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بسم اهلل الرحمن الرحیم

چرا دولت در جلب سرمایه و فناوری خارجی باید به طور استراتژیک تغییر رویکرد دهد؟

 .1مقدمه
وزارت نفت از اواسط سال  ،1931بازنگری در کمّ و کیف نقش شرکت های نفتی خارجی در توسعه بخش باالدستی نفت
و گاز را آغاز کرد .پس از دو ساال تش

و در هرر  ،1931پیشنراد وزارت نفت تحت عنوان " شرایط عموهی ،ساختار و

الگوی قراردادهای باالدساتی نفت و گاز" به تصاوی

هیئت وزیران رسید .براساس این هصوبه ،شرکت های نفتی بزرگ

چندهلیتی ،هسائولیت اجرای عملیات اکتشا و تولید و هدیریت بر هخازن نفت و گاز کشور را بر عرد گرتته و پس از
 93سال ،نقشی هشابه قبل از انقشب اسشهی در صنعت نفت پیدا هیکنند .بدین ترتی  ،سرنوشت چند دهه آیند حوز
انرژی ،بودجه دولت ،اقتصااد هلی و شااید سایاست و استقشل کشور به این هصوبه هیئت وزیران که هبنای قراردادهای
جدید نفت و گاز خواهد بود ،گر خواهد خورد.
از همان ابتدا هتخصاصان هتعرد و ونندوست صنعت نفت ،نمایندگان هجلس عضو سازهان هردم نراد دید بان شفاتیت
و عدالت ،هتخصاصان نااهی و اهنیتی ،اساتید دانشگا  ،تشکلهای دانشجوی و رسانه ها هاجرا را رصد هیکردند و پس از
انتشاار هصاوبه در آبان  ،1931کوشش برای نقد این اقدام خطیر وزارت نفت شدت گرتت و سازهان بازرسی کل کشور،
دیوان عدالت اداری ،هیئت تطبیق هصوبات هجلس ،وزارت انشعات و دیوان هحاسبات نیز بدین جمع پیوستند .استقبال
وزیر هحترم نفت از هنتقدان هایه اهید بود و اگر نبود تصامیم نسنجید برخی هقاهات برای برخورد خشن با دانشجویان
عد التخوا ِ هعترض ،تضاا ،تضاای هنطق بود اسات .پس از پشیر

بخشای از ایراداتِ هنتقدان ،به درخواست هعاون اول

هحترم رئیس جمرور ،جمعی از هقاهات کشااوری و لشااگری ،تعدادی از هنتقدان و هساائوالن دساات اندرکار وزارت نفت
برای بررسی الگوی هشکور دعوت شدند .بعد از سه نشست نوالنی در دتتر هعاون اول ریاست جمرور و به ریاست جناب
آقای دکتر آقاهحمدی ،هنتقدان جداگانه دعوت شدند تا ایرادات خود را یک کاسه نمایند .هنتقدان که آقایان دکتر احمد
توکلی نمایند هجلس شورای اسشهی و عضو دید بان شفاتیت و عدالت ،دکتر حسن شکراهلل زاد عضو کمیته بازنگری
قراردادهای نفتی و عضاو هیئت علمی هرندسای هخازن دانشاگا صنعت نفت ،هرندس اصغر ابراهیمی اصل هعاون وزیر
نفت در ساه دولت و هتخصام هخازن نفتی و تعدادی از کارشاناسان و هتخصصان هخازن هیدروکربوری وزارت نفت از
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جمله آنان بودند ،برای این هقصاود نیز ساه نشست نوالنی برگزار کرد و روز دوشنبه  1931/21/12جمع بندی نارات
هنتقدان به انشع نشست اصلی رسید.
جمع بندی آن بود که این مصووبه م یتوامد شورایط ع ومی و الگوی قراردادهای باالدسوتی مفتی باشد ،و در
شکل فعلی ماقض قوامین باالدستی است ،حاک یت ملی را مخدوش میه سازد ،ظرفیت های مشابه داخلی ،به
ویژه توامایی های شرکت ملی مفت ،را تحلیل میبرد ،هیچ تض ینی برای امتقال فناوری مدارد ،خام فروشی را
تداوم میبخشود و سوم غیرمعقولی از منافع را به شرکتمای چندملیتی میدهد و در بلندمدت م کن است
خطراتی را متوجه اسوتقلل ملی م اید و در مج وع با مفاد و روح اقتصواد مقاومتی ماسوازاار است .در اداهه
جمع بندی شار داد شد که اگر نقائم اساسی هصوبه اصش شود ،این الگو احتماالً برای هعدودی از هیادین با ویژگی
های خاص هناساا خواهد بودل ولی برای اکتریت قانع هیادین و هخازن باید رو

های دیگری را به کار برد که هناتع

هلی را حداکتر ساازد .در عین حال هنتقدان در نشاسات  11سااعته روز دوشنبه  1931/21/12در جرت رتع نقائم،
هشاارکتی جدی و تعاالنه داشاتند تا انشاا اهلل زحمات انجام شد الاقل برای هیادین خاص توق الشکر قابل برر برداری
گردد.
در این گزار

ابتدا چکید هصاوبه "شارایط عموهی ،سااختار و الگوی قراردادهای باالدساتی نفت و گاز" ارائه هیشودل

سپس دالیل هنتقدان تقدیم هیگردد و در انترا برخی پیشنرادهای راهگشا نیز ارائه خواهد شد.

 .1چکیده تصویب مامه الگوی جدید قراردادهای مفتی
از آغاز بحث نراحی هدل جدید قراردادی تا زهان رونمایی از آن ،اهدا هختلفی برای این قرارداد هعرتی شد است که
از جمله هرمترین آنها هی توان به هوارد زیر اشار کرد:
 جشب سرهایه گشاری خارجی
 انتقال دانش تنی و تناوری
 تولید صیانتی از هخازن و اتزایش ضری بازیاتت
 حضور در بازارهای بین المللی با ایجاد شرکتهای ( E&Pاکتشا و تولید) داخلی
در هدل جدید ،هدت قراردادهای نفتی ،بدون در نار گرتتن دور هفت سااله اکتشاا  12 ،ساال است و بسته به تواتق
نرتین تا  11ساال نیز قابل اتزایش خواهد بود .این قراردادها در برگیرند تماهی تعالیترای باالدستی نفت و گاز اعم از
اکتشا  ،توسعه و تولید هیشود(بند ذ هاد  )1و قابلیت اجرا در تماهی گستر جغراتیایی آبی و خشکی ایران و آب های
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آزاد بین المللی جوار کشاااور را دارد(بناد د هااد  )1و باالقو هی تواناد تماهی هیادین اکتشااااتی در آیند را نیز در
برگیرد(بند ر هاد .)1
در این الگو کلیه هزینه های هسااتقیم و غیر هسااتقیم و هزینههای برر برداری را شاارکت خارجی هیپردازد و تماهی
هزینهها به همرا برر بانکی و همچنین دساتمزد ،ساود و سایر هزینه های جانبی ،هطابق جدول زهان بندی ،از هحل
حداکتر  12درصاد تولید هیدان ،به شرکت خارجی پرداخت هی گردد  ،به نوری که نرخ بازگشت سرهایه هورد انتاار و
هنطقی برای نر خارجی تأهین شاود(بند ت و بند ط هاد  .)1هقصاود از دستمزد ،پاداشی است که به ازای هر بشکه
تولید نفت یا هر هزار توت هکع گاز تولیدی از هیادین دساات نخورد یا هر اضاااته تولید از هیادین در حال تولید ،به
شاارکت خارجی پرداخت هیگردد .از نار الگو ،با وجود این دسااتمزد ،نر خارجی به تولید صاایانتی و حداکتر کردن
تولیاد نرایی از هیادین ترغی

هیگردد .به هناور جشاب تر شااادن قراردادها ،این دساااتمزد به قیمت نفت نیز هرتبط

گردید تا شارکت خارجی در ساود و زیان حاصل از اتزایش یا کاهش قیمت نفت سریم گردد .این دستمزد هتناس با
توان تولید و ریسک اکتشاتی هر هیدان و قیمت بین المللی نفت و گاز هحاسبه گردید و همچنین در هیادین هشترک و
تعالیت های پر ریساک اکتشااتی ،ضرای هحاسبه این دستمزد اتزایش هییابد .نبق هفاد هندرج در الگو ،این دستمزد
هبنای اصلی انتخاب نر خارجی خواهد بود(بند ب هاد .)6
در این الگوی قراردادی ،هزینه ها برآوردی و با ساااقف باز اسااات(بند ل هاد  1و بند ث هاد  .)3همچنین شااارکت یا
هشارکتی توسط نر خارجی با هشارکت شرکت های صاح صشحیت ایرانی تأسیس هیگردد که کلیه عملیات توسعه
و برر برداری هیدان نفتی را تحت ناارت ،هدیریت و هسائولیت شرکت خارجی و با پشتیبانی کاهل تنی و هالی وی به
انجام هیرسااند(بند ع هاد  .)1هطابق هتن هصوبه ،هد از این هشارکت ،اتزایش توان هدیریتی شرکت های داخلی و
انتقال دانش تنی و تناوری عنوان شااد اساات .اگرچه در هتن تصااوی ناهه هیئت دولت صاارتاً به تأیید صااشحیت این
شارکت از سوی شرکت هلی نفت اشار شد است لیکن در خصوص نحو انتخاب این شرکت ها ،نحو و بستر هشارکت
دو نر خارجی و داخلی ،هساائولیت هر کدام در هوضااوع قرارداد ،سااازوکار تحقق اهدا اعشهی و تبعات اجتماعی و
اهنیتی این شاراکت هیچگونه ساخنی به هیان نیاهد و هسئوالن ذیربط نیز پاسخ روشنی به این سؤاالت کلیدی نداد
اند.
در عین حال که حفظ حاکمیت کشاور در الگو تصاری گردید اسات ،هدیریت کل پروژ و هرندسای هخزن به صورت
کاهل به شرکت خارجی هحول گردید است(بند ج هاد  3و بندهای ع و ذ هاد  .)1اگر شرکت هلی نفت ایران به عنوان
کارترها بخواهد بخشای از برر برداری را به شارکت های تابعه خود واگشار نماید ،شارکت تابعه باید تماهی دستورالعمل
های نر دوم قرارداد را بی کم و کاساات اجرا نمود و اگر تبعیت از برخی دسااتورالعمل ها را به لحاف تنی و اجرایی
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برخش هصاال هخزن تشاخیم داد و اجرا ننماید ،این اهر به هنزله نقق قرارداد اصاالی از سوی کارترها تلقی شد و
شرکت هلی نفت را هلزم به پرداخت خسارت خواهد کرد(تبصر بند الف هاد .)11

 .3چکیده مم ترین مقائص
 311اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه امرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی
هخازن و هیادین نفتی و گازی کشاور بر اساس شاخمهایی هعین ،نایر پیچیدگی هخزن ،توسعه یاتته یا توسعه نیاتته
بودن ،هستقل یا هشترک بودن ،در خشکی یا دریایی بودن ،ریسک عملیاتی تولید ،نفتی یا گازی بودن هیدان و یا الزاهات
سایاسای و اقتصادی کشور تنوع هییابند ،به همین دلیل ،نیازهند سبدی از قراردادهای هتنوع نفتی هستندل در حالیکه
هصاوبه هیئت دولت در صادد است برای تماهی تعالیترای باالدستی صنعت نفت تنرا یک الگو تعیین نماید که به دلیل
تنوع شارایط و هتغیر بودن شااخمهای هربوط به هر هیدان و هخزن ،تحقق اهدا هطلوب در هر هورد از الگوی حاضر
هقدور نیسااات  .به عشو  ،ارائه یک الگوی قراردادی برای همه هیادین ،قدرت چانه زنی را از وزارت نفت سااال نمود و
شرایط هطروحه در این الگو به عنوان کف انتاارات نر های خارجی قرار خواهد گرتتل در نتیجه اهتیازهایی بیشتر از
آنچه در این الگو نر گردید است از سوی شرکتهای خارجی هطالبه و اخش خواهد شد.
 9.1تسلط شرکت های خارجی بر منابع مفتی و اازی و مقض حاک یت ملی
در الگوی جدید ،شارکتهای خارجی هیتوانند در تماهی تعالیتهای باالدساتی هیادین شااهل اکتشا  ،توسعه و تولید
حضااور پیدا کنند(هاد  1هصااوبه) .نول هدت این قرارداد  12سااال اساات که تا  11سااال قابل اتزایش بود و در هوارد
اکتشاااتی نیز تا هفت سااال به این هدت اتزود خواهد شااد .با توجه به اینکه بکارگیری این قرارداد به قلمرو جغراتیایی
خاص یا هیزان تولید نفت و گاز هشاخصای هحدود نشاد اسات ،بر اسااس آن ،شرکتهای خارجی برای هدتی نوالنی
هیتوانند در تماهی هیادین کشاور از دریای خزر تا خلیج تارس و دریای عمان حضور داشته و در تماهی اهور هربوط به
نفت و گاز کشاور تعالیت کنند .تصمیم در هورد هیزان سرهایه گشاری ،هیزان تولید و اتزایش و کاهش آن ،هدیریت کل
پروژ و هرندسی هخزن از آن جمله است .لشا بکارگیری این قرارداد در حجم وسیع به هعنای واگشاری بخش عایمی از
اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به شرکتهای نفتی خارجی است.

همچنین نبق بند د هاد  1هصوبه هیئت دولت" ،چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سط تولید و یا توقف آن به هر
دلیلی به جز دالیل تنی هربوط به هیدان یا هخزن داشاته باشد ،اولویت اعمال چنین کاهشی از سط تولید هیدان ها یا
هخزنهایی که هتعرد به بازپرداخت نیساتند ،هی باشاد و در صاورتی که این تصامیم در هورد هیدان یا هخزن هوضوع
قرارداد اتخاذ شاود ،نباید در بازپرداخت هزینهها و دستمزد هتعقله به نر خارجی تأثیر بگشارد ".بر این اساس اگر این
قراردادها در سط وسیعی بکار گرتته شود و وزارت نفت به هر دلیلی جز دالیل تنی ،از جمله دالیل سیاسی ،اقتصادی،
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کاهش ساارم اوپک ،کاهش قیمت نفت و تحریم ترو

نفت ،بخواهد هیزان تولید خود را از هیادین هوضااوع این قرارداد

کاهش دهد ،عشو بر زیان ناشی از کاهش تولید ،باید تماهی بازپرداختها و دستمزد پیمانکار را برای تولیدی که صورت
نگرتته ،به نور کاهل بپردازد .بنابراین ،کشور هیپشیرد اختیار

در اعمال حاکمیت هلی بر هنابع نفت و گاز هحدود شود

زیرا نمی تواند به دالیل سایاسی و اهنیتی و یا حتی تأثیرگشاری بر قیمت های جرانی نفت ،تولید خود را از این هیادین
کاهش داد و پشیر

این هوضوع و بکارگیری این قرارداد در سط وسیع و در هیادین هختلف ،هیتواند در آیند کشور

را دچار بحران ساخته و آسی پشیری در برابر تحریمهای احتمالی را اتزایش دهد.
 313تضوعی

ک و کی

ظرفیت تخصووصووی شوورکت ملی مفت و شوورکت های تابعه و شرکتهای بخش

خصوصی
بر اسااس هاد  2و نیز بند " ع" هاد  1و بند "الف" هاد  11الگوی هصوب ،در هیادینی که در حال حاضر شرکتهای
توساااعه و تولید تابع شااارکت هلی نفت ایران در آنها تعالیت هیکنند ،در نول هدت قرارداد عمشً کلیه ساااازهان های
هرندسای هخازن و هرندسای نفت بعنوان نمایندگان هالک هخزن از دخالت جدی کارشاناسی در توسعه و تولید هیدان
کنار گشاشاته خواهند شاد .در نتیجه عدم تعالیت کارشناسی سازهان های هرندسی شرکت های تابعه شرکت هلی نفت
در یک دور نوالنی هدت  12تا  91سااله ،عمشً این سازهانها تضعیف شد و صنعت عایم نفت و گاز ایران در آیند
به شکلی سازهان یاتته به حضور و تعالیت شرکترای خارجی وابسته خواهد شد.
به عشو واضا اسات که چارچوب درنارگرتته شد در الگو هنجر به آن هی شود که به دلیل جاذبه های هالی و سایر
هشوقهای قابل ارائه در شرکتهای خصوصی به ویژ شرکتهای خارجی ،شرکت هلی نفت ایران قدرت جشب ،بکارگیری
و نگرداری نیروی انسااانی هتخصاام خود را از دساات داد و شاارکتهای برر برداری تابعه وزارت نفت نیز در اثر خروج
هتخصصین خود تحقیر شد و به حاشیه راند هی شوند .درست است که در وضعیت کنونی نیز بخشی از هتخصصان ها
به کشورهای همسایه هیروند ولی در صورت انعقاد قراردادهای هبتنی بر این الگو ،جابجایی نیروهای هتخصم نفت و گاز
به شرکت خارجی قب خویش را از دست هیدهد و هشروعیت هییابدل بدون آن که هزینه اجتماعی و انتقال جغراتیایی
هترت بر خروج نخبگان از کشاور ،این جا وجود داشته باشد .همچنین تجربه اندوخته شد در نول سالیان هتمادی در
بدنه کارشاناسای شارکت هلی نفت و شرکتهای تابعه بش استفاد هاند و روحیه جرادی که الزهه اجرای سیاستهای
اقتصاد هقاوهتی است ،تغییر هیکند.
 313شرکت ع لیاتی مشترک؛ موضوعی پرابمام
نبق گفته هسئوالن وزارت نفت ،هد از تشکیل شرکت هشترک ،تبدیل شرکت ایرانی به شرکت  E&Pو ایجاد زهینه
های حضااور ایرانیان در بازارهای بینالمللی ،انتقال دانش تنی و تناوری اساات .حال آنکه با ساااختار تعریف شااد برای
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شارکت هشاترک ،شارکت ایرانی حاضار در هشارکت ،صرتاً نمایند ای برای شرکتهای خارجی خواهد بود که به عنوان
کارچاق کن نر خارجی در کشاور عمل کرد و نبعا از قِبَل این هشارکت ،انتقال دانش تنی و تناوری به نر ایرانی
هحقق نخواهد شدل بلکه شرکت داخلی به شدت به بنگاهی نازپرورد و هصر کنند تبدیل و پویایی و نوآوری و کنکا
برای ارتقا دانش و تناوری خود را از دست هیدهد.
همچنین در هتن الگو از هدیریت پروژ و هطالعات هرندسی هخزن به عنوان هوضوعات ویژ ای یاد شد است که نر
خارجی باید رأساً و بدون هشارکت نر ایرانی انجام دهدل در نتیجه حتی در صورت تش

شرکت ایرانی برای یادگیری

نیز اهکانی برای انتقال دانش در این هوارد کلیدی در قرارداد پیشبینی نشااد اساات .نکته حائز اهمیت دیگر این که در
الگوی قراردادی ،از هرم ترین ارکان قراردادها که هدیریت هخزن اسات ،ساخنی به هیان نیاهد و عمشً هیچ سازوکاری
برای درگیر شادن شرکت ایرانی در این عرصه دید نشد و کل هوضوع در اختیار نر خارجی قرار داد شد است .از
ساااوی دیگر باا وجود الزام شااارکتهای برر بردار تابعه هجموعه شااارکت هلی نفت ایران به رعایت بی چون و چرای
دستورالعملهای شرکتهای خارجی ،عمشً اهکانی برای هدیریت هخزن توسط نیروهای ایرانی باقی نمیهاند.
در هورد نحو انتخاب شرکتهای داخلی همکار شرکت خارجی نیز ابراهات هتعددی وجود دارد .انتاار آن بود که همرا
با انتشاار هتن هصاوبه و سپس هتن ویرایشهای هختلف از قراردادها ،هعیارهای انتخاب شرکتهای ایرانی شریک نر
خارجی تعیین و اعشم هیشادند ،اها این هوضوع تاکنون انجام نپشیرتته است .در همین حال ،نرادی به نام "باشگا نفت
و نیروی ایرانیاان" ظرور هیکناد که اعضاااای هیئت اهنا و هیئت هدیر آن از هقاهات دیروز و اهروز نفتی و غیرنفتی
دولتاند ،و برخی از آنان در بس ایاری از شاارکترای نفتی شاابه دولتی یا خصااوصای کشااور عضااو هیئت هدیر یا دارای
سامترای کلیدی هساتند .همین نور سارهایهداران بخش خصاوصای و بخش خصولتی نیز در هیان آنان حضور دارند.
باشاگا نفت و نیروی ایرانیان نبق اسااسناهه ،هیخواهد عرصه انرژی را دید بانی کند و اتاق تکر و هشاور قوای سهگانه
باشااد و به هتابه پلی بین کارآترینان و تعاالن اقتصااادی در بخش خصااوص ای داخلی و خارجی با تصاامیم گیرندگان و
هجریان در قوای سااهگانه عمل کند .بدین ترتی باشااگا  ،قدرت باالیی در البیگری برای شاارکتهای خارجی و قدرت
زیادی درانتخاب شاارکتهای ایرانی برای هشااارکت با نر های خارجی بدساات خواهد آورد .این ساااختار شااائبه ایجاد
رانتهای کشن نفتی را به شدت تقویت هی نماید .نبیعی است رانتهای ایجاد شد با توجه به درازهدت بودن قرارداد و
دائمی بودن جریان سود ،زهینه ساز تسادهای بسیاری در حوز نفت و گاز ،سیاست و اقتصاد خواهد شد.
 9.1مادیده امگاشتن اصول امتقال فناوری در الگوی پیشنمادی
در این الگو پیشانراد شد است که یک شرکت خارجی که قابلیت توسعه هیدان را دارد و کار اصلی آن هدیریت پروژ
در سط کشن است با شرکتهای  ( EPCهرندسی  -تأهین – ساخت) و یا ( GCپیمانکار عموهی) ایرانی که آنها نیز
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همین توانمنادی را دارند(ولو کمتر) وارد هشاااارکت شاااوند تا از این نریق انتقال تناوری صاااورت پشیرد .حال آنکه
شرکتهای نفتی بینالمللی ،پیمانکاران عموهی بود و غالباً خدهات تناوری را از شرکتهای هتوسط و کوچک هیخرند
و بنابراین شااارکت ایرانی حاضااار در هشاااارکت الزاهاً نمیتواند تناوری جدید و برتر را دریاتت کند .در نتیجه این نوع
هشاارکت هنتج به هعجز ای خاص در انتقال تناوری نشد و باعث توانمند شدن سازندگان قطعات و تجریزات داخلی و
شرکت های ارائه دهند خدهات یا شرکت های هشاور هرندسی هخزن نمی گردد .همچنین در الگوی قراردادهای جدید
الزاهی برای اتزایش تولید از نریق بکارگیری تناوری نوین وجود ندارد و شاارکتهای خارجی با هر روشاای که هوتق به
اتزایش تولید شوند ،عشو بر هزینه های خود و برر آن ،پادا

قابل توجری نیز دریاتت هیکنند .از سوی دیگر ،وضعیت

اغل هخازن نفت و گاز کشاور به گونه ای اسات که شرکتهای خارجی با صر هزینهای اندک و تنرا با انجام عملیات
بربود برداشت از هخزن هیتوانند ظرتیت تولید نفت و گاز را اتزایش دهند بدون اینکه نیاز به استفاد از تناوری پیشرتته
وجود داشته باشد و در قِبال آن ،عشو بر هزینههای خود ،پادا

قابل توجری نیز دریاتت نمایند.

به عشو هیچگونه سازوکار هشخم و تضمین شد ای نیز برای انتقال تناوری از شرکت خارجی به نر ایرانی در الگو
تعریف نگردید و در صورت استفاد یا عدم استفاد نر خارجی از تناوری های برتر و جدید نیز هیچ سازوکار تشویق
یا تنبیری در نار گرتته نشاد اسات .این ضاعف های الگوی قراردادی حاکی از آن اسات که هسئله انتقال تناوری جز
ویترینی لوکس و نمایشای و تبلیغاتی نیسات ،و دساتاورد خاصای برای کشاور نخواهد داشات .اظرارات صری یکی از
هسائولین وزارت نفت در جلسه دوشنبه  31/21/12هبنی بر اولویت نداشتن هوضوع انتقال تناوری در این قراردادها نیز
هؤید این هطل است.
از نر دیگر ،بر اسااس چارچوب هدل جدید قراردادی ،شارکت هلی نفت ایران هی بایست با شرکت هشترک ایرانی –
خارجی که هردو خصاوصای اند ،وارد عقد قرارداد توساعه هیدان شاود و هر دو شارکت از هزایا و سااود پروژ به نسبت
شاراکت برر هند خواهند شاد ،نبیعتاً اولویت اول شرکت خصوصی ایرانی و خارجی کس سود حداکتری از پروژ و نه
لزوهاً انتقال تناوری هورد نیاز کشاور است  .لشا در هواردی که کس سود در تعارض با هسائل انتقال تناوری و یا هوج
زهانبر شادن دور انجام پروژ گردد ،نبیعی است که نر ایرانی ،حتی با هلزم شدن به کس تناوریهای روز ،بسیار
هحتمل اسات که کسا درآهد از پروژ را به کسا تناوری جدید ترجی دهد .در نرایت این هنابع کشاور است که در
اختیار شرکت های بیگانه قرار گرتته و دانش تنی و تناوری نیز نصی کشور نخواهد گردید.
بر اساس تحقیقات ناری و تجربی دربار اثر سرهایه گشاری هستقیم خارجی بر انتقال تناوری ،از  12پژوهش انجام شد ،
در  6هورد که هیزبان توسعه یاتته بود  ،به نتیجه قابل قبول در حوز انتقال تناوری هنجرگردید است .در هقابل ،ارتباط
این دو هتغیر در کشاورهای درحال توساعه هنفی یا از نار اقتصاادسنجی غیر هعنادار بود و در هجموع هدارک نشان
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هیدهد که نتایج در برترین حالت ،هتبت و هنفی و درهم اسااات و هیچ نتیجه روشااانی دال بر اینکه بنگا های داخلی
همیشاه و به روشانی از حضور چندهلیتی ها برر هیبرند ،وجود ندارد .1تحقیقات نشان هی دهد که در ارتقای تناوری،
اصاش سایاست های عموهی که تغییرات بنیادین را هد هی گیرد ،بسیار هرم تر از سیاست های خاص جشب سرهایه
گشاری خارجی اسات .در واقع تبلیغ هوضاوع اثر هتبت و چشمگیر سرهایه گشاری هستقیم خارجی بر ارتقای تناوری به
این دلیل صورت هی گیرد که هسابقه ای در داخل کشورهای هیزبان برای ارائه پیشنرادهای جشاب تر به این شرکت ها
به وجود آید و در نتیجه آن ،رانت آسان و هسرتانه ای عاید این شرکت ها گردد.1
 313خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی ش ار خارجی
خط پایه تخلیه یکی از هوارد کلیدی در این الگوی قراردادی است .زیرا بر اساس بند ب هاد  ،6هبنای پرداخت دستمزد
به پیمانکار ،اضاته تولید نسبت به خط پایه تخلیه بود و بازپرداخت هزینه های هستقیم ،غیر هستقیم ،برر برداری و
هزینه تأهین هالی ،دستمزد یا پادا  ،سود و هزینه های جانبی دیگر به نر خارجی نیز از هحل درآهد حاصل از حداکتر
 12درصد اضاته تولید نسبت به خط پایه تخلیه صورت هی گیرد .لشا در نار گرتتن هبنای صحی و دقیق خط پایه تخلیه
جرت ارزیابی پروتایل تولید سالیانه نر خارجی و بازپرداخت هزینه ها دارای اهمیت توق العاد باالیی است.
لحاف کردن یک خط پایه تخلیه ثابت و کاهند از ابتدای قرارداد برای بلندهدت ،با اصول تنی و واقعیات هخزنی (هانند
تغییرات حاصل از اتزایش شناخت نسبت به ابعاد نبیعی هخزن) سازگاری ندارد .همان نور که در بند ژ هاد  1در تعریف
برناهه توسعه هخزن نیز آهد است ،رتتار واقعی هخزن در اثر تولید با زهان تغییر هیکند و برناهه توسعه با توجه به این
اصل باید در نی زهان هورد بازنگری قرار گیرد .این اهر در هورد تعریف خط پایه تخلیه نیز صادق است .لشا الزم است
خط پایه تخلیه نیز همانند برناهه توسعه به صورت سالیانه با توجه به تولید همان سال بازنگری شود و صرتاً بابت اضاته
تولید نسبت به خط پایه تخلیه همان سال به پیمانکار دستمزد داد شود .هوضوعی که در هصوبه هیأت دولت به صورت
ثابت و از ابتدای قرارداد دید شد و سود بیشماری را برای نر خارجی به ارهغان هی آورد.
از سوی دیگر ،تعالیت های نگرداشت توان تولید نایر تعمیر چا ها و حفر چا های اضاته که در شرکت های برر بردار
زیرهجموعه شرکت هلی نفت ایران بهنور هعمول در حال انجام است ،باید در خط پایه تخلیه لحاف گردد و در صورتی که
شرکتهای خارجی با بکارگیری تناوریهای نوین ،اقداهاتی غیر از عملیات هوجود در صنعت نفت ایران انجام دهند ،پادا
دریاتت نمایند .اها در هدل قراردادهای جدید ،شرکت های خارجی حتی با انجام اقداهات هعمولی و جاری شرکتهای
ایرانی نیز شایسته دریاتت پادا

چشمگیر شناخته شد اند.
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 9.7پرهیز از خامفروشی و تک یل زمجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید
هسائله ی تکمیل زنجیر ارز

صنعت نفت و لزوم رهایی از دام خامتروشی نیازهند برهان واستدالل نیست ،چرا که در

تماهی اسناد باالدستی ناام در حوز انرژی نایر بند  3سیاست های ابشغی هقام هعام رهبری در بخش نفت و گاز ،بند
 2هاد  9قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ،بندهای 19تا  11سایاست های کلی اقتصاد هقاوهتی و بندهای 16و12
سایاساتهای کلی برناهه ششم توسعه به عنوان الزام قانونی و وظیفه وزارت نفت به تصری بیان شد است .همچنین بر
همه هتخصاصاان صنعت روشن است که هرچه به سمت انترای زنجیر ارز
ارز

نفت و گاز حرکت نماییم ،عشو بر کس

اتزود قابل توجه و تواید هتعدد اقتصاادی ،ترصات های شاغلی بسایار بیشاتر و با هزینه ایجاد بسیار پایین تری

تراهم خواهد شاد .بر اساس هطالعات انجام شد  ،هیزان شغل ایجادی با هبلغی هشخم در صنایع پایین دست 12 ،برابر
بیشتر از صنایع باالدستی است .این هوضوع برای کشور ها که دارای نرخ باالی بیکاری و نیروی جوان نخبه تراوان است،
بسایار کلیدی اسات .هضااتا اینکه ،هرم ترین هشاکل حال حاضر کشور در توسعه زنجیر های ارز

صنایع پاالیشی و

پتروشیمیایی در کشور ،نداشتن تکنولوژیهای به روز هتناس با هراحل هیانی و نرایی زنجیر تولید است که باید از این
ترصت برای کاهش این هشکل به خوبی برر گرتت.
لیکن در الگوی قراردادهای جدید نفتی به این الزام قانونی و اهر اثبات شااد اقتصااادی ،توجه نشااد و به جای بررساای
الگوی قراردادهای یکپارچه باالدست و پاییندست ،تنرا به بخش اکتشا و تولید نفت خام بسند شد است که ثمر ای
جز اتزایش خامتروشاای به همرا ندارد .حال آنکه تجربه انعقاد قراردادهای یکپارچه باالدساات و پاییندساات که تحت
عنوان :
Fully integrated upstream-downstream

شاناخته هی شاوند ،هنحصار به کشاورهای توساعه یاتته نیسات و حتی کشاورهای همساایه و رقی ها نیز بسیاری از
قراردادهای خود را به صورت یکپارچه باالدست و پاییندست تدوین و عملیاتی نمود اند.
 313عدم وجود سازوکار جری ه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعمدات
با بررسای الگوی جدید قراردادی هشحاه هیشود که هتاسفانه نه تنرا هیچگونه سازوکاری برای جریمه نر خارجی و
یا تسااخ قرارداد در صااورت عدم ایفای تعردات و یا عدم نیل به اهدا قراردادی تعریف نشااد  ،بلکه در هواردی ،عمشً
ریسک های قراردادی بر عرد کارترها(شرکت هلی نفت ایران) گشاشته شد است .در بند ت هاد  9هصوبه چنین تصری

گردید اسات" :کلیه خطرات ،ریساک ها و هزینه ها در صاورت عدم کشاف هیدان یا هخزن تجاری یا عدم دستیابی به
اهدا هورد نار قراردادی و یا ناکاتی بودن هحصاول هیدان یا هخزن برای اساترشک تعردات هالی ایجاد شد بر عرد
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نر دوم قرارداد هی باشد ولی در صورت عدم کفایت هیزان تولید تخصیم داد شد برای بازپرداخت هزینه های انجام
شااد توسااط نر خارجی در دور قرارداد ،هزینه های بازپرداخت نشااد در دور نوالنی تری که در قرارداد تعریف
خواهد شد ،بازپرداخت هی گردد ".در نتیجه اوالً اگر ترضاً نر خارجی به هخزن آسی وارد کند و هیدان ،تولید قبل از
قرارداد خود را از دست بدهد ،تنرا بازپرداخت هزینه ها به وی صورت نمی گیرد و جریمه ای بابت صدهه به هخزن از او
اخش نمیشاود .لشا در این حالت هخزن آسای دید و تولید از آن نسابت به حالت اولیه کاهش یاتته ولی هیچ ریسکی
هتوجه نر خارجی نیست و تمام غراهت آن با ایران است.
توجه شاود که آسای به هیادین بزرگ کشور به هیچ وجه قابل جبران نیست و صدهه به آنها به هعنای از دست دادن
هیلیاردها دالر به صورت یکجا است .ثانیاً اگر تولید هحقق شد از سوی نر خارجی به هر دلیلی کمتر از وعد اعشهی
او باشااد ،به دلیل عدم کفایت هیزان تولید تخص ایم داد شااد برای بازپرداخت هزینهها ،بدون اینکه جریمهای هتوجه
نر خارجی گردد ،بازپرداخت تماهی هزینه هایش صرتاً در دور بازپرداخت نوالنیتری انجام خواهد شد و باز هم هیچ
ریساکی هتوجه نر خارجی نیسات .هتأسافانه به نار هیرسد عدمالنفع نر خارجی در این هدل قراردادی به عنوان
جریمهای برای آن در نار گرتته شد است! در حالی که کاهش روشن است که شرکت خارجی ریسک به هرات

کمتری

نسابت به کارترها تحمل هینمایدل زیرا در صورت عدم تحقق تولید توسط شرکت خارجی ،کشور ایران عشو بر از دست
دادن زهان ،ریسااک از دساات دادن ساارم خود از بازار جرانی نفت ،کسااری بودجه و بروز بحرانهای اجتماعی را تحمل
کرد و شرکت خارجی تنرا اصل پول و سود خود را با اندکی تأخیر دریاتت هی نماید!
 .3ج ع بندی و پیشنماد
الگوی قراردادهای باالدسااتی نفت وگاز ،به علت تعارض با قوانین ،نقق حاکمیت هلی ،حرکت در خش جرت اقتصاااد
هقاوهتی ،اضامحشل شارکت هلی نفت ایران ،توسعه خام تروشی ،تولید غیرصیانتی ،تضمین هناتع هنگفت برای شرکت
های خارجی ،به وجود آهدن تعدادی شاارکت های ایرانی هورد تأیید وزارت نفت (احتماال از بین اعضااای باشااگا نفت و
نیروی ایرانیان) و گشاشاتن آنرا در داهن شرکت های خارجی برای هشروعیت بخشیدن به دریاتت کمیسیون های باال و
هساتمر برای حداقل  11ساال ،قرار دادن هیادین تماهی گساتر سارزهین ایران به شرکت های خارجی حداقل برای 2
ساال دور اکتشاا و  11ساال توسعه و برر برداری که برای دور دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و
تناوری برتر به شاارکت هلی نفت و شاارکت های تابعه ،خش هصااال هلی و هناتع اسااتراتژیک ناام اساات و بایسااتی
هشاکراتی که در حال حاضر با شرکت های خارجی در این راستا در جریان است هتوقف گردد .با توجه به نقائصی که در
این گزار

هطر گردیاد ،بکارگیری این هدل بدون اعمال اصاااشحات بنیادین ،برای هیچیک از انواع هیادین و هخازن

هیدروکربوری کشااور (با هر درجه ریسااک و هر هیزان ساارهایه گشاری الزم و تناوری هورد نیاز) به صااش کشااور و در
راستای هناتع هلی نیست.
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این نکته نیز قابل توجه است که هرم تر از خود الگوی ،IPCپروژ های هد در قراردادهای هنبعث از آن است که باید
توساط وزارت نفت تعیین شاود .بر اساس دالیل ارائه شد  ،اگر نقائم اساسی این هصوبه اصش شود ،هی توان از الگوی
قراردادی  IPCبرای هیادینی خاص استفاد کرد .بررسیهای تنی و کارشناسی هتخصصان هتعرد شرکت هلی نفت نشان
هیدهد که این الگوی قراردادی در ساط هحدود و هشاخم تنرا قابلیت اساتفاد در هیادین هشترک تشت قار و آب
های عمیق دریای خزر را دارد .با توجه به وجود هخازن و هیادین هتعدد و هتنوع با شارایط ناهمساان ،هنطقی است که
یک الگوی قرادادی برای تماهی هخازن و هیادین کشاور تجویز نشاودل بلکه با استفاد از ظرتیت هاد  2قانون وظایف و
اختیارت وزارت نفت ،تماهی هخازن و هیادین بر اسااس شااخم های خاص خود در چند گرو دستهبندی شود و برای
هر دسته شرایط عموهی قراردادها جداگانه تنایم گردد.
تجارب گششته و شواهد و قرائن تعلی نشان هیدهند ،شرکت های بین المللی نفتی در قال های دیگری نیز حاضرند در
پروژ های باالدستی صنعت نفت کشور تعالیت نمایند .اگر هم در وهله نخست بیهیلی نشان دهند ،با تعقی

راهکارهای

تقدیمی در سطور آتی و با جل همکاری شرکتهای هتوسط و کوچک و هجرب خارجی ،شرکت های بزرگ نیز داونل
خواهند شاد .تجربه اندونزی پس از اساتقشل که قراردادهای دور است عمار را هتوقف کرد و الگوی هشارکت در تولید را
ارائه کرد عبرت انگیز است که ابتدا شرکتهای چندهلیتی ،صنعت نفت اندونزی را تحریم کردند ولی وقتی شرکتهای
کوچک غربی کارها را پیش بردند ،چندهلیتی ها هم با سراتکندگی پیش آهدند.
توجه به ظرتیت های عایم داخل کشور ،برر گیری از الگوی اصش شد قراردادهای بیع هتقابل ،تجزیه نیازهای توسعه
صااانعات نفات و گاز به تأهین هالی ،خرید یا سااااخت تجریزات تنی ،نراحی یا تأهین تناوری های نرم با اساااتخدام
هتخصاصاان بازنشاسته برجسته نفتی از کشورهای غربی و یا خرید اکتریت سرام شرکتهای کوچک ولی توانا از حیث
تناوری از کشاورهای هجرب نفتی ،برون ساپاری بخشهایی از خدهات تخصصی هورد نیاز و حتی هشارکت در تولید با
شرکتها و کنسرسیومهای توانمند داخلی ،سرهایهگشاری یکپارچه در باالدست و پاییندست با هد خلق ثروت ،ارز
اتزود  ،اشتغال انبو و پایدار و هقاوم سازی اقتصاد در هقابل تکانههای سیاسی ،اقتصادی و تحریمهای احتمالی ،به عنوان
را های جایگزین هیتواند در اصش هصوبه هیأت هحترم وزیران به آن ها توجه شود.
در بار تأهین هالی پروژهای نفتی باید به واقعیت بازار سارهایه جرانی توجه داشت .از دهه  1332نرخ برر در آهریکا و
به تبع آن در سایر کشورهای ثروتمند به نور یکنواخت و تدریجی کاهش یاتت .نرخ برر واقعی بلند هدت از  1درصد از
دهه  1332به نزدیک صافر رساید اسات .اهروز نرخ برر واقعی اوراق قرضاه خزانه داری آهریکا به زیر  1درصد تنزل
یاتته است .نوالنی بودن دور نرخ برر نازل هوج شگفتی پیش بینی کنندگان بازار سرهایه است .9در هیان هدت نیز
Crews J., Kliesenv K. L., Waller C. J.(1216),” Focus on Low Real Interest Rate Might Be Misplaced”, The Regional Economist, January
1216
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باه نار هیرساااد که این روند اداهه یابد .لورنس سااااهرز( )Lawrence Summersوزیر خزانه داری کلینتون و رئیس
بازنشاساته دانشاگا هاروارد نرخ برر واقعی را نی  12ساال دیگر زیر صفر پیش بینی هیکند .1چه کاهش نرخ برر را
نتیجه اشااباع پس انداز در کشااورهای ثروتمند و عارضااه چند دهه اخیر بدانیم یا آن را پدید ای جرانی و با سااابقه
بشاماریم ،1چه به ترضایه رکود سانتی لورنس ساهرز بیشتر برا بدهیم و حتی به پیروی از سوئیزی آن را ویژگی ذاتی
برای ناام ساارهایه داری بشااماریم 6و یا نابرابری توزیع درآهد را دخیل در کار بدانیم ،2هازاد انباشاات ساارهایه در بازار
سارهایه اهری قطعی اسات و تأهین سرهایه برای پروژ های نفتی آن قدرها که ادعا هیشود سخت نیست .به ویژ آن که
پس از برجام بنا بر برآورد هؤسسات هعتبر ،انواع ریسکهای هرتبط با ورود سرهایه به ایران کاهش یاتته است.3
با اساااتقبال ابتدایی وزیر هحترم نفت از هنتقدان و پیگیری هعاون اول هحترم رئیس جمرور برای تبیین تماهی نقائم،
انتاار این اسات که پیشانراد تغییر اساتراتژیک رویکردها ،پشیرتته شاود .در صاورتی که وزارت نفت به اشکاالتی که
دساتگا های ناارتی ،اسااتید ،هتخصصان و دلسوزانِ هردم و ایران هطر کرد اند توجه نکند و بر اساس این هصوبه با
نر های خارجی پیمان ببندد ،با هقاوهترایی روبرو هیشود که به احتمال قوی خود را هجبور به تسخ قراردادها خواهد
دید و خدای ناخواسته د ها کرسنت دیگر را شاهد خواهیم بود که از نریق هحاکم بین المللی ،ذخایر ارزی تعلی و آتی
را هصادر خواهند کرد.
اول خرداد 1931

1 The

Washington Center for Equitable Growth, Feb 11 1216:http://equitablegrowth.org/equitable-growth-in-conversation-an-interviewwith-lawrence-summers
1 Rogoff, K.(1219),” The Global Savings Glut”, Harvard University Fall 121 Economic 12x .9,

)Sweezy, P. M.(1221),”Why Stagnation”, Monthly Review, October 1221 (Volume 16, Number 1
 2توکلی ،احمد ("،)1931نقد الگوی قراردادهای جدید نفتی" ،آهاد انتشار

6

http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=111211291&Country=Iran&topic=Risk&subtopic=Credit+risk&subsubtopic=Overview

3

