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بررسی انواع سازوکارهای تأمين مالی پروژههای صنعت انرژی

(با تأکید بر مشکالت ساختاری قراردادهای )EPCF
الهام امین زاده ،صادق عبدی*

دانشگاه تهران

ِ
اجرای پروژههای زیربنایی در کشورهای در حال توسعه ،مورد توجه قرار گرفته استِ ،
روش تأمين مالیِ
یکی از موضوعاتی که همیشه در انجام و
اینگونه طرحهاست .روشهای مهم و معمول در مورد اقسام تأمين مالی پروژههای زیربنایی ،استفاده از منابع داخلی و هزینه مستقیم دولت ،استقراض
دولت(چه استقراض داخلی و چه استقراض خارجی) ،قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و انتقال(مانند قراردادهای ،)BOTقراردادهای مهندسی ،تأمين
کاال و تجهیزات ،ساخت و تأمين مالی( ،)EPCFمشارکت مدنی یا جوینت ونچر( )JVو سرمایهگذاری مستقیم غیردولتی(شامل بخش خصوصی و
بخش خارجی) را شامل ميگردد .روند فعاليتهاي صنعت انرژی و الزامات موجود در فضاي اقتصادي كشور همراه با قوانين و مقررات موجود طي
سالهاي اخير ،اجراي طرحها در قالب قراردادهاي EPCFرا اجتنابناپذير كردهاست .بر اين اساس ،بخش خصوصي ملزم گرديده تا در كنار انجام
فعاليتهاي رايج مهندسي ،تأمين و ساخت ،مسئوليت جديد ،يعني تأمين مالي طرحها را نيز تقبل نمايد .بررسی انواع روشهای تأمين مالی پروژههای
صنعت انرژی با تأکید بر قراردادهای جدید EPCFكه در حال انجام است و مشکالتی که بخش خصوصی نیز در تأمين مالی و حضور پررنگتر در
پروژههای صنایع نفت و گاز با آن مواجه است ،نشان میدهد اصوالً در ایران تفكر تأمين اعتبار بخشهايی از پروژه با استفاده از منابع مالی بينالمللي
شكل نگرفته است و از طرفی در صورت حضور پیمانکاران خارجی و تأمين مالی پروژه توسط آنها ،بازگشت سرمایه توسط بانک مرکزی یا نهاد
دیگر تضمین نمیشود و این موضوع منجر به عدم جذب سرمایهگذاری خارجی میگردد.
تأمين مالی ،پروژههای زیربنایی ،صنعت انرژی ،کشورهای در حال توسعه ،قراردادهای EPCF

مقدمه

ِ
ب��رای اجرای
انتخاب مناس��بترین روش
طرح ِ
ه��ای صنعت انرژی ،همیش��ه از مهمترین
ه��ای دولتها ،مخصوصاً
دغدغهه��ا و نگرانی ِ
دولته��ای در ح��ال توس��عه بوده و هس��ت.
تأمي��ن مال��ی پ��روژه ،اغل��ب در کش��ورهای
درحال توسعه ،در خصوص پروژههای بزرگ
ِ
حس��اس اجتماع��ی و يا اقتص��ادی صورت
و
میگیرد[ .]1نح��وۀ تأمين مال��ی و تهیۀ بودجۀ

اجرای��ی الزم ب��رای انج��ام پروژههای صنعت
انرژی و بهرهب��رداری از محصوالت و خدمات
حاصل از آنه��ا ،درحالحاضر ،بهعنوان یکی
از مهمترین چالشهای پیشروی کش��ورهای
نفتخی��ز مطرح اس��ت .ام��روزه تأمي��ن مالی
پروژهه��ا فق��ط در مورد س��رمایهگذاری برای
کاالهای س��رمایهای نیس��ت بلکه ب��رای امور
متف��اوت و متن��وع در بازاره��ای متفاوت نظير
فرودگاهه��ا ،ع��وارض ج��ادهای ،بخشه��ای
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باالدس��تی نفت و  ...اس��ت[ .]2یکی از موارد و
موضوعات اساسی در زمینهی مباحث نفتی نیز،
نحوهی تأمين س��رمایهی الزم برای پروژههای
مزبور اس��ت .در بخش نفت و گاز ،پشتيباني و
حمايت دولتها و شرکتهای خصوصی برای
سرمایهگذاری و مدیریت و کاهش ریسکهای
پروژه ،ضروري اس��ت[ .]3انديشيدن راهكاري
ب��راي تأمي��ن منابع مالي م��ورد نياز پ��روژه ،از
مراحل اوليه براي اطمينان از به انجام رسيدن آن
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ِ
مناسب تأمين مالي در
است و در انتخاب روش
مرحله امكانسنجي پروژه ،بايد به تمام موارد و
خواستههاي بخشهاي مختلف درگير در پروژه
از جمله كش��ور ميزبان پروژه ،صنعت مرتبط با
پروژه ،پيمانكاران ،خري��داران ،تهيهكنندگان،
بانكه��اي قرضدهنده ،مس��أله ريس��كها و
بهطوركلي ،تمام بخشه��اي درگير در پروژه
توجه كرد و سپس با توجه به ارجحيت و اهميت
هر كدام از آنها ،روش مناسب را انتخاب نمود.
در ه��ر پروژهای ،رویکردهای مختلفی میتوان
برای اجرا و تأمين مالی پروژه در پیش گرفت،
انتخاب رویکرد مناس��ب برای انج��ام و تأمين
مال��ی پروژه از تصمیماتی اس��ت که در ابتدای
ه��ر پ��روژه گرفته میش��ود و به اصط�لاح ،از
تصمیمات استراتژیک در مدیریت پروژه است
که بسته به ش��رایط اقتصادی ،قانونی ،فرهنگی
و سیاس��ی هر کش��ور و همچنی��ن ویژگیهای
خاص هر پروژه ،این روشها متفاوت ميباشد.
بهطورکلی ،میتوان ششگونه اساسی در تأمين
مالی پروژهها تعریف كرد:
.1اس��تفاده از منابع داخلی و هزینه مستقیم
دولت
.2استقراض دولت(چه استقراض داخلی و
چه استقراض خارجی)
.3سرمایهگذاری مستقیم غیردولتی(شامل
بخش خصوصی و بخش خارجی)
.4قراردادهای ساخت و بهرهبرداری(مانند
قراردادهای) 1BOT
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 .5مشارکت مدنی یا جوینتونچر
 .6قرارداده��ای مهندس��ی ،تأمي��ن کاال و
تجهیزات ،ساخت و تأمين مالی() 3EPCF
در واق��ع از روشه��ای تأمي��ن مال��ی،
قراردا ِد س��اخت و بهرهبرداری و انتقال(،)BOT
قراردادهای مهندس��ی ،تأمين کاال و تجهیزات،
س��اخت و تأمين مال��ی( )EPCFو مش��ارکت
مدنی یا جوینتونچر( )JVروشهایی هس��تند
که میت��وان ای��ن قرارداده��ا را با مش��ارکت
س��رمایهگذار خارجی و بخ��ش دولتی یا حتی
مش��ارکت بخش دولتی با بخش خصوصی در
تأمين مالی و اجراي پروژهها عملی كرد که در
این مقاله سعی میشود بعد از بررسی اجمالی سه

روش اول پيشگفته ،این قراردادها بهطورکامل
مورد بررسی قرار گیرند.
 -1انواع روشهای تأمين مالی پروژه

 -1-1اس�تفاده از مناب�ع داخل�ی و هزینه َ
ک�رد
مستقیم دولت

استفاده از منابع داخلی و هزینهکرد مستقیم
دولت در واقع اس��تفاده دول��ت از منابع بودجه
س��االنه عمرانی و همچنین درآمدهای عمومی
دولت یا درآمدهای ناش��ی از صادرات اس��ت
ک��ه در پروژههای زیربنای��ی هزینه میگردد .با
توجه به کس��ری بودجه که هر س��ال به وجود
میآید ،بهنظر میرسد این نوع تأمين مالی ،یعنی
پیشبینی هزینههای پروژه در بودجه ساالنه ،از
یک طرف با توجه ب��ه کمبود منابع دولتی و از
طرفی دیگر عدم پیشبینی ارقام صحیح پروژه
در بودجه و باال رفتن هزینههای پروژه از سطح
پیشبینی ش��ده ،باعث شده اس��ت كه این نوع
تأمين مالی کارایی چندانی نداشته باشد.
 -2-1استقراض دولت

دول��ت ،طب��ق قان��ون میتوان��د از منابع
داخلی یا خارجی ب��رای تأمين مالی پروژههای
زیربنایی استفاده كند .دولت میتواند از طریق
استقراض مس��تقیم از منابع داخلی یعنی انتشار
اوراق مش��ارکت یا استقراض از بانک مرکزی
ب��رای تأمين مالی پروژهها اق��دام نماید .اما اگر
از طری��ق فاینانس داخلی اقدام ب��ه تأمين مالی
كند ،اس��تقراض غیرمس��تقیم داخلی را اعمال
كرده اس��ت .همچنین ،اگر دول��ت از وامهای
بیندولتی( )SOFT LOANیا اوراق مش��ارکت
ارزی ی��ا اعتب��ار از موسس��ات مالی(فاینان��س
خارج��ی ،یوزانس) اقدام ب��ه تأمين مالی پروژه
نماید ،آنگاه از روش اس��تقراض غیرمس��تقیم
خارجی استفاده كرده است .روش دیگر تأمين
مالی خارجی ،فاینانس خارجی است.
 -3-1س�رمایهگذاری مس�تقیم

غیردولت�ی

(سرمایهگذاری خارجی و خصوصی)

به هر نوع س��رمایهگذاری در کش��ور از
سوی شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی(غیر

از کمکه��ای دولت��ی) یا حقوق��ی خارجی،
سرمایهگذاری خارجی میگویند .موضوعیت
اصلی س��رمایهگذاری خارج��ی را میتوان در
محور تأمين مالی و ارزی دانس��ت که در اغلب
کش��ورها ملموس اس��ت[ ]4طبق بند 3-قانون
تش��ویق و حمای��ت از س��رمایهگذار خارجی،
منظ��ور از س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی،
مش��ارکت یک یا چند س��رمایهگذار خارجی
در س��هام ثبت ش��ده یک موسسه داخلی است
ک��ه حق و حقوقی را برای س��رمایهگذار ایجاد
میكند.
همچنی��ن ،در چن��د س��ال اخی��ر ،بحث
خصوصیسازی در کشورها شدت گرفته است
و با توجه ب��ه ضعف مال��ی و اجرایی دولتها
در س��رمایهگذاری پروژهه��ای زیربنایی مانند
پروژههای صنعت ان��رژی ،حضور فعال بخش
خصوص��ی در فعالیته��ای زیربنای��ی بیش از
پیش احس��اس میش��ود و دولتها نیز با اعمال
تسهیالتی ،س��عیميكنند بخش خصوصی را
ب��رای حض��ور در بخشهای مختل��ف اقتصاد
تشویق نمايند.
 -4-1قرارداده�ای س�اخت و بهرهب�رداری و

انتقال()BOT

ی ک��ه در جهت حل
یک��ی از مکانیزمهای 
معض��ل تأمين مالی در پروژهه��ای زیربنایی در
کش��ورهای در حال توس��عه در چند دهه اخیر
مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از طرحهای
صنعتی و عمرانی مانند پروژههای صنعت انرژی
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت ،قراردادهای
س��اخت و بهرهب��رداری و انتقال اس��ت که این
ن��وع از قراردادها میتواند راه��ی برای جذب
س��رمایههای بخش خصوص��ی و در عینحال،
سرمایهگذاران خارجی باشد .درادامه ،به بررسی
انواع این قراردادها و ویژگیهای آنها پرداخته
میشود.
دس��تیابی به توس��عه و رش��د اقتصادی در
کش��ورها ،در پرتو سرمایهگذاری در طرحهای
زیربنایی اقتصادی مانند پروژههای نفتی و گازی
امکانپذیر است .طرحها و پروژههای زیربنایی
بهصورت س��نتی در قلمرو بخش عمومی قرار
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داش��ته و توس��ط دول��ت ،تأمين مال��ی ،اجرا و
مور د بهرهب��رداری ق��رار میگرفته اس��ت؛ اما
امروزه بسیاری از کشورها دیگر قادر نیستند به
تقاضاهای روز اف��زون در بخشهاي زیربنایی
مانند صنعت انرژی پاس��خ دهند .اين كشورها
جه��ت س��اخت پروژهه��ای نفت��ی و گازی به
س��رمایه کالن ،ارز خارجی ،فناوري پیش��رفته
و مدیری��ت کارآمد نیاز دارن��د .بنابراین ،بدون
حضور ف ّعال طرفهای تجاری از کش��ورهای
صنعتی و بدون مشارکت بخش خصوصی ،این
دولتها قادر نیستند به تقاضاهای روزافزون در
این بخشها پاس��خ دهند .یکی از مکانیزمهایی
که در جهت ح��ل معضل س��رمایهگذاری در
پروژهه��ای زیربنای��ی مورد توجه کش��ورهای
در حال توسعه قرار گرفته اس��ت ،قراردادهای
ساخت ،بهرهبرداری و انتقال ( )BOTاست]5[.
س��اخت ،بهرهب��رداری و انتق��ال ،ترجمه
عب��ارت  Build-Operate-Transferاس��ت که
بهطور اختصاری به آن بی.او.تی گفته میشود.
این عبارت در بردارنده سه مفهوم ساختن ،اجرا
و بهرهبرداری و نهایتاً انتقالدادن است .در یک
ق��رارداد متعارف بی.او.تی ،پ��روژهای با مجوز
دولت ،توسط یک شرکت خصوصی و با هزینه
آن ش��رکت ساخته میش��ود و پس از ساخت،
ب��رای مدتی ،م��ورد بهرهبرداری آن ش��رکت
قرار میگیرد تا هزینهها و دس��تمزدهای طرف،
مستهلک گردد .پس از انقضای مدت قرارداد،
ِ
دولت طرف قرارداد منتقل میشود .به
پروژه به
بیان دیگر ،دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی
متشکل از شرکتهای خصوصی امتیاز میدهد
تا کنسرس��یوم ،مطابق قرارداد ،تأمين مالی یک
طرح زیربنایی را عهدهدار ش��ده ،آن را بسازد و
در ازای مخارجی که تقبل کرده ،برای مدتی از
پروژهي س��اخته شده بهرهبرداری کند و پس از
سپری شدن مدت قرارداد ،پروژه و حق استفاده
از آن را مجاناً به دولت منتقل نماید[.]5
 -1-4-1شکلهای دیگر قراردادهای بی.او.تی

الزم است توضیح داده شود که قراردادهای
ساخت ،بهرهبرداری و انتقال ،همیشه در پروژهها
به ش��کل ثابت اِعمال نمیش��ود و ممکن است
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تملک ،فروش و یا اج��اره نیز در این قراردادها
دیده ش��ود .بههمی��ن دلیل در این قس��مت ،به
بررسی برخی دیگر از شكلهای این قراردادها
پرداخته میشود.
 س��اخت ،تمل��ک ،بهرهب��رداری وانتق��ال( :)BOOTای��ن عبارت مع��ادل عبارت
 Build-Own-Operate-Transferاس��ت .کلمه
تملک ،از این جهت در این عبارت بهکار رفته
اس��ت که کنسرس��یوم ،اموال مادی موجود در
پ��روژه را برای مدت مقرر در ق��رارداد تملک
میکند و س��پس ،آن را به دول��ت مزبور انتقال
میده��د .این تفاوت ،در واق��ع به نحوه قرارداد
برمیگ��ردد که آیا کنسرس��یوم در مدت مقرر
صرفاً امتیاز استفاده از پروژه را پیدا میکند ،یا آن
را مالک میش��ود .در این مکانیزم ،کنسرسیوم،
در زمان بهرهبرداریِ ،
مالک پروژه است.
 قرارداده��ای س��اخت ،تمل��ک وبهرهبرداری( :)BOOاین عبارت ترجمه عبارت
 Build-Own-Operateاس��ت .در این قراردادها
کنسرس��یوم مس��ئول س��اخت و بهرهبرداری از
پروژه اس��ت بدون اینکه مجبور باش��د پروژه
ساخته شده را به دولت و یا بخش دولتی واگذار
کند .مالکیت پروژه در اختیار کنسرسیوم خواهد
بود و کنسرس��یوم تعهدی ندارد که پس از طی
مدتی ،پروژه را به دولت منتقل نماید .بهعبارت
دیگر ،بهرهبرداری کنسرسیوم از پروژه محدود
به مدت معینی نیست.
 س��اخت ،بهرهبرداری و فروش(:)BOOSچنانچ��ه در پروژهه��ای س��اخت ،تمل��ک و
بهرهب��رداری ،کنسرس��یوم متعهد ش��ود پس از
انقضای مدت معینی پ��روژه را در قبال دریافت
مبلغی ب��ه دولت مزبور بفروش��د ،از این عنوان
استفاده میشود که ترجمه عبارت Build-Own-
 Operate-Saleاست.
 ساخت ،اجاره و واگذاری( :)BLTچنانچهکنسرسیوم پروژه را بعد از ساخت ،تملک کرده
و آن را ب��رای مدت معین��ی در مقابل مبلغی به
دولت ی��ا بخش خصوصی اجاره دهد و پس از
س��پری شدن مدت مزبور ،آن را مجاناً به دولت
تملیک کند ،از این عنوان ک��ه ترجمه Build-
 Lease-Transferاس��ت و یا از عنوان ساخت،

تملک ،اج��اره و واگذاری( )BOLTکه ترجمه
عبارت  Build-Own-Lease-Transferاس��ت،
استفاده میشود.
 -5-1مشارکت مدنی()Joint Venture

از لحاظ تاریخی ،س��رمایهگذاری مستقی ِم
خارج��ی در کش��ورهای در ح��ال توس��عه،
عموماً در قالب ش��رکتهای فرعی با مالکیت
صددرصد خارجی بوده اس��ت .لیک��ن ،اخیرا ً
تعداد فزایندهای از س��رمایهگذاریهای جدید،
در قالب سرمایهگذاری مشترک و با سهیم شدن
ُش��رکای محلی(بخش عموم��ی یا خصوصی)
و خارج��ی در مالکیت انجام میش��ود .عوامل
متعددی در رشد س��رمایهگذاریهای مشترک
با س��هیم ش��دن ُش��رکای محلی و خارجی در
مالکیت دخالت دارن��د .یکی از این عوامل آن
اس��ت که بعضی از کش��ورهای درحال توسعه
احتم��ال دارد قوانینی وضع کرده باش��ند که به
موجب آن ،مالکی��ت صددرصد خارجی منع،
یا برنامههای تشویقی به شرط مشارکت ُشرکای
محلی در مالکیت ،در نظر گرفته شده باشد؛ اما
عام��ل مهمتر در این رابط��ه ،آگاهی روزافزون
س��رمایهگذاران خارجی نسبت به منافعی است
ک��ه میتوانند از طریق ش��ریک ك��ردن طرف
محلی( اع��م از بخش خصوصی یا عمومی) در
مالکیت بهدست آورند .در بین این منافع ،بعضی
از سهم الشرکهها ملموس(غیر نقدی) هستند که
از آنجمله عبارتند از :زمین ،سرمایه ،کارکنا ِن
آموزش دیده ،اطالع از زبا ِن محلی ،آش��نایی با
بازار و عرضهکنندگان محلی و شرایط تجارت.
بعضی از منافع غیرملموس ش��امل ُحس��ننیت
ایجاد ش��ده با کارکن��ان ،مش��تریان و دولت و
کاه��ش احتمال ملی ش��دن یا وض��ع مقررات
تبعیضی اس��ت[ .]6از طرفی ،بخش دولتی نیز با
شریک کردن بخش خصوصی یا سرمایهگذار
خارجی ،عالوهبر تأمي��ن مالی پروژه ،از دانش،
تخصص و همچنین تسهیم ریسک بین طرفین
قرارداد اس��تفاده میكند ک��ه در واقع میتوان
گفت این قراردادها ،برای طرفین بُرد -بُرد است.
در واق��ع جوینتونچ��ر( )JVبهنوع��ی از
ِ
هم��کاری تجاری اطالق میش��ود که طی آن،
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طرفی��ن ،مدیریت فعالی��ت خاص��ی را بهطور
مش��ترک برعهده میگیرند و در س��ود و زیان
حاصله ش��ریک میش��وند .این نوع همکاری
در س��طح جهان��ی رواج گس��تردهای دارد.
تشکیل جوینتونچر شرکتهای داخلیِ یک
کش��ور با يكديگر و یا با ش��رکتهای داخلی
و خارج��ی ،موضوع مت��داول در دو دهه اخیر
بوده اس��ت .در کش��ورها بهویژه کش��ورهای
در حال توس��عه ،تمایل زیادی ب��ه همکاری و
تولید مشترک با تولیدکنندگان بزرگ جهانی
وج��ود داش��ته و ای��ن تمای��ل س��بب گردیده
قری��ب  %75از جوینتونچرها میان بنگاههایی
ب��ا ملیتهای مختل��ف ایجاد ش��ود[ .]7برخی
دیگر تعبیر«مش��ارکت انتفاعی» را در ترجمهی
«»J.Vب��هکار بُردهان��د .بهنظر آن��ان معادلهای
پیشنهادی «شرکت مشترک»« ،شرکت مختلط»،
«سرمایهگذاری مش��ترک» و غیره از دقت الزم
برخوردار نیس��ت؛ زیرا « »J.Vهمواره به شکل
ش��رکت نیس��ت و س��رمایهگذاری نیز یکی از
فعالیتهای ناش��ی از آن اس��ت .ب��ه نظر آنان،
باتوج��ه به ماهیت حقوقی «»J.Vکه مش��ارکتی
بودن آن است و باتوجه به قصد انتفاعی که در
آن موجود است ،اصطالح «مشارکت انتفاعی»
تعبیری مناس��ب اس��ت[ .]8معموالً «».J.Vبرای
انجام یک پ��روژه و فعالیت خاص و برای یک
مدتزمان محدود بهوجود میآید و مشارکتها
و معاضدته��ای طرفی��ن میتوان��د به ش��کل
س��رمایهی نقدی و پول ،خدمات ،سرمایههای
فیزیکی از نوع ماشینآالت ،تجهیزات یا حقوق
معنوی مثل حق اختراع ،حقوق انحصاری ثبت
ش��ده و امتیازات و یا ترکیبی از آنها باشد .طبق
بند 2-قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری
خارجی(مص��وب  ،)1381طرفه��ای ی��ک
قرارداد سرمایهگذاری مش��ترک ممکن است
افراد ،اش��خاص حقوقی ،دولتها یا موسسات
دولتی باش��ند و این موافقتنامهها میتواند دو
جانبه یا چندجانبه باشد.
ژان ش��اپیرا 4حق��وقدان فرانس��وی،
جوینتونچ��ر را اینگون��ه تعری��ف
میكند":چارچوب حقوقی همکاریاي اس��ت
ک��ه در آن خطرات احتمال��ی و مدیریت ،میان

طرفین تقس��یم میش��ود .این همکاری ممکن
است شکل یک شرکت واقعی را داشته باشد،
یا بهصورت قرارداد بدون ایجاد شخص حقوقی
مطرح شود و یا اينكه شرکتی به ضمیمه قراردا ِد
کار و سرویس باشد"[.]9
بس��یاری از کش��ورهای در حال توس��عه
ترجیح میدهن��د س��رمایهگذاری خارجی در
بخشه��ای خاص��ی از اقتصادش��ان بهصورت
جوینتونچ��ر باش��د؛ بهوي��ژه ،بخشهایی که
متضمن انتقال فناوری باشد .زیرا در این حالت،
کنترل بیشتری بر پروژه سرمایهگذاری خواهند
داش��ت و نیروی کا ِر محلی با سهولت بیشتری
تکنولوژی جدید را فرا خواهند گرفت؛ بهویژه،
چی��ن و هند اص��رار دارند که س��رمایهگذاران
ب��رای ورود ب��ه بازاره��ای محل��ی ب��ا یکی از
ش��رکتهای داخلیِ آن��ان در قالبهایی مانند
جوینتونچر همکاری کنند .همانگونه که از
نام این قراردادهای س��رمایهگذاری بر میآید،
الزم است س��رمایهگذار خارجی به همراه یک
ش��ریک محلی در فعالیت اقتصادی مورد نظر
وارد گردد .در اکثر موارد ،یک شرکت محلی
تأسیس میشود .سهم ُشرکای خارجی و محلی
بس��ته به قوانین محل اس��ت .معموالً حداقل و
حداکثری پیشبینی میگردد که این خود ،در
ِ
مختلف اقتصاد متفاوت است .بعضاً
بخشهای
مشارکت محلی بهجای سهم نقدی عبارت است
از تأمين ابزاری مانند زمین و س��ایر تأسیس��ات
محلی؛ یعنی ،باتوجه ب��ه ضعف در تأمين مالی
کشور میزبان ،این کشور بهجای آورده نقدی،
ابزارهای پروژه مانند زمین ،تأسیس��ات محلی و
حتی تس��ریع در اخذ مجوزها را بهعنوان آورده
خود در نظر میگیرد.
از اولی��ن قراردادهای عم��دهای که ایران
با ش��رکتهای خارجی در قالب جوینتونچر
منعقد کرده اس��ت ،ق��رارداد س��ال  1345بین
ش��رکت پتروش��یمی ایران و ش��رکت آموکو
اینترنش��نال اس��ت .هدف از این جوینتونچر
عبارت ب��ود از س��اخت و اداره ی��ک مجتمع
پتروش��یمی در جزیره خارک با استفاده از گاز
طبیعی .بهاین منظور ،طرفين ،ش��رکتی ایرانی به
نام خمکو تأسیس کردند؛ شرکت ایرانی ،وظیفه

تولید و بازاریابی محصوالت تولیدی را برعهده
داش��ت .مالکیت و مدیریت شرکت خمکو نيز
بهطور مس��اوی ب��ا دو ش��رکت پيشگفته بود.
سرمایه اولیه (هفت میلیون دالر) بهطور مساوی
توسط ش��رکت آموکو و ش��رکت پتروشیمی
ایران پرداخت میش��د .طبق ق��رارداد ،خمکو،
گاز الزم برای مجتمع پتروش��یمی را از شرکت
ملی نفت ایران خریداری میکرد و با مساعدت
ِ
دوطرف جوین��ت ونچر ،تولید
ف��ن و مدیریت
محصوالت پتروش��یمی و ف��روش آن را انجام
ميداد .س��ود حاصله پس از پرداخت مالیات به
دولت ایران ،بهصورت سود سهام تقسیم میشد.
یک��ی از قراردادهای مه��م جوینتونچر،
قراردادهای مربوط به اکتش��اف نفت است که
شرکتها و کشورهای نفتی که در این زمینه کار
میکنند ب��ه دو دلیل آن را در صحنه بینالمللی
فعالیتهای نفت��ی به وجود آوردند؛ -1پُرهزینه
بودن این پروژهها و -2سنگین بودن آنها از نظر
فنی .اولین قرارداد نفتی به شکل JVبین شرکت
دولتی نفت کشور مصر و شرکت ایتالیایی ENI
در فوریه  1975منعقد شد و در اوت همان سال
این ش��رکت ایتالیایی با شرکت ملی نفت ایران
قراردادی منعقد ساخت[ .]10ب ه د و دلیلِ پُرهزینه
بودن پروژههای نفتی و دوری گزیدن از قرارداد
امتیاز ،در قراردادهای اکتش��اف نفت ،از روش
مشارکت در س��رمایهگذاری استفاده میشود.
مواردی که در این قراردادهای نفتی مورد توجه
قرار میگیرد ،عبارتند از:
ی تقسیم منفعت
چگونگ 
تعیین ش��رکت مج��ری ط��رح و وظیفه آن،
انحالل ،تصفیه یا تجدید مأموریت آن.
تعیین هیأت مدیرهای مرکب از نمایندگان هر
یک از طرفین
تعیین هزینه عملیات نس��بت به سهم طرفین و
تقس��یم تولید ،نسبت به سرمایه موجود بین
متعاقدین
 -6-1قراردادهای EPCF

یکی از روشهای نوین در اجرای طرحها،
روش مهندس��ی ،ت��دارک و س��اخت()EPC
اس��ت که با عنوان روش کلیددردس��ت نیز نام
11
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برده ش��ده اس��ت .در این نوع قرارداد ،شرکت
پیمان��کار ،مهندس��ی ،ت��دارک و تأمين کلیۀ
تجهیزات و ساخت پروژه را بهطور مستقل و یا
با اشخاصی که در طرف رابطه با شرکت مزبور
هس��تند ،برعهده گرفته و انج��ام میدهد[.]11
در قرارداده��ای  Turnkeyی��ا  ،EPCپیمانکار،
مس��ئول طراحی ،تهیه و س��اخت است و طرف
دیگ��ر قرارداد(کارفرم��ا) ،ی��ک ط��رح اتمام
یافت��ه را برطبق آنچه مورد تواف��ق قرار گرفته،
تحوی��ل میگیرد[ .]12پیمان��کار در  EPCالزم
اس��ت که توانایی فعالیت مطاب��ق با پارامترهای
موردنظر بهوسیلۀ خریداران خدماتشان را داشته
باشند[ .]13در کل میتوان اینگونه بیان داشت
که قراردادهای  ،EPCسه مرحلۀ مهندسی ،تهیه
و س��اخت پروژه را در یک قرارداد ،بهصورت
یکجا مط��رح میکند .در این ش��یوهی اجرایی
طرح ،ب��ا وجود محدودیتهایی برای کارفرما،
با منتقل ک��ردن تمامی فعالیته��ای طرح اعم
از طراحی ،تهیه و تأمي��ن تجهیزات و اقدامات
مرب��وط به س��اخت و نص��ب و راهان��دازی به
پیمان��کار ،کارفرما از مس��ئولیت در این زمینه
مبری میشود.
در س��الهای اخی��ر ،اج��رای پروژهه��ای
زیربنایی صنعتی در کش��ورهای درحال توسعه
به روش  E.P.Cگس��ترش فراوانی داش��ته است
تاجاییکه ام��روزه بس��یاری از فعالیتهای در
دست اجرا بهویژه در صنعت نفت ،با بهرهگیری
از این روش انجام میش��ود .این روش ،یکی از
روشه��ای نوین در اجرای طرحهاس��ت که با
عنوان روش کلیددردس��ت( )TurnKeyنیز نام
برده شده است .در این روش ،بخش خصوصی
عهدهدار طراحی و احداث تأسیس��ات و انجام
عملیات آن برای دوره زمانی مشخصی میگردد
ول��ی کارفرما پ��روژه را تأمين مال��ی میکند.
در قرارداده��ای EPCمتع��ارف ، 5کارفرم��ا یا
بخش دولتی ،بخش��ی از طراحی(طراحی پایه)
را انج��ام میدهد و ش��رکت پیمان��کار ،ادامه
طراحی(طراح��ی مفهومی و طراحی تفضیلی)،
ت��دارک و تأمين کلیهی تجهیزات و س��اخت
پروژه را بهطور مس��تقل و یا با اشخاصی که در
ِ
ش��رکت مزبور هس��تند ،برعهده
طرف رابطه با
12

دارد .در سالهای اخیر ،در کشور ما نیز ،تمایل
کارفرمایان ب��ه اجرای پروژهها از طریق قرارداد
 EPCبه علت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از
قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح افزایش
پیدا کرده اس��ت .یکی از مزای��ای دیگری که
در روش  EPCوج��ود دارد ،جلوگی��ری از
لوثشدن مس��ئولیت و تقس��یم ریسک است.
اصوالً در قراردادهای نوع  ،EPCکل مسئولیت
بهعهده پیمان��کار اصلی بوده و بهعبارت دیگر،
مسئولیت ،تکهتکه نمیشود .در نتیجه ،مسئولیت
در عملک��رد ،آزمایش ،کارای��ی و تجهیزات،
بهطور کامل برعه��ده پیمانکار اس��ت[ .]14از
مهمترین مزایای این روش میتوان به موارد زیر
اشاره نمود:
اطمینان کارفرم��ا از مبلغ نهایی و زمان قطعی
پایان کار
کارفرم��ا تنها با یک واحد مس��ئول(پیمانکار)
سروکار دارد.
س��رعت در این پروژهها بیشتر بوده و با انجام
س��ریع کار ،پرداختهای موردنظر نیز باید
بهموقع صورت گیرد.
در این روش ،استفاده از تأمين مالی بهصورت
فاینان��س ب��ا س��هولت بیش��تری صورت
میگیرد.
ارتقای قابلیتهای س��اخت و نوآوری را در
داخل کشور امکان پذیر مینماید.
انتقال بخش بیش��تر ریس��ک ب��ه پیمانکار در
اجرای پروژه
اطمینان بیشتر از هزینههای اجرایی
تأخیرهای ناش��ی از تغییرات و ادعاها کاهش
مییابد.
اگرچه در ابتدا بهنظر میرسد که قراردادهای
 EPCبرای اجرای پروژههای صنعت انرژی بهکار
میرود و نه جهت تأمين مالی آنها ،اما باتوجه به
مواردپیشگفتهوتحریمهاییکهعلیهکشورماندر
جریان است و توانمندی شایسته بخش خصوصی،
بهنظر میرس��د ،حض��ور بخ��ش خصوصی در
تأمين مالی پروژهها ضرورتی اجتنابناپذیر است
که این ض��رورت ،در قال��ب قراردادهای EPCF
متبلور میشود .روند فعاليتهاي صنعت انرژی و
الزامات موجود در فضاي اقتصادي كشور همراه

با قوانين و مقرارات موجود طي س��الهاي اخير،
اجراي طرحه��اي در قال��ب قراردادهاي EPCF
را گريزناپذير كردهاس��ت .تأمين مالي طرحها در
كن��ار انجام فعاليتهاي رايج مهندس��ي ،تأمين و
اجرا ،مسئوليت جديدي است كه بخش خصوصي
عالوهبر ماموريتهاي سابق خود ،ملزم به همراهي
صنعت انرژی در اين حوزه كاري جديد است.
در واقع ،درس��الهای اخی��ر ،کارفرمایان
ب��ا توجه ب��ه ضع��ف در تأمين مال��ی پروژهها،
خواهان آن شدهاند که پیمانکارا ِن  ،EPCنقش
ی��ک تأمينکننده مال��ی( )Financerپ��روژه را
نیز برعهده بگیرند .در چند س��ال اخیر ،ش��اهد
افزایش این موض��وع در پروژهها ،بهخصوص
در کش��ورهای در حال توس��عه هس��تیم که از
ضعف س��اختار اقتصادی رنج میبرند و علت
تأخیر در اجرای پروژههای آنان ،عمدتاً ناش��ی
از عدم تأمين منابع مالی پروژهها بوده است .اگر
پیمانکار نقش تأمينکننده مالی را نیز در پروژه
بازی کند ،طبیعتاً خواهان افزایش دریافتی خود
اس��ت و عالوهبر دس��تمزدی که باب��ت اجرای
پروژه میگیرد ،سود پول خود و همچنین بهره
بانک��یِ آورده نقدی خود برای پ��روژه را نیز از
کارفرم��ای پروژه دریاف��ت میکند .همچنین،
ِ
كوچك
منبع اصل��ي تأمي��ن مالی طرحه��اي
نقدينگيِ
در
صنایع انرژی ،اغلب ،منابع داخلي و
گردش صنعت بوده و در مورد طرحهاي بزرگ
نيز ،با اس��تفاده از بازار سرمايه در قالب بورس و
اوراق مشاركت اين مكانيزم حمايت ميگردد.
اما بهرهمندي از بازار سرمايه در كشور ،درحال
حاضر ،دچار مشكالتي است كه نياز به بازنگري
و بررس��ي دارد و ل��زوم ايجاد س��ازوكارهاي
تكميلي همچون مشاركت بخش خصوصی از
طریق قراردادهای  EPCFرا روشنتر ميسازد.
با توجه به موارد فوق ،ايجاد سازوكارهاي
تكميلي جهت حضور موثرتر بخش خصوصي
در تأمي��ن مال��ي طرحهاي صنع��ت انرژی و
در راس��تاي اصل  44قانون اساس��ي ،به يكي
از الزامات كش��ور تبديل ش��ده است .بخش
خصوص��ي در ح��وزه پيمان��كاري طرحهاي
صنایع انرژی و احداث ،بازوی اصلي اجرایي
براي صنعت نفت ،گاز و برق كشور محسوب
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ميش��ود .هماكنون بخش خصوصي ايران در
كليه بخشهاي باالدستي شامل توسعه ميادين
نف��ت و گاز ،س��اخت تجهي��زات م��ورد نياز
بخش باالدس��تي ،طراحي و اجراي طرحهاي
پااليش��گاهي نفتوگاز ،تأمين كاال و اجراي
طرحه��اي خطوط انتقال نف��توگاز و مراكز
انتقال نفت و ايس��تگاههاي تقويت فشار گاز،
مخازن ذخيرهس��ازي و اسكلههاي صادراتي،
در قال��ب طرحه��اي  EPCحض��ور دارد و
اخی��را ً تأمين مال��ی نیز به این بخ��ش با توجه
به محدودیتهای مالی وارد ش��ده به دولت،
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت .توانمندي
پيمانكاران ايراني در اجراي طرحهاي صنایع
انرژی و اح��داث ،با وج��ود محدوديتهاي
موجود بر س��ر راه توس��عه صادرات خدمات
فني و مهندس��ي ،اين ام��كان را فراهم نموده
اس��ت كه در چندين طرح مهم در بخشهاي
مختلف صنعت نفت اعم از باالدستي ،اجراي
طرحهاي پااليشگاهي ،س��اخت خطوط لوله
نفت و گاز و مخازن ذخيرهس��ازي و احداث
واحدهاي پتروش��يمي و نیز ایجاد ظرفیتهای
جدید نیروگاهی ،احداث س��د و ش��بکههای
انتقال برق در كش��ورهاي منطق��ه خاورميانه،
آفريقا و آمريكاي التين حضور داش��ته باشد
ك��ه از آنجمله ميتوان به احداث س��دی در
کش��ور ترکمنستان توس��ط پیمانکاران ایرانی
اش��اره کرد .با اين ح��ال ،فق��دان منابع مالي
الزم ب��راي حماي��ت از بخ��ش خصوصي و
تأمين س��رمايه مورد نياز بهمنظور حضور فعال
و موث��ر در مناقصات داخل��ي و بينالمللي ،از
مهمتري��ن چالشهاي پی��شروی پيمانكاران
ايراني اس��ت كه پيشبُ��رد فعاليتها و ايفاي
تعه��دات ق��راردادي را با كندي و دش��واري
مواجه ساختهاست.
 -2معرف�ي روشه�اي تأمي�ن مال�ي در

قراردادهای EPCFبه کمک دولت

بهطورکلی ،از دو طریق امکان تأمين مالی
پروژههای قراردادهای  EPCFامکانپذیر است
که در زی��ر به بررس��ی این روشه��ا پرداخته
میشود:

-1-2روشهای قرضی

وج��ه مش��خصه اي��ن روشها آن اس��ت
كه بازپرداخ��ت منابع مالي از س��وي دولت يا
بانكهاي تجاري تضمين ميش��ود .بهعبارت
ديگ��ر ،ريس��ك برگش��ت س��رمايه ،متوج��ه
س��رمايهگذار يا تأمينكننده منابع مالي نيست و
دريافتكننده منابع مال��ي ،از طريق ضامن كه
همان دولت يا بانك تجاري است ،ضمانتنامهاي
مبني بر تعهد بازپرداخت منابع در سررس��يد يا
تعهد جبران خسارت براثر قصور دريافتكننده
منابع ،به تأمينكننده منابع مالي ارائ ه ميكند .كليه
وامهاي تضميني خارجي ،تسهيالت اعتباري و
فاينانس در اين طبقهبندي جاي ميگيرند .منابع
مالي موضوع اي��ن طبقهبندي بهخاطر تضميني
كه بر آن مترتب اس��ت ،در تراز پرداختهاي
كش��ور بهعنوان بدهي دولت و سيس��تم بانكي
تلقي ميشوند[.]15
 -2-2روشهای غیر قرضی

روشه��اي تأمين مالي غي��ر قرضي ،کلیه
روشهاي س��رمايهگذاري را شامل میشود که
ِ
ريسك
طي آن ،تأمينكننده منابع مالي با قبول
ناش��ي از بهكارگي��ري منابع مال��ي در فعاليت
يا ط��رح موردنظر ،انتظار دارد برگش��ت اصل
و س��ود منابع سرمايهگذاري ش��ده از عملكرد
اقتصادي فعاليت يا طرح مورد س��رمايهگذاري
محقق گردد .به همين دليل اس��ت كه اينگونه
روشه��ا به ابزارهاي تضمين��ي بانكي و دولتي
براي بازپرداخت بدون قيد و شرط در سررسيد،
متصل نيس��تند ،بلكه دولت ب��ا حمايت قانوني
از اي��ن س��رمايهگذاريها ،فرآين��د برگش��ت
اص��ل و س��ود س��رمايه خارجي را ب��ا توجه به
ش��رايط قراردادهاي مربوط��ه و ضوابط مرجع
ِ
توليدي
تصويبكنن��ده از طريق صدور كاالي
همان ط��رح يا س��اير كاالها و در م��واردي از
طريق تأمي��ن و ف��روش ارز از سيس��تم بانكي
تس��هيل ميكند .وجه مش��خصه اين روشها،
فارغ از اينكه تأمين منابع در چه چارچوبي اعم
از  ،EPCFبيعمتقابل ،س��رمايهگذاري مشترك
و ...عمل ش��ود ،آن اس��ت كه در اين روشها،
بازپرداخت منابع مالي خارجي از س��وي دولت

يا بانكهاي تجاري تضمين نميشود .درواقع،
ريس��ك برگشت س��رمايه متوجه سرمايهگذار
و ي��ا تأمينكننده منابع مالي اس��ت و منابع ماليِ
موضوع اين طبقهبن��دي ،در تراز پرداختهاي
كش��ور بهعنوان بدهي دولت يا سيس��تم بانكي
تلقی نميشود.
 -3مش�کالت و تح�والت س�اختاری در تأمي�ن

اعتبار( فاینانس) بنگاههای اقتصادی ایران

تأمي��ن مناب��ع مالي م��ورد ني��از طرحهاي
توس��عهاي ،زيربنایي و صنعت��ي در برنامههاي
توسعه كش��ور ،در چارچوب تسهيالت اعتبار
صادرات��ي 6و در قال��ب مجوزه��اي پیشبینی
ش��ده در برنامههاي پنجس��اله توس��عه و قوانين
بودجه س��االنه ديده شده اس��ت .هر چند مسير
اجرایي تسهيالت اعتباري مذكور نسبتاً طوالني
و مس��تلزم ط��ي مراح��ل گوناگون و كس��ب
مجوزه��ا و تأیيديههاي الزم در س��ازمانهاي
مختلف(شوراي اقتصاد ،معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي ریيسجمه��ور ،وزارت امور
اقتصادي و دارایي و نيز سيس��تم بانكي كشور)
ميباشد ،با این حال ،نگاهي به كاركرد و ارقام
كالن عملك��رد تأمين اعتبار نش��ان ميدهد كه
تس��هيالت اعتباري مذكور بهعنوان عمدهترين
منبع تأمين اعتبار طرحهاي توس��عهاي كش��ور
نقش عم��دهاي در برنامههاي توس��عه صنعتي،
طرحه��اي زيربنایي(نيروگاهه��ا ،س��دها و،)...
طرحهاي پتروشيمي و ساير برنامههاي توسعهاي
كش��ور داش��ته و دس��تاندركاران برنامههاي
ِ
مختل��ف برنامههاي
توس��عهاي ني��ز در مقاطع
توسعه ،با ارزيابي مشكالت و تنگناهاي عملياتي
و اجرای��ي ،انعطافپذي��ري الزم را در تعديل
قوانين و آیيننامههاي اجرایي ،جهت اس��تفاده
مطلوب از منابع مذكور ،از خود نشان دادهاند.
قان��ون حداكث��ر اس��تفاده از ت��وان فني و
مهندس��ي تولي��دي ،صنعتي و اجرايي كش��ور
نيز ،زمينههاي گس��ترش و توس��عه فعاليتهاي
ش��ركتهاي مهندس��ي و پيمانكاري را بهويژه
در زمين��ه طرحهاي نفت و گاز و پتروش��يمي
و نيروگاهه��ا فراهم کرده و ب��ه ايجاد و ارجاع
ظرفيتهاي جديد كمك نموده است كه منجر
13

مقاالت تحليلي-كاربردي

به تشكيل ش��ركتهاي پيمانكاري عمومی 7و
عقد قراردادهاي مهندس��ي و ساخت طرحهاي
صنعتي با شركتهاي مذكور شده است.
البته ،در چارچوب قانو ِن حداكثر اس��تفاده
از ت��وان فني و مهندس��ي تولي��دي ،صنعتي و
اجرايي كش��ور ،اجراي طرحهاي توس��عهاي و
نقش فزاينده شركتهای مهندسي و پيمانكاران
ايران��ي در اج��راي طرحها ،زمينههاي رش��د و
توسعه شركتهاي پيمانكاري عمومي در ايران
فراهم شده است .درعين حال ،با توجه به اينكه
قراردادهاي مهندسي ،ساخت ،نصب و راهاندازي
8
به شركتهاي مذكور بهعنوان پيمانكار اصلي
واگ��ذار ميش��ود ،بالطب��ع ،خدم��ات تأمي��ن
تسهيالت اعتباري بخشهاي خارجي(وارداتی)
نیز به گونهاي در حيطه وظايف و مسئوليتهاي
مهندس��ين مش��اور و ش��ركتهاي پيمانكاري
عموم��ي قرار گرفته اس��ت .در عي��ن حال ،در
اواخر برنامه س��وم توس��عه ،با محدوديتهاي
بودجهه��اي ريالي و عدم تخصيص منابع ريالي
به طرحه��اي توس��عه ،كارفرماي��ان و مجريان
طرحهاي توسعهاي و صنعتي ،عم ً
ال از دريافت
مناب��ع ريالي مح��روم گردیده و تأمي��ن اعتبار
بخشهاي داخلي(مهندس��ي ،طراحي ،سيويل
و س��اخت داخل و نصب و راه اندازي و غيره)
نيز در چارچوب تأمين منابع مالي خارجي قرار
گرفته اس��ت .با توجه به ال��زام قانوني در مورد
انجام حداق��ل  51درصد از پ��روژه با امكانات
مهندسي و ساخت داخلي ،تأمين اعتبار طرحها
به چالش��ي عمده در روند اج��راي آنها تبديل
گرديده است.
از جمله تحوالت ديگر اين بوده اس��ت كه
كارفرمايان ،امر تأمين منابع مالی(فاينانس) پروژه
را نه بهعنوان يكي از وظايف خود ،بلكه بهعنوان
بخش��ي از خدمات اجراي پروژه به پيمانكاران
واگذار ميکنند كه اين ام��ر به یكي از عوامل
و ش��اخصهای انتخ��اب پيمانكاران(عالوه بر
ارزيابيه��اي فن��ي و قيمت پيش��نهادي) مبدل
شده اس��ت .تحول ديگر آنكه ،کارفرمایان در
بس��ياري موارد درخواس��ت تأمي��ن منابع مالي
در ح��د  100درص��د هزينههاي پروژه(ش��امل
بخشه��اي داخلي و خارجي) را جزء ش��رايط
14

مناقصه ق��رار داده و حتي از تأمي��ن  15درصد
هزينههاي پروژه اس��تنكاف نمودهاند؛ بهعنوان
مثال ،در قراردادهای نفتی منعقد شده در داخل
کشور ،کارفرما هیچگونه تعهدی جهت تأمين
مالی پروژه تقبل نمیکن��د و تأمين مالی پروژه
کام ً
ال با ریسک پیمانکار و بدون تضمین دولت
صورت میگیرد .تحوالت مذكور دشواريها
و تنگناهایي را در اجراي پروژهها و تأمين منابع
مالي آنها ايجاد کرده است.
 -4محدودیته�ا و تنگناه�ای س�اختاری در

تأمين منابع مالی طرحها در شرایط کنونی

 -1-4محدودیته�ای تأمين مال�ی از دیدگاه
بانکها و موسسات مالی بینالمللی

اص��والً بانکه��ا و موسس��ات مال��ی
بینالمللی(کش��ورهای اروپایی و کش��ورهای
عضو  )OECDک��ه تأمينکننده عمده خدمات
مهندس��ي و تجهي��زات طرحهاي توس��عهاي و
صنعتي در ايران ميباش��ند ،در جهت توس��عه
صادرات خ��ود ،تس��هيالت اعتب��ار صادراتي
فراهم کرده و برمبناي پوش��ش بیمهای صادره،
شركتهاي مهندس��ي ،سازندگان و بانكهاي
تأمينكننده اعتبار ،تسهيالت مذكور را با شرايط
مناس��ب(از نظر طول دوره اعتب��ار و هزينههاي
آن) فراهم مينمایند .درخواس��ت تأمين اعتبار
بخشهاي داخلي بدون فراهم کردن حداقل 15
درصد كل هزينههاي پروژه توسط كارفرمايان،
ش��رايط ويژه و جديدي را در مقابل بانكها و
موسسات مالي اروپایي قرار ميدهد بهطوریکه
اصوالً آمادگي تأمي��ن آنها را ،بهجز در موارد
مح��دود و بهميزان اندك ،ندارند .درعين حال،
چگونگي ارائ��ه ضمانتنامه دولت��ي از طرف
وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارایي به بخشهاي
داخلي ،براي بانكها و موسسات مالي اروپایي
مبهم بوده و حتي درص��ورت حصول اطمينان
از دريافت ضمانتنامه مذكور ،موسسات مالي
اروپایي قادر به تأمين بخشهاي داخلي در حد
انتظار كارفرمايان نیستند.
با این وجود ،عم ً
ال تاكنون موارد چنداني از
تأمين اعتبار به روش مذكور وارد مرحله عملي
و اجرایي نشده و با توجه به عدم آمادگي سيستم

بانكي اي��ران و وزارت امور اقتصادي و دارایي
جهت پشتيباني از تأمين اعتبار بخشهاي داخلي
پروژهه��ا و ص��دور ضمانتنامه ب��راي بخش
مذكور ،عم ً
ال تأمين اعتبار طرحهاي توس��عهاي
به يك چالش عم��ده در روند اجرايي پروژهها
تبديل شده است.
-2-4محدودیته�ای تأمي�ن مال�ی از دیدگاه
سازمانهای مسئول و دست اندرکاران داخلی

اصوالً در نظام بانكي اي��ران ،تفكر تأمين
اعتب��ار بخشه��اي داخل��ي پروژه(س��يويل و
س��اخت داخل) با اس��تفاده از منابع بينالمللي
ش��كل نگرفته اس��ت .در ايران نظ��ام اجرایي
تأمين مناب��ع مالي طي برنامههاي اول تا س��وم
توس��عه بر مبناي ص��دور ضمانتنامه دولتي و
گش��ايش اعتبارات اس��نادي در قبال دريافت
تس��هيالت اعتبار صادراتي ب��راي بخشهاي
خارج��ي پروژهه��ا و در قبال صدور پوش��ش
بيمه ِ
اي تس��هيالت اعتباري توس��ط موسس��ه
ه��اي  ECAو با فرض تأمي��ن منابع مالي مورد
نياز بخشهاي داخل��ي از منابع ريالي طراحي
و س��ازماندهي ش��ده اس��ت .بهگونهاي كه در
ش��رايطي كه كارفرمايان و مس��ئوالن اجرايي
طرحه��اي توس��عهاي(بنگاههاي اقتصادي در
بخشهاي مختلف از جمله صنعت ،نيروگاهها
و طرحهاي زيربنایي ديگر) فراهم کردن 100
درص��د اعتبار طرحه��ا را از پيمانكاران ايراني
درخواست ميکنند ،در مراجعه به بخشهاي
مختل��ف ،در جريان اجراي پ��روژه و حتي در
صورت ارائه پيش��نهادهای مال��ي براي بخش
هاي داخلي ،با موانع سيس��تم مالي و اقتصادي
كشور روبرو ميشوند .از جمله:
 .1موافق��ت ش��وراي اقتص��اد ب��ا تأمي��ن
اعتبارات ارزي پروژهها معموالً براي بخشهاي
ي(وارداتي) پروژه صادر میشود.
خارج 
 .2بان��ك مرك��زي جمه��وري اس�لامي
اي��ران اص��والً اس��تفاده از مناب��ع ارزي جهت
اج��راي بخشه��اي داخل��ي پروژهه��ا را يك
عام��ل تورمي دانس��ته و مغاير با سياس��تهاي
بان��ك مذكور در جهت كنترل ت��ورم ميداند.
 .3وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارایي صدور

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 109بهمن ماه 1392

ضمانتنامه دولتي را محدود به بخش تسهيالت
اعتبار صادراتي دانس��ته و صدور ضمانت براي
بخشه��اي داخل��ي را(درص��ورت تأمين آن
و موافقت بانك مركزي ،با ش��رايط پيش��نهاد
اعتباري تجاري) بهصورت موردي مورد بررسي
قرارميدهد.
اص��والً بان��ك مرك��زي و وزارت ام��ور
اقتص��ادي و دارای��ي ،هر ي��ك ،موافقت خود
را مش��روط به كس��ب موافقت از طرف مقابل
ميکنند.
 -3-4محدودیته�ای تأمين مال�ی از دیدگاه
روابط کارفرما و پیمانکار

ترتیب تأمين مال��ی پروژههای صنعتی که
ام��روزه بای��د پیمانکاران نیز در آن مش��ارکت
کنند ،پدیده جدیدی است که شرایط و روابط
پیچیدهای را بین پیمانکاران و کارفرمایان ایجاد
کرده اس��ت ک��ه دراینجا به اهم آنها اش��اره
میشود:
اص��والً پيمانكاران ايراني آش��نایي چنداني با
مسائل تأمين اعتبار طرحها نداشته و ارتباط
چندان��ي ب��ا بانكه��ا و موسس��ات مالي
بينالمللي ندارند .درعين حال ،از آمادگي
الزم جهت اس��تفاده از خدمات موسسات
ي در زمينه فاينانس ،چه در مرحله
مشاو رها 
ش��ركت در مناقص��ه و يا پ��س از انتخاب
بهعنوان پيمانكار ،برخوردار نیستند.
موضوع تأمين اعتبار طرحها بهصورت يكي از
ش��رايط مناقصه درآمده است كه حتي در
م��واردي بهعنوان عام��ل تعيينكننده تلقی
میش��ود ،بهگونهاي كه كارفرمايان اعالم
ميدارن��د قب��ل از بررس��ي پاكته��ای
پيش��نهادهای فني و مالي ،پيش��نهاد تأمين
اعتبار ،مورد بررسي قرار ميگيرد.
درخواس��ت تأمين اعتب��ار  100درصد قيمت
قرارداد شامل بخشهاي داخلي و خارجي،
امكان دريافت پيشنهاد از بانكها را محدود
ميکند.
در برخ��ي م��وارد ،كارفرماي��ان نهتنها انتظار
درياف��ت پيش��نهاد كامل و جام��ع مالي را
دارند ،بلكه توقع دارند پيشنهادهاي بانكها

و موسسات مالي شامل شرايط و هزينههاي
تأمين اعتبار(از جمله اعتبار تجاري) باشد و
حت��ي ش��رايط و ن��رخ پوش��ش بيمههاي
موسس��ههاي بيم��ه اعتبار صادرات��ي را نيز
درخواست ميکنند.
در مواردي مش��اهده ميشود كه كارفرمايان
تعهدات دريافت اعتبار(ارائه وثيقه و غيره)
و نيز بازپرداخت اعتبار را از مسئوليتهاي
پيمانكاران دانس��ته و اين ام��ر بهنوبه خود،
مشكالتي را در روابط كارفرما و پيمانكار
ايجاد ميکند.
در برخي موارد مشاهده ميشود كه كارفرمايان
علیرغم برتري پيمانكاران شركتكننده از
جنبههاي فني و مالي ،پيشنهاد تأمين مالي را
دستاويزي براي حذف پيمانكاران شاخص
از پروژه مينمايند.
كارفرمايان در اس��ناد مناقصه اعالم ميدارند،
در صورت عدم تأمين مالي و يا عدم تحقق
ش��رايط پيش��نهادي فاينان��س در مرحل��ه
اجرايي ،ضمانتنامه مناقصه به نفع كارفرما
مصادره شود.
در مواردي مشاهده شده است كه پيمانكاران
ب��راي بخشهاي داخل��ي ،موفق ب��ه ارائه
پيش��نها ِد تأمين اعتبار تجاري(با هزينههاي
باالت��ر و مدت اعتب��ار كوتاهتر) ش��دهاند.
كارفرماي��ان ب��ا اس��تناد ق��راردادي اعالم
داشتهاند كه تمامي پروژه ميبايد با شرايط
تس��هيالت اعتباري ،فاينانس ،تأمين اعتبار
ميشده و لذا مابهالتفاوت هزينههاي تأمين
اعتباربايد توسط پيمانكاران جبران شود.
اصوالً تفاوت در نوع اعتبار ،گردش نقدينگي
متفاوت��ي را به لح��اظ بازپرداخ��ت ايجاد
ميکند.
نتیجهگیری

اجرای موفق و بهموقع پروژههای زیربنایی
وصنعت انرژی ،مس��تلزم تأمين مالی مورد نیاز
این پروژهها ،با هزینه مناس��ب و در زمان تعیین
ش��ده اس��ت .منظ��ور از پروژهه��ای زیربنایی،
جادهه��ا ،پلها ،راهآه��ن ،خط��وط دریایی و
یوگازی و ...اس��ت که
هوای��ی ،پروژههای نفت 

ای��ن پروژهها برای اجرا به س��رمایهگذاریهای
کالن نیاز دارند .نحوه تأمين مالی و تهیه بودجه
اجرایی الزم ب��رای انجام پروژههای زیربنایی و
بهرهبرداری از محصوالت و خدمات حاصل از
آنها ،درحال حاضر بهعنوان یکی از مهمترین
چالشهای پیشروی کشورهای در حال توسعه
مطرح اس��ت .در بخشهایی از اقتصاد که برای
اج��رای پروژهها به س��رمایه کالن نیاز نیس��ت،
ب��ا حمایتها و اعتب��ارات دولت��ی ،تأمين مالی
پروژهه��ای موردنظر میتواند تحقق یابد اما در
پروژههای مهم زیربنایی مانند پروژههای نفتی،
گازی ،پتروش��یمی و بس��یاری از صنایع دیگر
سرمای هبَر ،برای اجرای پروژهها نیاز مبرمی برای
حضور فعال بخش خصوصی و سرمایهگذاران
خارجی احساس میگردد.
با توجه به موارد فوق ،ايجاد سازوكارهاي
تكميلي جهت حضور موثرتر بخش خصوصي
در تأمين مالي طرحه��اي صنعت انرژی و در
راس��تاي اصل  44قانون اساس��ي ،ب��ه يكي از
الزام��ات كش��ور تبديل ش��دهاس��ت .بخش
خصوص��ي در ح��وزه پيمان��كاري طرحهاي
صنای��ع انرژی ،ب��ازوی اصل��ي اجرایي براي
توگاز كش��ور محس��وب ميشود.
صنعت نف 
هماكن��ون بخ��ش خصوصي اي��ران در كليه
بخشهاي باالدس��تي ش��امل توس��عه ميادين
توگاز ،س��اخت تجهي��زات موردني��از
نف�� 
بخش باالدس��تي ،طراحي و اجراي طرحهاي
توگاز ،تأمين كاال و اجراي
پااليش��گاهي نف 
توگاز و مراكز
طرحه��اي خطوط انتقال نف�� 
انتقال نفت و ايس��تگاههاي تقويت فشار گاز،
مخازن ذخيرهس��ازي و اس��كلههاي صادراتي
در قال��ب طرحهاي  EPCحض��ور فعال دارد.
از س��وي ديگر ،رون��د فعاليته��اي صنعت
انرژی و الزام��ات موجود در فضاي اقتصادي
كش��ور همراه با قوانين و مق��رارات موجود،
طي س��الهاي اخير ،اج��راي طرحها در قالب
قرارداده��اي  EPCFرا گريزناپذي��ر ك��رده
اس��ت .تأمي��ن مالي طرحه��ا در كن��ار انجام
فعاليته��اي رايج مهندس��ي ،تأمي��ن و اجرا،
مسئوليت جديدي است كه بخش خصوصي
عالوهبر ماموريتهاي س��ابق خ��ود ،ملزم به
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همراه��ي صنعت انرژی در اي��ن حوزه كاري
جديد اس��ت .با اين ح��ال ،منابع محدود مالي
بخش خصوص��ي بهخوديخود اجازه حضور
فعال و مش��اركت در اج��راي طرحهاي EPC
را نميده��د .از طرفی ،با وض��ع برخی قوانین
مانن��د قانون حداكثر اس��تفاده از ت��وان فني و
مهندس��ي توليدي ،صنعتي و اجرايي كش��ور
و ال��زام قانوني در آن در م��ورد انجام حداقل
 51درص��د از پ��روژه با امكانات مهندس��ي و
س��اخت داخلي ،تأمين اعتب��ار طرحها تبديل
به چالش��ي عمده در روند اج��راي آنها برای
پیمان��کاران داخلی گرديده اس��ت .همچنین،
اصوالً در ایران تفكر تأمين اعتبار مالیِ بخشی
یا تمام پروژه با استفاده از منابع مالی بينالمللي
در اَش��کال مختل��ف ش��كل نگرفته اس��ت و

بوروکراسی نسبتاً پیچیده جهت کمک دولت
به بخش خصوص��ی برای تأمين مالی از دیگر
محدودیته��ای تأمين مالی در داخل کش��ور
برای پیمانکاران داخلی اس��ت .از طرف دیگر،
در صورت حضور پیمانکاران خارجی در داخل
ایران جهت اجرا و تأمين مالی پروژه توسط آنها،
بازگشت سرمایه توسط بانک مرکزی با نهادهای
دیگر تضمین نش��ده اس��ت که ای��ن موضوع،
خود ،باعث عدم جذب سرمایهگذاران خارجی
میشود .در اینجا ،پیشنهادهایی جهت رفع این
مشکالت ارائه میشود:
پيشبيني تمهيداتي بهمنظور تأمين منابع مالي
مورد نياز بخشهاي داخلي طرحها توسط
کارفرمایان دولتی
تأمين منابع ريالي حتیاالمكان جهت بخشي از

امور زيربنايي و سيويل
تأمي��ن مناب��ع ارزي مس��تقل از بانكه��اي
بينالمللي توسط بانكهاي تجاري ايراني
جهت پروژههای داخلي
درصورتيكه قرار اس��ت منابع ارزي خارجي
جهت اجراي بخشهاي داخلي بهكار رود،
راهكاره��ا ،سياس��تها ،مق��ررات و
آييننامهه��اي اجرايي آن تدوين ش��ده و
همانند تسهيالت اعتبار صادراتي ،هماهنگي
الزم بي��ن بخشهاي مختل��ف اجرايي ،با
سيستم بانكي كشور ،وزارت امور اقتصادي
و دارایي ،شوراي اقتصاد بهعمل آيد.
ايج��اد صندوق حمايت از پيمان��كاران صنایع
انرژی
ايجاد بانك صنعت نفت

پا نویس ها
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