با هدف برقراری ارتباط ،بهمنظور انعکاس ضمنی زمینهای است که بتوان در آن اثربخشی
سیاستهای توانمندی در توسعۀ اقتصادی را قابلسنجش کرد .در کنار توجه به ادبیات گسترد ۀ این حوزه ،با مقایسۀ این
فعالیتها در بین اقدامات انجامشده در پنج شرکت بینالمللی نفت و گاز ،چهار راهبرد که به توجیه شیوه کسبوکار
شرکتهای بینالمللی نفت و گاز میپردازند تعیین و تجزیهوتحلیل شدند .1 :مشارکت مستقیم برای بازنگری در الزامات
توان داخل مدنظر دولتها؛  .2چارچوب انطباق قانونی؛  .3کسبوکار با هدف دنبالکردن راهبردهایی با توان داخل؛
 .4ابتکارات و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی مشارکتی .نتایج تحقیق نشاندهندۀ تأثیر پیامدهای سیاستی بر توسعۀ توان
داخلی در کشورهای درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت است.
واژگان کلیدی :سیاستهای توان داخل ،شیوههای کسبوکار ،شرکتهای بینالمللی نفت و گاز (آی.او.سی 5،).کشورهای
درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت
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 .3كارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

4. Chevron, ExxonMobil, Shell, BP and Total
)5. International Oil and gas Companies (IOCs
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مقدمۀ مترجم
دنبالکردن راهبرد داخلیسازی حسابشدهای که پیوسته به
رشد ظرفیت و اندازۀ تأمینکنندگان داخلی منجر شود و مجموعۀ
آنها را در مسیر تبدیلشدن به رقابتکنندهای جهانی قرار دهد،
از اولویتهای کشورهای درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت است.
دراینمیان ،ازیکطرف کشورهای میزبان ،برای ارتقای توان داخل،
شرایط خاصی را در قراردادهای باالدستی با شرکتهای بینالمللی
نفتی قرار میدهند و ازطرفدیگر ،شرکتهای بینالمللی نفت و
گاز نیز باید الزاماتی را در شیوه کسبوکار خود قائل شوند.
واژۀ  Local Contentبه معنای «توان داخل» ارزش افزودهای
است که از فعالیتهای صنعت نفت و گاز نصیب کشور میزبان
میشود .این امر ،در مواردی همچون کاال و تجهیزات ،سرویس
و خدمات ،منابع انسانی ،انتقال ّفناوری و زیرساخت ،از طریق
شرکتهای وابسته به شرکت طرف قرارداد و یا جمعی از ذینفعان
انجام میشود .اهمیت روزافزون این موضوع هم برای کشور
میزبان و هم برای شرکتهای بینالمللی نفت و گاز قابلتأمل
است ،لذا نویسندۀ این مقاله ،بهدنبال چگونگی پاسخ شرکتهای
بینالمللی نفت و گاز به سیاستهای توان داخل است که نتایج آن
برای کشور ما نیز ارزشمند است.

مقدمه
طی دهههای گذشته ،کشورهای درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت
تحت نظارت بینالمللی مؤسساتی قرار گرفتند که برای آنها
اصالحات نهادی وضع کردند .این اصالحات شامل تصویب
سیاستهای توانمندی است که بهطور محرمانه در IOCها تنظیم
میشود .سیاستهای تدوینی به IOCها اجازه میدهد که ،با
هدف توسعه ،در زمان تأمین منابع فنی و انسانی برای تولید نفت،
اولویت تأمین نیرو با جذب نیرو و کارگر بومی باشد .بااینحال،
صنعت نفت در کشورهای درحالتوسعه (،)UNCTAD, 2007
با توجه به اقدامات دولتها برای تصویب قوانین ،در دهۀ گذشته
همواره مورد توجه بوده و استفاده از سیاستهای توان داخل
برای ایجاد تولید داخلی و اشتغالزایی موضوع جدیدی نیست
(.)Kazzazi and Nouri, 2012
ی IOCها برای کمک به توسعۀ
استفاده از اهرم فعالیتها 
اقتصادی کشورهای درحالتوسعه تاریخچهای طوالنی دارد .برای
مثال میتوان به کمک IOCها در افزایش درآمد دولت از طریق
سازمانهای مالی و قراردادهای قانونی (Dongkun and Na,
 )2010; Auty, 2012و ابتکارات مسئولیت اجتماعی مشارکتی
اشاره کرد ( .)Auty, 2012در بسیاری از مطالعات انجامشده بر
این موضوع تأکید شده که این روش ،باوجود اینکه ازنظر اجتماعی
بسیار مقبول است ( ،)Lessard and Miller, 2001در بسیاری

از کشورهای درحالتوسعه ،صنعت نفت را تبدیل به «نفرین منابع»
کرده است؛ بدان معنا که بسیاری از کشورهای درحالتوسعۀ
تولیدکنندۀ نفت در دستیابی به توسعۀ اقتصادی پایدار و عادالنه
شکست میخورند (Dieck-Assad, 2006; Auty, 2010,
 .)2012باآنکه از سیاست توان داخل بهعنوان سیاست تکمیلی
برای رسیدگی به مشکل «نفرین منابع» یاد میشود ،صنعتگران
دربارۀ اهداف تعیینشده ،بهمنزلۀ مشکل و مانعی بالقوه برای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،ابراز نگرانی میکنند(  (�UNCT
 .)AD, 2007; Bakare, 2011با توجه به مسائل مربوط به پیروی
از سیاست توانمندسازی در کشورهای درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ
نفت و گاز ،موضوع اساسی که اغلب از نظر سیاستگذاران انرژی
دور مانده چگونگی رقابت IOCهاست
موضوع مذکور بسیار منطقی بهنظر میرسد ،زیرا سیاستهای
توان داخل ممکن است برای سرمایهگذاران ،متصدیان،
توسعهدهندگان و ارائهدهندگان خدمات پیامدهای تبلیغاتی
بههمراه داشته باشد که به واکنشهای سیاست عمومی منجر
شود ( .)Sigam and Garcia, 2012کمبود نیروی متخصص
بومی ،ساختارهای فنی پیچیدۀ کشور میزبان و ادامۀ عملیات
بدون استفاده از نیروی کار خارجی کار را برای IOCها کمی
دشوار میسازد ( .)Ismail, 2010; Warner, 2011بااینحال ،با
توسعه و استفاده از تجهیزات و نیروی کار بومیIOC ،ها میتوانند
عملیات مؤثر و پایدار انجام دهند و نیز به مجوز مسئولیت اجتماعی
برای انجام عملیات دست یابند (;Sigam and Garcia, 2012
 .)UNCTAD, 2007در مطالعات انجامشده ،بر نقش دولت در
تبدیل قوانین توان داخل قبلی به قوانین جدید درجهت بهرهبرداری
حداکثری در تولید نفت و گاز تأکید شده است (UNCTAD,
.)2007; Klueh et al., 2009; Kazzazi and Nouri, 2012
شواهد حاکی از تغییر سیاستهای توان داخل بهنحوی است که،
با توجه به سیاستهای مالی ،از درآمد حداکثری به تمرکز و توجه
سهم IOCها در توسعۀ گستردۀ جامعه رسیده است.
لذا در این مقاله آن دسته از شیوههای کسبوکار مورداستفادۀ
IOCها تحلیلوبررسی میشود که به سیاستهای توان داخل
پاسخ دادهاند .چارچوبهای ارائهشده نشان میدهند که
سیاستهای توان داخل دربرگیرندۀ زمینههای بومی شکلگیری
شیوه کسبوکار IOCها است.
شیوۀ کسبوکار به اقداماتی گفته میشود که IOCها برای مقابله
با تأمینکنندگان (Blalock and Simon, 2009; Zhou and
 )Xu, 2012و نیروهای انسانی ( )Bjorkman et al., 2007در
کشورهای میزبان انجام میدهند تا مشروعیت و رقابت محلی خود را
افزایش دهند .)Campbell, 2007; Reimann et al., 2012( .با
استفاده از این نوع تفکر مفهومی ،در این مقاله برای بررسی روشهای
مورداستفادۀ IOCها ،که بهمنظور پاسخگویی به سیاستهای توان
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داخلی به توصیف و توجیه شیوه کسبوکار پرداخته ،از تحلیل روایتی
استفاده شده است .بهنظر میرسد تحلیل روایتی درزمینۀ چگونگی
تفسیر ،مذاکره ،یا پاسخ به مسائل مربوط به سیاست در بخشهای
انرژی (Swiatkiewicz Mosny and Aleksandra Wagner,
 ،)2012; Sovacool and Drupady, 2011مراقبتهای بهداشتی
( )Ngoasong, 2009و کشاورزی ( )Hananel, 2010بسیار مورد
توجه فعاالن عمومی ،خصوصی و جامعۀ مدنی بوده است .تحلیل
روایتی دربرگیرندۀ داستانها ،اتفاقات و حوادثی ()Bruner, 1991
است که IOCها و همکارانشان طی سالهای  2000تا  2012منتشر
کردهاند .این روایتها بررسی و مقایسه شدند تا راهبردهای روایتیای
( )Ngoasong, 2009بهدست آیند که IOCها برای توجیه شیوه
کسبوکار مربوط به توان داخل خود از آنها استفاده میکنند.
در این مقاله شیوه کسبوکار پنج  IOCشامل ِشورون،
ِاکسون موبیل ،بیپیِ ،شل و توتال ،در نیجریه ،آنگوال ،ونزوئال،
قزاقستان ،برزیل ،یمن و اندونزی بررسی شده است .در این مقاله،
پژوهشگر به اهمیت نقش توان داخل در تحریک توسعۀ اقتصادی
کشورهای درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت میپردازد و مدعی است
که میزان تأثیر این نقش به شیوه کسبوکار مورداستفاده برای پاسخ
به سیاستهای بومی بستگی دارد .ضمن اینکه این فعالیتها
ً
مستقیما منعکسکنندۀ زمینهای است که در آن سیاستهای توان
داخل تعیین و اجرا میشوند..

 .1مواد و روش تحقیق
 .1-1سیر تحولی سیاستهای توان داخل در کشورهای
درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت
باتوجه به هدف موردبررسی در این مقاله ،توان داخل را میتوان
چنین تعریف کرد« :خرید یا استفادۀ شرکت سرمایهگذار از محصوالتی
با منشأ داخلی و یا از هر منبع داخلی دیگر» ( )UNCTAD, 2007یا
الزامی قانونی بر اینکه «برخی از بخشهای خاص یک محصول در
داخل کشور میزبان تولید شود» ( )Hill, 2012که این بخش میتواند
شامل جنبۀ فیزیکی (اجزای یک محصول) یا جنبۀ ارزشی (درصد
ارزش یک محصول) باشد .در جدول  1به بررسی اجمالی سیر تکاملی
سیاستهای توان داخل در هشت کشور درحالتوسعه پرداخته شده
است .این بررسیها بیانگر ماهیت تکاملی این سیاستها در این هشت
کشور است که شامل برخی شباهتها و تفاوتهای گسترده است.
اصلیترین تشابه تبدیل روشها و دستورالعملها به قوانین
رسمی است .بهجز یمن ،بقیۀ کشورها اهدافی را برای تدارکات
بومی تعیین کردهاند ،نیروی کار بومی را استخدام کرده و
جریمههایی را نیز برای نپذیرفتن نیروی بومی مشخص کردهاند
ً
که تماما تحت بررسی دورهای قرار میگیرد .شباهت دیگر ایجاد
ارزش افزوده برای اقتصاد کشور میزبان است که از اهداف
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اصلی IOCها است .این در حالی است که دولت میزبان قدرت
تصمیمگیری و مالکیت بیشتری بر ماهیت و گسترۀ مشارکت بومی
در صنعت نفت دارد.
همچنین تفاوتهای قابلتوجهی همچون تغییراتی در تعاریف
و مفاد دقیق ،سطوح تعهدات IOCها و مقدار ابزارهای اجرایی
برای میزبانی وجود دارد (.)Sigam and Garcia, 2012
درحالحاضر ،در آنگوال و نیجریه قوانین توان داخلی وجود دارد
که به تصویب مجلس رسیده است .این در حالی است که ونزوئال
بر افزایش مالکیت دولتی از طریق ملیسازی متمرکز شده است.
قزاقستان و ترینیداد و توباگو روندی مشابه آنگوال و نیجریه را در
تصویب قوانین توان داخل در پیش گرفتهاند .ضمن اینکه در یمن
نیز ،که کشوری با زیربنای کم و ضعیف در صنعت نفت است،
قوانین تصویبشدهای برای توان داخل و ابتکارات وجود ندارد
که موردتوافق IOCها و دولتها باشد .بررسی شیوه کسبوکار
IOCها در پاسخ به نیازهای توان داخل به درک بهتر ما از نقش
سیاستهای توان داخل کمک میکند تا اطمینان یابیم که صنعت
نفت به نتایج مطلوب در توسعۀ اقتصادی منجر میشود.
IOC .2-1ها و رشد اقتصادی :مواردی برای سیاستهای
توان داخل

اصلیترین بحث این مقاله بررسی نقش توان داخل در تحریک رشد
اقتصادی کشورهای درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت است که بسته به
شیوه کسبوکار مورد استفادۀ IOCها به سیاستهای توان داخل پاسخ
مناسبی میدهد .سیاست اقتصادی تولید نفت در کشورهای درحالتوسعه
تحتتأثیر نقش دولتها و IOCها قرار گرفته و این تأثیر برگرفته از نقش
مثبت صنعت نفت در توسعۀ اقتصادی است .این صنعت شامل بزرگترین
سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،کاالی اولیۀ صادرات و درآمد مالی
است .البته باید درنظر داشت که رشد اقتصادی و نتایج این توسعه رو به
وخامت است و پدیدهای به نام «نفرین منابع» درحال شکلگیری است
( .)Auty, 2010, 2012بدون مداخالت سیاسی منطقی و محتاطانه،
این رابطۀ معکوس به رکود بخشهای غیرنفتی اقتصاد ،کاهش تولید
صادرات ،ضعف قدرت حکومتی (;Ettenborough etal., 2003
 ،)Dieck-Assad, 2006; Ismail, 2010نابرابری اقتصادی و
درگیریهای خشونتآمیز درون دولت ()Bannon and Collier, 2003
منجر میشود.
ازنظر تاریخی ،صنعت نفت با استفاده از قوانین نفتی و مالیای
ی ـاقتصادی بوده است (Lessard
تنظیم شده که حامی پارادایم فن 
 .)and Miller, 2001این فقط در صورتی مورد توجیه است که
اذعان کنیم عملکرد فوقالعادۀ سرمایۀ فشردۀ استخراج نفتی بهعلت
استفاده از ّفناوری سنتی تولید نفتی است که تنها بهوسیلۀ IOCهای
غربی به کشورهای میزبان ارائه میشود و این در حالی است که
IOCهای غربی در پی بهحداکثررساندن سهامداری ،آنهم فراتر از
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جدول :1مثالهایی از توسعۀ توان داخل در کشورهای درحالتوسعۀ منتخب

)Wiig, 2001),
)CRES, 2008a,b(,
()Teka, 2011

مــادۀ  ،20/82ســال  ،1982درخصــوص تــوان داخــل بــا شــمارۀ  127/03بازنویســی شــده اســت .در همــان
زمــان ،قانــون شــمارۀ  14/03ب ـرای ترویــج شــرکتهای خصوصــی آنگــوال بــه تصویــب رســید و دو تبصــره
داشــت90 -1 :درصــد آنگوالســیون یــا افزایــش اســتفاده از کارکنــان آنگــوال شــامل برنامههــای جایگزینــی
بــرای مهاجــران؛  -2توســعۀ صنعتــی :قوانینــی کــه بــر اســاس آنIOC ،هــا بــه کاالهــا و خدمــات آنگــوال
اولویــت میبخشــند و پیشــنهادهای خاصــی را بــرای عقــد قــرارداد بــا شــرکتهای بومــی ارائــه میدهنــد.
IOCهــا بایــد برنامـهای را عرضــه کننــد کــه بهوســیلۀ آن وزارت نفــت بتوانــد قوانیــن را اجـرا کنــد و بــه تصمیــم
نهای��ی برسـ�د .همچنیــن الزم استــ یکچهــارم «گــزارش تکمیــل پــروژه» را بــدون پرداخــت جریمههــای
تعریفشـ�ده یاــ تعطیلـ�ی بهعلــت نقــض قانــون بــه تصویــب برســانند.
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الیحــۀ توســعۀ توانمنــدی صنعــت نفــت و گاز نیجریــه در ســال  2003و سیاس ـتهای توانمندســازی نیجریــه در
ســال  2005بهترتیــب شــامل قوانینــی درخصــوص محــل ارائــۀ خدمــات ،اعطــای قراردادهــای عرضــۀ کاالهــا
بــا ّفنــاوری پاییــن بــه شــرکتهای بومــی و ترجیــح کاالهایــی بــا منبــع بومــی (شــامل دســتیابی بــه  45درصــد
از اهــداف در ســال  )2009میشــود .ایــن دســتورالعملها بــا تصویــب قانــون توانمندســازی نیجریــه در مــاه
آوریــل  2010بــه قانونهــای رســمی تبدیــل شــدند و شــرکت ملــی نفــت نیجریــه ( 1)NNPCبهعنــوان آژانــس
نظارتــی اصلــی تعییــن شــد .ایــن قانــون تصریــح کــرده اســت کــه  65درصــد از پروژههــای مربــوط بــه انــرژی
بایــد نیجریـهای باشــد و  60درصــد لولههــای فــوالدی بایــد بومــی ســاخته شــوند .ایــن قوانیــن همچنیــن شــامل
مشــارکت بیــن ســازمانهای دولتــی و ذینفعــان صنعــت ب ـرای توســعۀ راهبردهــای بومــی اســت.
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تــوان داخــل بهطــور ضمنــی در قانــون نفــت ســال ( 1997شــمارۀ  )9478 /97تعریــف شــده اســت .اغلــب
مقــررات دقیــق و ســختگیرانه از ســال  2003معرفــی شــدند .ب ـرای مثــال ،پیشــنهاد  IOCب ـرای پروژههــای
 E & Pبــا توجــه بــه مقــررات موجــود درخصــوص انطبــاق تــوان داخــل ارزیابــی شــدند و ایــن اهــداف بههمـراه
مقــررات انطبــاق تــوان داخــل مربــوط بــه آن ســاالنه ارتقــا مییابنــد .در ســال  ،2003برنام ـهای ملــی ب ـرای
توســعۀ صنعــت نفــت و گاز تحــت نظــر شــرکت پتروبـراس 2بــه ثبــت رســید تــا توانمندســازی بومــی را ترویــج
دهــد .مصوبــۀ شــمارۀ  36ســال  2007و قانــون شــمارۀ  6 /2007معیــار و مراحــل صــدور گواهینامــۀ تــوان
داخــل را مشــخص کــرده اســتIOC :هــا بایــد تــا  40درصــد مشــارکت بومــی را ارائــه دهــد تــا آژانــس ملــی
نفــت ،گاز و ســوختهای زیســتی ( 3)ANPکشــور بتوانــد آن را ارزیابــی کنــد
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انتشــار مــدارک ب ـرای بهرسمیتشــناختن سیاســت تــوان داخــل  -2009قانــون جمهــوری قزاقســتان (شــمارۀ
 )-233IVتوســعۀ تــوان داخــل را ثبــت کــرده و اهدافــی را بـرای نیــروی کار قزاقســتان ( 60درصــد) ،خدمــات
( 70درصــد) ،کارکنــان ( 70-90درصــد بــا توجــه بــه درجــۀ پرســنل از پاییــن بــه بــاال) ،تأمیــن کننــدگان
خدمــات ( 95درصــد از کارکنــان بومــی) و کاالهــای بومــی ( 15درصــد) تعییــن کــرده اســت کــه تــا ســال
 2012قابلدســتیابی اســت .در ســال  2010قانــون جدیــد موســوم بــه سابســویل 4و اســتفاده از منابــع زیرزمینــی
بــا هــدف  50درصــد تولیــد بومــی توســط تأمینکننــدگان ق ـزاق تــا ســال  ،2012مشــاغل مشــترک اجبــاری بــا
شــرکت کزمونایگــس 5کــه یــک شــرکت ملــی نفــت اســت ( 51درصــد از حداقــل ســود ســهام) در تمامــی
اکتشــافات جدیــد و قراردادهــای تولیــد و قــدرت دســتیابی بــه زمینههــای جدیــد بــدون ایجــاد مناقصــه
تصویــب شــدIOC .هایــی کــه نتواننــد نیازهــای موجــود را بــرآورده کننــد در معــرض خطــر ازدس ـتدادن حــق
قانونــی خــود در قراردادهــای اســتخراج ق ـرار دارنــد.
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بهنظــر میرســد باوجــود اینکــه قانونــی دراینبــاره وجــود نــدارد ،تــوان داخــل در ونزوئــا بســیار رایــج اســت.
قانــون ســال  20 ،1992درصــد مشــارکت بومــی را ثبــت رســمی کــرده اســت .ایــن قانــون بــا تبصرههایــی دربــارۀ
تــوان داخــل همــراه شــده اســت کــه بــر «ســود ملــی» و «توســعۀ اجتماعــی» کشــور در تمامــی پروژههــای
 E&Pتأکیــد دارنــد .از ســال  ،2001قوانیــن بــر مشــارکت  100درصــدی شــرکتهای دولتــی تأکیــد دارنــد
کــه از ایــن طریــق امــکان ایجــاد مشــاغل مشــترک گوناگونــی بــا IOCهــا وجــود دارد کــه در آن (مثــل )PDSVA
حداقــل دارای بیــش از  50درصــد ســهام اســت .ایــن مجوزهــا هســتند کــه تعهــدات /دســتورالعملهای مربــوط
بــه مشــارکت بومــی و کمــک بــه ســرمایۀ تــوان داخــل را تعییــن میکننــد.
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2. Petrobras
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چگونگی پاسخ شرکتهای بینالمللی نفت و گاز به سیاستهای توان داخل
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قانــون شــرکتهایی بــا مســئولیت محــدود (IOC )2007هــا را وادار کــرده تــا هزینههــای مســئولیت
زیســتمحیطی و اجتماعــی (بنــد  )74و گزارشــی از شــواهد مربــوط بــه اجــرای موفقیتآمیــز آن را ارائــه
نماینــد (بنــد  ،BPMIGAS -2009 .)66کــه یــک تنظیمکننــدۀ ملــی اســت ،تحــت نظــارت «راهنمــای فنــی
اســتفاده از تولیــد بومــی» وزارت صنایــع قـرار دارد .قانــون شــمارۀ  49حداقــل  %35از تــوان داخــل در عملیــات
را هــدف IOCهــا تعییــن کــرده اســت و جریمههــای قابلتوجهــی را بـرای نقــض قانــون درنظــر گرفتــه اســت.
1
 -2011مقــررات اعضــای شــورا بــه شــمارۀ  211 /48بــر روی تــوان داخــل مــواد نفتــی در منطقــۀ بوجونگــورو
(بنــد  ،7فصــل IOC )3هــا را وادار ســاخته کــه بــا شــرکتهای بومــی همــکاری کننــد تــا تــوان داخــل را بــا
اولوی ـتدادن بــه شــرکتهای بومــی در پروژههــای گوناگــون ارتقــا بخشــند.
انتشار راهبرد توان داخل برای بخشهای مختلف انرژی شامل مالکیت ،کنترل ،تصمیمگیری و دسترسی
ترجیحی شهروندان ترینیداد و توباگو به سرمایهگذاری .این راهبرد شامل سه رکن است که هرکدام از آنها
توسعۀ تواناییهایی را در صنعت نفت بههمراه دارند -1 :توسعۀ توانایی بومی؛  -2آموزش و پرورش؛  -3تنوع
و ایجاد کسبوکار جدید .کمیتۀ دائمی توان داخل برای اجرای این راهبرد درنظر گرفته شده است .همچنین
دولت درحال ثبت پایگاه دادهای برای پروژهها و فراهمکردن فرصت برای تأمینکنندگان بومی است تا به
شرکتها و تأمینکنندگان برای شبکهسازی با یکدیگر کمک کند.
الزامــات قانونــی کــه در هفــت کشــور مذکــور وجــود دارد ،بهنــدرت در یمــن یافــت میشــود .دولــت نوعــی
مشــارکت مجــاز را ب ـرای جامعــه مشــخص کــرده ،امــا هیــچ هدفــی تعیــن نشــده اســت .هــر بخشــی از تــوان
داخــل کــه در IOCهــا یافــت میشــود ،طبــق رایزنیهــای دولــت و IOCهــا در کشــوری انجــام میگیــرد کــه
فاقــد قوانیــن تــوان داخــل اســت .میتــوان گفــت ،بــدون چارچــوب قانونــی ،تــوان داخــل در یمــن ،علیرغــم
میــل مالــکان ،تعریــف مشــخصی نخواهــد داشــت.

سهم رشد اقتصادی در کشورهای میزبان هستند (Lessard and

 .)Miller, 2001; Dongkun and Na, 2010ضمن اینکه انتظار
میرود IOCها ،بیشتر از آنچه مورد نیاز است ،در حوزۀ مسئولیت
اجتماعی مشارکتی نیز ابتکار عمل به دست گیرند تا بدین صورت
موردتمجید دولتها قرار گیرند (Frynas, 2005; Gulbrandsen
.)and Moe, 2005; Eweje, 2007; Auty, 2012
اگرچه این روش ،بهعلت حضور IOCها ،به ایجاد نارضایتی
عمومی در کشورهای درحالتوسعه منجر شده است ،اما میتوان
از ّفناوریهای غربی ،تأمینکنندگان و نیروی کار خارجی
مورداستفادۀ IOCها بهره برد (Auty, 2012; Lessard and
 )Miller, 2001این نکته را نیز باید مدنظر داشت که درعینحال
این روش هزینههای هنگفتی برای دولت بههمراه دارد ،زیرا بهجای
حرکت در مسیر اشتغالزایی بومی ،در مسیر دیگری حرکت کرده
که بهنوعی غیرقانونی نیز محسوب میشود (Dongkun and
.)Na, 2010; Auty, 2012; Click and Weiner, 2010
عالوهبراین IOCها متهم به انجام فعالیتی میشوند که نهتنها
کمکی به حل بحران نکرده ،بلکه برای مقابله با مشکالت ناشی از
«نفرین منابع» نیز نتوانسته به کشورهای درحالتوسعه کمک کند
(.)Frynas, 2005; Eweje, 2007
با تصویب دستورالعملهای توان داخل ،کشورهای درحالتوسعه
با IOCها توافق کردند تا درجهت توسعۀ اقتصاد بومی کشور میزبان
و افزایش حداکثری سود مشارکت کنند .مطالعات انجامشده نشان
میدهند که قوانین توان داخل با محدودکردن رقبای خارجی به

شرکتهای داخلی سود بیشتری میرساند (;UNCTAD, 2007

Wilson and Kuszewsk, 2011; Tracy et al., 2011; Hill,

 .)2012سیاستهای توان داخل ،با ِاعمال محدودیتهایی
بر واردات ،سبب افزایش قیمت کاالهای وارداتی میشود و
بهاینترتیب اطمینان حاصل میشود که اجزای بومی تولیدشده با
قیمتهای کمتر در دسترس مصرفکنندگان است .گفتنی است
درزمینۀ صنعت نفت IOCها ،مصرفکنندگان و شرکتهای
بومی (تأمینکنندگان و پیمانکاران) تولیدکننده محسوب میشوند.
بنابراین توان داخل میتواند ،با تحریک و تشویق تولید بومی،
پاسخی به «نفرین منابع» باشد و درنهایت اشتغالزایی بومی و
رشد درآمد در کشورهای میزبان را بههمراه داشته باشد ،اگرچه
ً
باید درنظر داشت که وجود سیاستهای توان داخل لزوما بهمعنای
تضمین دستیابی به این نتایج نیست .روشهای کسبوکار IOC
ها برای بهرهبردن از فرصتها (نیروی کار کمهزینه و اجزای آن) و
رفع موانع (کمبود نیروی کار و ساختار ضعیف و توسعهنیافته) در
رابطه با سیاستهای توان داخل است که میزان تأثیر این سیاستها
را مشخص میکند و به کشورهای میزبان در مقابله با مشکل
«نفرین منابع» کمک میکند.
 .3-1سیاستهای توان داخل ،زمینۀ شکلدهی شیوههای
کسبوکار IOCها
شواهد تجربی از تاریخچۀ کسبوکارهای بینالمللی نشان میدهد
که چگونه شرکتهای چندملیتی در حوزۀ صنعت منابع طبیعی درجهت
1. Bojonegoro
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شکل  :1بحث دربارۀ شیوه کسبوکار IOCها با توجه به
سیاستهای توان داخل

توسعۀ کشورهای میزبان ،متناسب با نیازهای بومی آنها ،متفاوت عمل
میکنند) ( .)Liu, 2011; Henisz et al., 2013شیوۀ کسبوکار
IOCها درزمینۀ توان داخل شامل اقداماتی برای افزایش منابع بومی
( ،)Blalock and Simon, 2009رسیدگی به تأمینکنندگان بومی
( )Liu et al., 2011; Zhou and Xu, 2012و توسعۀ راهبردهای
منابع انسانی جهانی (Bjorkman et al., 2007; Egels-Zanden,
 )2014است که میتواند برای افزایش مشروعیت بومی (Reimann et
 )al., 2012در کشورهای درحالتوسعه مالک عمل قرار گیرند و اجرا
شوند .موفقیت این فعالیتها به ساختار انتخابهای سیاسی کسبوکار
مربوط به تأمینکنندگان مالی و فرمهای سازمانی بستگی دارد (Chow
 .)et al., 2012پژوهشگرانی به نام مارتا 1و ِل ِنوی )1994( 2ادعا میکنند
که موفقیت شرکتهای چندملیتی در کشور میزبان بستگی به راهبردهای
برنامهریزیشده و فعالیتهای تضمینی دارد که مبتنی بر پاسخهای مؤثر
به تغییراتی است که مربوط به سیاستهای سازمانی آن کشور است .با
توجه به دالیل مذکور ،شیوه کسبوکار مورداستفادۀ IOCها برای پاسخ به
سیاستهای توان داخل را میتوان از دو جنبه بررسی کرد :توسعۀ ظرفیت
ّفناوری و توسعۀ ظرفیت انسانی .هر دوی این جنبهها برای کمکهای
گستردهتر به توسعۀ اقتصادی IOCها بهکار میروند (شکل .)1
ازنظر توسعۀ ظرفیت ّفناوریIOC ،ها ازسوی تأمینکنندگان
بومی برای تجهیز منابع تحت فشارند تا ظرفیت ساختارهای
بومی را تا اندازهای افزایش دهند که از آنها بهعنوان تأمینکنندگان
مطلوب یاد شود .ازنظر توسعۀ ظرفیت انسانی ،در زمان انجام
کار برای توسعۀ ظرفیتها و همکاری با سازمانهای بومی IOC
ها ،اولویت با بهکارگیری اتباع کشور میزبان است .همپوشانی
بین توسعۀ ظرفیت ّفناوری و انسانی موجب افزایش ظرفیت تولید
اقتصادی میشود و این افزایش ،با ارتقای توسعۀ اقتصادی ،به ارائۀ
راهکارهایی برای حل مشکل «نفرین منابع» میانجامد (Klueh
.)et al., 2009; Warner, 2011; Kazzazi and Nouri, 2012
 .4-1روش تحقیق

در این مقاله ،برای بررسی شیوه کسبوکار IOCها در پاسخ به
1. Murtha
2. Lenway

سیاستهای توان داخل ،از ابزار تحقیق تحلیل روایتی استفاده شده
است .تحلیل روایتی مستلزم تحلیل محتوا با استفاده از دادههای ثانویه
( )Ngoasong, 2009است که بهمنظور تعیین نوع و عملکرد روایات
و بازسازی روابط بین اتفاقات و موقعیت آنها ( )Zilber, 2007انجام
میشود .روایات «داستانها ،افسانهها ،و دالیلی برای انجام دادن یا
ندادن کاری» است ( .)Bruner, 1991درخصوص مطالعات ّ
کمی،
ً
بهنظر میرسد تحلیل روایتی «مرزها را دقیقا مشخص نمیکند و کمتر
بهکار میرود» ( .)Suzuki, 1980بنابراین ،در این مطالعه از روش
کیفی استفاده شده است .علت انتخاب این روش داشتن ظرفیت بهتر
برای توضیح شیوه کسبوکار شرکتها در پاسخ به تغییرات محیط
بیرونی ( )Zilber, 2007; Ngoasong, 2009است .تاریخچۀ
سیاستگذاری (Hananel, 2010, Sovacool and Drupady,
2011; Swiatkiewicz-Mosny and Aleksandra Wagner,
 )2012; Ngoasong, 2009نشان میدهد که تحلیل روایتی چگونگی
استفادۀ ذینفعان مختلف از روشهای متفاوت برای پاسخ به موارد
سیاسی ،آن هم در موقعیتی خاص ،را توضیح میدهد.
غربی بیپی ،شل ،اکسونموبیل ،شورون و توتال
انتخاب پنج ِ IOC
برای مطالعه نشاندهندۀ حضور آنها در کشورهای درحالتوسعه و نیاز
به اطالع از شیوه کسبوکار مربوط به سیاستهای توان داخل است.
همچنین نمونههای فراوانی در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه
وجود داشت ،اما در این تحقیق انتخاب بر اساس سه معیار زیر
صورت گرفته است -1 :کشورهایی که در دهۀ گذشته سیاستهای
توان داخل داشتند و حداقل یکی از این پنج  IOCدر آن حضور
داشتهاند؛  -2کشورهایی با سابقۀ طوالنی تولید نفت (مانند نیجریه،
ً
آنگوال و ونزوئال) و آنهایی که در صنعت نفت تقریبا تازهکارند (مانند
قزاقستان و یمن) ()UNCTAD, 2007؛  -3تفاوت در سطوح توسعۀ
اقتصادی ازنظر بازار اقتصادی روبهرشد (برزیل) و جانبی (اندونزی و
نیجریه) و بازارهای اقتصادی کمترتوسعهیافته (مانند آنگوال ،ونزوئال،
ترینیداد و توباگو ،یمن و اندونزی) (.)Cavusgil et al., 2013
این ترکیب باعث ایجاد بحث گستردهای دربارۀ ماهیت و منطق شیوه
کسبوکار IOCها برای پاسخ به سیاستهای توان داخل در بین
کشورهای درحالتوسعه شد.
دادههای ثانویه از دو منبع در سالهای  2000تا 2012
جمعآوری شده است -1 :گزارشهای ساالنه ،خبرنامه ،انتشارات
مطبوعاتی و ارائههای شرکتها که در وبگاه IOCها منتشر شده
است؛  -2مستندات سیاسی مربوط به توان داخل ،گزارشهای فنی
و مطالعات دولت ،سازمانهای بینالمللی و سازمانهای مشاورهای
مستقل .از طریق این دو منبع اطالعاتی ،گزارشهای منتشرشده
در وبگاههای سازمانهای جامعۀ مدنی ،رسانهها و سازمانهای
تحقیقاتی و علمی بررسی شدند تا قابلیت اطمینان و ثبات دادههای
بهدستآمده از اسناد و وبگاههای IOCها تأیید شود.
با توجه به تعداد زیاد وبگاهها و حجم باالی اطالعات ،موضوع

چگونگی پاسخ شرکتهای بینالمللی نفت و گاز به سیاستهای توان داخل

مهم انتخاب و جمعآوری دادههای مناسب است .موضوع نکتۀ
اصلی در تحلیل است که پایه و اساس تحلیل روایتی را شکل
میدهد؛ بهعبارتی« ،ادعایی دربارۀ موضوعی خاص» (Suzuki,
 .)1980در این مطالعه «توان داخل» موضوع اصلی درنظر گرفته
شده است ،زیرا برای IOCها امکانپذیر نیست که بدون اشاره به
توان داخل به توضیح فعالیت کسبوکاری بپردازد که برای پاسخ
به سیاستهای توان داخل درنظر گرفته شد ه است .در این مقاله
ترکیبی از توان داخل و هریک از این هشت کشور در محدودۀ
وبگاهها و پایگاه دادههایشان جستوجو شده و فقط آن مستنداتی
بررسی شده که دربارۀ توان داخل و کشورهای موردنظر بودند.
با مطالعۀ هدفمند و منظم محتوای اسناد مربوط به IOCها،
میتوان شیوه کسبوکار بهخصوص چگونگی ارتباط این اهداف
با الزامات سیاست توان داخل را توضیح داد .توضیح این وقایع
و رویدادها ،روایتهایی را بهوجود میآورد (;Suzuki, 1980
 )Zilber, 2007که تجارب IOCها را دربارۀ توان داخل مطرح
میکند ( .)Sovacool and Drupady, 2011مقایسۀ روایات
در بین پنج  IOCو کشورهای درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت نشان
میدهد که الگوی مشترکی در شیوه کسبوکار IOCها برای
پاسخ به سیاستهای توان داخل وجود دارد .برای مثال ،مدیریت
ارشد در تمامی IOCها توان داخل را عامل اصلی تدوین راهبرد
درنظر میگیرند ،همانطور که در اسناد منتشرشدۀ توان داخل و
وبگاههای شرکتها آمده است.

 .2نتایج
تحلیل روایتی مربوط به شیوه کسبوکار پنج  IOCنشان میدهد
که راهبردهای IOCها در کشورهای درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ
نفت در راستای کسبوکار بهگونهای است که به «توسعۀ
اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی» منجر شود .گزارشهای ساالنه
نشان میدهند که چگونه این راهبردها در بهرسمیتشناختن تعهد
آنها به قوانین مربوط به توان داخل تأثیرگذار است .رایجترین
الگوی شیوه کسبوکار پنج  IOCتوسعۀ اسناد راهبرد توان داخل
اسناد
با استفاده از دادههای وبگاههای مربوط به آن است .این
ِ
مربوط به راهبرد ،تعدادی از ارکان موضوعی مرتبط را فهرست
میکنند (جدول  .)2درحالیکه انتخاب واژهها در هر IOC
متفاوت است ،همگی زیرمجموعۀ موضوع توسعۀ ظرفیت انسانی
و توسعۀ ظرفیت ّفناوری در راستای موضوعات مطرحشدۀ قبلی
درنظر گرفته میشوند.
این ارکان موضوعی در راستای راهبردهای توان داخل IOCها
هستند و در روایاتی نشان داده شده که از آن برای ثبت منابع انسانی
و شیوه کسبوکار خود استفاده میکنند .این فعالیتها ،در قالب
اقدامات ،برنامههایی هستند که هر  IOCدر کشورهای خاصی
آن را ارائه و اجرا کردند .بهطور مشابه ،تمامی IOCها اقدامات
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جدول  :2ارکان موضوعی راهبردهای توان داخل IOCها
(منبع :تحلیل روایتی برای تعیین موضوعات هریک از وبسایتها و
اسناد راهبرد توان داخل IOCها)

شرکتهای
بینالمللی
نفت و گاز
اکسونموبیل

شل
شورون

بیپی
توتال

ارکان موضوعی راهبردهای توان داخل
توسعۀ نیروی کار ،سرمایهگذاریهای
اجتماعی راهبردی ،توسعۀ تأمینکننده
توسعۀ ظرفیت ،توسعۀ تولید بومی،
آموزش و پشتیبانی
انتخاب ترجیحی ،توسعۀ ظرفیت،
توانمندسازی صالحیتهای بومی،
تحقیق و توسعه
توسعۀ تأمینکنندگان رقابتی بومی،
توسعۀ ظرفیت کارکنان ،توسعۀ اقتصاد
بومی ،شناسایی و ترغیب ذینفعان
توسعۀ پایدار مهارتهای بومی ،ایجاد
ظرفیت صنعتی ،انتظارات ذینفعان

مشترکی انجام میدهند تا ثابت کنند که چگونه این اقدامات و
فعالیتها  IOCرا قادر میسازد تا با نیازهای توان داخل همسو
شود .همانطور که در پاراگرافهای بعدی بحث میشود ،روایتها
بهطور ضمنی نشاندهندۀ چگونگی اجرای شیوه کسبوکار در
پاسخ به سیاستهای توسعۀ توان داخلاند.
درخصوص توسعۀ ظرفیت ّفناوریIOC ،ها فرایند مشخصی
برای ورود منابع بومی دارند .برای تعیین پیمانکاران یا
تأمینکنندگان شایستۀ بومی ،شرکت شل دستورالعملی برای فرایند
پروژههای تجاری تعیین کرده است .این سند ،بهنوعی ،خالصهای
از اصول اصلی شرکت شل با توجه به تخصیص قراردادها و
فرایندهای مزایده است و از تمامی شرکتهایی (خارجی و بومی)
که قراردادهایی با ارزش باال دارند درخواست میکند تا برنامۀ توان
داخل را در سیستم خود وارد کنند .شرکت اکسونموبیل برندۀ
سیستم صالحیت مشترک 1شده است که درواقع پایگاه دادهای
بومی از
برای ردیابی و پیگیری تواناییها و قابلیتهای شرکتهای ِ
قبل ثبتشده در نیجریه است ( .)Mbat et al., 2013روشهای
مشابهی برای سایر IOCها نیز در کشورهای درحالتوسعه وجود
دارد که هدف آن تضمین شفافیت در انتخاب تأمینکنندگان بومی
بهمنظور توسعۀ تأمینکنندگان ،کنترل کیفی و بهصرفهبودن هزینهها
است .باوجود اینکه شرکتهای بومی این استانداردها را ندارند،
تأمینکنندگان خارجی بالفاصله برای جانشینی آنها درنظر گرفته
نمیشوندIOC .ها ،بهمنظور ارتقای ظرفیت تأمینکنندگان بومی
تا حد مطلوب ،روشهای کسبوکاری را تعیین کردهاند که
1. Joint Qualification System
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مستقیم بر روی آنها سرمایهگذاری میکند.
تخصیص بودجه برای ارتقای ظرفیت تأمینکنندگان بومی
بخش اصلی توسعۀ ظرفیت ّفناوری است .پروژۀ کننانبال 1شرکت
بیپی در سال  2002در ترینیداد و توباگو ،با هدف توسعۀ زنجیرۀ
تأمین بومی ،مثالی عینی بر این مدعی است .این موضوع شامل
سرمایهگذاری مستقیم و مدیریت از طریق توابع بومی است که
موجب جابهجایی تأمینکنندگان آمریکایی با تأمینکنندگان بومی
و درنتیجه مهندسان ،طراحان و سازندگان بومی میشود .این سند
بخشی از اصول شرکت بیپی است ،در ارتباط با توسعۀ توان
داخل ازنظر ایجاد مهندسی رقابتی بومی ،ظرفیت ساخت آن،
ایجاد اشتغال و ارائۀ راهحلهای مقرونبهصرفه برای پروژههای
آیندۀ شرکت بیپی.
عالوهبر سرمایهگذاری مستقیمIOC ،ها با بانکهای بومی
مشارکت میکنند تا دسترسی به بودجه را تسهیل کنند و از این
طریق تأمینکنندگان مالی را قادر سازند تا ظرفیت خود را برای
تأمین کیفیت کاالهای موردنیاز IOCها افزایش دهند .پیمانکاران
طرحهای مالی را پشتیبانی میکنند؛ از جملۀ این اقدامات میتوان
به یادداشت تفاهم جهانی ( 2)GMoUsبین شرکت شل و پنج
بانک اصلی در نیجریه اشاره کرد .طبق این برنامه هر بانک متعهد
میشود،یک بیلیون دالر وام کمبهره به تأمینکنندگان بومی اعطا
کند .تأمینکنندگان بومی که این وام را دریافت میکنند متعهد
میشوند که از آن برای توسعۀ منابع مورداستفادۀ شرکت شل در
نیجریه استفاده کنند .ورود بانکها به این عرصه در برنامههای
شرکتهای توتال و شورون نیز مشاهده میشود که سرمای ه و
پشتیبانی فنی را برای شرکتهای بومی در تمامی هشت کشور
موردمطالعه فراهم میکنند.
ازنظر توسعۀ نیروی کارIOC ،ها فعالیتهایی را معرفی
میکنند که مبتنی بر داشتن توانایی و مهارتهای فنی و مدیریتی
کافی شهروندان کشور میزبان باشد؛ بهنحویکه بتوانند در صنعت
نفت کار کنند ،درعینحال عدم توانایی آنها نیز مانع جذب
مستقیمشان نشود .یکی از این فعالیتها که مربوط به شرکت
توتال است مشارکت توسعۀ بومی است که شامل پروژۀ LNG
میشود .این پروژه در سال  2005با هدف بهکارگیری کارکنان
یمنی ،تا  90درصد در سال  ،2015در یمن ثبت شده است .یک
مرکز آموزشی ایجاد شد تا به افراد بومی مهارتهای الزم آموزش
داده شود و مهندسان ،متخصصان و ناظران بومی تربیت شوند.
دروس آموزشی نیز شامل زبان انگلیسی و آموزش عملی در خارج
از کشور بود .ضمن اینکه یک برنامۀ جایگزین نیز تعیین شد برای
جابهجایی مهاجران با افراد بومی که آموزش کامل دیده بودند .در
1. Cannonball
2. Global Memor- andum of Understanding

شکل  :2شیوه کسبوکار مورداستفادۀ IOCها برای پاسخ به
سیاستهای توان داخل

همین راستا ،گواهینامۀ توسعۀ کسبوکار بومی شرکت شورون،
به نام  ، LBDدر اندونزی آموزش را برای شرکتها و مؤسسات
کوچک فراهم کرد تا آنها را بهعنوان تأمینکنندگان موردتأیید برای
عقد قرارداد آماده سازد ( .)Garrigo, 2011شرکت شورون طرح
مشارکت دانشگاهی خود را در آنگوال ،اندونزی و نیجریه با هدف
آموزش باکیفیت همراه با هزینۀ کم برای کارکنان و همچنین ایجاد
ِ
ظرفیت دانشگاهها برای آموزش و استخدام افراد بومی اجرا کرد .با
توجه به تحلیل باال ،شکل  2خالصهای از شیوه کسبوکار IOC
ها را ارائه میدهد که با چارچوب نظری توسعهیافته در بخش
 3-1در ارتباط است .عالوهبر فعالیتهای مشخصشدۀ صنعت
نفت که در باال بحث و بررسی شد ،روشهای مختلف افزایش
ظرفیت ،مانند افزایش سرمایهگذاریهای کوچک ،وجود دارند که
در تمامی IOCهای موردمطالعه کارآفرینان بومی را در زمینههای
کشاورزی ،تشریفات ،خدمات اجتماعی ،پزشکی و برنامههای
زیربنایی اجتماعی (مراقبتهای بهداشتی) آموزش میدهند تا
بتوانند در راستای ایجاد کسبوکار جدید ،اشتغا لزایی و ارتقای
سالمت افراد بومی گام بردارند .این روشها در مستندات راهبرد
توان داخل IOCها به ثبت رسیده است.

 .3بحث
این بخش به بحث دربارۀ راهبرد توان داخل IOCها در مقایسه
با شیوه کسبوکار پنج  IOCو بررسی تاریخچۀ گستردهتری از
توان داخل در کشورهای درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت میپردازد.
چهار راهبرد روایتی ( )Zilber, 2007; Ngoasong, 2009دربارۀ
اساس راهبرد توان داخل و فعالیت عملی که در بخش  3بحث
شده وجود دارد .1 :مشارکت مستقیم برای بازنگری در الزامات توان
داخل مدنظر دولتها؛  .2چارچوب انطباق قانونی؛  .3کسبوکار
با هدف دنبالکردن راهبردهایی با توان داخل؛  .4ابتکارات
مسئولیت اجتماعی مشارکتی.
 .1-3تبادلنظر IOCها و دولتها ،دربارۀ توان داخل

اولین راهبرد روایتی IOCها مذاکرات هماهنگ با سازمانهای
دولتی بهمنظور افزایش اطمینان از انطباق مطلوب قوانین داخلی

چگونگی پاسخ شرکتهای بینالمللی نفت و گاز به سیاستهای توان داخل

است .در نیجریه ،شرکت شل پیشنهادهای فنی مستقیمی را به
مقامات دولتی ارائه کرده که از توسعۀ الیحۀ توانمندسازی نیجریه
پشتیبانی میکند ،درحالیکه تمامی IOCها در کمیتۀ ملی ماهانه
دور هم جمع میشوند تا فرایند توسعۀ توان داخل را بررسی کنند
( .)CRES, 2008 a, bدر قزاقستان ،مذاکرات بین میدان عملیاتی
نفتی کراچاگاناک ( )KPOو کنسرسیومی شامل پنج ( IOCگروه
بیجیِ ،انی ،شورون ،تگزاکو و لوکاویل) و دولت قزاق نقش
حیاتی در توسعۀ برنامۀ افزایش توانمندسازی داشته است .بعدها
قانون توانمندسازی قزاق ()Wilson and Kuszewski, 2011
به ثبت رسانده شد .در این شرایط ،راهبردهای توان داخل IOC
ها ناشی از نیاز به اتخاذ رویکردی مشورتی و پیشگیرانه است،
بهنحوی که مقررات توان داخل را با راهبردهای مشارکتی خود
تطبیق دهد.
برای کشورهایی که سیاستهای توان داخل تصویبشدهای
دارند ،اولین بازخورد از سوی IOCها نقد قوانین «سختگیرانه»،
«بلندپروازانه» و «غیرواقعی» بوده است .بسیاری از آنها به
مشکالت کشور میزبان (کمبود نیروی کار ماهر و تأمینکنندگان
واجد شرایط بومی) برای دفاع از راهبرد خود در استفاده از نیروی کار
و تأمینکنندگان خارجی اشاره میکنند ( .)Bakare, 2011برخی
دیگر نیز به سازوکارهای غیرشفاف و سختگیرانه بهمنزلۀ مانعی
برای سرمایهگذاریهای مداوم خود در صنعت نفت اشاره میکنند
( .)Bakare, 2011درنتیجهIOC ،ها همواره تالش میکند تا برای
کاهش این الزامات راهحلی پیدا کند .در سال  ،2004شرکت نفت
قزاقستان یک تفاهمنامۀ امضاشده توسط  47شرکت نفت خارجی
را به ریاست جمهوری قزاقستان فرستاد و قوانین توان داخل «بسیار
سختگیرانه» را نقد کرد .آنها معتقد بودند که این قوانین برخالف
قانون اساسی کشور است و مانعی برای سرمایهگذاری مستقیم
خارجی مربوط به نفت ( )Ritchie, 2004است .اگرچه ،همانطور
که در جدول  1نشان داده شد ،این مذاکرات نتوانسته تأثیری در قوانین
بگذارد .بنابراین IOCها روش دیگری را برای ترغیب ذینفعان
اصلی بهمنظور توسعۀ توان داخل اتخاذ کردهاند.
 .2-3انطباق قانونی با اهداف توان داخل

دومین راهبرد روایتی مورداستفادۀ IOCها بیان شواهد ّ
کمی
انطباق با اهداف توان داخل برای مشروعیتیافتن عملکرد
سیاستگذاران و جامعۀ مدنی بزرگتر است .برزیل از یک «آییننامۀ
توانمندسازی داخلی» بهمنزلۀ ابزاری برای اندازهگیری میزان توان
داخل استفاده میکند .این موضوع IOCها را قادر میسازد تا
چارچوب واضحی ایجاد کنند و طبق آن دادههای ّ
کمی را ارائه دهند
( .)IPIECA,2011در هفت کشور دیگر ابزار اینچنینی وجود
ندارد .هرکدام از این پنج  IOCاقدامات پیشگیرانهای برای پاسخ به
انطباق بومی انجام میدهند .قابلتوجهترین این اقدامات عبارتاند
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از .1 :استخدام حسابرسان خارجی مستقل و سازمانهای غیردولتی
بومی برای تضمین استقالل پروژههای توان داخل؛  .2ایجاد
یادداشت تفاهم جهانی با دولتهای میزبان و گروههای جامعۀ
بومی برای اطمینان از توافق عام مبنی بر اینکه شیوه کسبوکار
IOCها با مقررات توان داخل تا حدودی همسو باشد.
با توجه به بحثهای باال ،راهبرد توان داخل IOCها را میتوان
چارچوبی برای توافق درنظر گرفت .راهبرد روایتی ،برای بیان
شواهد مبنی بر توافقIOC ،ها را قادر میسازد تا با مشکالت
رقابتی در کشورهای درحالتوسعه ،مانند سیستم گزارشی ضعیف
و سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی ،مقابله کنند (UNCTAD,
 .)2007; Wilson and Kuszewski, 2011باوجود این مشکالت،
IOCها ملزماند که ،در انجام اقدامات مناسب برای نظارت دقیق ،به
پیمانکاران و تأمینکنندگان بومی اولویت دهندIOC .ها همزمان باید
به درخواستهای قبلی دولت برای ارائۀ شواهد نیز رسیدگی کنند.
در برزیل مزایدههای IOCها برای عقد قرارداد و مجوزهای عملیاتی
رد شده و در ونزوئال داراییهای IOCها ملی شده است که همگی
بهنوعی بهعلت رعایتنکردن قوانین مربوط به توان داخل است
(.)UNCTAD, 2007; Click and Weiner, 2010
 .3-3تصویب کسبوکار با هدف دنبالکردن راهبردهایی
با توان داخل

سومین راهبرد مورد استفادۀ IOCها ،تصویب یک کسبوکار برای
راهبرد توان داخل است .این امر مستلزم این است که IOCها ،قوانین
توان داخل را فرصت درنظر بگیرند ،نه تهدید تا بتواند سود سهام
ذینفعان را به حداکثر برسانند و کارایی عملیاتی را افزایش دهد .این
کسبوکار باعث میشود IOCها بپذیرند که در راهبرد توان داخل،
استفاده از نیروی کار و تأمینکنندگان بومی در کشورهای درحالتوسعۀ
میزبان از بهکارگیری تأمینکنندگان یا مهاجران خارجی بهتر است.
استفاده از تأمینکنندگان و مهاجران خارجی ،جدا از هزینههای
مستقیم واردات و هزینههای انتقال برای مهاجران ،خطرهای غیرفنی
مانند مقاومت ذینفعان را نیز دارد که سبب تأخیر پروژه میشود.
( .)Bakare, 2011; UNCTAD, 2007بهمنظور افزایش بهرهوری
در این موضوعIOC ،ها بر پایۀ شرکتهای مهندسی ،تدارکات
و ساختوساز ( )EPCمانند جاکوبز و هالیبرتون استوارند تا
فعالیتهای خود را پیادهسازی کنند و از ارزش افزودۀ بومی ارائهشده
پشتیبانی کنند (.)Urge- Vorsatz et al., 2007
با توجه به مباحث باال ،راهبردهای توان داخل IOCها را
میتوان «سرمایهگذاری مستقیم در شرایط مخاطرهآمیز» در
مقابل «هزینههای واقعی و اعتباری اعتراضها ،توقفهای کار،
تحریمها و واکنشهای قانونی» ()Wise and Shtylla, 2007
پلوئس ( )2011معتقدند اغلب تأخیرها
درنظر گرفت .هکنبروخ و ِ
در پروژههای نفتی بهعلت خطرهای غیرفنی است .بنابراین IOC
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ها میتوانند با خطرهای غیرفنی از طریق توسعۀ فعالیتهای توان
داخل ،مانند سرمایهگذاری در جوامع ،مقابله کنند.
 .4-3ترکیب ابتکارات مسئولیت اجتماعی مشارکتی
بهمنزلۀ بخشی از راهبرد توان داخل

چهارمین راهبردی که IOCها به کار میگیرند ،ترکیب ابتکارات
مسئولیت اجتماعی قبلی با مشارکت عمومی و ظرفیتسازی است
که آن را همچون بخشی از راهبرد توان داخلی خود به اجرا درمیآورند
پروژۀ شرکت توتال در یمن یک فعالیت زیرمجموعۀ توان داخل و
نیز یک فعالیت مسئولیت اجتماعی درنظر گرفته میشود که بهنوعی
نشاندهندۀ بهترین فعالیت در کشوری است که هیچگونه قانونی
درخصوص توان داخل ندارد .این راهبرد IOCها را قادر میسازد تا
به فشارهای جامعۀ مدنی بومی و بینالمللی ،که پیوسته تأثیر منفی
IOCها را پررنگ میکنند ،پاسخ دهند و در پی توسعۀ بهتر توان داخل
باشند ( .)Esteves et al., 2013از سوی دیگر ،بسیاری از «فعاالن
اجتماعی» دولت را ،بهعلت ایجاد قوانین «سختگیرانه» ،تحت فشار
میگذارند و خواهان فعالیت بیشتر IOCها برای تطابق و شفافیت
بیشتر در گزارشها هستند (.)Eweje, 2007; Salawu, 2010
فعالیتهای مشابهی علیه IOCها ازسوی شرکتهای تجاری
ً
خصوصی بومی صورت گرفته است .مثال انجمن پیمانکاران
نفت و گاز قزاقستان فعاالنه دولتها و IOCها را ترغیب میکند
تا از «منافع پیمانکاران بومی پشتیبانی کنند و خواهان شفافیت
بیشتری از دولت هستند» ( .)Kjærnet et al., 2008برای
بهرسمیتشناختن این موضوع ،تمامی پنج  IOCموردمطالعه در
گزارشهای مسئولیت اجتماعی خود بخشی را به فعالیتهایی
درزمینۀ تطابق با نیازهای توان داخل اختصاص دادند .برای مثال،
کمکهای مالی برای طرحهای بورس تحصیلی دانشگاهها بخشی
از تطابق با قوانین توان داخل درنظر گرفته شده و در گزارشهای
مسئولیت اجتماعی بهعنوان همکاری گستردهتر IOCها برای
توانبخشی بومیان در صنعت تولید نفت گزارش شده است.
نتیجهگیری و پیامدهای سیاستی

این مقاله از تحلیل روایتی برای آزمودن راهبردهای توان داخل
پنج شرکت بینالمللی نفت و گاز استفاده کرده است تا شیوه
کسبوکار مورداستفادۀ IOCها برای پاسخ به سیاستهای توان
داخل در کشورهای درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت را بررسی کند .این
موضوع در ارتباط با تاریخچۀ سیاست انرژی ،با تمرکز بر جنبههای
مختلف IOCها مبتنی بر توسعۀ توان داخل ،است .اغلب روشهای
کسبوکار IOCها که در این مقاله ذکر شده بهندرت در تحقیقات
ً
مربوط به سیاست انرژی وجود دارد .در تحقیقات گذشته عمدتا بر
موضوع چگونگی ارتباط دولت با ذینفعان تأکید شده و کمتر به
موضوع تنظیم و اجرای سیاستهای توان داخل پرداخته شده است

( .)Klueh et al., 2009تمامی IOCهای موردمطالعه از راهبردهای
روایتی مشابهی برای تعیین و توجیه روش کسبوکار مبتنی بر پایبندی
به قوانین توان داخل استفاده کردند .برای مثال ،اکنون IOCها،
بهجای تأمین منابع بر اساس کیفیت و فاصله (،)Liu et al., 2011
بر اساس استانداردهای توان داخل تصمیمگیری میکنند .راهبردهای
روایتی IOCها فرصتهایی را برای ترغیب ذینفعان اصلی فراهم
میکند تا در صنعت نفت در کشورهای درحالتوسعۀ تولیدکنندۀ نفت
قابلاستفاده باشد.
بخش دیگری از این مطالعه چارچوب پیشنهادی (شکل  1و )2
است که شیوه کسبوکار IOCها را بررسی میکند و دربارۀ نقش
IOCها در توسعۀ توان داخل در بقیۀ کشورهای درحالتوسعه به
بحث میپردازد .شیوه کسبوکار IOCها شامل فعالیتهایی برای
ایجاد ظرفیت و مهارت در صنعت نفت ،توسعۀ نیروی کار فنی و
ایجاد سرمایهگذاری در بخشهای غیرنفتی است که همگی این
موارد موجب افزایش اشتغال و درآمد و رشد اقتصادی میشود .این
شاخصها قادرند که به موضوع «نفرین منابع» پاسخ دهند (Auty,
 )2012تا از خطرهای کسبوکار درزمینۀ صنعت نفت در کشورهای
درحالتوسعه بکاهند (.)Click and Weiner, 2010
به هر حال ،اینکه شیوه کسبوکار IOCها در راستای توسعۀ
اقتصادی است یا خیر قابلبحث است ،زیرا این فعالیتها ممکن
است با هدف حمایت از ذینفعان و عملکردهای قانونی بومی یا
افزایش بازده صورت گیرد ( ،)Henisz et al., 2013بهجای اینکه
توسعۀ اقتصادی قابلاندازهگیری در سطوح ملی ،منطقهای و بومی
ایجاد کند (;Teka, 2011; Oyejide and Adewuyi, 2011
 .)Warner, 2011تمامی پنج  IOCموردمطالعه بر پایۀ شرکتهای
مهندسی ،تدارکات و ساختوساز استوارند که نهتنها این شرکتها در
کشورهای درحالتوسعۀ میزبان وجود ندارد ،بلکه IOCها انگیزهای
برای اولویتبخشی به شرکتهای بومی در برنامهها و فعالیتهای
خود نیز ندارند .با توجه به آنچه مطرح شد ،شیوه کسبوکار
مورداستفادۀ IOCها ممکن است در کشورهای درحالتوسعۀ
تولیدکنندۀ نفت وجود نداشته باشد.
با توجه به مباحث مطرحشده در باال ،دو پیشنهاد ارائه شده است.
پیشنهاد اول مربوط به اسناد پایدار است .هریک از پنج  IOCسیستم
حسابرسی مستقل منحصربهفرد دارند که گزارشها و اطالعات را
ارائه میکنند (.)Mendonça and deOliveira, 2014, p.283
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