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ش��رکت ایتالیایی اِنی در گزارشي با عنوان بررسی نفت و گاز جهان در 
س��ال 2015، مقدار ذخایر گازی جهان در سال 2014 را برابر با 201 هزار 
و 771 میلی��ارد مترمکع��ب و مقدار مصرف گاز در جهان در همان س��ال 
را براب��ر با 3 ه��زار و 443 میلیارد و 860 میلی��ون مترمکعب برآورد کرده 
اس��ت ]16[. پیش بینی می گردد این مقدار مصرف گاز در س��ال 2035 به 
حدود 4/5 هزار میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد که به تبع آن، میزان 
سرمایه گذاري مورد نیاز در این بخش نیز با افزایش مواجه خواهد شد ]9[.

با توجه به آمار اعالم شده این سؤال مطرح مي گردد که چگونه مي توان 
این حجم از س��رمایه گذاري را برای توس��عه ي میادین تأمین کرد؟ پول و 
س��رمایه به میزان کافي در جهان وجود دارد اما چگونگي دس��تیابي به این 
س��رمایه در کشورهاي مختلف به دالیلي مثل کمبود منابع مالي، بازارهاي 
مال��ي کمتر توس��عه یافته و کاهش ن��رخ بازدهي س��رمایه در اثر خطرات 
احتمالي متفاوت است که این امر منجر به بروز محدویت هایي در اجراي 
برخي پروژه ها در بخش انرژي ش��ده و براي کشورهاي در حال توسعه و 
اقتصادهاي در حال گذار، این موانع و محدودیت هاي بالقوه، محسوس و 

معنادار است ]6[.
در ایران نیز تأمین مالي پروژه هاي سرمایه اي به دلیل حجم زیاد سرمایه ی 
م��ورد نیاز، حساس��یت زی��اد پروژه ها از نظر مس��ائل سیاس��ي، اقتصادي 
و امنیت��ي، عدم تمایل حض��ور خارجیان و س��رمایه گذاري آنها و از همه 
مهم تر مشترک بودن برخي میادین، از دغدغه هاي بزرگ کشور محسوب 
مي ش��ود که به عنوان نمونه مي توان به میدان مش��ترک پارس جنوبي اشاره 

کرد.

1- میدان مشترک پارس جنوبي)گنبد شمالي(
میدان مش��ترک )ای��ران و قط��ر( پارس جنوبي واق��ع در خلیج فارس و 
از بزرگ تری��ن میادین گازي جهان اس��ت که بر اس��اس گزارش آژانس 
بین الملل��ي ان��رژي1 ح��دود 1/800 تریلی��ون فوت مکع��ب )51 تریلیون 
متر مکعب( گاز طبیعي درجا و 50 میلیارد بش��که )7/9 میلیارد متر مکعب( 
گاز طبیعي فش��رده دارد و مس��احتي حدود 9700 کیلومتر مربع را پوشش 
مي دهد. از این مس��احت3700 کیلومتر مربع واقع در آبهای ایران و 6000 

کیلومتر مربع واقع در آبهاي قطر است.

2- روش هاي تأمین مالي
تأمین مالي طرح، روشي استقراضي براي تأمین مالي بلندمدت است که 
در طرح هاي بزرگ بر اس��اس مهندس��ي مالي تنها بر اساس استقراض در 
قبال جریان نقدینگي که توس��ط طرح پدید خواهد آمد صورت مي گیرد. 
بنابراین یکي از ش��روط موفقیت هر طرح دسترس��ي به منابع مالي کافي و 
به هنگام، مدیریت صحیح منابع مالي و اس��تفاده ی بهینه از آنست. اهمیت 
موضوع تا به آنجاس��ت که بدون در اختیار داشتن منابع کافي و به هنگام، 

طرحي اجرایي نشده یا به اهداف تعیین شده نخواهد رسید ]1[.
ب��ا توجه ب��ه اینکه ن��وع قراردادهاي نفت��ي و نحوه ي تأمی��ن مالي آنها 
جدایي ناپذیرند ضروري است قراردادهاي نفتي بررسي شود. به طور کلي 
قراردادهاي نفتي را مي توان به انواع مختلفي از جمله امتیازي، مش��ارکت 
در تولی��د، مش��ارکت در س��رمایه گذاري، پیمان��کاري، خری��د خدمت، 

بیع متقابل و .... تقسیم کرد.

در این پژوهش چگونگي روش هاي تأمین مالي پروژه ها و طرح هاي نفت و گاز با اولویت میادین مش��ترک و با هدف ارائه ي 
راهکار بهینه براي تأمین مالي آنها بررسی شده است. در این راستا با بهره گیري از ادبیات تحقیق پرسش نامه اي طراحي گردید و 
اعتبارسنجي سؤاالت آن با استفاده از آزمایش  آماري آلفاي کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به موضوع تحقیق، جامعه اي 
آماري از بین مدیران ارشد، میاني، عملیاتي، رؤسا و کارشناسان ارشد و کارشناسان متخصص شرکت هاي ملي نفت ایران و نفت 
و گاز پارس )آشنا با قراردادها و روش هاي تأمین مالي پروژه هاي نفتي و گازي( انتخاب گردید. نتایج این پژوهش در رتبه بندي 
گزینه هاي تأمین مالي از طریق نرم افزار تاپسیس مورد آزمون قرار گرفت که نتایج بیانگر اینست که مشارکت در تولید براي تسریع 
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2-1- قراردادهاي امتیازي2
قراردادهای امتیازي اولین الگوي قراردادي است که براي بهره برداري 
از منابع نفتي استفاده شد. این نوع قرارداد، دو مدل کاماًل متفاوت را تجربه 
کرده؛ نمونه ي س��نتي قرارداد امتیازي از اوایل قرن بیس��تم تا اواس��ط آن 
و قراردادهاي نوع جدید از دهه ي پنجاه قرن بیس��تم به این س��و اس��تفاده 

شده اند.
در این نوع قراردادها، کش��ور میزبان مجوز انحص��اري بهره برداري از 
ذخایر نفتي خود را در ناحیه  اي مش��خص و ب��راي مدتي معین در قرارداد 
به ش��رکت خارجي واگذار و نسبت به دریافت حق االمتیاز و مالیات اقدام 

می کند.
قرارداده��اي امتیازي جدید ش��کل اولیه ي قراردادهاي امتیازي س��نتي 
را حف��ظ کرده اند اما نس��بت ب��ه نمونه ي اولی��ه تغییرات مهم��ي از جمله 
الزام ش��رکت هاي خارج��ي به حفظ منافع اجتماعي، سیاس��ي و اقتصادي 
کشورهاي در حال توسعه را دارند که در قراردادهاي امتیازي سنتي نادیده 

گرفته شده بود ]8[.

2-2- قراردادهاي مشاركت در تولید3
این نوع قراردادها میان دولت و یک ش��رکت نفتي یا کنسرس��یومي از 
ش��رکت هاي واجد تخص��ص و صالحیت الزم منعقد می گ��ردد و بر این 
اساس، طرف دوم به عنوان پیمانکار، مجوز انحصاري اکتشاف و استخراج 
نف��ت در دوره اي معین و مکاني مش��خص را از دولت دریافت مي کند و 
پیمانکار با تحمل ریسک هاي پروژه، در قالب انجام فعالیت هاي اکتشاف، 
توس��عه، استخراج و بازاریابي خدمات مالي و فني ارائه می کند. در مقابل، 
دولت متعهد مي ش��ود س��همي از تولید را بابت جبران ریسک و خدمات، 
به پیمانکار پرداخت کند. زمان ق��رارداد نیز مانند قراردادهاي امتیازي در 
صورت عدم کش��ف یا کش��ف مقادیر غیراقتصادی منابع، 6-5 سال و در 

صورت کشف میدان حدود 40-25 سال است ]10[.

2-3- قراردادهاي مشاركت در سرمایه گذاري4
از  پیش��رفته تري  ن��وع  س��رمایه گذاري،  در  مش��ارکت  قرارداده��اي 
قراردادهاي مش��ارکتي است که بر اس��اس آن کشور صاحب نفت به مثابه 
شریک، در سود و خطرپذیري توافق نامه هاي نفتي سهیم مي گردد و سهم 
خود را به طور مس��تقیم یا از طریق اختصاص بخش��ي از تولید از ش��رکت 
س��رمایه گذار دریافت می کند. در این نوع قراردادها کشور میزبان عالوه 
بر مالیات، درصدي از سود واقعي سرمایه گذاري را نیز به خود اختصاص 

می دهد.

2-4- استفاده از منابع دولتي
مهم ترین و مؤثرترین راه تحقق اهداف توس��عه در یک کش��ور، وجود 
س��اختار اقتصادي توانمند با بازار مالي فعال اس��ت که بیش��تر کشورهاي 

در حال توس��عه به دلیل فق��ر حاکم و کمبود پس انداز، فاقد این س��اختار 
و بازار مالی فعال هس��تند و بنابراین ناچارند کس��ري س��رمایه ي مورد نیاز 
برای اجرای طرح ها و پروژه های زیربنایی را از طریق تخصیص بخش��ي از 
درآمد کل کشور، تخصیص بخشي از درآمد حاصل از صادرات یا منابع 

خارجي تأمین نمایند.

2-5- قراردادهاي بیع متقابل5
ظه��ور قراردادهاي بیع متقابل به صورت امروزي در صنایع نفت و گاز و 
پتروشیمي در دنیا به کمتر از سه دهه ي اخیر در کشورهاي اروپایي شرقي 
مربوط مي ش��ود. در این نوع قراردادها تمامي منابع تأمین مالي پروژه اعم 
از اکتش��اف، توسعه، تولید و بازسازي میادین توسط شرکت سرمایه گذار 
انجام ش��ده و کشور میزبان پس از بهره برداري پروژه، اصل سرمایه و سود 
س��رمایه گذاری را از محل تولید بازپرداخت مي کند، پس از پایان دوره ي 
عملیات اجرایي پروژه )راه اندازي و ش��روع تولید(کش��ور مالک، کنترل 
عملیات و مسؤلیت تأمین مالي هزینه هاي عملیات جاري را برعهده گرفته 
و پیمانکار فاقد سهم مالکیت خواهد بود. از این نوع قراردادها می توان به 

پروژه ي فازهاي 1 تا 8، 12، 19 و ... پارس جنوبي اشاره کرد.

3- موانع و محدودیت هاي س�رمایه گذاري خارج�ي در صنایع نفت و گاز 
ایران

مش��کالت و محدودیت هایي که در جذب سرمایه گذاري خارجي در 
صنایع نفت وگاز ایران وجود دارد را مي توان در سه بخش؛ محدودیت هاي 

قانوني، اقتصادي و سیاسي بررسي کرد.

3-1- محدودیت هاي قانوني
ازجمل��ه محدودیت هاي قانوني در صنایع نفت و گاز کش��ور، مي توان 
ب��ه اص��ول 44،45،77،80،81،83،125،139،152و 153 قانون اساس��ي، 

 1  مدل تحقیق

محاسبه و روش تامین مالی
معیارهاتحلیل

روش 
تصمیم گیري 

تاپسیس

تسریع در افزایش برداشت/تولید

حفظ تولید صیانتي
جذابیت براي سرمایه گذار خارجي

تسریع درانتقال فن آوريامتیازي جدید
میزان مشارکت و تقویت پیمانکاران داخليبیع متقابل

ضرورت بازنگري در روش هاي تأمین ماليمشارکت در تولید
مشارکت در 
سرمایه گذاري

بازنگري در قوانین براي برداشت از میادین مشترک

مساعد بودن زمینه ي فرهنگي براي سرمایه گذار خارجيمنابع داخلي

تأثیر نوسانات ناشي از قیمت جهاني نفت و گاز
صرفه ي اقتصادي

ریسک و خطرپذیري براي سرمایه گذار
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ماده ي-2 قان��ون نفت، قوانین برنامه ي توس��عه ي اقتص��ادي، اجتماعي و 
فرهنگي، قانون بودجه ی ساالنه و قوانین و مقررات اشاره کرد ]9[.

3-2- محدودیت هاي اقتصادي
شاخص ریسک کشورها عامل مهمي براي تصمیم گیري سرمایه گذاران 
خارجي جهت س��رمایه گذاري در یک کشور اس��ت. ایران در رتبه بندي 
س��ازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه در س��ال 2016، توانسته نسبت 
به گزارش قبل این س��ازمان، ش��اخص ریس��ک خود را از 7 به 6 کاهش 
دهد. اما همچنان جایگاه کشورمان در میان 201 کشور مورد مطالعه بسیار 

نامطلوب است ]17[.

3-3- محدودیت هاي سیاسي
از اواس��ط دهه ي 70 خورش��یدي س��رمایه گذاران به وی��ژه در حوزه ي 
نف��ت و گاز، به تدریج موقعیت سیاس��ي کش��ورمان را باثب��ات یافته و به 
س��رمایه گذاري در ایران تمایل نشان دادند و کش��ورمان توانست قرارداد 
توسعه ي منابع نفت و گاز را با شرکت هاي توتال فرانسه و پتروناس مالزي 
به امضاء برس��اند. اما در س��ال هاي اخیر با باالگرفتن مناقش��ات مربوط به 
فعالیت هاي انرژي هس��ته اي و اعمال تحریم ها، ش��اهد اثرات منفي آن در 
جذب س��رمایه گذاري خارج��ي، به ویژه در صنایع باالدس��تي نفت و گاز 

بودیم ]10[.

4- متدولوژی تحقیق
4-1- روش و هدف تحقیق

ای��ن تحقیق از لحاظ ه��دف، کارب��ردي و از لح��اظ روش، توصیفي 
و بر اس��اس طرح تحقیق پیمایش��ي اس��ت. براي ادبیات تحقیق، از روش 

کتابخان��ه اي و براي دس��تیابي ب��ه داده هاي مورد نیاز جهت بررس��ي هاي 
توصیفي تحقیق، از روش پیمایشي )ارسال پرسش نامه( استفاده شده است. 
هدف، ارائه ي راهکار بهینه )منجر به تس��ریع در برداشت و افزایش تولید 
از میادین مش��ترک( براي تأمین مالي پروژه ها و طرح هاي نفت و گاز در 

میادین مشترک است.

4-2- سؤال تحقیق
با توجه به میادین مش��ترک موجود در صنعت نفت ایران، کدامیک از 
روش هاي س��رمایه گذاري و تأمین مالي زیر در بخش نفت و گاز اولویت 

دارد؟
1- امتیازي جدید 2- بیع متقابل 3- مشارکت در تولید 4- مشارکت در 

سرمایه گذاري 5- منابع داخلي

4-3- جامعه ي آماري و فضاي نمونه
جامع��ه ي آماري تحقی��ق را 69 نفر از مدیران ارش��د، میاني، عملیاتي، 
رؤسا، کارشناسان ارش��د و کارشناسان متخصص شرکت ملي نفت ایران 
و ش��رکت نفت و گاز پارس )آش��نا با قراردادها و روش هاي تأمین مالي 

پروژه ها( تشکیل داده اند.

4-4- روش ها و ابزار گردآوري داده ها و اطالعات
کسب آخرین اطالعات الزم در خصوص پژوهش هاي انجام شده در 
زمینه ي موضوع تنها با اس��تفاده از نش��ریات، کتب و مقاالت امکان پذیر 
ب��وده وتالش ش��ده در ای��ن خصوص نهای��ت دقت به عمل آی��د. براي 
جم��ع آوري داده هاي مرب��وط به ارائ��ه ي راهکار بهینه، از پرس��ش نامه 

استفاده شده است.
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٧/۴۶۴۲50/۶٧/85٧۶/۲1۴5/۲50۶/۶0٧٧8۶/٧5/٧50۶/9۶۴۶/5٧15/0٧1مشارکت در تولید

5/89۳۶/۳۲1۶/۲8۶5/۳۲15/۳5٧5/8۲1۲8۶/٧۴/٧50۶/90٧۶٧9/۶۴/۳9۳مشارکت در سرمایه گذاري

 ۳  وزن معیارها با آنتروپي شانون 

جمع 1۲۳۴5۶٧891011معیارها
اوزان

0/0٧۶0/0۶50/۲050/0۲90/1۶۶0/0٧00/0۲90/0٧٧0/0۴۶0/0٧۴0/1۶۴1 وزن معیار
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4-5- پایایي و اعتبار ابزار تحقیق
براي پایایي پرس��ش نامه از آزمایش آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتایج 
حاصل از آزمون آلفاي کرونباخ براي اعتبارس��نجي س��ؤاالت روش هاي 
تأمین مالي شامل: امتیازي جدید، بیع متقابل ، مشارکت در تولید، مشارکت 
در س��رمایه گذاري و مناب��ع داخل��ي به ترتی��ب 0/879، 0/863، 0/911، 
0/879 و 0/738 اس��ت. با توجه به اینکه حداقل مقدار قابل قبول آلفا براي 

اعتبارسنجي عدد 0/7 است تمامي سؤاالت مربوط اعتبار داشته اند.

4-6- روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها
روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها ش��امل روش ه��اي آماري و رایانه اي 

به شرح زیر است:

4-6-1- روش هاي آماری
روش آم�اري توصیفي: از ای��ن روش در توصیف متغیرهاي دموگرافیک 
جامعه ي آماري و تلخیص نظرس��نجي حاصل از جامعه ي آماري استفاده 

شد.
روش تحلیل�ي: از ای��ن روش جهت تحلیل یافته هاي تحقیق و اس��تنتاج 
اس��تفاده شده که عبارتند از: آزمون واریانس رتبه اي با معیار کروسکال 

والیس و ضریب همبستگي رتبه اي اسپرمن.
فرآیند تصمیم گیري چندمعیاره: روش تاپس��یس، اولویت بندي بر اساس 
شباهت به راه حل ایده آل اس��ت. از این روش مي توان براي رتبه بندي و 
مقایس��ه ي گزینه هاي مختلف و انتخاب بهترین گزین��ه و تعیین فواصل 
بین گزینه ها و گروه بندي آنها اس��تفاده کرد. بر اساس این روش، بهترین 
گزینه، نزدیک ترین راه حل به راه حل ایده آل و بدترین گزینه، دورترین 
از راه حل ایده آل اس��ت و همچنین براي وزن دهي به معیارها از آنتروپي 

شانون استفاده شده است.

4-6-2- روش هاي رایانه اي و اولویت بندي گزینه ها
در این تحقیق از نرم افزارهاي Excel، SPSS  و TOPSIS براي تجزیه و 
تحلیل داده ها و اولویت بندي روش هاي تصمیم گیري استفاده شده است.

4-7- مدل تحقیق
فرم کلي مدل تحقیق به شکل جدول-1 است که در این نمودار هر یک 
از روش ه��اي تأمین مالي با یازده معیار )به جز روش منابع داخلي؛ ش��ش 
معیار( با نظرس��نجی از جامعه آماری مورد سنجش قرار گرفته و به روش 

تصمیم گیري تاپسیس اولویت بندي گردیده است. 

 ۴  ماتریس موزون با ۴ گزینه 11 معیار

گزینه ها 
)روش هاي تأمین 

1۲۳۴5۶٧891011مالي(

0/0۳9۶0/0۳۳٧0/115۶0/01۴90/0۶150/0۳۲٧0/01۴٧0/0۳810/0۲050/0۳090/08۳9امتیازي جدید

0/0۳9۲0/0۲٧۲0/0٧٧٧0/01۳80/08۶50/0۳9۴0/01۲80/0۴۲50/0۲510/0۳۶80/09٧۲بیع متقابل

0/0۴9۶0/0۳۳٧0/115۶0/015۴0/08٧٧0/0۳۴٧0/01500/0۳890/0۲۲80/0۳9۲0/0٧5۴مشارکت در تولید

مشارکت در 
سرمایه گذاري

0/0۳9۲0/0۳۴10/09۲50/01۳۲0/08950/0۳0۶0/01۴00/0۳۲10/0۲1۶0/0۳980/0۶5۳

 5  بهترین و بدترین گزینه ها در معیارهاي مربوطه

بهترین گزینه ها
معیارها

1۲۳۴5۶٧891011

0/0۴9۶0/0۳۴10/115۶0/015۴0/08950/0۳9۴0/01500/0۴۲50/0۲510/0۳980/09٧۲گزینه ها

بدترین گزینه ها
معیارها

1۲۳۴5۶٧891011

0/0۳9۲0/0۲٧۲0/0٧٧٧0/01۳۲0/0۶150/0۳0۶0/01۲80/0۳۲10/0۲050/0۳090/0۶5۳گزینه ها



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

37

5- تحلیل همخواني نظرات
در بررسي اثر متغیرهاي دموگرافیک بر نحوه ي اظهار نظر پاسخ دهندگان 
به س��ؤاالت، از آنالیز واریانس رتبه اي با معیار کروسکال والیس و ضریب 
همبستگي اسپرمن استفاده شده است. تحلیل همخواني نظرات نیز بر مبناي 
مدرک تحصیلی، رشته ي تحصیلي، رده ي سازماني و سابقه ي کار به شرح 

زیر است:
 بررس��ي دقی��ق اظه��ار نظر پاس��خ دهندگان در س��ه س��طح لیس��انس، 
فوق لیس��انس و دکتري نشان مي دهد از 50 سؤال مطرح شده در 43 مورد 
س��طح تحصیالت و شدت تأثیر متغیر منظور ش��ده در سؤاالت، رابطه اي 
مس��تقیم وجود دارد. بدین معني که افراد با س��طح تحصیالت باالتر تأثیر 
بیش��تري قائل بوده اند. در پاسخ به 7 سؤال مذکور ارتباط مستقیمي وجود 

نداشته است.
 بررسي سؤاالت تحقیق نشان مي دهد که 40 سؤال تحقیق، متأثر از رشته ی 
تحصیلي پاسخ دهندگان بوده؛ بدین معنی که افراد با تحصیالت مرتبط در 
خص��وص روش هاي تأمین مالي تأثیر بیش��تري قائل بوده ان��د و با توجه به 

رشته ي تحصیلي، گزینه هایي با سطح تأثیر بیشتر را انتخاب کرده اند.
 بررس��ي س��ؤاالت تحقیق نش��ان مي ده��د در 16 مورد پاس��خ دهندگان 
صرف نظر از رده ي سازماني ش��ان اتفاق نظر داش��ته اند و در س��ایر سؤاالت 
)34 سؤال باقیمانده( همخواني )اتفاق نظر( پاسخ دهندگان نسبت به سؤاالت 
تحقی��ق متفاوت بوده اس��ت. اظهار نظر پاس��خ دهندگان که ب��ه پنج رده ي 
س��ازماني کارشناسان و کارشناسان ارشد، رؤس��ا، مدیران عملیاتي، مدیران 
میاني و مدیران ارش��د تقس��یم ش��ده اند نش��ان مي دهد افرادي که از رده ي 

سازماني باالتري برخوردار بوده اند تأثیر بیشتر را انتخاب کرده اند.
 در متغیر دموگرافیک مربوط به سابقه ي کاري، با توجه به کّمي بودن تأثیر 
این متغیر بر نحوه ي اظهار نظر پاس��خ دهندگان به سؤاالت، از معیار ضریب 
همبستگي رتبه اي اس��پیرمن استفاده شده است. بررسي تأثیر سابقه ي کاري 
پاسخ دهندگان بر نحوه ي اظهار نظر آنها نشان مي دهد که سابقه ي کاری بر 
پاس��خ به 10 س��ؤال بي معني بوده و تقریباً افراد اظهار نظر مشابهي داشته اند. 
در سایر سؤاالت رابطه ي همبستگي با تأثیرگذاري بین سابقه ي کاري و نوع 

اظهار نظر پاسخ دهندگان به سؤاالت تحقیق معني دار بوده است.

6-یافته هاي پیمایشي تحقیق
برای توصیف و تحلیل نتایج بررس��ي پیمایش��ي، جامعه ي آماري مورد 

 ۶  فاصله از بهترین و بدترین گزینه

گزینه ها )روش هاي تأمین 
مالي(

فاصله از بهترین 
گزینه

فاصله از بدترین 
گزینه

0/0۳50٧0/0۴۳18امتیازي جدید
0/0۴01۶0/0۴۳۴۳بیع متقابل

0/0۲۲٧۶0/050۲1مشارکت در تولید
0/0۴۳150/0۳۳۶۶مشارکت درسرمایه گذاري

 ٧  ضریب نزدیکي به گزینه ي ایده آل

ضریب نزدیکيگزینه ها

0/5518امتیازي جدید

0/519۶بیع متقابل

0/۶880مشارکت در تولید

0/۴۳8۳مشارکت در سرمایه گذاري

 8  رتبه بندی

گزینه )روش تأمین مالي (رتبه

مشارکت در تولید1

امتیازي جدید۲

بیع متقابل۳

مشارکت در سرمایه گذاري۴

 9  ماتریس تصمیم با 5 گزینه و ۶معیار

گزینه ها )روش هاي تأمین 
مالي(

معیارها

1۲۳۴5۶

۶/5۲۳۶/۲۳٧٧/85٧۶/01۳۳/۶٧9۶/۲1۴امتیازي جدید

5/89۳0۳۶/55/۲8۶5/5٧15/1٧9٧/500بیع متقابل

٧/۴۶۴۲50/۶٧/85٧۶/۲1۴5/۲50۶/۶0٧مشارکت در تولید

5/89۳۶/۳۲1۶/۲8۶5/۳۲15/۳5٧5/8۲1مشارکت در سرمایه گذاري

۲/۳5٧5/٧1۴۲/٧8۶٧/۲1۴5/٧8۶۴/٧50منابع داخلی
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 10  وزن مهیارها با آنتروپی شانون با ۶ معیار

جمع1۲۴5910معیارها

0/۴۳8۲0۲٧۶/00/۲55۴0/1٧۳۴0/0۳۶۳0/0۶911وزن معیار

 11  ماتریس تصمیم با 5 گزینه و ۶معیار

گزینه ها )روش هاي تأمین مالي(
معیارها

1۲۴5910

0/۲1٧10/01۳00/1۲890/05۲۳0/015۲0۲٧0/0امتیازي جدید

0/19۶10105/00/11950/0٧۳٧0/018٧0/0۳۲۲بیع متقابل

0/۲۴8501۳0/00/1۳۳۳0/0٧۴٧0/01۶90/0۳۴۳مشارکت در تولید

0/19۶10/01۳10/11۴10/0٧۶۲0/01۶10/0۳۴8مشارکت در سرمایه گذاري

0/0٧850/01190/059٧0/10۲۶0/01۴10/0۲۴8منابع داخلی

 1۳  فاصله از بهترین و بدترین گزینه

فاصله از بدترین گزینهفاصله از بهترین گزینهگزینه ها )روش هاي تأمین مالي(

0/0۶000/1550امتیازي جدید

0/0۶150/1۳۴0بیع متقابل

0/0۲800/18۶8مشارکت در تولید

0/0۶1٧0/1۳۲۲مشارکت در سرمایه گذاري

0/18550/050۳منابع داخلی

 1۲  بهترین و بدترین گزینه ها در معیارهاي مربوطه

بهترین گزینه ها
معیارها

1۲۴5910

0/۲۴850/01۳10/1۳۳۳0/10۲۶0/018٧0/0۳۴8گزینه ها

بدترین گزینه ها

معیارها

1۲۴5910

0/0٧850/01050/059٧0/05۲۳0/01۴10/0۲۴8گزینه ها

مطالعه و پرس��ش نامه در اختیار این اش��خاص قرار گرفت که 56 نفر آنرا 
تکمیل کردند.

7- فرآیند تصمیم گیري
این فرآیند با روش تاپس��یس و از طریق وزن دهي آنتروپي شانون انجام 
ش��ده اس��ت. جهت ش��روع فرآیند گزینه ها و معیارها مشخص شدند و با 
استفاده از آنها ماتریس تصمیم )شامل 5 گزینه و 11 معیار طبق جدول-1( 

تشکیل شد.
ب��راي تکمیل اعداد ماتریس تصمیم، از نظرات کارشناس��ان خبره بهره 
گرفته ش��د. بر اس��اس محور طیف داده هاي کیفي، پرسش نامه با کلمات 
خیلي زیاد، زیاد، متوس��ط، کم و خیلي کم تکمیل گردید و از طیف سنج 
اس��تاندارد داده هاي کیفي، براي کّمي س��ازي و اندازه گیري آنها استفاده 

شده است.
با توجه به اینکه کارکرد روش تاپس��یس بر اساس رتبه بندي گزینه ها با 

معیارهاي مش��ترک بوده و منابع داخلي در شش معیار با گزینه هاي دیگر 
مشترک هستند به ناچار رتبه بندي با دو فرض انجام شده که در فرض اول 
4 گزینه با 11 معیار مش��ترک و در فرض دوم 5 گزینه با 6 معیار مشترک 

اولویت بندي شده اند.

7-1- فرض اول؛ رتبه بندي 4 گزینه با 11 معیار مشترک
ابت��دا داده هاي ماتریس تصمیم 4 گزینه با 11 معیار، بر اس��اس میانگین 

نظرات جامعه ي آماري طبق جدول-2 تهیه شد.
س��پس با اس��تفاده از ماتریس تصمیم، معیارها با روش آنتروپي شانون 
وزن دهي ش��دند )جدول-3(. در وزن دهي به روش آنتروپي هرچه مقادیر 
گزینه ها در هر معیار در بازه ي بیش��تري قرار گرفته باش��ند، آن معیار وزن 

بیشتري دارد و در غیر این صورت نتیجه برعکس خواهد بود.
بعد از به دست آوردن ماتریس تصمیم و وزن معیارها که از مشخصه هاي 
بارز تصمیم گیري به روش تاپسیس است، ماتریس بي مقیاس )نرمال شده( 
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و ماتریس موزون به صورت جدول-4 تهیه گردید.
گام بع��دي، تهیه ي بهترین و بدترین گزینه در معیارهاي مربوطه اس��ت 
)جدول-5(. به طوري که عدد 0/0496 برای بهترین گزینه، بیانگر آنس��ت 
که براي تسریع در افزایش برداشت/تولید )معیار اول(، مشارکت در تولید 
)گزینه ي س��وم( بهترین گزینه بوده و بدترین گزینه با عدد 0/0392 برای 
معیار اول، گزینه دوم و چهارم )بیع متقابل و مشارکت در سرمایه گذاري( 

است.
مرحل��ه ي بعد، فاصل��ه از بهتری��ن و بدترین گزینه )جدول-6( اس��ت. 
مشارکت در تولید )گزینه ي سوم( با اعداد 0/02276 و 0/05201 کمترین 

فاصله از بهترین گزینه و بیشترین فاصله از بدترین گزینه را دارد.
 آخری��ن گام رتبه بن��دي گزینه ه��ا ب��ر اس��اس ضریب نزدیکي اس��ت 
)ج��داول-7و8(. بنابراین طبق جدول-8 با فرض اول مش��ارکت در تولید 

رتبه ي اول و امتیازي جدید رتبه ي دوم را کسب کردند.

7-2- فرض دوم؛ رتبه بندي 5 گزینه با 6 معیار مشترک
در فرض دوم نیز داده هاي ماتریس تصمیم 5 گزینه با 6 معیار بر اس��اس 

میانگین نظرات جامعه ي آماري )جدول-9( تشکیل شد.
سپس با اس��تفاده از ماتریس تصمیم جدول-9، معیارها وزن دهي شدند 

)جدول-10(.
پس از آن با استفاده از ماتریس تصمیم و وزن معیارها ماتریس بي مقیاس 

و ماتریس موزون طبق جدول-11 تشکیل شد.
در مرحل��ه ي بعد بهترین و بدتری��ن گزینه در معیاره��اي مربوطه تهیه 

گردید )جدول-12(.
س��پس فاصله از بهترین و بدتری��ن گزینه تعیین ش��د )جدول-13( که 
مش��ارکت در تولید )گزینه ي س��وم( با اعداد 0/0280 و 0/1868 کمترین 

فاصله از بهترین گزینه و بیشترین فاصله از بدترین گزینه را دارد.
آخری��ن گام از روش تاپس��یس رتبه بن��دي گزینه ها بر اس��اس ضریب 
نزدیکي اس��ت )جداول-15و14( بنابراین طب��ق جدول-15، با فرض دوم 
)5 گزین��ه و 6 معیار( به ترتیب مش��ارکت در تولید، امتی��ازي جدید، بیع 
متقابل، مش��ارکت در سرمایه گذاري و منابع داخلي رتبه هاي اول تا پنجم 

را کسب نمودند.

جمع بندي و نتیجه گیري
محق��ق با اس��تفاده از ادبیات تحقیق اقدام به طراحي پرس��ش نامه اي در 
خصوص روش هاي تأمی��ن مالي رایج در نفت و گاز کرد تا از این طریق 
با شناسایي نقاط ضعف و قوت این روش ها، راهکار بهینه اي براي افزایش 
برداشت/تولید از میادین مشترک با عراق، عربستان سعودي، کویت، قطر، 
ام��ارات متحده ي عرب��ي، عمان و ... ارائه کند. ب��رای نیل به این هدف از 
روش تصمیم گیري تاپس��یس استفاده ش��د و با توجه به اینکه روش منابع 
داخلي )گزینه ي پنجم( در 6 معیار با روش هاي دیگر مشترک بود به ناچار 
ب��ا دو ف��رض )فرض اول؛ 4 گزینه و 11 معیار و ف��رض دوم؛ 5 گزینه و 6 
معیار( گزینه ها رتبه بندي ش��دند. در ه��ر دو فرض نتیجه ي رتبه بندي طبق 
جدول-16 یکس��ان بود. نتایج حاکي از آنس��ت که از بی��ن پنج گزینه ی 
مطرح ش��ده براي توس��عه ي میادین مشترک، روش مش��ارکت در تولید 
اولویت بیشتري دارد و روش هاي امتیازي جدید، بیع متقابل، مشارکت در 

سرمایه گذاري و منابع داخلي در اولویت هاي بعدي قرار دارند.
در بررسي گام هاي تاپسیس مربوط به بهترین گزینه ها، روش مشارکت 
در تولید در معیارهایي نظیر تس��ریع در افزایش برداش��ت/تولید، جذابیت 
ب��راي س��رمایه گذار خارجي، تس��ریع در انتقال ف��ن آوري و بازنگري در 
قوانین کشور براي توسعه ي میادین مشترک )معیارهاي 1، 3، 4و7( بهترین 
گزینه بود. روش مش��ارکت در س��رمایه گذاري در حفظ تولید صیانتي و 
صرف��ه ي اقتصادي )معیارهاي 2و10( بهترین گزین��ه بود. روش بیع متقابل 

 1۴  ضریب نزدیکي به گزینه ي ایده آل

ضریب نزدیکيگزینه ها

0/٧۲09امتیازي جدید

0/۶855بیع متقابل

0/8۶9٧مشارکت در تولید

0/۶819مشارکت در سرمایه گذاري

0/۲1۳۳منابع داخلي

 15  رتبه بندی

گزینه )روش تأمین مالي (رتبه

مشارکت در تولید1

امتیازي جدید۲

بیع متقابل۳

مشارکت در سرمایه گذاري۴

منابع داخلي5

 1۶  رتبه بندی گزینه ها

گزینه )روش تأمین مالي (رتبه

مشارکت در تولید1

امتیازي جدید۲

بیع متقابل۳

مشارکت در سرمایه گذاري۴

منابع داخلي5
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در معیاره��اي ضرورت بازنگري در روش هاي تأمین مالي، مس��اعد بودن 
زمینه ي فرهنگي براي سرمایه گذار خارجي، تأثیر نوسانات ناشي از قیمت 
جهان��ي نفت و گاز در اجراي این روش ها و ریس��ک و خطرپذیري براي 
س��رمایه گذار خارجي )معیاره��اي 6، 8، 9و11( بهترین گزینه بود. روش 
مناب��ع داخلي هم براي مش��ارکت و تقویت پیمان��کاران داخلي )معیار 5( 
بهترین گزینه بود. اما در رتبه بندي گزینه ها و معیارها براي ارائه ي پیشنهاد 
بهینه، روش مشارکت در تولید رتبه ي نخست را کسب کرد که الزم است 
نس��بت به رفع موانع انعق��اد این گونه قراردادها در بهره ب��رداری از میادین 

مشترک اقدام گردد.

پیشنهادها
با توجه به نتایج، روش مش��ارکت در تولید نس��بت به سایر روش هاي 
برداشت/تولید از میادین مش��ترک اولویت دارد که ضروري است موانع 
انعق��اد این نوع قرارداد از جمله موارد زیر براي جذب س��رمایه گذاران و 

افزایش در برداشت/تولید از میادین مشترک رفع گردد:
 بازنگري در قوانین حقوقي- تجاري و بروکراس��ي هاي اداري به ش��رح 
زیر، در خصوص مهیا کردن ش��رایط اس��تفاده از قرارداد مش��ارکت در 
تولید: با توجه به نتیجه ي تحقیق، روش مش��ارکت در تولید، براي تسریع 
در افزایش برداش��ت/میزان تولید از میادین مش��ترک مؤثرتر است و هر 
روز تأخیر در برداش��ت از میادین مشترک موجب کاهش سهم کشور از 
این گونه میادین مي شود. بنابراین ضروري است مجلس شوراي اسالمي، 
حسب صالحدید، نسبت به بازنگري در قوانین کشوري اقدام کند که اهم 

موارد آن به شرح زیر است:
الف( قوانین نفت مصوب 1353 و 1366 در خصوص س�رمایه گذاري و 

مالکیت مخازن:

م��اده ي-2 این قانون که در خصوص محدودیت هاي به کارگیري این نوع 
قراردادها مورد استناد مسؤالن امر در امور حقوقي شرکت ملي نفت ایران است 
بیان مي کند "منابع نفت کش��ور جزء انفال و ثروت هاي عمومي است و طبق 
اصل-45 قانون اساسي در اختیار حکومت اسالمي است و کلیه ي تأسیسات 
و تجهیزات و دارایي ها و س��رمایه گذاري هایي که در داخل و خارج کش��ور 
توسط وزارت نفت و شرکت هاي تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به 
ملت ایران و در اختیار حکومت اس��المي خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و 
مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتي متعلق به حکومت اسالمي است که بر 

اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون بر عهده ی وزارت نفت است .
ب( قوانی�ن كار و مق�ررات س�خت حاك�م ب�ر رواب�ط كارگ�ر و كارفرم�ا ك�ه 

سرمایه گذار را منصرف مي كند.

ج( قانون تأمین اجتماعي: این نهاد اجتماعي، یکي از باالترین نرخ ها را با 

پایین ترین خط ارائه ي خدمات دارد و 30 درصد حقوق کارگر و کارفرما 
را جذب مي کند.

 کاهش ریسک و خطرپذیري سرمایه گذاري جهت ایجاد جذابیت براي 
سرمایه گذاران خارجي

در این راس��تا باید موان��ع اقتصادي از جمله بزرگ ب��ودن بیش از حد 
دولت،  نوس��انات ارزي،  نبودن ثبات اقتص��ادي، ضعیف بودن کارآیي 
بنادر،  ضعف سیاس��ت هاي تش��ویقي و ترویجي،  نداشتن مهارت نیروي 
انس��اني، ضعف اداري قوانی��ن و ...، موانع فرهنگ��ي نظیر تفکرات منفي 
در مورد ارتباط با بیگانگان و وابس��تگي مالي به آنها، موانع سیاسي مانند 
تحریم هاي اقتصادي نبود ثبات سیاسي در کشور و موانع امنیتي را برطرف 
کرد و با معافیت هاي مالیاتي و ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین، نسبت به 

ایجاد جذابیت براي سرمایه گذاران خارجي اقدام نمود.

مقاالت تحلیلی - کاربردی


