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آنالین یا به عبارت دیگر به روز بودن اطالعات یکی از مهم ترین و شاید مهم ترین شاخص تحرک و 
پویایی اقتصادی و تجاری در عصر حاضر است. به این شاخص باید مدیریت و کنترل اطالعات را نیز 
اضافه کرد. شرکت ها، بنگاه ها و فعاالن اقتصادی و تجاری در حال حاضر، اطالع رسانی به موقع، شفاف 
و مؤثر را یکی از عناصر اصلی  قدرت قلمداد کرده و بر به روزشدن سازوکارهای اطالعاتی و ارتباطاتی 

و بهره گیری از جدیدترین ابزارها و فناوری ها در این حوزه تاکید دارند.
این رویکرد سبب گردیده که میدان جدیدی برای رقابت میان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و 
تجاری در حوزه اطالعات و ارتباطات شکل گیرد. محور این رقابت نیز ارائه تصویری شفاف، به روز و 

مطمئن از روندهای فعالیت با چاشنی مدیریت مؤثر است.
حوزه انرژی در مقایسه با دیگر حوزه های اقتصادی، بیشتر در معرض جریان شفاف، سریع، مؤثر و 
به روز اطالع رسانی قرار دارد. این مسئله به طور طبیعی ناشی از جایگاه مهم انرژی در معادله های 
اقتصادی و تجاری جهان و ماهیت آنالین و لحظه ای بازارهای انرژی به خصوص بازار نفت است که 
اثر های آن صرفا محدود به بازار و صنعت انرژی نیست و طبعا سایر حوزه های اقتصادی، تجاری، 
صنعتی، مالی و خدماتی نیز از پیش آن متأثر می گردند. بنا براین مقوله اطالع رسانی در حوزه انرژی 
با توجه به دایره و گستره عظیم تأثیرگذاری این حوزه در روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

جهان، از اهمیت زیادی برخوردار است.
به این مهم باید باال بودن درجه حساسیت های عمومی در سطح جهان نسبت به انرژی به خصوص 
قیمت و مسائل مؤثر بر قیمت حامل های انرژی را نیز اضافه کرد. به این دلیل، سهم قابل توجهی 
از جریان رسانه ای و اطالع رسانی امروز جهان در ابعاد و اشکال مختلف، بر روی انرژی و روندها و 

تحول های آن متمرکز است.
جدای از فضای عمومی و کلی فوق، در شرایط حاضر، جریان اطالع رسانی در حوزه انرژی متأثر 
از متغیرهای مختلفی از جمله سیاست های کالن دولت ها در حوزه راهبردی انرژی و الزامات و 
تبعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن از یک سو و از سوی دیگر سیاست ها و برنامه های شرکت ها و 

کمپانی های نفتی قرار دارد.
دولت ها به خصوص دولت های دارنده نفت با هدف بهره گیری هرچه بیشتر از فرصت ها و مواهب 
بازارهای نفت معموال، سیاست شفاف و دقیقی را در حوزه اطالع رسانی دنبال نمی کنند. انتشار آمار و 
اطالعات غیردقیق و بعضا غیرواقعی از میزان ذخایر و منابع هیدروکربوری و هم چنین میزان فروش 
نفت و گاز و سایر فراورده های نفتی با هدف باالبردن موقعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای متبوع 
خود در عرصه بین المللی و هم چنین بهره مندی از برخی مزیت ها مانند گرفتن سهمیه بیشتر فروش 

نفت در نظام سهمیه بندی »اوپک« در این زمینه قابل تحلیل است.
این عدم شفافیت معموال در شرایط رکود بازار نفت )کاهش شدید قیمت نفت( که کشورهای نفتی 
دچار کسری شدید درآمدهای نفتی می باشند و تالش دارند با توسل به شیوه های مختلف از جمله 
فروش بیشتر نفت خارج از مکانیزم های کنترلی، درآمدهای بیشتری کسب کنند، بیشتر خودنمایی 

ضرورت ها و الزام های جریان سازی 
شفاف و دقیق حوزه انرژی

یادداشت ویژه
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می کند. در این راستا می توان به رویکرد اخیر دولت »ونزوئال« اشاره کرد که ذخایر نفتی خود را 
بیشتر از »عربستان سعودی« اعالم کرده است اما این آمار هنوز به تأیید مراجع و منابع معتبر 
بین المللی نرسیده است. سیاست ها و رویکردهای غیرشفاف اطالعاتی دولت های نفتی و گازی معموال 
با مکانیزم های راستی آزمایی که در دهه های اخیر از سوی برخی مراجع و نهادهای معتبر بین المللی 

صورت می گیرد، خنثی شده است.
»اوپک«، سازمان بین المللی انرژی، اداره اطالعات انرژی آمریکا، بی پی1 و هم چنین صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی، از جمله نهادهایی هستند که اطالعات و به عبارت دیگر ادعاهای دولت ها در 
موضوع ذخایر یا فروش نفت را مورد بررسی، راستی آزمایی و تأیید یا عدم تأیید قرار می دهند. تا 
زمانی که این مراجع ادعاهای مطروحه از سوی دولت ها را تأیید نکنند، به طور طبیعی اطالعات مورد 
نظر در شاخص ها و رنکینگ ها و هم چنین برنامه ریزی های بین المللی لحاظ نخواهد شد. نبابراین 
باید اذعان داشت که مکانیزم های کنترلی و نظارتی در حوزه شفاف سازی اطالعات انرژی با توجه به 

حساسیت های سیاسی و اقتصادی مسئله در حال تقویت است.
قواعد و الزام های حاکم بر روندهای اقتصادی جهان به طور طبیعی، حرکت در راستای شفاف سازی 
و ارائه اطالعات و آمار دقیق را اجتناب ناپذیر ساخته است. بخشی از این الزام های بهره مندی بیشتر 
از جریان های سرمایه ای و فناوری است. به طور طبیعی هرچه جریان اطالعات شفاف تر و مطمئن تر 
باشد، زمینه جذب سرمایه و فناوری های پیشرفته بیشتر فراهم می گردد. از  سوی دیگر، شفافیت 
اطالعات در موقعیت شرکت های نفتی فعال در بازارهای بورس تأثیر گذار است که این موضوع مهم 
نیز نباید مورد غلفت قرار گیرد. البته این موضوع در مورد شرکت های نفت وگاز فعال در بورس های 
بین المللی بیشتر آثار مثبت یا منفی خود را نشان می دهد. نکته قابل توجه در این زمینه کمیت و 
کیفیت اطالعاتی است که از سوی دولت ها صاحب منابع و ذخایر نفت و گاز است که می تواند روی 
ارزش سهام شرکت های نفتی در بازارهای بورس تأثیر زیادی دارد. تحلیل فوق به طور طبیعی در 

شرایط عادی و به دور از شرایط بحرانی یا سیاسی خاص است. 
کشورهایی که عمدتا تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار دارند، معموال به صورت برنامه ریزی شده 
و با هدف کاهش مخاطره های اقتصادی و سیاسی و هم چنین یافتن راهی برای فرار از محدودیت ها، 
رویکرد غیرشفاف را در اطالع رسانی سرمایه گذاری، مشارکت، تولید و فروش نفت را در پیش 
می گیرند. اما باید توجه داشت که با رفع محدودیت ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی، تداوم روند 

غیرشفاف، اثرات نامیمونی بر فرایند احیای صنعت نفت و گاز در شرایط پساتحریم دارد.
رویکرد غیرشفاف در حوزه اطالعات انرژی به طور طبیعی زمینه جریان سازی های خبری غیرموثق و 
نامطمئن را فراهم می سازد و این مسئله هزینه های سیاسی و اقتصادی دولت ها و هم چنین شرکت ها 
را افزایش می دهد. به طور مشخص در شرایط پساتحریم، نهادها و سازمان های مسئول در حوزه انرژی 
به  ویژه نفت و گاز باید رویکرد مدیریت برنامه ریزی شده جریان شفاف و دقیق اطالعات را درپیش 
گیرند. این رویکرد به معنا ارائه اطالعات نادرست و غیر دقیق نیست بلکه به معنای اطالع رسانی 
هدفمند و مدیریت شده برای هدایت صنعت نفت و گاز به شرایط طبیعی است. بدیهی است رویکرد 
اصلی و راهبردی در این زمینه اطالع رسانی هدفمند، برنامه ریزی شده و توسعه محور برای عبور 

صنعت نفت از شرایط سخت کنونی به شرایط مناسب آینده است.

1- شرکت نفت گاز بریتانیایی و چند ملیتی که دفتر مرکزی آن در شهر لندن قرار دارد. 


