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Cuvinte cheie   

Model de afaceri, companii petroliere naționale, industria petrolului și a gazelor, 

sustenabilitate, model sustenabil de afaceri, performanță financiară, propunere valorică 

sustenabilă.   

Capitolul 1. Introducere în domeniul de cercetare   

Acest capitol cuprinde o introducere în tema de cercetare, obiectivul, metodologia și alte 

informații introductive necesare.   

Principalul obiectiv de cercetare este acela de a dezvolta un model sustenabil de afaceri 

pentru companiile naționale din industria petrolieră în condițiile unei încetiniri a pieței sau în 

condiții de surplus de țiței crud. Pentru atingerea acestui obiectiv principal, au fost elaborate 

trei obiective secundare, care sunt ilustrate în următoarea figură. Primul obiectiv secundar 

este acela de a promova sustenabilitatea ca și valoare cheie pentru un model sustenabil de 

afaceri în industria petrolieră. Al doilea obiectiv secundar este acela de a evalua performanța 

financiară, ca și valoare cheie a unui model de afaceri, care ar putea releva aspectele 

financiare ale unui model de afaceri nou dezvoltat. Al treilea obiectiv secundar este acela de 

a promova propunerea de valoare a modelului de afaceri în industria petrolieră.   

  



Traducere din limba engleză  

  

3  

  

 

  

Figura 1. Obiective de cercetare (design propriu)   

Industria gazelor și a petrolului are o istorie de peste un secol. Ea mai joacă încă un rol 

important pe piața globală a energiei. Din 1859, când petrolul a fost descoperit de către 

Colonelul Drake și până astăzi, au existat numeroase provocări în această industrie, precum 

naționalizările, emisiile de CO2 sau saturarea pieței. Saturarea pieței, cunoscută și sub 

denumirea de surplus de ofertă, sau supra-ofertă, apare atunci când prețul țițeiului crud crește 

iar producătorii de petrol, precum NOCs, produc o cantitate mai mare pentru a obține 

câștiguri mai consistente într-un interval de timp mai scurt.    

Această strategie poate continua până în momentul în care cererea nu mai acoperă întreaga 

producție, moment în care producătorii se confruntă cu un surplus și trebuie să reducă prețul 

pentru a găsi clienți adecvați și a-și vinde produsele. Pe la mijlocul anului 2014, prețul 

țițeiului crud se afla la cel mai ridicat nivel din istorie, în jur de 140$. Conform IEA, oferta 

totală de țiței din lume era de peste 95 milioane de barili pe zi, în vreme ce cererea totală de 

țiței era de mai puțin de 94 milioane de barili pe zi.   

In teza sunt folosite diverse metode de cercetare, precum metodele cantitative și calitative, iar 

acestea prezinta relevanță, conform modelului de triangulație (David et. al, 2011). Una dintre 

principalele metode calitative folosite în capitolul 2 este Procesul Ierarhiei Analitice  

(Analytical Hierarchy Process - AHP).  Acest model este folosit pentru ca definițiile 

modelului de afaceri să poată evalua prioritatea pilonilor modelului de afaceri. Corelarea 

Coeficientului Pearson (Pearson Coefficient Correlation - PCC) și Analiza Variației (Analysis 

of Variance - ANOVA) sunt alte două metode de cercetare utilizate în capitolul 3 și în 

capitolul 4, pentru a evalua informațiile derivate din metoda sondajului, care este folosită 

pentru a analiza situația de sustenabilitatea, ca și valoare cheie a unui model de afaceri. 

Cercetarea referitoare la performanța financiară se bazează pe parametri și indicatori cruciali 

colectați de pe Bursa din New York (New York Stock Exchange - NYSE) și de pe Bursa  

OTC (OTCMKTS). Datele necesare au fost derivate din Situațiile Financiare publicate de 

companiile selectate din  sectorul petrolier, cu precădere sectorul de explorare și producție 

(Upstream). Modelul PPC este folosit pentru analizarea datelor obținute și, ca metodă 

suplimentară se utilizează și metoda Minimum Spanning Tree (MST), în capitolul 4, pentru 
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identificarea fiabilități de care se bucură datele referitoare la performanța financiară, primite 

de la matricea de corelare. În capitolul 5, se realizează un interviu semi-structurat cu cinci 

manageri de rang înalt din industria petrolieră, pentrua releva punctele lor de vedere și 

propunerile valorice ale companiilor lor, în situația de saturație a pieței de țiței, care 

generează o cădere a pieței. Metoda Delphi este o altă metodă utilizată pentru dezvoltarea 

unui model de afaceri nou și sustenabil pentru un NOC care este NIOC. În acest studiu și în 

capitolul 6, este dezvoltat modelul sustenabil de afaceri pentru NIOC, folosindu-se metoda  

Delphi și două ateliere. În acest capitol, este folosite un ciclu PDSA Demine pentru a se 

analiza datele necesare  și, eventual, pentru a obține rezultatele dorite, prin suficiente iterații. 

În final, Șablonul Modelului de Afaceri (Business Model Canvas - BMC) este instrumentul 

nostru de cercetare care ne ajută să alocăm fiecare articol selectat în poziția sa adecvată din 

părțile șablonului și să dezvoltăm, eventual, un nou model de afaceri.   

  

Capitolul 2. Modelul de afaceri  

  

În acest capitol sunt analizate principalele modele de afaceri și definițiile generale. Modelele 

de afaceri sunt analizate în detaliu, pentru industria petrolului și a gazelor, iar întrebarea de 

cercetare este următoarea: cum ar putea industria să fie afectată de schimbările de piață venite 

de la orice firmă. Prin analiza literaturii referitoare la diversele definiții ale modelului de 

afaceri, date de mai mulți cercetători academici, precum Shafer în 2005, Zott et al în 2010, 

mason et al. în 2011, Shaunt et al. în 2012 și Chatterjee în 2013, s-a luat în considerare, în 

cele din urmă, cea mai vastă definiție a modelului de afaceri, venită de la Osterwalder și 

Pinguer. Aceasta stipulează că elementele modelului de afaceri sunt clasificate în nouă 

blocuri de construcție, și anume:propunere valorică, segmente pentru clienți, canale, relații 

clienți, fluxuri de venit. structura costurilor, resurse cheie, activități cheie și parteneriate 

cheie.   

De asemenea, capitolul prezintă și rezultatele cercetării asupra sustenabilității, ca principală 

dimensiune a unui model de afaceri în industria petrolieră. Spre exemplu, există o cerință de 

adoptare a unei abordări tri-dimensionale – abordare conform bilanțului triplu – ceea ce 

înseamnă că fiecare companie trebuie să își demonstreze viabilitatea și prosperitatea 

financiară, gestionând, în același timp, sistemele sociale și de mediu, într-un mod pozitiv 

(Smith et al. 2011). Dezvoltarea sustenabilă la nivel organizațional, are sensuri diferite  în 

diverse tipuri de organizații. Importanța relativă a diverselor aspecte de sutenabilitate – 

economic, ecologic, social și cultural – diferă de la un tip de organizație la altul, în funcție de 

mai mulți factori (Swanson et al. 2012). Prin urmare, sustenabilitatea în afaceri este aplicată 

din perspectiva unor zone și domenii diferite de competență în literatură (precum 

managementul lanțului de aprovizionare, brandingul corporatist, generarea de valoare, 

inovarea produselor și a modelului de afaceri) (Tollin et al. 2012).   

În acest capitol, definițiile modelelor de afaceri sunt analizate din perspectiva diverselor 

aspecte ale teoriei AHP, care se bazează pe comparație în perechi. Definițiile modelelor de 

afaceri sunt evaluate prin prisma capacității lor de îmbunătățire a aspectelor modelului de 

afaceri în care sunt concentrate. Există patru aspecte generale ale modelelor de afaceri -  
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managementul infrastructurii, interfața pentru clienți, produsul și aspectele financiare. 

Concluzia noastră bazată pe teoria AHP este aceea că, în evaluările definițiilor modelelor de 

afaceri, din anul 2000 până în anul 2017, realizate de diverși cercetători academici, aspectele 

financiare au avut cea mai mare prioritate, cu 46,5%. Pe locul doi se află produsul, cu 33,1%, 

managementul infrastructurii ocupă locul trei, cu 17,0% iar interfața pentru clienți se clasează 

pe ultima poziție din punct de vedere al priorității, cu 3,4%. Rezultatele relevă faptul că 

cercetătorii academici sunt preocupați, cu precădere de aspectele financiare ale modelului de 

afaceri, în detrimentul celorlalte aspecte. Sustenabilitatea este și ea o latură a modelului de 

afaceri considerată a fi o parte inseparabilă a fiecărui model și trebuie asumată de orice firmă, 

din perspectiva celor trei elemente generale ale sale – mediul înconjurător, aspectele sociale 

și cele economice.   

  

Capitolul 3. Cercetare privind sustenabilitatea ca dimensiune principală a 

unui model sustenabil de afaceri.   

  
Acest capitol este dedicat sustenabilității ca și valoare cheie a unui model de afaceri și 

situației de sustenabilitate, atunci când industria petrolului și a gazelor trece printr-o perioadă 

de căderea pieței.   

Organizația Internațională de Standardizare (International Standard Organization - ISO) a 

definit sustenabilitatea, prin parteneriatul său cu Inițiativa Globală de Raportare (Global 

Reporting Initiative - GRI), drept ISO 26000. Acest standard afirmă că sustenabilitatea este 

un concept crucial în cadrul afacerilor iar dezvoltarea sustenabilității reprezintă un factor 

cheie pe care fiecare companie trebuie să îl implementeze în principalele sale activități de 

afaceri (GRI G4 și ISO 26000: 2010, conjuncție, 2014).   

Raportarea  referitoare la sustenabilitate se concentrează pe trei aspecte importante precum 

aspectul economic, cel social și cel legat de mediu, un concept care se bazează pe principiul 

bilanțului triplu (Triple Bottom Line - TBL). Elkington (1999).   

IPIECA clasifică sustenabilitatea în industria petrolului și a gazelor, în trei categorii bazate pe 

aspectele tratate, care sunt  Mediul Înconjurător, domeniul Economic și Social și Sănătatea și 

Siguranța.   
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Figura 2. Indicatori de sustenabilitate  

  

Această cercetare a analizat situația de sustenabilitate atunci când industria petrolului și a 

gazelor cunoaște a cunoscut o perioadă de cădere a pieței în cel de-al patrulea trimestru al 

anului 2014 și a analizat datele oferite de diverși experți din companiile de petrol și gaze, cu 

ajutorul unui chestionar desemnat. Întrebările puse, în legătură cu evaluarea problemelor și a 

indicatorilor de sustenabilitate , precum și răspunsurile primite relevă faptul că aspectul 

căruia i se acordă cea mai mare atenție este aspectul social și economic. Acest fapt sprijină 

prima noastră ipoteză menționată mai devreme, conform căreia, atunci când prețul petrolului 

a scăzut brusc în 2014, companiile s-au concentrat mai mult pe aspectele sociale și economice 

ale sustenabilității. În plus, cea de-a doua ipoteză a fost respinsă, deoarece, aspectul de mediu 

al sustenabilității, nu este susținut de rezultatul testelor. Cu alte cuvinte, aspectul ecologic nu 

este mai important decât alte aspecte ale sustenabilității în companiile din extracția și 

producția upstream de petrol, după scăderea prețurilor la țiței. Odată cu scăderea prețurilor la 

țiței, IOCs se concentrează pe aspectele sociale și economice ale sustenabilității, în funcție de 

situația lor economică și de responsabilitățile lor sociale – iar acest fapt a fost relevat de 

răspunsurile date în chestionare.   

Prin urmare, mediul înconjurător și sănătatea și siguranța nu s-au numărat printre prioritățile 

companiilor într-o perioadă de cădere a pieței. Pentru a sprijini rezultatele de mai sus, s-au 

evaluat indicatori care au relevat următoarele rezultate. Colaborarea cu părțile afectate și 

găsirea unor răspunsuri pentru directivele și pentru îngrijorările lor, precum și colaborarea în 

cadrul unor oportunități care să genereze beneficii reciproce, reprezintă abordarea IOCs în 

ceea ce privește impactul asupra comunităților locale, indicatorul de implicare și cel de 

interacțiune cu localnicii. În plus, achizițiile locale și dezvoltarea lanțurilor locale de 

furnizori, precum și pregătirea și dezvoltarea forței de muncă, reprezintă factori abordați în 

chestiuni locale și de piață a muncii. Rezultatele ilustrează, de asemenea, că domeniul de 
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activitate al respondenților și aspectele de sustenabilitate selectate sunt inter-dependente – 

ceea ce înseamnă că participanții din fiecare domeniu de activitate din industria petrolului și 

al gazelor, se concentrează pe aspecte de sustenabilitate diferite, în funcție de operațiunile în 

care sunt implicați.   

  

Capitolul 4. Cercetare privind performanța financiară ca valoare cheie a 

unui model de afaceri  

  
În acest capitol se prezintă cercetarea referitoare la performanța financiară, ca și valoare cheie 

a unui model de afaceri, precum și datele necesare colectate din Situațiile Financiare și rolul 

lor în deciziile de inovație luate de fiecare firmă din industria petrolului și al gazelor.  

Modelul de afaceri este definit punându-se accent pe venitul mediu generat și pe importanța 

poziției sale în lanțul de valori al unei firme (Rappa, 2003). Performanța financiară ca și 

coeficient al aspectelor financiare ale unui model de afaceri al unei firme, poate fi interpretată 

prin prisma  raportului calității câștigurilor (Campbell, 2012). Calitatea câștigurilor reprezintă 

un raport pur financiar care ilustrează dacă câștigurile unei companii sunt manipulate sau nu. 

Câștigurile de bună calitate sunt persistente fiind, astfel, cel mai bun prevestitor al unor 

câștiguri viitoare sustenabile pe termen lung (Penman et al, 2002). Raportul calității 

câștigurilor măsoară porțiunea de venituri care a fost generată în bani lichizi.   

Principalul obiectiv al acestei cercetări este evaluarea aspectelor financiare ale modelului de 

afaceri, lucru ce s-ar putea realiza prin analizarea valorilor cheie conexe ale modelului de 

afaceri, pentru a se stabili situația acestui model, din punct de vedere al factorilor financiari. 

Valorile cheie conexe menționate în acest capitol sunt performanțele financiare, care sprijină 

sănătatea financiară a unei companii și descriu situația financiară a unei firme, prin prisma 

activității sale principale de afaceri, omițând orice alte activități ce ar putea fi desfășurate și 

care ar putea contribui la obținerea de venituri prin investiții sau finanțare. Raportul financiar 

relevant care este echivalent cu performanța financiară, reprezintă calitatea câștigurilor 

fiecărei companii. Corelarea sa cu prețul țițeiului crud a fost analizată prin intermediul 

algoritmului coeficientului de corelare Pearson și, simultan, prin intermediul graficelor 

conexe. Rezultatele indică faptul că, valoarea calității câștigurilor IOC, are o corelare direct 

proporțională cu prețul petrolului crud – fiind ridicată atunci când prețul petrolului este 

ridicat, iar IOCs își desfășoară principala activitate, alta decât investițiile și finanțarea sau alte 

activități non-operaționale. Pe de altă parte, calitatea câștigurilor IOC este scăzută atunci când 

piața este la un nivel scăzut, iar IOCs trebuie să își compenseze lipsa de venituri, desfășurând 

orice activitate non-operațională sau prin finanțări ori investiții.   

S-au colectat informații financiare de la 16 companii, din situațiile lor financiare și, cu 

precădere, din declarațiile privind venitul și din declarațiile privind fluxul de numerar. Apoi, 

s-a calculat raportul de calitate a câștigurilor. Rezultatele indică faptul că performanța 

financiară este corelată direct proporțional  cu prețul țițeiului crud, într-o perioadă de aproape 

o decadă. Cu cât prețul țițeiului crud crește , cu atât companiile de petrol și gaze selectate 

obțin o calitate mai ridicată a veniturilor și, eventual, o performanță financiară mai bună și 

vice-versa. În plus, printr-o analiză de rețea de tip MST și un algoritm Kruksal, am aflat că  
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Statoil, compania integrată norvegiană de petrol și gaze, are cele mai sustenabile conexiuni cu 

alte companii și reprezintă nodul cel mai înalt din graficul MST. Asta înseamnă că Statoil 

este compania cea mai fiabilă, din punct de vedere al analizei factorului de performanță. A 

doua cea mai fiabilă companie ar putea fi Weatherford, care are conexiuni mai sustenabile 

decât CGG, Eni și ENSCO. Aceste firme s-au clasat pe treapta următoare de fiabilitate, 

imediat după  Weatherford  

  

Capitolul 5. Elaborarea propunerii de valoare pentru modelele de afaceri 

ale companiilor petroliere naționale.  

  

Capitolul prezinta o cercetare specifică asupra dezvoltării unei propuneri de valoare pentru 

modelul companiilor naționale din industria petrolieră prin evaluarea atributelor modelului de 

afaceri și prin colectarea propunerilor valorice istorice de la începutul istoriei industriei 

petroliere, a avantajelor și dezavantajelor conexe și a produselor și serviciilor sau valorilor 

cheie rezultate, prin interviu semi-structurat și aplicarea ipotezei probabile referitoare la 

propunerea valorică adecvată a modelului de afaceri al NOCs.  

O propunere valorică este o declarație de poziționare care explică ce beneficiu asiguri pentru 

cine și cum faci bine acest lucru în mod unic (Skok, 2013). Pentru simplificarea conceptului 

de propunere valorică, putem spune că acesta este motivul care ar trebui să îl convingă pe un 

client să folosească produsele și serviciile firmei actuale în loc de produsele și serviciile altor 

firme.  

În acest caz, trebuie presupusă o valoare unică pentru competitori (Osterwalder et all, 2014). 

A fost realizată cercetarea asupra propunerii valorice în istoria industriei petroliere prin 

efectuarea unei revizii a literaturii referințelor istorice și s-a realizat clasificarea în 

douăsprezece perioade, din 1850 până în 2010.  

Următoarele propuneri valorice sunt derivate din revizia literaturii.  

Iluminare, noi surse de energie, transport mai rapid, generatoare de mare putere, transport 

individual cu mașina sau cu avionul, combustibil de calitate mai bună pentru avioane, 

produse și echipamente tehnologice, adaptabilitate, sustenabilitate, flexibilitate și cooperare, 

capacitatea lanțului de aprovizionare, Rezerva Strategică de Petrol, manipularea producției, 

rezerve de țiței crud, consolidare, management bazat pe valoare, eficiență.   

Pentru realizarea unei propuneri valorice, există diferite metode. În acest articol, folosim 

metoda Osterwalder pentru obținerea unei propuneri valorice a NOCs care sunt cei mai 

importanți acționarei în industria petrolieră.   

A fost realizată cercetarea privind propunerea valorică în istoria industriei petroliere prin 

revizia literaturii referitoare la referințele istorice și a rezultat o clasificare în douăsprezece 

perioade, din 1850 și până în 2010. Propunerea valorică din fiecare decadă a fost derivată cu 

avantajele, dezavantajele și activitatea realizată în fiecare perioadă, prin menționarea celor 

mai importante informații și evenimente istorice din fiecare decadă.  
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Principalul obiectiv al cercetării este dezvoltarea propunerii valorice pentru modelul de 

afaceri corespunzător Companiilor Petroliere Naționale (NOCs). Metodologia acestei 

cercetări este interviul semi-structurat, realizat cu cinci directori executivi ai unor NOCs.  

Aceștia au răspuns la întrebările adresate și au prezentat ideile lor, bazate pe experiența 

companiilor lor, făcând, în același timp, comentarii despre industria petrolieră și viitorul 

acesteia. Au fost identificate, de asemenea, unele deficiențe și au fost menționate soluțiile 

celor cinci companii pentru aceste probleme. După analizarea rezultatelor interviurilor, 

Ipoteza 2 este susținută de toți intervievații și, deci, putem accepta că NOCs au o mai bună 

eficiență dacă încheie contract cu companii integrate de Explorare și Producție în loc să 

divizeze contractul între mai multe companii de servicii. Ipoteza 1 este respinsă de trei din 

cinci intervievați, prin urmare nu putem afirma că propunerea valorică cea mai importantă 

pentru NOCs în vederea revitalizării pieței ar fi consolidarea. În sfârșit, propunerile valorice 

menționate drept cele importante pentru modelul de afaceri al NOCs sunt eficiența și 

managementul bazat pe valoare, prin luarea în considerare a realizărilor din domeniul 

energiilor regenerabile.  

  

Capitolul 6. Dezvoltarea unui model sustenabil de afaceri pentru  

companiile petroliere naționale  

  
Această parte este dedicată dezvoltării unui model sustenabil de afaceri pentru companiile 

petroliere naționale. Consumul în exces al resurselor naturale globale și utilizarea greșită a 

acestor resurse au ca efect faptul că generațiile următoare se vor confrunta cu lipsurile 

provocate de înaintașii lor. Modelul Sustenabil de Afaceri (Sustainable Business Model) este 

un model de afaceri care include probleme și indicatori de sustenabilitate în toate aspectele 

acesteia (Stubbs et al., 2008).  

Rata de consum a energiei primare arată că energiile bazate pe resurse fosile sunt, încă, fără 

concurență la nivel global. Energiile bazate pe țiței, 33%, pe cărbune, 28,1%, pe gaze 

naturale, 24,1%, hidro-electricitatea, 6,9%, energia nucleară, 4,5% și energiile regenerabile 

cu 3,2% au întregit tabloul global al consumului de energie în 2016. Statisticile arată că ne 

bazăm, încă, pe energiile fosile, ponderea ratei de consum a acestora în consumul global fiind 

de 85%. Țițeiul și gazul dețin o pondere de 57% în consumul global de energie. Pe de altă 

parte, totalul rezervelor dovedite de țiței la nivel mondial va ajunge pentru aproape 50,6 ani 

dacă producția va continua la nivelul anului 2016. Sursa a două treimi din poluarea globală o 

reprezintă un număr de doar 90 de companii. Dintre cele 90 de companii, 83 sunt din 

segmentul industrial energetic activ în energiile fosile precum cele bazate pe țiței, gaze și 

cărbune (Goldberg, 2013).  

În acest capitol este dezvoltat un nou model sustenabil de afaceri pentru NIOC, prin utilizarea  

Metodei Delphi, prin menținerea a două ateliere și prin utilizarea ciclului PDSA Demine. 

Arhetipurile lui Bocken, G4 GRI (Global Report Initiative, Inițiativa de Raportare Globală) 

în legătură cu ISO 26000 sunt luate în considerare ca instrucțiuni în abordarea problemelor și 

indicatorilor de sustenabilitate în modelul sustenabil de afaceri dezvoltat.  
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Acest studiu relatează despre companiile petroliere naționale și, în special, despre Compania  

Petrolieră Națională Iraniană (National Iranian Oil Company, NIOC) și despre dezvoltarea 

unui nou model sustenabil de afaceri pentru NIOC. Putem extinde, de asemenea, studiul la 

alte NOC aflate într-o situație similară NIOC. Ideea generală de dezvoltare a modelului 

sustenabil de afaceri al NOC este transformarea din NOC (Companie Națională Petrolieră) în 

NEC (National Energy Company, Companie Națională Energetică). Este obligatoriu pentru 

fiecare NOC să înceapă să investească în obținerea de energii din surse alternative și să 

contribuie la dezvoltarea acestora în cadrul Modelului său Sustenabil de Afaceri (SBM) 

pentru a supraviețui, a rămâne pe piață și a satisface cererile clienților săi. În acest caz, după 

dezvoltarea propunerii valorice pentru Modelul Sustenabil de Afaceri al NOC, ceilalți piloni 

ai modelului de afaceri sunt, de asemenea, dezvoltați pe baza propunerii valorice realizate.  

Fiecare pilon include problemele de sustenabilitate și indicatorii asociați pentru a asigura un 

model de afaceri sustenabil. Propunerea valorică realizată include managementul bazat pe 

valoare, eficiență, noi tehnologii și rezultate referitoare la energiile regenerabile.  

Managementul infrastructurii este dezvoltat prin luarea în considerare a modelului de afaceri 

realizat și sunt colectate următoarele informații. Resursele cheie includ al 4-lea câmp petrolier 

la nivel global, al 2-lea câmp gazeifer la nivel global, instalații de foraj (NDIC), conducte, 

caracteristicile țițeiului crud din Iran, experți seniori locali, 14,5% din venitul NIOC realizat 

din exporturi și resursele de energie regenerabilă. Activitățile cheie includ operațiunile de 

Cercetare-Dezvoltare (R & D) a noilor tehnologii în domeniile țițeiului și gazelor, evaluarea 

rezervelor disponibile și dezvoltarea în domeniile low-cost, modificarea politicii de explorare, 

producția câmpurilor partajate cu vecinii, stabilirea rezervelor, suportul pentru clienții fideli, 

termenii de îmbunătățire a livrării, operațiunile de cercetare-dezvoltare în domeniul energiilor 

regenerabile; ele propun noul contract privind petrolul iranian (new Iranian Petroleum 

Contract, IPC) . În sfârșit, partenerii cheie din pilonul infrastructurii includ companiile 

internaționale de E&P pe baza IPC, companiile de asigurări internaționale acreditate, 

partenerii orientați către tehnologie, contractanții calificați locali, organizația de 

reglementare, uniunile în domeniul energiilor regenerabile, contractanții instruiți local 

precum și NITC (National Iranian Tanker Company, Compania Națională Iraniană de 

Transport cu Nave Petroliere) și alte companii de transport maritim. Următorul pilon este 

interfața client, dezvoltată conform celor ce urmează. Interfața client include rafinăriile 

locale, companiile locale de producție a energiei electrice, gospodăriile iraniene și vecinii 

internaționali care au rafinării legate prin conductă directă cu Iranul. Relația cu clienții 

implică un program de livrare precis, calendarul obișnuit, controlul fiabil al calități precum și 

un plan sporit de livrări pentru clienții fideli. Canalele sunt liniile de transport, conductele și 

programul de schimb (swap program). În sfârșit, ultimul pilon este cel al aspectelor 

financiare, dezvoltat pe baza celorlalți piloni și a propunerii valorice realizate. Structura de 

cost poate fi CAPEX (toate costurile investițiilor directe în câmpurile petroliere), OPEX 

(toate costurile de operare directe sau indirecte), cheltuielile financiare (referitoare la 

investitori străini), regimul fiscal și investițiile în Cercetare-Dezvoltare (R&D) (noi tehnologii 

și energii regenerabile). Fluxul veniturilor cuprinde 14,5% din toate veniturile ce provin din 

țiței și gaze. Alte aspecte includ îmbunătățirea reglementării în vederea reducerii 
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subvenționării și propunerea mai multor stimulente pentru sectorul privat sau pentru 

investitorii străini precum și îmbunătățirea contextului politic. Pe baza modelului de afaceri 

sustenabil dezvoltat, se pare că o companie NOC poate deveni o companie NEC și poate 

astfel să își salveze afacerea prin investițiile alocate și prin dezvoltarea tipurilor de energie 

alternativă.  

  

  

  

  

Capitolul 7. Principale contribuții și concluzii finale  

  
Acest capitol conține șase contribuții și concluzia finală. Nu mai sunt șanse pentru  

Companiile Naționale Petroliere (NOCs) să conducă piața energetică în viitorul apropiat. 

Datele statistice estimeaza că toate rezervele globale de petrol și de gaze naturale vor fi 

consumate în următorii aproximativ 50 de ani și arată că aceste NOCs trebuie să își 

regândească propunerea de valoare și modelul de afaceri. În plus, NOCs trebuie să respecte 

sustenabilitatea și să își reconsidere rolul în propriul model de afaceri, întrucât cea mai mare 

pondere între industriile poluante aparține industriei de petrol și gaze. Pe de altă parte, noile 

tehnologii susțin resursele de energie regenerabilă, cu toate că acestea au de parcurs un drum 

lung pentru a deveni un substitut fiabil pentru energiile bazate pe resurse fosile. Luând în 

considerate o durată de doar 50 de ani a resurselor energetice fosile, singura șansă pentru 

companiile petroliere naționale este să își reconsidere atitudinea și să își revizuiască modelul 

de afaceri pe baza realizărilor în domeniul energiilor regenerabile. Aceasta poate, de 

asemenea, să sprijine rolul sustenabilității în modelul lor de afaceri. Prin asumarea 

caracteristicilor de mai sus pentru orice companie petrolieră națională, obiectivul 

transformării în Companie Energetică Națională (NEC) poate fi considerată drept o viziune a 

acestora. Deși unele dintre acestea au început deja să investească în resursele de energie 

regenerabilă, ele nu au un plan anume pentru transformarea în companie energetică națională 

și încă se concentrează pe noile resurse probabile de energie fosilă. Aceste companii își 

dedică o mare parte din puterea lor financiară pentru investiții în descoperirea de noi rezerve 

de țiței și gaze naturale. În același timp, țările lor negociază să absoarbă ajutoare financiare 

globale pentru noile lor proiecte în domeniul energiilor regenerabile. Compania Petrolieră 

Națională Iraniană este membru al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), care 

are 14 membri. Membrii organizației au aceleași interese iar beneficiile lor stau la baza 

colaborării în vederea obținerii de prețuri stabile ale petrolului în diferite situații apărute pe 

piață.  

Cele mai multe dintre țările OPEC se află în Orientul Mijlociu și în nordul Africii. Deși 

aceste țări au caracteristici diverse, ele au, cel mai adesea, aceleași obiective cu privire la 

companiile lor petroliere naționale. Prin urmare, în ciuda tuturor diferențelor, modelul 

dezvoltat pentru afacerile NIOC poate fi dezvoltat și personalizat pentru alte țări din OPEC.  

Putem, pur și simplu, să evităm sancțiunile și efectele acestora în cadrul modelului și apoi să 

îl dezvoltăm pentru alții, deoarece sancțiunile reprezintă o caracteristică specifică NIOC după 
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Revoluția iraniană în diferitele sale aspecte, și nu se aplică altor țări OPEC la același nivel ca 

în cazul Iranului. Această cercetare este limitată la țările OPEC și, în general, la țările 

producătoare de petrol, ale căror bugete se bazează în cea mai mare măsură pe exporturile de 

țiței și gaze.  
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