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الزامات تحقق تأمين مالي باالدست نفت و گاز
در شرايط تحريم

چكيده
صنعت نفت بهعنوان حياتيترین صنعت کشور بسيار تحت تأثير شرایط بينالمللي کشور
است .در صورت ایجاد محدودیتهای جدی در روابط اقتصادی بينالمللي از طریق وضع
تحریمها ،مشخصاً صنعت نفت هدف قرار گرفته و آسيبپذیری باالیي از خود نشان ميدهد
که عمده آن در دو بخش سرمایهگذاری و فروش نفت است.
درحال حاضر رویههای جاری وزارت نفت برای تأمين مالي جهت سرمایهگذاری
عمدتاً از  4مسير منابع داخلي وزارت نفت ،صندوق توسعه ملي ،انعقاد قراردادهای نفتي
و انتشار اوراق مشارکت است که هریک دارای مشكالت ساختاری خاص خود بوده و فاقد
کارایي الزم است .لذا الزم است رویكردهای جدیدی در دستور کار قرار گيرد که بر چهار
محور سرمایهگذاری صرفاً از طریق انعقاد قرارداد نفتي از طریق وزارت نفت؛ اعمال تغييرات
الزم در قراردادهای نفتي برای عقد قرارداد با شرکتهای نفتي ایراني ،افزایش مصارف
ریالي پروژهها با افزایش مصرف تجهيزات و خدمات داخلي و تأمين مالي ریالي از بازار
سرمایه ،استوار است.
برای تحقق عملياتي این رویكردها نياز است تغييراتي در حوزه عملكرد وزارت نفت،
صندوق توسعه ملي ،شرکتهای نفتي ایراني و همچنين قراردادهای نفتي اعمال شود.
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مقدمه
درحال حاضر موضوع سرمایهگذاری در باالدست صنعت نفت شامل اکتشاف ،توسعه و
بهرهبرداری از ميادین نفت و گاز ،از اهميت ویژهای برخوردار است که از دالیل اصلي آن
باال بودن ميانگين عمر تأسيسات سطحاالرضي و ورود به نيمه دوم عمر ميادین بزرگ و
اصلي نفت است .لذا هرگونه تأخير و کوتاهي در تحقق سرمایهگذاری مورد نياز در درجه
اول به کاهش ظرفيت توليد نفت ،گاز طبيعي و سایر مشتقات آنها از سطح فعلي منجر
شده و درجه دوم موجب کاهش سطح ایمني و افزایش حوادث ناگوار خواهد شد.
طراحي سازوکاری برای هدایت و جذب سرمایههای داخلي کشور به سمت پروژههای
کالن نفتي با توجه به حجم باالی نقدینگي موجود در کشور که بالغ بر  1600هزار ميليارد
تومان است ،امری است که دارای مزایا و فواید متعددی برای کشور است .هرچند که با وجود
سرمایهگذاری خارجي نيز این گزینه ميتوانست یكي از گزینههای مد نظر وزارت نفت برای
تأمين مالي پروژههای کالن نفتي قرار گيرد ،اما با شرایط و نگرانيهای بهوجود آمده در زمينه
ورود سرمایه خارجي ،بهعنوان تنها گزینه پيشروی کشور ،مطرح خواهد بود.
در این گزارش بعد از مرور قوانين مرتبط با تأمين مالي صنعت نفت به تشریح
چگونگي تأمين مالي صنعت نفت پرداخته شد .سپس پيشنهادهای اصالحي درخصوص
رویكردهای جدید تأمين مالي صنعت نفت ارائه ميشود.
 .1مروري بر قوانين مرتبط
در قوانين مختلف به موضوع تأمين مالي صنعت نفت اشاره شده است که در ادامه به آن ميپردازیم.
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 برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1395
ماده ( - )4بند «ح» :توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فراوردههای نفتي در بورس انرژی.
ماده ( -)44بند «الف» -جزء « :»2تسهيالت الزم برای ایجاد ظرفيت پاالیش جدید.
ماده ( -)44بند «الف» -جزء « :»3تضمين خوراک الزم برای واحدهای مجتمعهای
توليدی پتروشيمي برای جلب سرمایهگذاری بخش غيردولتي.
ماده ( -)48بند «ج» -جزء « :»1اجازه حضور شرکتهای بخش خصوصي و تعاوني و
نهادهای عمومي غيردولتي در فعاليتهای اکتشاف ،توليد و بهرهبرداری (نه مالكيت)
ميادین نفت و گاز بهویژه ميادین مشترک در چارچوب سياستهای کلي اصل چهلوچهارم
قانون اساسي.
ماده ( -)65بند «الف» :اعطای تسهيالت الزم به شرکتهای دانشبنيان در داخل کشور
با مشارکت شرکت های خارجي صاحب صالحيت و دارای دانش برای طراحي ،مهندسي،
ساخت ،نصب تجهيزات و انتقال فناوری در حوزههای انرژی شامل باالدستي و پایيندستي
نفت و گاز.
 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ()2
مصوب سال 1393
ماده ( -)1بند «ي» :تكليف دولت به ازدیاد سهم برداشت ایران از نفت خام ،ميعانات
گازی و گاز از مخازن مشترک،
تكليف دولت به رساندن ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي به حداقل صد ميليونتن در سال،
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-تكليف دولت به رساندن ظرفيت پاالیش نفت خام و ميعانات گازی در داخل کشور

به حداقل پنج ميليون بشكه در روز.
ماده ( :)55اجازه احداث واحدهای صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پاالیشگاههای گاز
و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي ،خصوصي و تعاوني با رعایت ماده ( )3قانون اجرای
سياستهای کلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي.
 قانون بودجه كل كشور سال 1397
تبصره «- »1بند «و» :اجازه به بانکها برای پرداخت تسهيالت با تضمين وزارت نفت تا
مبلغ پنجاههزار ميليارد ( )50.000.000.000.000ریال به شرکت دولتي تابعه جهت
اجرای خطوط گازرساني به روستاها و شهرهای فاقد گاز.
تبصره «- »1بند «ز» :اجازه به وزارت نفت برای پرداخت تا مبلغ پنجاههزار ميليارد
( )50.000.000.000.000ریال در اجرای ماده ( )12قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالي کشور بهمنظور تسریع گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های
نيمهتمام گازرساني به روستاها.
تبصره «-» 4بند «الف» :اجازه به بانکهای عامل برای اعطای تسهيالت ارزی به
سرمایهگذاران بخش های خصوصي ،تعاوني و نهادهای عمومي غيردولتي برای طرحهای
توسعهای باالدستي نفت و گاز با اولویت ميادین مشترک و جمعآوری گازهای همراه بدون
انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدی از آنها.
تبصره « - »5بند «ط» :اجازه انتشار اوراق مالي اسالمي (ریالي یا ارزی) در سقف
سيوپنج هزار ميليارد ( )35.000.000.000.000ریال بهمنظور سرمایهگذاری در
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طرحهای نفت و گاز؛
تبصره « -»5بند «ي» :اجازه انتشار اوراق مالي اسالمي (ریالي یا ارزی) تا سقف معادل
سه ميليارد ( )3.000.000.000دالر برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی  -ریالي
سررسيد شده ،تسهيالت بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهای
سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهای بيع متقابل طرحهای باالدستي نفت و گاز.
همانطور که مشاهده مي شود در قوانين مذکور فقط بر ارائه تسهيالت بانكي به
سرمایهگذاران صنعت نفت و یا انتشار اوراق مشارکت تأکيد شده و روش دیگری برای
تأمين مالي صنعت نفت مد نظر قرار نگرفته است .البته اجازه حضور شرکتهای بخش
خصوصي و تعاوني و نهادهای عمومي غيردولتي در فعاليتهای اکتشاف ،توليد و
بهرهبرداری (نه مالكيت) ميادین نفت و گاز بهویژه ميادین مشترک (برنامه ششم ـ ماده
(- )48بند «ج» -جزء « )»1و اجازه احداث واحدهای صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند
پاالیشگاههای گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي ،خصوصي و تعاوني (قانون تنظيم
 2ماده ( ))55گام مهمي برای شكلدهي طرح تأمين مالي طرح تأمين مالي صنعت نفت
از بازار مالي داخلي است.
 .2تشريح رويه جاري تأمين مالي نفت و چالشهاي آن
در بخش سرمایهگذاری در باالدست صنعت نفت ،رویه جاری کشور شامل روشهای ذیل ميشود:
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 .2-1تأمين مالي از محل منابع داخلي شركت ملي نفت (سهم  14/5درصد از
صادرات نفت و ميعانات گازي)
در جدول سهم  14/5درصدی شرکت ملي نفت در سالهای  1391تا  1395را نشان
ميدهد .این منابع صرف هزینههای جاری شامل حقوق و دستمزد و هزینههای نگهداشت
توليد شده و آنچه به صورت ذخيره استهالک شرکت در نظر گرفته شده بابت مصارف
سرمایهای و بازپرداخت تسهيالت ،اوراق مشارکت و تعهدات بيع متقابل اختصاص مي یابد.
جدول سهم  14/5درصد شركت ملي نفت ايران از
درآمدهاي نفت و گاز
سال

رقم

1391

157.715/9

1392

220،678/9

1393

190،968/3

1394

160،549/8

1395

277،279/8

1396

290،895

1397

294،497

(ميليارد ریال)

مأخذ :از سال  1391تا  1395براساس گزارش تفریغ بودجه و سال  1396و  1397بر اساس
الیحه بودجه.

مطابق الیحه بودجه سال  1397کل کشور ،منابع شرکت ملي نفت ایران حدود
 1004هزار ميليارد ریال ( 28/67ميليارد دالر) پيشبيني شده است .این ميزان از منابع
از محلهای زیر تأمين ميشود :از محل ذخيره استهالک و اندوخته سرمایهای  203هزار
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ميليارد ریال ،از وامهای داخلي  190هزار ميليارد ریال ،از محل وام خارجي  225هزار
ميليارد ریال و از محل سایر دریافتها  386هزار ميليارد ریال.
نكات حائز اهميت در بخش منابع شرکت ملي نفت به شرح زیر است:
● بيش از  38هزار ميليارد تومان ( 11ميليارد دالر) منابع از محل سایر دریافتهاست
که تحقق آن بعيد است بسيار سخت پيشبيني ميشود.
● از محل وامهای داخلي حدود  19هزار ميليارد تومان (حدود  5/4ميليارد دالر)
منابع برای شرکت ملي نفت در نظر گرفته شده که با توجه به عدم توانایي شرکت در
بازپرداخت بدهيهای قبلي تحقق آن دور از انتظار است.
● بيش از  22هزار ميليارد تومان (حدود  6/4ميليارد دالر) از محل وام خارجي بوده
که تحقق آن به انعقاد قراردادهای نفتي با سرمایهگذاران خارجي منوط است.
● بيش از  20هزار ميليارد تومان (معادل  5/8ميليارد دالر) منابع شرکت از محل
ذخایر و اندوختهها تأمين خواهد شد .درواقع ميتوان گفت تنها منابع مطمئن شرکت
بدون وام خارجي و داخلي همين  20هزار ميليارد تومان است.
مطابق الیحه بودجه سال  1397کل کشور مصارف شرکت ملي نفت ایران ،در مجموع
بيش از  1004هزار ميليارد ریال پيشبيني شده است که  491هزار ميليارد ریال برای
سرمایهگذاری (حدود  14ميليارد دالر) و  513هزار ميليارد ریال (حدود  14/6ميليارد
دالر) برای بازپرداخت بدهي در قالب سه عنوان «وام ماده ( )32و سایر وامها»« ،وام
خارجي» و «بازپرداخت ودیعه بدهيها و سایر پرداختها» در نظر گرفته شده است .نكات
حائز اهميت در بخش مصارف شرکت ملي نفت عبارتند از:
با توجه به اینكه حدود  51هزار ميليارد تومان بهمنظور بازپرداختها بدهيهای
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شرکت در سال  1397در نظر گرفته شده است ،همه منابع مطمئن شرکت ( 20هزار
ميليارد تومان) هم تكافوی این بازپرداخت را نخواهد کرد.
تحقق هزینههای سرمایهای شرکت ملي نفت ایران وابسته به منابعي است که تحقق
آنها دور از انتظار پيشبيني ميشود.
در نتيجه ميتوان گفت که سهم شرکت ملي نفت ایران از محل  14/5درصد که خود
را بهصورت ذخيره استهالک و اندوخته قانوني در منابع شرکت نشان ميدهد ،به هيچوجه
نه تنها جوابگوی نيازهای سرمایهای شرکت نيست ،بلكه از عهده بازپرداخت بدهيهای
کالن شرکت نيز بر نميآید.

 .2-2انعقاد قراردادهاي نفتي با شركتهاي نفتي داخلي و خارجي
با توجه به محدودیتهای پيش رو امكان انعقاد قراردادهای نفتي با شرکتهای نفتي
خارجي بسيار ضعيف ميشود که از نشانههای آن خروج شرکتهای نفتي خارجي با
قراردادهای نفتي فعال (تنفيذ شده) و ترک مذاکره قراردادهای در شرف انعقاد ازسوی
شرکتهای نفتي خارجي است.
این موضوع درخصوص شرکتهای نفتي ایراني خود را بهگونهای دیگر نشان داده؛ به
این معني که این شرکتها محدودیتي در ادامه کار در صنعت نفت ایران ندارند ،ولي با
توجه به محدودیتهای بين المللي شكل گرفته با مسائل دیگری مواجه هستند که از
آنجمله ميتوان به افزایش هزینههای تأمين تجهيزات خارجي ،احتمال بروز تأخير در
بازپرداختهای شرکت ملي نفت بهدليل کاهش صادرات نفت ،عدم امكان تأمين مالي
خارجي و مشارکت با شرکتهای نفتي خارجي اشاره کرد.

___________________________________________________

 .2-3استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
طبق آخرین گزارش صندوق توسعه ملي از ابتدای تأسيس صندوق تا انتهای آذرماه ،1396
ارزش طرحهای باالدستي نفت و گاز اعالم وصول شده معادل مبلغ  16/7ميليارد دالر ،مربوط
به  11فقره طرح است که برای تمام آنها معادل  16/7ميليارد دالر مسدودی صادر شده است.
طرحهای دارای مسدودی ،مجموعاً به ميزان معادل  10/9ميليارد دالر موفق به گشایش اعتبار
شدهاند که بابت آنها معادل مبلغ  6/9ميليارد دالر پرداخت شده است.
با توجه به ارجاعات بيش از حد در حوزههای مختلف به صندوق ،این محل ظرفيت
به کارگيری بيش از حد فعلي برای صنعت نفت را ندارد .هرچند با توجه به درآمدهای
ارزی حاصل از سرمایهگذاری در صنعت نفت ،از بهترین مصارف منابع آن محسوب ميشود
و تاکنون نيز بهصورت تجمعي باالترین تخصيص را به این صنعت داشته است.
 .2-4تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت
انتشار اوراق مشارکت ،از شيوههای تأمين مالي صنعت نفت محسوب ميشود که بارها
بهکارگيری شده ،اما به دو دليل کارایي آن بهشدت تضعيف شده است که باید مرتفع شود؛
اوالً اوراق منتشره در این خصوص مشخصاً برای پروژهای خاص نبوده و بهصورت کالن
منتشر شده است که این موضوع موجب انحراف در تخصيص منابع حاصل از انتشار آنها
شده و متناسب با مصرف این منابع پيشرفت در پروژهها صورت نگرفته است .ثانياً از آنجا
که در ميادین تحت اختيار شرکت ملي نفت ،این شرکت هم کارفرما محسوب ميشود و
هم پيمانكار ،منابع حاصله به خوبي در پروژه مصرف نشده است .در نتيجه عليرغم مصرف
منابع حاصل از انتشار اوراق  ،کشور و شرکت ملي نفت از عواید اجرای پروژه منتفع نشده
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و مجموعهای از بدهيها برای شرکت ملي نفت ایجاد کرده است.
آخرین اوراق مشارکت توسط شرکت ملي نفت در  26اسفندماه  1394منتشر و
عرضه شده که  5000هزار ميليارد تومان بوده است.
 .3پيشنهادهاي اصالحي درخصوص چالشها
رویههای جاری وزارت نفت برای تأمين مالي جهت سرمایهگذاری عمدتاً دچار مشكالت
ساختاری است و ضروری است رویكردهای جدید در دستور کار قرار گيرد .محور این
رویكردها به شرح ذیل است:
 جذب سرمایهگذاری بهصورت انحصاری از مسير انعقاد قراردادهای نفتي توسط
وزارت نفت بهعنوان طرف اول قرارداد و واگذاری توسعه و بهرهبرداری ميادین نفت و گاز
به شرکتهای نفتي ایراني اعم از دولتي و غيردولتي.
این موضوع با ایجاد شفافيت در روابط مالي ،موجب شكلگيری و ارتقای کسبوکار
در این حوزه شده که نتيجه آن افزایش کارایي و ریسکپذیری شرکتهای نفتي داخلي
و کاهش وابستگي کشور به شرکتهای نفتي خارجي ميشود.
 اتخاذ تدابير ویژه ازسوی وزارت نفت برای افزایش مصرف کاال و خدمات ایراني در
قراردادهای منعقده جهت افزایش مصارف ریالي در پروژهها.
این اقدام با افزایش مصارف ریالي پروژه ،تأمين مالي آن را بهشدت تسهيل کرده و
نيازهای ارزی را بهشدت کاهش ميدهد که همين موضوع موجب تسریع در فرایند
سرمایهگذاری ميشود .ضمناً جذب منابع ریالي جهت سرمایهگذاری در صنعت نفت
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بهدليل حجم باالی مصارف مورد نياز ،موجب جذب نقدینگي جامعه در صنعت جذاب
نفت شده و مانع رونق بازارهای غيرمولد همچون طال و ارز ميشود.
 تأمين مالي ریالي از بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای مالي متناسب با پروژههای
نفتي ،اساسيترین شيوه تامين مالي در شرایط کنوني است.
درحال حاضر ابزارهای متنوعي در بازار سرمایه شكل گرفتهاند که با شرایط مورد نياز
صنعت نفت برای سرمایهگذاری تناسب دارند .از آنجمله ميتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
ـ صكوک اجاره،
ـ صكوک سلف موازی،
ـ صكوک استصناع،
ـ صندوق پروژه.
ـ بهعالوه ،زمينهسازی برای عرضه سهام شرکت ملي نفت ایران در بورس اوراق بهادار
یكي از مهمترین راههای تأمين مالي شرکت ملي نفت ایران است و تحقق این موضوع
نيازمند تجدید ارزیابي دارایي شرکت ملي نفت و البته اجازه قانونگذار است.
 ایجاد تغييرات الزم در قراردادهای نفتي جهت تطبيق با شرایط الزم برای
بهرهگيری از منابع بازار سرمایه.
برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتي ایراني بهعنوان بازیگران اصلي مد نظر جهت
سرمایهگذاری ،تغييراتي در قراردادهای نفتي الزم است تا شرایط الزم مهيا شود .البته این
اصالحات بدون نياز به تغيير در ساختار کالن قراردادهای جدید نفتي بوده و ناقض مصوبه
هيئت وزیران در این خصوص نخواهد بود.
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 .3-1تغييرات مد نظر ،ناظر به اصالحات پيشنهادي
بر این اساس در حوزههای مختلف تغييرات ذیل پيشنهاد ميشود:
الف) در حوزه وزارت نفت
 برای تأمين مالي موفق شرکت ملي نفت ایران از داخل ،ضروری است رابطه مالي شرکت
ملي نفت با دولت اصالح شود؛ به این صورت که به استناد قانون وظایف و اختيارات وزارت
نفت مصوب  ،1391وزارت نفت موظف به تفكيک مخازن در اختيار شرکت ملي نفت و
صدور پروانه توسعه و بهرهبرداری برای هر کدام از مخازن است .در نتيجه الزم است ،ناظر
به هر پروانه ،قراردادی مستقل در قالب قرارداد جدید نفتي منعقد شود .بر این اساس
سهمبری شرکت ملي نفت از توليد نفت و ميعانات ( 14/5درصد) حذف شده و جایگزین
آن پرداخت به صورت حقالزحمه برای هر بشكه نفت /مترمكعب گاز توليدی بر پایه اجرای
تعهدات قراردادی ازسوی این شرکت خواهد بود .به عبارت دیگر به شرکت ملي نفت
همانند سایر شرکتهای نفتي که دارای قرارداد منعقد شده با وزارت نفت هستند ،در
قالب قرارداد و از محل  50درصد اضافه توليد صورتگرفته از ميدان ،بازپرداختهای
قراردادی صورت ميگيرد و برای تحقق این موضوع الزم است ساختار وزارت نفت برای
ایفای وظایف طرف اول قراردادهای نفتي تقویت شود.
بر پایه قراردادهای منعقده برای شرکت ملي نفت ،امكان تأمين مالي پروژهای به جای
تأمين مالي شرکتي فراهم خواهد شد که با توجه به بدهيهای سنگين این شرکت ،تأمين
مالي بدون رجوع به ترازنامه بسيار راهگشا خواهد بود.
اين موضوع باعث فعال شدن شركت ملي نفت در سرمايهگذاري و افزايش
كارايي اين شركت ميشود .همچنين موجبات يكسانسازي نحوه فعاليت شركت
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ملي نفت با ساير شركتهاي نفتي را فراهم ميكند.
 وزارت نفت باید با ایجاد سامانهای ليست تجهيزات و خدمات داخلي (ایراني) مورد تأیيد
خود را به همراه هزینه بهکارگيری آنها و همراه دیگر جزئيات شامل کيفيت و موارد مصرف
پيشنهادی را فراهم کند .این سامانه باید با دقت و سرعت باال بهروزرساني شود.
قراردادهای نفتي بهگونهای تنظيم شود که تمامي پيمانكاران یا شرکتهای نفتي
طرف قرارداد با وزارت نفت مكلف شوند در تمامي موضوعات قراردادی و سرمایهگذاری به
این سامانه مراجعه و تمامي موارد مورد نياز خود را در صورت وجود ،از داخل تأمينكنند.
در هر مورد عدم رعایت این موضوع توسط طرف دوم قراردادهای وزارت نفت ،علت باید
به دقت به وزارت نفت گزارش شود و در صورت لزوم جرائم طبق قرارداد اخذ شود.
اين موضوع موجب ايجاد شفافيت در توان داخل كشور در حوزه خدمات و
تجهيزات داخلي شده و ميتوان براساس آن سازوكارهاي الزم حمايت از توان
داخلي فراهم كرد .حمايت از توان داخلي نيز ضمن كاهش وابستگي به خارج،
موجب بياثر شدن محدوديتهاي ارزي كشور و ايجاد اشتغال ميشود.
ب) در حوزه قراردادهاي نفتي
 در تمامي قراردادهای منعقده با شرکتهای نفتي ایراني در قالب قراردادهای جدید نفتي ،باید
مالكيت تأسيسات سطحاالرضي به این شرکتها بهعنوان طرف دوم قرارداد تا زمان اتمام مدت
قرارداد منتقل شود .درواقع این قراردادها به نوعي تبدیل به  BOOT1خواهند شد .این موضوع
سبب ميشود شرکتهای نفتي ایراني طرف قرارداد بتوانند از این دارایيها بهعنوان ضمانت
1. Build Own Operate Transfer
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تأمين مالي داخلي از بازار سرمایه استفاده کرده و منابع ریالي الزم را جذب کنند.
اجراي اقدام فوق ضمن تسهيل در فرايند تأمين مالي از داخل كشور براي
شركتهاي نفتي داخلي ،موجب خريد خدمات و تجهيزات داخلي موجود در
داخل كشور ،معرفي شده در سامانه خدمات و تجهيزات داخلي ميشود.
 قراردادهای نفتي باید بهگونهای تنظيم شود که شرکتهای ایراني طرف قرارداد بتوانند
بابت بازپرداخت هزینهها و حقالزحمه خود به جای پول ،محصول توليدی ميدان یعني
نفت یا ميعانات گازی ( )in Kind Paymentرا برای بازههای زماني بلندمدت تحویل
بگيرند .درواقع نكته اصلي کوتاهمدت نبودن قرارداد فروش محصول توليدی است تا این
شرکتها بتوانند روابط تجاری خود را شكل دهند.
باید توجه شود که با توجه بهوقوع تحریمهای فروش نفت ،درآمدهای حاصل از فروش
نفت کاهش خواهد یافت و احتماالً وزارت نفت جهت بازپرداخت سرمایهگذاری
صورتگرفته دچار مشكل خواهد شد .لذا دریافت محصول به جای پول توسط شرکتهای
نفتي طرف قرارداد با وزارت نفت ،امری حياتي جهت تحقق بازگشت سرمایه آنهاست.
ضمن اینكه این اقدام حلقه تجارت را نيز به شرکتهای نفتي ایراني اضافه خواهد کرد که
در واقع موجب تقویت یكپارچگي عمودی آنها شده و ساختاری مشابه شرکتهای نفتي
بينالمللي پيدا خواهند کرد .همچنين دارا بودن نفت یا سایر فراوردههای نفتي موجب
تسهيل در تأمين مالي ارزی جهت تهيه کاالها و سرویسهای غيرایراني خواهد شد.
اين اقدام موجب ميشود شركتهاي نفتي از تأخير باز پرداختهاي خود در
امان مانده و متضرر نشوند .ضمن اينكه از محصول توليدي ميتوانند بهعنوان
ضمانت جهت تأمين مالي داخلي يا خارجي استفاده كنند و يا از محل ارز حاصل
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از فروش جهت تأمين كاال و خدمات خارجي بهرهمند شوند.
 پارامترهای قراردادهای نفتي با شرکتهای نفتي ایراني باید بهگونهای تنظيم شود که
از انعطاف الزم نسبت به قرارداد با شرکتهای خارجي برخوردار باشد؛ بدون اینكه در
ساختار قرارداد و تعهدات قراردادی طرفين خدشهای وارد شده و ریسک پيمانكار به
کارفرما منتقل شود.
اين اقدام موجب حداكثرسازي استفاده از ظرفيت شركتهاي نفتي ايراني ميشود.
ج) در حوزه صندوق توسعه ملي
 صندوق توسعه ملي صرفاً جهت تأمين مالي ارزی برای آن دسته از خدمات و تجيهزات
خارجي اقدام کند که امكان تأمين آن از داخل وجود نداشته باشد .برای تحقق این موضوع
شرکت های طرف قرارداد از وزارت نفت موظف هستند در هر مورد تأیيدیه وزارت نفت
مبنيبر عدم امكان تأمين از داخل کشور را اخذ کنند .وزارت نفت نيز موظف است براساس
رجوع به سامانه خدمات و تجهيزات داخلي ،اقدام به صدور یا عدم صدور تأیيدیه الزم برای
شرکت طرف قرارداد خود جهت ارائه به صندوق توسعه ملي کند.
اجراي اقدام فوق موجب بهرهگيري از منابع محدود ارزي صندوق توسعه
ملي صرفاً براي تأمين مواردي ميشود كه امكان تهيه آنها از داخل وجود ندارد.
 صندوق توسعه ملي باید با ایجاد سازو کارهای الزم ترتيباتي را فراهم کند که بتواند
بهعنوان ضامن (اجرای رکن ضامن) در فرایند تأمين مالي از بازار بورس اوراق بهادار نقش
ایفا کند .در این خصوص صندوق توسعه ملي ميتواند با کمک سایر نهادهای پولي و مالي،
ضمن اعتبارسنجي شرکتهای طرف قرارداد با وزارت نفت ،از دارایيهای شرکت یا پروژه
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و همچنين محصوالت پروژه بهعنوان وثائق قابل مصادره به نفع خود استفاده کند.
اجراي اقدام فوق موجب ميشود اوالً از منابع محدود صندوق توسعه ملي به
صورت اهرمي استفاده شود؛ ثانياً بدون تبديل منابع ارزي صندوق توسعه ملي به
ريال ،از اين منابع براي تأمين مالي ريالي استفاده شود.
همچنين با توجه به فراهم شدن امكان تأمين مالي ريالي ،خريد خدمات و
تجهيزات داخلي موجود در داخل كشور (معرفيشده در سامانه خدمات و
تجهيزات داخلي) تقويت ميشود.
 صندوق توسعه ملي باید با ایجاد سازو کارهای الزم ترتيباتي را فراهم کند که بتواند
دارایي های پروژه و محصوالت توليدی ميدان (نفت ،گاز و ميعانات) را بهعنوان ضمانت از
شرکتهای نفتي ایراني قبول کند.
اين موضوع موجب تسهيل در روابط مالي صندوق توسعه ملي با شركتهاي
نفتي ايراني از حيث تأمين ضمانتهاي الزم ميشود.
د) در حوزه شركتهاي نفتي ايراني
 شرکتهای نفتي ایراني ( )E&Pباید هزینههای پروژه را بهگونهای مدیریت کنند که
هزینههای ریالي آنها بيشينه شود؛ بهعبارت دیگر بيشترین استفاده از توان داخلي جهت
تأ مين خدمات و تجهيزات مورد نياز پروژه باید دستور کار شرکت نفتي ایراني قرار گيرد.
در این حالت این شرکتها ميتوانند برای تأمين مالي ریالي خود به بازار سرمایه مراجعه
کنند .درحال حاضر ابزارهای نویني در بازار سرمایه بهوجود آمده که اوالً ميتوانند
مشارکتهای مردمي را جلب کنند و ثانياً از شرایط الزم برای تأمين مالي پروژههای نفتي

___________________________________________________ 17

برخوردار هستند؛ صكوک استصناع و صندوق پروژه از آن جمله هستند.
افزايش هزينههاي ريالي امكان تأمين مالي ريالي از بازار سرمايه را فراهم
ساخته و محدوديتهاي تأمين مالي ارزي را از بين ميبرد.
 شرکتهای نفتي ایراني در صورتي که بازپرداخت هزینهها و حقالزحمه خود را به صورت
نفت یا ميعانات گازی دریافت کنند ،ميتوانند از محل فروش یا تهاتر این محصوالت نيازهای
ارزی خود برای تأمين کاال و خدمات (غيرقابل تأمين از داخل کشور) را مرتفع کنند.
تأمين مالي ارزي مورد نياز جهت تأمين كاال و خدمات مورد نياز بايد از محل فروش
محصول توليدي ميدان توسط شركتهاي نفتي طرف قرارداد وزارت نفت صورت گيرد.
نتيجهگيري
جهت رفع مشكالت جاری سرمایهگذاری در صنعت نفت باید رویكردهای جدید اتخاذ
شود که این رویكردها در چهار محور قرار ميگيرند که عبارتند از:
الف) سرمايهگذاري صرفاً از طريق انعقاد قرارداد نفتي توسط وزارت نفت نه
شركت ملي نفت،
ب) اعمال تغييرات الزم در قراردادهاي نفتي براي عقد قرارداد با شركتهاي نفتي ايراني،
ج) افزايش مصارف ريالي پروژهها با افزايش مصرف تجهيزات و خدمات داخلي،
د) تأمين مالي ريالي از بازار سرمايه بهويژه ايجاد زمينه الزم براي واگذاري
بخشي از سهام شركت ملي نفت ايران.
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برای تحقق عملياتي این رویكردها نياز است تغييراتي در عملكرد وزارت نفت ،صندوق

توسعه ملي ،شرکت های نفتي ایراني و همچنين قراردادهای نفتي اعمال شود که در هر
مورد به تفصيل موارد الزم ارائه شد.
با اجرای اصالحات فوق الذکر ضمن حل مشكالت موجود صنعت نفت در زمينه
سرمایهگذاری و افزایش ظرفيت توليد نفت و گاز در کشور ،نتایج ذیل حاصل ميشود که
همسو با منافع ملي است:
 .1اصالح رابطه مالي بين شرکت ملي نفت با دولت و در نتيجه افزایش کارایي و
فراهم شدن امكان سرمایهگذاری توسط این شرکت همانند سایر شرکتهای نفتي.
 .2افزایش فعاليت شرکتهای نفتي ایراني در حوزه باالدست نفت و گاز کشور و
متعاقباً رشد و ارتقای این شرکتها و کاهش وابستگي به شرکتهای نفتي خارجي.
 .3جذب نقدینگي جامعه از طریق بازار سرمایه جهت سرمایهگذاری در حوزه
باالدست نفت و گاز و رونق صنعت نفت به جای بازارهای غيرمولد همچون طال و ارز.
 .4افزایش مصرف تجهيزات و خدمات نفتي ایراني در پروژهها و در نتيجه افزایش
اشتغال در صنعت نفت.
 .5استفاده اهرمي از منابع صندوق توسعه ملي و در نتيجه افزایش حجم منابع قابل
تأمين از این محل برای سرمایهگذاری در صنعت در نفت.
در پایان الزم است ،شرط موفقيت این روشها ،نظام مالي منظم و برقراری نظام
طراحي و مطالعات فني ـ اقتصادی بانک پایه دقيق در شرکت ملي نفت ایران است .در
شرایطي که توانایي اجرای دقيق و به موقع پروژهها وجود ندارد ،هر روش تأمين مالي،
مشكل تأمين مالي صنعت نفت را حل نخواهد کرد.

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل16163 :

عنوان گزارش :الزامات تحقق تأمين مالي باالدست نفت و گاز در شرایط تحریم

نام دفتر :مطالعات انرژی ،صنعت و معدن (گروه انرژی)
تهيه و تدوينكنندگان :اميرحسين تبيانيان ،ميثم پيلهفروش ،مسعود صباغي
مدير مطالعه :فریدون اسعدی
اظهارنظركنندگان :سيدغالمحسين حسنتاش ،محمد چگيني ،علي فریدزاد
ناظر علمي :حسين افشين
ويراستار تخصصي :ـــــ
ويراستار ادبي :ـــــ

واژههاي كليدي:
 .1صنعت نفت
 .2تأمين مالي
 .3سرمایهگذاری
 .4قوانين
 .5بودجه

تاريخ انتشار1397/9/6 :

