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مالي  تأمینهاي بهبود نظام بندي استراتژيشناسایي و اولویت

 صنایع نفت و گاز ایران

 علي امامي میبدي

 emami@atu.ac.ir تهران، ایران، دانشگاه عالمه طباطبائي، ،دانشكده اقتصاددانشیار  

 17/10/1397تاریخ پذیرش:       10/07/1397تاریخ دریافت: 

 چكیده
هيا  صنعت نفت و گاز همواره از گردش منابع مالی عظیمی برخيوردار اسيت و عميده پيروژه    

الزامات اجرای  ترین مهممالی از  تأمین رو ازاینبر هستند؛ ویژه در بخش باالدستی بسیار هزینه به

پیمایشيی بير مبنيای     -توصیفی پژوهش با استفاده از روش این ها در این صنعت است. درپروژه

در صنعت نفت و  مالی تأمینهای بهبود نظام نظرات کارشناسان و خبرگان این حوزه، استراتژی

های حاصل از تحقیق نشان داده است که استراتژیگردند. نتایج می بندی اولویت و مشخص ،گاز

های  توان به سه محور بهبود زیرساختمی مالی در صنعت نفت و گاز کشور را تأمینبهبود نظام 

مالی صينعت نفيت و گياز     تأمینحاکمیتی و قانونی، عوامل ساختاری و شفافیت اطالعاتی حوزه 

 تأمینتوان وضعیت نظام این سه محور، می تفکیک نمود. به بیان دیگر با اقدام مناس  در جهت

ی هيا  روشمالی در صينعت نفيت و گياز کشيور را بهبيود بخشيید. بير اسياس نتيایج حاصيل از           

ميالی   تيأمین هيای حياکمیتی و قيانونی حيوزه     ، بهبود زیرساختAHPگیری چندمعیاره  تصمیم

صينعت دارد و   ميالی ایين   تيأمین صنعت نفت و گاز، بیشترین اولویت را در جهت بهبيود نظيام   

ميالی   تيأمین سپس به ترتی ، محورهای بهبود عواميل سياختاری و شيفافیت اطالعياتی حيوزه      

 شوند.صنعت نفت و گاز مطرح می

 JEL: G19,K20, K40بندي طبقه

 تحلیل سلسله مراتبیمالی، صنعت نفت و گاز،  تأمین: ها هواژكلید
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 مقدمه -1

ژئوپلیتیک منحصر به فرد ایران در منطقيه و  حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، موقعیت 

چنین وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصيل از نفيت و گياز موجي  شيده ایين       هم

(. 1388د )مومنی وصيالیان و همکياران،   گردصنعت از اهمیت استراتژیک ملی برخوردار 

عه های موجود در این صينعت، پشيتوانه اصيلی رشيد و توسي     صنعت نفت و گاز و سرمایه

منيابع ارزی   کننيده  تيأمین تيرین  اصيلی  نکهیاصنعت عالوه بر این اقتصادی کشور است. 

رود. صينعت نفيت و   های اقتصادی کشور در جذ، منابع مالی به شمار میاست، از مزیت

هيا  عميده پيروژه   . در این صنعتگاز همواره از گردش منابع مالی عظیمی برخوردار است

-تيأمین تعيداد محيدودی از    رو ازایين بر هسيتند؛  یار هزینهباالدستی بس ویژه در بخشبه

های باالدستی نفيت و  ها را پشتیبانی نمایند. پروژهکنندگان منابع مالی، قادرند این پروژه

بيا توجييه بيه نااطمینييانی در   ، امييا از بييازدهی اقتصيادی بيياالیی برخوردارنيد   عميدتاً گياز  

باشيند  ژه، دارای ریسيک بياالیی نیيز ميی    پارامترهای فنی و اقتصادی مؤثر بر بازدهی پرو

هيای صينعت نفيت و گياز، تنيوك      هيای خياص پيروژه   (. ویژگی2017، 1)برون و همکاران

گذاری و محدودیت منابع مالی، ضرورت مدیریت منابع ميالی در ایين   های سرمایهفرصت

یی ها روشارائه ابزارها و  رو  این از(. 1393)نظرپور و همکاران،  نماید میصنعت را ایجا، 

و تخصیص کارآمد منابع مالی در صينعت نفيت و گياز ضيرورتی انکارناپيذیر       تأمینبرای 

تيرین چيالش پيیش روی ایين صينعت      و اصلی ترین مهممالی  تأمینکه  ای گونه بهاست؛ 

گيذاری تيا   میلیيارد دالر سيرمایه   350بایسيت  باشد. بر اساس برنامه پنجم توسعه می می

عاميل  تيرین   مهيم  عنوان بهاز آن  آنچه، عالوه به(. 1393انی، انجام شود )دهق 1403سال 

نفت و گاز مشيترک میيان ایيران و کشيورهای جنيو،       ندیایمبرداشت از  محدودکننده

 ، محدودیت منابع مالی است.شود میذکر  فارس خلیج

گیيری  ها منجر به شکلهای ساختاری، حقوقی، فنی و اقتصادی در انواك پروژهتفاوت

هيا گردیيده اسيت. صينایع نفيت و گياز در       مالی برای انواك پروژه تأمینی متنوك ها روش

بيری، ضيرورت دسترسيی بيه     هيای مالکیيت دولتيی، سيرمایه    بخش باالدستی از ویژگيی 

ميالی را تحيت    تأمینهای پذیری باال برخوردارند که استراتژیهای نوین و ریسکفناوری

 

 

1. Brown et al. 
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تيوان  مالی را ميی  تأمینبندی کلی، یک تقسیم(. در 2016، 1دهند )بروگانقرار می تأثیر

انيواك   تيرین  متيداول مالی خارجی تقسیم نميود.   تأمینمالی داخلی و  تأمینبه دو دسته 

هيا و مؤسسيات ميالی، تخصيیص بخشيی از      اخذ وام از بانک صورت بهمالی داخلی  تأمین

صيادرات  درآمد کل کشور در چارچو، قانون بودجه، تخصیص بخشی از درآمد حاصل از 

به پروژه، فروش اوراق قرضه بلندمدت داخلی، خط اعتباری یا اعتبارات اسنادی و منيابع  

شيامل وام از   توانيد  ميی الملليی  مالی از منابع خارجی و بيین  تأمین .داخلی شرکت است

در ایيران، عميده    70المللی باشد. تا اواسط دهه های خارجی و بینمؤسسات مالی، بانک

های داخلی و لذا با امکانات و ظرفیت ندکوچک بود میادیننفتی در حال توسعه،  میادین

ی هيا  روش کيارگیری  بيا وجيود بيه   ، 80تا اواسيط دهيه    70. از اواسط دهه ندتوسعه یافت

ميالی از منيابع داخليی     تيأمین ی گذشيته از جمليه   هيا  روش ،قراردادی و اجرایی جدیيد 

 ندیایي مای از منابع مالی مورد نیاز برای توسعه عالوه بخش عمدهت. بهداشکماکان ادامه 

ریيزی گردیيد؛    مالی خيارجی برناميه   تأمیننفت و گاز از طریق قراردادهای بیع متقابل و 

 80ها از بعد زمان و هزینه دچار انحراف گردیدند. پس از اواسط دهه هرچند اطل  پروژه

هيا  شدن فضيای تحيریم   ، تغییر سیستم مدیریتی کشور در سطد داخلی و سنگینبه بعد

ها گذاران خارجی برای مشارکت در پروژهالمللی موج  تمایل کمتر سرمایهدر سطد بین

گيذاران  عالوه، تحوالت ساختاری بازار نفيت خيام نیيز کياهش رطبيت سيرمایه      گردید. به

الملليی  هيای باالدسيتی از منيابع بيین    مالی پروژه تأمین، رو ازایننمود. خارجی را تشدید 

 (.1393داد )دهقانی، مالی را تشکیل می تأمینار شد و منابع داخلی، عمده منابع دشو

ميالی در   تيأمین های بهبود نظام بندی استراتژیهدف این تحقیق شناسایی و اولویت

ی هيا  بخيش ، ادامه مقاله بيه شيرح زیير اسيت: در     رو ازاینصنعت نفت و گاز کشور است. 

و سيپس بيا بررسيی نظير      شيود  ميی تجربی ارائيه  بعدی ادبیات موضوك و مرور مطالعات 

مالی صنعت نفت و گياز کشيور شناسيایی و بيا      تأمینهای بهبود نظام خبرگان استراتژی

2روش
AHP شود میگیری پرداخته و در نهایت به نتیجه گردد می بندیاولویت. 

 

 

 

1. Brogan 

2. Analytic Hierarchy Process 
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 ادبیات موضوع -2

تریلیيون مترمکعي     5/2، معيادل  2000در سال  ظرفیت تولید گاز طبیعی در جهان

 2030الزم است این ظرفیيت در سيال    با توجه به رشد روزافزون مصرف،بوده است؛ اما 

گيذاری عظیميی بيه    این ظرفیيت، سيرمایه   تأمینتریلیون مترمکع  برسد. برای  1/5به 

ازن فعلی جایگزینی مخ برای آن، ای ازبخش عمده تریلیون دالر نیاز است که 1/3ارزش 

درصيد از ایين    55کيه   ندیایمهای مربوط به اکتشاف و توسعه صرف خواهد شد. هزینه

تریلیون دالر خواهد بود )گيزارش دورنميای انيرژی     7/1دهد، بالغ بر مبلغ را تشکیل می

درصييد از  50(. ایيين در حييالی اسييت کييه در کشييورهای خاورمیانييه،   2018، 1جهييانی

درصيد از آن بيه گياز     25بخش انرژی به صنعت نفت و  های انجام شده درگذاری سرمایه

رسيد کمبيود منيابع ميالی،     (. به نظر می1394یابد )شرکت ملی گاز ایران، اختصاص می

توسعه یافته یا کاهش نرخ بازدهی سرمایه در اثر خطرات احتميالی،   تر کمبازارهای مالی 

ویيژه  ها در بخش انرژی بيه از عواملی هستند که جل  سرمایه کافی را برای اجرای پروژه

سازند )حقیقيت  هایی روبرو میگذاری، با محدودیتهای سرمایهدر مقایسه با سایر زمینه

(. بييرای کشييورهای درحييال توسييعه نظیيير ایييران ایيين موانييع و     1392و پورپرتييوی، 

 طيور  بيه های بالقوه بسیار محسوس و معنادار است. منابع مالی در این مناطق، محدودیت

 ها بسیار محدود است.کلی و حتی به نسبت حجم اقتصاد آن

در  حيوزه نفيت   صنایع در انجام قابل گذاریسرمایه سهم شده انجام هایتخمین طبق

 به نیاز عمده دالیل از باشد. برخیمی دالر میلیارد 200 تا 170 حدود توسعه ششم برنامه

 پينجم  برناميه  احکيام  با مطابق لکام گذاریسرمایه شامل عدم گذاریمیزان سرمایه این

 بيه  گياز، نیياز   و نفت تولید طبیعی کاهش نتیجه در مخازن فشار تدریجی توسعه، کاهش

جدیيد و   تأسیسيات  ایجياد  بيه  قيدیمی، نیياز   تجهیزات و تأسیسات جایگزینی یا بازسازی

باشد. از سوی دیگر، مطالعات برنامه جيامع  مشترک می  ندیایم از برداشت ضری  افزایش

سال آینيده بيالغ    20های جدید طی گذاریکه نیاز به سرمایه دهد میصنعت نفت نشان 

متوسط سياالنه نیياز    طور بهعبارت دیگر، این صنعت  به؛ دخواهد بومیلیارد دالر  500بر 

دسيتی دارد.  گيذاری در سيطوح مختليف باالدسيتی و پيایین     میلیارد دالر سيرمایه  25به 

گیری بر کل اقتصاد گذاری در صنعت، اثرات مثبت چشم سرمایه گذشته از آن، این حجم
 

 

1. World Energy Outlook 
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 هيا گيذاری  بینی درآمدهای صادراتی حاصل از نتایج این سرمایه ملی خواهد داشت. پیش

آینيده   سيال  20اعم از نفت خام، فرآورده و محصوالت پتروشیمی مؤید آن است که طی 

 ( میلیيارد دالر  190حيدود  سياالنه    بيه عبيارتی  )میلیارد دالر  3800در مجموك بیش از 

المللی، عاید کشور خواهد شد. محدودیت در دسترسی به منابع مالی اعم از داخلی و بین

های صينعت نفيت، کياهش سيهم درآميدی      و پروژه ها طرحای های سرمایهافزایش هزینه

خام کشور، مسائل قانونی کشيور در بخيش نفيت و     شرکت ملی نفت از ارزش تولید نفت

ی فاینييانس و بیييع متقابييل بييرای اسييتفاده از هييا روش از صييرفاًگيياز و امکييان اسييتفاده 

 باشند. می هامالی پروژه تأمینمشکالت صنعت نفت در  ترین مهمهای خارجی از  سرمایه

بيرای  ی زیربنيایی یيک نیياز مبيرم     هيا  طيرح گذاری هنگفيت در  در حالی که سرمایه

مالی ایين   تأمینها قادر نیستند سرمایه الزم برای کشورهای در حال توسعه است، دولت

(. بيرای حيل ایين    1393ریياحی،   زاده و تياجمیر کنند )اشعریون قميی  تأمینها را پروژه

بيه   هيا  روشکار گیرند. این ها را بهمالی پروژه تأمینی نوین ها روشها باید معضل دولت

های زیربنایی و عمومی مشارکت کنيد، بيدون   دهد تا در پروژهمی بخش خصوصی امکان

(؛ هرچنيد کيه   2003، 1ی زیربنایی شود )فزلخان و پيرا ها طرحبرای همیشه مالک  اینکه

هيای قيانونی   این اقدام در کشورهایی نظیر ترکیه و پاکسيتان بيه دلیيل نبيود چيارچو،     

هيای  در ارائيه تضيمین  مشخص، عدم هماهنگی بخش خصوصی و دولتی، عيدم توانيایی   

، 3و گریمسی و لویز 2001، 2پوشش ریسک چندان موفق نبوده است )کومارسمی و ژنگ

بييرداری و انتقييال جهييت جييذ، (. اخیييراً اسييتفاده از قراردادهييای سيياخت، بهييره2002

منيدی از  های فنی و بهيره های خارجی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و مهارت سرمایه

و ميؤثرترین   تيرین  مهيم مدیریت کارآمد مورد توجه دولت ایران نیز قيرار گرفتيه اسيت.    

حل تحقق اهداف توسعه در یک کشور، وجود ساختار اقتصادی توانمند با بيازار ميالی    راه

ها با توجه به نوك پروژه و صينعت ميرتبط بيا آن، حجيم     مالی پروژه تأمینفعال است. در 

نیاز در نظر گرفته شده برای پروژه، شرایط کشور میزبان پروژه از نظير  مالی و زمان مورد 

و میزان حساسیت پيروژه در آن کشيور    امنیت سیاسی، اقتصادی و قوانین موجود در آن

مالی پروژه متصور شد که در حالت کليی ایين    تأمینی مختلفی را برای ها روشتوان می
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جياره بيه شيرط تملیيک، فيروش اقسياطی،       موارد شامل استفاده از منابع داخليی )وام، ا 

های فنی، مشيارکت در سيرمایه، تسيهیم سيود، استصيناك و خطيوط اعتبياری( و         کمک

 تيأمین ميالی شيرکتی و    تيأمین ی قرضی یا استقراضی ها روشاستفاده از منابع خارجی )

گيذاری  گذاری مستقیم خارجی و سرمایهی طیرقرضی یا سرمایهها روشای و مالی پروژه

، توجيه بيه   هيا  روشباشد. نکته مهم در انتخيا، هریيک از ایين    قیم خارجی( میطیرمست

میزبان پروژه و دستیابی به بهترین بازده ميورد انتظيار    کشور ی پروژه،ها ویژگیشرایط و 

ین میيزان وقيت و هزینيه،    تر کمگیرد که بتواند با لذا روشی مورد توجه قرار می .باشدمی

ی اتخياذ شيده کشيور میزبيان در     هيا  سیاسيت باشيد.  هيای پيروژه نیيز    جوابگوی ریسک

ی مفیدی بيا  ها روشبسیار حائز اهمیت است؛ چه بسا  ها روشاز این  کارگیری هر یک به

توجه به شرایط پروژه و در نظر گرفتن موارد دیگر قابل تصور باشد؛ اما عدم توجه دوليت  

هيای موردنیياز،   ختی اقتصادی کشور میزبان و مهیا نبودن زیرساها سیاست مشی خطیا 

ها شود. در حالت کلی برای رسیدن به یک سياختار مناسي    کارگیری آن شیوه مانع از به

های حقوقی و ميالی هير سياختار و    ی تخصیص ریسک، نوك قراردادها، جنبهها روشباید 

 .(1384هماهنگی آن با شرایط پروژه مورد بررسی قرار گیرد )شاکری و همکاران، 

( در پيژوهش خيود بيا بررسيی     2013) 1صورت گرفتيه، کیسيیر   در مطالعات خارجی

را در چهار موضوك ترتیبيات   2013تا  2009ی ها سالمروری، تحقیقات انجام شده بین 

ی هيا  روشگیيری ریسيک پيروژه و    مالی پروژه، اندازه تأمینقراردادی و چارچو، قانونی 

ميومی و خصوصيی   انتخا، پروژه، جهانی شدن توسيعه پيروژه و ارتبياط آن بيا بخيش ع     

 تفکیک نمود.

هيای انيرژی، معتقدنيد از    مالی پيروژه  تأمین( با بررسی توصیفی 2013) 2کریپا و ژافا

 از طریق ساخت، مالکیت و انتقال و تقریباًهای انرژی مالی پروژه تأمینلحاظ ساختاری، 

 کننيده  مينعکس ها تا حد زیيادی  پذیرد. این پروژهتحت قراردادهای بلندمدت صورت می

باشييد. دولتييی و خصوصييی مييی  کننييدگان شييرکتتخصييیص عقالنييی ریسييک میييان  

کلی فرض ریسيک بيرای تکمیيل و     طور به دهندگان وامکنندگان مالی خصوصی و تأمین

در منياطقی   عميدتاً هایی که در تمام پروژه تقریباًها عملکرد پروژه را در نظر دارند. دولت

 

 

1. Kayser 

2. Kripa and Xhafa 
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نظیر عملکرد واحيد، تبيدیل ارز و تيورم را    ای های گستردهکه تحت کنترل دارند، ریسک

 گیرند.در نظر می

ریسيک سیاسيی بير میيزان      تأثیر( در تحقیقی به بررسی 2012) 1کریستا و استافان

مالی پروژه پرداختند. نتایج این تحقیق حياکی   تأمیندهی جهت ها در واممشارکت بانک

 تيأثیر قراردادهيای دریافيت وام   از این بود که نه تنها قوانین، بلکه ریسک سیاسی نیز بر 

هيای ایين تحقیيق    گذارد. با در نظر گرفتن دو متغیر قانون و ریسک سیاسی، بررسيی می

 مالی پروژه دارد. تأمیننشان داد ریسک سیاسی نسبت به قانون نفوذ بیشتری در 

( در تحقیقی به بررسی روش و قاعده تخصيیص ریسيک   2009) 2فا و ژئافوپینگشن

ها فاینانس پروژه را یک تعهد تقسيیم ریسيک دانسيته و    وژه پرداختند. آندر فاینانس پر

معتقدند در صورت تعارض در این قرارداد، تخصیص نامناسي  ریسيک روی خواهيد داد.    

نتیجه این تحقیق یک هندبوک در راستای توسعه مفهيوم فاینيانس پيروژه از تئيوری تيا      

 باشد.عمل می

( در پژوهشی عوامل مؤثر بر جذ، 1394ستمی )از جمله مطالعات داخلی، رنجبر و ر

گذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت و گاز ایران را بررسيی و نشيان دادنيد در    سرمایه

تيوان از  ایران به دلیل مسائل ميالکیتی و عيدم امکيان واگيذاری مالکیيت مخيازن، نميی       

 گذاری مستقیم خارجی در صنایع باالدستی نفت و گاز استفاده کرد.سرمایه

 اقتصاد در موجود مالی تأمین ابزارهای بررسی با (1391موسویان و بهاری قراملکی )

صيکوک و   اسيالمی  ميالی  ابزارهای اعتقادی و فقهی معرفی مبانی به آن، مبانی و متعارف

ميالی   تأمینپرداخت و نشان داد اوراق مرابحه  ابزارها آن با مالی تأمین یها روش معرفی

 فقه شیعه سازگاری دارند. و اوراق مرابحه رهنی با

ميالی بيه کيار رفتيه در      تيأمین ی هيا  روش( بيه بررسيی   1390حسینی و داوودیان )

گیيری از نظير خبرگيان، نسيبت بيه انتخيا،       های حوزه انرژی پرداختند و با بهيره پروژه

های پاالیشگاهی ایران اقدام نمودند. در این مقاله بر اسياس  ی مناس  برای پروژهها روش

 ميالی مشيارکت در سيود و    تيأمین گیری تاپسیس دو روش صل از روش تصمیمنتایج حا

 

 

1. Krista and Estafan 

2. Shen-fa and Xiao-ping 
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BOT های پاالیشيگاهی ایيران بير اسياس     مالی پروژه تأمینی برتر برای ها روش عنوان به

 معیارهای موجود معرفی شدند.

ای، ضيمن مطالعيه و   مقایسيه  -بير مبنيای روش توصيیفی    (1390روحانی فرهمنيد ) 

ی رایيج در ایيران، ابزارهيای    هيا  روشمالی و شناسيایی   تأمینی مختلف ها روشبررسی 

 های اقتصادی مورد ارزیابی قرار دادند.مالی را با استفاده از شاخص تأمین

ميالی صينعت نفيت و     تأمین زمینه شده، طالباً مطالعات در انجام به تحقیقات توجه با

را هيا   انيد و آن اختيه ميالی در ایين صينعت پرد    تيأمین ی ها روشگاز به بررسی ابزارها و 

با نگاهی متفاوت نسبت بيه   اند. این مطالعه بر آن استبندی نمودهبندی و یا اولویترتبه

ایيران در صينعت    مالی تأمین نظام در ساختاری موجود مشکالت دلیل مطالعات قبلی، به

ميالی در صينعت نفيت و گياز کشيور را       تيأمین هيای بهبيود نظيام    استراتژی نفت و گاز،

 بندی نماید.شناسایی و سپس اولویت

 

 روش تحقیق -3

-پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شيیوه گيردآوری اطالعيات توصيیفی    

پیمایشی بودن روش تحقیق حاضر به این دلیيل اسيت کيه از     -پیمایشی است. توصیفی

1معیياره )  چنيد  گیيری  ی تصيمیم هيا  روش
MADM) هيای  . تکنیيک نمایيد  ميی سيتفاده  ا

ها و انتخا، گزینيه  بندی گزینهی مناسبی برای اولویتها روشگیری چند معیاره  تصمیم

نسيبت   هيا  مدل (. ویژگی این1389زاده، باشند )آذر و رج دارای بیشترین ارجحیت می

ده گیرنهای تصمیمریزی ریاضی و خطی این است که نظرات و دیدگاهی برنامهها مدل به

شوند که موجي  نزدیکيی بیشيتر    گیری دخالت داده مینیز به سادگی در فرآیند تصمیم

( AHP. در این پژوهش از فرآیند تحلیل سلسيله مراتبيی )  شود مینتایج به دنیای واقعی 

بيوده و   گیيری چنيد معیياره   های تصمیمتکنیک ترین مهم. این روش از شود میاستفاده 

دهيی  باشد. ایين وزن می رندهیگ میتصمنتخا، شده توسط دهی معیارهای امبتنی بر وزن

 (.1387پور، )قدسیگیرد  می مقایسات زوجی معیارها انجام وسیله به AHPدر 

. گیرد می ای و روش میدانی انجامهای کتابخانههای پژوهش با بررسیآوری دادهجمع

مالی در صنعت نفت و گاز، نخست با  تأمینهای بهبود نظام یابی به استراتژیبرای دست
 

 

1. Multiple Attribute Decision Making 
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و کارشناسيان بررسيی و کياوش     نظيران  صاح های چنین دیدگاهای و همروش کتابخانه

 بخيش  در باشد.می بخش دو شامل پژوهش این در شده انجام گیریصورت گرفت. نمونه

 گردد. مشخص مالی در این صنعت تأمینهای بهبود نظام تا استراتژی است نیاز نخست،

گیيری متيوالی، کارشناسيان و    نمونيه  بيا  ای و میيدانی و دین منظور با مطالعات کتابخانهب

 خصيوص  در را نظير خيود   هيایی پرسشينامه  در تيا  شدند انتخا، اقتصادی نظران صاح 

 گیرینمونه کنند. بیان مالی در صنعت نفت و گاز تأمیننظام  های بهبودی الزماستراتژی

 بررسيی  با مرت  و شوندمی انتخا، نمونه عنوان به افرادی است که این صورت به متوالی

 نتیجه این به دهیم کهمی ادامه جایی تا را گیریها، نمونهنمونه از آمده دست به اطالعات

(. روایيی ابيزار   1389نخيواهیم آورد )نیيومن،   دسيت   بهجدید  اطالعات دیگر یابیم دست

ابزار گيردآوری داده بير پایيه     اینکه؛ به دلیل شود می تأییدها خود به خود گردآوری داده

و کارشناسيان و افيراد فعيال در     نظيران  صاح تحلیل وضعیت موجود و بر اساس دیدگاه 

چنین جهت تعیین پایيایی از آزميون آلفيای کرونبياخ     این عرصه فراهم گردیده است. هم

 را نشيان  ناميه به دست آميده اسيت و پایيایی پرسيش     89/0استفاده شده است که برابر 

 .دهد می

 

 نتایج -4

ای و میيدانی و بيا اسيتفاده از نظير     هيای کتابخانيه  پژوهش بر اسياس بررسيی   این در

ميالی در صينعت نفيت و گياز      تيأمین های بهبود نظيام  خبرگان در این زمینه، استراتژی

 بيرای  راهنميا  یيک  عنيوان  بيه  تيا  گيردد  ميی  بنيدی هيا اولویيت  اسيتراتژی  این و مشخص

گیيری  فرآینيدهای تصيمیم   گیيرد. بيدین روی از   قيرار  ميورد اسيتفاده  ان گيذار  سیاسيت 

 دیگيران  بير  ارجحیيت هریيک   نسيبت  بيه  را عواميل  این که شود میچندمعیاره استفاده 

ميالی   تأمینهای بهبود نظام . بر این اساس، استراتژینماید می بندیاولویت و بندیدسته

 .گردد می ( ارائه1جدول ) صورت بهصنعت نفت و گاز مشخص شده و 
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 مالي در صنعت نفت و گاز كشور تأمینهاي بهبود نظام استراتژي .1دول ج

 هاي مرتبطمؤلفه هااستراتژي

های بهبود زیرساخت

حاکمیتی و قانونی حوزه 

مالی صنعت نفت و  تأمین

 گاز

بروز رسانی مجموعه مقررات و قوانین کشور با توجه به شرایط 

 و جهانیاقتصاد ملی 

ایجاد و بهبود سریع چارچو، مناس  حقوقی و هماهنگی قوانین و 

 مالی و ابزارهای نوین آن تأمینمقررات مربوط به 

 فقدان استراتژی منسجم نظام اجرایی و نظارتی

 گذارانبهبود فضای کس  و کار و کاهش نااطمینانی سرمایه

بهبود عوامل ساختاری 

مالی صنعت  تأمینحوزه 

 نفت و گاز

 کاهش تملک بخش دولتی

مالی و معرفی ابزارهای نوین  تأمینتنوك بخشیدن به ابزارهای 

 مناس  با شرایط

 المللیعدم توجه به انتقال فناوری در قراردادهای بین

 ریسک بازار نفت خام و محصوالت پتروشیمی و نوسانات قیمتی آن

 های زمانیریسک زمانی و وقفه

 های پاالیشگاهیتضمین بازپرداخت منابع بانکی در پروژه

ی باالدستی، پایین دستی و ها بخشای شامل ایجاد بسته پروژه

 گذاری مشترکسرمایه

بهبود سیستم اطالعاتی 

مالی صنعت  تأمینحوزه 

 نفت و گاز

 مالی و ابزارهای مربوطه تأمین های هروی یساز شفاف

 های نفتیو سریع اطالعات پروژه موقع بهانعکاس 

 یالملل بیندر سطد ملی و  یرسان اطالكپوشش کافی خدمات 

 های باالدستیویژه در پروژهشفافیت اطالعاتی به

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 فعيالین در ایين عرصيه بيرای     از افرادی ،1هدفمند گیرینمونه روش به دوم بخش در

 هایماتریس شامل( AHP)مراتبی  سلسله فرایند تحلیل تکنیک هایپرکردن پرسشنامه

 مقایسيات  هيای ماتریس مراتبی سلسله تحلیل تکنیک شدند. در انتخا، زوجی مقایسات

 

 

 شيود ميی  موردهيا اسيتفاده   انتخيا،  برای نامتخصص قضاوت از آن در که است گیرینمونه هدفمند گیرینمونه. 1

 (.1389)نیومن، 
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بندی و در رتبه AHPروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  باشند. سازگار بایستزوجی می

هيای شناسيایی شيده بهبيود نظيام      ک از محورها یا اسيتراتژی ی تعیین درجه اهمیت هر

-های به دسيت آميده از ایين رتبيه    رود. یافتهمالی در صنعت نفت و گاز به کار می تأمین

 یک هر سهم مراتبی، سلسله تحلیل از حاصل ( ارائه شده است. نتایج2بندی در جدول )

از بيین   شيود  ميی  مشياهده  (2) جيدول  در کيه  طيور  هميان . دهيد  می از محورها را نشان

ميالی   تيأمین های حاکمیتی و قيانونی حيوزه   های شناسایی شده، بهبود زیرساختمحور

صنعت نفت و گاز، بیشترین اهمیت و اولویت را نسبت به سایر مسیرها دارد. الزم به ذکر 

باشد. آمد که نشان دهنده درستی نتایج میدست  به 01/0است که نرخ سازگاری برابر با 

 تيأمین ریک از محورها، اولین گيام بيرای بهبيود نظيام     بدین ترتی  بنابر درجه اهمیت ه

هيای حياکمیتی و   مالی صنعت نفت و گاز کشور، اقدام در جهت مسیر بهبيود زیرسياخت  

بهبيود سیسيتم    های بهبود عوامل سياختاری و قانونی است و سپس به ترتی ، استراتژی

 شوند.مالی صنعت نفت و گاز مطرح می تأمیناطالعاتی حوزه 
 

مالي صنعت نفت و گاز  تأمینهاي شناسایي شده بهبود نظام استراتژي بندي اولویت. 2جدول 
 AHPبا استفاده از تكنیك 

 درجه اهمیت مالي صنعت نفت و گاز تأمینهاي بهبود نظام استراتژي اولویت

مالی صنعت  تأمینحاکمیتی و قانونی حوزه های  بهبود زیرساخت 1

 نفت و گاز کشور

55/0 

 30/0 مالی صنعت نفت و گاز کشور تأمینبهبود عوامل ساختاری حوزه  2

مالی صنعت  تأمینمالی حوزه  تأمینبهبود سیستم اطالعاتی حوزه  3

 نفت و گاز کشور

15/0 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

هيای حياکمیتی و   که بهبود زیرساخت شود میبا توجه به نتایج جدول فوق، مشاهده 

اقيدام   که طوری بهمالی صنعت نفت و گاز کشور اهمیت فراوانی دارد؛  تأمینقانونی حوزه 

درصيد   55مالی صينعت نفيت و گياز کشيور      تأمینفضای  شود میدر جهت آن، موج  

 کليی  اسيتراتژی  هير  با مرتبط زیرمحورهای از هریک بندیاولویت بعد بهبود یابد. مرحله

 دارد. کليی  مسيیر  در سهمی هچ زیرمحور هر که نماییممی مرحله مشخص این است. در
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ميالی   تيأمین هيای بهبيود نظيام    های هریک از استراتژیبندی مؤلفهرتبه از حاصل نتایج

 ( ارائيه گردیيده اسيت. در تميامی نتيایج، نيرخ      5( تيا ) 3صنعت نفت و گاز، در جداول )

 اتکا است. نتایج قابل دهد می که نشان باشدمی 1/0ناسازگاری کمتر از 
 

هاي حاكمیتي و قانوني حوزه هاي مرتبط با بهبود زیرساختبندي مؤلفهاولویت. 3جدول 
 AHPمالي صنعت نفت و گاز با استفاده از تكنیك  تأمین

 درجه اهمیت هاي مرتبطمؤلفه اولویت

 31/0 فقدان استراتژی منسجم نظام اجرایی و نظارتی 1

 30/0 گذارانبهبود فضای کس  و کار و کاهش نااطمینانی سرمایه 2

بروز رسانی سریع مجموعه مقررات و قوانین کشور با توجه به شرایط  3

 اقتصاد ملی و جهانی

26/0 

ایجاد و بهبود سریع چارچو، مناس  حقوقی و هماهنگی قوانین و  4

 مالی و ابزارهای نوین آن تأمینمقررات مربوط به 

13/0 

 های تحقیقمنبع: یافته

مالي صنعت  تأمینهاي مرتبط با بهبود عوامل ساختاري حوزه مؤلفهبندي . اولویت4جدول 
 AHPنفت و گاز با استفاده از تكنیك 

 درجه اهمیت هاي مرتبطمؤلفه اولویت

مالی و معرفی ابزارهای نوین  تأمینتنوك بخشیدن به ابزارهای  1

 مناس  با شرایط

28/0 

 17/0 کاهش مالکیت بخش دولتی 2

 15/0 های زمانیوقفهریسک زمانی و  3

 12/0 ریسک بازار نفت خام و محصوالت پتروشیمی و نوسانات قیمتی آن 4

 11/0 المللیعدم توجه به انتقال فناوری در قراردادهای بین 5

 10/0 های پاالیشگاهیتضمین بازپرداخت منابع بانکی در پروژه 6

دستی و ی باالدستی، پایین ها بخشای شامل ایجاد بسته پروژه 7

 گذاری مشترکسرمایه

07/0 

 های تحقیقمنبع: یافته
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صنعت مالي  تأمینهاي مرتبط با بهبود سیستم اطالعاتي حوزه بندي مؤلفه. اولویت5جدول 
 AHPبا استفاده از تكنیك  نفت و گاز

 درجه اهمیت هاي مرتبطمؤلفه اولویت

 35/0 های باالدستیویژه در پروژهشفافیت اطالعاتی به 1

 28/0 های نفتیو سریع اطالعات پروژه موقع بهانعکاس  2

 20/0 مالی و ابزارهای مربوطه تأمین های هروی سازی شفاف 3

 17/0 المللیدر سطد ملی و بین رسانی اطالكپوشش کافی خدمات  4

 های تحقیقمنبع: یافته

 گیري و پیشنهادهانتیجه -5

بيرداری  های زیربنایی و بهيره مالی و تهیه بودجه اجرایی الزم برای انجام پروژه تأمین

 تيرین  مهيم یکيی از   عنيوان  بيه هيا در حيال حاضير    از محصوالت و خدمات حاصيل از آن 

بيا توجيه بيه وضيعیت خياص       .باشدهای پیش روی کشورهای در حال توسعه می چالش

سرمایه ميورد   تأمینین کشورها امکان در ا ،های مالیکشورهای در حال توسعه و بحران

هيا بيه   شيود. در بسيیاری از پيروژه   فراهم نمی راحتی بههای بزرگ نیاز برای اجرای پروژه

دلیل مسائلی مانند حجم باالی سرمایه مورد نیاز، حساسیت باالی پروژه از نظير مسيائل   

و شيورها  بيه حضيور در ایين ک   سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیيان  

هيا  گیرد. در تعدادی از پروژهمالی مورد توجه قرار می تأمینها، موضوك گذاری آنسرمایه

هيای  کرد؛ اميا در پيروژه   تأمینتوان وجوه مورد نیاز را ها و اعتبارات دولتی میبا حمایت

، گياز و پتروشيیمی کيه امکيان     هيای نفيت  رد نیاز کشور نظیر پروژهمهم و زیرساختی مو

منابع مالی  تأمیناساسی برای  ضرورتوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست، وج تأمین

هيای  بندی اسيتراتژی مورد نیاز پروژه وجود دارد. هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت

باشييد. بييدین ترتیيي  مييالی در صيينعت و نفييت و گيياز کشييور مييی تييأمینبهبييود نظييام 

میيدانی و اسيتفاده از نظير خبرگيان      ای وهيای کتابخانيه  های بهبود با بررسيی  استراتژی

بنيدی و  رتبيه  معیياره  چنيد  گیيری  ی تصيمیم هيا  روشاز  گیيری شناسایی شد و با بهيره 

 بندی گردید. اولویت

مالی صنعت نفت و  تأمینهای بهبود نظام نتایج حاصل از تحقیق نشان داد استراتژی

های حاکمیتی و قانونی، عوامل سياختاری و  توان به سه محور زیرساختمی گاز کشور را
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مالی صنعت نفت و گاز تفکیک نميود. بيه بیيان دیگير بيا       تأمینشفافیت اطالعاتی حوزه 

مالی در صنعت نفيت   تأمینتوان وضعیت نظام اقدام مناس  در جهت این سه محور، می

گیييری ی تصييمیمهييا روشو گياز کشييور را بهبييود بخشيید. بيير اسيياس نتييایج حاصيل از    

هيای حياکمیتی و   از بین محورهای شناسایی شده، بهبيود زیرسياخت  ، AHPندمعیاره چ

مالی صنعت نفت و گاز، بیشترین اهمیت و اولویت نسيبت بيه سيایر     تأمینقانونی حوزه 

گانيه، اوليین گيام    محورها دارد. بدین ترتی  بنابر درجه اهمیت هریک از محورهای سيه 

هيای  عت نفيت و گياز کشيور، بهبيود زیرسياخت     مالی کنونی صن تأمینبرای بهبود نظام 

ميالی اسيت و سيپس بيه ترتیي ، عواميل سياختاری و         تيأمین حاکمیتی و قانونی حوزه 

 شوند.مالی صنعت نفت و گاز مطرح می تأمینشفافیت اطالعاتی حوزه 

 تيأمین  مسيئله بير بيوده و ليذا    های بسیار سرمایههای نفت و گاز از جمله پروژهپروژه

های نفيت  ی برخوردار است. پروژها ها از اهمیت ویژهبرای این پروژهرمایه مالی و جذ، س

ویژه در بخش باالدستی همزمان از ریسک و ارزش باالیی برخيوردار هسيتند. در   و گاز به

ها و منيابع خيارجی   سه محل درآمد عمومی، منابع داخلی شرکت عموماًبخش باالدستی 

انيد.  بینيی شيده  ها پیشمالی پروژه تأمینبرای  شوند،بیع متقابل محسو، می عموماًکه 

 هيای گذشيته، از طریيق انعقياد    ميالی انجيام شيده در ایين بخيش در دهيه       تأمیناطل  

قراردادها، قيدرت ميدیریت و    گونه اینفلسفه توجیهی  قراردادهای بیع متقابل بوده است.

بخييش باالدسييتی صيينعت نفييت،  بييرخالفهييای مختلييف پييروژه اسييت. پوشيش ریسييک 

دستی به لحاظ قانونی میسر است و این بخش بيه  گذاری خارجی در بخش پایین مایهسر

هيای بخيش باالدسيتی برخيوردار     گذاری، از پیچیيدگی گیری برای سرمایهلحاظ تصمیم

هيای فنيی و مخيزن، امير     هيای تجياری و اقتصيادی، ریسيک    نیست. عيالوه بير ریسيک   

؛ در حالی که در نماید میپرمخاطره  گذاری در بخش باالدستی را بسیار پیچیده و سرمایه

ریسيک تجياری و    عمومياً کمتری داشيته و   تأثیرهای فنی دستی ریسکی پایینها بخش

دسيتی صينعت نفيت، از    های پایینگذاری دارد. پروژهزیادی بر سرمایه تأثیرویژه بازار، به

های پاالیشگاهی و پتروشیمی بخيش طیرحياکمیتی صينعت نفيت محسيو،      جمله پروژه

گذاری داخلی و خارجی، مشارکت مالی مختلف نظیر سرمایه تأمینی ها روششوند و می

هيا و  نویسی و فروش اوراق مشارکت، مشيارکت بانيک  های کوچک از طریق پذیرهسرمایه

های گذشته، نقيش  اند که در دهههای داخلی و خارجی برای این بخش ارائه شدهشرکت
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تير  گيذاری خيارجی در ایين زمینيه پررنيگ     سيرمایه  ها، فاینانسورها و مشيارکت در بانک

ی مختلف صينعت  ها بخشمالی در  تأمینباشد. بدین منظور توجه به کاربرد هر ابزار می

نفت و گاز کشور موضوك مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر این، اهمیت 

زميان و   مسيئله یگير  باشد. از سيوی د این موضوك هنگام معرفی ابزار جدید دوچندان می

مشترک عامل مهمی اسيت. در   ندیایمویژه ریسک زمانی در احداث صنایع نفت و گاز به

 موقيع  بيه ها در ایران وجود تأخیر و عيدم انجيام    های پتروشیمی همانند دیگر پروژهپروژه

کيه بيه    گردد می بندی مشخص شدههای پروژه مانع پیشرفت پروژه بر طبق زمان فعالیت

. هرچنيد کيه شيرایط    نمایيد  ميی مالی مجيدد بيروز    تأمینمشکالت مربوط به  دنبال آن،

گيذاری   تولیدی با ظرفیت باال در صنایع پتروشیمی ایران عامل مهمی در جيذ، سيرمایه  

فضای کس  و کار و هر نوك عدم ثبات و امنیيت چيه از    بودن میوخباشد؛ اما خارجی می

گيذاران خيارجی    یيل حضيور سيرمایه   کياهش تما  سب ...  های اقتصادی، سیاسی وجنبه

مالی وجود داشته باشيد، عيدم تعيادل و     تأمینها در تا زمانی که این ناکارآمدی .شود می

مشکالت فعلی این بخش قابل انتظار خواهد بود. به هميین دلیيل اسيت کيه در شيرایط      

 .شود می مالی بیش از پیش احساس تأمینفعلی لزوم اصالح ساختار در 
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Abstract 
The oil and gas industry has huge financial turnover and major projects, 

especially in the upstream areas, require substantial financing. Hence, securing 

financing is one of the most important requirements for successful implementation 

of projects in this industry. In this research, we adopt a descriptive approach and rely 

on the opinion of experts, to identify and prioritize strategies for improving the 

financing system in the oil and gas industry. The results of the research show that 

the success of strategies for improving the financing system in the country's oil and 

gas industry depends on the three factors of regulatory infrastructure, structural 

factors and information transparency. In other words, by taking appropriate actions 

on these three factors, we can improve the financing system in the country's oil and 

gas industry. Based on our results, improving the regulatory infrastructure has the 

highest priority, followed by improving structural factors and information 

transparency. 
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