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بررسي روشهاي تأمين مالي پروژهها و طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين
مشترک و ارائهي راهكار بهينه (مطالعهي موردي؛ شركت نفت و گاز پارس)
تهمینه خلیلی ورنامخواستی ،محبوب حامدی* ،شرکت ملی نفت ایران تورج مشتریدوست ،سید حسن میری ،دانشگاه علوم تحقیقات واحد سمنان

در اين پژوهش چگونگي روشهاي تأمين مالي پروژهها و طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مش��ترک و با هدف ارائهي
راهكار بهينه براي تأمين مالي آنها بررسی شده است .در این راستا با بهرهگيري از ادبيات تحقيق پرسشنامهاي طراحي گردید و
ش آماري آلفاي كرونباخ مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به موضوع تحقيق ،جامعهاي
اعتبارسنجي سؤاالت آن با استفاده از آزماي 
آماري از بين مديران ارشد ،مياني ،عملياتي ،رؤسا و کارشناسان ارشد و کارشناسان متخصص شرکتهاي ملي نفت ايران و نفت
و گاز پارس (آشنا با قراردادها و روشهاي تأمين مالي پروژههاي نفتي و گازي) انتخاب گرديد .نتايج اين پژوهش در رتبهبندي
گزينههاي تأمين مالي از طريق نرمافزار تاپسيس مورد آزمون قرار گرفت که نتايج بيانگر اينست که مشارکت در توليد براي تسريع
در افزايش برداشت/ميزان توليد از ميادين مشترک اولويت دارد.

تاریخ ارسال نویسنده:

96/5/30

تاریخ ارسال به داور:

96/6/13

تاریخ پذیرش داور:

96/8/28

واژگان کلیدی:
امتيازي جديد ،بيعمتقابل ،مشارکت در
توليد  ،مشارکت در سرمايهگذاري،

راهکار بهينه
مقدمه

ش��رکت ایتالیایی اِنی در گزارشي با عنوان بررسی نفت و گاز جهان در
س��ال  ،2015مقدار ذخایر گازی جهان در سال  2014را برابر با  201هزار
و  771میلی��ارد مترمکع��ب و مقدار مصرف گاز در جهان در همان س��ال
را براب��ر با  3ه��زار و  443میلیارد و  860میلی��ون مترمکعب برآورد كرده
اس��ت [ .]16پیشبینی میگردد این مقدار مصرف گاز در س��ال  2035به
حدود  4/5هزار میلیارد مترمكعب در سال افزايش يابد كه بهتبع آن ،ميزان
سرمايهگذاري مورد نياز در این بخش نیز با افزایش مواجه خواهد شد [.]9
با توجه به آمار اعالم شده اين سؤال مطرح ميگردد كه چگونه ميتوان
این حجم از س��رمايهگذاري را برای توس��عهي میادین تأمين كرد؟ پول و
س��رمايه بهميزان كافي در جهان وجود دارد اما چگونگي دس��تيابي به اين
س��رمايه در كشورهاي مختلف به داليلي مثل كمبود منابع مالي ،بازارهاي
مال��ي كمتر توس��عهيافته و كاهش ن��رخ بازدهي س��رمايه در اثر خطرات
احتمالي متفاوت است كه این امر منجر به بروز محدويتهايي در اجراي
برخي پروژهها در بخش انرژي ش��ده و براي كشورهاي در حال توسعه و
اقتصادهاي در حال گذار ،اين موانع و محدوديتهاي بالقوه ،محسوس و
معنادار است [.]6
در ايران نيز تأمين مالي پروژههاي سرمايهاي بهدليل حجم زياد سرمايه ی
م��ورد نياز ،حساس��يت زي��اد پروژهها از نظر مس��ائل سياس��ي ،اقتصادي
و امنيت��ي ،عدم تمايل حض��ور خارجيان و س��رمايهگذاري آنها و از همه
مهمتر مشترک بودن برخي ميادين ،از دغدغههاي بزرگ كشور محسوب
ميش��ود كه بهعنوان نمونه ميتوان به ميدان مش��ترك پارسجنوبي اشاره
كرد.

 -1ميدان مشترک پارس جنوبي(گنبد شمالي)

ميدان مش��ترك (اي��ران و قط��ر) پارسجنوبي واق��ع در خليجفارس و
از بزرگتري��ن ميادين گازي جهان اس��ت كه بر اس��اس گزارش آژانس
بينالملل��ي ان��رژي 1ح��دود  1/800تريلي��ون فوتمکع��ب ( ٥١تريليون
مترمکعب) گاز طبيعي درجا و  ٥٠ميليارد بش��که ( 7/9ميليارد مترمکعب)
گاز طبيعي فش��رده دارد و مس��احتي حدود  9700کيلومتر مربع را پوشش
ميدهد .از اين مس��احت 3700کيلومترمربع واقع در آبهای ايران و ٦٠٠٠
کيلومترمربع واقع در آبهاي قطر است.
 -2روشهاي تأمين مالي

تأمين مالي طرح ،روشي استقراضي براي تأمين مالي بلندمدت است كه
در طرحهاي بزرگ بر اس��اس مهندس��ي مالي تنها بر اساس استقراض در
قبال جريان نقدينگي كه توس��ط طرح پديد خواهد آمد صورت ميگيرد.
بنابراين يكي از ش��روط موفقيت هر طرح دسترس��ي به منابع مالي كافي و
بههنگام ،مديريت صحيح منابع مالي و اس��تفادهی بهينه از آنست .اهمیت
موضوع تا به آنجاس��ت كه بدون در اختيار داشتن منابع كافي و بههنگام،
طرحي اجرايي نشده يا به اهداف تعيين شده نخواهد رسيد [.]1
ب��ا توجه ب��ه اينکه ن��وع قراردادهاي نفت��ي و نحوهي تأمي��ن مالي آنها
جداييناپذيرند ضروري است قراردادهاي نفتي بررسي شود .بهطور کلي
قراردادهاي نفتي را ميتوان به انواع مختلفي از جمله امتيازي ،مش��ارکت
در تولي��د ،مش��ارکت در س��رمايهگذاري ،پيمان��کاري ،خري��د خدمت،
بيعمتقابل و  ....تقسيم كرد.

*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()hamed8657@gmail.com
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 -1-2قراردادهاي امتيازي

در حال توس��عه بهدليل فق��ر حاکم و کمبود پسانداز ،فاقد این س��اختار
و بازار مالی فعال هس��تند و بنابراین ناچارند کس��ري س��رمايهي مورد نیاز
برای اجرای طرحها و پروژههای زیربنایی را از طریق تخصيص بخش��ي از
درآمد کل کشور ،تخصيص بخشي از درآمد حاصل از صادرات یا منابع
خارجي تأمين نمایند.

2

قراردادهای امتيازي اولين الگوي قراردادي است که براي بهرهبرداري
از منابع نفتي استفاده شد .اين نوع قرارداد ،دو مدل کام ً
ال متفاوت را تجربه
كرده؛ نمونهي س��نتي قرارداد امتيازي از اوايل قرن بيس��تم تا اواس��ط آن
و قراردادهاي نوع جديد از دههي پنجاه قرن بيس��تم به اين س��و اس��تفاده
شدهاند.
5
در این نوع قراردادها ،کش��ور ميزبان مجوز انحص��اري بهرهبرداري از  -5-2قراردادهاي بيعمتقابل
ذخاير نفتي خود را در ناحيهاي مش��خص و ب��راي مدتي معین در قرارداد
ظه��ور قراردادهاي بيعمتقابل بهصورت امروزي در صنايع نفت و گاز و
به ش��رکت خارجي واگذار و نسبت به دریافت حقاالمتياز و ماليات اقدام پتروشيمي در دنيا به کمتر از سه دههي اخير در کشورهاي اروپايي شرقي
میكند.
مربوط ميش��ود .در اين نوع قراردادها تمامي منابع تأمين مالي پروژه اعم
قرارداده��اي امتيازي جديد ش��کل اوليهي قراردادهاي امتيازي س��نتي از اکتش��اف ،توسعه ،توليد و بازسازي ميادين توسط شرکت سرمايهگذار
را حف��ظ کردهاند اما نس��بت ب��ه نمونهي اولي��ه تغييرات مهم��ي از جمله انجام ش��ده و کشور ميزبان پس از بهرهبرداري پروژه ،اصل سرمايه و سود
الزام ش��رکتهاي خارج��ي به حفظ منافع اجتماعي ،سياس��ي و اقتصادي س��رمايهگذاری را از محل توليد بازپرداخت ميكند ،پس از پايان دورهي
کشورهاي در حال توسعه را دارند که در قراردادهاي امتيازي سنتي ناديده عمليات اجرايي پروژه (راهاندازي و ش��روع توليد)کش��ور مالک ،کنترل
گرفته شده بود [.]8
عمليات و مسؤلیت تأمين مالي هزينههاي عمليات جاري را برعهده گرفته
و پيمانکار فاقد سهم مالکيت خواهد بود .از این نوع قراردادها میتوان به
3
 -2-2قراردادهاي مشاركت در توليد
پروژهي فازهاي  1تا  19 ،12 ،8و  ...پارسجنوبي اشاره كرد.
این نوع قراردادها ميان دولت و يک ش��رکت نفتي يا کنسرس��يومي از
ش��رکتهاي واجد تخص��ص و صالحيت الزم منعقد میگ��ردد و بر اين  -3موانع و محدوديتهاي س�رمايهگذاري خارج�ي در صنايع نفت و گاز
اساس ،طرف دوم بهعنوان پيمانکار ،مجوز انحصاري اکتشاف و استخراج ايران
نف��ت در دورهاي معين و مکاني مش��خص را از دولت دريافت ميكند و
مش��كالت و محدوديتهايي كه در جذب سرمايهگذاري خارجي در
پيمانکار با تحمل ريسکهاي پروژه ،در قالب انجام فعاليت هاي اکتشاف ،صنايع نفت وگاز ايران وجود دارد را ميتوان در سه بخش؛ محدوديتهاي
توس��عه ،استخراج و بازاريابي خدمات مالي و فني ارائه میكند .در مقابل ،قانوني ،اقتصادي و سياسي بررسي كرد.
دولت متعهد ميش��ود س��همي از تولید را بابت جبران ريسک و خدمات،
به پيمانکار پرداخت كند .زمان ق��رارداد نيز مانند قراردادهاي امتيازي در  -1-3محدوديتهاي قانوني
ازجمل��ه محدوديتهاي قانوني در صنايع نفت و گاز كش��ور ،ميتوان
صورت عدم کش��ف یا کش��ف مقادیر غیراقتصادی منابع 5-6 ،سال و در
ب��ه اص��ول 44،45،77،80،81،83،125،139،152و  153قانون اساس��ي،
صورت كشف ميدان حدود  25-40سال است [.]10
 -3-2قراردادهاي مشارکت در سرمايهگذاري

4

قرارداده��اي مش��ارکت در س��رمايهگذاري ،ن��وع پيش��رفتهتري از
قراردادهاي مش��ارکتي است که بر اس��اس آن کشور صاحب نفت بهمثابه
شريک ،در سود و خطرپذيري توافقنامههاي نفتي سهيم ميگردد و سهم
خود را بهطور مس��تقيم يا از طريق اختصاص بخش��ي از توليد از ش��رکت
س��رمایهگذار دریافت میكند .در این نوع قراردادها کشور ميزبان عالوه
بر ماليات ،درصدي از سود واقعي سرمايهگذاري را نيز به خود اختصاص
میدهد.
 -4-2استفاده از منابع دولتي

مهمترين و مؤثرترين راه تحقق اهداف توس��عه در يک کش��ور ،وجود
س��اختار اقتصادي توانمند با بازار مالي فعال اس��ت که بيش��تر کشورهاي
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 1مدل تحقيق
روش تامین مالی

محاسبه و
تحلیل

معیارها
تسريع در افزايش برداشت/توليد
حفظ توليد صيانتي
جذابيت براي سرمايهگذار خارجي
تسريع درانتقال فنآوري

امتيازي جديد
بيعمتقابل
مشارکت در توليد
مشارکت در
سرمايهگذاري
منابع داخلي

روش
تصميمگيري
تاپسيس

ميزان مشارکت و تقويت پيمانکاران داخلي
ضرورت بازنگري در روشهاي تأمين مالي
بازنگري در قوانين براي برداشت از ميادين مشترک
مساعد بودن زمينهي فرهنگي براي سرمايهگذار خارجي
تأثير نوسانات ناشي از قيمت جهاني نفت و گاز
صرفهي اقتصادي
ريسک و خطرپذيري براي سرمايهگذار

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150
ماهنامه 

مادهي 2-قان��ون نفت ،قوانين برنامهي توس��عهي اقتص��ادي ،اجتماعي و كتابخان��هاي و براي دس��تيابي ب��ه دادههاي مورد نياز جهت بررس��يهاي
توصيفي تحقيق ،از روش پيمايشي (ارسال پرسشنامه) استفاده شده است.
فرهنگي ،قانون بودجه ی ساالنه و قوانين و مقررات اشاره كرد [.]9
هدف ،ارائهي راهکار بهينه (منجر به تس��ريع در برداشت و افزايش توليد
 -2-3محدوديتهاي اقتصادي
از ميادين مش��ترک) براي تأمين مالي پروژهها و طرحهاي نفت و گاز در
شاخص ريسك كشورها عامل مهمي براي تصميمگيري سرمايهگذاران ميادين مشترک است.
خارجي جهت س��رمايهگذاري در يك كشور اس��ت .ايران در رتبهبندي
س��ازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه در س��ال  ،2016توانسته نسبت  -2-4سؤال تحقيق
با توجه به ميادين مش��ترک موجود در صنعت نفت ايران ،کداميک از
به گزارش قبل اين س��ازمان ،ش��اخص ريس��ك خود را از  7به  6كاهش
دهد .اما همچنان جايگاه كشورمان در ميان  201كشور مورد مطالعه بسيار روشهاي س��رمايهگذاري و تأمين مالي زير در بخش نفت و گاز اولويت
دارد؟
نامطلوب است [.]17
 -1امتيازي جديد  -2بيعمتقابل  -3مشارکت در توليد  -4مشارکت در
 -3-3محدوديتهاي سياسي
سرمايهگذاري  -5منابع داخلي
از اواس��ط دههي  70خورش��يدي س��رمايهگذاران بهوي��ژه در حوزهي
نف��ت و گاز ،بهتدريج موقعيت سياس��ي كش��ورمان را باثب��ات يافته و به  -3-4جامعهي آماري و فضاي نمونه
جامع��هي آماري تحقي��ق را  69نفر از مديران ارش��د ،مياني ،عملياتي،
س��رمايهگذاري در ايران تمايل نشان دادند و كش��ورمان توانست قرارداد
توسعهي منابع نفت و گاز را با شركتهاي توتال فرانسه و پتروناس مالزي رؤسا ،کارشناسان ارش��د و کارشناسان متخصص شرکت ملي نفت ايران
به امضاء برس��اند .اما در س��الهاي اخير با باالگرفتن مناقش��ات مربوط به و ش��ركت نفت و گاز پارس (آش��نا با قراردادها و روشهاي تأمين مالي
فعاليتهاي انرژي هس��تهاي و اعمال تحريمها ،ش��اهد اثرات منفي آن در پروژهها) تشکيل دادهاند.
جذب س��رمايهگذاري خارج��ي ،بهويژه در صنايع باالدس��تي نفت و گاز
 -4-4روشها و ابزار گردآوري دادهها و اطالعات
بوديم [.]10
کسب آخرين اطالعات الزم در خصوص پژوهشهاي انجام شده در
زمینهي موضوع تنها با اس��تفاده از نش��ريات ،کتب و مقاالت امکانپذير
 -4متدولوژی تحقيق
 -1-4روش و هدف تحقيق
ب��وده وتالش ش��ده در اي��ن خصوص نهاي��ت دقت بهعمل آي��د .براي
اي��ن تحقيق از لحاظ ه��دف ،كارب��ردي و از لح��اظ روش ،توصيفي جم��عآوري دادههاي مرب��وط به ارائ��هي راهکار بهينه ،از پرس��شنامه
و بر اس��اس طرح تحقيق پيمايش��ي اس��ت .براي ادبيات تحقيق ،از روش استفاده شده است.
 2ماتريس تصميم با  4گزينه و  11معيار
معیارها

گزينهها (روشهاي تأمين
مالي)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

امتيازي جديد

6/523

6/237

7/857

6/013

3/679

6/214

7/643

5/633

6/250

5/179

5/643

بيعمتقابل

5/893

036/5

5/286

5/571

5/179

7/500

6/643

6/286

7/679

6/179

6/536

مشارکت در توليد

7/464

250/6

7/857

6/214

5/250

6/607

786/7

5/750

6/964

6/571

5/071

مشارکت در سرمايهگذاري

5/893

6/321

6/286

5/321

5/357

5/821

286/7

4/750

6/907

679/6

4/393

 3وزن معيارها با آنتروپي شانون

معیارها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

جمع
اوزان

وزن معیار

0/076

0/065

0/205

0/029

0/166

0/070

0/029

0/077

0/046

0/074

0/164

1
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 -5-4پايايي و اعتبار ابزار تحقيق

واليس و ضريب همبستگي رتبهاي اسپرمن.
فرآيند تصميمگيري چندمعياره :روش تاپس��يس ،اولويتبندي بر اساس
شباهت به راهحل ايدهآل اس��ت .از اين روش ميتوان براي رتبهبندي و
مقايس��هي گزينههاي مختلف و انتخاب بهترين گزين��ه و تعيين فواصل
بين گزينهها و گروهبندي آنها اس��تفاده كرد .بر اساس اين روش ،بهترين
گزينه ،نزديکترين راهحل به راهحل ايدهآل و بدترين گزينه ،دورترين
از راهحل ايدهآل اس��ت و همچنين براي وزندهي به معيارها از آنتروپي
شانون استفاده شده است.

براي پايايي پرس��شنامه از آزمايش آلفاي كرونباخ استفاده شد .نتايج
حاصل از آزمون آلفاي کرونباخ براي اعتبارس��نجي س��ؤاالت روشهاي
تأمين مالي شامل :امتيازي جديد ،بيعمتقابل  ،مشارکت در توليد ،مشارکت
در س��رمايهگذاري و مناب��ع داخل��ي بهترتي��ب ،0/911 ،0/863 ،0/879
 0/879و  0/738اس��ت .با توجه به اينكه حداقل مقدار قابلقبول آلفا براي
اعتبارسنجي عدد  0/7است تمامي سؤاالت مربوط اعتبار داشتهاند.
 -6-4روشهاي تجزيه و تحليل دادهها

روشهاي تجزيه و تحليل دادهها ش��امل روشه��اي آماري و رايانهاي
بهشرح زير است:

 -2-6-4روشهاي رايانهاي و اولويتبندي گزینهها

در اين تحقيق از نرمافزارهاي  Excel، SPSSو  TOPSISبراي تجزيه و
تحليل دادهها و اولويتبندي روشهاي تصميمگيري استفاده شده است.

 -1-6-4روشهاي آماری

روش آم�اري توصيفي :از اي��ن روش در توصيف متغيرهاي دموگرافيک
جامعهي آماري و تلخيص نظرس��نجي حاصل از جامعهي آماري استفاده
شد.
روش تحليل�ي :از اي��ن روش جهت تحليل يافتههاي تحقيق و اس��تنتاج
اس��تفاده شده که عبارتند از :آزمون واريانس رتبهاي با معيار کروسکال

 -7-4مدل تحقيق

فرم کلي مدل تحقيق بهشکل جدول 1-است که در اين نمودار هر يک
از روش ه��اي تأمين مالي با يازده معيار (به جز روش منابع داخلي؛ ش��ش
معيار) با نظرس��نجی از جامعه آماری مورد سنجش قرار گرفته و به روش
تصميم گيري تاپسيس اولويت بندي گرديده است.

 4ماتريس موزون با  4گزينه  11معيار
گزينهها
(روشهاي تأمين
مالي)

1

2

امتيازي جديد

0/0396

0/0337

0/1156

بيعمتقابل

0/0392

0/0272

0/0777

0/0138

مشارکت در توليد

0/0496

0/0337

0/1156

0/0154

0/0877

مشارکت در
سرمايهگذاري

0/0392

0/0341

0/0925

0/0132

0/0895

6

7

8

9

10

11

3

5

4
0/0149

0/0615

0/0327

0/0147

0/0381

0/0205

0/0309

0/0839

0/0865

0/0394

0/0128

0/0425

0/0251

0/0368

0/0972

0/0347

0/0150

0/0389

0/0228

0/0392

0/0754

0/0306

0/0140

0/0321

0/0216

0/0398

0/0653

 5بهترين و بدترين گزينهها در معيارهاي مربوطه
بهترین گزینه ها
گزینه ها

معیارها
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0/0496

0/0341

0/1156

0/0154

0/0895

0/0394

0/0150

0/0425

0/0251

0/0398

0/0972

معیارها
بدترین گزینه ها
گزینه ها
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0/0392

0/0272

0/0777

0/0132

0/0615

0/0306

0/0128

0/0321

0/0205

0/0309

0/0653
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 -5تحليل همخواني نظرات

در بررسي اثر متغيرهاي دموگرافيک بر نحوهي اظهار نظر پاسخدهندگان
به س��ؤاالت ،از آناليز واريانس رتبهاي با معيار کروسکال واليس و ضريب
همبستگي اسپرمن استفاده شده است .تحليل همخواني نظرات نيز بر مبناي
مدرک تحصیلی ،رشتهي تحصيلي ،ردهي سازماني و سابقهي کار بهشرح
 6فاصله از بهترين و بدترين گزينه
گزينهها (روشهاي تأمين
مالي)
امتيازي جديد
بيع متقابل
مشارکت در توليد
مشارکت درسرمايه گذاري

فاصله از بهترين
گزينه

فاصله از بدترين
گزينه

0/03507

0/04318

0/04016

0/04343

0/02276

0/05021

0/04315

0/03366

 7ضريب نزديکي به گزينهي ايدهآل
گزينهها

ضريب نزديکي

امتيازي جديد

0/5518

بيعمتقابل

0/5196

مشارکت در توليد

0/6880

مشارکت در سرمايهگذاري

0/4383

 8رتبه بندی
رتبه

گزينه (روش تأمين مالي )

1

مشارکت در توليد

2

امتيازي جديد

3

بيعمتقابل

4

مشارکت در سرمايهگذاري

زیر است:
بررس��ي دقي��ق اظه��ار نظر پاس��خدهندگان در س��ه س��طح ليس��انس،
فوقليس��انس و دکتري نشان ميدهد از  50سؤال مطرح شده در  43مورد
س��طح تحصيالت و شدت تأثير متغير منظور ش��ده در سؤاالت ،رابطهاي
مس��تقيم وجود دارد .بدين معني که افراد با س��طح تحصيالت باالتر تأثير
بيش��تري قائل بودهاند .در پاسخ به  7سؤال مذکور ارتباط مستقيمي وجود
نداشته است.
بررسي سؤاالت تحقيق نشان ميدهد که  40سؤال تحقيق ،متأثر از رشته ی
تحصيلي پاسخدهندگان بوده؛ بدین معنی که افراد با تحصيالت مرتبط در
خص��وص روشهاي تأمين مالي تأثير بيش��تري قائل بودهان��د و با توجه به
رشتهي تحصيلي ،گزينههايي با سطح تأثير بيشتر را انتخاب كردهاند.
بررس��ي س��ؤاالت تحقيق نش��ان ميده��د در  16مورد پاس��خدهندگان
صرفنظر از ردهي سازمانيش��ان اتفاق نظر داش��تهاند و در س��اير سؤاالت
( 34سؤال باقيمانده) همخواني (اتفاقنظر) پاسخدهندگان نسبت به سؤاالت
تحقي��ق متفاوت بوده اس��ت .اظهار نظر پاس��خدهندگان که ب��ه پنج ردهي
س��ازماني کارشناسان و کارشناسان ارشد ،رؤس��ا ،مديران عملياتي ،مديران
مياني و مديران ارش��د تقس��يم ش��دهاند نش��ان ميدهد افرادي که از ردهي
سازماني باالتري برخوردار بودهاند تأثير بيشتر را انتخاب كردهاند.
در متغير دموگرافيک مربوط به سابقهي کاري ،با توجه به ک ّمي بودن تأثير
اين متغير بر نحوهي اظهار نظر پاس��خدهندگان به سؤاالت ،از معيار ضريب
همبستگي رتبهاي اس��پيرمن استفاده شده است .بررسي تأثير سابقهي کاري
پاسخدهندگان بر نحوهي اظهار نظر آنها نشان ميدهد که سابقهي کاری بر
پاس��خ به  10س��ؤال بيمعني بوده و تقريباً افراد اظهار نظر مشابهي داشتهاند.
در ساير سؤاالت رابطهي همبستگي با تأثيرگذاري بین سابقهي کاري و نوع
اظهار نظر پاسخدهندگان به سؤاالت تحقيق معنيدار بوده است.
-6يافتههاي پيمايشي تحقيق

برای توصيف و تحليل نتايج بررس��ي پيمايش��ي ،جامعهي آماري مورد

 9ماتریس تصمیم با  5گزینه و 6معیار

معیارها

گزينهها (روشهاي تأمين
مالي)

1

2

3

4

5

6

امتيازي جديد

6/523

6/237

7/857

6/013

3/679

6/214

بيعمتقابل

5/893

036/5

5/286

5/571

5/179

7/500

مشارکت در توليد

7/464

250/6

7/857

6/214

5/250

6/607

مشارکت در سرمايهگذاري

5/893

6/321

6/286

5/321

5/357

5/821

منابع داخلی

2/357

5/714

2/786

7/214

5/786

4/750
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مطالعه و پرس��شنامه در اختيار اين اش��خاص قرار گرفت كه  56نفر آنرا معيارهاي مش��ترک بوده و منابع داخلي در شش معيار با گزينههاي ديگر
مشترک هستند بهناچار رتبهبندي با دو فرض انجام شده که در فرض اول
تكميل كردند.
 4گزينه با  11معيار مش��ترک و در فرض دوم  5گزينه با  6معيار مشترک
 -7فرآيند تصميمگيري
اولويتبندي شدهاند.
اين فرآيند با روش تاپس��يس و از طريق وزندهي آنتروپي شانون انجام
ش��ده اس��ت .جهت ش��روع فرآيند گزينهها و معيارها مشخص شدند و با  -1-7فرض اول؛ رتبهبندي  4گزينه با  11معيار مشترک
ابت��دا دادههاي ماتريس تصميم  4گزينه با  11معيار ،بر اس��اس ميانگين
استفاده از آنها ماتريس تصميم (شامل  5گزينه و  11معيار طبق جدول)1-
نظرات جامعهي آماري طبق جدول 2-تهيه شد.
تشکيل شد.
س��پس با اس��تفاده از ماتريس تصميم ،معيارها با روش آنتروپي شانون
ب��راي تکميل اعداد ماتريس تصميم ،از نظرات کارشناس��ان خبره بهره
گرفته ش��د .بر اس��اس محور طيف دادههاي کيفي ،پرسشنامه با کلمات وزندهي ش��دند (جدول .)3-در وزندهي به روش آنتروپي هرچه مقادير
خيلي زياد ،زياد ،متوس��ط ،کم و خيلي کم تکميل گردید و از طيفسنج گزينهها در هر معيار در بازهي بيش��تري قرار گرفته باش��ند ،آن معيار وزن
اس��تاندارد دادههاي کيفي ،براي ک ّميس��ازي و اندازهگيري آنها استفاده بيشتري دارد و در غیر این صورت نتیجه برعکس خواهد بود.
بعد از بهدست آوردن ماتريس تصميم و وزن معيارها که از مشخصههاي
شده است.
با توجه به اينکه کارکرد روش تاپس��يس بر اساس رتبهبندي گزينهها با بارز تصميمگيري بهروش تاپسيس است ،ماتريس بيمقياس (نرمال شده)
 10وزن مهیارها با آنتروپی شانون با  6معیار

معیارها

1

2

4

5

9

10

جمع

وزن معیار

0/4382

0276/0

0/2554

0/1734

0/0363

0/0691

1

 11ماتریس تصمیم با  5گزینه و 6معیار
معیارها

گزينهها (روشهاي تأمين مالي)

1

2

4

5

9

10

امتيازي جديد

0/2171

0/0130

0/1289

0/0523

0/0152

0270/0

بيعمتقابل

0/1961

0105/0

0/1195

0/0737

0/0187

0/0322

مشارکت در توليد

0/2485

0130/0

0/1333

0/0747

0/0169

0/0343

مشارکت در سرمايهگذاري

0/1961

0/0131

0/1141

0/0762

0/0161

0/0348

منابع داخلی

0/0785

0/0119

0/0597

0/1026

0/0141

0/0248

 13فاصله از بهترين و بدترين گزينه

 12بهترين و بدترين گزينهها در معيارهاي مربوطه
بهترین گزینه ها
گزینه ها
بدترین گزینه ها
گزینه ها

38

گزينهها (روشهاي تأمين مالي) فاصله از بهترين گزينه فاصله از بدترين گزينه

معیارها
1

2

4

5

9

10

امتيازي جديد

0/0600

0/1550

0/0348 0/0187 0/1026 0/1333 0/0131 0/2485

بيعمتقابل

0/0615

0/1340

معیارها

مشارکت در توليد

0/0280

0/1868

مشارکت در سرمايهگذاري

0/0617

0/1322

منابع داخلی

0/1855

0/0503

1

2

4

5

9

10

0/0248 0/0141 0/0523 0/0597 0/0105 0/0785
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رتبهي اول و امتيازي جديد رتبهي دوم را کسب كردند.

و ماتريس موزون بهصورت جدول 4-تهيه گرديد.
گام بع��دي ،تهيهي بهترين و بدترين گزينه در معيارهاي مربوطه اس��ت
(جدول .)5-بهطوري که عدد  0/0496برای بهترين گزينه ،بيانگر آنس��ت  -2-7فرض دوم؛ رتبهبندي  5گزينه با  6معيار مشترک
در فرض دوم نيز دادههاي ماتريس تصميم  5گزينه با  6معيار بر اس��اس
که براي تسريع در افزايش برداشت/توليد (معيار اول) ،مشارکت در توليد
(گزينهي س��وم) بهترين گزينه بوده و بدترين گزينه با عدد  0/0392برای ميانگين نظرات جامعهي آماري (جدول )9-تشکيل شد.
سپس با اس��تفاده از ماتريس تصميم جدول ،9-معيارها وزندهي شدند
معيار اول ،گزينه دوم و چهارم (بيعمتقابل و مشارکت در سرمايهگذاري)
(جدول.)10-
است.
پس از آن با استفاده از ماتريس تصميم و وزن معيارها ماتريس بيمقياس
مرحل��هي بعد ،فاصل��ه از بهتري��ن و بدترين گزينه (جدول )6-اس��ت.
مشارکت در توليد (گزينهي سوم) با اعداد  0/02276و  0/05201کمترين و ماتريس موزون طبق جدول 11-تشکیل شد.
در مرحل��هي بعد بهترين و بدتري��ن گزينه در معياره��اي مربوطه تهيه
فاصله از بهترين گزينه و بيشترين فاصله از بدترين گزينه را دارد.
آخري��ن گام رتبهبن��دي گزينهه��ا ب��ر اس��اس ضريب نزديکي اس��ت گردید (جدول.)12-
س��پس فاصله از بهترين و بدتري��ن گزينه تعیین ش��د (جدول )13-که
(ج��داول7-و .)8بنابراين طبق جدول 8-با فرض اول مش��ارکت در توليد
مش��ارکت در توليد (گزينهي س��وم) با اعداد  0/0280و  0/1868کمترين
 14ضريب نزديکي به گزينهي ايدهآل
فاصله از بهترين گزينه و بيشترين فاصله از بدترين گزينه را دارد.
ضريب نزديکي
گزينهها
آخري��ن گام از روش تاپس��يس رتبه بن��دي گزينه ها بر اس��اس ضريب
0/7209
امتيازي جديد
نزديکي اس��ت (جداول15-و )14بنابراين طب��ق جدول ،15-با فرض دوم
( 5گزين��ه و  6معيار) به ترتيب مش��ارکت در توليد ،امتي��ازي جديد ،بيع
0/6855
بيعمتقابل
متقابل ،مش��ارکت در سرمايه گذاري و منابع داخلي رتبه هاي اول تا پنجم
0/8697
مشارکت در توليد
را کسب نمودند.
مشارکت در سرمايهگذاري
منابع داخلي

0/6819

0/2133

 15رتبه بندی
رتبه

گزينه (روش تأمين مالي )

1

مشارکت در توليد

2

امتيازي جديد

3

بيعمتقابل

4

مشارکت در سرمايهگذاري

5

منابع داخلي

 16رتبه بندی گزینهها
رتبه

گزينه (روش تأمين مالي )

1

مشارکت در توليد

2

امتيازي جديد

3

بيعمتقابل

4

مشارکت در سرمايهگذاري

5

منابع داخلي

جمعبندي و نتيجهگيري

محق��ق با اس��تفاده از ادبيات تحقيق اقدام به طراحي پرس��شنامهاي در
خصوص روشهاي تأمي��ن مالي رايج در نفت و گاز كرد تا از اين طريق
با شناسايي نقاط ضعف و قوت اين روشها ،راهکار بهينهاي براي افزايش
برداشت/تولید از ميادين مشترک با عراق ،عربستان سعودي ،کويت ،قطر،
ام��ارات متحدهي عرب��ي ،عمان و  ...ارائه كند .ب��رای نیل به این هدف از
روش تصميمگيري تاپس��يس استفاده ش��د و با توجه به اينکه روش منابع
داخلي (گزينهي پنجم) در  6معيار با روشهاي ديگر مشترک بود بهناچار
ب��ا دو ف��رض (فرض اول؛  4گزينه و  11معيار و ف��رض دوم؛  5گزينه و 6
معيار) گزينهها رتبهبندي ش��دند .در ه��ر دو فرض نتيجهي رتبهبندي طبق
جدول 16-یکس��ان بود .نتايج حاکي از آنس��ت که از بي��ن پنج گزينهی
مطرح ش��ده براي توس��عهي ميادين مشترک ،روش مش��ارکت در توليد
اولويت بيشتري دارد و روشهاي امتيازي جديد ،بيعمتقابل ،مشارکت در
سرمايهگذاري و منابع داخلي در اولويتهاي بعدي قرار دارند.
در بررسي گامهاي تاپسيس مربوط به بهترين گزينهها ،روش مشارکت
در توليد در معيارهايي نظير تس��ريع در افزايش برداش��ت/توليد ،جذابيت
ب��راي س��رمايهگذار خارجي ،تس��ريع در انتقال ف��نآوري و بازنگري در
قوانين کشور براي توسعهي ميادين مشترک (معيارهاي 4 ،3 ،1و )7بهترين
گزينه بود .روش مش��ارکت در س��رمايهگذاري در حفظ توليد صيانتي و
صرف��هي اقتصادي (معيارهاي 2و )10بهترين گزين��ه بود .روش بيعمتقابل
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در معياره��اي ضرورت بازنگري در روشهاي تأمين مالي ،مس��اعد بودن
زمينهي فرهنگي براي سرمايهگذار خارجي ،تأثير نوسانات ناشي از قيمت
جهان��ي نفت و گاز در اجراي اين روشها و ريس��ک و خطرپذيري براي
س��رمايهگذار خارجي (معياره��اي 9 ،8 ،6و )11بهترين گزينه بود .روش
مناب��ع داخلي هم براي مش��ارکت و تقويت پيمان��کاران داخلي (معيار )5
بهترين گزينه بود .اما در رتبهبندي گزينهها و معيارها براي ارائهي پيشنهاد
بهينه ،روش مشارکت در توليد رتبهي نخست را کسب كرد که الزم است
نس��بت به رفع موانع انعق��اد اينگونه قراردادها در بهرهب��رداری از ميادين
مشترک اقدام گردد.

م��ادهي 2-اين قانون كه در خصوص محدوديتهاي بهكارگيري این نوع
قراردادها مورد استناد مسؤالن امر در امور حقوقي شركت ملي نفت ايران است
بيان ميكند "منابع نفت كش��ور جزء انفال و ثروتهاي عمومي است و طبق
اصل 45-قانون اساسي در اختيار حكومت اسالمي است و كليهي تأسيسات
و تجهيزات و داراييها و س��رمايهگذاريهايي كه در داخل و خارج كش��ور
توسط وزارت نفت و شركتهاي تابعه بهعمل آمده يا خواهد آمد ،متعلق به
ملت ايران و در اختيار حكومت اس�لامي خواهد بود .اعمال حق حاكميت و
مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي متعلق به حكومت اسالمي است كه بر
اساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون بر عهدهی وزارت نفت است .

پيشنهادها

سرمايهگذار را منصرف ميكند.

با توجه به نتايج ،روش مش��ارکت در توليد نس��بت به ساير روشهاي
برداشت/تولید از ميادين مش��ترک اولويت دارد که ضروري است موانع
انعق��اد اين نوع قرارداد از جمله موارد زير براي جذب س��رمايهگذاران و
افزایش در برداشت/تولید از میادین مشترک رفع گردد:
بازنگري در قوانين حقوقي -تجاري و بروکراس��يهاي اداري بهش��رح
زير ،در خصوص مهيا كردن ش��رايط اس��تفاده از قرارداد مش��اركت در
توليد :با توجه به نتيجهي تحقيق ،روش مش��ارکت در توليد ،براي تسريع
در افزايش برداش��ت/ميزان توليد از ميادين مش��ترک مؤثرتر است و هر
روز تأخير در برداش��ت از ميادين مشترک موجب كاهش سهم كشور از
اينگونه ميادين ميشود .بنابراین ضروري است مجلس شوراي اسالمي،
حسب صالحديد ،نسبت به بازنگري در قوانين کشوري اقدام كند که اهم
موارد آن بهشرح زير است:
الف) قوانين نفت مصوب  1353و  1366در خصوص س�رمايهگذاري و

مالکيت مخازن:

ب) قواني�ن كار و مق�ررات س�خت حاك�م ب�ر رواب�ط كارگ�ر و كارفرم�ا ك�ه

ج) قانون تأمين اجتماعي :اين نهاد اجتماعي ،يكي از باالترين نرخها را با
پايينترين خط ارائهي خدمات دارد و  30درصد حقوق كارگر و كارفرما
را جذب ميكند.
کاهش ريسک و خطرپذيري سرمايهگذاري جهت ايجاد جذابيت براي
سرمايهگذاران خارجي
در این راس��تا بايد موان��ع اقتصادي از جمله بزرگ ب��ودن بيش از حد
دولت ،نوس��انات ارزي ،نبودن ثبات اقتص��ادي ،ضعيف بودن کارآيي
بنادر ،ضعف سياس��تهاي تش��ويقي و ترويجي ،نداشتن مهارت نيروي
انس��اني ،ضعف اداري قواني��ن و  ،...موانع فرهنگ��ي نظير تفکرات منفي
در مورد ارتباط با بيگانگان و وابس��تگي مالي به آنها ،موانع سياسي مانند
تحريمهاي اقتصادي نبود ثبات سياسي در کشور و موانع امنيتي را برطرف
كرد و با معافيتهاي مالياتي و ايجاد شفافيت و ثبات در قوانين ،نسبت به
ايجاد جذابيت براي سرمايهگذاران خارجي اقدام نمود.

پا نویس ها
5. Buy Back

3. Production Sharing Agreement
4. Participation in investment contracts

)1. IEA (International Energy Agency
2. Concession Contracts
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