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چالش تاریخی تأمین سرمایه ی جهت توسعه ی پایدار بخش باالدستی
 صنعت نفت کشور

سخن نخست

سردبیر 

س��ایه ی س��کوت و س��یاهی عفریت تحریم 
توس��ط زورمندان تاریخ تمدن بش��ری بر س��ر 
ناتوان��ان تازگی ندارد؛ به وی��ژه با توجه به اینکه 
اقتص��اد و تج��ارت مبنای توس��عه ی جامعه ی 
انسانی اس��ت. تحریم اهرمی است که در تقابل 
قدرت ها و نیروها عامل مؤثری در اعمال فش��ار 
و دره��م شکس��تن مقاومت  جهت پی��روزی و 
غلبه بر دیگری بوده اس��ت. به گفته ی باستانی 
پاریزی، آغ��ا محمدخان قاجار برای فتح کرمان 
محاصره ی اقتصادی چندین ماهه ای بر این شهر 
اعمال کرد؛ تا جایی که مردم از شدت گرسنگی 
مجب��ور به خوردن س��گ و گربه ش��دند. البته 
گاه��ی نیز مظلوم برای درهم شکس��تن قدرت 
ظالم از این حربه استفاده کرده است. در تاریخ 
کشورمان نمونه های زیادی از این دست داریم؛ 
مث��ل تحریم تنباکو با فتوای میرزای ش��یرازی 
توس��ط مردم مظلوم و لغو امتیازی تجاری برای 
یک اجنبی ظالم. »همیش��ه ش��عبون، یه دفعه م 

رمضون...«
البت��ه در ای��ن گیرودار تاریخ تمدن انس��انی 
بس��ته ب��ه نی��روی اراده و خواس��ت و انگیزه ی 
معطوف ب��ه قدرت ضعفا، گاه��ی نتیجه عکس 
ش��ده و تحریم نه تنه��ا باعث درهم شکس��تن 
مقاومت مظلوم نشده بلکه انگیزه ای برای تدبر، 
برنامه ری��زی، تول��دی دوباره و ج��ذب قدرت و 
به قول معروف »عدو ش��ده سبب خیری« و آنها 
را از بند نقطه ضعف قابل تحریم رها کرده است. 
نمونه ی آن در همین کش��ور چن��د میلیاردی، 
کش��ور دوس��ت و برادر، حکومت حزب مرکزی 
کمونیس��ت چین، که این مل��ت مبتال به افیون 
و مخ��در را در عرض چند س��ال انگیزه و توان 
بخش��یده که ام��روزه به جرأت می ت��وان گفت 
ق��درت اول تجاری جهان هس��تند و در صنعت 

نفت به خص��وص در عرصه ی باالدس��تی حجم 
سرمایه در گردشی نجومی دارند.

بنابرای��ن در طبیعت بش��ر اص��ول و عناصر 
بالق��وه ای نهفته ش��ده که اگر توس��ط عواملی 
بالفع��ل گردد می توان از جمع بی حال، خس��ته 
و ناتوان، جمعی س��ر حال و توانمند ساخت، بر 
اریکه ی قدرت سوار شد و تاخت و تاز هم کرد.

ب��ا این مقدمه می روم س��ر اص��ل مطلب و با 
پرسش��ی تاریخی از خودم در این حدود بیست 
سالی که در حوزه ی باالدستی بودیم و تاریخ آن 
را زیرو زبر کردیم؛ از آن بزنگاه تاریخی دارس��ی 
و کتابچی خ��ان دالل باش��ی تا حال ک��ه: چرا تا 
امروز در طول این اداوار تاریخی، چالش تأمین 
س��رمایه در صنایع باالدس��تی اکتشاف و تولید 

حل نشده؟!
ابتداهم علم تأمین س��رمایه نداش��تیم. البته 
الزم ب��ود بدانیم اصاًل چه داریم و چقدر داریم؟ 
بعد هم که علم پیدا کردیم دیدیم همه را دارند 
به یغما می برند. البته با تأمین س��رمایه به خوبی 
از خ��واب غفل��ت بیدارمان کردند. ب��ه حول و 
قوه ی اله��ی صنعت نفت را برای ملت ش��ریف 

ملی کردیم. اّما هنوز هم همراه با چالش تأمین 
س��رمایه ... و بعد ه��م با آن بگی��ر و ببندها ...! 
حاال هم که حدود چهل سال از انقالب اسالمی 
می گ��ذرد در کنفرانس ه��ای اکتش��اف و تولید 
موض��وع چالش��یمان به قول آن پیرم��رد تاریخ 
نگارمان همین گذر از گردنه ی هفت پیچ اس��ت 
که اگ��ر به موقع نجنبیم هفت بندش می ش��ود 

هفتاد بند ...
مجلس��یان محت��رم و محترمه اخی��راً در آن 
مرک��ز پژوهش های جلیله موض��وع را از مدخل 
اهمی��ت و ضرورت تأمین رابط��ه ی مالی دولت 
و ش��رکت ملی نفت ایران بررسی کرده بودند و 
اهم مسائل را از دیدگاه دولت، سپس از دیدگاه 
ش��رکت نفت و در نهایت از دیدگاه قوه ی مقننه 
بررس��ی و ی��ادآوری کردند که قب��ل از انقالب 
ش��رکت نفت با درآمدهای حاصل از تولیدات و  
اس��تفاده از منابع داخلی و خارجی، س��رمایه ی 
توس��عه ی صنعت را تأمین می کرده  و از محل 
پرداخت های حاصل از سود سهام خود و مالیات 
و البته بهره ی مالکانه ای که از کنسرس��یوم های 
خارج��ی می گرفته  چالش ه��ا را حل می کرده  
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اس��ت. پس از انقالب در سال 1358 با تصویب 
تبصره ی-38 قانون بودجه ی درآمدهای شرکت 
نفت از محل بودجه ی عمومی حاصل از فروش 
تولیدات خ��ام نفت و گاز داخلی مس��تقیماً به 
خزان��ه واریز ش��ده، به��ره ی مالکانه ب��ا اخراج 
ش��رکت های خارجی حذف گردیده و از س��ال 
1366 با صدور مجوز صادرات 300 هزار بشکه 
نفت برای تأمین هزینه های توسعه ای و استفاده 
از ارز صادراتی آن ارتقاء یافته اس��ت. همچنین 
مجوز اس��تفاده از روش تأمی��ن مالی به صورت 
بیع متقابل که در درازمدت س��رمایه ی توسعه ی 
این صنعت را فراهم نکرده است. از سال 1384 
هم مج��وز اس��تفاده از قس��متی از درآمدهای 
حاص��ل صادرات نفت )6 درصد خش��کی و 11 
درصد دریا( برای ش��رکت نفت مجوز اس��تفاده 
از صن��دوق ارزی از طری��ق مابه التفاوت قیمت 
فرآورده ه��ا با قیمت فروش تکلیفی به ش��رکت 
گاز، ش��رکت پخش و پاالیش و ش��رکت توانیر 
صادر شد. البته مشکالت ساختاری وزارت نفت 
و ش��رکت نفت، شفاف س��ازی ها و عدم رعایت 
برخ��ی مفاد قانون اساس��ی در این خصوص که 
کماکان مورد ادعای مجلس��یان بود باقی مانده 
و در نهایت کارآیی و جایگاه بین المللی شرکت 

نفت در کنار رقبا را زیر سؤال برده است.
در حال حاضر با وجود سیاس��ت های ابالغی 
توسعه ی برنامه ی پنجم و ... هنوز مشکل تأمین 
س��رمایه ی، سؤال اساس��ی خانه ملت است که 
البته ح��وزه ی نفت حداقل از س��ال 1394 در 
مجموعه ی پیشنهادها و راهکارهای خود موارد 

زیر را برای آن ارائه کرده است:

در س�مینار تخصصی راهبرده�ای تأمین مالی در 
حوزه ی انرژی اعالم شد

در برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه ی کشور، 
بخش ه��ای باالدس��ت و پایین دس��ت به ترتیب 
نیازمن��د 100 و 80 میلی��ارد دالر مناب��ع مالی 
هس��تند. در سال های گذش��ته حدود 70-75 

میلیارد دالر در بخش نفت سرمایه گذاری شده 
است. در این بخش با توجه به هدف تحقق رشد 
اقتصادی 8 درصدی کشور، سرمایه گذاری 100 
میلی��ارد دالری منطقی اس��ت و هم اکنون نیز 

عوامل توسعه فراهم است.
جهت تأمین 100 میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
م��ورد نیاز صنعت نف��ت در برنامه ی شش��م، 14 
میلیارد دالر از محل منابع صندوق توسعه ی ملی، 
 8 ،EPCF 10 میلی��ارد دالر از مح��ل قراردادهای
میلیارد دالر از محل بازار سرمایه، 1۲ میلیارد دالر 
با اس��تفاده از تسهیالت، ۲5 میلیارد دالر در قالب 
قراردادهای IPC و 31 میلیارد دالر از محل منابع 

این شرکت تأمین می شود.
در دوران قبل از تحریم، مدل های تأمین مالی 
پروژه ها کوتاه مدت و محرمانه بود که پس از آن 

به تدریج مدل های بیع متقابل مطرح شدند.
حدود ۲0 میلی��ارد دالر از طریق بیع متقابل 
تأمین مالی ش��ده و با احتساب بازگشت منابع، 
بهره ی مالی، سود و دستمزد پیمانکاران حدود 
30 میلی��ارد دالر ب��ا این مکانی��زم تأمین مالی 

انجام شده است.
بر اس��اس گزارش IEA، 70 درصد جمعیت 
جه��ان تا س��ال ۲035 به س��مت شهرنش��ینی 
حرکت می کن��د در نتیجه مصرف انرژی نیز رو 

به افزایش است.
ب��ر اس��اس پیش بینی های IEA تا ده س��ال 
آینده 16 تریلیون دالر در بخش های باالدس��ت 

و پایین دست نفت سرمایه گذاری می شود.
ب��ا ارتق��اء ف��ن آوری و اس��تفاده از روش ه��ای 
EOR و IOR در ح��وزه ی نف��ت می ت��وان تولی��د 

هیدروکربورهای مایع را تا حدود 6 میلیون بش��که 
افزایش داد. بنابراین با استفاده از روش های ازدیاد 
برداش��ت و افزایش تولید، بای��د مانع از هدر رفتن 

بازارهای اصلی صادراتی نفت خام کشور شد.
 ،EPCF & EPDF ، EPC باید از مکانیزم های
اوراق مش��ارکت، ECA و ابزارهای مالی و مدل 
جدی��د قرارداده��ای نفت��ی )IPC( در حوزه ی 

باالدست اس��تفاده کرد. قراردادهای IPC مدل 
پیش��رفته ی بیع متقابل است که عالوه بر تأمین 
منابع مال��ی، انتقال فن آوری ب��ا هدف افزایش 
ضریب برداشت از میادین نفتی کشور و به دست 

آوردن بازار جهانی را نیز به دنبال دارد.
سرمایه گذاری ش��رکت های خارجی در مدل 
جدید قراردادهای نفتی ملزم به داشتن شریک 
ایرانی است. اگر در مدل های جدید قراردادهای 
نفت��ی، ش��رکت های E&P و IOC بین الملل��ی 
حضور داش��ته باشند، ایران برای مدتی طوالنی 

بازارهای هدف را در دست خواهد گرفت.
تأمی��ن س��رمایه و منابع مالی در باالدس��ت 
صنعت نفت به الزامات��ی از جمله بهبود رتبه ی 
اعتباری کش��ور در س��طح بین الملل��ی و بهبود 
روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت 

نیاز دارد.
سهم اندک شرکت ملی نفت ایران از مجموع 
درآم��د و ارزش افزوده ای که این ش��رکت برای 
کشور خلق می کند را می توان یکی از اصلی ترین 

چالش ها برشمرد.
اگرچ��ه با برخی اصالحات در رژیم مالی بین 
نفت و دولت و در دستور کار قرار گرفتن قوانینی 
مانند بند-ق تبصره ی-۲ قانون بودجه ی س��ال 
93 و همچنی��ن ماده ی-1۲ قان��ون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر، تا حدودی مش��کالت ناشی از 
تأمین مالی پروژه های صنعت نفت رفع شد. هر 
چند این رژیم مالی همچنان نیازمند اصالحات 

است.
ت��ا قبل از مدنظ��ر قرار گرفتن م��اده ی-1۲ 
اقتصاد پروژه های نفت به ش��دت آسیب می دید 
و در قیمت های کم نفت خام، پروژه ها با ریسک 
جدی روبه رو می شدند. اما خوشبختانه اکنون با 
استفاده از ظرفیت های این ماده ی قانونی امکان 
بهره من��دی از 50 درصد عوای��د طرح ها فراهم 

شده است.
در اجرای پروژه های نگهداشت و تولید نفت 
در قال��ب EPC، از روش ه��ای مختلف تأمین 
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مال��ی از جمله منابع صندوق پروژه اس��تفاده 
خواهد شد.

بهب�ود رتب�ه ی اعتب�اری کش�ور، الزم�ه ی جذب 
سرمایه های خارجی است

در سال ۲016 بیش از 800 هزار میلیارد دالر 
در طرح های اکتش��اف و تولید نفت و گاز جهان 
سرمایه گذاری ش��ده است؛ حیف است که ایران 
از بازاری بدین گستردگی سهمی نداشته باشد.

البته مش��کالت تأمین منابع مالی در صنعت 
نفت محدود به ش��رکت های ایرانی نیست؛ بلکه 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در دنیا نیز به دلیل 
رش��د انرژی های تجدیدپذیر و انواع دیگر انرژی 

با چالش هایی روبه رو هستند.
ش��رکت های اکتش��اف و تولی��د متوس��ط و 
کوچک دنیا از روش های خالقانه ای برای جذب 
منابع مالی استفاده می کنند و به طور معمول از 
طریق بازار س��رمایه به ب��ازار تأمین منابع مالی 

وارد می شوند.
شرکت های آی.او.سی نیز به دلیل گستردگی 
و س��اختار منس��جم س��رمایه دارای، در سطح 
بین الملل��ی رتبه های خوب اعتباری دارند و این 
موضوع روند جذب س��رمایه را در این شرکت ها 

آسان می کند.
ش��رکت های مل��ی نف��ت دنیا بدی��ن نتیجه 
رس��یده اند که باید به سمت حداقل کردن نقش 
دولت با هدف دس��تیابی به اثربخش��ی بیش��تر 

حرکت کنند.
و  ایران��ی  تولی��د  و  اکتش��اف  ش��رکت های 
ش��رکت های داخلی ب��رای موفقیت در س��طح 
بین المللی باید رواب��ط خود را با کارگزاری های 

خارجی تقویت کنند.
آخری��ن خب��ر از مصاحبه ی مس��تقیم وزیر 
محت��رم نف��ت در این رابطه، تأمین س��رمایه ی 
افزایش تولید در ۲9 میدان نفتی و نگهداش��ت، 
نوس��ازی و به س��ازی تجهیزات ای��ن میادین با 
س��رمایه مردمی اس��ت که می تواند در راستای 

نهادینه سازی نگاه به ظرفیت های داخلی قدمی 
مهم و تأثیرگذار باشد.

هفت��م خرداد ماه س��ال جاری در جلس��ه ی 
ش��ورای عالی اقتصاد، درخواس��ت وزارت نفت 
مبن��ی بر افزایش تولید نفت از ۲9 میدان نفتی 
در حال بهره برداری و نیز نگهداشت، نوسازی و 

به سازی تجهیزات در این میادین تصویب شد.
بی��ژن زنگنه، وزیر نفت در خصوص این مصوبه  
توضیحاتی ارائه داد. این عضو کابینه تصریح کرد: 
تع��داد ۲9 طرح برای نگهداش��ت و افزایش تولید 
میادین در حال بهره برداری در ایالم، خوزس��تان، 
گچساران، فالت قاره و فارس طراحی شده که پول 
و س��رمایه ی آن قرار اس��ت از طریق مردم تأمین 

مالی شود.
وزی��ر نف��ت با بی��ان اینکه تمام��ی فعالیت 
افزایش برداشت از این میادین به شرکت های 
ایرانی واگذار می شود افزود: بیش از 75 درصد 
تجهیزات برای توس��عه ی برداش��ت ها، ایرانی 
اس��ت و لیس��ت مفصلی از تجهی��زات ایرانی 
ضمیم��ه ی قرارداد می ش��ود ک��ه پیمانکاران 
مکلفند این تجهیزات را از ش��رکت های ایرانی 

خریداری کنند.
وی با بیان اینکه یک��ی از اهداف اجرای این 
طرح ایجاد اشتغال و تقاضا برای کاال و خدمات 
ایرانی اس��ت ادام��ه داد: 4 درص��د از کل مبلغ 
درآم��دی صرف رس��یدگی به مناط��ق اجرای 
طرح ها شده و طرح هایی برای محرومیت زدایی 

در این مناطق اجرا می گردد.
این عضو کابینه ی دولت دوازدهم یادآور شد: 
بازپرداخ��ت اصل و فرع پول از محل 50 درصد 
درآمدهای اضافی حاصل از اجرای طرح ها انجام 

می شود.
زنگن��ه با بیان اینکه در حال حاضر مناقصات 
این طرح ها در جریان است افزود: قراردادها در 
سال جاری آغاز  می گردد و مدت اجرای طرح از 
زمان اولیه دو سال است که بر این اساس ظرف 
سه س��ال 460 میلیون بش��که به تولید افزوده 

می ش��ود و س��پس تا ۲ میلیارد بشکه به نسبت 
خط های تخلیه افزایش تولید خواهیم داشت که 

درآمد زیادی برای کشور ایجاد می کند.
وزی��ر نف��ت تصری��ح ک��رد: ای��ن از بهترین 
طرح هایی بوده که طراحی شده و با کمک 100 

درصدی شرکت های ایرانی به نتیجه می رسد.
تأمین مالی صنعت نفت کشور از ظرفیت های 
مالی موجود کش��ور از مباحث��ی بود که همواره 
طی سالیان اخیر توسط کارشناسان مورد تأکید 
ق��رار گرفته بود. اما این موضوع با توجه به امید 
دولت به تأمین مال��ی پروژه های نفتی با جذب 
س��رمایه های خارجی در دوران پسابرجام کمتر 

مورد توجه قرار گرفت.
ح��ال که با اقدام غیرمنطق��ی رئیس جمهور 
آمری��کا و همراهی کش��ورهای اروپای��ی با این 
اقدام، توافق برجام عماًل بالاثر و متوقف ش��ده، 
توجه ب��ه ظرفیت های داخلی نه تنه��ا می تواند 
مانع از رکود صنعت نفت کشور شود بلکه با این 
رویکرد می توان شاهد توسعه ی این صنعت بود.
در حال حاضر حجم نقدینگی کش��ور حدود 
1500 هزار میلیارد تومان اس��ت که در صورت 
اعم��ال سیاس��ت های صحیح ب��رای جذب این 
س��رمایه ی مردمی می توان پروژه های متعددی 

را تأمین مالی کرد.
مس��ئوالن بازار س��رمایه ی کش��ور از جمله 
مس��ئوالن سازمان فرابورس بارها اعالم کرده اند 
که بازار س��رمایه، ظرفیت تأمی��ن مالی صنعت 
نفت را دارد. قبل از این نیز ش��اهد صدور اوراق 
مشارکت نفتی در بازار سرمایه ی کشور، فروش 
چنددقیق��ه ای ای��ن اوراق و اس��تقبال کم نظیر 

مردم و دارندگان سرمایه از این اوراق بوده ایم.
تأمین سرمایه ی افزایش تولید در ۲9 میدان 
نفتی و نگهداشت، نوسازی و به سازی تجهیزات 
ای��ن میادی��ن ب��ا س��رمایه ی مردم��ی، خبری 
امیدبخ��ش از وزارت نفت اس��ت ک��ه می تواند 
قدمی مهم و تأثیرگذار در راستای نهادینه سازی 

نگاه به ظرفیت های داخلی باشد.

سخن نخست


