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سخن نخست

برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه و صنعت نفت

صنع��ت نفت و گاز از مهم ترین موضوعات 
برنامه هاي پنج ساله ی توس��عه به شمار مي رود؛ 
به گون��ه اي که می توان گف��ت تحقق وظایف 
و اه��داف تعیین ش��ده در بخ��ش نفت و گاز 
به معن��ای موفقیت آمیز ب��ودن کل برنامه تلقي 
مي ش��ود. این اهمیت ناش��ي از نق��ش نفت و 
گاز در تأمی��ن امنیت عرضه ی انرژي داخلي و 
همچنین س��هم باالي آن در درآمدهاي ارزي 

کشور است.
توس��عه  پنج��م  پنج س��اله ی   برنام��ه ی 
 که با تاخیر یک ساله انجام شد )1390-1394( 
از جمله برنامه هایي اس��ت ک��ه طي آن به دلیل 
برخي عوامل از جمله شرایط دشوار بین المللي 
و اقتصاد ی کش��ور )به وی��ژه در بخش نفت و 
گاز(، در تحقق اهداف خود ناموفق بوده است. 
با این وجود همه ي ناکامي ها نیز ناشی از شرایط 
دش��وار بین المللي نبوده و امکان پیشگیري از 
بخ��ش قابل توجهي از این ع��دم موفقیت ها از 
طریق تدبیر و سیاس��ت مناسب وجود داشت. 
بلندپروازي در تدوین اهداف، تحمیل وظایف 
تخصص��ي و غیرتخصص��ي بر بخ��ش نفت و 
گاز و ع��دم تطابق این وظای��ف با توان فني و 
سرمایه اي کش��ور به حدي بود که عدم تحقق 
این اه��داف از همان ابت��دا قابل پیش بینی بود. 
بال��غ بر 200  هدف گ��ذاري س��رمایه گذاري 

میلی��ارد دالري در بخ��ش باالدس��تي صنعت 
نفت که قرار ب��ود بخش قابل توجهي از آن از 
محل جذب س��رمایه هاي بین المللي تحقق یابد 
به وضوح ب��ا جهت گیري هاي سیاس��ي دولت 
وق��ت در تضاد بود. این سیاس��ت ها در نهایت 
منجر به کاهش سطح همکاري ها و تسریع در 
خروج س��رمایه و دانش فني شرکت هاي نفتي 

بین المللي از صنعت نفت شد.
در برنامه ي پنج ساله ي پنجم توسعه در قالب 
15 ماده ي واحده، تکالی��ف زیادي بر عهده ي 
وزارت نفت و شرکت هاي تابعه ي آن گذارده 
ش��د که از مهم ترین آنها مي توان به مواد 125، 
126، 129، 130 و 229 در بخ��ش باالدس��تي 
نفت و گاز اشاره کرد. در ماده ي 125 دستیابي 
ب��ه ظرفیت تولی��د روزانه ي 5/1 میلیون بش��که 
نفت خام و 1470 میلیون مترمکعب گاز طبیعي 
نس��بت به تولید روزانه ي 4 میلیون بشکه نفت و 
620 میلی��ون مترمکعب گاز س��ال پایه ي 1389 
هدف گذاري ش��د که تقریب��اً هیچکدام تحقق 
نیاف��ت. در م��اده ي 126 بر لزوم عق��د قرارداد 
بیع متقاب��ل براي اکتش��اف و توس��عه ي میادین 
جدید در همه ي مناطق کش��ور تأکید گردید. 
در حالي ک��ه به دلیل محدودیت هاي بین المللي 
اکتشافي-توس��عه اي  بلوک هاي  )تحریم ه��ا(، 
معل��ق ش��ده و ش��رکت های بین الملل��ی نفتی 

انصراف خود را اعالم و ایران را ترک کردند و 
تمرکز بر اکتشاف در مناطق مرزي قرار گرفت. 
در م��اده ي 129 مبح��ث ص��دور پروانه ه��اي 
اکتش��اف، توس��عه و تولید میادین نفت و گاز 
مورد توجه ق��رار گرفت که هرچند عملکردها 
نش��ان دهنده ي صدور بیش از 80  پروانه بود اما 
تقویت حضور بخش خصوصي و ارتقاء سطح 
رقاب��ت و بهره  وري تحقق نیاف��ت. مواد 130 و 
229 نیز به ترتیب به تحقق افزایش یک درصدي 
ضریب بازیاف��ت و تولید صیانتي صد درصدي 
میادین نفتي و گازي در پایان برنامه اشاره داشت 
که به نظر مي رس��د تحقق آنها به برنامه ي ششم 
انتقال خواهد یافت. بنابراین آنچه از مواد قانوني 
برنامه ي پنجم توسعه ي مرتبط با بخش باالدستي 
نفت و گاز برداشت مي شود، بلندپروازي و عدم 
توجه به ش��رایط و ظرفیت هاي موجود داخلي 
است که در نهایت مي توان گفت در طول بیش 
از 4 سال طي شده از این برنامه، عملکرد توسعه 
)دس��ت کم در بخش باالدس��تي نف��ت و گاز( 

مطلوب نبوده است.
در این ش��رایط و با توجه به دشواري هاي به 
ارث رسیده از سیاس��ت هاي نادرست پیشین در 
حوزه ي دیپلماس��ي سیاسي و اقتصاد بین المللي، 
برنامه ي شش��م توس��عه در دس��ت تدوین قرار 
گرفته و تمام��ي بخش هاي اقتص��ادي از جمله 
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نف��ت، فرآین��د تدوی��ن برنام��ه ي پنج س��اله ي 
توس��عه ي خود را آغاز کرده اند. به نظر مي رسد 
کس��ب ش��ناخت کافي از نقاط ضعف و قوت 
داخل��ي و فهم درس��ت ش��رایط بین المللي، از 
عوامل اثرگذار در موفقیت برنامه ي توسعه ششم 
به شمار مي روند. مدیران میاني که فرآیند تدوین 
برنامه ي ششم توس��عه ي صنعت نفت را برعهده 
گرفته ان��د همان مدیراني هس��تند ک��ه برنامه ي 
پنجم توسعه را طراحي کردند و در حال حاضر 
طرح هاي مصوب این برنامه را به برنامه ي ششم 
منتق��ل مي کنند. این موض��وع نگراني از تدوین 
برنامه اي مطابق ب��ا واقعیت را دوچندان مي کند. 
بنابرای��ن در حال حاضر و با وجود دش��واري ها 
و محدودیت ه��اي فعل��ي صنعت نفت کش��ور، 
برنامه ریزان توس��عه ي این صنعت باید به نکات 

زیر توجه کافي مبذول دارند:
نخس��ت آنک��ه از تجربه ي گذش��ته درس 
بگیریم. آگاه باش��یم برنامه ي شش��م توس��عه 
برنامه ای کوتاه مدت )پنج س��اله( اس��ت و قرار 
نیست تمامي مش��کالت صنعت نفت طي این 
دوره ي زمان��ی مح��دود ح��ل و فصل ش��ود. 
بنابرای��ن توجه ب��ه اولویت بن��دی موضوعات 
از اهمیت زی��ادی برخوردار اس��ت. تجربه ي 
برنام��ه ي پنج��م توس��عه ب��ا اه��داف کالن و 
سرمایه گذاری های غیرواقعی اش درس خوبی 
برای ما خواهد بود. امروز با گذش��ت بیش از 
4 س��ال از اج��راي برنامه ي پنجم توس��عه، در 
مجم��وع 70 میلی��ارد دالر از س��رمایه گذاري 
م��ورد نیاز صنعت نفت تأمین ش��ده که س��هم 
ش��رکت ملي نفت 55 میلیارد دالر اس��ت. این 
در حالي اس��ت که تنها براي بخش باالدس��تي 
نف��ت و گاز 226 میلیارد دالر س��رمایه گذاري 
پیش بیني شده بود. عالوه بر آن 75 درصد این 
مبلغ نیز از محل منابع داخلي تأمین ش��ده که با 
توجه به محدودیت این منابع، فشاري مضاعف 

بر صنعت نفت وارد شده است.
نکته ي بع��د واقعیت گرایي، اذع��ان و توجه 

به ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی موجود اس��ت. 
تحریم هاي ظالمانه ب��ر ضد صنعت نفت طي 2 
سال گذش��ته محدودیت ها و مش��کالتي را در 
زمینه ه��اي ج��ذب س��رمایه گذاری، فن آوري 
و حت��ی فروش و ص��ادرات نفت خ��ام در این 
صنعت ایجاد کرده است؛ به گونه اي که بازیابي 
ش��رایط قبل در بازارهاي جهاني انرژي حتي با 
رفع تحریم ها نی��ز فرآیندي زمان ب��ر و نیازمند 
دیپلماس��ي قدرتمند، اطمینان س��از و جسورانه 
اس��ت. بنابراین مناس��ب تر اس��ت که با فرض 
ادام��ه ي ش��رایط موج��ود، در تعیی��ن اهداف 
کالن برنامه ي شش��م توس��عه  بر بهره گیری از 
ت��وان و ظرفیت های داخلی تمرک��ز کرده و از 
آرمان گرای��ی و بلندپروازی هاي برنامه ي پنجم 

اجتناب کنیم.
نکته ي س��وم شناس��ایی چالش های اساسی 
صنعت نفت و ارائه ي راهکارهای واقع گرایانه 
برای رفع آنها در طول برنامه ي شش��م توس��عه 
اس��ت. ج��ذب ناکاف��ی س��رمایه گذاری های 
خارجی و عدم کفایت مناب��ع داخلی به همراه 
مدیریت ناکارآمد منابع موجود در س��ال های 
گذش��ته منج��ر ب��ه مش��کالت و کمبودهای 
قابل توجه��ی در بخش باالدس��تی نفت و گاز 
ش��ده که مهم ترین این موضوعات را می توان 
حف��ظ و افزایش ظرفی��ت تولید نف��ت و گاز 
برش��مرد. انتظار م��ی رود با معرف��ی و ارائه ي 
طرح ه��ای قابل اجرا و مش��خص، در برنامه ي 
ششم توسعه این موضوعات مورد توجه جدی 

قرار گیرند.
افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی 
از موضوعات��ی اس��ت که مس��تقیماً بر حضور 
ای��ران در مع��ادالت بین الملل��ی و به دنبال آن 
درآمدهای ارزی کش��ور تأثیرگذار اس��ت. با 
کاهش تولید در سال هاي گذشته کار به جایي 
رسیده که با وجود تأکید برنامه ي پنجم توسعه 
به حفظ جایگاه دومي ایران در اوپک، براساس 
گزارش منابع ثانوی��ه در ماهنامه ی دبیرخانه ی 

اوپک، کشورمان در رتبه ی چهارم قرار گرفته 
است. ه�ر چند بازيابي جايگاه و نقش ايران در 
بازاره�اي بين الملل�ي نفت خام هم�واره مورد 
تأكي�د وزي�ر محترم نفت و مديرعامل ش�ركت 
مل�ي نف�ت ب�وده اما ض��روري اس��ت در این 
راس��تا ضمن رعایت اولویت توسعه ي میادین 
مش��ترک نفت و گاز، تأمین مال��ی طرح های 
تعریف شده از محلی مطمئن انجام و با جدیت 

دنبال شود.
عالوه بر موارد باال موضوعات ریز و درشت 
دیگری نیز از جمله بهبود جذب منابع سرمایه ای 
داخل��ی و خارجی، حمایت و تقویت توان فنی 
و مهندسی شرکت های داخلی، گسترش روابط 
انرژی محور با کشورهای همسایه، کسب سهم 
مناس��ب از بازارهای نوظه��ور مصرف انرژی، 
ارتق��اء س��طح فن آوري هاي مورد اس��تفاده ي 
صنع��ت نفت از اکتش��اف تا حف��اری، تولید، 
پاالی��ش و پتروش��یمی، ارتق��اء س��طح کیفی 
سرمایه های انس��انی و ... وجود دارند که توجه 
ب��ه آنها در تدوی��ن برنامه ای پیش��رو، منطبق با 
واقعی��ت و اجراپذیر برای صنعت نفت کش��ور 
س��ودمند خواهد ب��ود. به ط��ور وی��ژه مبحث 
آم��وزش و صیانت از س��رمایه هاي انس��اني )با 
توجه به کم کاري هاي دوره ي مدیریت پیشین( 
از جمله حوزه هایي اس��ت که نیازمند بازنگري 
و اصالح جدي در سیاست هاي اجرایي خواهد 

بود.
در پای��ان ب��ا توج��ه ب��ه موفقی��ت م��ردان 
دیپلماس��ي خارجي کش��ور در مذاک��رات با 
ش��ش قدرت جهان��ي و آغاز روند فروپاش��ي 
س��اختار تحریم هاي گس��ترده ي غ��رب، امید 
اس��ت وزارت نفت به عن��وان موتور محرک و 
پیش��ران اقتصاد کشور، تمهیدات الزم را براي 
رفتار در ش��رایط بعد از تحریم و ش��کل دهي 
مناسب همکاري هاي بلندمدت با شرکت ها و 

سرمایه گذاران بین المللي اندیشیده باشد.
سردبير


