گزارش
نخست
سخن

بررسی برخی از موانع مهم مذاکراتی در مدل جدید قراردادی IPC
سردبیر

جذابیت حجم ذخایر نفتخام و گاز کش��ور با
حدود  158میلیارد بش��که نفتخام و  34تریلیون
گاز طبیعی و گس��تره وسیعی از تولید محصوالت
پتروش��یمی و پاییندس��تی برای جهانیان و دست
اندرکاران بخش توس��عه و تج��ارت صنایع نفت
و گاز کش��ور حائز اهمیت و برنامهریزی اس��ت و
با سیاس��تگذاری و برنامهری��زی موجود تنها در
توسعه بخش باالدس��تی صنعت نفت ،تامین مالی
 185میلی��ارد دالر از طریق ش��رکتهای صاحب
صالحیت بینالمللی  IOC,sبر روی میز است.
اگر اعالمیه روز  16شانزدهم ژانویه سال 2016
میالدی آژانس بینالمللی انرژی در خصوص الزام
کنترل فعالیتهای اتمی کشور و تعلیق تحریمهای
صادره از س��وی سازمان ملل ( ،)UNاتحادیه اروپا
( )EUو البته ایاالت متحده آمریکا ( )USرا فصل
الخطاب قرار داده و تاریخ امضا طرح جامع مشترک
عملیاتی ( )JCPAبین کشورمان با کشورهای 1+5
را مبنا بگیریم ،خواهیم دید که تا امروز ،هنوز سایه
برخی تحریمهای مهم سیاس��ی -اس��تراتژیک با
عناوینی همچون حقوق بشر ،محدودیت نظامی و
حمایت از تروریسم و ...و برخی تحریمهای مالی و
تجاری -مانند ممنوعیت معامله و قرارداد با افراد و
نهادها کشور که در لیست منتشره از سوی اتحادیه
اروپا و دفتر کنت��رل داراییهای خارجی دپارتمان
خرانهداری آمریکا ( )OFACق��رار دارند -وجود
دارد و آنها به همراه تحریمهای نقل و انتقال پولی
و سیس��تمهای مال��ی ،مدیریت صنایع باالدس��تی
کش��ورمان را در وزارت نفت و شرکت ملی نفت
ای��ران -،علیرغ��م برنامهریزی دقی��ق و تالش و
مساعی تیمی -تحت الش��عاع قرار داده است و در
روند تامین مالی و مذاکرات ش��رکت ملی نفت و
ش��رکتهای بینالملل��ی ( )IOCاخالل ،کندی و
گاهی ابهام ایجاد کرده است.
شرکتهای بینالمللی شرقی و غربی همواره در
حین مذاکرات و چانهزنی و تعیین شرایط و جایگاه
خود هم��واره نیم نگاهی به این موان��ع دارند و در
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این مواضع حساس هستند .این به هر حال شرایطی
تحمیلی است که البته تیمهای مذاکراتی و مدیران
ارشد با آن در بوده و در تعاملی پویا و کارساز برای
رس��یدن به هدف تامین س��رمایه در روند پیشرفت
مذاکرات جاری با آن دست بگریبان هستند.
ام��ا به عنوان یکی از اعضا تی��م مذاکرهکننده با
شرکتهای بینالمللی و سر دبیر نشریه میخواهم از
نقطه نظر مدل قرارداد  IPCبه اهم حساسیتهای این
مدل که کمی ریسک قرارداد خدماتی را به سمت
پیمانکار تامین سرمایه میبرد تا در روند آنالیزRisk-
 Rewardبر روی کفه پاداش بیشتر حساس شود یا
کال پا پس بکشد ،در این مجمل بپردازم.
 ع��دم اح��راز مزی��ت  Book Reserveبرایس��رمایهگذاران خارجی که توس��ط شرکتهای
 IOCبه سرمایهگذاری دعوت میشوند و میتوانند
ش��رکتهای  IOCرا در تامین س��رمایه مصممتر
کنند .امروزه قراردادهای ایدهآل جهانی با بازههای
زمانی محدود و تعهدآور حتی در نوع قراردادهای
خدمات��ی این مزیت را مدیری��ت میکنند .رقابت
جهانی برای جذب س��رمایه امروز بسیار حساس و
شدید است.
 عدم شفافیت در س��از و کار تاسیس شرکتمشترک بین شرکت بینالمللی و شریک ایرانی در
قالب  JVCیا حتی قرارداد مش��ترک عملیاتی بین
دو شرکت  ،JOAکه در هنگام مذاکره ابهام ایجاد
کرده و سایر مزیتها را نیز کم رنگ میکند.

 وجود تحریمهای مستقیم برخی شرکتهای E&Pو افراد ایرانی که باعث محدود ش��دن تعداد
ش��رکای ایرانی میش��ود و کمبود س��رمایه کافی
جهت تعیین میزان سهم شرکتهای ایرانی.
 درص��د باالی س��هم تامی��ن داخ��ل (Local )Contentبه می��زان حداقل  51درصد و حداکثر
ت��ا  90درصد .به این مورد باید واقع بینانه و اجرایی
نگاه کرد تا هدف تامین سرمایه را از بین نبرد.
 پذیرش انج��ام برخی اقدام��ات زیربنایی درتوسعه میادین توسط ش��رکت ملی نفت ایران که
میتواند ریس��ک کارفرما را افزای��ش دهد .مانند
تامین آب جهت تزریق به مخازن یا برق و ...
 ابهام در فس��خ قرارداد بخصوص در ش��رایطتحمیل تحریم ش��رکتهای  IOCدر حین اجرا و
فرآیند ارجاع اختالف به داوران و اجرای رویهها و
مقررات حقوقی بینالمللی؛ که پیمانکار را در حین
مذاکرات نهایی به عقب گرد میکشاند .نمیتوان
پیمانکاری را که علیرغم الزام به خدمات مصوب،
تامین مالی پروژه را نیز به عهده دارد ،صرفا کارگزار
تلقی کرده و به اصطالح حق طالق را از او گرفت.
به نظر میرس��د اگر شرایط تحمیل تحریمهای
خارجی در آتیه کم رنگتر ش��ود و مدیران ارشد
نفتی در مدل ق��راردادی جرح و تعدیلهایی را در
چارچوب قان��ون بپذیرند ،بتوان انتظار داش��ت تا
هدف تامین مالی قراردادهای نفتی در سال جاری
تا حدودی محقق شود  .انشاا...

