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چکیده
در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل روایتی، به بررسی شیوۀ کسب وکار پنج شرکت بین المللی نفت و گاز )ِشورون، 
ِاکسون موبیل، ِشل، بی پی و توتال(4 پرداخته شده است؛ شرکت هایی که توانسته اند به سیاست های توان داخلی کشورهای 
سال های  طی  در  اندونزی(،  و  یمن  برزیل،  قزاقستان،  ونزوئال،  آنگوال،  )نیجریه،  گاز  و  نفت  تولیدکنندۀ  درحال توسعۀ 
2000 تا 2012، متناسب با نیاز آن ها پاسخ دهند. این فعالیت ها شامل تدوین راهبرد هایی بر اساس توان داخل است 
که از طریق برنامه ها و ابتکارات توسعه ای به منظور استفاده از تأمین کنندگان و نیروی کار کشور میزبان اجرا می شود. این 
قبیل فعالیت ها و روایت ها، با هدف برقراری ارتباط، به منظور انعکاس ضمنی زمینه ای است که بتوان در آن اثربخشی 
سیاست های توانمندی در توسعۀ اقتصادی را قابل سنجش کرد. در کنار توجه به ادبیات گستردۀ  این حوزه، با مقایسۀ این 
به توجیه شیوه کسب وکار  بین المللی نفت و گاز، چهار راهبرد که  پنج شرکت  انجام شده در  اقدامات  بین  فعالیت ها در 
شرکت های بین المللی نفت و گاز می پردازند تعیین و تجزیه وتحلیل  شدند: 1. مشارکت مستقیم برای بازنگری در الزامات 
توان داخل مدنظر دولت ها؛ 2. چارچوب انطباق قانونی؛ 3. کسب وکار با هدف دنبال کردن راهبرد هایی با توان داخل؛ 
4. ابتکارات و فعالیت های مسئولیت اجتماعی مشارکتی. نتایج تحقیق نشان دهندۀ تأثیر پیامدهای سیاستی بر توسعۀ توان 

داخلی در کشورهای درحال توسعۀ تولیدکنندۀ نفت است.

واژگان کلیدی: سیاست های توان داخل، شیوه های کسب وکار، شرکت های بین المللی نفت و گاز )آی.او.سی.(،5 کشورهای 
درحال توسعۀ تولیدکنندۀ نفت

 چگونگی پاسخ شرکت های بین المللی نفت و گاز 
به سیاست های توان داخل در کشورهای درحال توسعۀ 

تولیدکنندۀ نفت؛ تحقیق روایتی
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مقدمۀ مترجم

به  پیوسته  که  حساب شده ای  داخلی سازی  راهبرد  دنبال کردن 
رشد ظرفیت و اندازۀ تأمین کنندگان داخلی منجر شود و مجموعۀ 
دهد،  قرار  رقابت کننده ای جهانی  به  تبدیل شدن  مسیر  در  را  آن ها 
است.  نفت  تولیدکنندۀ  درحال توسعۀ  کشورهای  اولویت های  از 
دراین میان، ازیک طرف کشورهای میزبان، برای ارتقای توان داخل، 
شرایط خاصی را در قراردادهای باالدستی با شرکت های بین المللی 
نفتی قرار می دهند و ازطرف دیگر، شرکت های بین المللی نفت و 

گاز نیز باید الزاماتی را در شیوه کسب وکار خود قائل شوند.
واژۀ Local Content به معنای »توان داخل« ارزش افزوده ای 
است که از فعالیت های صنعت نفت و گاز نصیب کشور میزبان 
می شود. این امر، در مواردی همچون کاال و تجهیزات، سرویس 
از طریق  فّناوری و زیرساخت،  انتقال  انسانی،  و خدمات، منابع 
شرکت های وابسته به شرکت طرف قرارداد و یا جمعی از ذی نفعان 
کشور  برای  هم  موضوع  این  روزافزون  اهمیت  می شود.  انجام 
قابل تأمل  گاز  و  نفت  بین المللی  شرکت های  برای  هم  و  میزبان 
است، لذا نویسندۀ این مقاله،  به دنبال چگونگی پاسخ شرکت های 
بین المللی نفت و گاز به سیاست های توان داخل است که نتایج آن 

برای کشور ما نیز ارزشمند است.

 مقدمه

طی دهه های گذشته، کشورهای درحال توسعۀ تولیدکنندۀ نفت 
آن ها  برای  که  گرفتند  قرار  مؤسساتی  بین المللی  نظارت  تحت 
تصویب  شامل  اصالحات  این  کردند.  وضع  نهادی  اصالحات 
سیاست های توانمندی است که به طور محرمانه در IOCها تنظیم 
با  که،  می دهد  اجازه  IOCها  به  تدوینی  سیاست های  می شود. 
هدف توسعه، در زمان تأمین منابع فنی و انسانی برای تولید نفت، 
اولویت تأمین نیرو با جذب نیرو و کارگر بومی باشد. بااین حال، 
 ،)UNCTAD, 2007( صنعت نفت در کشورهای درحال توسعه
با توجه به اقدامات دولت ها برای تصویب قوانین، در دهۀ گذشته 
داخل  توان  سیاست های  از  استفاده  و  بوده  توجه  مورد  همواره 
نیست جدیدی  موضوع  اشتغال زایی  و  داخلی  تولید  ایجاد   برای 

.)Kazzazi and Nouri, 2012( 
توسعۀ  به  کمک  برای  IOCها  فعالیت های    اهرم  از  استفاده 
اقتصادی کشورهای درحال توسعه تاریخچه ای طوالنی دارد. برای 
از طریق  درآمد دولت  افزایش  در  IOCها  به کمک  مثال می توان 
 Dongkun and Na,( قانونی  قراردادهای  و  مالی  سازمان های 
ابتکارات مسئولیت اجتماعی مشارکتی  و   )2010; Auty, 2012
اشاره کرد )Auty, 2012(. در بسیاری از مطالعات انجام شده بر 
کید شده که این روش، باوجود اینکه ازنظر اجتماعی  این موضوع تأ
بسیار مقبول است )Lessard and Miller, 2001(، در بسیاری 

از کشورهای درحال توسعه، صنعت نفت را تبدیل به »نفرین منابع« 
درحال توسعۀ  کشورهای  از  بسیاری  که  معنا  بدان  است؛  کرده 
عادالنه  و  پایدار  اقتصادی  توسعۀ  به  دستیابی  در  نفت  تولیدکنندۀ 
 Dieck-Assad, 2006; Auty, 2010,( می خورند  شکست 
تکمیلی  سیاست  به عنوان  داخل  توان  سیاست  از  باآنکه   .)2012
صنعتگران  می شود،  یاد  منابع«  »نفرین  مشکل  به  رسیدگی  برای 
برای  بالقوه  مانعی  و  مشکل  به منزلۀ  تعیین شده،  اهداف  دربارۀ 
UNCT� می کنند  نگرانی  ابراز  مستقیم خارجی،  )سرمایه گذاری 
AD, 2007; Bakare, 2011(. با توجه به مسائل مربوط به پیروی 
تولیدکنندۀ  درحال توسعۀ  کشورهای  در  توانمندسازی  سیاست  از 
نفت و گاز، موضوع اساسی که اغلب از نظر سیاست گذاران انرژی 

دور مانده چگونگی رقابت IOCهاست 
موضوع مذکور بسیار منطقی به نظر می رسد، زیرا سیاست های 
متصدیان،  سرمایه گذاران،  برای  است  ممکن  داخل  توان 
تبلیغاتی  پیامدهای  خدمات  ارائه دهندگان  و  توسعه دهندگان 
منجر  عمومی  سیاست  واکنش های  به  که  باشد  داشته  به همراه 
متخصص  نیروی  کمبود   .)Sigam and Garcia, 2012( شود 
عملیات  ادامۀ  و  میزبان  کشور  پیچیدۀ  فنی  ساختارهای  بومی، 
کمی  IOCها  برای  را  کار  خارجی  کار  نیروی  از  استفاده  بدون 
دشوار می سازد )Ismail, 2010; Warner, 2011(. بااین حال، با 
توسعه و استفاده از تجهیزات و نیروی کار بومی، IOCها می توانند 
عملیات مؤثر و پایدار انجام دهند و نیز به مجوز مسئولیت اجتماعی 
 Sigam and Garcia, 2012;( برای انجام عملیات دست یابند
UNCTAD, 2007(. در مطالعات انجام شده، بر نقش دولت در 
تبدیل قوانین توان داخل قبلی به قوانین جدید درجهت بهره برداری 
 UNCTAD,( است  شده  کید  تأ گاز  و  نفت  تولید  در  حداکثری 
 .)2007; Klueh et al., 2009; Kazzazi and Nouri, 2012
شواهد حاکی از تغییر سیاست های توان داخل به نحوی است که، 
با توجه به سیاست های مالی، از درآمد حداکثری به تمرکز و توجه 

سهم IOC ها در توسعۀ گستردۀ جامعه رسیده است. 
لذا در این مقاله آن دسته از شیوه های کسب وکار مورداستفادۀ 
داخل  توان  سیاست های  به  که  می شود    تحلیل وبررسی  IOCها 
که  می دهند  نشان  ارائه شده  چارچوب های  داده اند.  پاسخ 
شکل گیری  بومی  زمینه های  دربرگیرندۀ  داخل  توان  سیاست های 

شیوه کسب وکار IOCها است.
شیوۀ کسب وکار به اقداماتی گفته می شود که IOCها برای مقابله 
 Blalock and Simon, 2009; Zhou and( تأمین کنندگان  با 
در   )Bjorkman et al., 2007( انسانی  نیروهای  و   )Xu, 2012
کشورهای میزبان انجام می دهند 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 روش های 
توان  سیاست های  به  پاسخ گویی  به منظور  که  IOCها،  مورداستفادۀ 
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داخلی به توصیف و توجیه شیوه کسب وکار پرداخته، از تحلیل روایتی 
استفاده شده است. به نظر می رسد تحلیل روایتی درزمینۀ چگونگی 
به سیاست در بخش های  به مسائل مربوط  یا پاسخ  تفسیر، مذاکره، 
 Swiatkiewicz Mosny and Aleksandra Wagner,( انرژی 
Sovacool and Drupady, 2011 ;2012(، مراقبت های بهداشتی 
)Ngoasong, 2009( و کشاورزی )Hananel, 2010( بسیار مورد 
توجه فعاالن عمومی، خصوصی و جامعۀ مدنی بوده است. تحلیل 
 )Bruner, 1991( روایتی دربرگیرندۀ داستان ها، اتفاقات و حوادثی
است که IOCها و همکارانشان طی سال های 2000 تا 2012 منتشر 
کرده اند. این روایت ها بررسی و مقایسه شدند تا راهبرد های روایتی ای 
شیوه  توجیه  برای  IOCها  که  آیند  به دست   )Ngoasong, 2009(

کسب وکار مربوط به توان داخل خود از آن ها استفاده می کنند.
ِشورون،  شامل   IOC پنج  کسب وکار  شیوه  مقاله  این  در 
ِاکسون موبیل، بی پی، ِ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 درحال توسعۀ تولیدکنندۀ نفت می پردازد و مدعی است 
که میزان تأثیر این نقش به شیوه کسب وکار مورداستفاده برای پاسخ 
فعالیت ها  این  اینکه  ضمن  دارد.  بستگی  بومی  سیاست های  به 
 منعکس کنندۀ زمینه ای است که در آن سیاست های توان 

ً
مستقیما

داخل تعیین و اجرا می شوند..

1. مواد و روش تحقیق

1-1. سیر تحولی سیاست های توان داخل در کشورهای 
درحال توسعۀ تولیدکنندۀ نفت

می توان  را  داخل  توان  مقاله،  این  در  موردبررسی  هدف  به  باتوجه 
چنین تعریف کرد: »خرید یا استفادۀ شرکت سرمایه گذار از محصوالتی 
با منشأ داخلی و یا از هر منبع داخلی دیگر« )UNCTAD, 2007( یا 
در  محصول  یک  خاص  بخش های  از  »برخی  اینکه  بر  قانونی  الزامی 
داخل کشور میزبان تولید شود« )Hill, 2012( که این بخش می تواند 
)درصد  ارزشی  جنبۀ  یا  محصول(  یک  )اجزای  فیزیکی  جنبۀ  شامل 
ارزش یک محصول( باشد. در جدول 1 به بررسی اجمالی سیر تکاملی 
شده  پرداخته  درحال توسعه  کشور  هشت  در  داخل  توان  سیاست های 
است. این بررسی ها بیانگر ماهیت تکاملی این سیاست ها در این هشت 

کشور است که شامل برخی شباهت ها و تفاوت های گسترده  است.
قوانین  به  دستورالعمل ها  و  روش ها  تبدیل  تشابه  اصلی ترین 
تدارکات  برای  را  اهدافی  بقیۀ کشورها  یمن،  به جز  است.  رسمی 
و  کرده  استخدام  را  بومی  کار  نیروی  کرده اند،  تعیین  بومی 
کرده اند  مشخص  بومی  نیروی  نپذیرفتن  برای  نیز  را  جریمه هایی 
 تحت بررسی دوره ای قرار می گیرد. شباهت دیگر ایجاد 

ً
که تماما

اهداف  از  که  است  میزبان  کشور  اقتصاد  برای  افزوده  ارزش 

اصلی IOCها است. این در حالی است که دولت میزبان قدرت 
تصمیم گیری و مالکیت بیشتری بر ماهیت و گسترۀ مشارکت بومی 

در صنعت نفت دارد.
همچنین تفاوت های قابل توجهی همچون تغییراتی در تعاریف 
ابزارهای اجرایی  IOCها و مقدار  تعهدات  و مفاد دقیق، سطوح 
 .)Sigam and Garcia, 2012( دارد  وجود  میزبانی  برای 
درحال حاضر، 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 ملی سازی متمرکز شده است. 
قزاقستان و ترینیداد و توباگو روندی مشابه آنگوال و نیجریه را در 
تصویب قوانین توان داخل در پیش گرفته اند. ضمن اینکه در یمن 
نیز، که کشوری با زیربنای کم و ضعیف در صنعت نفت است، 
ندارد  وجود  ابتکارات  و  داخل  توان  برای  تصویب شده ای  قوانین 
باشد. بررسی شیوه کسب وکار  IOCها و دولت ها  که موردتوافق 
نیازهای توان داخل به درک بهتر ما از نقش  IOCها در پاسخ به 
سیاست های توان داخل کمک می کند تا اطمینان یابیم که صنعت 

نفت به نتایج مطلوب در توسعۀ اقتصادی منجر می شود. 

IOC .2-1ها و رشد اقتصادی: مواردی برای سیاست های 
توان داخل

اصلی ترین بحث این مقاله بررسی نقش توان داخل در تحریک رشد 
به  بسته  که  است  نفت  تولیدکنندۀ  درحال توسعۀ  کشورهای  اقتصادی 
پاسخ  توان داخل  به سیاست های  IOCها  شیوه کسب وکار مورد استفادۀ 
مناسبی می دهد. سیاست اقتصادی تولید نفت در کشورهای درحال توسعه 
تحت تأثیر نقش دولت ها و IOCها قرار گرفته و این تأثیر برگرفته از نقش 
مثبت صنعت نفت در توسعۀ اقتصادی است. این صنعت شامل بزرگ ترین 
سهم سرمایه گذاری 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 پدیده ای به نام »نفرین منابع« درحال شکل گیری است 
محتاطانه،  و  منطقی  سیاسی  مداخالت  بدون   .)Auty, 2010, 2012(
تولید  کاهش  اقتصاد،  غیرنفتی  بخش های  رکود  به  معکوس  رابطۀ  این 
 Ettenborough etal., 2003;( حکومتی  قدرت  ضعف  صادرات، 
و  اقتصادی  نابرابری   ،)Dieck-Assad, 2006; Ismail, 2010
 )Bannon and Collier, 2003( درگیری های خشونت آمیز درون دولت

منجر می شود.
ازنظر تاریخی، صنعت نفت با استفاده از قوانین نفتی و مالی ای 
 Lessard( تنظیم شده که حامی پارادایم فنی  ـ   اقتصادی بوده است
and Miller, 2001(. این فقط در صورتی مورد توجیه است که 
اذعان کنیم عملکرد فوق العادۀ سرمایۀ فشردۀ استخراج نفتی به علت 
استفاده از فّناوری سنتی تولید نفتی است که تنها به وسیلۀ IOCهای 
که  در حالی است  این  و  ارائه می شود  میزبان  به کشورهای  غربی 
IOCهای غربی در پی به حداکثررساندن سهام داری، آن هم فراتر از 
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آنگوال، 2003
(Wiig, 2001),   

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

ــا شــمارۀ 127/03 بازنویســی شــده اســت. در همــان  ــوان داخــل ب مــادۀ 20/82، ســال 1982، درخصــوص ت
ــره  ــید و دو تبص ــب رس ــه تصوی ــوال ب ــی آنگ ــرکت های خصوص ــج ش ــرای تروی ــمارۀ 14/03 ب ــون ش ــان، قان زم
ــی  ــای جایگزین ــامل برنامه ه ــوال ش ــان آنگ ــتفاده از کارکن ــش اس ــا افزای ــیون ی ــد آنگوالس ــت: 1- 90درص داش
ــوال  ــات آنگ ــا و خدم ــه کااله ــا ب ــاس آن، IOCه ــر اس ــه ب ــی ک ــی: قوانین ــعۀ صنعت ــران؛ 2- توس ــرای مهاج ب
ــد.  ــه می دهن ــی ارائ ــرکت های بوم ــا ش ــرارداد ب ــد ق ــرای عق ــی را ب ــنهادهای خاص ــند و پیش ــت می بخش اولوی
IOCهــا بایــد برنامــه ای را عرضــه کننــد کــه به وســیلۀ آن وزارت نفــت بتوانــد قوانیــن را اجــرا کنــد و بــه تصمیــم 
ــای  ــت جریمه ه ــدون پرداخ ــروژه« را ب ــل پ ــزارش تکمی ــارم »گ ــت یک چه ــن الزم اس ــد. همچنی ــی برس نهای

ــانند. ــب برس ــه تصوی ــون ب ــض قان ــت نق ــی به عل ــا تعطیل ــده ی تعریف ش

نیجریه
 Nigerian Content
 Development and
 Monitoring Board

 (http://www.ncdmb.
 gov.ng; Oyejide and

Adewuyi,2011)

الیحــۀ توســعۀ توانمنــدی صنعــت نفــت و گاز نیجریــه در ســال 2003 و سیاســت های توانمندســازی نیجریــه در 
ــۀ خدمــات، اعطــای قراردادهــای عرضــۀ کاالهــا  ــی درخصــوص محــل ارائ ســال 2005 به ترتیــب شــامل قوانین
ــه 45 درصــد  ــا منبــع بومــی )شــامل دســتیابی ب ــه شــرکت های بومــی و ترجیــح کاالهایــی ب ــاوری پاییــن ب ــا فّن ب
ــاه  ــه در م ــازی نیجری ــون توانمندس ــب قان ــا تصوی ــتورالعمل ها ب ــن دس ــود. ای ــال 2009( می ش ــداف در س از اه
ــس  ــوان آژان ــه )NNPC(1 به عن ــت نیجری ــی نف ــرکت مل ــدند و ش ــل ش ــمی تبدی ــای رس ــه قانون ه ــل 2010 ب آوری
ــه انــرژی  نظارتــی اصلــی تعییــن شــد. ایــن قانــون تصریــح کــرده اســت کــه 65 درصــد از پروژه هــای مربــوط ب
بایــد نیجریــه ای باشــد و 60 درصــد لوله هــای فــوالدی بایــد بومــی ســاخته شــوند. ایــن قوانیــن همچنیــن شــامل 

ــت. ــی اس ــای بوم ــعۀ راهبرد ه ــرای توس ــت ب ــان صنع ــی و ذی نفع ــازمان های دولت ــن س ــارکت بی مش

 برزیل
 (IPIECA, 2011;
 Mendonça and

deOliveira, 2014)

ــون نفــت ســال 1997 )شــمارۀ 97/ 9478( تعریــف شــده اســت. اغلــب  ــوان داخــل به طــور ضمنــی در قان ت
ــای  ــرای پروژه ه ــنهاد IOC ب ــال، پیش ــرای مث ــدند. ب ــی ش ــال 2003 معرف ــخت گیرانه از س ــق و س ــررات دقی مق
E & P بــا توجــه بــه مقــررات موجــود درخصــوص انطبــاق تــوان داخــل ارزیابــی شــدند و ایــن اهــداف به همــراه 

ــرای  ــی ب ــه ای مل ــال 2003، برنام ــد. در س ــا می یابن ــاالنه ارتق ــه آن س ــوط ب ــل مرب ــوان داخ ــاق ت ــررات انطب مق
توســعۀ صنعــت نفــت و گاز تحــت نظــر شــرکت پتروبــراس2 بــه ثبــت رســید تــا توانمندســازی بومــی را ترویــج 
ــۀ شــمارۀ 36 ســال 2007 و قانــون شــمارۀ 2007/ 6 معیــار و مراحــل صــدور گواهی نامــۀ تــوان  دهــد. مصوب
داخــل را مشــخص کــرده اســت: IOCهــا بایــد تــا 40 درصــد مشــارکت بومــی را ارائــه دهــد تــا آژانــس ملــی 

ــد ــی کن ــد آن را ارزیاب نفــت، گاز و ســوخت های زیســتی )ANP(3 کشــور بتوان

قزاقستان، 2007
 (Wilson and

 Kuszewsk, 2011;
 Esteves et al., 2013;

 Hackenbruch and
 Pluess, 2011; World

Bank, 2012)

ــون جمهــوری قزاقســتان )شــمارۀ  ــوان داخــل 2009- قان ــرای به رسمیت شــناختن سیاســت ت انتشــار مــدارک ب
233IV-( توســعۀ تــوان داخــل را ثبــت کــرده و اهدافــی را بــرای نیــروی کار قزاقســتان )60 درصــد(، خدمــات 

ــدگان  ــن کنن ــاال(، تأمی ــه ب ــن ب ــنل از پایی ــۀ پرس ــه درج ــه ب ــا توج ــد ب ــان )90-70 درص ــد(، کارکن )70 درص
ــال  ــا س ــه ت ــت ک ــرده اس ــن ک ــد( تعیی ــی )15 درص ــای بوم ــی( و کااله ــان بوم ــد از کارکن ــات )95 درص خدم
2012 قابل دســتیابی اســت. در ســال 2010 قانــون جدیــد موســوم بــه سابســویل4 و اســتفاده از منابــع زیرزمینــی 
بــا هــدف 50 درصــد تولیــد بومــی توســط تأمین کننــدگان قــزاق تــا ســال 2012، مشــاغل مشــترک اجبــاری بــا 
ــی  ــهام( در تمام ــود س ــل س ــد از حداق ــت )51 درص ــت اس ــی نف ــرکت مل ــک ش ــه ی ــس5 ک ــرکت کزمونای گ ش
ــه  ــاد مناقص ــدون ایج ــد ب ــای جدی ــه زمینه ه ــتیابی ب ــدرت دس ــد و ق ــای تولی ــد و قرارداده ــافات جدی اکتش
تصویــب شــد. IOCهایــی کــه نتواننــد نیازهــای موجــود را بــرآورده کننــد در معــرض خطــر ازدســت دادن حــق 

قانونــی خــود در قراردادهــای اســتخراج قــرار دارنــد.

ونزوئال
(IBP, 2009)

ــوان داخــل در ونزوئــال بســیار رایــج اســت.  ــدارد، ت ــاره وجــود ن به نظــر می رســد باوجــود اینکــه قانونــی دراین ب
قانــون ســال 1992، 20 درصــد مشــارکت بومــی را ثبــت رســمی کــرده اســت. ایــن قانــون بــا تبصره هایــی دربــارۀ 
ــای  ــی پروژه ه ــور در تمام ــی« کش ــعۀ اجتماع ــی« و »توس ــود مل ــر »س ــه ب ــت ک ــده اس ــراه ش ــل هم ــوان داخ ت
ــد  ــد دارن کی ــی تأ ــرکت های دولت ــدی ش ــارکت 100 درص ــر مش ــن ب ــال 2001، قوانی ــد. از س ــد دارن کی E&P تأ

 )PDSVA هــا وجــود دارد کــه در آن )مثــلIOC کــه از ایــن طریــق امــکان ایجــاد مشــاغل مشــترک گوناگونــی بــا
حداقــل دارای بیــش از 50 درصــد ســهام اســت. ایــن مجوزهــا هســتند کــه تعهــدات/ دســتورالعمل های مربــوط 

بــه مشــارکت بومــی و کمــک بــه ســرمایۀ تــوان داخــل را تعییــن می کننــد.

جدول1: مثال هایی از توسعۀ توان داخل در کشورهای درحال توسعۀ منتخب

1. Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)
2. Petrobras
3. Agency for Oil, Gas and Biofuels (ANP)
4. Subsoil
5. KazMunayGas
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اندونزی، 2007
 (Hackenbruch and

Pluess, 2011; Es�
teves et al., 2013)

قانــون شــرکت هایی بــا مســئولیت محــدود )IOC )2007هــا را وادار کــرده تــا هزینه هــای مســئولیت 
ــه  ــز آن را ارائ ــرای موفقیت آمی ــه اج ــوط ب ــواهد مرب ــی از ش ــد 74( و گزارش ــی )بن ــت محیطی و اجتماع زیس
نماینــد )بنــد BPMIGAS -2009 .)66، کــه یــک تنظیم کننــدۀ ملــی اســت، تحــت نظــارت »راهنمــای فنــی 
اســتفاده از تولیــد بومــی« وزارت صنایــع قــرار دارد. قانــون شــمارۀ 49 حداقــل 35% از تــوان داخــل در عملیــات 
را هــدف IOCهــا تعییــن کــرده اســت و جریمه هــای قابل توجهــی را بــرای نقــض قانــون درنظــر گرفتــه اســت. 
2011- مقــررات اعضــای شــورا بــه شــمارۀ 48/ 211 بــر روی تــوان داخــل مــواد نفتــی در منطقــۀ بوجونگــورو1 
)بنــد 7، فصــل IOC )3هــا را وادار ســاخته کــه بــا شــرکت های بومــی همــکاری کننــد تــا تــوان داخــل را بــا 

ــند. ــا بخش ــون ارتق ــای گوناگ ــی در پروژه ه ــرکت های بوم ــه ش ــت دادن ب اولوی

ترینیداد و توباگو، 

2004

 (Sigam and 

Garcia,2012)

انتشار راهبرد توان داخل برای بخش های مختلف انرژی شامل مالکیت، کنترل، تصمیم گیری و دسترسی 
ترجیحی شهروندان ترینیداد و توباگو به سرمایه گذاری. این راهبرد شامل سه رکن است که هرکدام از آن ها 

توسعۀ توانایی هایی را در صنعت نفت به همراه دارند: 1- توسعۀ توانایی بومی؛ 2- آموزش و پرورش؛ 3- تنوع 
و ایجاد کسب وکار جدید. کمیتۀ دائمی توان داخل برای اجرای این راهبرد درنظر گرفته شده است. همچنین 

دولت درحال ثبت پایگاه داده ای برای پروژه ها و فراهم کردن فرصت برای تأمین کنندگان بومی است تا به 
شرکت ها و تأمین کنندگان برای شبکه سازی با یکدیگر کمک کند.

یمن
 (Esteves 

et al.,2013)

ــت نوعــی  ــدرت در یمــن یافــت می شــود. دول ــی کــه در هفــت کشــور مذکــور وجــود دارد، به ن الزامــات قانون
مشــارکت مجــاز را بــرای جامعــه مشــخص کــرده، امــا هیــچ هدفــی تعیــن نشــده اســت. هــر بخشــی از تــوان 
داخــل کــه در IOCهــا یافــت می شــود، طبــق رایزنی هــای دولــت و IOCهــا در کشــوری انجــام می گیــرد کــه 
فاقــد قوانیــن تــوان داخــل اســت. می تــوان گفــت، بــدون چارچــوب قانونــی، تــوان داخــل در یمــن، علی رغــم 

میــل مالــکان، تعریــف مشــخصی نخواهــد داشــت.

1. Bojonegoro

 Lessard and( سهم رشد اقتصادی در کشورهای میزبان هستند
Miller, 2001; Dongkun and Na, 2010(. ضمن اینکه انتظار 
می رود IOCها، بیشتر از آنچه مورد نیاز است، در حوزۀ مسئولیت 
اجتماعی مشارکتی نیز ابتکار عمل به  دست گیرند تا بدین صورت 
 Frynas, 2005; Gulbrandsen( موردتمجید دولت ها قرار گیرند

.)and Moe, 2005; Eweje, 2007; Auty, 2012
اگرچه این روش، به علت حضور IOCها، به ایجاد نارضایتی 
عمومی در کشورهای درحال توسعه منجر شده است، اما می توان 
خارجی  کار  نیروی  و  تأمین کنندگان  غربی،  فّناوری های  از 
 Auty, 2012; Lessard and( بهره  برد  IOCها  مورداستفادۀ 
Miller, 2001( این نکته را نیز باید مدنظر داشت که درعین حال 
این روش هزینه های هنگفتی برای دولت به همراه دارد، زیرا به جای 
حرکت در مسیر اشتغال زایی بومی، در مسیر دیگری حرکت کرده 
 Dongkun and( می شود  محسوب  نیز  غیرقانونی  به نوعی  که 
 .)Na, 2010; Auty, 2012; Click and Weiner, 2010
نه تنها  که  می شوند  فعالیتی  انجام  به  متهم  IOCها  عالوه براین 
کمکی به حل بحران نکرده، بلکه برای مقابله با مشکالت ناشی از 
»نفرین منابع« نیز نتوانسته به کشورهای درحال توسعه کمک کند 

.)Frynas, 2005; Eweje, 2007(
با تصویب دستورالعمل های توان داخل، کشورهای درحال توسعه 
با IOCها توافق کردند تا درجهت توسعۀ اقتصاد بومی کشور میزبان 
و افزایش حداکثری سود مشارکت کنند. مطالعات انجام شده نشان 
به  خارجی  رقبای  محدودکردن  با  داخل  توان  قوانین  که  می دهند 

 UNCTAD, 2007;( شرکت های داخلی سود بیشتری می رساند
 Wilson and Kuszewsk, 2011; Tracy et al., 2011; Hill,
محدودیت هایی  ِاعمال  با  داخل،  توان  سیاست های   .)2012
و  می شود  وارداتی  کاالهای  قیمت  افزایش  سبب  واردات،  بر 
به این ترتیب اطمینان حاصل می شود که اجزای بومی تولیدشده با 
است  گفتنی  است.  در  دسترس مصرف کنندگان  کمتر  قیمت های 
شرکت های  و  مصرف کنندگان  IOCها،  نفت  صنعت  درزمینۀ 
بومی )تأمین کنندگان و پیمانکاران( تولیدکننده محسوب می شوند. 
بومی،  تولید  تشویق  و  تحریک  با  می تواند،  داخل  توان  بنابراین 
و  بومی  اشتغال زایی  درنهایت  و  باشد  منابع«  »نفرین  به  پاسخی 
اگرچه  باشد،  داشته  به همراه  را  میزبان  کشورهای  در  درآمد  رشد 
 به معنای 

ً
باید درنظر داشت که وجود سیاست های توان داخل لزوما

IOC تضمین دستیابی به این نتایج نیست. روش های کسب وکار 
ها برای بهره بردن از فرصت ها )نیروی کار کم هزینه و اجزای آن( و 
رفع موانع )کمبود نیروی کار و ساختار ضعیف و توسعه نیافته( در 
رابطه با سیاست های توان داخل است که میزان تأثیر این سیاست ها 
مشکل  با  مقابله  در  میزبان  کشورهای  به  و  می کند  مشخص  را 

»نفرین منابع« کمک می کند.

1-3. سیاست های توان داخل، زمینۀ شکل دهی شیوه های 
کسب وکار IOCها 

می دهد  نشان  بین المللی  کسب وکارهای  تاریخچۀ  از  تجربی  شواهد 
که چگونه شرکت های چندملیتی در حوزۀ صنعت منابع طبیعی درجهت 
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توسعۀ کشورهای میزبان، متناسب با نیازهای بومی آن ها، متفاوت عمل 
کسب وکار  شیوۀ   .)Liu, 2011; Henisz et al., 2013( می کنند( 
بومی  منابع  افزایش  برای  اقداماتی  شامل  داخل  توان  درزمینۀ  IOCها 
بومی  تأمین کنندگان  به  رسیدگی   ،)Blalock and Simon, 2009(
راهبرد های  توسعۀ  و   )Liu et al., 2011; Zhou and Xu, 2012(
 Bjorkman et al., 2007; Egels-Zanden,( جهانی  انسانی  منابع 
 Reimann et( است که می تواند برای افزایش مشروعیت بومی )2014
اجرا  و  گیرند  قرار  al., 2012( در کشورهای درحال توسعه مالک عمل 
شوند. موفقیت این فعالیت ها به ساختار انتخاب های سیاسی کسب وکار 
 Chow( مربوط به تأمین کنندگان مالی و فرم های سازمانی بستگی دارد
et al., 2012(. پژوهشگرانی به نام مارتا1 و ِلنِوی2 )1994( ادعا می کنند 
که موفقیت شرکت های چندملیتی در کشور میزبان بستگی به راهبرد های 
برنامه ریزی شده و فعالیت های تضمینی دارد که مبتنی بر پاسخ های مؤثر 
به تغییراتی است که مربوط به سیاست های سازمانی آن کشور است. با 
توجه به دالیل مذکور، شیوه کسب وکار مورداستفادۀ IOCها برای پاسخ به 
سیاست های توان داخل را می توان از دو جنبه بررسی کرد: توسعۀ ظرفیت 
کمک های  برای  جنبه ها  این  دوی  هر  انسانی.  ظرفیت  توسعۀ  و  فّناوری 

گسترده تر به توسعۀ اقتصادی IOCها به کار می روند )شکل 1(.
تأمین کنندگان  ازسوی  IOCها  فّناوری،  ظرفیت  توسعۀ  ازنظر 
ساختارهای  ظرفیت  تا  فشارند  تحت  منابع  تجهیز  برای  بومی 
بومی را تا اندازه ای افزایش دهند که از آن ها به عنوان تأمین کنندگان 
انجام  زمان  در  انسانی،  ظرفیت  توسعۀ  ازنظر  شود.  یاد  مطلوب 
IOC کار برای توسعۀ ظرفیت ها و همکاری با سازمان های بومی
هم پوشانی  است.  میزبان  کشور  اتباع  به کارگیری  با  اولویت  ها، 
بین توسعۀ ظرفیت فّناوری و انسانی موجب افزایش ظرفیت تولید 
اقتصادی می شود و این افزایش، با ارتقای توسعۀ اقتصادی، به ارائۀ 
 Klueh( راهکارهایی برای حل مشکل »نفرین منابع« می انجامد
.)et al., 2009; Warner, 2011; Kazzazi and Nouri, 2012

1-4. روش تحقیق
به  پاسخ  در  IOCها  کسب وکار  شیوه  بررسی  برای  مقاله،  این  در 

1. Murtha

2. Lenway

شده  استفاده  روایتی  تحلیل  تحقیق  ابزار  از  داخل،  توان  سیاست های 
است. تحلیل روایتی مستلزم تحلیل محتوا با استفاده از داده های ثانویه 
)Ngoasong, 2009( است که به منظور تعیین نوع و عملکرد روایات 
و بازسازی روابط بین اتفاقات و موقعیت آن ها )Zilber, 2007( انجام 
یا  دادن  انجام  برای  دالیلی  و  افسانه ها،  »داستان ها،  روایات  می شود. 
ندادن کاری« است )Bruner, 1991(. درخصوص مطالعات کّمی، 
 مشخص نمی کند و کمتر 

ً
به نظر می رسد تحلیل روایتی »مرزها را دقیقا

از روش  مطالعه  این  در  بنابراین،   .)Suzuki, 1980( به کار می رود« 
کیفی استفاده شده است. علت انتخاب این روش داشتن ظرفیت بهتر 
محیط  تغییرات  به  پاسخ  در  شرکت ها  کسب وکار  شیوه  توضیح  برای 
تاریخچۀ  است.   )Zilber, 2007; Ngoasong, 2009( بیرونی 
 Hananel, 2010, Sovacool and Drupady,( سیاست گذاری 
 2011; Swiatkiewicz-Mosny and Aleksandra Wagner,
Ngoasong, 2009 ;2012( نشان میدهد که تحلیل روایتی چگونگی 
موارد  به  پاسخ  برای  متفاوت  روشهای  از  مختلف  ذینفعان  استفادۀ 

سیاسی، آن هم در موقعیتی خاص، را توضیح می دهد.
انتخاب پنج IOC غربِی بی پی، شل، اکسون موبیل، شورون و توتال 
برای مطالعه نشان دهندۀ حضور آن ها در کشورهای درحال توسعه و نیاز 
به اطالع از شیوه کسب وکار مربوط به سیاست های توان داخل است. 
درحال توسعه  کشورهای  از  بسیاری  در  فراوانی  نمونه های  همچنین 
زیر  معیار  سه  اساس  بر  انتخاب  تحقیق  این  در  اما  داشت،  وجود 
دهۀ گذشته سیاست های  در  که  1- کشورهایی  است:  گرفته  صورت 
حضور  آن  در   IOC پنج  این  از  یکی  حداقل  و  داشتند  داخل  توان 
داشته اند؛ 2- کشورهایی با سابقۀ طوالنی تولید نفت )مانند نیجریه، 
 تازه کارند )مانند 

ً
آنگوال و ونزوئال( و آن هایی که در صنعت نفت تقریبا

قزاقستان و یمن( )UNCTAD, 2007(؛ 3- تفاوت در سطوح توسعۀ 
اقتصادی ازنظر بازار اقتصادی روبه رشد )برزیل( و جانبی )اندونزی و 
نیجریه( و بازارهای اقتصادی کمترتوسعه یافته )مانند آنگوال، ونزوئال، 
 .)Cavusgil et al., 2013( اندونزی(  و  یمن  توباگو،  و  ترینیداد 
این ترکیب باعث ایجاد بحث گسترده ای دربارۀ ماهیت و منطق شیوه 
بین  در  داخل  توان  سیاست های  به  پاسخ  برای  IOCها  کسب وکار 

کشورهای درحال توسعه شد.
 2012 تا   2000 سال های  در  منبع  دو  از  ثانویه  داده های 
انتشارات  جمع آوری شد ه  است: 1- گزارش های ساالنه، خبرنامه، 
شده  منتشر  IOCها  وبگاه  در  که  شرکت ها  ارائه های  و  مطبوعاتی 
است؛ 2- مستندات سیاسی مربوط به توان داخل، گزارش های فنی 
و مطالعات دولت، سازمان های بین المللی و سازمان های مشاوره ای 
منتشرشده  گزارش های  اطالعاتی،  منبع  دو  این  طریق  از  مستقل. 
سازمان های  و  رسانه ها  مدنی،  جامعۀ  سازمان های  وبگاه های  در 
تحقیقاتی و علمی بررسی شدند تا قابلیت اطمینان و ثبات داده های 

به دست آمده از اسناد و وبگاه های IOCها تأیید شود.
با توجه به تعداد زیاد وبگاه ها و حجم باالی اطالعات، موضوع 

 شکل 1: بحث دربارۀ شیوه کسب وکار IOCها با توجه به
 سیاست های توان داخل
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نکتۀ  مناسب است. موضوع  داده های  و جمع آوری  انتخاب  مهم 
شکل  را  روایتی  تحلیل  اساس  و  پایه  که  است  تحلیل  در  اصلی 
 Suzuki,( »می دهد؛ به عبارتی، »ادعایی دربارۀ موضوعی خاص
1980(. در این مطالعه »توان داخل« موضوع اصلی درنظر گرفته  
شده است، زیرا برای IOCها امکان پذیر نیست که بدون اشاره به 
توان داخل به توضیح فعالیت کسب وکاری بپردازد که برای پاسخ 
به سیاست های توان داخل درنظر گرفته شده  است. در این مقاله 
محدودۀ  در  کشور  هشت  این  از  هریک  و  داخل  توان  از  ترکیبی 
وبگاه ها و پایگاه داده هایشان جست وجو شده و فقط آن مستنداتی 

بررسی شده که دربارۀ توان داخل و کشورهای موردنظر بودند.
IOCها،  به  مربوط  اسناد  محتوای  منظم  و  هدفمند  مطالعۀ  با 
می توان شیوه کسب وکار به خصوص چگونگی ارتباط این اهداف 
وقایع  این  توضیح  داد.  توضیح  را  توان داخل  الزامات سیاست  با 
 Suzuki, 1980;( می آورد  به وجود  را  روایت هایی  رویدادها،  و 
IOCها را دربارۀ توان داخل مطرح  Zilber, 2007( که تجارب 
روایات  مقایسۀ   .)Sovacool and Drupady, 2011( می کند 
در بین پنج IOC و کشورهای درحال توسعۀ تولیدکنندۀ نفت نشان 
برای  IOCها  کسب وکار  شیوه  در  مشترکی  الگوی  که  می دهد 
پاسخ به سیاست های توان داخل وجود دارد. برای مثال، مدیریت 
ارشد در تمامی IOCها توان داخل را عامل اصلی تدوین راهبرد 
درنظر می گیرند، همان طور که در اسناد منتشرشدۀ توان داخل و 

وبگاه های شرکت ها آمده است.

2. نتایج

تحلیل روایتی مربوط به شیوه کسب وکار پنج IOC نشان می دهد 
تولیدکنندۀ  درحال توسعۀ  کشورهای  در  IOCها  راهبرد های  که 
»توسعۀ  به  که  است  به گونه ای  کسب وکار  راستای  در  نفت 
ساالنه  گزارش های  شود.  منجر  فیزیکی«  و  اجتماعی  اقتصادی، 
نشان می دهند که چگونه این راهبرد ها در به رسمیت شناختن تعهد 
رایج ترین  است.  تأثیرگذار  داخل  توان  به  مربوط  قوانین  به  آن ها 
الگوی شیوه کسب وکار پنج IOC توسعۀ اسناد راهبرد توان داخل 
اسناِد  این  است.  آن  به  مربوط  وبگاه های  داده های  از  استفاده  با 
فهرست  را  مرتبط  موضوعی  ارکان  از  تعدادی  راهبرد،  به  مربوط 
 IOC هر  در  واژه ها  انتخاب  درحالی  که   .)2 )جدول  می کنند 
متفاوت است، همگی زیرمجموعۀ موضوع توسعۀ ظرفیت انسانی 
قبلی  فّناوری در راستای موضوعات مطرح شدۀ  توسعۀ ظرفیت  و 

درنظر گرفته می شوند.
IOCها  داخل  توان  راهبرد های  راستای  در  ارکان موضوعی  این 
هستند و در روایاتی نشان داده شده که از آن برای ثبت منابع انسانی 
و شیوه کسب وکار خود استفاده می کنند. این فعالیت ها، در قالب 
خاصی  کشورهای  در   IOC هر  که  هستند  برنامه هایی  اقدامات، 
اقدامات  IOCها  تمامی  مشابه،  به طور  کردند.  اجرا  و  ارائه  را  آن 

شرکت های 

بین المللی 

نفت و گاز

ارکان موضوعی راهبرد های توان داخل

اکسون موبیل
توسعۀ نیروی کار، سرمایه گذاری های 

اجتماعی راهبردی، توسعۀ تأمین کننده

شل
توسعۀ ظرفیت، توسعۀ تولید بومی، 

آموزش و پشتیبانی

شورون

انتخاب ترجیحی، توسعۀ ظرفیت، 

توانمندسازی صالحیت های بومی، 

تحقیق و توسعه

بی پی

توسعۀ تأمین کنندگان رقابتی بومی، 

توسعۀ ظرفیت کارکنان، توسعۀ اقتصاد 

بومی، شناسایی و ترغیب ذی نفعان

توتال
توسعۀ پایدار مهارت های بومی، ایجاد 

ظرفیت صنعتی، انتظارات ذی نفعان

جدول 2: ارکان موضوعی راهبرد های توان داخل IOCها
یک از وب سایت ها و  )منبع: تحلیل روایتی برای تعیین موضوعات هر

اسناد راهبرد توان داخل IOCها(

و  اقدامات  این  چگونه  که  کنند  ثابت  تا  می دهند  انجام  مشترکی 
همسو  داخل  توان  نیازهای  با  تا  می سازد  قادر  را   IOC فعالیت ها 
شود. همان طور که در پاراگراف های بعدی بحث می شود، روایت ها 
در  کسب وکار  شیوه  اجرای  چگونگی  نشان دهندۀ  ضمنی  به طور 

پاسخ به سیاست های توسعۀ توان داخل اند.
فرایند مشخصی  IOCها  فّناوری،  توسعۀ ظرفیت  درخصوص 
یا  پیمانکاران  تعیین  برای  دارند.  بومی  منابع  ورود  برای 
تأمین کنندگان شایستۀ بومی، شرکت شل دستورالعملی برای فرایند 
پروژه های تجاری تعیین کرده است. این سند، به نوعی، خالصه ای 
و  قراردادها  تخصیص  به  توجه  با  شل  شرکت  اصلی  اصول  از 
فرایندهای مزایده است و از تمامی شرکت هایی )خارجی و بومی( 
که قراردادهایی با ارزش باال دارند درخواست می کند تا برنامۀ توان 
برندۀ  اکسون موبیل  شرکت  کنند.  وارد  خود  سیستم  در  را  داخل 
داده ای  پایگاه  درواقع  که  است  شده  مشترک1  صالحیت  سیستم 
برای ردیابی و پیگیری توانایی ها و قابلیت های شرکت های بومِی از 
قبل ثبت شده در نیجریه است )Mbat et al., 2013(. روش های 
مشابهی برای سایر IOCها نیز در کشورهای درحال توسعه وجود 
دارد که هدف آن تضمین شفافیت در انتخاب تأمین کنندگان بومی 
به منظور توسعۀ تأمین کنندگان، کنترل کیفی و به صرفه بودن هزینه ها 
است. باوجود اینکه شرکت های بومی این استانداردها را ندارند، 
تأمین کنندگان خارجی بالفاصله برای جانشینی آن ها درنظر گرفته 
نمی شوند. IOCها، به منظور ارتقای ظرفیت تأمین کنندگان بومی 
که  کرده اند  تعیین  را  کسب وکاری  روش های  مطلوب،  حد  تا 

1. Joint Qualification System
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مستقیم بر روی آن ها سرمایه گذاری می کند.
بومی  تأمین کنندگان  ظرفیت  ارتقای  برای  بودجه  تخصیص 
بخش اصلی توسعۀ ظرفیت فّناوری است. پروژۀ کن نانبال1 شرکت 
بی پی در سال 2002 در ترینیداد و توباگو، با هدف توسعۀ زنجیرۀ 
تأمین بومی، مثالی عینی بر این مدعی است. این موضوع شامل 
بومی است که  توابع  از طریق  و مدیریت  سرمایه گذاری مستقیم 
موجب جابه جایی تأمین کنندگان آمریکایی با تأمین کنندگان بومی 
و درنتیجه مهندسان، طراحان و سازندگان بومی می شود. این سند 
توان  توسعۀ  با  ارتباط  در  است،  بی پی  شرکت  اصول  از  بخشی 
آن،  ساخت  ظرفیت  بومی،  رقابتی  مهندسی  ایجاد  ازنظر  داخل 
پروژه های  برای  مقرون به صرفه  راه حل های  ارائۀ  و  اشتغال  ایجاد 

آیندۀ شرکت بی پی.
بومی  بانک های  با  IOCها  مستقیم،  سرمایه گذاری  عالوه بر 
این  از  و  کنند  تسهیل  را  بودجه  به  دسترسی  تا  می کنند  مشارکت 
برای  را  تا ظرفیت خود  قادر سازند  را  مالی  تأمین کنندگان  طریق 
تأمین کیفیت کاالهای موردنیاز IOCها افزایش دهند. پیمانکاران 
طرح های مالی را پشتیبانی می کنند؛ از جملۀ این اقدامات می توان 
پنج  و  شل  شرکت  بین   2)GMoUs( جهانی  تفاهم  یادداشت  به 
بانک اصلی در نیجریه اشاره کرد. طبق این برنامه هر بانک متعهد 
بیلیون دالر وام کم بهره به تأمین کنندگان بومی اعطا  می شود،یک 
متعهد  می کنند  دریافت  را  وام  این  که  بومی  تأمین کنندگان  کند. 
می شوند که از آن برای توسعۀ منابع مورداستفادۀ شرکت شل در 
برنامه های  در  عرصه  این  به  بانک ها  ورود  کنند.  استفاده  نیجریه 
و  سرمایه   که  می شود  مشاهده  نیز  شورون  و  توتال  شرکت های 
کشور  هشت  تمامی  در  بومی  شرکت های  برای  را  فنی  پشتیبانی 

موردمطالعه فراهم می کنند.
معرفی  را  فعالیت هایی  IOCها  کار،  نیروی  توسعۀ  ازنظر 
می کنند که مبتنی بر داشتن توانایی و مهارت های فنی و مدیریتی 
کافی شهروندان کشور میزبان باشد؛ به نحوی که بتوانند در صنعت 
جذب  مانع  نیز  آن ها  توانایی  عدم  درعین حال  کنند،  کار  نفت 
شرکت  به  مربوط  که  فعالیت ها  این  از  یکی  نشود.  مستقیمشان 
 LNG پروژۀ  شامل  که  است  بومی  توسعۀ  مشارکت  است  توتال 
کارکنان  به کارگیری  هدف  با   2005 سال  در  پروژه  این  می شود. 
یمنی، تا 90 درصد در سال 2015، در یمن ثبت شده است. یک 
مرکز آموزشی ایجاد شد تا به افراد بومی مهارت های الزم آموزش 
تربیت شوند.  بومی  ناظران  و  و مهندسان، متخصصان  داده شود 
دروس آموزشی نیز شامل زبان انگلیسی و آموزش عملی در خارج 
از کشور بود. ضمن اینکه یک برنامۀ جایگزین نیز تعیین شد برای 
جابه جایی مهاجران با افراد بومی که آموزش کامل دیده بودند. در 

1. Cannonball

2. Global Memor� andum of Understanding

همین راستا، گواهی نامۀ توسعۀ کسب وکار بومی شرکت شورون، 
به نام LBD ، در اندونزی آموزش را برای شرکت ها و مؤسسات 
کوچک فراهم کرد تا آن ها را به عنوان تأمین کنندگان موردتأیید برای 
عقد قرارداد آماده سازد )Garrigo, 2011(. شرکت شورون طرح 
مشارکت دانشگاهی خود را در آنگوال، اندونزی و نیجریه با هدف 
آموزِش باکیفیت همراه با هزینۀ کم برای کارکنان و همچنین ایجاد 
ظرفیت دانشگاه ها برای آموزش و استخدام افراد بومی اجرا کرد. با 
IOC توجه به تحلیل باال، شکل 2 خالصه ای از شیوه کسب وکار
بخش  در  توسعه یافته  نظری  چارچوب  با  که  می دهد  ارائه  را  ها 
1-3 در ارتباط است. عالوه بر فعالیت های مشخص شدۀ صنعت 
افزایش  نفت که در باال بحث و بررسی شد، روش های مختلف 
ظرفیت، مانند افزایش سرمایه گذاری های کوچک، وجود دارند که 
در تمامی IOCهای موردمطالعه کارآفرینان بومی را در زمینه های 
برنامه های  و  پزشکی  اجتماعی،  خدمات  تشریفات،  کشاورزی، 
تا  می دهند  آموزش  بهداشتی(  )مراقبت های  اجتماعی  زیربنایی 
بتوانند در راستای ایجاد کسب وکار جدید، اشتغال زایی و ارتقای 
سالمت افراد بومی گام بردارند. این روش ها در مستندات راهبرد 

توان داخل IOCها به ثبت رسیده است.

3. بحث

این بخش به بحث دربارۀ راهبرد توان داخل IOCها در مقایسه 
از  گسترده تری  تاریخچۀ  بررسی  و   IOC پنج  کسب وکار  شیوه  با 
توان داخل در کشورهای درحال توسعۀ تولیدکنندۀ نفت می پردازد. 
چهار راهبرد روایتی )Zilber, 2007; Ngoasong, 2009( دربارۀ 
بحث   3 بخش  در  که  عملی  فعالیت  و  داخل  توان  راهبرد  اساس 
شده وجود دارد: 1. مشارکت مستقیم برای بازنگری در الزامات توان 
داخل مدنظر دولت ها؛ 2. چارچوب انطباق قانونی؛ 3. کسب وکار 
ابتکارات   .4 داخل؛  توان  با  راهبرد هایی  دنبال کردن  هدف  با 

مسئولیت اجتماعی مشارکتی.

3-1. تبادل نظر IOCها و دولت ها، دربارۀ توان داخل 
اولین راهبرد روایتی IOCها مذاکرات هماهنگ با سازمان های 
داخلی  قوانین  انطباق مطلوب  از  اطمینان  افزایش  به منظور  دولتی 

شکل 2: شیوه کسب وکار مورداستفادۀ IOCها برای پاسخ به 
سیاست های توان داخل
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به  را  مستقیمی  فنی  پیشنهادهای  شل  شرکت  نیجریه،  در  است. 
مقامات دولتی ارائه کرده که از توسعۀ الیحۀ توانمندسازی نیجریه 
پشتیبانی می کند، درحالی که تمامی IOCها در کمیتۀ ملی ماهانه 
دور هم جمع می شوند تا فرایند توسعۀ توان داخل را بررسی کنند 
)CRES, 2008 a, b(. در قزاقستان، مذاکرات بین میدان عملیاتی 
نفتی کراچاگاناک )KPO(  و کنسرسیومی شامل پنج IOC )گروه 
نقش  قزاق  دولت  و  لوک اویل(   و  تگزاکو  شورون،  ِانی،  بی جی، 
حیاتی در توسعۀ برنامۀ افزایش توانمندسازی داشته است. بعدها 
 )Wilson and Kuszewski, 2011( قزاق  توانمندسازی  قانون 
IOC توان داخل  این شرایط، راهبرد های  به ثبت رسانده شد. در 
است،  پیشگیرانه  و  مشورتی  رویکردی  اتخاذ  به  نیاز  از  ناشی  ها 
خود  مشارکتی  راهبرد های  با  را  داخل  توان  مقررات  که  به نحوی 

تطبیق دهد.
تصویب شده ای  داخل  توان  سیاست های  که  کشورهایی  برای 
قوانین »سخت گیرانه«،  نقد  IOCها  از سوی  بازخورد  اولین  دارند، 
به  آن ها  از  بسیاری  است.  بوده  »غیرواقعی«  و  »بلندپروازانه« 
تأمین کنندگان  و  ماهر  کار  نیروی  )کمبود  میزبان  کشور  مشکالت 
واجد شرایط بومی( برای دفاع از راهبرد خود در استفاده از نیروی کار 
برخی   .)Bakare, 2011( می کنند  اشاره  تأمین کنندگان خارجی  و 
مانعی  به منزلۀ  سخت گیرانه  و  غیرشفاف  سازوکار های  به  نیز  دیگر 
برای سرمایه گذاری های مداوم خود در صنعت نفت اشاره می کنند 
)Bakare, 2011(. درنتیجه، IOCها همواره تالش می کند تا برای 
کاهش این الزامات راه حلی پیدا کند. در سال 2004، شرکت نفت 
نفت خارجی  47 شرکت  توسط  امضاشده  تفاهم نامۀ  قزاقستان یک 
را به ریاست جمهوری قزاقستان فرستاد و قوانین توان داخل »بسیار 
سخت گیرانه« را نقد کرد. آن ها معتقد بودند که این قوانین برخالف 
مستقیم  سرمایه گذاری  برای  مانعی  و  است  کشور  اساسی  قانون 
خارجی مربوط به نفت )Ritchie, 2004( است. اگرچه، همان طور 
که در جدول 1 نشان داده شد، این مذاکرات نتوانسته تأثیری در قوانین 
ذی نفعان  ترغیب  برای  را  دیگری  روش  IOCها  بنابراین  بگذارد. 

اصلی به منظور توسعۀ توان داخل اتخاذ کرده اند.

3-2. انطباق قانونی با اهداف توان داخل
کّمی  شواهد  بیان  IOCها  مورداستفادۀ  روایتی  راهبرد  دومین 
عملکرد  مشروعیت یافتن  برای  داخل  توان  اهداف  با  انطباق 
سیاست گذاران و جامعۀ مدنی بزرگ تر است. برزیل از یک »آیین نامۀ 
توان  میزان  اندازه گیری  برای  ابزاری  به منزلۀ  داخلی«  توانمندسازی 
تا  می سازد  قادر  را  IOCها  موضوع  این  می کند.  استفاده  داخل 
چارچوب واضحی ایجاد کنند و طبق آن داده های کّمی را ارائه دهند 
وجود  این چنینی  ابزار  دیگر  کشور  در هفت   .)IPIECA,2011(
ندارد. هرکدام از این پنج IOC اقدامات پیشگیرانه ای برای پاسخ به 
انطباق بومی انجام می دهند. قابل توجه ترین این اقدامات عبارت اند 

از: 1. استخدام حسابرسان خارجی مستقل و سازمان های غیردولتی 
ایجاد   .2 داخل؛  توان  پروژه های  استقالل  تضمین  برای  بومی 
جامعۀ  گروه های  و  میزبان  دولت های  با  جهانی  تفاهم  یادداشت 
کسب وکار  شیوه  اینکه  بر  مبنی  عام  توافق  از  اطمینان  برای  بومی 

IOCها با مقررات توان داخل تا حدودی همسو باشد.
می توان  را  IOCها  داخل  توان  راهبرد  باال،  بحث های  به  توجه  با 
بیان  برای  روایتی،  راهبرد  گرفت.  درنظر  توافق  برای  چارچوبی 
مشکالت  با  تا  می سازد  قادر  را  IOCها  توافق،  بر  مبنی  شواهد 
ضعیف  گزارشی  سیستم  مانند  درحال توسعه،  کشورهای  در  رقابتی 
 UNCTAD,( کنند  مقابله  پاسخ گویی،  و  شفافیت  سازوکار های  و 
Wilson and Kuszewski, 2011 ;2007(. باوجود این مشکالت، 
IOCها ملزم اند که، در انجام اقدامات مناسب برای نظارت دقیق، به 
پیمانکاران و تأمین کنندگان بومی اولویت دهند. IOCها هم زمان باید 
کنند.  رسیدگی  نیز  ارائۀ شواهد  برای  دولت  قبلی  درخواست های  به 
در برزیل مزایده های IOCها برای عقد قرارداد و مجوزهای عملیاتی 
رد شده  و در ونزوئال دارایی های IOCها ملی شده  است که همگی 
است  داخل  توان  به  مربوط  قوانین  رعایت نکردن  به علت  به نوعی 

.)UNCTAD, 2007; Click and Weiner, 2010(

3-3. تصویب کسب وکار با هدف دنبال کردن راهبردهایی 
با توان داخل

سومین راهبرد مورد استفادۀ IOCها، تصویب یک کسب وکار برای 
راهبرد توان داخل است. این امر مستلزم این است که IOCها، قوانین 
سهام  سود  بتواند  تا  تهدید  نه  بگیرند،  درنظر  فرصت  را  داخل  توان 
ذی نفعان را به حداکثر برسانند و کارایی عملیاتی را افزایش دهد. این 
IOCها بپذیرند که در راهبرد توان داخل،  کسب وکار باعث می شود 
استفاده از نیروی کار و تأمین کنندگان بومی در کشورهای درحال توسعۀ 
است.  بهتر  مهاجران خارجی  یا  تأمین کنندگان  به کارگیری  از  میزبان 
هزینه های  از  جدا  خارجی،  مهاجران  و  تأمین کنندگان  از  استفاده 
مستقیم واردات و هزینه های انتقال برای مهاجران، خطرهای غیرفنی 
می شود.  پروژه  تأخیر  سبب  که  دارد  نیز  را  ذی نفعان  مقاومت  مانند 
)Bakare, 2011; UNCTAD, 2007(. به منظور افزایش بهره وری 
تدارکات  مهندسی،  شرکت  های  پایۀ  بر  IOCها  موضوع،  این  در 
تا  استوارند  هالیبرتون   و  جاکوبز   مانند    )EPC( ساخت  وساز  و 
فعالیت های خود را پیاده سازی کنند و از ارزش افزودۀ بومی ارائه شده 

.)Urge- Vorsatz et al., 2007( پشتیبانی کنند
را  IOCها  داخل  توان  راهبرد های  باال،  مباحث  به  توجه  با 
در  مخاطره آمیز«  شرایط  در  مستقیم  »سرمایه گذاری  می توان 
اعتراض ها، توقف های کار،  اعتباری  و  مقابل »هزینه های واقعی 
 )Wise and Shtylla, 2007( »تحریم ها و واکنش های قانونی
درنظر گرفت. هکنبروخ و پلوِئس  )2011( معتقدند اغلب تأخیرها 
IOC در پروژه های نفتی به علت خطرهای غیرفنی است. بنابراین
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ها می توانند با خطرهای غیرفنی از طریق توسعۀ فعالیت های توان 
داخل، مانند سرمایه گذاری در جوامع، مقابله کنند.

مشارکتی  اجتماعی  مسئولیت  ابتکارات  ترکیب   .4-3
به منزلۀ بخشی از راهبرد توان داخل

چهارمین راهبردی که IOCها به کار می گیرند، ترکیب ابتکارات 
مسئولیت اجتماعی قبلی با مشارکت عمومی و ظرفیت سازی است 
که آن را همچون بخشی از راهبرد توان داخلی خود به اجرا درمی آورند
پروژۀ شرکت توتال در یمن یک فعالیت زیرمجموعۀ توان داخل و 
به نوعی  نیز یک فعالیت مسئولیت اجتماعی درنظر گرفته می شود که 
قانونی  هیچ گونه  که  است  کشوری  در  فعالیت  بهترین  نشان دهندۀ 
تا  قادر می سازد  IOCها را  این راهبرد  درخصوص توان داخل ندارد. 
منفی  تأثیر  پیوسته  که  بین المللی،  و  بومی  مدنی  فشارهای جامعۀ  به 
IOCها را پررنگ می کنند، پاسخ دهند و در پی توسعۀ بهتر توان داخل 
باشند )Esteves et al., 2013(. از سوی دیگر، بسیاری از »فعاالن 
اجتماعی« دولت را، به علت ایجاد قوانین »سخت گیرانه«، تحت فشار 
شفافیت  و  تطابق  برای  IOCها  بیشتر  فعالیت  خواهان  و  می گذارند 

.)Eweje, 2007; Salawu, 2010( بیشتر در گزارش ها هستند
فعالیت های مشابهی علیه IOCها ازسوی شرکت های تجاری 
پیمانکاران  انجمن   

ً
مثال است.  گرفته  صورت  بومی  خصوصی 

نفت و گاز قزاقستان فعاالنه دولت ها و IOCها را ترغیب می کند 
شفافیت  خواهان  و  کنند  پشتیبانی  بومی  پیمانکاران  »منافع  از  تا 
برای   .)Kjærnet et al., 2008( هستند«  دولت  از  بیشتری 
به رسمیت شناختن این موضوع، تمامی پنج IOC موردمطالعه در 
فعالیت هایی  به  را  بخشی  خود  اجتماعی  مسئولیت  گزارش های 
درزمینۀ تطابق با نیازهای توان داخل اختصاص دادند. برای مثال، 
کمک های مالی برای طرح های بورس تحصیلی دانشگاه ها بخشی 
از تطابق با قوانین توان داخل درنظر گرفته شده و در گزارش های 
برای  IOCها  گسترده تر  همکاری  به عنوان  اجتماعی  مسئولیت 

توان بخشی بومیان در صنعت تولید نفت گزارش شده است.

نتیجه گیری و پیامدهای سیاستی
داخل  توان  راهبرد های  آزمودن  برای  روایتی  تحلیل  از  مقاله  این 
شیوه  تا  است  کرده  استفاده  گاز  و  نفت  بین المللی  شرکت  پنج 
توان  سیاست های  به  پاسخ  برای  IOCها  مورداستفادۀ  کسب وکار 
داخل در کشورهای درحال توسعۀ تولیدکنندۀ نفت را بررسی کند. این 
با تمرکز بر جنبه های  انرژی،  با تاریخچۀ سیاست  ارتباط  موضوع در 
مختلف IOCها مبتنی بر توسعۀ توان داخل، است. اغلب روش های 
تحقیقات  در  به ندرت  ذکر شده  مقاله  این  در  که  IOCها  کسب وکار 
بر   

ً
دارد. در تحقیقات گذشته عمدتا انرژی وجود  به سیاست  مربوط 

به  کمتر  و  شده  کید  تأ ذی نفعان  با  دولت  ارتباط  چگونگی  موضوع 
است  پرداخته  شده  داخل  توان  اجرای سیاست های  و  تنظیم  موضوع 

)Klueh et al., 2009(. تمامی IOCهای موردمطالعه از راهبرد های 
روایتی مشابهی برای تعیین و توجیه روش کسب وکار مبتنی بر پایبندی 
IOCها،  اکنون  مثال،  برای  کردند.  استفاده  داخل  توان  قوانین  به 
 ،)Liu et al., 2011( به جای تأمین منابع بر اساس کیفیت و فاصله
بر اساس استانداردهای توان داخل تصمیم گیری می کنند. راهبرد های 
فراهم  اصلی  ذی نفعان  ترغیب  برای  را  فرصت هایی  IOCها  روایتی 
می کند تا در صنعت نفت در کشورهای درحال توسعۀ تولیدکنندۀ نفت 

قابل استفاده باشد.
بخش دیگری از این مطالعه چارچوب پیشنهادی )شکل 1 و 2( 
نقش  دربارۀ  و  بررسی می کند  را  IOCها  که شیوه کسب وکار  است 
به  درحال توسعه  کشورهای  بقیۀ  در  داخل  توان  توسعۀ  در  IOCها 
IOCها شامل فعالیت هایی برای  بحث می پردازد. شیوه کسب وکار 
و  فنی  کار  نیروی  توسعۀ  نفت،  در صنعت  مهارت  و  ایجاد ظرفیت 
این  همگی  که  است  غیرنفتی  بخش های  در  سرمایه گذاری  ایجاد 
موارد موجب افزایش اشتغال و درآمد و رشد اقتصادی می شود. این 
 Auty,( شاخص ها قادرند که به موضوع »نفرین منابع« پاسخ دهند
2012( تا از خطرهای کسب وکار درزمینۀ صنعت نفت در کشورهای 

.)Click and Weiner, 2010( درحال توسعه بکاهند
توسعۀ  راستای  در  IOCها  کسب وکار  شیوه  اینکه  حال،  هر  به 
ممکن  فعالیت ها  این  زیرا  است،  قابل بحث  خیر  یا  است  اقتصادی 
یا  بومی  قانونی  عملکردهای  و  ذی نفعان  از  حمایت  هدف  با  است 
اینکه  به جای   ،)Henisz et al., 2013( بازده صورت گیرد افزایش 
بومی  و  منطقه ای  ملی،  سطوح  در  قابل اندازه گیری  اقتصادی  توسعۀ 
 Teka, 2011; Oyejide and Adewuyi, 2011;( کند  ایجاد 
Warner, 2011(. تمامی پنج IOC موردمطالعه بر پایۀ شرکت های 
مهندسی، تدارکات و ساخت وساز استوارند که نه تنها این شرکت ها در 
کشورهای درحال توسعۀ میزبان وجود ندارد، بلکه IOCها انگیزه ای 
فعالیت های  و  برنامه ها  در  بومی  به شرکت های  اولویت بخشی  برای 
کسب وکار  شیوه  شد،  مطرح  آنچه  به  توجه  با  ندارند.  نیز  خود 
درحال توسعۀ  کشورهای  در  است  ممکن  IOCها  مورداستفادۀ 

تولیدکنندۀ نفت وجود نداشته باشد.
با توجه به مباحث مطرح شده در باال، دو پیشنهاد ارائه شده است. 
پیشنهاد اول مربوط به اسناد پایدار است. هریک از پنج IOC سیستم 
حسابرسی مستقل منحصربه فرد دارند که گزارش ها و اطالعات را 
 .)Mendonça and deOliveira, 2014, p.283( ارائه می کنند
 Salawu,( داده   پایگاه  یا  ملی  سیستم  ایجاد  به  ملزم  دولت  هر 
شیوه  به  دسترسی  و  گزارش ها  بررسی  به منظور  که  است   )2010
کسب وکار مورداستفادۀ IOCها درجهت پاسخ به سیاست های توان 
به  نیاز  دوم،  توصیۀ  باشد.  قابل دسترسی  برای همۀ ذی نفعان  داخل 
اقداماتی برای تضمین فعالیت ها یا برنامه های ویژۀ توان داخل است 
 بین IOCها و ذی نفعان بومی قابل مذاکره باشد نه میان 

ً
که مستقیما

شرکت های مهندسی، تدارکات و ساخت وساز. بهترین فعالیت های 
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قابل استفاده توسط استات اویل  در نروژ )Heum, 2008( ذکر شده 
است. شرکت استات اویل الیۀ مهندسی، تدارکات و ساخت وساز را 
به طورکلی برداشته است تا بهتر بتواند با تأمین کنندگان بومی ارتباط 
برقرار کند. اکنون از این موضوع، هم به  منزلۀ بهترین فعالیت و هم 
به مثابۀ داستانی موفقیت آمیز، در بسیاری از کشورهای درحال توسعۀ 

تولیدکنندۀ نفت یاد می شود.
شیوۀ تحلیل روایتی به کاررفته در این مقاله نشان می دهد که چگونه 
 Zilber, 2007;( می دهند  پاسخ  به چالش های سیاستی  سازمان ها 
و  )مطالعه  محتوا  تحلیل  از  مقاله،  این  در   .)Ngoasong, 2009
عمومی  روابط  بررسی  در  موجود(  عمومی  بیانیه های  کدسازی 
گسترده ای که IOCها ادعا می کنند برای پاسخ به سیاست های بومی 
استفاده می کنند بهره برده  شده است. این روش ممکن است از این 
نظر که »تفاوت بین مرزها را به خوبی نشان نمی دهد« نواقصی داشته 
باشد )Suzuki, 1980(، اما ازآن جهت قابل اهمیت است که نشان 
می دهد راهبرد های توان داخل IOCها پاسخ دقیقی به سیاست های 
در  است.  نفت  تولیدکنندۀ  درحال توسعۀ  کشورهای  در  داخل  توان 
با  مجزا،  به صورت  کشورها  تحلیل  طریق  از  می توان  آتی  تحقیقات 
این  IOCها،  از  هریک  راهبرد های  اجرای  و  تنظیم  فعالیت  بررسی 
 با تحلیل های مقایسه ای همراه خواهد 

ً
مشکل را برطرف کرد که طبیعتا

بود. باید اذعان کرد که راهی طوالنی باقی است تا نتایج این مطالعه 
کامل شود و درک ما از شیوه کسب وکار مورداستفادۀ شرکت ها برای 
در  اقتصادی  توسعۀ  بر  آن  تأثیر  و  داخل  توان  سیاست های  به  پاسخ 

کشورهای درحال توسعۀ تولیدکنندۀ نفت افزایش یابد.
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