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جستاری بر نظام جذب سرمایه در شرکت ملی نفت ایران
دکتر بیژن مستقل
سردبیــر

یک��ی از نقاط قوت و امید کش��ور
برای تحول اقتصادی و گسترش رفاه
عمومی ،صنعت نفت است .با توجه به
ظرفیت باالی این صنعت در صورت
هدای��ت صحیح ،میتوان ب��ه اهدافی
همچون افزایش درآمد ارزی ،اشتغال
در تمام س��طوح ،ارتقا رف��اه در همه
مناطق بهویژه مناطق نفتخیز و توسعه
پایدار صنایع جانبی و خدماتی رسید.
یکی از حلقههای مفقوده در تحقق
این اهداف مش��کل جذب سرمایه به
س��مت این صنعت اس��ت؛ چه از نظر
تخصیص منابع و چه از نظر فرایندهای
مربوط به آن.
همانطوری که میدانیم ،ش��رکت
مل��ي نف��ت اي��ران از مح��ل فروش
تولیدات تنه��ا درآمد  14/5درصدی
دارد که متناس��ب با تعهدات شرکت،
حتی ب��ه پ��روژه پارسجنوبیاش هم
کفاف نمیده��د .راهکارهای جذب
مناب��ع داخل��ی مث��ل ف��روش اوراق
مش��ارکت ،صن��دوق توس��عه ملی و
عایداتی هم که از محل ش��رکتهای
انتفاعی وابسته به صندوق بازنشستگی
ی��ا س��رمایهگذاریاش انتظ��ار دارد،
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تکاف��وی تمام تعهدات��ش را نمیکند
بلكه نقش مُسکن را داشته و البته گاهی
همین صندوقهای س��رمایهگذاری بر
تعهدات ش��رکتافزوده و زیانبخش
هم ب��وده اس��ت؛ گفت که م��ا را به
س��ودت انتظاری نیست ،زیان مرسان!
استفاده از بورس هم هنوز ساز و کار
خودش را میطلبد و صرفاً در شرایط
مطل��وب اقتصادی میت��وان روی آن
حس��اب باز کرد .میماند منابع جذب
س��رمایه خارجی همچ��ون جذب از
طریق قراردادهای بینالمللی ،فاینانس
و مش��ارکتهای بینالمللی و جذب
از طری��ق بورسه��ای بینالمللی که
هماکنون ش��ركت آرامکو عربس��تان
ب��ه آن ورود ک��رده اس��ت؛ اي��ن،
یعنی دیپلماس��یِ جهانی ک��ردن منابع
هیدروکربنی خود با پول جهان.
ورود اس��تراتژیهای پس��امدرن در
عرصه جذب سرمایه روی سوختهای
فسیلی !؟
بسترس��ازی برای جذب حداکثری
از چنین منابعی مس��تلزم شفافسازی
و تصحیح فرایندهای جذب س��رمایه
و عایدات حاصل از آن اس��ت ،یعنی

مباحث حقوقی و مقررات و رویهها و
کنترل و نظارت بر آنها.
 چقدر مقررات برای تصمیمسازیو جذب سرمایه بهصورت متمرکز در
شرکت ملي نفت ايران و مجموعههای
وابس��ته ب��ه آن اع��م از مدیریتها و
ش��رکتها ،کارا و بهروز رسانی شده
است؟
 چ��ه تیمه��ای حرف��های در اینمجموعهي عظیم بهصورت کارامد و
متمرکز مش��غول هدایت این فرایندها
هستند؟
 آي��ا زیرس��اختهای تج��ارتالکترونی��ک ،بازاریاب��ی و تبلیغ��ات،
رایزنیه��ای مس��تمر بی��ن الملل��ی،
بس��تههای آنالی��ز ش��ده و روزآم�� ِد
داراییهای باالدستی(میادین ،مخازن
ِ
مدیریت
و پروژهه��ا و  ...ک��ه از فیلتر
بِهترکیب��ی ی��ا پورتفولیو هم گذش��ته
باش��ند ،یعن��ی حداق��ل دو فاکت��ور
ریسک و ارزش مالی مورد انتظار آنها
( )EMVدر ی��ک نظام احتماالتی يا
استوکاس��تیک سنجش ش��ده باشد)،
همه آمادهاند؟
اینجاس��ت که میبینی��م نظام جذب

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره ی 129

سرمایه شرکت در مقابل قبول تعهدات،
نابرابر و بهقولی باالنس نیست.
از آن طرف دستگاههای نظارتی هم
علیرغم دلس��وزی ،چ��ون هماهنگ
نیستند ،بهجای پشتیبانی ،مانع و مشکل
درست میکنند؛ نمونهها بسیارند.
در مقابل این مش��کالت و وضعیت
خ��اص ک��ه البت��ه در این س��الهای
پس��اتحریم انش��اءا ...برخی بهزودی
حل میش��وند(مثل جری��ان نقدینگی
بی��ن تولی��د و ف��روش در فرایندهای
بی��ن بانکی) ،نظ��ام مدیری��ت هزینه
بهخص��وص از منظر مدیریت هزینهي
پروژهها در ش��رکت هم باعث ش��ده
تا از حجم نقدینگیِ در دس��ترس در
توسعه امور کاسته شود.
مهمترین م��ورد در این بخش عدم
تخمین و بهروز رس��انی فهرس��تبها
های اس��تاندارد و مرجع در تخمین و
ارزیابی برآوردهای ( ارزی و ریالی)
پروژههای در دست اجراست.
شاخصهای آماری علیرغم اینکه
آنالیزه��ای آم��اری اندك��ي در این
خص��وص روی دادهه��ای مناقصات
و پروژهه��ای قبل��ی ص��ورت گرفته،
نش��ان میدهند ك��ه در اكث��ر موارد،
برآورده��ا بيش از واقع و يا اصطالحاً
 Over Estimateبوده است .اصوالً
تعیین ن��رخ و متریک انجام کار( فنی
و اقتص��ادی) ک��ه از نظ��ر حاکمیتی
مسئولیتش با وزارت نفت است ،دچار
کاس��تی و ناکارایی است .خرید یک
ماده ،کاال و یا خدمات در پروژههای

همزمان در س��طح شرکت با نرخهای
متف��اوت ص��ورت میگی��رد و هیچ
ِحسگر و يا به اصطالح ِسنسوري به ما
هشدار نميدهد .در اینجا منابع جذب
شده درست بهکار نرفته و خود باعث
کمبود منابع س��رمایه ِ
ای بعدی ش��ده
است.
دیگر موارد در این مقوله ،جذب و
بهکارگیری به موقع س��رمایه موردنیا ِز
تعه��دات ش��رکت ملي نف��ت ايران،
نظ��ام پیچی��ده و مالحظهکاریه��ای
درونمدیریت��ی بی��ن چهار ش��رکت
اصلی و س��ازمانهای مال��ی و مالیاتیِ
نظارتی است.
ش��رکت مل��ي نفت اي��ران موظف
به تأمین خوراکه��ای خام ( نفت و
گاز و  )...و موردني��از ش��رکتهای
پخ��ش و پاالیش ،گاز و پتروش��یمی
اس��ت با قیمتهایی که خودش جای
یک مقاله مفصل جداگانه است ،بعد
هم باید منتظر باش��د که چگونه و چه
وقت ای��ن طلبهایش را وصول کند
! خوب ،مادر ش��رکت هم هس��ت و
متعه��د ،اما با چ��ه برنامهریزی و نظام
حسابرسی کارامدی که این مسئولیت
و مالحظهکاری را بین چهار ش��رکت
تقس��یم کند و نه فقط روی ش��رکت
نفت باشد؟
این مه��م فرایند جری��ان نقدینگی
کارا را در ش��رکت نف��ت تحت تأثیر
ق��رارداده و آن را از ی��ک بن��گاهدار
اقتصادی مجرب خارج کرده است.
مناب��ع خارج��ی س��رمایه  ،ام��روز

حرف اول را برای هر ش��رکت نفتی
دولتی( )NOCمیزند.
نگاه��ی ب��ه نظ��ام اقتص��ادی و
بن��گاهداری اقتص��ادی  NOCه��ای
امروزی در دنیا ،صرفنظر از ظرفیت
و ابعادشان ،نش��ان میدهد که وجود
س��اختارهایی چابک و کارآمد چه از
نظر مدیریتی و چه از نظر کارشناس��ی
در کن��ار س��ازمانهای هماهن��گ و
یکپارچهي نظارتی با پش��تیبانی منابع
پولی معتبر و مشترکالمنافع ،راندمان
ج��ذب س��رمایه و تخصی��ص جریان
نقدینگ��ی را در آنه��ا ب��اال بردهان��د.
همچنين ،توسعه این صنعت به توسعه
رف��اه اجتماع��ی و صنای��ع جانبی آن
منجر شده اس��ت؛ چیزی که هنوز ما
با آن فاصله زیادی داریم .در حقیقت
میت��وان گف��ت :جذب س��رمایه در
ای��ن صنعت یک دیپلماس��ی پایدار و
بروننگر در شبکه جهانی است كه از
سازوکارهای تئوریزه و ساختارمندی
برخوردار است .در سطح شرکت ملی
نفت ایران ،اين امر مستلزم ایجاد یک
ات��اق فکر و اجماع کل��ی میان بخش
دولت��ی و بخ��ش خصوص��ی از منظر
عملیاتی و در سطح کشوری ،مستلزم
یک اجماع سازمان یافته و مملکتی از
منظر دیپلماسی توسعه اقتصادی است.
امی��دوارم صاحبنظ��ران بدن��هي
کارشناسی و مدیریتیِ شرکت در این
مقوله بیشتر بنویسند و با کالبد شکافیِ
مسائل ،راهکارهای اصالحی مشخصی
در شمارههای بعدی ارائه گردد.
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