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 م اهلل الرحمن الرحیمبس

 

 یک تغییر رویکرد دهد؟ژبه طور استرات باید چرا دولت در جلب سرمایه و فناوری خارجی

 

 مقدمه .1

و کیف نقش شرکت های نفتی خارجی در توسعه بخش باالدستی نفت  در کمّبازنگری ، 1931وزارت نفت از اواسط سال 

شرایط عموهی، ساختار و  "، پیشنراد وزارت نفت تحت عنوان 1931و گاز را آغاز کرد. پس از دو ساال تش  و در هرر  

رسید. براساس این هصوبه، شرکت های نفتی بزرگ  رانیوز هیئت به تصاوی    "الگوی قراردادهای باالدساتی نفت و گاز 

از  پس وهسائولیت اجرای عملیات اکتشا  و تولید و هدیریت بر هخازن نفت و گاز کشور را بر عرد  گرتته  چندهلیتی، 

حوز   ند آی چند دهه سرنوشتسال، نقشی هشابه قبل از انقشب اسشهی در صنعت نفت پیدا هیکنند. بدین ترتی ،  93

ی قراردادهاکه هبنای  وزیران هیئتهصوبه این به  انرژی، بودجه دولت، اقتصااد هلی و شااید سایاست و استقشل کشور   

 د. خورخواهد گر   خواهد بود، جدید نفت و گاز

بان شفاتیت دوست صنعت نفت، نمایندگان هجلس عضو سازهان هردم نراد دید همان ابتدا هتخصاصان هتعرد و ونن از 

و رسانه ها هاجرا را رصد هیکردند و پس از  دانشجویهای تشکل ،دانشگا و عدالت، هتخصاصان نااهی و اهنیتی، اساتید  

وزارت نفت شدت گرتت و سازهان بازرسی کل کشور،  ، کوشش برای نقد این اقدام خطیر1931شاار هصاوبه در آبان   تان

دیوان هحاسبات نیز بدین جمع پیوستند. استقبال انشعات و  ، وزارتتطبیق هصوبات هجلس هیئتدیوان عدالت اداری، 

هقاهات برای برخورد خشن با دانشجویان برخی وزیر هحترم نفت از هنتقدان هایه اهید بود و اگر نبود تصامیم نسنجید   

التخوا ِ هعترض، تضاا، تضاای هنطق بود  اسات. پس از پشیر  بخشای از ایراداتِ هنتقدان، به درخواست هعاون اول     عد

 وزارت نفت ن دساات اندرکارهساائوالهنتقدان و ، تعدادی از کشااوری و لشااگری هحترم رئیس جمرور، جمعی از هقاهات

ریاست جمرور و به ریاست جناب  دتتر هعاون اول نوالنی در نشست بعد از سه شدند.دعوت  برای بررسی الگوی هشکور

. هنتقدان که آقایان دکتر احمد نمایندهنتقدان جداگانه دعوت شدند تا ایرادات خود را یک کاسه  ،آقای دکتر آقاهحمدی

ی شکراهلل زاد  عضو کمیته بازنگرحسن توکلی نمایند  هجلس شورای اسشهی و عضو دید  بان شفاتیت و عدالت، دکتر 

ابراهیمی اصل هعاون وزیر هرندس اصغر  ،هخازن دانشاگا  صنعت نفت  یعضاو هیئت علمی هرندسا  و  راردادهای نفتیق

از و هتخصصان هخازن هیدروکربوری وزارت نفت  انکارشاناس تعدادی از  و نفت در ساه دولت و هتخصام هخازن نفتی  
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جمع بندی نارات  12/21/1931و روز دوشنبه  ردکبرگزار ساه نشست نوالنی  نیز هقصاود   نیا یبراجمله آنان بودند، 

  اصلی رسید. نشستهنتقدان به انشع 

 و در ،باشد یمفت یباالدسوت  یقراردادها یو الگو یع وم طیشورا  توامدیمصووبه م   نیا بود که آن یبند جمع

 به ،یداخل مشابه یها تیظرف سازد،ه یم مخدوش را یمل تیحاک  است، یباالدست نیقوام ماقض یشکل فعل

 را یشفرو خام مدارد، یفناور امتقال یبرا ینیتض  چیه برد،یم لیتحل رامفت،  یشرکت مل یها ییتواما ژهیو

 است م کن بلندمدت در و دهدیم یتیچندمل یشرکتما به را منافع از یرمعقولیغ سوم   و بخشود یم تداوم

در اداهه . است ماسوازاار  ید مقاومتدر مج وع با مفاد و روح اقتصوا  و دیم ا یرا متوجه اسوتقلل مل  یخطرات

برای هعدودی از هیادین با ویژگی  احتماالًاین الگو ، اساسی هصوبه اصش  شود نقائمشد که اگر  شار  داد  جمع بندی 

های خاص هناسااا  خواهد بودل ولی برای اکتریت قانع هیادین و هخازن باید رو  های دیگری را به کار برد که هناتع 

، نقائمدر جرت رتع   12/21/1931سااعته روز دوشنبه   11در نشاسات   ازد. در عین حال هنتقدان هلی را حداکتر سا 

ق الشکر قابل برر  برداری وهشاارکتی جدی و تعاالنه داشاتند تا انشاا اهلل زحمات انجام شد  الاقل برای هیادین خاص ت   

 گردد.

ارائه هیشودل  "نفت و گاز ی باالدساتی قراردادها یسااختار و الگو  ،یعموه طیشارا "در این گزار  ابتدا چکید  هصاوبه  

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

 الگوی جدید قراردادهای مفتیمامه  بیصوت دهیچک .1

که  تی شد  اسقرارداد هعرت نیا یبرا یاز آن، اهدا  هختلف ییرونماتا زهان  یقرارداد دیهدل جد یبحث نراحآغاز از 

 هی توان به هوارد زیر اشار  کرد:ها آن نیتراز جمله هرم

 ی خارجیگشار هیجشب سرها 

  یتناوردانش تنی و انتقال 

 اتتیباز  یضر شیاتزاو  از هخازن یانتیص دیتول 

 های حضور در بازارهای بین المللی با ایجاد شرکتE&P اکتشا  و تولید( داخلی( 

و بسته به تواتق  ساال است  12، بدون در نار گرتتن دور  هفت سااله اکتشاا ،   ینفت یقراردادها هدت، دیدل جدهدر 

در برگیرند  تماهی تعالیترای باالدستی نفت و گاز اعم از این قراردادها . خواهد بود شیقابل اتزانیز ساال   11نرتین تا 

یایی آبی و خشکی ایران و آب های و قابلیت اجرا در تماهی گستر  جغرات (1هاد   ذ)بند هیشود دیو تول اکتشا ، توسعه
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( و باالقو  هی تواناد تماهی هیادین اکتشااااتی در آیند  را نیز در   1آزاد بین المللی جوار کشاااور را دارد)بناد د هااد    

 (.1برگیرد)بند ر هاد  

 و تماهیپردازد هیشاارکت خارجی  را های برر  برداریو هزینه در این الگو کلیه هزینه های هسااتقیم و غیر هسااتقیم 

 ،  از هحلهطابق جدول زهان بندیساود و سایر هزینه های جانبی،   ،دساتمزد همچنین ها به همرا  برر  بانکی و هزینه

، به نوری که نرخ بازگشت سرهایه هورد انتاار و درصاد تولید هیدان، به شرکت خارجی پرداخت هی گردد  12حداکتر 

. هقصاود از دستمزد، پاداشی است که به ازای هر بشکه  (1ط هاد  هنطقی برای نر  خارجی تأهین شاود)بند ت و بند  

ه بتولید نفت یا هر هزار توت هکع  گاز تولیدی از هیادین دساات نخورد  یا هر اضاااته تولید از هیادین در حال تولید،  

دن کرکتر حدانر  خارجی به تولید صاایانتی و  دسااتمزد،این از نار الگو، با وجود  گردد.شاارکت خارجی پرداخت هی

، این دساااتمزد به قیمت نفت نیز هرتبط هاگردد. به هناور جشاب تر شااادن قراردادهی ترغی تولیاد نرایی از هیادین  

. این دستمزد هتناس  با سریم گردد نفت متیقیا کاهش  شیحاصل از اتزاو زیان در ساود   شارکت خارجی گردید  تا 

المللی نفت و گاز هحاسبه گردید  و همچنین در هیادین هشترک و توان تولید و ریسک اکتشاتی هر هیدان و قیمت بین 

فاد هندرج در الگو، این دستمزد ه. نبق یابداتزایش هی تعالیت های پر ریساک اکتشااتی، ضرای  هحاسبه این دستمزد  

 .(6)بند ب هاد  خواهد بود هبنای اصلی انتخاب نر  خارجی

. همچنین شااارکت یا (3و بند ث هاد   1)بند ل هاد  با ساااقف باز اساااتدر این الگوی قراردادی، هزینه ها برآوردی و 

 گردد که کلیه عملیات توسعههشارکتی توسط نر  خارجی با هشارکت شرکت های صاح  صشحیت ایرانی تأسیس هی

و برر  برداری هیدان نفتی را تحت ناارت، هدیریت و هسائولیت شرکت خارجی و با پشتیبانی کاهل تنی و هالی وی به  

و  یداخل یشرکت ها یتیریتوان هد شیهشارکت، اتزا نیهطابق هتن هصوبه، هد  از  ا. (1)بند ع هاد  ندرساا انجام هی

 نیا تیصااشح دییدولت صاارتاً به تأ ئتیناهه ه  یعنوان شااد  اساات. اگرچه در هتن تصااو یو تناور یانتقال دانش تن

 بستر هشارکت وشرکت ها، نحو   نیدر خصوص نحو  انتخاب ا کنینفت اشار  شد  است ل یشرکت هل یشارکت از سو 

و  یو تبعات اجتماع یهر کدام در هوضااوع قرارداد، سااازوکار تحقق اهدا  اعشه  تیهساائول ،یو داخل یدو نر  خارج

نداد    یدیسؤاالت کل نیبه ا یپاسخ روشن زین ربطیو هسئوالن ذ اهد ین انیبه ه یساخن  چگونهیشاراکت ه  نیا یتیاهن

 اند.

 صورت بهو هرندسای هخزن  کل پروژ   تیریهد ،تصاری  گردید  اسات   الگو در کشاور  تیحاکم حفظدر عین حال که 

. اگر شرکت هلی نفت ایران به عنوان (1و بندهای ع و ذ هاد   3)بند ج هاد  تاس د یگرد هحول یخارج شرکت به کاهل

گشار نماید، شارکت تابعه باید تماهی دستورالعمل  کارترها بخواهد بخشای از برر  برداری را به شارکت های تابعه خود وا  

دسااتورالعمل ها را به لحاف تنی و اجرایی تبعیت از برخی های نر  دوم قرارداد را بی کم و کاساات اجرا نمود  و اگر 
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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   

 .(11)تبصر  بند الف هاد  کت هلی نفت را هلزم به پرداخت خسارت خواهد کردشر

 مقائصترین مم  . چکیده3

 کل حوزه امرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادیبر یک الگوی منفرد برای  اصرار  311

یاتته یا توسعه ن توسعه یاتتههخزن،  یدگیچیپ رینا ،هعین ییهابر اساس شاخمنفتی و گازی کشاور   نیادیهخازن و ه

زاهات ، نفتی یا گازی بودن هیدان و یا الدیتول یاتیعمل سکیر ،بودن ییایدر ای یخشکدر هشترک بودن،  ایهستقل  ،بودن

الیکه در حنیازهند سبدی از قراردادهای هتنوع نفتی هستندل به همین دلیل، ، یابندتنوع هی کشورسایاسای و اقتصادی   

ه به دلیل ماید کدر صادد است برای تماهی تعالیترای باالدستی صنعت نفت تنرا یک الگو تعیین ن  هصاوبه هیئت دولت 

ر هر هورد از الگوی حاضر های هربوط به هر هیدان و هخزن، تحقق اهدا  هطلوب دتنوع شارایط و هتغیر بودن شااخم  

. به عشو ، ارائه یک الگوی قراردادی برای همه هیادین، قدرت چانه زنی را از وزارت نفت سااال  نمود  و ساااتیهقدور ن

کف انتاارات نر  های خارجی قرار خواهد گرتتل در نتیجه اهتیازهایی بیشتر از شرایط هطروحه در این الگو به عنوان 

  های خارجی هطالبه و اخش خواهد شد.الگو نر  گردید  است از سوی شرکتآنچه در این 

 و مقض حاک یت ملی تسلط شرکت های خارجی بر منابع مفتی و اازی 9.1

 دیشااهل اکتشا ، توسعه و تول  هیادین یباالدسات  یهاتیتعال یماهتوانند در تیه یخارج یهاشارکت  ،ر الگوی جدیدد

ر هوارد د سااال قابل اتزایش بود  و 11تا  که اسااتسااال  12قرارداد  نینول هدت ا هصااوبه(. 1)هاد  کنند دایحضااور پ

 ییایجغرات روقلمقرارداد به  نیا یریبکارگ نکهیبا توجه به ااکتشاااتی نیز تا هفت سااال به این هدت اتزود  خواهد شااد. 

 ینوالن یهدت یبرا یخارج یهاشرکت ،نآهحدود نشاد  اسات، بر اسااس     ینفت و گاز هشاخصا   دیتول زانیه ایخاص 

اهور هربوط به   یدر تماهو حضور داشته  و دریای عمان تارس جیخزر تا خل یایکشاور از در  نیادیه یتوانند در تماهیه

کل  تیریهد ،و کاهش آن شیاتزاو  دیتول زانیه ،یگشار هیسرها زانیه در هورد می. تصمتعالیت کنندنفت و گاز کشاور  

از  یمیعا بخش یشارواگ یبه هعنا عیقرارداد در حجم وس نیا یریجمله است. لشا بکارگآن از هخزن پروژ  و هرندسی 

 .است خارجی  ینفت یهاوزارت نفت به شرکت یتیحاکم اراتیاخت

توقف آن به هر  ایو  دیبه کاهش سط  تول میچنانچه وزارت نفت تصم"دولت،  یئتههصوبه  1نبق بند د هاد   نیهمچن

 ایها  دانیه دیاز سط  تول یکاهش نیاعمال چن تیهخزن داشاته باشد، اولو  ای دانیهربوط به ه یتن لیبه جز دال یلیدل

هخزن هوضوع  ای دانیه در هورد میتصام  نیکه ا یدر صاورت  وباشاد   یه ساتند، یکه هتعرد به بازپرداخت ن ییهاهخزن

 نیاساس اگر ا نیبر ا "بگشارد. ریتأث نر  خارجیها و دستمزد هتعقله به نهیدر بازپرداخت هز دیقرارداد اتخاذ شاود، نبا 

ی، سیاسی، اقتصاد دالیل از جمله ،جز دالیل تنی یلیو وزارت نفت به هر دل گرتته شود بکار یعیقراردادها در سط  وس
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قرارداد  نیهوضااوع ا نیادیخود را از ه دیتول زانیبخواهد ه، ترو  نفت میتحرهش قیمت نفت و کاهش ساارم اوپک، کا

ورت که ص یدیتول یرا برا مانکاریها و دستمزد پبازپرداخت یتماه دیبا د،یاز کاهش تول یناش انیزبر کاهش دهد، عشو  

شود  حدوده اعمال حاکمیت هلی بر هنابع نفت و گاز   دراختیار پشیردهی کشور ن،ینابراب. زدپردابکاهل نور  نگرتته، به

یادین از این ه را خود دیتول نفت، یجران یها متیق بر یرگشاریثأت یحت ای و یتیاهن و یاسیسا  لیدال به تواند ینم زیرا

ور کش ند یتواند در آیهختلف، ه نیادیه درو  عیقرارداد در سط  وس نیا یریهوضوع و بکارگ نیا ر یپش  و داد کاهش

 دهد. شیاتزارا  احتمالی یهامیدر برابر تحر یریپش  یو آسساخته را دچار بحران 

های بخش تضوعی  ک    و کی  ظرفیت تخصووصووی  شوورکت ملی مفت و شوورکت های تابعه و شرکت   313

 خصوصی

های اضر شرکت، در هیادینی که در حال حالگوی هصوب 11هاد   "الف"و بند  1هاد   "ع "و نیز بند  2بر اسااس هاد   

د، در نول هدت قرارداد عمشً کلیه ساااازهان های هیکننتعالیت  هاتولید تابع شااارکت هلی نفت ایران در آنتوساااعه و 

هیدان در توسعه و تولید جدی کارشاناسی  هرندسای هخازن و هرندسای نفت بعنوان نمایندگان هالک هخزن از دخالت   

شرکت های تابعه شرکت هلی نفت سازهان های هرندسی  الیت کارشناسیتع عدمدر نتیجه شاد.   کنار گشاشاته خواهند 

ها تضعیف شد  و صنعت عایم نفت و گاز ایران در آیند  عمشً این سازهان، سااله  91 تا  12 نوالنی هدت در یک دور 

 .تعالیت شرکترای خارجی وابسته خواهد شدحضور و به  سازهان یاتتهبه شکلی 

لیل جاذبه های هالی و  سایر به د هنجر به آن هی شود کهالگو  چارچوب درنارگرتته شد  درکه  به عشو  واضا  اسات  

قدرت جشب، بکارگیری ایران ، شرکت هلی نفت های خارجیهای خصوصی به ویژ  شرکتی قابل ارائه در شرکتهاهشوق

در اثر خروج وزارت نفت نیز  هعبرداری تابهای برر را از دساات داد  و شاارکتخود و نگرداری نیروی انسااانی هتخصاام 

ا یز بخشی از هتخصصان هر شد  و به حاشیه راند  هی شوند. درست است که در وضعیت کنونی نتحقیهتخصصین خود 

گاز  نفت و نیروهای هتخصمجابجایی قراردادهای هبتنی بر این الگو،  همسایه هیروند ولی در صورت انعقاد هایکشوربه 

جغراتیایی  انتقالاجتماعی و  هزینه بدون آن که ل یابدهی هشروعیتارجی قب  خویش را از دست هیدهد و خ به شرکت

همچنین تجربه اندوخته شد  در نول سالیان هتمادی در هترت  بر خروج نخبگان از کشاور، این جا وجود داشته باشد.  

 هایکه الزهه اجرای سیاست ند  و روحیه جرادیبش استفاد  ها ههای تابعبدنه کارشاناسای شارکت هلی نفت و شرکت   

 اقتصاد هقاوهتی است، تغییر هیکند.

 پرابمام یموضوع مشترک؛ یاتیع ل شرکت  313

و ایجاد زهینه  E&Pشرکت تبدیل شرکت ایرانی به نبق گفته هسئوالن وزارت نفت، هد  از تشکیل شرکت هشترک، 

اساات. حال آنکه با ساااختار تعریف شااد  برای  انتقال دانش تنی و تناوری المللی، ایرانیان در بازارهای بین های حضااور
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های خارجی خواهد بود که به عنوان ای برای شرکتصرتاً نمایند  ایرانی حاضار در هشارکت،  شارکت  شارکت هشاترک،  

ری به نر  ایرانی انتقال دانش تنی و تناو ،هشارکتین ا لبَقِاز نبعا نر  خارجی در کشاور عمل کرد  و   کن کارچاق

کنند  تبدیل و پویایی و نوآوری و کنکا  نازپرورد  و هصر  بنگاهیشدت به  بههحقق نخواهد شدل بلکه شرکت داخلی 

 .دهدیهبرای ارتقا  دانش و تناوری خود را از دست 

د  است که نر  ش یاد یا ژ یو هوضوعاتعنوان  ههخزن ب یهرندسپروژ  و هطالعات  تیریهددر هتن الگو از  نیهمچن

 یریادگی یبرا یرانیا شرکت تش  صورت در یحت جهینت در دلانجام ده یرانیرأساً و بدون هشارکت نر  ا دیبا یخارج

 درکه  نای گرید تی. نکته حائز اهمبینی نشااد  اسااتپیش قرارداد در یدیکل هوارد نیا در دانش انتقال یبرا یاهکان زین

 یسازوکار چیه عمشً و اهد ین انیه به یساخن  ،اسات هخزن  تیریهدکه  هاقرارداد ارکان نیهرم تر از  ،یقرارداد یالگو

از . است شد  داد  قرار یخارج نر  اریاخت در هوضوع کل و نشد  د ید عرصه نیا در یرانیا شرکت شادن  ریدرگ یبرا

چون و چرای  یرعایت ب به رانیبردار تابعه هجموعه شااارکت هلی نفت اهای برر ساااوی دیگر باا وجود الزام شااارکت 

  .هاندباقی نمیهای خارجی، عمشً اهکانی برای هدیریت هخزن توسط نیروهای ایرانی های شرکتدستورالعمل

همرا   که بود آن انتاار. دارد وجود یهتعدد ابراهات زین یخارج شرکتهمکار  یداخل یهاهورد نحو  انتخاب شرکت در

 نر  کیشر یرانیا یهاانتخاب شرکت یارهای، هعهاقرارداد های هختلف ازرایشوی تنه سپس و هصاوبه  هتنبا انتشاار  

ت باشگا  نف" نام به ینراد حال، نیهم در .است رتتهیهوضوع تاکنون انجام نپش نیا اها ،شادند یه اعشم و تعیینخارجی 

 یرنفتیو غ ینفتو اهروز  روزیاهات دهق از آن ر یهد ئتیو ه اهنا  ئتیه یاعضااااکه  ظرور هیکناد  "انیا رانیا یرویو ن

 یدارا ای ر یهد ئتیعضااو ه کشااور یخصااوصاا ای یشاابه دولت ینفت یاز شاارکترا یاریبساا دربرخی از آنان  اند، ودولت

  نیز در هیان آنان حضور دارند. یو بخش خصولت یبخش خصاوصا   دارانهیسارها   . همین نورهساتند  یدیکل یسامترا 

 گانههس یقوا هشاور و تکر اتاق و کند یباند ید را یانرژ عرصه خواهدیه نبق اسااسناهه،   انیرانیا یروین و نفت باشاگا  

و  انرندگیگ میتصاام داخلی و خارجی با یخصااوصاا بخش در یاقتصاااد تعاالن و نانیکارآتر نیب یباشااد و به هتابه پل

 و قدرت یخارج یهاشاارکت یبرا گرییالبی در یقدرت باال، بدین ترتی  باشااگا گانه عمل کند. سااه یدر قوا انیهجر

 جادیا شااائبه ساااختار نیا بدساات خواهد آورد. یخارج هایهشااارکت با نر  یبرا یرانیا هایانتخاب شاارکتزیادی در

شد  با توجه به درازهدت بودن قرارداد و  جادیا یهارانت است یعینب. دینما یه تیتقو را به شدت یکشن نفت یهارانت

  .شد خواهد اقتصاد و استیس ،و گاز نفت حوز در  یاریبس یساز تسادها نهی، زهسود انیبودن جر یدائم

 مادیده امگاشتن اصول امتقال فناوری در الگوی پیشنمادی  9.1

روژ  پ تیریآن هد یکار اصل ورا  دارد  دانیتوسعه ه تیکه قابل یشرکت خارج کیشد  است که  شانراد یپالگو   نیا در

 زین هاکه آن یرانیا)پیمانکار عموهی(  GC ایو ساخت(  –تأهین  -) هرندسی  EPC یهادر سط  کشن است با شرکت
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حال آنکه  .ردیصاااورت پش یانتقال تناور قینر نیتا از ا شاااوند هشاااارکت واردرا  دارند)ولو کمتر(  یتوانمناد  نیهم

 رندخیه هتوسط و کوچک یاهرا از شرکت یتناورخدهات بود  و غالباً  یعموه مانکارانیپ ،یالمللنیب ینفت یهاشرکت

وع ن نیا جهینتدر  کند. اتتیو برتر را  در دیجد یتناور تواندیحاضااار در هشاااارکت الزاهاً نم یرانیشااارکت ا نیو بنابرا

و  یداخل زاتیو باعث توانمند شدن سازندگان قطعات و تجر نشد  یخاص در انتقال تناور یهشاارکت هنتج به هعجز  ا 

 جدید قراردادهایالگوی در  همچنین. گردد ینمهخزن  یهشاور هرندس ارائه دهند  خدهات یا شرکت های یهاشرکت 

 هب هوتق که روشاای هر با خارجی هایشاارکت و ندارد وجود نوین تناوری بکارگیری از نریق تولید اتزایش برای الزاهی

 ضعیتو دیگر، سوی از. کنندهی دریاتت نیز توجری قابل پادا  ،و برر  آن خود های هزینه بر عشو  شوند، تولید اتزایش

 عملیات انجام با تنرا و اندک ایهزینه صر  با خارجی هایشرکت که سات ا ای گونه به کشاور  گاز و نفت هخازناغل  

 پیشرتته یتناور از استفاد  به نیاز اینکه بدون دهند اتزایش را گاز و نفت تولید ظرتیت توانندهی هخزن از برداشت بربود

 .نمایند دریاتت نیز توجری قابل پادا  خود، هایهزینه بر عشو  ،آن القِب در و باشد داشته وجود

 لگوا در یرانیا نر  به یخارج شرکت از یتناور انتقال  یبرا زین یشد  ا نیسازوکار هشخم و تضم چگونهیهعشو   به

 قیتشو سازوکار چیه زین دیجد و برتر یها یتناور از نر  خارجی استفاد  عدم ای استفاد  صورت در و د ینگرد فیتعر

ز ج یهسئله انتقال تناور که اسات  آن از یحاک یقرارداد یالگو یها ضاعف  نیا .اسات  نشاد   گرتته نار در یریتنب ای

 صری  یکی از اظرارات و دساتاورد خاصای برای کشاور نخواهد داشات.      ،نیسات  یغاتیتبل و یشا ینما و لوکس ینیتریو

 زینقراردادها  نیدر ا ینداشتن هوضوع انتقال تناور تیبر اولو یهبن 12/21/31در جلسه دوشنبه  نفت وزارت نیهسائول 

 .است هطل  نیا دیهؤ

 –ایست با شرکت هشترک ایرانی شارکت هلی نفت ایران هی ب ، یقرارداد دیبر اسااس چارچوب هدل جد  از نر  دیگر، 

ت از هزایا و سااود پروژ  به نسبت وارد عقد قرارداد توساعه هیدان شاود و هر دو شارک    که هردو خصاوصای اند،   خارجی

اولویت اول شرکت خصوصی ایرانی و خارجی کس  سود حداکتری از پروژ  و نه  هند خواهند شاد، نبیعتاً شاراکت برر  

. لشا در هواردی که کس  سود در تعارض با هسائل انتقال تناوری و یا هوج  قال تناوری هورد نیاز کشاور است لزوهاً انت

های روز، بسیار گردد، نبیعی است که نر  ایرانی، حتی با هلزم شدن به کس  تناوری انجام پروژ  دور  بر شادن زهان

در نرایت این هنابع کشاور است که در   د.هرا به کسا  تناوری جدید ترجی  د  کسا  درآهد از پروژ   هحتمل اسات که 

 . نخواهد گردید شورتناوری نیز نصی  کدانش تنی و  اختیار شرکت های بیگانه قرار گرتته و 

 شد ، انجام پژوهش 12 از ،یتناور انتقالبر  یخارج میهستق یگشار هیسرهااثر  بار در یو تجرب ینار قاتیتحقاساس  بر

 رتباطا . در هقابل،است د یگردهنجر یقابل قبول در حوز  انتقال تناور جهیبه نت، بود  اتتهیتوسعه  زبانیهورد که ه 6در 

هدارک نشان  بود  و در هجموع  یا از نار اقتصاادسنجی غیر هعنادار   یهنف توساعه  درحال یکشاورها  در ریهتغ دو نیا
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 یداخل یبنگا  ها نکهیدال بر ا یروشااان جهینت چیو درهم اسااات و ه یحالت، هتبت و هنف نیدر برتر جینتا که دهدیه

 ،یتناور یدهد که در ارتقا ینشان ه قاتیتحق .1وجود ندارد برند،یها برر  ه یتیاز حضور چندهل یو به روشان  شاه یهم

 هیخاص جشب سرها یها استیهرم تر از س اریبس رد،یگ یرا هد  ه نیادیبن راتییکه تغ یعموه یها استیاصاش  سا  

به  یتناور یبر ارتقا یخارج میهستق یگشار هیسرها ریهوضاوع اثر هتبت و چشمگ  غیاسات. در واقع تبل  یخارج یگشار

ا شرکت ه نیجشاب تر به ا یشنرادهایارائه پ یبرا زبانیه یدر داخل کشورها یکه هسابقه ا دریگ یصورت ه لیدل نیا

 .1گردد ها شرکت نیا دیعا یا هسرتانه و آسان رانت آن، جهینت در وآید  به وجود 

 و مدیریت تولید و منافع بی ش ار خارجی خط پایه تخلیه 313

هبنای پرداخت دستمزد ، 6است. زیرا بر اساس بند ب هاد   وی قراردادیالگاین در یکی از هوارد کلیدی ط پایه تخلیه خ

رداری و ر هستقیم، برر  ببازپرداخت هزینه های هستقیم، غیبود  و به پیمانکار، اضاته تولید نسبت به خط پایه تخلیه 

از هحل درآهد حاصل از حداکتر نیز  ر  خارجینبه  سود و هزینه های جانبی دیگر ، دستمزد یا پادا ،هین هالیهزینه تأ

ه لشا در نار گرتتن هبنای صحی  و دقیق خط پایه تخلیبه خط پایه تخلیه صورت هی گیرد.  درصد اضاته تولید نسبت 12

 و بازپرداخت هزینه ها دارای اهمیت توق العاد  باالیی است. نر  خارجیجرت ارزیابی پروتایل تولید سالیانه 

اصول تنی و واقعیات هخزنی )هانند  با ،هدتبلندبرای از ابتدای قرارداد  ند لحاف کردن یک خط پایه تخلیه ثابت و کاه

در تعریف  1( سازگاری ندارد. همان نور که در بند ژ هاد  ش شناخت نسبت به ابعاد نبیعی هخزنتغییرات حاصل از اتزای

 کند و برناهه توسعه با توجه به اینیر هیبرناهه توسعه هخزن نیز آهد  است، رتتار واقعی هخزن در اثر تولید با زهان تغی

لشا الزم است باید در نی زهان هورد بازنگری قرار گیرد. این اهر در هورد تعریف خط پایه تخلیه نیز صادق است.  اصل

ابت اضاته و صرتاً ب شودبازنگری  با توجه به تولید همان سال به صورت سالیانه نیز همانند برناهه توسعه خط پایه تخلیه

ورت ت دولت به صأزد داد  شود. هوضوعی که در هصوبه هیتولید نسبت به خط پایه تخلیه همان سال به پیمانکار دستم

 به ارهغان هی آورد.دید  شد  و سود بیشماری را برای نر  خارجی ثابت و از ابتدای قرارداد 

که در شرکت های برر  بردار  حفر چا  های اضاته و نایر تعمیر چا  ها از سوی دیگر، تعالیت های نگرداشت توان تولید

 د و در صورتی کهباید در خط پایه تخلیه لحاف گرد ،ام استنور هعمول در حال انجهزیرهجموعه شرکت هلی نفت ایران ب

های نوین، اقداهاتی غیر از عملیات هوجود در صنعت نفت ایران انجام دهند، پادا  های خارجی با بکارگیری تناوریشرکت

های و جاری شرکت یی خارجی حتی با انجام اقداهات هعمولدریاتت نمایند. اها در هدل قراردادهای جدید، شرکت ها

 .اند شد شناختهدریاتت پادا  چشمگیر  شایستهایرانی نیز 

                                              
1  Görg, H.; Greenaway, D.(1229),”Much ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign direct investment?”, IZA 

Discussion paper series, No. 311, In: Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Bonn (Ed.) 
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  جدید قراردادی الگویمغفول  امر تک یل زمجیره ارزش؛فروشی و پرهیز از خام 9.7

 در که چرا ،نیست واستدالل هانبر نیازهند تروشیخام دام از رهایی لزوم و نفت صنعت ارز  زنجیر  تکمیل ی هسائله 

 بند گاز، و نفت بخش در رهبری هعام هقام ابشغی های سیاست 3 بند نایر انرژی حوز  در ناام باالدستی اسناد تماهی

 12و16 هایبندهقاوهتی و  اقتصاد کلی های سایاست  11تا 19 بندهای نفت، وزارت اختیارات و وظایف قانون 9 هاد  2

نین بر همچ .است شد  بیان تصری  به نفت وزارت هیفوظ و قانونی الزام عنوان به توسعه ششم ههبرنا کلی هایسایاسات  

هرچه به سمت انترای زنجیر  ارز  نفت و گاز حرکت نماییم، عشو  بر کس   ه هتخصاصاان صنعت روشن است که  هم

تری  پایین بسیار تر و با هزینه ایجادارز  اتزود  قابل توجه و تواید هتعدد اقتصاادی، ترصات های شاغلی بسایار بیشا     

برابر  12تراهم خواهد شاد. بر اساس هطالعات انجام شد ، هیزان شغل ایجادی با هبلغی هشخم در صنایع پایین دست،  

 ت،و نیروی جوان نخبه تراوان اس این هوضوع برای کشور ها که دارای نرخ باالی بیکاری است. بیشتر از صنایع باالدستی

اینکه، هرم ترین هشاکل حال حاضر کشور در توسعه زنجیر  های ارز  صنایع پاالیشی و   ا. هضاات اسات دی بسایار کلی 

ه باید از این ک است زنجیر  تولید هتناس  با هراحل هیانی و نرایی به روز هایپتروشیمیایی در کشور، نداشتن تکنولوژی

 ترصت برای کاهش این هشکل به خوبی برر  گرتت.

 بررساای جای به و نشااد  توجهو اهر اثبات شااد  اقتصااادی،  قانونی الزام اینبه  ینفت دیجد یقراردادها یدر الگو لیکن

 ایثمر  هک بسند  شد  است خام نفت تولید و اکتشا  بخش به تنرا ،دستپایین و باالدست یکپارچه قراردادهای الگوی

 تحتکه  دسااتپایین و باالدسااتحال آنکه تجربه انعقاد قراردادهای یکپارچه . ندارد همرا  به تروشاایخام اتزایش جز

  : عنوان

Fully integrated upstream-downstream                                                                                                    

 

نیز بسیاری از  ها رقی  و همساایه  هایکشاور و حتی  یسات ن یاتته هتوساع  کشاورهای  به هنحصار  ،شاوند  هی شاناخته 

 د.ان نمود و عملیاتی  دست تدوینپایین و باالدست یکپارچه صورت به را خود یهاقرارداد

 در صورت عدم ایفای تعمدات طرف خارجیار جری ه عدم وجود سازوک  313

 و نر  خارجیشود که هتاسفانه نه تنرا هیچگونه سازوکاری برای جریمه الگوی جدید قراردادی هشحاه هی با بررسای 

که در هواردی، عمشً یا تسااخ قرارداد در صااورت عدم ایفای تعردات و یا عدم نیل به اهدا  قراردادی تعریف نشااد ، بل  

هصوبه چنین تصری   9گشاشته شد  است. در بند ت هاد   )شرکت هلی نفت ایران(ریسک های قراردادی بر عرد  کارترها

کلیه خطرات، ریساک ها و هزینه ها در صاورت عدم کشاف هیدان یا هخزن تجاری یا عدم دستیابی به    "گردید  اسات:  

هخزن برای اساترشک تعردات هالی ایجاد شد  بر عرد    اهدا  هورد نار قراردادی و یا ناکاتی بودن هحصاول هیدان یا 
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نر  دوم قرارداد هی باشد ولی در صورت عدم کفایت هیزان تولید تخصیم داد  شد  برای بازپرداخت هزینه های انجام 

در دور  قرارداد، هزینه های بازپرداخت نشااد  در دور  نوالنی تری که در قرارداد تعریف  نر  خارجیشااد  توسااط  

 قبل از دیتول دان،یوارد کند و ه  یبه هخزن آس نر  خارجیاگر ترضاً  اوالًدر نتیجه  "هد شد، بازپرداخت هی گردد.خوا

بابت صدهه به هخزن از او  یا مهیو جر ردیگ یصورت نم یها به و نهیدهد، تنرا بازپرداخت هزبقرارداد خود را از دست 

 یسکیر چیه یول اتتهیکاهش  هیاز آن نسابت به حالت اول  دیتول و د ید  یحالت هخزن آسا  نیشاود. لشا در ا یاخش نم

 است.  یراناو تمام غراهت آن با  ستین نر  خارجیهتوجه 

از دست دادن  یها به هعناو صدهه به آن ستیوجه قابل جبران ن چیبزرگ کشور به ه نیادیبه ه  یتوجه شاود که آسا  

 یهاعشکمتر از وعد   یلیبه هر دل نر  خارجی ی  از سوهحقق شد دیاگر تول اًیاست. ثان کجای به صورت دالر اردهایلیه

جه هتو یامهیجر نکهیها، بدون انهیبازپرداخت هز یداد  شااد  برا میتخصاا دیتول زانیه تیعدم کفا لیباشااد، به دلاو 

 چیهم ه انجام خواهد شد و باز یتریصرتاً در دور  بازپرداخت نوالن شیها نهیهز یگردد، بازپرداخت تماه نر  خارجی

به عنوان  یهدل قرارداد نیدر ا یالنفع نر  خارجعدم رسدیبه نار ه انهساف أ. هتسات ین نر  خارجیهتوجه  یساک یر

ریسک به هرات  کمتری  یکه کاهش روشن است که شرکت خارج یآن در نار گرتته شد  است! در حال یبرا یامهیجر

ت بر از دس  قق تولید توسط شرکت خارجی، کشور ایران عشونمایدل زیرا در صورت عدم تحنسابت به کارترها تحمل هی 

اجتماعی را تحمل  هاینی نفت، کسااری بودجه و بروز بحراندادن زهان، ریسااک از دساات دادن ساارم خود از بازار جرا

 خیر دریاتت هی نماید!أتاصل پول و سود خود را با اندکی کرد  و شرکت خارجی تنرا 

 پیشنمادج ع بندی و  .3

حرکت در خش  جرت اقتصاااد  ،یهل تینقق حاکم ن،یبه علت تعارض با قوان ،نفت  وگاز یدسااتباال یقراردادها یالگو

رکت ش هنگفت برای هناتع نیتضم ،یانتیرصیغ دیتول ،یتوسعه خام تروش ران،ینفت ا یاضامحشل شارکت هل   ،یهقاوهت

باشااگا  نفت و  یاعضااااز بین  احتماالوزارت نفت ) دییهورد تأ یرانیا یشاارکت ها یبه وجود آهدن تعداد ،یخارج یها

 و باال یها ونیسیکم اتتیبه در دنیبخش تیهشروع یبرا یخارج ی( و گشاشاتن آنرا در داهن شرکت ها انیرانیا یروین

 2 یحداقل برا یخارج یبه شرکت ها ایران نیسارزه تماهی گساتر    نیادیساال، قرار دادن ه  11حداقل  یهساتمر برا 

و عدم انتقال دانش و  است دیقابل تمد زین یگریدور  د یبرا که یو برر  بردار عهوسساال ت  11ساال دور  اکتشاا  و   

 یسااتیناام اساات و با کیو هناتع اسااتراتژ یتابعه، خش  هصااال  هل ینفت و شاارکت ها شاارکت هلیبرتر به  یتناور

ر که د ینقائصوجه به با ت  است هتوقف گردد. انیراستا در جر نیدر ا یخارج یکه در حال حاضر با شرکت ها یهشاکرات

و هخازن  نیادیاز انواع ه کیچیه یبرا ،نیادیبن اتهدل بدون اعمال اصاااشح نیا یریبکارگ د،یا هطر  گرد گزار  نیا

و در  کشااور( به صااش  ازیهورد ن یالزم و تناور یگشار هیساارها زانیو هر ه سااکیکشااور )با هر درجه ر یدروکربوریه

  نیست. یهناتع هل یراستا
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 دیکه با ی هنبعث از آن استقراردادها در هد  ی، پروژ  هاIPCالگویهرم تر از خود  قابل توجه است که یزاین نکته ن

 یگوتوان از ال یهصوبه اصش  شود، ه نیا ی، اگر نقائم اساسبر اساس دالیل ارائه شد شاود.   نییتوساط وزارت نفت تع 

نشان  نفت یهتعرد شرکت هل ناهتخصص یو کارشناس یتن یهایبررس خاص استفاد  کرد. ینیادیه یبرا IPC یقرارداد

هشترک تشت قار  و آب  نیادیاساتفاد  در ه  تیدر ساط  هحدود و هشاخم تنرا قابل   یقرارداد یالگو نیدهد که ایه

که  است یهنطق ،ناهمساان  طیشارا  با و هتنوع هتعدد نیادیهخازن و ه وجودبا توجه به  .دخزر را دار یایدر قیعم یها

و  فیقانون وظا 2هاد   تیاز ظرت بلکه با استفاد  لنشاود  زیکشاور تجو  نیادیهخازن و ه یتماه یبرا یقراداد الگوی کی

برای  شود و یبنددر چند گرو  دسته خاص خود یبر اسااس شااخم ها   نیادیو ه خازنه یتماه ،وزارت نفت ارتیاخت

 د.گردجداگانه تنایم قراردادها  یعموه طیشرا هر دسته

رند در حاض نیز یگرید یدر قال  ها ینفت یالملل نیب یشرکت ها ،نشان هیدهند یتجارب گششته و شواهد و قرائن تعل

اهکارهای ر ا تعقی بند، ههیلی نشان دبی خستندر وهله هم اگر  .ندینما تیصنعت نفت کشور تعال یستباالد یهاپروژ 

شرکت های بزرگ نیز داونل   ،و هجرب خارجیهای هتوسط و کوچک با جل  همکاری شرکتو تقدیمی در سطور آتی 

عمار را هتوقف کرد و الگوی هشارکت در تولید را خواهند شاد. تجربه اندونزی پس از اساتقشل که قراردادهای دور  است  

ای هصنعت نفت اندونزی را تحریم کردند ولی وقتی شرکت ،های چندهلیتیارائه کرد عبرت انگیز است که ابتدا  شرکت

 کوچک غربی کارها را پیش بردند، چندهلیتی ها هم با سراتکندگی پیش آهدند.

 تجزیه نیازهای توسعههتقابل،  عیب یاصش  شد  قراردادها یاز الگو یریگداخل کشور، برر  میعا یها تیبه ظرت توجه

اساااتخدام صااانعات نفات و گاز به تأهین هالی، خرید یا سااااخت تجریزات تنی، نراحی یا تأهین تناوری های نرم با   

 ثیحتوانا از  یول کوچک یهاسرام شرکت تیاکتر دیخر و یا یغرب یاز کشورها یهتخصاصاان بازنشاسته برجسته نفت   

ا ب دیهشارکت در تول حتی و ازیهورد ن یاز خدهات تخصص ییهابخش یبرون ساپار   ،یهجرب نفت یاز کشاورها  یتناور

دست با هد  خلق ثروت، ارز  نییدر باالدست و پا کپارچهی یگشارهیسرها ی،توانمند داخل یهاومیها و کنسرسشرکت

ه عنوان ب ی احتمالی،هامیو تحر یاقتصاد ،یاسیس یهاد در هقابل تکانهاقتصا یو هقاوم ساز داریپا انبو  و اتزود ، اشتغال

  .به آن ها توجه شود رانیهحترم وز تأیهصوبه ه اصش  در تواندای جایگزین هیهرا 

و  کاینرخ برر  در آهر 1332از دهه نفتی باید به واقعیت بازار سارهایه جرانی توجه داشت.   در بار  تأهین هالی پروژهای 

درصد از  1بلند هدت از  ی. نرخ برر  واقعاتتیکاهش  یجیو تدر کنواختیثروتمند به نور  یکشورها ریسا در به تبع آن

درصد تنزل  1 ریبه ز کایآهر یاوراق قرضاه خزانه دار  یاسات. اهروز  نرخ برر  واقع  د یصافر رسا   کیبه نزد 1332دهه 

. در هیان هدت نیز 9تاس هیکنندگان بازار سرها ینیب شیپ یبودن دور  نرخ برر  نازل هوج  شگفت یالناست. نو اتتهی

                                              
9 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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 سیو رئ نتونیکل یخزانه دار ری( وزLawrence Summersسااااهرز) لورنسباه نار هیرساااد که این روند اداهه یابد.  

چه کاهش نرخ برر  را  .1کندیه ینیب شیصفر پ ریز گریساال د  12 یرا ن یبازنشاساته دانشاگا  هاروارد نرخ برر  واقع   

و با سااابقه  یجران یا د یآن را پد ای میبدان ریثروتمند و عارضااه چند دهه اخ یکشااورهادر اع پس انداز اشااب جهینت

 یاتذ ویژگیآن را  یزیاز سوئ یرویبه پ یو حت میبرا بده شتریلورنس ساهرز ب یرکود سانت  هیچه به ترضا   ، 1میبشامار 

، هازاد انباشاات ساارهایه در بازار  2میدر کار بدان لیا دخدرآهد ر عیتوز ینابرابر و یا 6میبشاامار یدار هیساارها ناام برای

. به ویژ  آن که ستیسخت ن شودیآن قدرها که ادعا ه ینفت یاه پروژ یبرا هیسرها نیتأه سارهایه اهری قطعی اسات و  

 .3های هرتبط با ورود سرهایه به ایران کاهش یاتته استانواع ریسک ،پس از برجام بنا بر برآورد هؤسسات هعتبر

با اساااتقبال ابتدایی وزیر هحترم نفت از هنتقدان و پیگیری هعاون اول هحترم رئیس جمرور برای تبیین تماهی نقائم، 

که  یکه وزارت نفت  به اشکاالت یصاورت در  انتاار این اسات که پیشانراد تغییر  اساتراتژیک رویکردها، پشیرتته شاود.    

ا ب هصوبه نیبر اساس اتوجه نکند و هطر  کرد  اند  هردم و ایران دلسوزانِ و انهتخصص د،یاساات  ،یناارت یدساتگا  ها 

به تسخ قراردادها خواهد  هجبور  راخود  به احتمال قوید که وشهی روبرو یبا هقاوهترای د، دببن پیمان یخارج ینر  ها

 یو آت یتعل یارز ریذخا ،یالملل نیهحاکم ب قیبود که از نر میرا شاهد خواه گرید  ها کرسنت دخدای ناخواسته د و دی

 را هصادر  خواهند کرد.
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