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آسیب شناسی کسب و کار اکتشاف و تولید نفت در ایران 

خالصه مدیریتی

ــکاری  ــل ان ــش غیرقاب ــت نق ــت نف ــره ارزش صنع ــران زنجی ــوان پیش ــه عن ــد )E&P( ب ــاف و تولی ــرکت های اکتش ش

ــه کشــورهای باســابقه حــوزه نفــت همچــون  در کشــورهای تولیدکننــده و صادرکننــده نفــت ایفــا مــی کننــد. تجرب

آمریــکا، انگلســتان و نــروژ و همچنیــن کشــورهای متاخــر همچــون برزیــل، مالــزی و بعضــی کشــورهای آفریقایــی 

حاکــی از اهمیــت وجــود حداقــل یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد قدرتمنــد در هماهنگــی و پویایــی کلیــه بازیگــران 

صنعــت نفــت اســت. ایــن شــرکت هــا از ســه توانمنــدی اصلــی مدیریــت مخــزن، مدیریــت ریســک و پــروژه و تامیــن 

مالــی برخوردارنــد و بــا اهــرم ســاختن آن هــا قــادر بــه مدیریــت شــبکه تامین کننــدگان و حضــور در بازارهــای جهانــی 

ــع نفــت و گاز از داشــتن  ــن کشــورها از لحــاظ مناب ــوان یکــی از غنی تری ــه عن ــران ب ــن حــال ای ــا ای ــود.  ب ــد ب خواهن

چنیــن شــرکتی بی بهــره اســت. تالش هــای اخیــر صــورت گرفتــه در وزارت نفــت جهــت شــکل دادن فضــای کســب 

و کار اکتشــاف و تولیــد در ایــران موجــب غربــال 17 شــرکت برخــوردار از پتانســیل تبدیــل شــدن بــه یــک شــرکت 

ــت  ــت باالدس ــه در صنع ــای یکپارچ ــابقه فعالیت ه ــا س ــدودی از آن ه ــداد مع ــا تع ــه تنه ــرکت هایی ک ــد. ش E&P ش

ــه ســرمایه گذاری ســنگین  ــاز ب ــزوم خــروج ایــن شــرکت ها از کســب و کار قبلــی خــود و نی نفــت را دارا هســتند. ل

ــای  ــا و راهکاره ــناخت محدودیت ه ــا ش ــد ب ــوزه بای ــن ح ــه ای ــه ورود ب ــد ک ــان می ده ــد نش ــب و کار جدی در کس

آتــی همــراه باشــد. ســاختار کامــال دولتــی صنعــت نفــت ایــران، ایــن مســئولیت را بــر عهــده سیاســت گــذاران قــرار     

مــی دهــد تــا بــا شــناخت ایــن محیــط، فضــا را بــرای فعالیــت ایــن شــرکت ها فراهــم آورنــد. مطالعــات ایــن گــزارش 

نشــان می دهــد کــه مهم تریــن آســیب های موجــود در فضــای صنعــت نفــت ایــران کــه مانــع از شــکل گیری 

ــدی  ــت )ناکارآم ــی نف ــاختار حکمران ــح س ــی صحی ــدم طراح ــامل ع ــده اند ش ــر E&P ش ــت پذی ــرکت های رقاب ش

ــش و  ــال دان ــری و انتق ــطه ای یادگی ــای واس ــب نهاده ــرد مناس ــدم کارک ــت، ع ــی نف ــط سیاس ــی، محی ــاختار دولت س

ــت  ــره ارزش باالدس ــد زنجی ــه رش ــود برنام ــدم وج ــط )ع ــای غل ــت و نگرش ه ــای وزارت نف ــاوری(، اولویت ه فن
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ــب  ــای نامناس ــی(، قرارداده ــرف خارج ــتفاده از ط ــی و اس ــای بوم ــه توانمندی ه ــاد ب ــادل در اعتم ــدم تع ــت، ع نف

)تمرکــز بــر مســائل مالــی قراردادهــا، دســت پاییــن داشــتن طــرف ایرانــی در فرآینــد همــکاری، ســطح یکپارچگــی 

ــودن شــرکت ها و عــدم برخــورداری از  ــح شــرکت ها )منفعــل ب ــرارداد( و اســتراتژی های ناصحی ــن دو طــرف ق پایی

ــت موجــود،  ــن محدودی ــن مهم تری ــن بی ــی شــرکت ها( می شــود. در ای ــن مال ــوان تامی ــدم ت ــدت، ع ــتراتژی بلندم اس

ــن راهــکار حــل  ــذا مهم تری ــز باشــد. ل ــد منشــا ســایر آســیب ها نی ــی اســت کــه مــی توان ســاختار ناکارآمــد حکمران

معضــالت موجــود تفکیــک و شفاف ســازی ســه نقــش سیاســت گذاری، رگوالتــوری و تصدی گــری اســت. افــزون 

بــر ایــن راهکارهایــی نظیــر برنامه ریــزی بلندمــدت کســب و کار اکتشــاف و تولیــد؛ هدایــت، نظــارت و تســهیل گری 

ــا شــرکت های خصوصــی؛ ســیر صعــودی نقــش شــرکت های  فعالیــت شــرکت های ایرانــی؛ اصــالح نحــوه تعامــل ب

ایرانــی در فرآینــد همــکاری بــا شــرکت های خارجــی؛ حرکــت بــه ســمت قراردادهــای مشــارکت در تولیــد؛ افزایــش 

محتــوای ســهم داخــل قراردادهــا؛ ایجــاد صنــدوق تامیــن مالــی پروژه هــای بــزرگ نفتــی نیــز متناســب بــا آســیب های 

موجــود پیشــنهاد شــده اســت.

پایان
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1- مقدمه

ایــران یکــی از بزرگ تریــن دارنــدگان ذخایــر نفــت و گاز شناخته شــده در دنیــا اســت. در ســال 2015، ذخایــر نفتــی 

ایــران 158 میلیــارد بشــکه بــود کــه ایــران را در رتبــه چهــارم جهــان قــرار مــی داد و ذخایــر گازی ایــران 33.6 میلیــارد 

متــر مکعــب  دومیــن دارنــده ذخایــر عمــده گاز دنیــا بعــد از روســیه بــود. در ســال 2014، ذخایــر تثبیت شــده نفــت و 

گاز ایــران بــه ترتیــب حــدود 10 درصــد و 17 درصــد از ذخایــر کلــی نفــت و گاز جهــان را تشــکیل مــی داد. بیــش از 

70 درصــد ذخایــر نفتــی ایــران در خشــکی قــرار دارنــد و ذخایــر دریایــی خلیــج فــارس و دریــای مازنــدران نیــز بخــش 

ــران در غــرب کشــور و به خصــوص  ــی تثبیت شــده در خشــکی ای ــر نفت ــد. بیشــتر ذخای ــده را تشــکیل می دهن باقی مان

اســتان خوزســتان واقع انــد و بخــش عمــده ذخایــر گازی نیــز دریایــی هســتند و در خلیــج فــارس قــرار دارنــد. تاکنــون 

ــن  ــت. از بی ــده اس ــر ش ــران منج ــت در ای ــاوی نف ــزن ح ــدان و 371 مخ ــف 177 می ــه کش ــافی ب ــای اکتش فعالیت ه

میدان هــای شناخته شــده، 28 مــورد بیــن ایــران و کشــورهای همســایه مشــترک اســت کــه از ایــن تعــداد 20 میــدان، 

ــدان گاز  ــن می ــا اســت کــه بزرگ تری ــن میدان ه ــن ای ــی در بی ــارس جنوب ــدان پ ــدان، گازی هســتند. می ــی و 8 می نفت

طبیعــی غیرهمــراه جهــان اســت کــه تحــت مالکیــت مشــترک ایــران و قطــر قــرار دارد. تــا ســال 2015 تعــداد 94 میــدان 

تولیــدی نفــت و گاز در ایــران وجــود داشــته اســت.

ــد  ــعه هدفمن ــزوم توس ــه ل ــی ب ــاد مقاومت ــت های اقتص ــم انداز  1404 و سیاس ــند چش ــه س ــتی از جمل ــناد باالدس در اس

صنعــت نفــت اشــاره شــده اســت: 

اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.	 

افزایــش ظرفیــت تولیــد صیانت شــده نفــت متناســب بــا ذخایــر موجــود و برخــورداری کشــور از افزایــش قــدرت 	 

اقتصــادی و امنیتــی و سیاســی.

ــاز (داخلــی و خارجــی( در امــر 	  ــی مــورد نی ــع مال ــرای جــذب مناب ــد ب تــالش الزم و ایجــاد ســازماندهی قانونمن

ــیمی. ــت و گاز و پتروش نف

جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.	 

افزایــش ذخایــر راهبــردی نفــت وگاز کشــور بــه منظــور اثرگــذاری در بــازار جهانــی نفــت و گاز و تأکیــد بــر 	 
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ــن مشــترک ــژه در میادی ــه وی ــد نفــت و گاز، ب حفــظ و توســعه ظرفیت هــای تولی

ــای دارای 	  ــد کااله ــعه تولی ــت و گاز، توس ــت نف ــره ارزش صنع ــل زنجی ــق تکمی ــزوده از طری ــش ارزش اف افزای

بازدهــی بهینــه )براســاس شــاخص شــدت مصــرف انــرژی( و بــاال بــردن صــادرات بــرق، محصــوالت پتروشــیمی 

ــع. ــی از مناب ــر برداشــت صیانت ــد ب ــا تأکی ــی ب و فرآورده هــای نفت

ــا ضربه پذیــری درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت و گاز از طریــق انتخــاب مشــتریان راهبــردی، ایجــاد 	  مقابلــه ب

ــش  ــش صــادرات گاز، افزای ــروش، افزای ــروش، مشــارکت دادن بخــش خصوصــی در ف ــای ف ــوع در روش ه تن

ــی ــرق، افزایــش صــادرات پتروشــیمی، افزایــش صــادرات فرآورده هــای نفت صــادرات ب

ــه حــال در  ــا ب ــن صنعــت از گذشــته ت ــران نشــان می دهــد کــه ای ــرارداد هــای باالدســتی صنعــت نفــت ای بررســی ق

ــه  ــرکت هایی ک ــت. ش ــوده اس ــت ب ــی نف ــرکت های بین الملل ــا ش ــل ب ــی و تعام ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــدد ج ص

ــرکت های  ــد و ش ــت و گاز برخوردارن ــع نف ــرداری از مناب ــد و بهره ب ــف، تولی ــه کش ــت یکپارچ ــدی مدیری از توانمن

اکتشــاف و تولیــد یــا E&P نامیــده می شــوند. بســیاری از کشــورهای صاحــب منابــع نفــت و گاز دارای شــرکت های 

اکتشــاف و تولیــد دولتــی هســتند. برخــی از ایــن شــرکت ها بــر خــالف بســیاری دیگــر از بــدو تاســیس تاکنــون رشــد 

قابــل توجهــی در ابعــاد فنــی، مالــی، حقوقــی، تجــاری، فنــاوری و مدیریتــی کــه مــورد نیــاز یــک شــرکت اکتشــاف و 

تولیــد بیــن المللــی اســت داشــته اند. بــه عنــوان مثــال شــرکت نفــت اســتات اویــل نــروژ از ابتــدای امــر کامــال دولتــی و 

بــا توانمنــدی محــدود در صنعــت نفــت و گاز در ســال 1972 تاســیس شــد. امــا بعــد از طــی دوران اولیــه خــود در ســال 

1974 بــه عنــوان شــرکت غیرعامــل و شــریک IOC برتــر زمــان خــود شــد. پــس از طــی ایــن مرحلــه در ســال 1988 بــه 

عنــوان شــرکت عامــل قــرارداد ســرمایه گذاری مشــترک قــرار گرفــت کــه نســبت بــه قبــل بــه توانمندی هــای بیشــتری 

ــی  ــت اســتقالل مال ــه، در ســال 1985 از دول ــن دو مرحل ــز ای ــت آمی ــس از پشت ســر گذاشــتن موفقی ــاز داشــت. پ نی

پیــدا کــرد و در ســال 2001 بخشــی از آن در بــورس واگــذار گردیــد. در حــال حاضــر شــرکت اســتات اویــل بــه 35 

کشــور دنیــا صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی دارد و در میدان هــای مختلــف در سراســر دنیــا عملیــات اکتشــاف 

ــد انجــام می دهــد. و تولی

ــود.  ــده می ش ــد دی ــاف و تولی ــد اکتش ــرکت های توانمن ــور ش ــه ظه ــه ب ــر توج ــی ب ــانه هایی مبن ــز نش ــورمان نی در کش



ت نامه انرژی
سیاس

10
آسیب شناسی کسب و کار اکتشاف و تولید نفت در ایران 

افزایــش بــازده تولیــد ایــران در ســال گذشــته نقطــه عطفــی در درک پتانســیل فــراوان کشــورمان در حــوزه باالدســتی 

ــران  ــازار ای ــی از ب ــار جهان ــعه و انتظ ــتاب توس ــز ش ــرات نی ــد مذاک ــی در رون ــرمایه گذاران بین الملل ــل س ــود. تمای ب

ــت شــرکت های واجــد پتانســیل در  ــن صالحی ــد. از ســوی دیگــر تعیی ــد می کن ــد را تایی در چرخــه اکتشــاف و تولی

کســب و کار E&P و حساســیت وزارت نفــت در تکمیــل ایــن ســاختار نشــانه تاکیــد مدیریــت ارشــد ایــن صنعــت 

بــر تقویــت تــوان داخلــی اســت. در شــرایط فعلــی صنعــت نفــت کشــور آن چــه مــی توانــد توانمندی هــای بالقــوه و 

ــد اســت.  ــد شــرکت E&P توانمن ــا چن ــک ی پتانســیل رشــد شــرکت ها و جــذب ســرمایه را شــکوفا ســازد وجــود ی

ــای  ــع و قابلیت ه ــا کــه از مناب ــن معن ــه ای ــی اســت ب ــگاه بین الملل ــن شــرکت ها ن ــم ای ــای مه ــا یکــی از ویژگی ه قطع

ــه وجــود شــرکت های E&P کــه  ــی اســتفاده شــود. در حقیقــت ب ایــن شــرکت ها جهــت حضــور در بازارهــای جهان

ــاز اســت. بررســی وضعیــت شــرکت های  ــرای رقابــت در ســطح بین المللــی برخــوردار باشــند نی از پتانســیل کافــی ب

ــه خواهــد شــد( نشــان از وجــود  ــه کــه در ادامــه ارائ اکتشــاف و تولیــد معرفی شــده توســط وزارت نفــت )همان گون

ضعف هــای اساســی در کســب و کار درحــال شــکل گیری اکتشــاف و تولیــد نفــت در ایــران دارد. پژوهــش حاضــر 

ــرکت های  ــت( و درون ش ــت های دول ــون )سیاس ــی پیرام ــه عوامل ــه چ ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــال پاس ــه دنب ب

اکتشــاف و تولیــد )اســتراتژی های آن هــا( مانــع از شــکل گیری شــرکت های رقابت پذیــر و توانمنــد ایرانــی در طــول 

ســالیان اخیــر شــده و چــه راهکارهایــی بــرای بهبــود وضعیــت ذکــر شــده قابــل ارائــه اســت. در ادامــه شــرکت های 

ــد شــد. ــی خواهن ــا معرف ــرد آن ه E&P و ویژگی هــای منحصربف

E&P 2- بخش باالدستی و شرکت های

صنعــت نفــت و گاز معمــوال بــه ســه دســته باالدســتی، میــان دســتی و پاییــن دســتی تقســیم مــی شــود. بخــش باالدســتی 

ــات هــای بعــدی  ــی نفــت خــام و گاز طبیعــی، حفــاری چــاه و عملی ــرای کشــف مخــازن زیرزمین شــامل جســتجو ب

مربــوط بــه اســتخراج ایــن منابــع اســت.

در قانون اصالح شده نفت مصوب 1 تیرماه 1390 عملیات باالدستی نفت و گاز به موارد زیر اشاره دارد:

ــع  ــت از مناب ــرداری و صیان ــتخراج، بهره ب ــاف، حفاری،اس ــه اکتش ــوط ب ــات مرب ــا و اقدام ــات، فعالیت ه ــه مطالع »کلی

ــد پی جویــی، نقشــه برداری، زمین شناســی، ژئوفیزیــک، ژئوشــیمی،  ــی، انتقــال، ذخیره ســازی و صــادرات آن مانن نفت
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حفــر و خدمــات فنــی چاه هــا، تزریــق گاز، آب، هــوا یــا هــر فعالیتــی کــه منجــر بــه برداشــت بهینــه و حداکثــری از 

منابــع نفتــی گــردد و نیــز احــداث و توســعه تأسیســات و صنایــع وابســته، تحدیــد حــدود، حفاظــت و حراســت آنهــا 

ــرای  ــا عرضــه ب ــه، صــادرات، اســتفاده ی ــل عرضــه کــردن نفــت در حــد جداســازی اولی ــرای عملیــات تولیــد و قاب ب

عملیــات پایین دســتی را شــامل شــود، مــواردی نظیــر مدیریــت و نظــارت بــر تأمیــن کاالهــا و مــواد صنعتــی، آمــوزش 

و تأمیــن نیــروی انســانی، ایجــاد و حفــظ شــرایط ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت و انجــام کلیــه فعالیت هــای الزم 

جهــت ایجــاد، ارتقــاء و انتقــال فنــاوری بــرای پشــتیبانی عملیــات فــوق جــزء عملیــات باالدســتی محســوب می شــود.«

ــال در  ــرکت های فع ــوند. ش ــناخته می ش ــر ش ــرادف یکدیگ ــا مت ــد غالب ــاف و تولی ــش اکتش ــتی و بخ ــش باالدس بخ

ــد و  ــده دارن ــر عه ــاه را ب ــرک چ ــد و ت ــاه، تولی ــاری چ ــاف، حف ــئولیت اکتش ــی مس ــور کل ــه ط ــتی ب ــوزه باالدس ح

ــره  ــد در کل زنجی ــی توانن ــرکت ها م ــن ش ــوند. ای ــده می ش ــد )E&P( نامی ــاف و تولی ــرکت های اکتش ــا ش اصطالح

ارزش نفــت یعنــی در هــر دو بخــش باالدســتی و پاییــن دســتی نیــز فعالیــت کننــد )شــرکت های یکپارچــه نفتــی ماننــد 

اکســون موبیــل، بی پــی، رویــال داچ شــل( یــا اینکــه تنهــا متخصــص بخــش باالدســتی نفــت باشــند )شــرکت مســتقل 

ــد آندارکــو و کونوکوفیلیپــس(. ــی مانن نفت

در ادبیــات بین المللــی صنعــت نفــت و گاز، شــرکت هایی کــه فعالیت هــای اکتشــاف، توســعه و تولیــد نفــت و 

ــده  ــد )E&P( نامی ــاف و تولی ــرکت های اکتش ــوان ش ــت عن ــد، تح ــام می دهن ــه انج ــورت یکپارچ ــه ص ــام را ب گاز خ

می شــوند. انــواع دیگــری از شــرکت ها همچــون شــرکت های پیمانــکار عمومــی )GC(، مهندســی و تامیــن )EPC(، و 

خدمــات نفتــی )OSC( نیــز در زنجیــره ارزش ایــن صنعــت وجــود دارنــد. امــا رویکــرد فعالیــت در قالــب شــرکت های 

اکتشــاف و تولیــد بــا شــرکت های پیمانــکار عمومــی یــا ارائه دهنــده ســرویس، تفاوت هــای فراوانــی دارد کــه از آن 

جملــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود1:

فعالیت هــای شــرکت های اکتشــاف و تولیــد بــه صــورت یکپارچــه از مرحلــه اکتشــاف تــا تــرک میــدان تعریــف 	 

می گــردد؛ حــال آنکــه فعالیت هــای مربــوط بــه شــرکت های پیمانــکار عمومــی در قالــب فعالیت هــای مجــزا در 

1  ســید مرتضــی میرعباســی و محمدمهــدی مصــدق )1396(. گام هــای اساســی جهــت تبدیــل شــدن بــه یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد. 
ماهنامــه علمــی – ترویجــی اکتشــاف و تولیــد نفــت و گاز
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هــر یــک از مراحــل چرخــه عمــر یــک میــدان تعریــف می شــود.

دارایی هــای شــرکت های اکتشــاف و تولیــد از نــوع هیدروکربــوری اســت، حــال آنکــه دارایی هــای شــرکت های 	 

پیمانــکار عمومــی یــا ارائــه دهنــده خدمــات از نــوع غیــر هیدروکربوری می باشــد.

شــناخت دقیــق فرآیندهــای اکتشــاف و تولیــد در مقایســه بــا فرآیندهــای مربــوط بــه حــوزه فعالیــت شــرکت های 	 

پیمانــکار عمومــی یــا ارائه دهنــده خدمــات، از اهمیــت و پیچیدگــی بســیار باالتــری برخــوردار اســت.

در شــرکت های اکتشــاف و تولیــد ســرمایه گــذاری بــر مبنــای پــاداش و همــراه بــا عــدم قطعیــت بــاال در شــرح 	 

ــا  ــا ارائه دهنــده خدمــات، ســرمایه گــذاری ب ــکار عمومــی ی کار وجــود دارد. حــال آنکــه در شــرکت های پیمان

ــا شــرح کار مشــخص انجــام می شــود. ریســک پاییــن و ب

شــرکت های خدمــات نفتــی ماننــد حفــاری و شــرکت های فعــال در زنجیــره EPC، همگــی در زنجیــره ارزِش 

مهندســی، تامیــِن کاال و خدمــات باالدســتی تعریــف می شــوند. اینگونــه شــرکت ها در جریــان اجــرای قراردادهــای 

بــاال دســتی نفتــی و پــس از مرحلــه اولیــه عقــد قراردادهــای نفتــی بســان قراردادهــای بیــع متقابــل کــه در گذشــته در 

صنعــت نفــت معمــول بــود، بــا برگــزاری مناقصــه، بــه عنــوان پیمانــکار شــرکت های نفتــی E&P، برگزیــده و بــه کار 

ــوند. ــه می ش گرفت

ــه  ــا ارای ــا و ی ــاخت کااله ــا س ــات EPC و ی ــتقیمی در خدم ــچ ورود مس ــا هی ــد عموم ــاف و تولی ــرکت های اکتش ش

ــذاری،  ــرمایه گ ــوولیت های س ــف و مس ــاً وظای ــرکت ها عموم ــه ش ــد. اینگون ــاری ندارن ــد حف ــات OSC مانن خدم

طراحــی و مدیریــت عملیــات اکتشــافی، مهندســی مخــزن، ارایــه MDP بــرای هــر مخــزن، مدیریــت پروژه هــا، تامیــن 

مالــی و بهره بــرداری از تاسیســات باالدســتی نفتــی را بــر عهــده می گیرنــد و بــرای عملیــات مــورد نیــاز خــود در ایــن 

مســیر از ظرفیــت OSCهــا، پیمانــکاران EPC و یــا ســازندگان تجهیــزات، حســب مــورد اســتفاده می کننــد. 

 مجموعه فرآیندهای جاری در یک شرکت E&P را می توان به صورت شکل زیر خالصه نمود:
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E&P شکل 1. فرآیندهای جاری در یک شرکت

ایــن فرآیندهــا را مــی تــوان بــه عنــوان روتین هــای یــک شــرکت E&P پذیرفــت امــا آنچــه ایــن شــرکت ها را از رقبــا 

ــن اســت کــه E&P هــا  ــز می ســازد ای ــا ســایر شــرکت های باالدســتی نفــت )همچــون EPC هــا و OSC هــا( متمای ی

تــوان مدیریــت یــک پــروژه عظیــم باالدســتی نفــت را دارنــد.

E&P 3- توانمندی های کليدی یک شرکت

توانمندی های کلیدی یک شرکت E&P عبارتند از: 

توانمندی مدیریت مخزن	 

توانمندی مدیریت ریسک و پروژه	 

توانمندی تامین مالی	 

3-1 مدیریت مخزن

ــر  ــرکت را حداکث ــدت ش ــع بلندم ــی و مناف ــه کارای ــه ای ک ــه گون ــی ب ــای هیدروکربن ــزن و دارایی ه ــت مخ مدیری

ــاذ و  ــت از اتخ ــارت اس ــزن، عب ــت مخ ــت. مدیری ــرکت های E&P اس ــده ش ــای متمایزکنن ــی از ویژگی ه ــازد یک س

ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــه دس ــادر ب ــت و گاز را ق ــرداری نف ــره ب ــرکت های به ــه ش ــن ک ــات ممک ــن تصمیم ــرای بهتری اج
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ــک  ــت از ی ــت برداش ــورد وضعی ــری در م ــازد. تصمیم گی ــد می س ــورد تولی ــده در م ــن ش ــش تعیی ــدات از پی و تعه

مخــزن و تعریــف میــزان تــوان تولیــد آن، مســتلزم داشــتن آگاهــی کامــل نســبت بــه وضعیــت جزئــی مخــزن اعــم از 

وضعیــت تک تــک چاه هــای موجــود در مخــزن، میــزان تولیــد مجــاز مخــزن و غیــره اســت. ایــن نــکات در ابتــدا بــه 

ــوان در ســه دســته  ــت مخــزن را می ت ــورد انتظــار مخــزن وابســته اســت. فرآیندهــای مدیری مدل کــردن رفتارهــای م

معرفــی نمــود1:

3-1-1 توصيف مخزن

یکــی از مهم تریــن مراحــل مدیریــت مخــزن، توصیــف مخــزن اســت. ایــن مرحلــه عبــارت اســت از شناســایی و ارائــه 

ــدل  ــی مخــزن باشــد. اگرم ــار واقع ــکان شــبیه رفت ــا حــد ام ــار و پاســخ آن ت ــف مخــزن کــه رفت ــرای توصی ــی ب مدل

ــتفاده  ــزن اس ــک مخ ــدل ی ــوان م ــه عن ــد از آن ب ــد، می توان ــته باش ــی داش ــات همخوان ــام اطالع ــا تم ــده ب شناسایی ش

ــط اســت و  ــی نداشــته باشــد، غل ــات موجــود همخوان ــوع از اطالع ــک ن ــا ی ــی ب ــدل فوق الذکــر حت نمــود و اگــر م

نمی توانــد نشــانگر واقعــی مخــزن باشــد. توصیــف مخــزن فراینــدی پویــا و دینامیــک اســت کــه بــه محــض دریافــت 

ــت  ــی نف ــوی مهندس ــای ق ــط نرم افزاره ــزن توس ــازی مخ ــا مدل س ــازی ی ــود. شبیه س ــرار می ش ــد تک ــات جدی اطالع

قابــل انجــام اســت. ایــن فراینــد شــامل دو مرحلــه متوالــی اســت:

شناسایی مدل های تفسیر اطالعات	 

یکپارچه سازی مدل های فوق در مدل مخزن.	 

مــدل مخــزن از یکپارچه ســازی مدل هــای تفســیر انــواع مختلــف اطالعــات و توســط نرم افزارهــای مهندســی حاصــل 

می شــود. اگــر اطالعــات یکدســت و صحیحــی مــورد محاســبه قــرار نگیــرد، دانــش مربــوط بــه آن نــوع از اطالعــات 

در مــدل تفســیری موجــود نخواهــد بــود و نهایتــا مــدل مخــزن مدلــی ناهماهنــگ و ناقــص می شــود2.

1 Tayyebi et al (2014). Oil and Gas Reservoirs Management Principles: Challenges and Strategies for Optimal 
Preservation of Hydrocarbon Reserves in the Common Fields. International Journal of Academic Research in Economics 
and Management Sciences
2  http://itan.ir/8192
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3-1-2 اثبات مدل مخزن 

هــدف توصیــف مخــزن عبــارت اســت از تعریــف یــک مــدل مخــزن کــه اطالعــات دینامیکــی و اســتاتیکی مخــزن 

را نشــان بدهــد. بــه محــض ســاخته شــدن مــدل مخــزن، بایــد هماهنگــی و همخوانــی آن را بــا اطالعــات و مدل هــای 

تفســیری موجــود ثابــت کــرد. ایــن بــه ایــن معناســت کــه مــدل مخــزن بایــد قــادر بــه تولیــد مجــدد تمــام اطالعــات 

مــورد اســتفاده در فرآینــد توصیــف باشــد. در مرحلــه اثبــات، بایــد پاســخ مــدل مخــزن توســط شبیه ســازهای مختلــف 

ــه منظــور اثبــات توانایــی بازتولیــد اطالعــات و داده هــای فوق الذکــر  )لرزه نــگاری، چاه نــگاری، جریــان و مخــزن( ب

مــورد محاســبه و بررســی قــرار گیــرد. بــرای یــک مــدل مخــزن پاســخ مخــزن پاســخی منحصــر بــه فــرد و یگانــه اســت. 

اگــر مــدل شناســایی شــده درســت باشــد، اطالعــات میدانــی و پاســخ هــای مــدل بــر هــم منطبــق خواهنــد شــد. در غیــر 

اینصــورت مــدل بایــد مــورد بازبینــی قــرار گیــرد تــا اشــکاالت موجــود در مراحــل و ســطوح جمــع آوری اطالعــات 

و یــا تفســیر آنهــا شناســایی شــود.

3-1-3 عملکرد مخزن، عملکرد چاه و توسعه ميدان

پــس از اینکــه مــدل مــورد تأییــد قرارگرفــت، ایــن مــدل می توانــد بــرای پیش بینــی رفتــار آتــی مخــزن در ســناریوهای 

مختلــف توســعه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. رفتــار تولیــدی مخــزن اعــم از فشــار، دبــی، درصدهــای اشــباع ســیاالت 

ــن کل  ــر گرفت ــدان، در نظ ــار می ــی رفت ــرای پیش بین ــوند. ب ــبه می ش ــان محاس ــده جری ــازهای تنظیم ش ــیله شبیه س بوس

سیســتم )مخــزن، چاه هــا و تجهیــزات ســرچاهی( ضــروری اســت کــه بــا توجــه بــه تأثیــرات متقابــل، ایــن مــوارد بایــد 

بــا یکدیگــر مــورد بررســی و توجــه قــرار گیرنــد. بــه عنــوان مثــال در هــر نقطــه از سیســتم، دبــی جریــان بــا موازنــه 

ــی  ــای ورودی و خروج ــر جریان ه ــه ب ــی ک ــیلة تأثیرات ــود و بوس ــن می ش ــی تعیی ــان خروج ــان ورودی و جری جری

ــزن  ــتم مخ ــار کل سیس ــازی رفت ــد. از شبیه س ــادی می رس ــه و اقتص ــی بهین ــه حالت ــان ب ــی جری ــود، دب ــال می ش اعم

بــرای ســناریوهای مختلــف، بــه همــراه مالحظــات اقتصــادی، زیســت محیطــی و امنیتــی، برنامــه توســعه مخــزن بدســت      

مــی آید1.

1 http://itan.ir/8192
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3-2-  مدیریت ریسک

مدیریــت ریســک بعنــوان یکــی از حــوزه هــای مهــم دانشــی مدیریــت پــروژه، نقــش بســزایی در گــذر از مدیریــت 

ــی مدیریــت یکپارچــه  ــه طوریکــه یکــی از ارکان اصل ــروژه علمــی داراســت ب ــت پ ــه ســمت مدیری ــروژه ســنتی ب پ

ــی و  ــال ریســک ها و مخاطــرات درون ــروژه در قب ــری مدیریــت پ ــن جهــت گی ــروژه و اطالعــات خروجــی آن مبی پ

بیرونــی پــروژه اســت. یکــی از حوزه هــای دانشــی مدیریــت پــروژه کــه تقریبــاً در تمامــی اســتانداردها و روش هــای 

ارائــه شــده بــرای مدیریــت پــروژه بــه نوعــی مــورد توجــه بــوده و بــه آن پرداختــه شــده اســت حــوزه مدیریت ریســک 

اســت. بــا توجــه بــه اینکــه مدیریــت ریســک شــامل فرآینــد برنامه ریــزی مدیریــت ریســک، شناســایی ، طبقــه بنــدی، 

ارزیابــی ریســک، واکنــش بــه ریســک و کنتــرل و اجــرای برنامــه مدیریــت ریســک مــی باشــد الزاماتــی را در بدنــه 

ســازمان و نیــز بدنــه مدیریــت پــروژه ایجــاد می نمایــد کــه منجــر بــه مدیریــت و نظــارت هــر چــه بهتــر بــر مخاطراتــی 

کــه پــروژه در معــرض آنهــا قــرار دارد خواهــد گردیــد و ســعی بــر آن دارد تــا تاثیــرات ایــن مخاطــرات را بــه طــور 

کامــل از میــان ببــرد یــا بــه حداقــل برســاند.

ــی،  ــای اجرای ــی اســت پروژه ه ــز شــرایط اقتصادی-سیاســی موجــود بدیه ــی شــدید و نی ــه شــرایط رقابت ــا توجــه ب ب

خصوصــاً پروژه هــای بــزرگ بــا مخاطــرات فراوانــی روبــرو خواهنــد بــود کــه در صــورت عــدم شناســایی، آمادگــی 

و برنامــه ریــزی قبلــی، وقــوع آن هــا جبــران ناپذیــر و حتــی تــا ســطح تهدیــد ماهیــت وجــودی پــروژه مخاطره آمیــز 

خواهــد بــود، لــذا نقــش مدیریــت ریســک در ایــن زمینــه پررنگ تــر و اثرگذارتــر جلــوه می نمایــد. در حیطــه پــروژه 

هــای نفــت و گاز و علی الخصــوص پروژه هــای حفــاری، بــه طــور معمــول پروژه هــا بــا ریســک های درونــی 

ــران  ــات جب ــه لطم ــر ب ــک هایی منج ــن ریس ــوع چنی ــوارد وق ــی م ــه در برخ ــتند ک ــه هس ــیاری مواج ــی بس و بیرون

ناپذیــری بــه پــروژه، شــرکت، ســهام داران، محیــط زیســت و حتــی زندگــی انســان ها مــی شــود کــه بــه عنــوان نمونــه                 

مــی تــوان بــه حادثــه خلیــج مکزیــک کــه بــرای شــرکت BP  اتفــاق افتــاد و منجــر بــه میلیاردهــا دالر خســارت های 

ــی و  ــوان کارشناســی، فن ــری ت ــا بکارگی ــذا شــرکت های بســیاری ب ــد اشــاره نمــود. ل ــط زیســتی گردی ــی و محی مال

تکنولوژیکــی خــود بــه دنبــال رفــع اثــر و مدیریــت ریســک های حیطــه کاری خــود در حفــاری نفــت و گاز هســتند 
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ــرد1. ــام ب ــوان ن ــه می ت ــن زمین ــرو در ای ــوان پیش ــه عن ــی را ب ــرکت های بین الملل ــی ش و برخ

ــه پروژه هایــی وارد می شــوند کــه طــول عمــر پــروژه زیــاد و پــروژه  شــرکت های اکتشــاف و تولیــد E&P معمــوال ب

دارای ریســک بــاال اســت. عمومــا شــرکت های E&P خــود تولیدکننــده، توســعه دهنده و صاحــب میدان هــای نفتــی 

ــه طــور کلــی ریســک های  ــد. ب ــاال را می پذیرن ــه همیــن لحــاظ ریســک ب ــا گازی در بازارهــای جهانــی هســتند و ب ی

ــی،  ــراردادی و اجرای ــد دســته ریســک های ق ــوان در چن ــن شــرکت ها را می ت ــد ای ــد اکتشــاف و تولی مهــم در فرآین

تعهــدات مالــی، HSE و عملیاتــی، اقتصــادی و سیاســی، ویژگی هــای میــدان و مخــزن قــرار داد. امــا مهم تریــن ریســکی 

ــا آن مواجه انــد در مراحــل اولیــه شــروع پــروژه یعنــی مطالعــات زمین شناســی  کــه شــرکت های اکتشــاف و تولیــد ب

و اکتشــاف نهفتــه اســت. در ایــن مراحــل اطالعــات دقیــق و شــناخت کافــی از مخــزن وجــود نــدارد  و ریســک در 

باالتریــن حدممکــن اســت. دلیــل ایــن مســاله نیــز عــدم قطعیت هــای زمین شناســی، نفــت وگاز درجــا و تکنولــوژی 

ــات و  ــای اطالع ــانی، خط ــروی انس ــای نی ــتفاده، خط ــورد اس ــای م ــا در مدل ه ــه خط ــت. هرگون ــتفاده اس ــورد اس م

داده هــای مــورد اســتفاده و خطــا در تفســیر اطالعــات مــی توانــد تخمیــن شــرایط مخــزن و میــزان ذخایــر نفــت و گاز 

را بــا اشــتباه همــراه کنــد و در نتیجــه فرآینــد اکتشــاف و تولیــد را بــا هزینه هــای ســنگین و بــی حاصــل مواجــه ســازد.

3-3- تامين مالی

ــرکت  ــک ش ــای ی ــن ویژگی ه ــی از حیاتی تری ــد یک ــاف و تولی ــای اکتش ــی در اندازه ه ــی پروژه های ــن مال ــوان تامی ت

ــار  ــا اعتب ــل ی ــی بالفع ــن مال ــای تامی ــا از بازوه ــق ضرورت ــرکت E&P موف ــک ش ــود. ی ــوب می ش ــق محس E&P موف

ــر  ــد و هــم ب ــر جــذب ســرمایه گــذاران جدی ــن مســاله هــم ب ــع برخــوردار اســت. ای ــن مناب ــی جهــت جــذب ای کاف

ــی مناســب  ــن مال ــی تاثیرگــذار اســت. انتخــاب روش تأمی ــای بین الملل ــا و همکاری ه ــگاه شــرکت در قرارداده جای

در مــورد پروژه هــا، مســأله مهمــی اســت. ســاختار اســتفاده شــده بــرای پــروژه ممکــن اســت در یــک کشــور بــه دلیــل 

قوانیــن و شــرایط خــاص آن مؤثــر نباشــد؛ در حالــی کــه می توانــد بــه طــور مؤثــری در کشــور دیگــر اســتفاده شــود. 

نکتــه مهــم در ایــن خصــوص انتخــاب شــکل صحیــح روش تأمیــن مالــی بــا توجــه بــه شــرایط هــر پــروژه و شــرایط 

1  https://www.linkedin.com/pulse/talebian-khorasani-pmp
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کشــور میزبــان اســت. یافتــن راهکارهــای تأمیــن مالــی مــورد نیــاز پــروژه از مراحــل اولیــه بــرای اطمینــان از بــه انجــام 

ــر و عــدم وجــود  ــا و تبعــات آن طــی ســال های اخی ــل تحریم ه ــه دلی ــران ب ــن مســأله در ای ــروژه اســت. ای رســیدن پ

ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه بیشــتری ق ــب ســرمایه گذاران م ــی مناســب، از جان ــط و تعامــالت بین الملل رواب

4- موانع شکل گيری شرکت های اکتشاف و توليد E&P در ایران

بــا وجــود فراخــوان و شناســایی 17 شــرکت اکتشــاف و تولیــد توســط وزارت نفــت ایــران، نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 

هیــچ یــک از ایــن شــرکت ها در حــال حاضــر بــا معیارهــای معرفــی شــده بــرای یــک شــرکت E&P مطابقــت ندارنــد 

امــا شــرکت هایی هســتند کــه از توانمنــدی بالقــوه بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک شــرکت E&P برخوردارنــد. جــدول 

1 نــام و تخصــص ایــن شــرکت ها را مشــخص مــی ســازد:

جدول 1. شرکت های E&P انتخاب شده و تخصص آن ها

تخصصنام شرکتتخصصنام شرکت

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات 
دریایی ایران 

EPCقرارگاه سازندگی خاتم االنبیاپیمانکار عمومی

پیمانکار عمومیشرکت مدیریت طرح های صنعتی ایرانEPCکیسون 

EPCتوسعه نفت و گاز پرشیامشاورتوسعه صنعت ایران افق 

- شرکت سرمایه گذاری غدیرمشاورپارس پتروزاگرس 

OSCگسترش انرژی پاسارگاد OSCPEDCگلوبال پتروتک کیش

OSCشرکت تنکوOSCحفاری شمال

EPCپتروایرانپیمانکار عمومیپتروپارس

شرکت مهندسی و ساختمان نفت 
ایران

EPCنفت و گاز مپناEPC

OSCانرژی دانا

همــان گونــه کــه مشــخص اســت هیــچ کــدام از 17 شــرکت غربــال شــده ســابقه فعالیــت بــه عنــوان E&P را نداشــته 

انــد. هرچنــد کــه بعضــی از ایــن شــرکت ها در ســال های گذشــته بخصــوص در دوران تحریــم تجربیــات ارزشــمندی 
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کســب نمــوده انــد امــا در هیچکــدام از پروژه هــا هــر ســه توانمنــدی خــاص E&P هــا یعنــی مدیریــت مخــزن، مدیریت 

ریســک و تامیــن مالــی را ارائــه نکــرده انــد. شــاهد دیگــر ایــن مدعــا عــدم حضــور شــرکت های ایرانــی در بازارهــای 

ــی  ــور در بخش ــه حض ــق ب ــی موف ــی ایران ــرکت نفت ــه ش ــی ک ــدود دفعات ــت. در مع ــا اس ــی دنی ــن نفت ــی و میادی رقابت

ــده  ــی ناتمــام مان ــدی مال ــا عــدم توانمن ــم ی ــت تحری ــه عل ــی ب ــی شــده همــکاری طــرف ایران از پروژه هــای بین الملل

اســت1. عــدم خلــق و پــرورش یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد توانمنــد ایرانــی علــی رغــم ســابقه بیــش از صدســال 

در اســتخراج نفــت و حضــور متعــدد شــرکت های بین المللــی صاحــب دانــش و فنــاوری در میادیــن ایــران مســاله ای 

اســت کــه ضــرورت آسیب شناســی وضعیــت فعلــی پیرامونــی شــرکت های منتخــب و سیاســت های نهادهــای حاکــم 

ــرکت های  ــکل گیری ش ــع ش ــا و موان ــی چالش ه ــه بررس ــه ب ــذا در ادام ــازد. ل ــان می س ــت را خاطرنش ــن صنع ــر ای ب

ــود. ــه می ش ــی پرداخت ــر ایران ــد رقابت پذی ــاف و تولی اکتش

4-1  عدم طراحی صحيح ساختار حکمرانی نفت

یکــی از مهم تریــن متغیرهــای مهــم در تحــوالت سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی کشــورها و جوامــع امــروز، ســاختار 

مدیریــت و حکمرانــی اســت. ایــن مســاله در رونــد توســعه از اهمیــت زیادتــری برخــوردار اســت بــه گونــه ای کــه 

مــی تــوان کشــورهای نوظهــور اقتصــادی را نتیجــه شــکل گیری ایــن ســاختار و حاکــم شــدن ایــن رفتــار در مجموعــه 

ســاختار سیاســی و مدیریتــی ایــن کشــورها ارزیابــی کــرد. تجربــه کشــورهای موفــق درحــال توســعه، بــه طــور خــاص 

ــت کــرده اســت.  ــف اقتصــادی و اجتماعــی ثاب ــای مختل ــی مناســب را در حوزه ه ــت و حکمران ــش مدیری ــر دان تاثی

ــترده ای  ــرات گس ــد و اث ــه ش ــه کار گرفت ــروزی ب ــه ام ــعه یافت ــورهای توس ــط کش ــر توس ــی زودت ــه خیل ــه ای ک تجرب

در رونــد تحــوالت توســعه ای جهــان گذاشــت. در ایــن میــان مدیریــت منابــع طبیعــی و اقتصــادی، اهــداف و نحــوه 

ــت و  ــد نف ــاد آن می توان ــه نم ــت ک ــودار اس ــیار برخ ــت بس ــا از اهمی ــوی دولت ه ــع از س ــن مناب ــری از ای بهره گی

درآمدهــای نفتــی باشــد.

ــیله آن، اقتصــاد، سیاســت و مســائل  ــه وس ــه ب ــا کــه جامع ــا، سیاســت ها و نهاده ــی از ارزش ه ــی نظام ــی یعن حکمران

1  http://www.irna.ir/fa/News/82603523
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اجتماعــی خــود را از طریــق ســه بخــش دولــت، خصوصــی و مدنــی مدیریــت می کنــد. حکمرانــی خــوب کوششــی 

اســت در جهــت حاکمیــت قانــون شــفافیت، مســئولیت پذیــری، مشــارکت، برابــری، کارایــی، اثربخشــی، پاســخگویی 

ــی نفــت در  ــه ســاختار حکمران ــا نگاهــی ب ــدار سیاســی، اقتصــادی و اداری1. ب ــدگاه اســتراتژیک در اعمــال اقت و دی

ایــران در طــول ســالیان گذشــته بــه عوامــل بازدارنــده ای چــون ســایه انداختــن تفکــر دولتــی و ناکارآمــدی هــای آن، 

محیــط بــه شــدت سیاســی صنعــت نفــت، و نبــود یــا عــدم کارکــرد صحیــح نهادهــای میانجــی تســهیل کننده یادگیــری 

و انتقــال دانــش برخــورد می شــود. در ادامــه مهم تریــن عوامــل ناکارآمــدی ســاختار حکمرانــی نفــت ایــران بررســی 

می شــوند.

4-1-1  ناکارآمدی ساختار دولتی

یکــی از مشــکالت بــزرگ گریبان گیــر نفــت ایــران، دولتــی بــودن و عــدم وجــود فرصــت برابــر بــرای شــکل گیری 

ــی  ــگ جهان ــس از آن جن ــادی 1929 و پ ــزرگ اقتص ــود ب ــان رک ــت. از زم ــی اس ــرکت های خصوص ــت ش و فعالی

ــعه را محــوری  ــزی توس ــت و برنامه ری ــت در هدای ــه نقــش دول ــود ک ــعه« ب ــار »توس ــا گفت ــار حاکــم در دنی دوم گفت

ــازار بایــد تحــت نظــارت دولــت باشــد. ایــن مســاله  بعــد از جنــگ جهانــی دوم و  ــود کــه ب می دانســت و پذیرفتــه ب

آغــاز اســتقالل مســتعمرات و شــروع جنــگ ســرد، تشــدید شــد و حاکمیــت ملــی بــر منابــع نفتــی بــه جــای حاکمیــت 

شــرکت های چنــد ملیتــی در همــه کشــورهای تولیدکننــده نفــت مطــرح گردیــد. نفــت ایــران نیــز در ســال 1329 ملــی 

شــد و از آن دوران تاکنــون ایــن صنعــت حیاتــی کشــور شــاهد مدیریــت دولتــی دارایــی هــا و شــرکت هــای فعــال 

در ایــن حــوزه بــوده اســت. شــاید ایــن رونــد در همــه اقتصادهــای دنیــا تکــرار شــده باشــد امــا در برهــه ای از زمــان 

و بــا فراهــم شــدن شــرایط، دولــت وظایــف تصــدی گــری را در اقتصــاد بــه بخــش هــای غیردولتــی واگــذار کــرده 

اســت. در ایــران قبــل از انقــالب بــه دلیــل ســاختار اقتصــاد و قــدرت، دولــت عمــده تریــن فعــال اقتصــادی بــه شــمار 

ــا وقــوع انقــالب اســالمی مــوج ملــی  ــا افزایــش درآمدهــای نفتــی بیشــتر شــد. ب مــی رفــت و ایــن حضــور دولــت ب

شــدن اقتصــاد و صنایــع شــکل گرفــت و بــار دیگــر دولــت زمــام دار همــه امــور اقتصــادی شــد. ایــن حاکمیــت دولــت 

1  احمد میدری )1385(. مقدمه ای بر نظریه حکمرانی خوب. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی
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بــا حادث شــدن شــرایط جنگــی در اوایــل انقــالب تمدیــد و شــاید تشــدید شــد. افزایــش حوزه هــای فعالیــت دولــت 

موجــب افزایــش بی رویــه هزینه هــای دولتــی می شــد کــه ایــن هزینه هــا تنهــا از محــل نفــت قابــل تامیــن بــود1. ریشــه 

دوانــدن ســاختار دولتــی ناکارآمــد در شــرکت های نفتــی ایــران، عــدم شــفافیت، کنــدی و عــدم انگیــزه بــرای بهبــود 

ــه ارمغــان آورده اســت.  ــرای ایــن شــرکت ها ب را ب

ــه ســایر کشــورها نشــان می دهــد کــه اغلــب شــرکت های نفتــی تاسیس شــده پــس از بحــران نفتــی  ــه تجرب نگاهــی ب

ــه کارایــی  ــر ایــن صنعــت مالکیــت دولتــی داشــته اند امــا جهــت دســتیابی ب 1973 و دوران تســلط هفــت خواهــران ب

ــرکت های  ــال ش ــوان مث ــه عن ــد. ب ــذار کرده ان ــود را واگ ــهام خ ــی از س ــی بخش ــرمایه های خارج ــذب س ــر و ج باالت

اســتات اویــل و پتروبــراس )شــرکت های ملــی نفــت نــروژ و برزیــل( کــه در ســال های 1972 و 1953 تاســیس شــده 

و قدمــت کمتــری نســبت بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران داشــته اند بخشــی از ســهام خــود را در ســال های ابتدایــی قــرن 

ــل و 36 % از ســهام  ــد. در حــال حاضــر 33 % از ســهام اســتات اوی ــورک واگــذار نموده ان ــورس نیوی ــازار ب 21 در ب

ــی در  ــن شــرکت ها خلل ــن کــه خصوصی ســازی ای ــب ای ــه جال ــار بخــش خصوصــی اســت. نکت ــراس در اختی پتروب

اهــداف و وظایــف ملــی آن هــا ایجــاد نکــرده اســت. بــه عنــوان نمونــه پتروبــراس همچنــان نقشــی مهــم در برنامه هــای 

ــد )55-37 % در  ــر ارتقــای ظرفیــت بومــی2 در پروژه هــای اکتشــاف و تولی ــل ایفــا کــرده و ب ــت برزی اجتماعــی دول

ــدی  ــر 30 درص ــز تاثی ــوزه نی ــن ح ــات ای ــد دارد. ادبی ــد( تاکی ــعه و تولی ــای توس ــاف و 65-55 % در فازه ــاز اکتش ف

ــر  ــه بهــره وری پایین ت ــا توجــه ب ــد3. 4  5ایــن آمارهــا ب ــر عملکــرد شــرکت نفتــی را گــزارش داده ان خصوصی ســازی ب

و ناکارآمــدی معمــول بخــش دولتــی، و جهت گیــری اقتصــادی بخــش خصوصــی دور از انتظــار بــه نظــر نمی رســد.

در معــدود مــوارد توجــه بــه مســاله خصوصی ســازی در صنعت نفــت ایــران، ارزیابی عملکــرد فرآیند خصوصی ســازی 

1 قادر شادی وند )1394(. رابطه دولت و نفت در ایران؛ پیشنهاد الگوی مطلوب. فصلنامه علمی ترویجی سیاست نامه علم و فناوری
2 Local Content
3 Christian Wolf (2008). Privatising National Oil Companies: Assessing the Impact on Firm Performance. Cambridge 
Judge Business School Working Paper.
4 David G. Victor, David R. Hults, Mark C. Thurber. Oil and Governance: State-Owned Enterprises and the World Energy 
Supply. Cambridge University Press

5 Al-Obaidan, A. M. (2002). Efficiency effect of privatization in the developing countries. Applied Economics
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آسیب شناسی کسب و کار اکتشاف و تولید نفت در ایران 

در ایــن صنعــت نشــان از حضــور عمــده شــرکت های شــبه دولتی )و نــه خصوصــی( در ایــن بخــش دارد. شــرکت های 

مذکــور اغلــب بــه یــک نهــاد یــا ارگان دولتــی وابســته هســتند و عمــال مدیریــت ایــن بخــش را از وزارت تخصصــی 

ــه عنــوان  ــد. ب مربوطــه )یعنــی وزارت نفــت( خــارج و در دســت دیگــر ارگان هــای دولتــی غیرتخصصــی قــرار دادن

ــه فراخــوان و غربــال شــرکت های اکتشــاف و تولیــد ایرانــی توســط وزارت نفــت اشــاره  نمونــه ای دیگــر می تــوان ب

نمــود کــه یکــی از شــروط حائــز امتیــاز زیــاد بــرای شناســایی بــه عنــوان یــک شــرکت E&P تجربــه ســرمایه گــذاری 

ســنگین پیشــین بــوده اســت؛ مســاله ای کــه شــرکت هایی کــه از منابــع دولتــی اســتفاده مــی کننــد را در اولویــت قــرار 

ــا پیــش از ایــن حضــور فعالــی در ایــن صنعــت نداشــتند را در موضــع ضعــف  داده و شــرکت های خصوصــی کــه ت

ــا  ــت ب ــب حاکمی ــی و ترکی ــرکت های نیمه دولت ــور ش ــت، حض ــری دول ــت و تصدی گ ــه مدیری ــد. نتیج ــرار می ده ق

ــزرگ  ــاوری، و ب ــای فن ــد و ارتق ــای رش ــود انگیزه ه ــخگویی، نب ــفافیت و پاس ــدم ش ــدی، ع ــت، کن ــری نف تصدی گ

شــدن بدنــه دولتــی نفــت و درگیــری در مســائل روزمــره اســت.  نمونــه ای از ایــن عــدم کارایــی در شــرکت ملــی نفــت 

دیــده می شــود کــه بــا وجــود برخــورداری از بزرگتریــن ذخایــر نفتــی جهــان بدهی هــای ســنگین بــه نهادهــای مالــی 

و اعتبــاری دارد. شــرکتی کــه ذاتــا و بــا توجــه بــه توانمندی هــا و منابــع می بایســت یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد 

پیشــرو در منطقــه باشــد امــا در جایــگاه حکمرانــی صنعــت نفــت نشســته اســت.

4-1-2 محيط سياسی نفت

یکــی دیگــر از موانــع مهــم سیاســت گذاری صحیــح در ایــن صنعــت، محیــط بــه شــدت سیاســی و متالطــم نفت اســت. 

منظــور از محیــط سیاســی مجموعــه انتظــارات و نفــوذی اســت کــه از ســوی دولــت، نهادهــا، قوانیــن و ذی نفعــان و 

ســایر بازیگــران بــر صنعــت نفــت اعمــال مــی شــود. وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت و تمرکــز رســانه ها بــر اتفاقــات 

ایــن حــوزه موجــب پرریســک شــدن تصمیمــات و فشــار بــه مدیــران ارشــد ایــن صنعــت می گــردد. در نتیجــه مدیــران 

ــر اســتخراج روزمــره نفــت می گذارنــد، از فعالیت هــای دارای اثــر بلندمــدت اجتنــاب  نفــت تمــام تمرکــز خــود را ب

می ورزنــد و بــر اقدامــات جــاری و کــم ریســک تاکیــد می کننــد. عــدم موفقیــت در یــک تصمیــم اســتراتژیک خــواه 

ــرای مدیــر مربوطــه و حتــی دولــت  ــا فشــارهای محیطــی عواقــب ناگــواری ب ــه علــت ناکارآمــدی سیســتم باشــد ی ب

ــران، عــدم  ــی مدی ــی در پ ــر پ ــای سیاســی و تغیی ــی سیاســی، بحران ه ــن بی ثبات ــر ای ــد داشــت. عــالوه ب ــت خواه وق
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ــه  ــرای برنام ــت و اج ــری درس ــع از تصمیم گی ــو مان ــک س ــده  از ی ــی آین ــرای پیش بین ــی ب ــود معیارهای ــان و نب اطمین

هــای درازمــدت دولــت شــده و از ســوی دیگــر فضــای ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی را پــر از ابهــام و عــدم 

ــازد. ــت می س قطعی

4-1-3 عدم کارکرد مناسب نهادهای واسطه ای یادگيری و انتقال دانش و فناوری

ــوص  ــی بخص ــای مدیریت ــش فناوری ه ــه نق ــت ک ــه ای اس ــه گون ــد ب ــاف و تولی ــرکت های اکتش ــص ش ــوزه تخص ح

ــط  ــت رواب ــال مدیری ــوان مث ــه عن ــازد. ب ــگ می س ــرکت ها را پررن ــن ش ــرای ای ــده ب ــرح ش ــار مط ــه معی ــون س پیرام

بین المللــی، تــوان مدیریــت شــبکه تامین کننــدگان، و اســتراتژی های بلندمــدت کســب دارایی هــای هیدروکربنــی از 

ــی را در موضــع  ــه توانمندی هــا و ویژگی هــای برجســته ایــن شــرکت ها محســوب می شــود و شــرکت های ایران جمل

ــش  ــب دان ــرکت های صاح ــا ش ــی ب ــری تعامل ــا یادگی ــز ب ــرم ج ــای ن ــن فناوری ه ــال ای ــد. انتق ــرار می ده ــف ق ضع

میســر نیســت. الزمــه ایــن یادگیــری تعاملــی نیــز حضــور فعــال هــر دو طــرف یادگیرنــده و صاحــب فنــاوری اســت. 

ــه  ــود. وظیف ــد ب ــت خواه ــز اهمی ــاوری حائ ــال فن ــد انتق ــاور در فرآین ــهیل گر و مش ــای تس ــش نهاده ــن نق ــن بی در ای

چنیــن نهادهایــی شناســایی شــرکت های خارجــی متناســب بــا نیازهــای شــرکت های ایرانــی، جــذب طــرف خارجــی 

و نظــارت بــر فرآینــد تدویــن قــرارداد و همــکاری طرفیــن بــه منظــور حداکثرســازی عایــدات دانشــی پــروژه اســت. 

از جملــه ایــن نهادهــا مــی تــوان بــه معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری و شــورای عالــی اقتصــاد اشــاره نمــود. یکــی 

از مهم تریــن عللــی کــه پــس از بیــش از صدســال اســتخراج نفــت در ایــران چنیــن توانمندی هایــی بــه طــرف ایرانــی 

انتقــال نیافتــه ضعــف چنیــن نهادهایــی در بخــش حاکمیــت و سیاســت گــذاری نفــت اســت.  

4-2  اولویت های وزارت نفت و نگرش های غلط

ــر عهــده  ــت مجموعــه نفــت ب ــران مســئولیتی ســنگین در هدای ــه سیاســت گذار نفــت ای ــوان بدن ــه عن وزارت نفــت ب

ــراف  ــب انح ــت موج ــت نف ــازی صنع ــن ب ــراح زمی ــت گذار و ط ــش سیاس ــر نق ــز ب ــدم تمرک ــال ع ــن ح ــا ای دارد. ب

وزارت نفــت از ایــن مســئولیت خطیــر شــده اســت. در ذیــل دو مــورد از مهم تریــن نواقــص فعالیت هــای وزارت نفــت 

ــوند: ــوان می ش ــی عن ــد ایران ــاف و تولی ــرکت های اکتش ــکل گیری ش ــا ش ــاط ب در ارتب
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4-2-1 عدم وجود برنامه رشد زنجيره ارزش باالدست نفت

یکــی از علــل بی توجهــی بــه شــکل گیری شــرکت های توانمنــد اکتشــاف و تولیــد، درگیــر بــودن مجموعــه دولتــی 

ــه  ــت ک ــروش نف ــتخراج و ف ــتن اس ــت داش ــت اولوی ــت. در حقیق ــره اس ــای روزم ــران در فعالیت ه ــت ای ــت نف صنع

ــازی  ــرای توانمندس ــدت ب ــزی بلندم ــع از برنامه ری ــد مان ــت ش ــن صحب ــش از ای ــه پی ــت ک ــائلی اس ــول مس ــود معل خ

ــچ  ــه هی ــت ک ــن اس ــرکت ها ای ــن ش ــتن ای ــت نداش ــق اولوی ــی از مصادی ــردد. یک ــی می گ ــتعد نفت ــرکت های مس ش

ــاب  ــه انتخ ــا ب ــده و صرف ــی نش ــت پیش بین ــوی وزارت نف ــا از س ــازی آن ه ــد و توانمندس ــرای رش ــی ب ــه جامع برنام

17 شــرکت و یکــی از آن هــا بــه عنــوان شــریک شــرکت خارجــی بســنده شــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه بــه 

ــا طــی  ــا تمرکــز کــرد ت ــداد محــدودی از آن ه ــر تع ــور توانمندســازی و رشــد شــرکت های E&P می بایســت ب منظ

ــای  ــا ویژگی ه ــورهایی ب ــه کش ــد. تجرب ــرکت ها رخ ده ــن ش ــارت در ای ــش و مه ــت دان ــف انباش ــای مختل پروژه ه

ــان اســت.  ــت از تعــداد محــدودی شــرکت مســتعد در گــذر زم ــد حمایــت دول ــز موی ــران نی صنعــت نفــت شــبیه ای

انتخــاب شــرکت هایی کــه تخصــص آن هــا هیــچ ســنخیتی بــا کســب و کار اکتشــاف و تولیــد نــدارد یکــی دیگــر از 

ــق  ــی اف ــرکت های داخل ــرایطی ش ــن ش ــت. در چنی ــت اس ــت گذار نف ــازمان های سیاس ــودن س ــه ب ــوارض بی برنام ع

درازمدتــی بــرای خــود متصــور نیســتند و در نتیجــه حاضــر بــه ســرمایه گذاری بــرای توانمندســازی و فعالیــت متناســب 

ــال  ــد غرب ــت از فرآین ــدف وزارت نف ــد ه ــر می رس ــوند. بنظ ــتی نمی ش ــوزه باالدس ــود در ح ــتراتژی های خ ــا اس ب

ــوده اســت.  ــی و ســاکت کــردن منتقــدان ب ــه شــرکت های ایران ــازی دادن ب ــد بیشــتر ب شــرکت های اکتشــاف و تولی

بــی برنامگــی عــالوه بــر جلوگیــری از رشــد شــرکت ها، در توســعه میادیــن نیــز منجــر بــه همــکاری بــا شــرکت های 

ــا ریســک کــم می گــردد. در حالــی کــه مزیــت اصلــی شــرکت های خارجــی نســبت  خارجــی در توســعه میادیــن ب

ــاال اســت1. ــا ریســک های ب ــن ب ــی آن هــا در پذیــرش و مدیریــت ریســک در میادی ــی توانای ــه شــرکت های داخل ب

4-2-2- عدم تعادل در اعتماد به توانمندی های بومی و استفاده از طرف خارجی

ــم  ــده اســت. پارادای ــر آن ش ــه گریبانگی ــای ناصحیحــی اســت ک ــن صنعــت نگرش ه ــای ای ــر از چالش ه یکــی دیگ

1  محمدصادق کریمی )1395(. آسیب شناسی و ارائه راهکارهای توسعه صنعت باالدستی نفت در ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی 
سیاست گذاری عمومی
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خیانــت باقیمانــده از دوران ملــی شــدن نفــت ایــران بــه همــراه محیــط بــه شــدت سیاســی ایــن صنعــت از مهم تریــن 

چالش هــای صنعــت نفــت ایــران اســت. بــه عنــوان مثــال در دورانــی کــه ایــران نیــاز بــه جــذب صدهــا میلیــارد دالر 

ســرمایه خارجــی دارد، ایراداتــی )کــه بعضــا سیاســی بــه نظــر می رســیدند( بــه مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی کــه بــا 

ــود ریشــه در توهــم خیانــت دارد. از ســوی  جــذب ســرمایه و دانــش و توانمندســازی شــرکت های داخلــی همــراه ب

ــپردن  ــرای س ــالش ب ــی و ت ــرکت های خارج ــه ش ــت دادن ب ــی و اولوی ــای بوم ــه توانمندی ه ــادی ب ــر بی اعتم دیگ

ــن حــوزه  ــران محســوب می شــود. آن چــه در ای ــن صنعــت در ای ــز خــود از عوامــل تضعیــف ای ــه آن هــا نی ــن ب میادی

همچــون گوهــری نایــاب اســت حفــظ تعــادل مبتنــی بــر شــناخت توانمندی هــای بومــی، اهــرم ســاختن آن هــا و رفــع 

نقــاط ضعــف بــا اســتفاده از نقــاط قــوت شــریک خارجــی صاحــب دانــش و فنــاوری اســت.

ــه نظــر  ــز منطقــی ب ــه دور از جهت گیری هــای سیاســی حــوزه نفــت نی ــر ایــن بعضــی نظــرات تخصصــی و ب عــالوه ب

نمی رســند. بــه عنــوان مثــال، علی رغــم اهمیــت تعامــل در اکتســاب دانــش و فنــاوری بســیاری از متخصصــان، اســاتید 

ــرکت  ــت ش ــول، خدم ــت پ ــا پرداخ ــد ب ــت می توان ــه دول ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــوزه همچن ــن ح ــتگذاران ای و سیاس

خارجــی را خریــداری کنــد و در حقیقــت اعتقــادی بــه لــزوم وجــود شــرکت های اکتشــاف و تولیــد داخلــی ندارنــد. 

نتیجــه چنیــن تفکــری کنــار گذاشــتن مــدل اولیــه همــکاری مبتنــی بــر ســرمایه گذاری مشــترک و تشــکیل شــرکت 

ســوم در فــاز 11 بــوده کــه منجــر بــه مــدل فعلــی قــرارداد IPC بــا ایــرادات و نقصان هایــی شــده اســت کــه در دیگــر 

ــا اشــاره می شــود. ــه آن ه ــای گــزارش ب بخش ه

4-3  قراردادهای نامناسب

یکــی از بســترهای تســهیل کننده کســب دانــش و فنــاوری از طریــق همــکاری بــا شــرکت های پیشــرو دنیــا، قــرارداد 

ــا بندهایــی کــه بتوانــد منافــع دو طــرف پــروژه را محقــق ســازد. در حقیقــت ویژگی هــای  اســت؛ قــراردادی دقیــق ب

هــر قــرارداد نفتــی را اهــداف طرفیــن قــرارداد کــه مــی توانــد شــرکت های نفتــی خصوصــی یــا شــرکت های نفــت 

ملــی کشــورها باشــد تعییــن می کنــد. شــرکت های نفتــی داخلــی و بین المللــی بنگاه هــای اقتصادی انــد کــه منطقــا در 

چارچــوب ضوابــط بنــگاه داری، هدفــی جــز تامیــن منافــع ســهامداران خــود در فضــای رقابتــی ندارنــد. از ســوی دیگــر 

ــی را  ــع نفت ــده از مناب ــی و آین ــع نســل فعل ــن مناف ــه نمایندگــی از دولت هــا می بایســت تامی ــی نفــت ب شــرکت های مل
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مدنظــر قــرار دهنــد. بنابرایــن هــر قــرارداد نفتــی اساســا متضمــن اجمــاع دو فرآینــد متعــارض در اهــداف اســت: تامیــن 

ــی  ــدت توســط شــرکت های مل ــع بلندم ــن مناف ــرارداد و تامی ــی طــرف ق ــع ســهامداران توســط شــرکت های نفت مناف

نفــت. 

4-3-1 تمرکز بر مسائل مالی قراردادها

بررســی تجــارب ایــران در اســتفاده از مدل هــای مختلــف امتیــازی تــا کنسرســیوم و بیــع متقابــل نشــان می دهــد کــه 

وجــه تمایــز ایــن قراردادهــا بــا یکدیگــر صرفــا در نحــوه ســهم بری شــرکت طــرف قــرارداد و کشــور صاحــب مخــزن 

ــی  ــای نفت ــر قرارداده ــی ب ــروری اجمال ــوده اســت. م ــی ب ــات نفت ــد و ســود حاصــل از عملی ــا از درآم ــدات ی از تولی

ــی و حســابداری  ــا مالحظــات مال ــی عمدت ــا شــرکت های نفت ــی در مذاکــرات ب مشــخص می ســازد کــه محــور اصل

ــد  ــد و ســود و تولی ــن، نحــوه تقســیم درآم ــا حــق زمی ــه ی ــد و ســود، بهــره مالکان ــر درآم ــات ب ــزان مالی همچــون می

ــون  ــی همچ ــائل اساس ــه مس ــت و ب ــوده اس ــرمایه گذاری ب ــه س ــق ب ــاداش متعل ــود و پ ــزان س ــدان و می ــل از می حاص

ــی و ارتقــای  ــی – مهندســی و مدیریت ــه لحــاظ فن ــرای توانمندســازی صنعــت نفــت کشــور ب ــی ب راهکارهــای اجرای

ــد ملــی و بین المللــی توجهــی نشــده اســت. ــه یــک شــرکت اکتشــاف و تولی ــران ب ــگاه شــرکت ملــی نفــت ای جای

4-3-2 دست پایين داشتن طرف ایرانی در فرآیند همکاری

ــن  ــری و توانمندســازی، دســت پایی ــی کشــورمان از لحــاظ یادگی ــای نفت ــودن قرارداده ــد نب ــل کارآم یکــی از دالی

داشــتن طــرف ایرانــی در فرآینــد همــکاری اســت. ایــن مســاله خــود تــا حــد زیــادی معلــول عــدم توانایــی در تامیــن 

ســرمایه ســنگین در زمــان ورود بــه پــروژه اســت. عــالوه بــر ایــن یکــی از نقش هــای مهــم در پروژه هــای اکتشــاف و 

تولیــد نفــت کــه بــا یادگیــری چشــمگیری همــراه اســت نقــش اپراتــوری اســت. در ایــن گونــه قراردادهــا شــرکت ها 

ــا  ــد ی ــده دارن ــر عه ــدان را ب ــد می ــعه و تولی ــات توس ــه عملی ــات روزان ــت عملی ــه مدیری ــتند و وظیف ــور هس ــا اپرات ی

ــد.  ــروژه نظــرات خــود را اعمــال مــی کنن ــزان ســهام در پ ــر اســاس می ــی ب ــور هســتند و در جلســات مدیریت غیراپرات

غالبــا شــرکت ســهامدار اصلــی نقــش اپراتــوری را بــه عهــده می گیــرد امــا مثال هــای نقــض نیــز بــه چشــم می خــورد. 

بخصــوص در قراردادهــای نفتــی نــروژ و نحــوه تعامــل دولــت بــا شــرکت اســتات اویــل تاکیــد زیــادی بــه اختصــاص 

نقــش اپراتــوری بــه شــرکت های داخلــی وجــود داشــته اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن مســاله در قراردادهــای 
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ایــران در همــکاری بــا شــرکت هــای خارجــی بخصــوص در میادیــن کــم ریســکی همچــون فــاز 11 پــارس جنوبــی 

ــاز گرفتــن بیشــتری از طــرف خارجــی فراهــم اســت مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد. از ســوی دیگــر  کــه امــکان امتی

عــالوه بــر از دســت رفتــن فرصــت بــر عهــده گرفتــن نقــش اپراتــوری، شــرکت ایرانــی بــا توجــه بــه ســهام کمتــر از 

ــز نخواهــد داشــت. 20 %  امــکان مشــارکت زیــادی در فرآینــد تصمیم گیــری و مدیریــت پــروژه را نی

4-3-3 سطح یکپارچگی پایين دو طرف قرارداد

مســاله مهــم دیگــر در زمینــه قراردادهــای اکتشــاف و تولیــد نفــت، ارتبــاط مثبــت یکپارچگــی بــاال و یادگیــری و انتقال 

دانــش در ایــن قراردادهــا اســت. بــه ایــن معنــی کــه هرچــه ســطح همــکاری و ارتبــاط شــرکت یادگیرنــده و شــرکت 

ــد  ــد. ذات فرآین ــش می یاب ــی افزای ــرکت داخل ــازی ش ــری و توانمندس ــال یادگی ــد احتم ــتر باش ــش بیش ــب دان صاح

یادگیــری تعاملــی بخصــوص در حــوزه دانشــی پیچیــده باالدســتی نفــت ایــن مســاله را تشــدید می کنــد. در نتیجــه بــا 

ــا  ــات ب ــد خدم ــای خری ــت از قرارداده ــی می بایس ــد بوم ــق و رشــد شــرکت های اکتشــاف و تولی هدف گــذاری خل

ســطح یکپارچگــی کــم بــه ســمت قراردادهــای بــا یکپارچگــی، تعامــل و مــدت زمــان بیشــتر یعنــی مشــارکتی حرکــت 

نمــود. بدیــن ترتیــب عــالوه بــر انگیــزه بیشــتر بــرای طــرف خارجــی، امــکان رشــد و یادگیــری بــرای همــکار ایرانــی 

ــروژه فراهــم می گــردد.  پ

4-4 استراتژی های ناصحيح شرکت ها

ــوب  ــت محس ــره ارزش نف ــکل گیری زنجی ــت در ش ــت های دول ــدف سیاس ــه ه ــوان نقط ــه عن ــی ب ــرکت های نفت ش

ــن شــرکت ها  ــون ای ــت و مســائل محیطــی پیرام ــر سیاســت های دول ــا بدینجــا ب می شــوند. آســیب های ذکــر شــده ت

ــود  ــت خ ــدف و موقعی ــا ه ــب ب ــرکت ها متناس ــن ش ــک از ای ــر ی ــح ه ــری صحی ــدم جهت گی ــا ع ــتند ام ــد داش تاکی

ــن مســاله ای کــه  ــی ثمــر شــدن سیاســت های ذکــر شــده خواهــد شــد. مهم تری ــره ارزش صنعــت موجــب ب در زنجی

عملکــرد ایــن شــرکت ها را تحــت تاثیــر قــرار داده عــدم برخــورداری از اســتراتژی بلندمــدت و تــوان تامیــن مالــی 

ــه می شــود: ــن دو مشــکل پرداخت ــه بحــث پیرامــون ای ــه ب اســت. در ادام

4-4-1 منفعل بودن شرکت ها و عدم برخورداری از استراتژی بلندمدت

ــعه  ــد و توس ــرای رش ــع ب ــه ای جام ــت از برنام ــت و وزارت نف ــد دول ــر ش ــین ذک ــای پیش ــه در بخش ه ــور ک همانط
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ــم  ــی حاک ــتم ملوک الطوایف ــک سیس ــرکت ها ی ــن ش ــر در ای ــوی دیگ ــتند. از س ــوردار نیس ــرکت های E&P برخ ش

اســت. بــه ایــن معنــا کــه همــه ایــن شــرکت ها بــه نوعــی متعلــق بــه دولت انــد امــا دولــت تســلط کامــل روی آن هــا 

نــدارد در نتیجــه تــوان برنامه ریــزی زیــادی بــرای ایــن شــرکت ها نــدارد. هرچنــد کــه عالقــه ای هــم بــه ایــن موضــوع 

ــرای  ــخصی ب ــتراتژی مش ــز اس ــرکت ها نی ــن ش ــود ای ــن خ ــر ای ــزون ب ــود. اف ــده نمی ش ــی دی ــای دولت ــوی نهاده از س

ــد. همانطــور کــه در جــدول 1 نشــان داده شــد هیچکــدام از 17 شــرکت  ــه آینــده ای پیش بینی شــده ندارن دســتیابی ب

انتخاب شــده ســابقه فعالیــت اکتشــاف و تولیــد نداشــته اند. بــا ایــن حــال بــا کمــی اغمــاض می تــوان تعــداد معــدودی 

از آن هــا را بــا توجــه بــه ســابقه فعالیــت در بخش هــای مختلــف زنجیــره ارزش نفــت، دارای توانمنــدی تبدیــل شــدن 

بــه یــک شــرکت E&P دانســت. در ایــن میــان نکتــه حائــز اهمیــت منفعــل بــودن شــرکت های کاندیدشــده از لحــاظ 

ــات  ــرو مقتضی ــه توانمندی هــا و تجــارب خــود پی ــدون توجــه ب ــا کــه ب ــن معن ــه ای اســتراتژی های بلندمــدت اســت. ب

ــه  ــه ســابقه و دانــش پیشــین خــود وارد حــوزه ب ــدون توجــه ب محیطــی هســتند. در چنیــن شــرایطی ایــن شــرکت ها ب

ــته  ــای آن داش ــر پیامده ــی ب ــراف کامل ــه اش ــدون آن ک ــوند ب ــد می ش ــاف و تولی ــون اکتش ــده ای همچ ــدت پیچی ش

باشــند و ایــن مســاله نشــان از ســردرگمی آن هــا دارد. شــرط ورود بــه ایــن حــوزه کنارگذاشــتن کســب و کارهــای 

ــن  ــت رفت ــا از دس ــد ب ــی توان ــت م ــتی نف ــوزه باالدس ــتباه در ح ــی اش ــتراتژی و موقعیت یاب ــوده و اس ــا ب ــی آن ه قبل

ــود. ــراه ش ــرکت ها هم ــن ش ــرمایه های ای س

4-4-2 عدم توان تامين مالی شرکت ها

یکــی دیگــر از مســائل مهــم محــدود کننــده شــرکت های ایرانــی عــدم تــوان تامیــن مالــی گســترده بــه منظــور پذیــرش 

ــک  ــا ی ــت ذات ــت نف ــت. صنع ــی اس ــی و خارج ــن داخل ــور در میادی ــد و حض ــاف و تولی ــروژه اکتش ــک های پ ریس

صنعــت بیــن المللــی اســت بــه ایــن معنــا کــه معمــوال حجــم عظیــم دانــش و ســرمایه مــورد نیــاز آن در یــک کشــور 

وجــود نــدارد. ایــن در حالــی اســت کــه تحریم هــای گســترده پــس از انقــالب و وابســتگی مالــی بــه دولــت موجــب 

ــی در  ــای مال ــا یــک تنگن ــه فعالیــت کــرده و امــروز ب ــران در یــک فضــای ایزول شــده اســت کــه مجموعــه نفتــی ای

کنــار رکــود اقتصــادی مواجــه باشــد. در چنیــن شــرایطی بــازار ســرمایه بــه خاطــر ایزولــه بــودن توســعه پیــدا نکــرده 

و شــرکت های نفتــی بــه جــای یادگیــری راه و روش تامیــن مالــی از منابــع داخلــی و خارجــی، تمــام تقاضــای مالــی 
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خــود را بــه ســوی بانک هــای ایرانــی ســوق داده انــد؛ بانک هایــی ســنتی کــه بــا اســتانداردهای جهانــی منطبــق نبــوده 

و بــا خدمــات روز دنیــا فاصلــه چشــمگیری دارنــد. فعالیــت در حــوزه اکتشــاف و تولیــد نفــت نیــاز بــه شــرکت هایی 

بــا تــوان ســرمایه گــذاری بــاال1 دارد. ضعــف در تامیــن مالــی موجــب می شــود کــه ایــن شــرکت ها نتواننــد شــریک 

مناســبی بــرای همــکاری و ورود بــه بازارهــای جهانــی بیابنــد و در صــورت همــکاری نیــز از جایگاهــی مهــم و تعییــن 

کننــده برخــوردار نباشــند.

4-5 جمع بندی آسيب ها

مجموعــه آســیب های ذکرشــده، مهم تریــن موانــع شــکل گیری عناصــر ســاختاری و کارکــردی صنعــت نفــت ایــران 

ــل  ــاه کلید ح ــوان ش ــی ت ــت را م ــی نف ــاختار حکمران ــح س ــی صحی ــدم طراح ــن ع ــن بی ــدند. در ای ــوب می ش محس

ــری و  ــف تنظیم گ ــت گذاری از وظای ــی و سیاس ــف حاکمیت ــک وظای ــدم تفکی ــت. ع ــوزه دانس ــن ح ــالت ای معض

تجــاری بیــن وزارت و شــرکت ملــی نفــت از جملــه مهم تریــن عوامــل بهــم ریختگــی ســاختار صنعــت نفــت بــه شــمار 

ــفاف  ــورت ش ــه ص ــت ب ــت می بایس ــاری نف ــری و تج ــت گذاری، تنظیم گ ــای سیاس ــت کارکرده ــی رود. در حقیق م

و تفکیک شــده در اختیــار نهادهــای ذی صــالح قــرار گیــرد. در حــال حاضــر تداخــل وظایــف و عــدم ایفــای نقــش 

محــوری شــرکت ملــی نفــت در مدیریــت زنجیــره ارزش ایــن صنعــت در کشــورمان مشــهود اســت. در ایــن ســاختار 

اختیــارات گســترده ای بــرای شــرکت ملــی نفــت در نظــر گرفتــه شــده اســت. اختیاراتــی کــه هــم بــا جنبــه حاکمیتــی 

و هــم بــا جنبــه تصدی گــری همــراه اســت. بدیــن ترتیــب مشــغولیت شــرکت ملــی نفــت بــه هــر دو اختیــارات موجــب 

ــرکت  ــن ش ــد ای ــنامه جدی ــه در اساس ــت ک ــی اس ــن در حال ــردد. ای ــری آن می گ ــش تصدی گ ــدن نق ــگ ش کمرن

ــر عهــده وزیــر نفــت  تنهــا تصدی گــری عنــوان شــده اســت. از ســوی دیگــر ریاســت هئیــت مدیــره ایــن شــرکت ب

اســت و ایــن مســاله از ریســک پذیری وزیــر می کاهــد و فعالیــت اقتصــادی شــرکت نفــت را نیــز تحــت تاثیــر قــرار 

ــه نظــر می رســد اولیــن گام جهــت اصــالح ســاختار حکمرانــی صنعــت نفــت از اصــالح رابطــه شــرکت  می دهــد. ب

ملــی و وزارت نفــت شــروع می شــود. از ســوی دیگــر عــدم کارکــرد صحیــح نهادهــای میانجــی پژوهــش و انتقــال 

1  Deep pocket companies
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فنــاوری، موجــب ایجــاد گسســت در پیونــد دانــش بومــی و دانــش وارداتــی شــده و کارکــرد خلــق و انتشــار دانــش 

در صنعــت نفــت ایــران را بــا مشــکل مواجــه ســاخته اســت. لــذا نقــص یــا عــدم وجــود عناصــر ســاختاری و کارکــردی 

ــد مدیریــت ســایر مشــکالت از  ــه حــل آن می توان مهم تریــن معضــل صنعــت نفــت ایــران محســوب شــده و اقــدام ب

قبیــل اولویت هــا و نگرش هــای ناصحیــح، قراردادهــا و نحــوه حکمرانــی و جهــت گیــری اســتراتژیک شــرکت های 

فعــال در زنجیــره ارزش نفــت ایــران را تســهیل کنــد.

5- راهکارها

در ادامــه راهکارهــای ارائــه شــده توســط صاحبنظــران حــوزه نفــت پیرامــون مســائل و معضــالت پیشــتر ذکــر شــده 

ــرد: ــرار می گی ــورد بحــث ق م

5-1 تزریق منطق اقتصادی به شرکت ملی نفت

همانگونــه کــه ذکــر شــد یکــی از مهــم تریــن آســیب های فعلــی صنعــت نفــت، ســاختار حکمرانــی ناصحیــح و عــدم 

ــه عناصــر ســاختاری همچــون شــرکت  ــه کارکردهــای تجــاری و سیاســت گذاری ب ــر و تخصیــص بهین فعالیــت موث

ملــی نفــت و وزارت نفــت اســت. جهــت کمرنــگ نمــودن ایــن مشــکل بایــد سیاســت هایی اتخــاذ نمــود کــه شــرکت 

ملــی نفــت همچــون شــرکت های ملــی موفــق ســایر کشــورها منطــق اقتصــادی پیــدا کنــد. بدیــن معنــا کــه بــا تمرکــز 

ــر فعالیت هــای اصلــی خــود شــاخص های عملکــرد مالــی خــود را شــفاف و بهینــه ســازد. یکــی از ایــن سیاســت ها  ب

جدایــی ایــن شــرکت از وزارت نفــت بــه منظــور حفــظ اســتقالل در تصمیــم گیری هــا اســت. بــا خــروج وزیــر نفــت 

از شــرکت ملــی، از نقــش وزیــر در عملکــرد ایــن شــرکت کاســته مــی شــود و ریســک پذیری ایــن شــرکت افزایــش 

می یابــد. از ســوی دیگــر شــرایط بــرای تزریــق منطــق اقتصــادی بــه شــرکت ملــی فراهــم می گــردد. بــا حــذف وظایــف 

ــز  ــی خــود نی ــر فعالیت هــای تصدی گــری، پاســخگوی عملکــرد مال ــا تمرکــز ب ــد ب حاکمیتــی، ایــن شــرکت می توان

باشــد. بــه منظــور حفــظ قــدرت رقابتــی شــرکت ملــی نفــت می تــوان از تجــارب شــرکت های نفتــی مشــابه همچــون 

پتروبــراس و پترونــاس نیــز درس هــای زیــادی آموخــت. ایــن تجــارب می توانــد در مســیر تبدیــل شــرکت ملــی نفــت 

بــه یــک شــرکت چابــک و اقتصــادی و دارای منطــق بین المللــی بــه کار گرفتــه شــود.
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5-2 هدایت شرکت های ایرانی فعال در زنجيره ارزش نفت

بــه طــور کلــی وظیفــه ای کــه می تــوان بــرای بخــش حاکمیــت نفــت ایــران در نظــر گرفــت شــکل دادن شــرکت های 

E&P و تعییــن جایــگاه آن هــا، توانمندســازی ایــن شــرکت ها، و نظــارت و تســهیل گری اســت. در بعــد شــکل دادن 

ــا شــرکت های فعــال ایــن حــوزه موقعیــت مناســب خــود  ــد ت ــگاه وزارت نفــت می بایســت کمــک کن و تعییــن جای

را درون زنجیــره ارزش باالدســت نفــت بیابنــد. ایــن بــدان معناســت کــه هــر شــرکت همســو بــا اســتراتژی های خــود، 

موقعیتــی منحصربفــرد بــرای خــود تعریــف کــرده و کلیــه فعالیت هــا و اقدامات خــود را جهــت موفقیــت در آن جایگاه 

طراحــی نمایــد. ایــن موقعیــت می توانــد یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد، خدماتــی یــا ســازنده تجهیــزات باشــد. مهــم 

آن اســت کــه هرکــدام از ایــن شــرکت ها در حــوزه تخصــص و تجربــه انباشــته خــود فعالیــت نماینــد و هرگونــه تغییــر 

در کســب و کار بــا اســتراتژی مشــخص و از پیــش تعییــن شــده انجــام گیــرد تــا هــم صنعــت نفــت ایــران از وجــود 

ــهیل  ــارت و تس ــد نظ ــوند. بع ــت نش ــردرگمی و شکس ــار س ــرکت ها دچ ــن ش ــود ای ــم خ ــده و ه ــد ش ــا بهره من آن ه

می توانــد بــر عهــده سیاســت گذار یــا نهــاد رگوالتــور قــرار گیــرد. ایــن بعــد بــر ایجــاد شــرایط مناســب بــرای فعالیــت 

شــرکت های نفتــی از طریــق تعییــن قانــون و مقرراتــی یــا بــه عبــارت بهتــر طراحــی دقیــق قواعــد بــازی نفــت تاکیــد 

ــزان رشــد شــرکت موردنظــر طراحــی گــردد.  ــا می ــای تشــویقی متناســب ب ــک ســو می بایســت مکانیزم ه دارد. از ی

ــرفت  ــی پیش ــای بین الملل ــق در بازاره ــور موف ــودآوری و حض ــون س ــاخص هایی همچ ــق ش ــه از طری ــا ک ــن معن بدی

ــتقیم،  ــی مس ــای مال ــد حمایت ه ــای تشــویقی مانن ــزان از ابزاره ــان می ــه هم ــر را بررســی نمــوده و ب شــرکت موردنظ

ــل اســتفاده شــود. از  ــن قبی ــواردی از ای ــا طــرف خارجــی و م ــی، کاهــش هزینه هــای همــکاری ب معافیت هــای مالیات

ــا سیاســت های وزارت  ــتا ب ــا اســتراتژی های شــرکت و همراس ــر عملکــرد مناســب، متناســب ب دیگــر ســو نظــارت ب

نفــت، شــرکت ها را از انحــراف از اهــداف بلندمــدت صنعــت نفــت ایــران بازخواهــد داشــت.

5-3 برنامه ریزی بلندمدت کسب و کار اکتشاف و توليد

ــران مشــخص  ــا کســب و کار E&P در ای ــاط ب ــه بلندمــدت خــود را در ارتب ــت و وزارت نفــت می بایســت برنام دول

ــردن  ــر ک ــازی دادن و درگی ــا ب ــی تنه ــرکت های نفت ــاب ش ــال و انتخ ــا از غرب ــذاری آن ه ــع هدف گ ــازند. در واق س

ــزد  ــی ن ــد داخل ــد توانمن ــق و رشــد یــک شــرکت اکتشــاف و تولی ــن کــه دغدغــه خل ــا ای ــن شــرکت ها اســت؟ ی ای
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سیاســت گذاران و تصمیم گیــران ایــن حــوزه وجــود دارد؟. در حقیقــت، وجــود برنامــه ای بلندمــدت بــرای همــکاری 

ــهم  ــودی س ــد صع ــخص و رون ــن مش ــی در میادی ــرکت های بین الملل ــا ش ــی ب ــدود داخل ــرکت مع ــد ش ــرار چن پرتک

ــی  ــه نظــر می رســد آمادگــی فن ــان ب ــن می ــی اســت. در ای ــروژه، حیات ــی پ ــی و عملیات داخــل در فرآیندهــای مدیریت

شــرکت هایی کــه پیــش از ایــن بــه کار مشــاوره مشــغول بوده انــد یــا در تمامــی بخش هــای اصلــی زنجیــره باالدســتی 

فعالیــت داشــته اند بیشــتر از ســایرین باشــد. هرچنــد کــه ممکــن اســت بــه حمایــت مالــی خصوصــی و دولتــی احتیــاج 

داشــته باشــند. ادامــه رونــد توانمندســازی شــرکت های ایرانــی منجــر بــه بهبــود جایــگاه آن هــا در فرآینــد مذاکــره بــا 

شــرکت های خارجــی و بــر عهــده گرفتــن نقش هــای فعال تــر اپراتــوری و مدیریتــی در همــکاری بــا آن هــا خواهــد 

ــدان  ــی و بین المللــی شــدن را دوچن ــی در مســیر افزایــش کارای ــن مســاله ســرعت رشــد شــرکت های ایران شــد. همی

مــی کنــد.

5-4 اصالح نحوه تعامل با شرکت های خصوصی و دولتی

ــت در  ــه دول ــر ب ــتگی کمت ــت وابس ــه عل ــی ب ــرکت های خصوص ــران، ش ــی ای ــت سیاس ــه موقعی ــه ب ــا توج ــوال ب اص

جــذب منابــع مالــی خارجــی موفق تــر عمــل خواهنــد کــرد. از دیگــر ســو، وجــود منطــق اقتصــادی و بازدهــی باالتــر 

ــط انحصــاری  ــه محی ــا توجــه ب ــت باالدســتی نفــت دارد. ب ــا فضــای رقاب ــاق بیشــتری ب شــرکت های خصوصــی انطب

ــری در  ــابقه کمت ــای خصوصــی از س ــی، شــرکت ه ــه دولت ــی و نیم ــدد شــرکت های دولت ــران و تع ــت ای ــت نف صنع

اتخــاذ پروژه هــا و جریــان مالــی برخــوردار بــوده انــد. بــا ایــن حــال وزارت نفــت می  بایســت بــا درنظــر گرفتــن ایــن 

ــرکت ها  ــاب ش ــال و انتخ ــزم غرب ــد و در مکانی ــم کن ــرکت ها فراه ــن ش ــد ای ــرای ورود و رش ــا را ب ــات، فض مالحظ

ــد. ــر نمای ــتی تجدیدنظ ــای باالدس ــرای پروژه ه ب

5-5 سير صعودی نقش شرکت های ایرانی در فرآیند همکاری

دو مســاله مهــم می بایســت در همــه ایــن همکاری هــا در نظــر گرفتــه شــود. اول اینکــه هدفگــذاری ایــن همکاری هــا، 

در کنــار اســتخراج و افزایــش بهــره وری برداشــت نفــت، انتقــال دانــش و فنــون مدیریتــی باشــد. ایــن فنون شــامل مدل 

حکمرانــی شــرکت و صنعــت، ســازوکارهای تامیــن مالــی، نحــوه مدیریــت شــبکه ســازندگان و مدیریــت ریســک 

ــا شــرکت های خارجــی مــی بایســت موجــب توانمندســازی شــریک  پــروژه می گــردد. در حقیقــت هــر همــکاری ب
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داخلــی و کاهــش وابســتگی بــه خــارج از کشــور در پروژه هــای بعــدی شــود. آن چــه بایــد محــور ایــن همکاری هــا 

ــود  ــب می ش ــی موج ــن نگاه ــت. چنی ــی اس ــرکت های داخل ــهم همــکاری ش ــش و س ــودی نق ــیر صع ــرد س ــرار گی ق

کــه ســهم کمتــر یــا مشــابه یــک شــرکت ایرانــی در پــروژه بعــدی یــک شکســت بــرای مجموعــه نفتــی ایــران تلقــی 

گــردد. مســاله بعــدی انتخــاب میــدان مناســب جهــت اســتفاده از توانمندی هــای شــرکت های خارجــی اســت. قاعدتــا 

می بایســت اولویــت بــا میادیــن مشــترک و همینطــور میادیــن بــا ریســک بــاال قــرار گیــرد و میادیــن بــا ریســک پاییــن 

بــه شــرکت های داخلــی واگــذار گــردد. در ایــن رابطــه وجــود یــک برنامــه جامــع بــه منظــور تهیــه طــرح توســعه کلیــه 

میادیــن و رعایــت دغدغه هــای ازدیــاد برداشــت و تولیــد صیانتــی بــرای هــر میــدان ضــروری خواهــد بــود.

5-6  حرکت به سمت قراردادهای مشارکت در توليد

در بحــث قراردادهــا، مــی تــوان گفــت در حــال حاضــر نمونــه جدیــد قراردادهای نفتــی )IPC( پیشــرفت قابــل مالحظه 

ــه شــکاف  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب ــا ب ــران داشــته اســت. ام ــج در ای ــل رای ــع متقاب ــای بی ــه قرارداده ای نســبت ب

دانشــی و عملکــردی شــرکت های داخلــی در میادیــن پرریســک و مشــترک، تغییــرات کســب و کار اکتشــاف و تولیــد 

و لــزوم انگیــزش شــرکت پیمانــکار خارجــی، حرکــت بــه ســمت قراردادهایــی از جملــه مشــارکت در تولیــد در آینده 

ــی را  ــی و اجتماع ــای سیاس ــی گروه ه ــه تلق ــازی جامع ــا آگاه س ــت ب ــور می بایس ــن منظ ــد. بدی ــر باش ــاب ناپذی اجتن

نســبت بــه ایــن مدل هــای قــراردادی مثبــت نمــود. بــه لحــاظ حقوقــی، عــدم امــکان اســتفاده از ایــن قراردادهــا بــه دلیــل 

شــبهه انتقــال مالکیــت بــه شــرکت خارجــی مطــرح شــده اســت. کهن هوش نــژاد1 در گــزارش خــود نشــان می دهــد 

ــن قراردادهــای مشــارکت  ــن قوانی ــوان در چارچــوب همی ــه شــده و می ت ــی ارائ ــن فعل ــی از قوانی کــه تفاســیر متفاوت

ــارکت در  ــای مش ــده و قرارداده ــرح ش ــهم بری مط ــوع س ــز موض ــادی نی ــاظ اقتص ــود. از لح ــه نم ــد را توجی در تولی

تولیــد بدیــن خاطــر مــردود شــمرده شــده کــه در ایــن گونــه قراردادهــا شــرکت های نفتــی ســهم خــود را بــر حســب 

بشــکه دریافــت نمــوده و در ایــن صــورت درآمــد آن هــا تابعــی از نوســانات قیمــت نفــت در آینــده خواهــد بــود. ایــن 

در حالــی اســت کــه پیــش بینــی می شــود در آینــده قیمــت نفــت رونــد صعــودی چشــمگیری نخواهــد داشــت و در 

1  روح اله کهن هوش نژاد )1396(. بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت 
ایران. سیاست نامه انرژی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
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ــد  ــد توجــه داشــت کــه قراردادهــای مشــارکت در تولی ــن لحــاظ هــم متضــرر نخواهــد شــد. بای نتیجــه کشــور از ای

ــا ســودجویی  ــه کارشــکنی ی ــه ای ب ــن عالق ــک از طرفی ــچ ی ــی هی ــه طــور طبیع ــا مشــوق هایی همــراه اســت کــه ب ب

ــت.  ــا اس ــکار و کارفرم ــع پیمان ــازی مناف ــا همراستاس ــن قرارداده ــر ای ــن هن ــت. بزرگتری ــد داش ــارف نخواهن غیرمتع

البتــه ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه منافــع حاصــل از قــرارداد مشــارکت در تولیــد مــی توانــد در ســایر قراردادهــا 

ــرای طــرف خارجــی،  ــت ب ــش جذابی ــد در افزای ــی توان ــراردادی م ــای ق ــز حاصــل گــردد. اصــالح دیگــر مدل ه نی

همــکاری بلندمــدت و انتقــال فنــاوری موثــر واقــع گــردد.

5-7 محتوای قراردادها در ارتباط با افزایش سهم داخل

دیگــر مســاله حائــز اهمیــت در بحــث قراردادهــا، بندهایــی اســت کــه خصوصــا در ســند JOA1 گنجانــده می شــود. 

ــه تفصیــل بیــان می کنــد. آنچــه بایــد در مذاکــرات و بندهــای ایــن ســند  ایــن ســند نقــش و وظایــف دو طــرف را ب

بــه آن دقــت شــود شــامل اســتفاده حداکثــری از نیــروی انســانی داخلــی در پســت های عملیاتــی و مدیریتــی، اســتفاده 

ــه برنامه هــای آموزشــی و کارآمــوزی  حداکثــری از توانمندی هــای شــرکت های ایرانــی در ســاخت تجهیــزات، ارائ

از طــرف شــرکت خارجــی، حضــور مدیــران ایرانــی در کمیتــه راهبــری توســعه میــدان و کنتــرل پــروژه، و دریافــت 

اســناد و مــدارک مهندســی مــی گــردد. افــزون بــر ایــن بــه علــت ماهیــت ضمنــی و پیچیــده دانــش حــوزه اکتشــاف و 

ــا نیروهــای  ــا تعامــل مســتمر ب ــران و ب ــا حــد امــکان فعالیت هــای دانشــی شــرکت خارجــی در ای ــد می بایســت ت تولی

ــه  ــن نکت ــه ای ــوده و ب ــی ب ــودی طــرف ایران ــد راهــکار نقــش صع ــن مســاله در راســتای تایی ــرد. ای ــی انجــام گی ایران

اشــاره دارد کــه طــرف ایرانــی می بایســت حائــز مســئولیت و پســت های مهــم در فرآینــد همــکاری باشــد تــا شــرایط 

پیشــرفت علمــی و فنــی وی فراهــم گــردد.

5-8  ایجاد صندوق تامين مالی پروژه های بزرگ نفتی

یکــی از اهــداف همــکاری بــا شــرکت های پیشــرو کســب و کار E&P یادگیــری ســازوکارهای تامیــن مالــی 

ــوب  ــی محس ــرکت های ایران ــی ش ــف اساس ــاط ضع ــی از نق ــی یک ــن مال ــت. تامی ــی اس ــی بین الملل ــای نفت پروژه ه

1  Joint Operation Agreement
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می شــود و بــدون آن نمی تــوان نــام E&P بــر شــرکت های داخلــی نهــاد. بنابرایــن شــرکت های انتخــاب شــده ایرانــی 

بخصــوص شــرکت های خصوصــی ایــن فرصــت را خواهنــد داشــت کــه در کنــار شــرکت خارجــی، از همــکاری بــا 

موسســه های تامیــن مالــی بین المللــی کــه حضــور فعالــی در صنعــت نفــت دنیــا نیــز دارنــد بهره منــد شــوند. افــزون بــر 

مکانیزم هــای بین المللــی تامیــن مالــی، در داخــل نیــز وجــود یــک صنــدوق تخصصــی بــرای حــوزه نفــت ضــروری 

ــی  ــرد ســهم ریال ــز بهــره بب ــی نی ــد از ســرمایه گذاری هــای خــرد مردم ــدوق کــه می توان ــن صن ــه نظــر می رســد. ای ب

قراردادهــای نفتــی را بــه طــور کامــل بــر عهــده می گیــرد و از محــل فــروش نفــت حاصــل از پــروژه درآمــد خــود را 

بــه صــورت منابــع ارزی حاصــل خواهــد نمــود. بــه مــرور صنــدوق موردنظــر توســعه پیــدا خواهــد کــرد و بــه عنــوان 

ــن  ــر ای ــزون ب ــا طــرف خارجــی شــناخته خواهــد شــد. اف ــی در همــکاری ب ــی شــرکت های منتخــب ایران ــازوی مال ب

ــد  ــا ریســک شــرکت هــای اکتشــاف و تولی ــروز شــدن سیســتم بانکــی و همراهــی ب ــرای ب می بایســت ســازوکاری ب

ــار اســنادی و  ــی، گشــایش اعتب ــه از سیســتم های جهان ــا رویکــرد ایزول ــی شــود. سیســتم بانکــی موجــود ب ــش بین پی

انتقــال پــول را بــا مشــکل جــدی مواجــه ســاخته و شــرکت ها را از تامیــن مالــی اعتبارمحــور بــه تامیــن مالــی دارایــی 

ــی در  ــد ایران ــاف و تولی ــرکت های اکتش ــتر ش ــه بیش ــف هرچ ــب تضعی ــائل موج ــن مس ــد. ای ــی ده ــوق م ــور س مح

ــا شــرکت های خارجــی خواهــد شــد. ــی و همــکاری ب ــد حضــور در بازارهــای جهان فرآین

5-9 جمع بندی راهکارها

بــا یــک نــگاه جامــع بــه معضــالت ذکرشــده در بخــش پیشــین می تــوان دریافــت کــه مهم تریــن مشــکل گریبانگیــر 

صنعــت نفــت ایــران، عــدم شــکل گیری صحیــح ســاختار حکمرانــی اســت. ایــن مشــکل خــود ریشــه در عــدم وجــود 

ــه علــت نگرش هــای  عناصــر ســاختاری، عــدم شــفافیت در نقش هــا، و حساســیت بیــش از حــد روی ایــن صنعــت ب

نادرســت و ریشــه های تاریخــی آن دارد. لــذا راهکارهــای ارائــه شــده در زمینــه طراحــی صحیــح ســاختار حکمرانی در 

اولویــت برنامه هــا قــرار خواهنــد گرفــت. مهــم تریــن اقــدام در ایــن زمینــه شــفاف نمــودن مســئولیت سیاســت گذاری، 

ــه بازیگــران صاحــب  رگوالتــوری و تصدی گــری صنعــت نفــت اســت. تفکیــک و واگــذار نمــودن ایــن نقش هــا ب

صالحیــت موجــب اصــالح زمیــن بــازی صنعــت نفــت خواهــد شــد. بخصــوص شــرکت ملــی نفــت کــه می بایســت 

ــود  ــاری خ ــق تج ــب منط ــن ترتی ــوده و بدی ــز نم ــود تمرک ــری خ ــف تصدی گ ــر وظای ــی ب ــی و قانون ــاظ منطق از لح
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ــا  ــت ی ــی رقاب ــی همچــون شــورای عال ــوان مرجــع سیاســت گذاری و نهادهای ــه عن ــد. وزارت نفــت ب ــت نمای را تقوی

ــرای  ــت گذاری ب ــر سیاس ــز ب ــا تمرک ــت ب ــد. وزات نف ــرار گیرن ــور ق ــوان رگوالت ــه عن ــز ب ــرژی نی ــی ان ــورای عال ش

ــای  ــد و نهاده ــاده می کن ــی آم ــرکت های ایران ــد ش ــرای رش ــا را ب ــف، فض ــران مختل ــرایط و بازیگ ــردن ش ــا ک مهی

رگوالتــوری بــا لحــاظ نمــودن منافــع بازیگــران دولتــی و خصوصــی بــر فعالیــت کلیــه بازیگــران نظــارت دارد. نظیــر 

ایــن تفکیــک نقــش در حــوزه نفــت و گاز در تجــارب موفــق بســیاری از کشــورها همچــون آمریــکا، نــروژ و برزیــل 

بــه چشــم می خــورد. تفکیــک و شــفافیت نقش هــا تمرکــز هریــک از بازیگــران اصلــی بــر کارکردهــای تعریــف شــده 

را در پــی خواهــد داشــت. بــه عنــوان مثــال وزارت نفــت می توانــد بــر راهکارهایــی همچــون برنامه ریــزی بلندمــدت 

رشــد شــرکت های اکتشــاف و تولیــد و ایجــاد صنــدوق تامیــن مالــی تمرکــز نمایــد و شــرکت ملــی نفــت بهبــود و 

ــا شــرکت های خارجــی را  ــد و غنی ســازی قراردادهــای همــکاری ب شفاف ســازی عملکــرد خــود و مدیریــت فرآین

پیگیــری نمایــد.




