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باالدستی
تبیین علل ظهور استارتآپهای فناورانه در حوزۀ
ِ
صنعت نفت و چالشهای اختصاصی آنها
رضا بندریان

1

چکیده
در دهۀ  ،1990با کمرنگشدن نقش شرکتهای بینالمللی نفت در توسعۀ فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت،
شرکتهای خدمات میدانهای نفتی مسئولیت شناسایی و تأمین نیازهای فناورانۀ حوزۀ باالدستی صنعت نفت را عهدهدار
شدند .با توجه به ریسک و هزینۀ باالی توسعه و تجاریسازی فناوریهای دارای نوآوری بنیادی ،شرکتهای خدمات
میادین نفتی پیشرو به نوآوریهای تدریجی روی آوردند .این امر زمینه را برای ورود استارتآپهای فناورانه 2به حوزۀ
ً
باالدستی صنعت نفت ،با هدف دستیابی به نوآوریهای غالبا بنیادی ،فراهم کرده است .هماکنون لبۀ فناوری ،در بسیاری
از حوزههای فناورانۀ باالدستی صنعت نفت ،در اختیار تعداد زیادی از شرکتهای کوچک دانشبنیان است که شکلگیری
اغلب آنها بر مبنای استارتآپهای فناورانۀ موفق بوده است .استارتآپها ،بهمنزلۀ بازوی توسعۀ فناوریهای بنیادی
در حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،در آینده توجه بیشازپیش مدیران شرکتهای فعال در حوزۀ باالدستی صنعت نفت را به
خود جلب خواهند کرد.
در این مقاله ،پس از مروری بر روند تحول رویکردها و نقش بازیگران حوزۀ باالدستی صنعت نفت در توسعۀ فناوری ،به
نقش استارتآپهای بخش فناوری بهمنزلۀ محرکهای نوآوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت پرداخته و به چالشهای
اختصاصی آنها در این حوزه اشاره خواهد شد.
واژگان کلیدی :استارتآپهای فناورانه ،حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،بازیگران توسعۀ فناوری ،توسعۀ فناوری.

مقدمه
درحالیکه تقاضای جهانی برای نفت و گاز همچنان وجود
دارد ،صنعت نفت در محیط کسبوکار خود ،بهعلت تحوالت
زیر ،در معرض تغییرات بنیادی قرار گرفتهاست:
• بخش عمدۀ منابع سهلالحصول نفتی 3جهان مصرف شد ه
و شرکتهای باالدستی نفت ناچارند بیشازپیش فناوریهای

پیچیده و نوآورانه را برای اکتشاف و تولید منابع هیدروکربوری
آینده بهخدمت گیرند؛ چراکه منابع نفت و گاز آینده ،بهخصوص
در کشورهای غیراوپک ،در اعماق بیشتر و در بسترهایی با
دسترسی بسیار دشوارتر قرار گرفتهاند.
• انتظارات از شرکتهای نفتی در حوزههای ایمنی ،بهداشت،

 .1استادیار گروه توسعۀ کسبوکار ،دپارتمان مدیریت فناوری ،پژوهشگاه صنعت نفت؛ Bandarianr@ripi.ir
 .2بهترین و جامعترین تعریفی که برای شرکت استارتآپ میتوان ارائه کرد این است :شرکت استارتآپ سازمانی موقت است که با هدف یافتن مدل کسبوکار تکرارپذیر و
مقیاسپذیر بهوجود آمده است.

3. Easy Oil
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طزیست و رفا ه انسانی افزایشی چشمگیر یافت ه است.
محی 
برای رویارویی با چنین مسائلی ،در موفقیت یا شکست
شرکتهای نفتی آینده ،فناوری تأثیر بسزایی خواهد داشت.
برایناساس ،حوزۀ باالدستی صنعت نفت در گذر زمان فناوریمحور
شده و امروزه نوآوری فناورانه اصلی اساسی و محوری در افزایش
رقابتپذیری شرکتهای فعال در حوزۀ صنعت جهانی نفت بهشمار
میرود .ازاینرو ،بازیگران صنعت نفت ،برای بقای رقابتپذیر در
این عرصه ،نیازمند حضور فعال و مؤثر در حیطۀ فناوری و نوآوری
فناوریاند (.)Longwell, 2002; Handscomb et al., 2016
در فضای رقابتی نوین صنعت نفت ،فناوری نقش اساسی در
تولید و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز جهانی دارد و توسعۀ فناوری
به واقعیتی درحا ل تغییر در صنعت نفت و گاز تبدیل شده است.
امروزه ،توسعۀ فناوری در پیشرفت برنامهها و اقدامات و پاسخگویی
به مسائل و نیازها در حوزۀ باالدستی صنعت نفت تأثیری چشمگیر
برجای نهاده است (.)Lord, 2007
در مسیر تبدیل ایدۀ فناورانه به فناوری تجاری ،بازیگران متعددی
در حوزۀ باالدستی صنعت نفت ایفای نقش میکنند که از جملۀ
این بازیگران میتوان به شرکتهای عملیاتی (شرکتهای ملی
و بینالمللی نفت) ،شرکتهای عملیاتی مستقل (شرکتهای
اکتشاف و تولید) ،شرکتهای خدمات میدانهای نفتی ،مراکز
تحقیقاتی و دانشگاهها ،شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای
فناورانه 1اشارهکرد (.)Leis et al., 2012; Perrons, 2014
شناخت وظایف بازیگران بازار فناوری برای اجرای الگوی کسبوکار
مبتنیبر توسعۀ فناوری 2در صنعت نفت از اهمیت ویژهای برخوردار
است .در گذشته ،شرکتهای بینالمللی نفت تمام مراحل خدمات
ط با بخش باالدستی را در انحصار
فناورانه و توسعۀ فناوریهای مرتب 
داشتند ،ازاینرو هیچگونه تمایلی به انتقال فناوری به کشورهای درحال
توسعۀ نفتی نداشتند .درواقع ،سیاست شرکتهای بینالمللی نفتی
حفظ وابستگی دائمی کشورهای صاحب مخزن به سرمایه ،فناوری
و مدیریت این شرکتها بود .بنابراین ،با هر اقدامی که موجب کاهش
نیاز به خدمات مدیریتی ،مالی و فناورانۀ آنها میشد بهشدت مخالفت
میکردند (.)Dantas and Bell, 2009; Perrons, 2014
تا قبل از دهۀ  ،1990بیش از  80درصد سرمایهگذاری در
پژوهش و فناوری صنعت نفت فقط برعهدۀ یازده شرکت بزرگ
نفتی (شرکتهای بینالمللی نفتی) بود 3.فناوری برای این
1. Tech Start-Ups

 .2بهطورکلی ،دو الگوی کسبوکار در حوزۀ باالدستی صنعت نفـت در کشورهای
جهان وجود دارد :الف) الگوی کسبوکار مبتنی بر بهرهبرداری از منابع هیدروکربنی،
ب) الگوی کسبوکار مبتنی بر توسعۀ فناوری .برایناساس ،شرکتهایی که بهدنبال
«رقابتپذیری در زمینۀ فناوری» هستند از الگوی دوم و شرکتهایی که بهدنبال
«رقابتپذیری با منشأ فناوری» هستند از الگوی اول استفاده میکنند.
 .3عمدۀ این سرمایه (نزدیک به  80درصد) در بخش خدمات میدانهای نفتی آن
شرکتها هزینه میشد.

ً
شرکتها اولویت راهبردی بود و بیشتر آنها از برنامههای نسبتا
جامع پژوهش و فناوری درونسازمانی ،با صرف کمتر از یک
درصد درآمد خالص خود ،پشتیبانی میکردند .اما در دهههای
 1980و  ،1990این شرکتهای بزرگ نیز برنامههای پژوهش و
فناوری و نوآوری درونسازمانی خود را کاهش دادند .درواقع،
شرکتهای بینالمللی نفتی در اواخر دهۀ  1980تصمیم گرفتند
کسبوکار خدمات میدانهای نفتی را از حوزۀ فعالیتهای خود
خارج کنند تا بتوانند هزینههای زیاد پژوهش و فناوری داخلی
را کاهش دهند .رهاسازی فعالیتهای خدمات میدانهای نفتی
توسط شرکتهای بینالمللی نفتی به شکلگیری شرکتهای
مستقل خدمات میدانهای نفتی منجر شد و شرکتهای
بینالمللی نفتی خدمات الزم را در قالب برونسپاری به این
شرکتها واگذار کردند (.)Stevens, 2016
شرکتهای بینالمللی نفتی ،با کاهش هزینههای پژوهش و فناوری،
ی ازدست دادند؛ در مقابل ،شرکتهای
رفتهرفته مزیت خود را در لبۀ فناور 
خدمات میدانهای نفتی ،با تالش برای یافتن آخرین فناوریها ،توانستند
ت یابند که زمانی در دست شرکتهای
به مزیت رقابتی فناورانه دس 
بینالمللی نفت بود (.)Thuriaux-Alemán et al., 2010
یکی از تحوالت مهم قرن  ،21ظهور استارتآپهای فناورانه
(شرکتهای نوپای مبتنیبر فناوریهای نوین) در عرصۀ کسبوکار
حوزۀ باالدستی صنعت نفت است .این شرکتها طی دو دهۀ اخیر،
با ویژگیهای منحصربهفردی که دارند ،توانستهاند در رشد و توسعۀ
فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت تأثیر بسزایی داشته باشند.
دراینبین تحوالت رخداده در قواعد سیاستگذاری صنعت
جهانی نفت و نقش این تحوالت در هدایت فعالیتهای فناورانه و
نوآورانه قابلتأمل است .بنابراین ،اهمیت کسبوکارهای نوین و نوپا
(استارتآپهای فناورانه) در حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،بیش از
هر موضوع دیگری ،باید بهدرستی درک شود ( .)Wholey, 2018در
ادامه ،بهمنظور بررسی این تحوالت و چگونگی تغییر نقش بازیگران
مختلف در تأمین فناوریهای الزم برای حوزۀ باالدستی صنعت
نفت ،ویژگیهای پژوهش و فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت
و سازوکارهای اتخاذشده برای مواجهه با آن مرور میشود.

 .1ویژگیهای پژوهش و فناوری در حوزۀ باالدستی
صنعت نفت و سازوکارهای اتخاذشده برای مواجهه با آن
ساختار مشارکتی داراییها 4،که بر بسیاری از داراییهای حوزۀ
باالدستی صنعت نفت حاکم است ،اغلب کار را برای شرکتهای
نوآور در حفظ مالکیت نوآوریهای جدید دشوار میسازد (Acha
 .)and Cusmano, 2005ساختار مشارکتی داراییها به ظهور پدیدۀ

4. Shared Equity Structure

باالدستي صنعت نفت و چالشهای اختصاصی آنها
تبيين علل ظهور استارتآپهاي فناورانه در حوزۀ
ِ

«سواری رایگان» 1در حوزۀ باالدستی صنعت نفت منجر میشود
و این پدیده مزیت رقابتی را  ،که بهواسطۀ یک فناوری برای شرکتی
فراهم شده ،کاهش میدهد .ازسوی دیگر ،روزبهروز دغدغۀ هزینۀ
طرحهای پیشتاز پژوهش و فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت
جدیتر میشود و توسعۀ فناوری «آنچنان پیچیده ،گسترده ،و پرهزینه
شده که حتی بزرگترین شرکتها بهتنهایی توانایی اجرای آن را ندارند»
(.)Thuriaux-Alemán et al., 2010; Perrons, 2014
ت فناوری
با توجه به اینکه آزمایشهای همهجانبه برای اثبا 
و پذیرفتهشدن آن در بازار باید در مقیاس واقعی صورت گیرد،
تجاریسازی فناوری در بازارهای نفت و گاز پرهزینه و زمانبر
است؛ بهطوریکه در این حوزه ،بهطور متوسط شانزده سال زمان
الزم است تا یک فناوری توسعه یابد و بهطور گسترده تجاری شود.
درحالیکه فرایند توسعۀ فناوری در سایر حوزهها ممکن است کمتر
از دو سال بهطول انجامد ،این فرایند در حوزۀ باالدستی صنعت نفت
به ده تا پانزده سال زمان نیاز دارد .هرچند توسعۀ فناوریهای جدید
برای تولیدکنندگان آن آوردۀ اقتصادی کالنی دارد ،شرایط ذکرشده
ً
بعضا برای سرمایهگذاران جذابیت اندکی دارد و این موضوع قابلیت

صنعت را برای مواجهه با تغییرات محیطی و ورود به عرصههای
جدید محدود میکند (.)Perrons, 2014
ایجاد و تحول فناوری در صنعت نفت و گاز نیز ،همچون سایر
صنایع ،تابع تحول در نسلهای فناوری و پژوهش و قاعدههای
نوین حاکمبر فضای نوآوری در دنیا بوده است .در گذشته ،منشأ
بسیاری از تحوالت فناورانۀ بنیادی در حوزۀ باالدستی صنعت
نفت اغلب گروههای پژوهش و فناوری درونسازمانی بودند،
درحالیکه امروزه برای توسعۀ اندیشههای تازه و دستیافتنی از
سازمانهای بیرونی یاری میجویند.
شرکتهای زیادی در حوزۀ باالدستی صنعت نفت مفهوم
«نوآوری باز» را پذیرفتهاند (مدلهای همکارانهتر پژوهش و فناوری
که از ایدههای صنایع و حوزههای فناوری دیگر استقبال میکند).
نوآوری» 2حوزۀ باالدستی صنعت
بخشهای گوناگون «اکوسیستم
ِ
نفت منابع و مجموعه مهارتهای متنوعی دارند؛ بنابراین در
سرتاسر فعالیتهای نوآورانۀ مرتبط میتوانند به منابع اطالعاتی و
دانشی گوناگونی رویآورند .شرکتهای زیادی در حوزۀ باالدستی
صنعت نفت اتحادهای پژوهشی و فناوری با رقبای مستقیم خود
برقرار کردهاند و برخی شرکتهای این حوزه نیز به تجربۀ انواع
سرمایهگذاری خطرپذیر 3روی آوردهاند تا ،خارج از فعالیتهای
پژوهشی و فناورانۀ درونسازمانی ،از مفاهیم نویدبخش بالقوه
حمایت کنند (Moore and Wüstenhagen, 2004; Perrons
1. Free Ridership
2. Innovation Ecosystem
3. Venture Capital
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.)and Donnelly, 2012; Handscomb et al., 2016
بررسیهای انجامشده در صنعت نفت تغییرات قابلمالحظهای
را از یک سیستم درونسازمانی بهسمت فعالیتهای مشارکتی در
پژوهش و فناوری نشان میدهد .از دهۀ  ،1990کنسرسیومهای
پژوهش و فناوری بسیاری ،بهمنظور همکاریهای فناورانه
میان بنگاههای حوزۀ باالدستی صنعت نفت (رقبا و متحدان) و
تأمینکنندگان ،شکل گرفته که جریانهای غیرخطی اطالعات را
در نوآوری تقاضامحور بهبود داده است .اما اینگونه فعالیتهای
جدید سطح پیچیدگی ،بودجۀ الزم و بهتبع آن خطر شکست
پروژههای پژوهش و فناوری را افزایش میدهد .بنابراین،
حالتهای جدید سازماندهی و مدیریت پژوهش و فناوری ،برای
افزایش احتمال موفقیت و مقابله با شکست احتمالی ،ضروریاند
( .)Perrons, 2014در چند دهۀ اخیر ،شیوۀ سازماندهی
فعالیتهای پژوهشی و فناوری و نوآوری در صنعت نفت تغییر
و تحول شایانی یافته و از رویکردهای راهبردی برای مدیریت
پژوهش و فناوری بهره گرفتهشده است.
با آنکه روشن است فرایندهای نوآوری در حوزۀ باالدستی صنعت
نفت از آنچه بوده بسیار همکارانهتر شده ،جزئیات خاص این
همکاریها چندان روشن نیست .مجموع بحثهای مطرحشده
نشان میدهد که توسعۀ فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت
دشواریها و مالحظات خاص خود را دارد .این مسئله ،بررسی
روند تاریخی تغییرات نقش بازیگران حوزۀ باالدستی صنعت نفت
در حیطۀ پژوهش و فناوری را ضروری میسازد.

ت رویکردها و تغییرات نقش بازیگران
 .2روند تحوال 
حوزۀ باالدستی صنعت نفت در حیطۀ پژوهش و
فناوری (توسعۀ فناوری)
خطرپذیری و هزینۀ زیاد توسعۀ فناوری و مشکالت حفاظت از
آن در حوزۀ باالدستی صنعت نفت شرکتهای بینالمللی نفت را،
که تا پیشاز دهۀ  1990پیشتاز توسعۀ فناوری بودند ،بر آن داشت
که پس از دهۀ  1990سیاست دنبالهروی را در حوزۀ توسعه و
تجاریسازی فناوری اتخاذ کنند و منتظر باشند که سایر شرکتها
برای نخستینبار فناوری جدیدی عرضه نمایند.
ازنظر تاریخی ،اگرچه در دهههای قبل از جنگ جهانی دوم
از واحدهای پژوهش و فناوری بهصورت موردی در پارهای از
شرکتهای بینالمللی نفتی بهرهبرداری میشد ،اما تبدیل آن به
الگو (پارادایم) را میتوان به بعد از جنگ جهانی دوم نسبت داد
که روند تأثیرگذاری روبهرشدی در شرکتهای اصلی صنعت
نفت ایجاد کرد .پس از جنگ جهانی دوم ،شرکتهای بینالمللی
نفتی در زمینۀ پژوهش و فناوری سرمایهگذاری بیشتری کردند و از
طریق نتایج بهدستآمده از پژوهش و فناوری و تجاریسازی به
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ت یافتند .در پی این پیشرفتها ،واحدهای
پیشرفتهای شایانی دس 
پژوهش و فناوری آنها از بخشهای تحقیقاتی کوچک به نهادهای
تحقیقاتی گستردهای تبدیل شد که آثار مثبت آن در جایگاه رقابتی
این شرکتها در عرصۀ کسبوکار و همچنین خدمات نوینی که
تا قبل از دهۀ  1990عرضه کرده بودند نمایان است .این روند تا
اواخر دهۀ  1980ادامه داشت و بر مبنای آن ،تا قبل از دهۀ ،1990
شرکتهای بینالمللی نفت در توسعۀ فناوری و رهبری فناورانه در
حوزۀ باالدستی صنعت نفت پیشتاز بودند و بیشترین میزان بودجه و
هزینهکرد پژوهش و فناوری را داشتند .در آن دوره فناوری اولویتی
راهبردی برای شرکتهای بینالمللی نفت بود (Cibin and
.)Grant, 1996; Anderson, 2000; Daneshy, 2003a
ُ
با کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهۀ  1980به نه دالر،
بهعلت افزایش تولید نفت عربستان ،شرکتهای بینالمللی نفت
بهشدت تحت فشار قرار گرفتند ،درنتیجه سود صنعت نفت به
سرعت کاهش یافت؛ ازاینرو ،مهمترین هدف این شرکتها
در این دوره افزایش سودآوری و بازگشت سرمایۀ سهامداران بود.
بنابراین ،پشت پردۀ تمام راهبردهای اجراشده در طول سالهای
 1985تا  1994بهبود بازدهی سرمایهگذاران و سهامداران بود؛
ً
درنتیجه ،در این بازه ،تقریبا تمام شرکتهای بینالمللی نفتی
تغییر ساختاری بنیادی یافتند که این تغییر به خروج سرمایه از این
شرکتها ،کاهش نیروی کار و تغییر در راهبردهای آنها منجر شد
(.)Daneshy, 2003b
در اواخر دهۀ  1980و اوایل دهۀ  ،1990شرکتهای بینالمللی
نفت بخشها و شرکتهای خدمات میدانهای نفتی را از ساختار
سازمانی خود خارج کردند و بودجۀ پژوهش و فناوری را کاهش
دادند 1.این اقدام برایناساس انجام شد که قسمت عمدۀ بودجۀ
شرکتهای بینالمللی نفت در زمینۀ پژوهش و فناوری هزینه
میشد .عالوهبرآن ،تصور بر این بود که گرفتاریهای عملیاتی
این بخش بسیار زیاد است و شرکتهای خدمات میدانهای
نفتی حلقۀ مهم و اصلی در زنجیرۀ باالدستی صنعت نفت نیستند
2
(.)Thuriaux-Alemán et al., 2010
شرکتهای خدمات میدانهای نفتی ،پس از این تغییرات ،بهطور
مستقل به فعالیت خود ادامه دادند و با سرمایهگذاری روی پژوهش
و فناوری به رقبای جدی شرکتهای بینالمللی نفت ،ازنظر
ظرفیتها و توانمندیهای فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت،
تبدیل شدند .برایناساس ،در فاصلۀ سالهای  1990تا ،2008
 .1کاهش قیمت نفت در مقاطع مختلف زمانی در دهۀ  1980و  1990به کاهش
شدید سودآوری فعالیتهای حوزۀ صنعت نفت ،در مقایسه با دیگر حوزههای صنعتی،
منجر شد .این شرایط ،شرکتهای بین المللی نفت را وادار کرد تا بخشهای پرهزینه و
کمبازده خود را از زنجیرۀ صنعت نفت حذف کنند.
 .2البته این کار ریشه در «تحوالت الگویهای کسبوکار جهانی» نیز داشت .در
شرکتهای بزرگ جهانی ،تمرکز بر «کسبوکار محوری» جایگزین مدل شرکتهای
دارای یکپارچگی عمودی شد.

باالترین توانمندی فناورانه در بخش باالدستی صنعت نفت در اختیار
شرکتهای بینالمللی نفتی یا شرکتهای خدمات میدانهای نفتی
بود .اگرچه این دو گروه از شرکتها (شرکتهای بینالمللی نفتی
ً
و شرکتهای خدمات میدانهای نفتی) راهبردهای کامال متفاوتی
ی ـ بهمنزلۀ مهمترین مزیت رقابتی در حوزۀ باالدستی
در قبال فناور 
3
صنعت نفت ـ داشتند ،پس از سال  ،2008شرکتهای خدمات
میدانهای نفتی بودند که به پیشتازی فناوری در حوزۀ باالدستی
صنعت نفت دست یافتند (;Thuriaux-Alemán et al., 2010
.)Handscomb et al., 2016
در فاصلۀ سالهای  1990تا  2010شرکتهای بینالمللی
نفت ،که از دیرباز بیشترین مبالغ را برای توسعۀ فناوری هزینه
میکردند ،هزینهها و فعالیتهای خود را در این زمینه کاهش
دادند؛ بهنحوی که شرکتهای بینالمللی نفت راهبرد «خرید»
فناوریهای پیشرفته را جایگزین راهبرد «خلق» این فناوریها
کردند .این شرکتها فقط از فناوریهایی استفاده میکردند که
با شاخصهای زیر سنجیده شده و تأییدیۀ فنی اخذ کرده بودند:
• بلوغ فناوری موردنظر از دیدگاه تجاری
• وضعیت نیاز حوزۀ باالدستی صنعت نفت به فناوری موردنظر
• میزان رقابتپذیری فناوری موردنظر
• نیازهای راهبردی شرکت
ازطرف دیگر ،شرکتهای خدمات میدانهای نفتی بیشازپیش
عهدهدار تأمین فناوریهای جدید صنعت و خدمات تخصصی
شدند .با ورود فعاالنۀ شرکتهای خدمات میدانهای نفتی به حوزۀ
توسعۀ فناوری در بخش باالدستی صنعت نفت ،همراه با رقابتیشدن
بازار جهانی نفت و تخصصیترشدن فرایند عملیات در این صنعت،
شرکتهای بینالمللی نفت بهندرت برای توسعۀ فناوریهای خاص
سرمایهگذاری مستقیم انجام میدادند و اغلب با سایر فعاالن،
در تحقیقات مشترک و دیگر فعالیتهای مشارکتی ،همکاری
میکردند .واضح است که ارزیابی تجربی یک فناوری جدید
در حوزۀ بهرهبرداری و تولید نیازمند حضور یک شرکت عملیاتی
ً
است ،درحالیکه شرکتهای بینالمللی نفت عموما تمایل نداشتند
برای اولینبار فناوری جدیدی را بهکار گیرند .اگر این شرکتها در
ً
پروژههای توسعۀ فناوری سهیم میشدند  ،میبایست عمال درگیر
فرایندی طوالنی ،از زمان شروع پروژه تا مرحلۀ تجاریشدن آن،
شوند (.)Economist, 2012; Handscomb et al., 2016
 .3شرکتهای بینالمللی نفتی حول محورهای راهبردی جمعآوری اطالعات ،اکتشاف
و بهرهبرداری منابع نفت و گاز به رقابت میپردازند و فناوری بهروزتر را تنها ابزاری برای
کاهش زمان و هزینۀ اجرای هر پروژه میدانند .دستۀ دوم ،یعنی شرکتهای خدمات
میدانهای نفتی ،عرضۀ خدمات به شرکتهای عملیاتی (ملی ،بینالمللی و مستقل) را
راهبرد پیش روی خود میدانند ،درنتیجه این شرکتها به فناوری بهمثابۀ یک محصول
نگاه میکنند و رقابتشان در محتوای فناوری ،کیفیت و قیمت آن است.

باالدستي صنعت نفت و چالشهای اختصاصی آنها
تبيين علل ظهور استارتآپهاي فناورانه در حوزۀ
ِ

 .1-2بهرهگیری از رویکرد نوآوری باز و الگوی
شبکههای همکاری فناورانه در حوزۀ باالدستی
صنعت نفت
با پیشتازی فناورانۀ شرکتهای خدمات میدانهای نفتی در حوزۀ
باالدستی صنعت نفت در سال  ،2008شرکتهای بینالمللی
نفت و شرکتهای ملی نفتی ،که بهسمت جهانیشدن حرکت کرده
بودند (شرکتهای ملی جهانی نفت) ،در وضعیتی غیررقابتپذیر
در صنعت قرار گرفتند .ازاینرو ،ظرف چند سال اخیر (از  2010به
بعد) ،هزینهکرد شرکتهای بینالمللی و ملی نفت در زمینۀ پژوهش
و فناوری و نوآوری بهطور چشمگیری افزایش یافته است .شرکتهای
بینالمللی نفتی ،با وجود کاهش هزینههای پژوهش و فناوری خود
(در مقایسه با دورۀ قبل از دهۀ  ،)1990در تالشاند تا با مشارکت در
فناوری کلیدی نقش
همکاریهای فناورانه در پروژههای پژوهش و
ِ
مؤثر خود را بازیابند .بهعبارتدیگر ،هرچند شرکتهای بینالمللی
نفتی هزینه و فعالیتهای پژوهش و فناوری خود را ،پس از سال 2010
در مقایسه با دورۀ قبل از دهۀ  ،1990کاهش دادند (و در قیاس با بازۀ
زمانی دهۀ  1990تا  2010افزایش دادند) ،با عضویت در شبکههای
1
نوآوری ،در پروژههای مشترک پژوهش و فناوری حضور فعال یافتند.
حضور شرکتهای بینالمللی نفتی در پروژههای مشترک ،در قالب
شبکههای نوآوری ،نهتنها به آنها این امکان را داده که به فناوریهای
موردنظر خود دسترسی داشته باشند و توسعۀ آن را زیرنظر بگیرند،
بلکه آنها را قادر ساخته که در پژوهشها تأثیرگذار باشند و آنها را
هدایت و جهتدهی کنند .شرکتهای بزرگ بینالمللی نفتی ،اغلب
در ِسمت مسئول بهرهبرداری از منابع نفتی (منابع با دسترسی دشوار و
ِ
غیرمتعارف) ،همچنان راهبری مجموعۀ شبکههای نوآوری را برعهده
دارند؛ عالوهبراین ،کوتاهشدن چرخۀ عمر فناوری نیز سرمایهگذاری
در فعالیتهای پژوهش و فناوری را برای شرکتهای کوچک صنعت
نفت بسیار دشوار کرده است .مواجهۀ بنگاههای صنعت نفت با محیط
پویا و کوتاهشدن چرخۀ عمر فناوری و محصوالت به افزایش تصاعدی
هزینههای پژوهش و فناوری منجر شده است .بنگاههای صنعت نفت،
بهمنظور ارائۀ راهکارهای فناورانه برای انبوهی از مشکالت و تنگناها ،به
این وضعیت (کنترل سرمایهگذاریهای سنگین الزم برای فعالیتهای
پژوهش و فناوری) با تعهد در کوتاهکردن زمان یادگیری ،و واکنش
سریعتر به تغییرات سریع فناورانۀ محیط از طریق شبکههای راهبردی
برای کسب فناوریهای جدید واکنش نشان دادند (Perrons and
.)Donnelly, 2012; Weijermars et al., 2014
 .1بهعبارتدیگر ،هرچند هزینهها و فعالیتهای پژوهش و فناوری شرکتهای
بینالمللی نفتی پس از سال  2010در قیاس با بازۀ زمانی قبل از دهۀ  1990کمتر بود،
آنها الگوی فعالیت خود را ،در حوزۀ پژوهش و فناوری ،از برنامههای درونسازمانی به
رویکردهای همکارانهتر ارتقا دادند .درواقع این بهنوعی بازگشت بازیگران بزرگ صنعت
نفت برای نقشآفرینی در زمینۀ پژوهش و فناوری و نوآوری است ،اما با الگویی جدید.

11

طی ده سال گذشته ،فضای نوآوری صنعت جهانی نفت شاهد
شکلگیری انفجارگونۀ تفکر نوآوری باز بوده است و بازیگران
پیشتاز بهدنبال پاسخ به این سؤال بودهاند که در محیط مملو از
دانش و با تغییرات سریع فناورانه چگونه میتوان کار کرد؛ جاییکه
حتی بزرگترین شرکتهای بینالمللی نفتی و شرکتهای خدمات
میدانهای نفتی پیشتاز مجبور به پذیرش این واقعیت شدهاند که
دیگر نمیتوان با الگوی سنتی نوآوری بسته کار کرد .این تفکر
باعث شده بازیگران فعال در حوزۀ نوآوری صنعت جهانی نفت،
بهجای تمرکز بر فرایند ثابت خلق ،گردآوری و گسترش دانش
فناورانه ،بر فعالسازی و تقویت جریانهای دانشی به /از سازمان
(دوسویه) متمرکز شوند (.)Weijermars et al., 2014
یک جنبۀ مهم نوآوری باز ،توانایی آن در افزایش ظرفیت جریان
2
دانشی به سایتهای جدید و منابع دانشی از حوزههای دیگر است.
مثالهای متعددی از نوآوریهای نوترکیب 3وجود دارد که در آن،
دانشی که بهخوبی در یک حوزه یا بخش شکل گرفته توانسته در
حوزه یا بخش دیگر ،که اغلب دور از حوزۀ اصلی است ،تأثیر
قابلمالحظهای بگذارد .مشکل بسیاری از سازمانها قفلشدن در
شبکۀ دانشی موجود است که تغییر در آن باعث ناپایداری خواهد
شد .چالش این سازمانها ،یافتن ،شکلدادن و فعالکردن شبکههای
جدید است ،درحالیکه بهطور همزمان باید اتصاالت به شبکههای
موجود سست شود (.)Bessant et al., 2010
مسابقات نوآوری عرصۀ دیگری است که در قالب تفکر نوآوری
باز توسعه یافته است .درنظرگرفتن جایزه برای افرادی که بتوانند
راهکاری نوآوران ه برای مشکلی ارائه دهند ،دیدگاه جدیدی نیست؛
کرنومتر جان هریسون و اختراع مارگارین مدیون از جمله چنین
ِ
رقابتهایی است .تفاوت در این است که امروزه چنین رقابتهایی
به سازماندهی سریعتر و سا دهتر نوآوری منجر میشود .بدینترتیب
این مسابقات توانمندی نوآوران را ،هم در غنای منابع نوآوری و هم
در دستیابی به منابع نوآوری ،افزایش میدهد.

 .3تبدیلشدن شرکتهای خدمات میدانهای نفتی به
محور توسعۀ فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت
اگرچه سایر بازیگران حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،ازجمله
شرکتهای ملی نفت ( )NOCو مؤسسات تحقیقاتی و
دانشگاهها ،فعالیتهای چشمگیری در پژوهش و توسعۀ فناوری
و نوآوری انجام میدهند ،در مقایسه با شرکتهای بینالمللی
نفتی و شرکتهای خدمات میدانهای نفتی نقش چندانی در
توسعۀ فناوری ندارند .پژوهشی که انجمن مهندسی نفت ()SPE
 .2در این شرایط که دیدگاه از خلق ،تملک و حفاظت از دانش به تأکید بیشتر بر جریان
و تبادل دانش گرایش مییابد ،چالش اصلی مدیریت داراییهای فکری است.
3. Recombinant Innovation
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در سال  ،2014بهمنظور ارائۀ تصویری کلی از وضعیت پژوهش
و فناوری و نوآوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،انجام داده
نشان میدهد که:
ـ شرکتهای خدمات میدانهای نفتی ،بیش از سایر بازیگران
حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،پروندههای ثبت اختراع برای
نوآوری تشکیل میدهند .البته چون پتنت [حق ثبت اختراع] برای
حفاظت از دستاوردهای فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت
الگوی غالب نیست و رویکرد برتر استفاده از داراییهای مکمل
است ،راهبرد «ادغام» گزینۀ مطلوب برای تجاریسازی است،
و فناوری اغلب در پناهگاه داراییهای مکمل حفاظت میشود،
بیتردید تجزیهوتحلی ل فقط برمبنای آمارهای ثبت اختراع
گمراهکننده خواهد بود.
ـ بیش از  60درصد نوآوریهای بهکارگرفتهشده در حوزۀ باالدستی
صنعت نفت از شرکتهای خدمات میدانهای نفتی نشئت
میگیرد (محور تجاریسازی ،شرکتهای خدمات میدانهای
نفتی است).
ـ دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی دولتی ،در ابتکارات مربوط به
پژوهش و فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،منابع با ارزش
اطالعات و دانش نوین شناخته نمیشوند (Perrons, 2014؛
اگرچه لبۀ فناوری ،در بسیاری از حوزههای باالدستی صنعت
نفت ،در اختیار تعداد زیادی از شرکتهای دانشبنیان است که
ً
عمدتا به نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی وابستهاند).
بدینترتیب وظیفۀ شناسایی نیازهای فناورانۀ شرکتهای عملیاتی
(بینالمللی نفت) و توسعه و تأمین فناوریهای اکتشافی و تولیدی
بهعهدۀ شرکتهای خدمات میدانهای نفتی گذاشته شده و این
شرکتها در تسهیل سازوکار عرضه و تقاضای فناوری در بازار
فناوری حوزۀ باالدستی صنعت نفت بسیار فعالاند .بدیهی است
شرکتهای خدمات میدانهای نفتی بیش از سایر فعاالن بازار
از مشکالت و چالشهای فناورانه و ضرورت توسعۀ فناوریهای
مناسب برای رفع این مشکالت آگاهاند و با تقاضای مؤثر خود
محرک عرضۀ فناوریهای جدید میشوند؛ هرچند فناوریهایی که
ً
مستقل از تقاضای شرکتهای خدمات میدانهای نفتی و صرفا با
نوآوریهای شرکتهای توسعهدهنده عرضه میشوند تقاضای خود
را ایجاد میکنند .اکنون ،شرکتهای خدمات میدانهای نفتی،
شرکتهای دانشبنیان و گروه وسیعی از تأمینکنندگان تأثیر بسزایی
در فعالیتهای پژوهشی و فناورانۀ حوزۀ باالدستی صنعت نفت
دارند (.)Acha and Cusmano, 2005; Economist, 2012
برایناساس ،شرکتهای خدمات میدانهای نفتی در ابداع فناوری
در صنایع باالدستی نفت تأثیر بسزایی دارند .فناوریهای تولیدی
[ابداعشده  ]نیز ،در گسترش توان و نفوذ بسیاری از شرکتهای
خدمات میدانهای نفتی بزرگ ،در صنایع باالدستی نفت ،اثرگذارند.

با توجه به نقش پژوهش و فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت
نفت ،امروزه بسیاری از شرکتهای خدمات میدانهای نفتی بزرگ
در صنایع باالدستی ،با سرمایهگذاریهای عظیم در بخش پژوهش
و فناوری ،توان خود را برای دستیابی به فناوریهای نوین افزایش
دادهان د و بر همین اساس فعالیتهای بینالمللی خود را گسترش داده
و درآمدهای هنگفتی بهدست آوردهاند .ازاینرو ،شرکتهای خدمات
میدانهای نفتی در صنعت نفت گسترش یافتهاند و با کسب سودهای
کالن بهسرعت رشد کردهاند و امروزه برخی از آنها به بازیگران اصلی
و بزرگ صنعت نفت تبدیل شدهاند .این شرکتهای بزرگ خدمات
میدانهای نفتی ،مبتنی بر زیرساختهای فناورانه و توانمندی فنی و
مهندسی ،در محیط جهانی صنعت نفت به کسبوکار میپردازند
(.)Economist, 2012; Rassenfoss, 2016
هزینۀ زیاد و زمانبربودن توسعه و تجاریسازی فناوریهای
جدید در حوزۀ باالدستی صنعت نفت و نیز مخاطرهآمیزبودن
ذاتی حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،درگذر سالها ،به تأکید آشکار
بر نوآوری تدریجی در این بخش منجر شده است؛ اما تحوالت
بنیادیتر ،مانند لرزهنگاری سهبعدی 1و حفاری افقی ،نیز گاهگاهی
پدیدار شدهاند .ریسک باال و هزینۀ زیاد شکست در پیشتازی
در توسعه و تجاریسازی فناوریهای بنیادی جدید ،در حوزۀ
باالدستی صنعت نفت ،و همچنین تنوع و گستردگی خدمات و
فعالیتهای عملیاتی شرکتهای خدمات میدانهای نفتی چنان
است که شرکتهای خدمات میدانهای نفتی پیشرو ترجیح
میدهند در حوزۀ نوآوریهای بنیادی وارد نشوند و فعالیتهای
پژوهش و فناوری خود را بیشتر بر نوآوریهای تدریجی متمرکز
کنند (.)Perrons and Donnelly, 2012; Perrons, 2014
بهرغم پیچیدگیهای خاص فناوریهای بخش باالدستی نفت و گاز،
بهعلت دشوارشدن شرایط محیطی و فعالیت در این بخش 2،بیشک
در سالهای آینده فناوریهای جدیدی ابداع و کاربردی خواهند شد
تا به نیاز جهانی ،به منظور تولید [استخراج] بیشینه از مخازن متعارف
و غیرمتعارف نفت و گاز ،پاسخ دهند ( .)Kulkarni, 2011با وجود
تقاضای بسیار و نیاز شدید حوزۀ باالدستی صنعت نفت به فناوری،
این صنعت به کندبودن در توسعه و تجاریسازی فناوری شهرت دارد؛
ازاینرو ،تسریع توسعۀ فناوری ،بهخصوص در حوزۀ نوآوریهای
بنیادی ،نیازمند ساختاری متفاوت بود که خارج از بوروکراسی و فرهنگ
حاکم بر شرکتهای حوزۀ باالدستی صنعت نفت باشد تا سرعت ارائۀ
نوآوریهای فناورانۀ بنیادی را ،در حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،افزایش
دهد (.)Weijermars et al., 2014; Handscomb et al., 2016
بدینترتیب ،با توجه به نیاز شدید صنعت نفت به فناوریهای
جدید دارای نوآوری بنیادی و بیمیلی و ناتوانی شرکتهای
1. 3D Seismic Mapping

 .2منابع هیدروکربوری دور از دسترس و دشوار مانند اعماق آبها ،قطب شمال و
محیطهای با فشار و دمای باال.

باالدستي صنعت نفت و چالشهای اختصاصی آنها
تبيين علل ظهور استارتآپهاي فناورانه در حوزۀ
ِ

خدمات میدانهای نفتی پیشرو برای توسعۀ نوآوریهای فناورانۀ
بنیادی ،زمینۀ ظهور و ورود استارتآپهای فناورانه به حوزۀ
باالدستی صنعت نفت با مأموریت انجام سریع نوآوریهای
1
اغلب بنیادی فراهم شد.

 .4استارتآپهای فناورانه در حوزۀ باالدستی
صنعت نفت
فلسفۀ وجودی استارتآپهای فناورانه ،در حوزۀ باالدستی
صنعت نفت ،حرکت بهسوی شایستگی فناورانۀ جدید و
دارای نوآوری بنیادی است .این شرکتها ،با فعالیتهای
جستوجوگرانۀ متعدد کوچک و محرکهای بسترساز 2ی شروع
ب ه کار میکنند که منابع محدودی الزم دارند .نرخ شروع آزادانۀ
این فعالیتهای جستوجوگرانه به مقدار منابع استفادهنشده یا
آزاد در دسترس آنها و همچنین فرهنگ کارآفرینانۀ آنها وابسته
است .هدف این فعالیتها ،اتصال امکانات فناورانۀ جدید به
نیازهای پاسخ دادهنشده یا ضعیف پاسخ دادهشده در صنعت است
(.)Lord, 2007; Rassenfoss, 2016
ً
در محیطهای پایدار ،معموال مدیران شرکتهای خدمات
میدانهای نفتی بهدنبال پروژههای نوآوری فناورانه با نتیجۀ
قابلپیشبینیاند؛ اما در محیطهای پرتالطم ،بخش بزرگتری
از پروژههای نوآوری فناورانه ،که ریسک باالیی دارند ،خارج از
توانمندیهای اصلی شرکتهای خدمات میدانهای نفتی هستند.
در محیطهای پرتالطم ،شرکتهای خدمات میدانهای نفتی ،برای
حفظ تعادل سبد پروژههای نوآوری فناورانه ،شماری از پروژههای
نوآوری را که نتیجۀ قابلپیشبینی ،مطمئن و کمریسک دارند در
درون سازمان خود برنامهریزی و با سازوکارهای مناسب (ازجمله
برونسپاری و شبکۀ همکاری) اجرا میکنند؛ در مقابل ،تعداد کمی از
پروژههای نوآوری با ریسک باال را به استارتآپهای فناورانه واگذار
 .1ظهور استارتآپهای فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،با وجود بیتناسبی این
بازیگران با ماهیت توسعۀ فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،تحقق یافته است ،چراکه
شکلگیری استارتآپهای فناورانه بر مبنای حرکت سریع در توسعه و تجاریسازی فناوری
حداکثر هفت سال زمان نیاز دارد ،درحالیکه متوسط زمان الزم برای توسعه و تجاریسازی
یک فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت پانزده سال است .همچنین ،استـارتآپهای
فناورانهای که تاکنون ،در حوزۀ باالدستی صنعت نفت جهان ،ظهور و رشد یافتهاند از نوع
شرکتهای مبتنی بر فناوری جدیــد ())New Technology Based Firms (NTBFs
هستند ،نه از نوع شرکتهای نوآور () .)Innovative Firm (IFشرکتهای مبتنی بر فناوری
جدید ،در مقیاسی وسیع ،عامل معرفی نوآوری ،ترویج انتقال فناوری ،تشدید رقابت در بازار،
سرعتدهنده به تکامل صنعتی و سرانجام تحریککنندۀ رشد اقتصادی شناخته میشوند
( .)Ejermo and Xiao, 2014شرکتهای مبتنی بر فناوری جدید ( )NTBFsبر مبنای
بهرهبرداری از یک اختراع یا نوآوری فناورانه ،که ریسکهای فناورانۀ قابلتوجهی دارد ،شکل
میگیرند و عمر آنها به بیش از  25سال نمیرسد .شرکتهای نوآور ( )IFپیوسته محصوالت
و خدمات جدیدی ارائه میدهند که با نیازهای بازار فعلی و بازارهای نوظهور سازگاری بیشتری
دارند و میتوانند بهسرعت وارد بازارهای جدیدی شوند که ممکن است تناسب راهبردی
بیشتری با توانمندیهای نوآورانۀ آنها داشته باشد (.)Kreiser et al., 2013
2. Seed Bed
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میکنند و بدینطریق از فرصتهای نوآوری بنیادی و بلندمدت نیز
غافل نمیشوند (.)Kulkarni, 2011; Karimi, 2017a
تالشها برای حرکت بهجلو در حوزههای فناورانۀ بنیادی از طریق
محرکهای پایین به باال صورت میپذیرد .چنین محرکهایی ،با
ایجاد پروژههایی عمل میکنند که پروفایلی جذاب ،انگیزشی و
پرمنفعت دارند و دارای اهمیت راهبردی بسیارند .بدینترتیب،
ً
پروژههای نوآوری دارای فناورانۀ بنیادی دائما از سطح پایین در
شرکتهای خدمات میدانهای نفتی پیشرو ایجاد و از طریق
استارتآپهای فناورانه اجرا میشوند.
برای استارتآپهای فناورانۀ فعال در بخش باالدستی صنعت نفت،
دستیابی به منابع (بهخصوص منابع مالی) الزم برای حرکت به درون
حوزههای فناورانۀ جدید و بهسرعت درحال تغییر و تکامل بسیار دشوار
است .یکی از شیوههای تأمین منابع استارتآپهای فناورانه سرمایهگذاری
بازیگران اصلی (استقراریافته) حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،در قالب
سرمایهگذاریهای خطرپذیر ،است .سرمایهگذاریهای خطرپذیر
بسیاری از بازیگران اصلی (استقراریافته) حوزۀ باالدستی صنعت نفت بر
روی استارتآپهای فناورانه با این هدف است که این شرکتها در حکم
یک محرک پایین به باال برای این سازمانهای استقراریافته عمل کنند.
ازاینرو ،شرکتهای استارتآپ میتوانند منبع مهمی برای بازآفرینی
راهبردی 3شرکتهای استقراریافتۀ حوزۀ باالدستی صنعت نفت باشند.
سرمایهگذاریهای خطرپذیر بازیگران اصلی بر روی استارتآپهای
فناورانه در مواردی ممکن است بهاندازۀ کسبوکاری جدید و جداگانه
رشد و توسعه یابد (.)Hyytinen et al., 2015; Islam et al., 2017
صرفنظر از اینکه استارتآپها چگونه منابع اولیۀ موردنیاز خود
را تأمین میکنند ،آنها پس از جستوجوهای بسیار و یافتن یک یا
چند مسیر فناورانه 4،که در پاسخگویی به چالشها و نیازهای صنعت
چشماندازی امیدبخش دارد و همچنین ازنظر فناوری امکانپذیر
است ،در مسیر تکامل آن با شتابی فزاینده بهحرکت درمیآیند؛ چراکه
محیط پویا و غیرقابلپیشبینی شرکتهای استارتآپ باعث میشود
که مدیریت ،با سرعتبخشیدن به کارها ،سعی کند از بروز شکست
و خأل در بازار جلوگیری کند .پس از عبور شرکتهای استارتآپ از
مرحلههای پرخطر در فرایند توسعۀ فناوری (فناوریهای منتخب خود)
و مشخصشدن امکانپذیری آنها ،باید تکامل فناوری و تجاریسازی
آن بهسرعت انجام شود (.)Rassenfoss, 2016; Karimi, 2017b
در این مرحله استارتآپهای مستقل بهوسیلۀ شرکتهای معظم
خدمات میدانهای نفتی پیشرو 5تغذیه میشوند و امکان استفادۀ
3. Strategic Renewal

ً
 .4در استارتآپها معموال بر یک خط کسبوکار تأکید میشود ،اما آنها اغلب در
یک یا چند بخش با فناوری باال کار میکنند.
 .5شرکتهای خدمات میدانهای نفتی پیشرو ،برای تغذیۀ استارتآپها ،بخشهای
بینوظیفهای دارند و امکان استفادۀ نظاممند از منابع موجود در آنها برای استارتآپها
ِ
فراهم است.
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نظاممند از منابع موجود 1در آن شرکتها ،برای استارتآپها .1-4 ،نقش استارتآپهای فناورانه در آیندۀ حوزۀ
2
فراهم میشود .بهمحض مشخصشدن طرح برتر توسط صنعت ،باالدستی صنعت نفت

پ
شرکتهای بزرگ خدمات میدانهای نفتی شرکتهای استارتآ 
کوچک را خریداری میکنند یا با آنها مشارکت راهبردی میکنند؛
بدینطریق هم آن شرکتها حمایت میشوند و هم شرکتهای
خدمات میدانهای نفتی پیشرو پایههای فناورانۀ شرکت خود را
3
محکم میکنند (.)Karimi, 2017a
باتوجه به توان اندک استارتآپهای فناورانه و ناتوانی آنها
در تجاریسازی فناوریهایی که توسعه میدهند ،این شرکتها
فناوریهای خود را از طریق اعطای حقامتیاز ،فروش حق مالکیت
یا ادغام با یک شرکت بزرگتر روانۀ بازار میکنند .در این خصوص،
باتوجه به نقش فعال شرکتهای خدمات میدانهای نفتی در تسهیل
سازوکار عرضه و تقاضای فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت،
اغلب این شرکتهای پیشرو فناوریهای توسعه داد هشدۀ استارتآپها
ی میکنند (.)Karimi, 2016; Karimi, 2017b
را تجار 
برایناساس ،شرکتهای خدمات میدانهای نفتی پیشرو
نیازهای فناورانۀ حوزۀ باالدستی صنعت نفت را شناسایی میکنند
و برای تأمین نیاز به نوآوری بنیادی به استارتآپهای فناورانه
ارجاع میدهند و خودشان ،عالوهبر انجام پژوهش فناورانه
برای نوآوریهای تدریجی ،فناوریهای توسعهیافتۀ خود یا
استارتآپها را تجاری میکنند(.)Karimi, 2017a
هماکنون لبۀ فناوری در بسیاری از حوزههای فناورانۀ باالدستی
صنعت نفت در اختیار تعداد زیادی از شرکتهای کوچک
ً
دانشبنیان است که عمدتا با نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی
تخصصی حوزۀ
مرتبطاند و در زمینههای محدود ،مشخص و
ِ
باالدستی صنعت نفت فعالیت میکنند .شکلگیری اغلب این
شرکتها بر مبنای استارتآپهای فناورانۀ موفق بوده است .روند
توسعۀ نفت و گاز شیل در ایاالت متحده نشان از اهمیت نقش و
جایگاه این شرکتهای کوچک و متعدد و فوقالعاده تخصصی
در یک حوزۀ فعالیت مشخص و محدود دارد .حتی وضعیت به
جایی رسیده که شرکتهای بزرگ بینالمللی نفتی نیز ،در برخی
از بخشهای تخصصی فعالیت خود ،برای گرفتن خدمات ،به
عقد قرارداد با این شرکتهای کوچک دانشبنیان روی آوردهاند
(.)Perrons, 2014; Rassenfoss, 2016
ً
 .1مثال گروههای توسعۀ محصول بینوظیفهای ،انکوباتور فناوری و یا گروههای عملیاتی
ویژه برای رسید ن به نتایج فوقالعاده (.)skunk works operation
 .2هرچند ممکن است این عمل با مقاومت مدیریت ارشد شرکتهای خدمات
میدانهای نفتی مواجه شود ،زیرا در تقابل با عقل سنتی شرکت است.
 .3درحالیکه ممکن است کسب سود مالی برای بنیانگذاران استارتآپهای فناورانه
آخرین هدف (انتهای راه) باشد ،بهعلت عالقه و هدفی که در کار خود دنبال میکنند،
اغلب درگیر اینگونه فعالیتها میشوند و آنچه در توان دارند انجام میدهند ،زیرا
بهدنبال ایجاد تغییر ،تمایز و تحولاند (.)Ries, 2011

فناوری و نوآوری برای حوزۀ باالدستی صنعت نفت حیات 
ی
است ،چراکه همواره تغییردهندۀ قواعد بازی برای حوزۀ باالدستی
صنعت نفت در عرصۀ کسبوکار بوده است .بااینحال ،توسعۀ
فناوریهای جدید در صنعت نفت چالش بزرگی است که علت
آن زمانهای طوالنی توسعه ،هزینههای باال ،پیچیدگی زیاد و
مقیاس بزرگ پروژههای نفت و گاز است .با وجود این چالشها،
شرکتهای نفتی همچنان بهدنبال فناوریهایی هستند که،
بهکمک آنها ،قواعد بازی را در عرصۀ کسبوکار تغییر دهند و
راههای بهتری برای توسعۀ مؤثرتر منابع هیدروکربنی موجود بیابند
و بدینگونه سود کم خود را افزایش دهند .نوآوریها همچنان
با تالشهای توسعهای درونسازمانی در شرکتهای بزرگ
خدمات میدانهای نفتی و مشارکت برونسازمانی ـ مشارکت
بین شرکتهای بهرهبردار ،تأمینکنندگان و شرکتهای خدمات
میدانهای نفتی و پژوهشهای دانشگاهی ـ در صنعت نفت ایجاد
4
میشوند (.)Lord, 2007; Handscomb et al., 2016
قیمتهای پایین نفت شرکتهای نفتی بیشتری را ،به امید
کاهش هزینهها ،بهسمت توسعه و ایجاد فناوری سوق داده است؛
زیرا در مواقعی که قیمت نفت باالست یا در پایینترین حد خود
است ،حوزۀ باالدستی صنعت نفت به فناوری روی میآورد تا از
منابع جدیدی بهرهبرداری کند و منابع موجود را بهطور مؤثرتری
توسعه دهد (.)Rassenfoss, 2016
در بررسی انجامشده در سال  ،2013در شرکتهای بزرگ و
کوچک نفتی در حوزۀ باالدستی صنعت نفت که در هجده کشور
قرار داشتند 48،درصد مدیران به این نکته اشاره کردهاند که ،در
پنج سال آینده ،نوآوری و بهخصوص نوآوری بنیادی برای صنعت
نفت و گاز امری حیاتی است؛ بنابراین ،شرکتهای نفت و گاز
باید تمرکز بیشتری بر نوآوریهای بنیادی داشته باشند که محور
این نوآوریها فناوری خواهد بود (.)Rassenfoss, 2016
با توجه به اینکه مأموریت توسعۀ نوآوریهای بنیادی در حوزۀ
باالدستی صنعت نفت برعهدۀ استارتآپهای فناورانه بوده و
دستاندرکاران صنعت نفت انتظار نوآوریهای فناورانۀ بنیادی
بیشتری دارند ،اهمیت استارتآپهای فناورانه در حوزۀ باالدستی
صنعت نفت رو به افزایش است .نوآوریهای فناورانه ماهیت
کسبوکار را در حوزۀ باالدستی صنعت نفت تغییر خواهند داد
و استارتآپهای فناورانه تأثیر بسزایی در این تغییر ماهیت
دارند .نقش استارتآپهای فناورانه در آیندۀ حوزۀ باالدستی
صنعت نفت بسیار مهم است ،زیرا کسبوکارهای نوپا تأثیرات
 .4همکاری بین صنعت و دانشگاه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت برای ایجاد اکوسیستم
نوآوری ،که به توسعۀ استارتآپهای فناورانه کمکی نمیکند ،کافی نیست.

باالدستي صنعت نفت و چالشهای اختصاصی آنها
تبيين علل ظهور استارتآپهاي فناورانه در حوزۀ
ِ

مطلوبی در توسعۀ بدنۀ دانش فناورانۀ شرکتهای نفتی فعال در
حوزۀ باالدستی صنعت نفت داشته و خواهند داشت .بهعلت رکود
قیمت نفت ،فناوریهای نوآورانه برای حوزۀ باالدستی صنعت
نفت حیاتیاند و صنعت باید محیط حمایتی برای استارتآپهای
فناورانهای ایجاد کند که رشد و رقابت الزم برای بازاری پایدار را
بهوجود میآورند (.)Weijermars, 2011; Wholey, 2018
استارتآپهای فناورانه ،مدلهای کسبوکار جدید را نیز در
کنار فناوریهای جدید ارائه میدهند .این استارتآپها ،مدلهای
کسبوکار نزدیکتر به مدل کاربر فناوری را ،با روشهای ارزانتر
و سادهتر ،برای شروع استفاده از فناوری ارائه میکنند .عالوهبراین،
استارتآپهای فناورانه انعطافپذیری و سرعت ایجاد میکنند و
با حضور آنها چابکی خاصی در محیط حوزۀ باالدستی صنعت
نفت پدیدار میشود (.)Jokela et al., 2014
استفاده از توان استارتآپهای فناورانه در حوزۀ باالدستی
صنعت نفت به تعریف نقش برای بنگاههای کوچک در کسبوکار
حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،افزایش میزان سرمایهگذاری
شرکتهای نفتی بزرگ در نوآوری فناورانه ،استفاده از نیروهای
خالق و توسعۀ فعالیتها و خدمات موردنیاز حوزۀ باالدستی
صنعت نفت منجر خواهد شد .درصورتیکه استارتآپهای
فناورانه ،از طریق نوآوری (اغلب) رادیکال ،بتوانند به فناوریهای
الزم دست یابند و خدمات مبتنی بر آن فناوریها را به بهترین
نحو ارائه دهند ،بهمرور زمان شرایط توسعۀ فعالیتها و خدمات
الزم برای حوزۀ باالدستی صنعت نفت را فراهم میکنند.
استارتآپهای فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت ،که با
مزیت کمبودن هزینۀ اولیه شروع به فعالیت میکنند ،در صورت
موفقیت در مراحل اولیه ،برای رشد به سرمایهگذاری شرکتهای
نفتی بزرگ بخش خصوصی و دولتی و تسهیل قوانین کسبوکار
نیازمندند (.)Relander, 2018
شرکتها و بازیگران اصلی فعال در حوزۀ باالدستی صنعت
نفت ،برای تسریع سرمایهگذاری اولیه در استارتآپهای
فناورانه ،باید منابع مالی راهبردی سرمایهگذاری خطرپذیر خود
را توسعه دهند؛ 1البتهاین اقدام نباید بهگونهای باشد که باعث
هجوم سرمایههای خطرپذیر و ازدحام بیشازحد سرمایهگذاران
خطرپذیر در برخی حیطهها و مناطق شود (.)Calnan, 2016
ازسوی دیگر ،استارتآپهای فناورانه باید بتوانند یک فناوری را
به نقطهای از توسعهیافتگی برسانند که یک شرکت متخصص در
آن حوزه به آن فناوری تمایل یابد و برای پاسخ به نیازهای حوزۀ
 .1سرمایهگذاران ،در مراحل ابتدایی ،برای کمک به شکلدهی و سرعتبخشیدن به
توسعۀ استارتآپ ،اغلب بهعنوان مربی یا همکار با کارآفرینان کار میکنند .این کار را
اغلب شتابدهندههای سرمایه ( )Seed Acceleratorsانجام میدهند که خدمات
تزریق مالی و مربیگری را ارائه میکنند و فرصتی را برای همۀ شرکتهای استارتآپ و
تیمهایی که به یادگیری و موفقیت در دنیای استارتآپها تمایل دارند ،فراهم میکنند.
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باالدستی صنعت نفت آن را با همکاری استارتآپ اصالح و
تکمیل کند.
برایناساس ،استارتآپهای فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت
نفت نوآوریهایی را که میتوان بهکمک شرکتهای بهرهبردار یا
شرکتهای خدمات میدانهای نفتی بزرگ و یکپارچه دنبال کرد،
نباید بهتنهایی دنبال کنند و برای ارائۀ ارزشهای پیشنهادی نوآورانۀ
(اغلب) رادیکال در مقیاس کوچکتر و قابلکنترلتر بکوشند
(.)Hyytinen et al., 2015; Calnan, 2016

 .2-4چالشهای اختصاصی استارتآپهای فناورانه
در حوزۀ باالدستی صنعت نفت
صنعت نفت ،برای خروج از بحران بلوغ بهرهبرداری از منابع
متعارف و با توجه به نیاز حوزۀ باالدستی برای بهرهبرداری از منابع
با دسترسی دشوار و نامتعارف بهصورت هزینۀ اثربخش ،نیازمند
افزایش سرعت نوآوری و انتشار فناوری و تسریع روند ابداع و
بهکارگیری فناوریهای جدید ،بهخصوص از نوع رادیکال ،است
(.)Weijermars, 2009a
بر اساس الگوی حاکم بر اجرای نوآوری فناورانه در حوزۀ
بازیگر محوری در اجرای نوآوری
باالدستی صنعت نفت،
ِ ً
فناورانۀ بنیادی در این بخش عمدتا استارتآپهای فناورانهاند.
استارتآپهای فناورانه و سرمایهگذاری خطرپذیر در تسریع
نوآوریهای فناورانه و درنتیجه تکامل حوزۀ باالدستی صنعت
نفت تأثیر بسزایی دارند .توجه به رشد و توسعۀ این دسته از
شرکتها نوآوری فناورانۀ بنیادی را در حوزۀ باالدستی صنعت
نفت رونق خواهد داد که موجب رشد و جهش فناورانه در حوزۀ
باالدستی صنعت نفت خواهد شد .بنابراین ،تالش برای ایجاد و
رشد و توسعۀ استارتآپها ،بهمنزلۀ موتورهای نوآوری در حوزۀ
باالدستی صنعت نفت ،از الزامات تحقق چشمانداز مطلوب
این صنعت در حوزۀ منابع با دسترسی دشوار و نامتعارف است
ِ
(.)Weijermars, 2009b; Hyytinen et al., 2015
با توجه به اهمیت استارتآپها در توسعۀ فناورانۀ صنعت نفت،
مأموریت اصلی در این حوزه را میتوان فراهمکردن بستر ورود
کارآفرینان برای توسعۀ ظهور استارتآپهای فناورانه در حوزۀ
باالدستی صنعت نفت و حل مشکالت پیش روی این شرکتها
بهمنظور رقابتپذیری فناورانۀ صنعت نفت و افزایش نوآوریهای
بنیادی در این حوزه دانست .با این توصیف ،اولین قدم در حمایت
از این شرکتها و توسعۀ آنها شناسایی چالشهای آنهاست؛
چراکه با شناسایی چالشها میتوان راهکارهایی را در سطوح
گوناگون سیاستگذاری و اجرایی ،برای رفع چالشها و افزایش
اثربخشی آنها ،درنظر گرفت .استارتآپهای فناورانۀ حوزۀ
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باالدستی صنعت نفت ،بهغیراز چالشهای عمومی 1که تمام
استارتآپها به آن دچارند ،دو چالش اختصاصی در حوزۀ
باالدستی صنعت نفت دارند که در ادامه تشریح میشود.

 .1-2-4چالش استارتآپهای فناورانه با شیوۀ غالب
حفاظت از داراییهای فکری در حوزۀ باالدستی
صنعت نفت
شیوۀ غالب حفاظت از داراییهای فکری در حوزۀ باالدستی
صنعت نفت یکی از چالشهای اساسی گسترش استارتآپهای
فناورانه در این حوزه است ،چراکه در حوزههای فناورانهای که
سرعت تغییر و تکامل کم است استفاده از رازهای تجاری برای
محافظت از دارایی فکری کاربرد بیشتری دارد و در صنایعی که در
آنها رازهای تجاری مهمتر است از پتنت کمتر استفاده میشود.
ً
حفاظت از داراییهای فکری به شیوۀ رازهای تجاری معموال در
حوزۀ باالدستی صنعت نفت کاربرد گستردهای دارد و به نسبت
پتنت ارزش بالقوۀ بیشتری ایجاد میکند .علل برتری حفاظت از
طریق رازهای تجاری به نسبت پتنت در حوزۀ باالدستی صنعت
نفت عبارتاند از:
 حفاظت از طریق پتنت نیازمند تازگی و نوبودن موضوعاست ،درحالیکه حفاظت به شیوۀ راز تجاری فقط به این معنی
است که موضوع دارای ارزش تجاری معنیداری است که ناشی
از دردسترسنبودن برای دیگران است.
 پتنت فقط از دانش صریح محافظت میکند؛ یعنی دانشیکه درحال حاضر تبیین و در ابزار مشخصی ذخیره شده است.
در مقابل ،حفاظت به شیوۀ رازهای تجاری محافظت از هر نوع
دانش اختصاصی است که برای دیگران ناشناخته است و مزیتی
رقابتی بهوجود میآورد ،پس ممکن است صریح یا ضمنی باشد.
 برخالف پتنت ،راز تجاری تاریخ انقضا ندارد و عمر آن تازمانی است که دانش مخفی نگهداشته شود.
 با توجه به اینکه الگوی غالب برای حفاظت از داراییهایفکری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت استفاده از اسرار تجاری
است ،اغلب افشای اجتنابناپذیر ،شکلی از انتشار اسرار
تجاری ،باعث تکامل فناورانۀ حوزۀ باالدستی صنعت نفت
میشود (.)Castellaneta et al., 2017
افشای اجتنابناپذیر ،با توجه به ویژگیهای کشور و صنعتی که
استارتآپهای فناورانه در آن فعالیت میکنند ،تأثیر متفاوتی بر
سرمایهگذاریهای خطرپذیر و عملکرد شرکتهای سرمایهگذار
 .1محققان مهمترین مشکل کسبوکارهای جدید و ایدهمحور را نداشتن دانش کافی
دربارۀ بازار ،نبود منابع مالی و سرمایهگذاری ،نداشتن دانش و تجربۀ مدیریتی کافی و
پارهوقتبودن فعالیت دستاندرکاران آنها میدانند.

میگذارد .یافتهها نشان میدهد افشای اجتنابناپذیر ،اگرچه
باعث شکلگیری استارتآپهای فناورانۀ بیشتر میشود ،همزمان
تمایل سرمایهگذاران خطرپذیر به سرمایهگذاری در استارتآپها
را کاهش میدهد.
افشای اجتنابناپذیر ازیکسو ،بهعلت مطمئننبودن
سرمایهگذاران از حفظ و بقای رازهای تجاری در استارتآپهای
هدف ،باعث کاهش جذب سرمایههای خطرپذیر برای
استارتآپهای فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت میشود و
ازسوی دیگر سرعت انتشار دانش فناورانه را افزایش میدهد و بهتبع
آن نرخ نوآوریهای فناورانه از طریق افزایش تعداد استارتآپهای
فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت افزایش مییابد (Hyytinen
.)et al., 2015; Castellaneta et al., 2017
با توجه به نیاز حوزۀ باالدستی صنعت نفت به سرعت بیشتر در
نوآوری فناورانۀ بنیادی و همچنین نقش استارتآپهای فناورانه در
تحقق نوآوریهای بنیادی در این حوزه ،راهکار پیشنهادی برای پرکردن
این شکاف از طریق گسترش فعالیتهای استارتآپها گسترش
افشای اجتنابناپذیر و حتی افشای اجتنابپذیر دانش فناورانۀ این
ش سرعت و کوتاهشدن
حوزه است ،زیرا نقش تعیینکنندهای در افزای 
زمان نوآوریهای فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت دارد .منظور
از افشای اجتنابپذیر انتشار عمدی دانش فنی ،اسرار تجاری و دیگر
داراییهای فکری است .بنابراین ،الزم است شرکتهای نوآور حوزۀ
باالدستی صنعت نفت راهکارهایی را برای مدیریت نشر و انتشار عمدی
دانش فنی ،اسرار تجاری و دیگر داراییهای فکری تدوین کنند تا به
سوءاستفاده و تصاحب غیرقانونی آنها منجر نشود (Weijermars,
.)2009a; Castellaneta et al., 2017
برایناساس ،باید توجه ویژهای داشت تا بازیگران حوزۀ باالدستی
صنعت نفت ،در حفاظت از داراییهای فکری خود ،استفاده از
پتنت را جایگزین استفاده از اسرار تجاری کنند؛ چراکه ،با وجود
نقش مهم پتنت در حفاظت از داراییهای فکری ،بهخوبی ثابت
شده که پتنت تا حدودی از داراییهای فکری محافظت میکند.
بهعبارتدیگر پتنت ،اگرچه از داراییهای فکری محافظت
میکند ،نوعی انتشار عمدی (انتشار اجتنابپذیر) است ،زیرا
برای اثبات آن و دستیابی به حقوق ناشی از آن باید ابعاد نوآوری را
بهطور کامل منتشر کرد.

 .2-2-4الگوی فعلی شرکتهای بزرگ نفتی در
پذیرش فناوری جدید و توسعۀ آن
چالش دیگر استارتآپهای فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت
نفت تجاریسازی فناوریهای خود در مقیاس صنعتی است؛
چراکه شرکتهای بزرگ نفتی ،برای پذیرش و توسعۀ فناوریهای
جدید ،فرایندهای پیچیده و دشواری را بهکار میگیرند که مانع
پذیرش فناوریهای جدید در حوزۀ باالدستی صنعت نفت خواهد

باالدستي صنعت نفت و چالشهای اختصاصی آنها
تبيين علل ظهور استارتآپهاي فناورانه در حوزۀ
ِ

شد یا در بهترین حالت به طوالنیشدن فرایند پذیرش فناوریهای
جدید در این حوزه خواهد انجامید.
درواقع بسیاری از شرکتهای نفتی بزرگ ،بهعلت داشتن
َ
کاری خود ،از پرداختن به نوآوری
عملیات جاری متعدد و س ِ
بک ِ
فناورانه اجتناب میکنند .نوآوری در شرکتهای نفتی بزرگ با
توجه به کنترلها ،تعادلها و ِاعمال قدرتهای موجود دشوار
است ،چراکه این اقدامات باعث نابودشدن نوآوری میشود.
نیاز بازیگران حوزۀ باالدستی صنعت جهانی نفت توسعۀ فناوری
و تأمین مالی برای آن در طول چرخۀ کسبوکار است .با وجود اینکه
حوزۀ باالدستی صنعت نفت صنعتی بلندمدت است ،همۀ بازیگران
اصلی آن کوتاهمدت فکر میکنند؛ درنتیجه ،هزینۀ پژوهش و فناوری
شرکتهای بهرهبردار و شرکتهای خدمات میدانهای نفتی در سال
 2014و  2015کاهشی دورقمی داشته است.
با افزایش قیمت نفت هزینۀ پژوهش و فناوری باز میگردد ،اما
رکود بازار تنها مانع اقبال شرکتهای نفتی بزرگ به فناوریهای
جدید نیست؛ الگوی پذیرش فناوری در بنگاههای بسیار بزرگ
حوزۀ باالدستی صنعت نفت مانع دیگری است .درحال حاضر،
فناوریهای جدید در حوزۀ باالدستی صنعت نفت باید فرایندی
پیچید ه از اعتبارسنجی و آزمایشهای میدانی را طی کنند .این فرایند
برای رفع خطرهای احتمالی و تردیدهای همراه با فناوری جدید
انجام میشود .در شرکتهای بزرگ نفتی ،برای کاهش یا حذف
خطر (ریسک) ،مسئولیت تصمیمگیری درخصوص پذیرش فناوری
جدید میان بخشهای گوناگون سازمان توزیع شده است ،به این
معنی که هریک از بخشهای سازمان باید بهنوعی دربارۀ آن تصمیم
بگیرد (.)Weijermars et al., 2014; Rassenfoss, 2016
رویکرد صنعت به اعتبارسنجی و پذیرش فناوری ،برای
سرمایهگذاریهای میلیارد دالری که موجب خطر وقوع حوادث
مهیب نیز میشود ،رویکرد معقولی است؛ اما سؤال اینجاست
که آیا الزم است همان فرایند پیچیده برای بهکارگیری یک فناوری
چند میلیون دالری هم استفاده شود؟ فرایند پذیرفتن فناوری
توسط شرکتهای بزرگ نفتی ،قبل از رکود صنعت جهانی نفت،
دشوار و پرپیچوخم بود و هنوز هم دشوار باقی است و پروژهها
پس از چند ماه هزینهکرد در این فرایند حذف میشوند.
فرایند تصمیمگیری پیچیدهای که شرکتهای بزرگ نفتی
برای پذیرش فناوری دارند از موفقیت آنها در حوزۀ نفت شیل
جلوگیری کرد و این شرکتهای کارآفرین بودند که در نفت
شیل موفق شدند .شرکتهای بزرگ نفتی باید شیوۀ پذیرش و
بهکارگیری فناوری جدید را تغییر دهند ،از این رو نیازمند تنظیم
دوبارۀ سطح هزینهکرد خود در حیطۀ پژوهش و فناوریاند.
ناتوانی در افزودن تأمینکنندگان جدید به لیست شرکتهای
عرضهکنندۀ فناوری ،مانع دیگری برای پذیرش فناوری جدید
است .درحالیکه داشتن تأمینکنندگان فناوری بیش از حد در
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یک حیطۀ محدود فناورانه ممکن است ازنظر چالشهای قانونی
نگرانکننده باشد ،دستورکار تصمیمگیری برای پذیرش فناوری ،از
طریق اجماع بخشهای مختلف سازمان ،نیز به این معنی است
که تأمینکنندۀ فناوری جدید اضافه نشود.
امروزه ،هیچ انگیزهای برای یک فرد در شرکتهای بزرگ
نفتی وجود ندارد که از اختیارات اجرایی خود در بهکارگیری
فناوری جدید برای حذف تهدیدی بزرگ استفاده کند .برخی
از شرکتهای نفتی برای بررسی و پذیرش فناوری گروههایی را
بهکار گرفتهاند ،اما این گروهها هیچ اختیار مالی یا اجرایی برای
پذیرفتن فناوری ندارند .طرحهای صنعتی مشترک ( )JIPبرای
اعتبارسنجی فناوری ممکن است یک موهبت و مزیت باشد ،اما
از لحاظ سرعت مزیتی ندارد .راهاندازی یک  JIPممکن است
یک تا دو سال طول بکشد ،سپس دو تا سه سال فعالیت کند و
در طی این مدت کوتاه هیچ تصمیمی اتخاذ نشود (Idachaba,
.)2010
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محور نفت نیست .ازسوی دیگر ،همۀ مؤلفههای الزم برای
فناوری ِ
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نوآوری ،ازجمله پشتکار ،سعی و خطا ،ذهنیت کارآفرینانه ،بنیۀ فنی
خوب و مشتریان حمایتکننده از نوآوری ،در سازمانهای بزرگ در
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صنعت نفت میتواند ،با فراگیری و اجرای مدلهای کسبوکار
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انعطافپذیرتر است ،از صنایع دیگر الگو بگیرد.
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