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گزارش

 بازارزش گذارى مدل تجارت اكتشاف و توليد در ايران ضرورت است 

سخن نخست

سردبير 

ــخ تجارت  ــده از تاري ــك س ــتر از ي  بيش
ــاف و توليد نفت (Petroleum) در  اكتش
ــت ورزان عهد  ــذرد. سياس ــورمان مي گ كش
ــالمي در  ــوی و جمهوری اس ــری، پهل ناص
ــير  ــده و س حوزه حاكميتي در اين يك س
ــناخت منابع سوخت  تكاملي آن، پس از ش
ــت اقتصادی و  ــك مزي ــيلي به عنوان ي فس
ژئوپوليتيك تنها توانسته اند پس از گذشت 
ــری صاحبان علم  ــه از دوران يغماگ پُرهزين
ــن موهبت الهي به  ــرمايه خارجي از اي و س
دوران مديريت روزمّرگي و تأمين مايحتاج 
داخلي گام نهند و همواره دست به گريبان 
مشكالت و موانع گذران همين روزمّرگي ها 
ــرس و احتياط  ــا اين نگرش و ت ــند و ب باش
ــيدن آن، جلوی ساير  ــي از بر هم پاش ناش
محورهای رشد و توسعه اقتصاد در كشور را 
هم بگيرند. چنانچه توسعه بخش كشاورزی 
ــگری و ... در خالل اين  ــت و گردش و صنع
سال ها در گرو همين سياست های محتاطانه 

و بي تدبيری های گذشته گشته است . 
ــان مي دهند تمام اهرم های  نشانگرها نش
مديريت فعال در اين حوزه امروزه ظاهراً با 
ــت كشورهای  يك اتحاد چند جانبه در دس
ــعه يافته و صاحبان سرمايه است و به  توس
ــال حاضر برای  ــرات مي توان گفت در ح ج
ــال كاری از  ــز انفع ــن صنعت ج ــات اي نج
ــايه جرات  ــت ما بر نمي آيد مگر در س دس
ــكل و محتوای  ــری در تغيير ش تصميم گي
ــورمان و  ــاف و توليد نفت كش تجارت اكتش
ــب و غير بازده  برون رفت از وضعيت نامناس

امروزی. 

بايد اذعان داشت در ورود به چنين فصلي 
ــه تنها دولت  ــن تجارت، ن ــل در اي از تكام
ــس و خانه  ــوزه مجری گری) بلكه مجل (ح
ــاير  ملت (حوزه قانون گذاری و نظارت) و س
ــي و تخصصي و نهادها نيز  حوزه های دانش
مي بايد در يك رويكرد شجاعانه با روشنگری 
ــازی ملت برای درک اين استحاله  و آماده س
و سازمان دهي بخش خصوصي و بين الملل، 

آماده، بسيج و شريك شوند. 
ــن دقيق يك مدل تجاری پويا و زايا  تدوي

با خصوصيت توسعه پايدار برای صنعت نفت 
ايران كه زمينه ساز توسعه ساير بخش ها نيز 

باشد، امروز از نان شب واجب تر است . 
ــرای ما از اهميت و  زمان در اين مقوله ب
ــت به گونه ای  ــرورت خاصي برخوردار اس ض
كه مي توان گفت اگر دير بجنبيم ديگر ارائه 
ــاز تجاری هم نمي تواند اميدی  مدل كارس

برای برون رفت از وضعيت موجود باشد. 
ــاخص های محوری مديريت  نگاهي به ش
ــرژی در جهان و روند تغييرات حامل های  ان
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انرژی و جغرافيای بازار عرضه و تقاضا نشان 
مي دهد كه كشورمان از چابكي و هوشياری 
ــكل و محتوی اين  ــيت الزم در ش و حساس

تجارت پُر اهمييت برخوردار نيست. 
ــن مدلي ، گذار از  ــب تغييرات در چني قل
ــاف و  ــت و تصدی گری تجارت اكتش مديري
ــمت مديريت  توليد منحصر به دولت به س

شركت ها و سهامداران خصوصي است. 
ــت بهينه  ــت در مديري ــدرت تحكم مل ق
ــدادادی  ــن موهبت خ ــمندانه از اي و هوش
ــت های  ــد در چنبره تفكر و سياس نمي توان
دولت های موقت و جريان گرا و بوروكراسي 
ــكلي آنها تحقق يابد. هوش سرمايه داری  ش
ــدوده  ــات در مح ــرداری از امكان در بهره ب
ــت دولت ها مغفول مي ماند و به ثمر  سياس
ــد. بهره مالكانه كه توسط دولت ها  نمي رس
ــت را در تخصيص اين  ــعار حمايت از مل ش
ــاخته، حداقل بهره ممكن  ــتتر س منابع مس
ــركت های NOC در طول زمان  ــت. ش اس
ــي و اصولي  ــع از حق واقع ــا را به واق ملت ه
خود محروم ساخته اند، چون اولين نقص در 
روش مديريتي آنها عدم ارائه نرخ بهره وری 

واقعي بوده است. 
مديريت سرمايه ، زمان و منابع انساني در 
اين شركت های NOC از شاخص بهره وری 
بسيار پاييني برخوردار بوده  است؛ هدررفت 
ــع در ازای تأمين بودجه جاری و بعضاً  مناب
ــه فرض بر  ــا،  اگر كه البت ــي دولت ه عمران
ــد كه تمام بازگشت سرمايه آنها در  اين باش

اختيار دولت متبوعه قرار گرفته باشد. 
ــان  جري و  ــرمايه  س و  ــود  س ــش  چرخ
ــواره بخش  ــي در مدل NOC هم نقدينگ
باالدستي فقير و فعال و بخش پايين دستي 
ــت. سود حاصل از توليد  غني را رقم زده اس
ــه جيب بخش  ــتر ب ــتي بيش بخش باالدس

ــتي رفته و نقدينگي در اين حوزه  پايين دس
چرخيده است. 

ــي در اين مدل،  چرا كه تصديگری دولت
اين بخش ها را به صورت جزيره هايي جدا از 
هم مديريت مي كند و حيات خلوت انحصار 
ــرمايه در بخش پايين دستي است ،  سود س
ــكل  ــش خصوصِي رانتگرا ش ــه بخ جايي ك
ــت ملت از آن  ــر اين اكثري ــرد و بناب مي گي

بهره ور نمي شود. 
به همين ساختار شركت های پتروشيمي 
ــتي  باالدس ــش  بخ از  ــوراک  ــن خ تأمي و 
ــان و  ــود نهايي ش ــان نگاه كنيم و س خودم
البته شاخص های مالي و چرخش نقدينگي 
ــاف و  آن . به وضوح نقص مدل تجارت اكتش

توليد دولت محور دستگيرمان مي شود . 
ــتي  ــن بخش باالدس ــك عدم توازن بي ي
ــعه پروژه هايش  ــر و فعال كه برای توس فقي
ــرمايه است با بخش  همواره لنگ تأمين س
پايين دست غني و انحصار گرا كه هزينه های 
تأمين خوراكش را هم با ديركرد مي پردازد 
و آنهم با نرخ ناعادالنه، سود سرشاری را هم 

به جيب يك اقليت مي كند . 
ــايد  ــت كم ش ــا جمعي ــورهايي ب در كش
ــعه و رفاه  ــدل NOC منجر به توس اين م
ــت، قطر و  ــد(مثل كوي ــده باش عمومي ش
ــا هرگز. در  ــورهايي مثل م ...) ولي در كش
ــهام داری بين اين  مدل خصوصي محور و س
ــادل برقرار مي گردد  ــش، توازن و تع دو بخ
ــرمايه كّمي و  ــود، س و آنچه مديريت مي ش
شفاف سهامداران است نه آمار بودجه بندی 

دولت ها و بهره مالكانه ظاهری ملت ها.
در اين مدل بهينه و سرمايه محور، دولت ها 
ــوری و نظارتي خود را  ــش رگوالت البته نق
ــتاب  مطابق با قانون حفظ مي كنند و در ش
و بهينه سازی اين حركت قدم بر مي دارند. 

ــان در اين  عزل و نصب مديران و كارشناس
ــاخص بهره وری صاحبان  مدل بر اساس ش
سرمايه است نه هيچ منطق ديگری . دغدغه 
دولت ها ديگر دغدغه تأمين سرمايه نيست. 
ــاختن موانع  ــر طرف س ــي آنها ب ديپلماس
داخلي و خارجي اين بخش سرمايه گذار و 
ــت . هزاران دليل و شاخص  ريسك پذير اس
دال بر تشخيص چنين مزيت و برتری است 
ــه پس چرا عزم  ــوالي كه مي ماند اينك و س
جدی وتمايل اساسي برای چنين استحاله 
ــوزه برنامه ريزی و هوش  ــي در ح و تغييرات

حاكميتي در كشورمان پديد نمي آيد؟!
چرا اين مباحث اساسي به بحث و گفتگو 
ــود و چرا بخش  ــته نمي ش و تفحص گذاش
خصوصي در اين راستا سازماندهي نمي شود 

و نهادهای دانش محور حساس نيستند؟ 
امسال به جبر، تأمين بودجه كشور از بخش 
ــه، اين يك پيام  ــت به ظاهر كاهش يافت نف
دو وجهي است. يك مي خواهد اخطار بدهد 
ــه موتور تامين بودجه از بخش نفت دچار  ك
ــت و ديگر مثل سابق  ــي اس ــكال اساس اش
ــه آن را  ــا از درون هم ــت. البته كه م نيس
مي دانيم و لمس كرده ايم و آماده ايم و دوم 
ــور با ادامه اين روند دچار  اينكه اقتصاد كش
ــود و بايد هر چه زودتر كاری  بحران مي ش
ــجاعانه  ــتان كنيم. بياييم تصميم ش كارس
بگيريم و آماده تغيير به سمت مدلي مناسب 

و مطابق الگوی توسعه جهاني شويم. 
ــتمر ارزش های كهنه  بازارزش گذاری مس
ــي تمدن ها،  ــات تمام ــه حي ــرورت ادام ض
ــتني و تكامل پيشه  سازمان ها و آنچه زيس
ــازد. برای اين  ــت ، را نمايان مي س بوده اس
ــتر  ــت همچون ققنوس خاكس مهم الزم اس

ــتر برخاست. ــد و از بطن همين خاكس ش
شما بخواهيد، ما مي توانيم


