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حقوقــی و اقتصــادی  -حقــوق نفــت و گاز ،اقتصــاد نفــت و گاز  -کار کنیــم ،فکــر کنیــم و در
ایــن زمینــه مطالعــات علمــی داشــته باشــیم.
بیانات مقام معظم رهبری در جمع مهندسان و کارگران صنعت نفت عسلویه 1390/01/08

موافقتنامههــای اکتشــاف و توســعه میادیــن نفتــی بــه دو دســته کلــی امتیــازی و قــراردادی تقســیم میشــود .سیســتم
قــراردادی نیــز بــه نوبــه خــود در دو دســته قراردادهــای خدماتــی و مشــارکت در تولیــد طبقهبنــدی میگــردد .بــه نظــر

سیاست نامه انرژی

خالصه مدیریتی

میرســد چارچــوب قراردادهــای مشــارکت در تولیــد میتوانــد میــان اهــداف دولتهــا و شــرکتهای نفتــی تــوازن
برقــرار نمایــد زیــرا هــدف دولتهــا نیــز ایــن اســت کــه تولیــد حاصــل از میادیــن نفتــی در طــول عمــر میــدان بــه حداکثــر
برســد ،کــه اصطالح ـاً بــه آن تولیــد صیانتــی گفتــه میشــود .از ایــن رو در قراردادهــای مشــارکت در تولیــد ،دولتهــا
و شــرکتهای نفتــی میتواننــد همزمــان بــه اهــداف خــود کــه در پرتــو تولیــد صیانتــی محقــق میشــود ،برســند .بــه
عــاوه ،در ایــن گونــه قراردادهــا ،شــرکتهای نفتــی میتواننــد از مدیــران باتجربــه و تجهیــزات پیشــرفته بــرای توســعه
میادیــن اســتفاده کننــد زیــرا ازدیــاد برداشــت از میادیــن و افزایــش ضریــب بازیافــت بــا منافــع تجــاری آنهــا همسوســت.
قراردادهــای مشــارکت در تولیــد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت .عمــده انتقادهــای وارده بــه قراردادهــای مشــارکت
در تولیــد در صنعــت نفــت ایــران ،عــدم امــکان اســتفاده از ایــن قراردادهــا بــه دلیــل شــبهه انتقــال مالکیــت براســاس
تفســیر مضیــق از قانــون اساســی بــوده اســت .لکــن بررســی قراردادهــای مشــارکت در تولیــد در پرتــو قوانیــن کشــور
بهویــژه قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت مصــوب  ،1391بــه نظــر میرســد منعــی بــرای اســتفاده از اینگونــه
قراردادهــا وجــود نــدارد .در بنــد ســوم بخــش ((ت)) مــاده ( )3ایــن قانــون ،الگوهــای جدیــد قــراردادی از جملــه
مشــارکت بــا ســرمایهگذاران و پیمانــکاران داخلــی و خارجــی مطــرح شــده اســت .عــدهای از حقوقدانــان جــواز اســتفاده
از قراردادهــای مشــارکت در تولیــد براســاس ایــن بنــد قانونــی را محــل تردیــد دانســتهاند .علــت اصلــی ایــن مخالفــت
بــا قراردادهــای مشــارکت در تولیــد ،شــبهه انتقــال مالکیــت نفــت و گاز موجــود در مخــازن اســت کــه بــا بســیاری از
قوانیــن از جملــه همیــن قانــون ســال  ،1391مغایــرت دارد و از ايــن رو واژه مشــارکت در مــاده قانونــي مــورد اشــاره را
صرف ـاً بــه مشــارکت در ســرمایه گــذاری و مشــارکت در ســود منحصــر کردهانــد.
در واقــع برخــي معتقدنــد تحقــق قــرارداد مشــارکتی براســاس مقــررات عمومــی خــود مســتلزم حــق مالکانــه شــرکت
طــرف قــرارداد بــر بخشــی از تولیــدات میــدان میباشــد .در اینجــا گفتــه میشــود کــه شــرکت خارجــی نســبت بــه نفــت
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امــا طــی دو دهــه اخیــر ،بــرای تأمیــن مالــی صنعــت نفــت ایــران از قراردادهــای خدماتــی بیــع متقابــل اســتفاده شــده و

سیاست نامه انرژی

بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
اعــام اســتحقاق میکنــد و ایــن اســتحقاق را ناشــی از کارهایــی میدانــد کــه در گذشــته انجــام داده (در دوره اکتشــاف
و توســعه یــا بــه اصطــاح فقهــی دوره حیــازت و احیــاء کــه از اســباب مالکیــت اســت) و االن در نقطــه صادراتــی (یــا هــر
نقطــه دیگــری غیــر از نقطــه ســرچاهی) مالــک نفــت شــده اســت .پــس شــرکت خارجــی عمـ ً
ا حــق مالکیــت خــود را
بــه نقطــه ســرچاهی بــاز میگردانــد .در پاســخ بــه ایــن شــبهه میتــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه در قــرارداد مشــارکت
در تولیــد ،انتقــال مالکیــت در نقطــه تحویــل مبیــن تعلــق ملکیــت از زمــان دوره اکتشــاف و توســعه نیســت زیــرا اوالً
مطلــق معــادن بــه عنــوان انفــال و ثروتهــای عمومــی شــناخته شــده و اگــر بنــا بــه فــرض نســبت بــه ایجــاد حــق مالکانــه
بــر نفــت مخــزن بــرای شــرکت خارجــی شــک ایجــاد شــود ،مــا یقیــن داریــم قب ـ ً
ا ملکیتــی نبــوده ،االن شــک داریــم
کــه ملکیتــی بــه وجــود آمــده یــا خیــر ،لــذا یقیــن را بــا شــک از بیــن نمیبریــم و میگوییــم ملکیتــی بــه وجــود نیامــده
اســت (اســتصحاب بقــاء حالــت ســابقه) .ثانی ـاً پیمانــکار در زمــان احیــاء بــه نمایندگــی از طــرف شــرکت ملــی نفــت
عمــل کــرده و از آنجــا کــه شــرکت ملــی نفــت مالکیتــی بــر نفــت مخــزن نــدارد (یعنــی قصــد احیــاء مملــک هیچــگاه
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وجــود نــدارد) ،لــذا عملیــات احیــاء نیــز بــدون قصــد تملــک بــوده و در نتیجــه مالکیتــی هــم بــرای پیمانــکار بــه وجــود
نم ـیآورد .ثالث ـاً اصــل حاکمیــت دائمــی مــردم و ملتهــا بــر منابــع و ثروتهــای طبیعــی نافــی تعلــق حــق مالکانــه بــه
مخــزن و نفــت درون آن اســت .شــایان ذکــر اســت امــروزه اصــل حاکمیــت کشــور بــر منابــع طبیعــی خــود بهعنــوان
یکــی از قواعــد آمــره توســط حقــوق بینالملــل شــناخته شــده اســت.
امــا از لحــاظ ســهمبری اقتصــادی ،قراردادهــای مشــارکت در تولیــد بدیــن خاطــر مــردود شــمرده کــه در اینگونــه
قراردادهــا شــرکتهای نفتــی ســهم خــود را برحســب بشــکه دریافــت نمــوده و در ایــن صــورت درآمــد ایشــان تابعــی از
نوســانات نفــت خواهــد بــود و از آنجاییکــه در بلندمــدت رونــد قیمــت ســیر صعــودی دارد ،مشــارکت در تولیــد همــواره
بــه نفــع شــرکتهای پیمانــکار اســت .در پاســخ بــه ایــن اســتدالل نشــان دادیــم کــه :اوالً مشــارکت شــرکت نفتــی در
افزایــش قیمــت نفــت میتوانــد براســاس مقیــاس متغیــر باشــد و نفــت ســود براســاس فاکتــور  Rقابــل تنظیــم اســت .ایــن
فاکتــور بــه مثابــه عامــل کنترلــی عمــل کــرده و ســود ناشــی از افزایــش قیمــت نفــت را بــرای شــرکت خارجــی محــدود
مینمایــد .ثانی ـاً افزایــش جذابیــت قراردادهــا بــرای شــرکتهای نفتــی در شــرایط کنونــی امــری اجتنابناپذیــر اســت.
ثالث ـاً افزایــش قیمــت نفــت همــواره بــه معنــای انتفــاع کشــور نبــوده و بــا افزایــش هزینههــای ســرمایهای ،پیمانــکاران
خواســتار تجدیــد نظــر در ایــن هزینههــا براســاس قیمتهــای جدیــد شــدهاند .نهایت ـاً اینکــه ورود منابــع غیرمتعــارف

یــک ســقفی (مثـ ً
ا  80دالر باالتــر) نخواهــد رفــت و لــذا فــرض ادامــه رونــد صعــودی قیمــت نفــت قابــل قبــول نیســت.
مقدمه
براســاس آمارهــای جهانــی ،ذخایــر اثبــات شــده نفــت ایــران  157میلیــارد بشــکه بــوده کــه از ایــن حیــث پــس از

سیاست نامه انرژی

نفتــی بــه عرصــه جهانــی نشــان میدهــد مــا در آینــده بــا یــک ســقف قیمتــی مواجــه خواهیــم بــود یعنــی قیمــت نفــت از

کشــورهای ونزوئــا ،عربســتان ســعودی و کانــادا در رتبــه چهــارم قــرار دارد 1.بهرهبــرداری از ایــن ذخایــر عظیــم مســتلزم
جــذب ســرمایهگذاریهای هنگفــت اســت .قراردادهــای باالدســتی صنعــت نفــت ایــران در راســتای اجــرای پروژههــای
باالدســتی اعــم از اکتشــاف و توســعه میادیــن نفــت کشــور از گذشــته تــا بــه حــال درصــدد جــذب ســرمایه گــذاری
خارجــی و تعامــل بــا شــرکتهای بینالمللــی نفــت بــوده و ایــن قراردادهــا ســابقهای  140ســاله در صنعــت نفــت ایــران
دارنــد .ســیر تحــوالت قراردادهــای باالدســتی صنعــت نفــت ایــران دوره امتیازهــای اســتعماری تــا دوره قراردادهــای
خدماتــی بیــع متقابــل را شــامل میشــود.
بیــع متقابــل متوقــف شــده اســت .البتــه بحــث ایجــاد اصالحــات در مفــاد و ســاختار قراردادهــای بیــع متقابــل طــی ایــن
ســالها همــواره مطــرح بــوده اســت .قراردادهــای بیــع متقابــل کــه در دوره بعــد از انقــاب اســامی و در دو دهــه گذشــته
قــرارداد غالــب صنعــت نفــت ایــران بــوده ،نــوع خاصــی از قراردادهــای خدماتــی بهشــمار میآیــد .در دوره قبــل از
انقــاب ،در مقطعــی قراردادهــای مشــارکت در تولیــد مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .لکــن در دوره بعــد از انقــاب و
علیرغــم ضعفهــای موجــود در نسـلهای مختلــف قراردادهــای مشــارکت در تولیــد ،ایــن قراردادهــا هیـچگاه اســتفاده
نشــدند .انتقادهــای وارده بــه ایــن قراردادهــا ،جنبــه حقوقــی و اقتصــادی داشــته اســت .بــه لحــاظ حقوقــی ،عــدم امــکان
اســتفاده از ایــن قراردادهــا بــه دلیــل شــبهه انتقــال مالکیــت براســاس تفســیر مضیــق از قانــون اساســی بــوده اســت .امــا از
لحــاظ اقتصــادی ،موضــوع ســهمبری مطــرح شــده و  قراردادهــای مشــارکت در تولیــد بدیــن خاطــر مــردود شــمرده کــه
در اینگونــه قراردادهــا ،شــرکتهای نفتــی ســهم خــود را برحســب بشــکه دریافــت نمــوده و در ایــن صــورت درآمــد
ایشــان تابعــی از نوســانات نفــت خواهــد بــود و از آنجاییکــه در بلندمــدت رونــد قیمــت صعــودی فــرض مــی شــود،
مشــارکت در تولیــد همــواره بــه نفــع شــرکتهای پیمانــکار اســت.
1 . BP Statistical Review of World Energy, June 2014, bp.com/statisticalreview
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در ســالهای اخیــر بــه دلیــل شــدت گرفتــن تحریمهــای غــرب علیــه جمهــوری اســامی ایــران ،انعقــاد قراردادهــای

سیاست نامه انرژی

بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
در ایــن نوشــتار نشــان خواهیــم داد کــه اوالً بــه لحــاظ حقوقــی ،ســاختار قراردادهــای مشــارکت در تولیــد بــا الزامــات
حاکمیــت و مالکیــت ملــی بــر مخــازن نفتــی تطابــق داشــته و ثانیـاً بــه لحــاظ ســهمبری اقتصــادی نیــز در شــرایط کنونــی
بازارهــای جهانــی نفــت مطلوبیــت اقتصــادی دارد.
لــذا مطالعــه حاضــر مشــتمل بــر دو فصــل و یــک جمعبنــدی اســت؛ فصــل اول قابلیــت حقوقــی بکارگیــری قراردادهــای
مشــارکت در تولیــد را بررســی میکنــد و فصــل دوم مطلوبیــت اقتصــادی را .ضمــن اینکــه در نهایــت جمعبنــدی
کوتاهــی از بحــث ارائــه میگــردد.
فصل اول :قابلیت حقوقی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
ســاختار فصــل حاضــر بدينگونــه اســت كــه ابتــدا مــروري بــر مفاهیــم مربــوط بــه قراردادهــاي مشــاركت در توليــد
صــورت گرفتــه و پــس از آن ســاختار قراردادهــاي باالدســتي در قوانيــن نفــت كشــور بررســي ميشــود .در ادامــه ضمــن
بررســي قانــون وظايــف و اختيــارات وزارت نفــت مصــوب  ،1391بــه بررســي و واكاوي مفهــوم واژه مشــاركت منــدرج
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در ايــن قانــون خواهيــم پرداخــت.
 1-1چیستی قراردادهاي مشاركت در توليد
موافقتنامههــا یــا قراردادهــاي مشــارکت در تولیــد ( 1)PSA/PSCاز متداولتریــن انــواع قراردادهــا بــرای توســعه و
اکتشــاف نفــت اســت .براســاس قراردادهــاي مشــارکت در تولیــد ،دولــت بعنــوان مالــک منابــع معدنــی ،از یــک شــرکت
نفتــی خارجــی بعنــوان پیمانــکار بــرای ارائــه خدمــات فنــی و مالــی جهــت عملیــات اکتشــاف و توســعه اســتفاده میکنــد.
بطــور ســنتی ،خــود دولــت یــا یکــی از شــرکتهای وابســته بــه آن نظيــر شــركت ملــي نفــت ( 2)NOCطــرف قــرارداد
واقــع ميشــود .شــرکت نفــت خارجــی یــا بینالمللــی ( 3)FOC/IOCســهم تعيينشــدهاي از نفــت توليــدي را بعنــوان
پــاداش ريســك و خدمــات ارائــه شــده ،بدســت مـيآورد .بــا وجــود ایــن ،دولــت همچنــان مالــك كل ذخايــر نفتــي و
بخشــي از محصــول توليــدي باقــي ميمانــد ( .)1.p ,1999 ,Bindemannبرداشــت پیمانــکار از نفــت تولیــدی شــامل دو
بخــش میشــود؛ اول « ،نفــت هزینــه» کــه درصــدی از تولیــد اســت کــه بــرای جبــران هزینههــای تولیــد و اکتشــاف
بــه پیمانــکار در صــورت کشــف تجــاری پرداخــت مــی شــود( .)83.p ,1994 ,Gaoدوم نفتــی اســت کــه پــس از کســر
)1 . Production Sharing Agreements (Contracts
2 . National Oil Company
3 . International (Foreign) Oil Company

میشــود (.)1015.p ,1980 ,Atwell
 2-1ساختار قراردادهای باالدستی در قوانین نفت كشور
ســیر تاریخــی قوانیــن و قراردادهــای نفتــی کشــورمان نشــاندهنده ایــن موضــوع اســت کــه بــه مــرور زمــان عنصــر

سیاست نامه انرژی

بهــره مالکانــه ،نفــت هزینــه و مالیــات بــر درآمــد باقــی مانــده و مطابــق قــرارداد بیــن پیمانــکار و شــرکت دولتــی تقســیم

حاکمیــت و مالکیــت بــر منافــع نفتــی نقــش بــارزی در تدویــن مــواد قانونــی و همچنیــن قراردادهــای نفتــی منعقــد شــده
داشــته اســت .اگرچــه قوانيــن ،مقــررات و آييننامههــاي متعــددي در ارتبــاط بــا نفــت و گاز كشــور وجــود داشــته و
دارنــد ،امــا چهــار قانــون نفــت  ،1336قانــون نفــت  ،1353قانــون نفــت  1366و قانــون اصــاح قانــون نفــت مصــوب 1390
بــه عنــوان قوانيــن چهارگانــه اصلــي و مــادر در صنعــت نفــت بهشــمار ميآينــد .البتــه «قانــون وظایــف و اختیــارات
وزارت نفــت» مصــوب  1391نیــز در ایــن زمینــه قابــل توجــه اســت .در مجمــوع ،ويژگيهــاي قوانيــن چهارگانــه نفتــي
قراردادهاي باالدستي در قوانين نفت ايران

نوع قرارداد باالدستي

قانون

قراردادهاي مشاركتي (ماده )1

قانون نفت 1336

اکتشاف و توسعه نفت بر مبنای پیمانکاری (بند
 2ماده )3

قانون نفت 1353

پيش بيني آيين نامه براي قراردادهاي مهم (ماده
)5
منع هرگونه سرمايهگذاري خارجي (ماده )6

قانون نفت 1366

قانون اصالح
عدم صراحت در احصاي ساختار قراردادهاي
باالدستي (اشارهاي گذرا به بيع متقابل در ماده  )7قانون نفت 1390

همانطــور کــه مالحظــه میشــود قراردادهــای مشــارکتی تنهــا براســاس قانــون نفــت  1336مجــاز بــود و پــس از آن
قراردادهــای خدماتــی مــورد حمایــت قوانيــن نفــت قــرار گرفتــه اســت .امــا در تيرمــاه ســال  ،1390دوميــن قانــون نفــت
در دوره پــس از انقــاب اســامي ،بــه تصويــب مجلــس رســيد كــه در واقــع اصــاح قانــون نفــت  1366اســت .در ايــن
قانــون ســخني از نــوع قــراردادي مجــاز بــه ميــان نيامــده اســت.
 -  1متن کامل قوانین در سامانه قوانين مركز پژوهشهاي مجلس http://rc.majlis.ir ،قابل مشاهده است.
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ايــران را ميتــوان در جــدول ذيــل خالصــه نمــود:1

سیاست نامه انرژی

بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
 3-1ساختار قراردادهاي باالدستي در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
بــه نظــر میرســد مؤثرتریــن گام بــرای تحــول در ســازوکار قــراردادی اجــرای پــروژه در بخــش باالدســتی صنایــع نفــت
و گاز ،در قانــون «وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت» 1برداشــته شــده اســت؛ بــه موجــب مــاده ( )1ایــن قانــون« :وزارت
نفــت بــه منظــور تحقــق سیاســتهای کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران در بخــش نفــت و گاز ،سیاســتگذاری،
راهبــری ،برنامهریــزی و نظــارت بــر کلیــه عملیــات باالدســتی و پاییندســتی صنعــت نفــت ،گاز ،پتروشــیمی و پاالیشــی
تشــکیل شــده اســت و بــه نمایندگــی از طــرف حکومــت اســامی بــر منابــع و ذخایــر  نفــت و گاز ،اعمــال حــق حاکمیــت
و مالکیــت عمومــی میکنــد».
یکــی از مهمتریــن بخشهــای ایــن قانــون ،بنــد ســوم بخــش ((ت)) مــاده ( )3اســت کــه بــه «الگوهــای جدیــد قــراردادی
از جملــه مشــارکت بــا ســرمایهگذاران و پیمانــکاران داخلــی و خارجــی بــدون انتقــال مالکیــت نفــت و گاز موجــود در
مخــازن و بــا رعایــت موازیــن تولیــد صیانــت شــده» اختصــاص دارد.
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اهمیــت و جایــگاه ممتــاز قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت در مقایســه بــا ســایر قوانیــن مربــوط بــه قراردادهــای
نفتــی از جملــه قانــون نفــت  ،1366قانــون اصــاح قانــون نفــت مصــوب  1390و مــواد  125و  129قانــون برنامــه پنجــم
توســعه از آن روســت كــه باتوجــه بــه موضوعهــای مطــرح در ايــن قانــون و ابتــکارات و نوآوریهــای آن میتــوان
از ایــن قانــون بــه عنــوان قانــون مرجــع در تبییــن قراردادهــای نفتــی یــاد کــرد .همانطــور کــه اشــاره شــد قانــون اصــاح
قانــون نفــت  1366مصــوب  ،1390بــا لغــو قانــون  1353عم ـ ً
ا موجــب ایجــاد خــأ در خصــوص قالــب و چارچــوب
قــراردادی نفتــی شــد؛ و بعــاوه ســایر قوانیــن از جملــه قوانیــن برنامههــای پنــج ســاله توســعه بــه دلیــل محدودیــت زمانــی
اجــرای آنهــا نميتواننــد بــه عنــوان قانــون مرجــع بــه شــمار آينــد (حاتمــی و کریمیــان ،1393 ،ص .)693
 4-1بررسي جواز قراردادهاي مشاركت در توليد در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت
در بنــد ســوم بخــش ((ت)) مــاده ( )3ایــن قانــون ،الگــوی قــراردادی «مشــارکت» بــه طــور مطلــق و عــام مقــرر شــده و در
ابتــدا بــه نظــر میرســد انــواع ایــن شــیوه ،نظیــر مشــارکت در تولیــد ،مشــارکت در ســود و مشــارکت در ســرمایهگذاری

2

را در بــر میگیــرد.
 -  1متن کامل قانون در سامانه قوانين مركز پژوهشهاي مجلس http://rc.majlis.ir ،قابل مشاهده است.

2 . Joint Venture

محــل تردیــد دانســته انــد .علــت اصلــی ایــن مخالفــت بــا قراردادهــای مشــارکت در تولیــد ،شــبهه انتقــال مالکیــت نفــت
و گاز موجــود در مخــازن اســت کــه بــا بســیاری از قوانیــن از جملــه همیــن قانــون ســال  ،1391مغایــرت دارد و از ايــن رو
واژه مشــارکت در مــاده قانونــي مــورد اشــاره را صرف ـاً بــه مشــارکت در ســرمایهگذاری و مشــارکت در ســود منحصــر

سیاست نامه انرژی

معالوصــف ،عدهــای از حقوقدانــان جــواز اســتفاده از قراردادهــای مشــارکت در تولیــد براســاس ایــن بنــد قانونــی را

کردهانــد.
در واقــع برخــي معتقدنــد تحقــق قــرارداد مشــارکتی براســاس مقــررات عمومــی خــود مســتلزم حــق مالکانــه شــرکت
طــرف قــرارداد بــر بخشــی از تولیــدات میــدان میباشــد .بدیهــی اســت کــه چنیــن اســتحقاق مالکان ـهای در صــورت
فســخ یــک طرفــه قــرارداد از ســوی دولــت میزبــان کمــاکان برقــرار بــوده و در صــورت ادعــای شــرکت طــرف قــرارداد
میتوانــد بــه نحــو قهقرایــی نســبت بــه محتــوای خــود مخــزن تســری پیــدا کنــد و ایــن موضــوع نــه تنهــا بــا نــص مــاده
مذکــور (مــاده ( )3قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت) بلکــه بــا قانــون اساســی نظــام نیــز در تعــارض میباشــد
کــه شــرکت خارجــی نســبت بــه نفــت اعــام اســتحقاق میکنــد و ایــن اســتحقاق را ناشــی از کارهایــی میدانــد کــه در
گذشــته انجــام داده (در دوره اکتشــاف و توســعه یــا اصطالحـاً دوره حیــازت و احیــاء کــه از اســباب مالکیــت اســت) و
االن در نقطــه صادراتــی (یــا هــر نقطــه دیگــری غیــر از نقطــه ســرچاهی) مالــک نفــت شــده اســت .پــس شــرکت خارجــی
عم ـ ً
ا حــق مالکیــت خــود را بــه نقطــه ســرچاهی بــاز میگردانــد.
در پاســخ بــه ایــن شــبهه میتــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه در قــرارداد مشــارکت در تولیــد ،انتقــال مالکیــت در نقطــه
تحویــل مبیــن تعلــق ملکیــت از زمــان احیــاء 1نیســت زیــرا اوالً مطلــق معــادن 2بــه عنــوان انفــال و ثروتهــای عمومــی
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 -  1منظــور از زمــان احیــاء کــه یــک اصطــاح فقهــی بــرای بهــره بــرداری از معــادن اســت ،همــان دوره اکتشــاف و بهــره بــرداری از منابــع
نفتــی اســت.
 -  2اگرچــه ممکــن اســت قــرار گرفتــن منابــع و ذخایــر نفتــی در طبقــه بنــدی معــادن حســب اصــول  44و  45محــل بحــث باشــد ،لکــن
براســاس قانــون اصــاح قانــون معــادن بنــد پ مــاده  3مصــوب ســال  ،1390مــواد معدنــی طبقــه ســه عبارتنــد از :کلیــه هیدروکربــن هــا ،بــه
اســتثناء زغــال ســنگ ماننــد :نفــت خــام  ،گاز طبیعــی  ،پلمــه ســنگهای نفتــی  ،ماســه هــای آغشــته بــه نفــت و امثــال آنهــا.
 -  3در اصــل  45قانــون اساســی معــادن جــزو انفــال و ثروتهــای عمومــی برشــمرده شــده و در اختیــار حکومــت اســامی قــرار گرفتــه
اســت .البتــه در ایــن اصــل بــه طــور خــاص مشــخص نشــده کــه معــادن جــزو انفــال اســت یــا ثروتهــای عمومــی .بنابرایــن اصــل  45حکــم
یکســانی را بــرای انفــال و ثروتهــای عمومــی مقــرر کــرده و آنهــا را در اختیــار حکومــت اســامی قــرار داده اســت  .شــایان ذکــر اســت کــه
عبــارت «در اختیــار» ظهــور در مالکیــت نــدارد ،بلکــه برعکــس نشــان مــی دهــد کــه معــدن متعلــق بــه کــس دیگــری اســت کــه در اختیــار
حکومــت اســامی گذاشــته شــده اســت .بــه نظــر میرســد در ایــن اصــل بــر حاکمیــت دولــت و نــه مالکیــت آن بــر معــادن صحــه گذاشــته
شــده اســت.آنچه از جمــع اصــل  44و  45قانــون اساســی اســتنباط میشــود ،ایــن اســت کــه مالکیــت منابــع نفــت متعلــق بــه کســی نیســت
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(ابراهیمــی و شــیریجیان ،1393 ،ص  .)32در واقــع بــه نظــر میرســد منظــور از مالکیــت قهقرایــی در اینجــا ایــن اســت

سیاست نامه انرژی

بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
شــناخته شــده و اگــر بنــا بــه فــرض نســبت بــه ایجــاد حــق مالکانــه بــر نفــت مخــزن بــرای شــرکت خارجــی شــک ایجــاد
شــود ،اســتصحاب بقــاء حالــت ســابقه و عــدم تعلــق ملکیــت لحــاظ میشــود .منظــور از اســتصحاب بقــاء حالــت ســابقه
ایــن اســت کــه یقیــن داریــم قبـ ً
ا ملکیتــی نبــوده ،االن شــک داریــم کــه ملکیتــی بــه وجــود آمــده یــا خیــر ،لــذا یقیــن را
بــا شــک از بیــن نمیبریــم و میگوییــم ملکیتــی بــه وجــود نیامــده اســت .ثانیـاً پیمانــکار در زمــان احیــاء بــه نمایندگــی
از طــرف شــرکت ملــی نفــت عمــل کــرده و از آنجــا کــه شــرکت ملــی نفــت مالکیتــی بــر نفــت مخــزن نــدارد (یعنــی
قصــد احیــاء مملــک هیچــگاه وجــود نــدارد) ،لــذا عملیــات احیــاء نیــز بــدون قصــد تملــک بــوده و در نتیجــه مالکیتــی
هــم بــرای پیمانــکار بــه وجــود نمـیآورد .ثالثـاً اصــل حاکمیــت دائمــی مــردم و ملتهــا بــر منابــع و ثروتهــای طبیعــی

1

نافــی تعلــق حــق مالکانــه بــه مخــزن و نفــت درون آن اســت .شــایان ذکــر اســت امــروزه اصــل حاکمیــت کشــور بــر
منابــع طبیعــی خــود بهعنــوان یکــی از قواعــد آمــره توســط حقــوق بینالملــل شــناخته شــده اســت (ضیایــی بیگدلــی،
 ،1390ص .)179
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نهایت ـاً اینکــه بایــد توجــه کــرد کــه بــه لحــاظ نظــری ،مشــارکت در تولیــد نوعــی قــرارداد خدماتــی اســت کــه ســهم
پرداختــی بــه شــرکت نفتــی ،نوعــی پرداخــت اســت کــه از جانــب دولــت بــه شــرکت نفتــی در نقطــه صــادرات محقــق
میشــود (.).71 .p ,1986 ,Blinn & others
در قراردادهــای مشــارکت در تولیــد ،اصــوالً شــركت خارجــي ،مالكيتــي در مخــازن زيرزمينــي از ديــدگاه نفــس قرارداد
و قانــون حاكــم و قانــون داخلــي نخواهــد داشــت و تنهــا بــه شــركت خارجــي اجــازه ميدهنــد بــا موفقيتآميــز بــودن
عمليــات اكتشــافي و اســتخراجي ،در نهايــت بخشــي از ســود حاصــل از عمليــات و ســرمايهگذاريهاي انجــام شــده
را از محــل نفــت و گاز اســتخراجي از همــان حــوزه قــراردادي برداشــت نمايــد (ایرانپــور ،1387 ،ص   .)33بنابرایــن
شــرکت نفتــی هیــچ گونــه مالکیتــی بــر نفــت تولیــدی نــدارد و لــذا مالکیتــی بــرای شــرکت خارجــی مترتــب نشــده کــه
بــه صــورت قهقرایــی نســبت بــه نفــت موجــود در مخــزن تســری پیــدا کنــد.
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بلکــه ایــن منابــع بــه صــورت مالکیــت عمومــی اســت کــه در اختیــار حکومــت جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه نســبت بــه آن اقدامــات
مقتضــی را انجــام میدهــد (شــیروی ،عبدالحســین ،1393 ،صــص .)174-172
1 . Permanent Sovereignty over Natural Resources, General Assembly resolution 1803 (XVII), New York, 14 December
1962.
 -  2شــایان ذکــر اســت رویــه قضایــی بینالمللــی در پرونــده لیبــی حتــی در قراردادهــای امتیــازی حــق مالکیــت بــر نفــت مخــزن را شناســایی
نکــرده اســت .مراجعــه کنیــد بــه :محبــی ،1385 ،صــص .70-9

در قانــون مدنــی ایجــاد اشــاعه در ســود کــرده و چنانچــه مخــزن را هــم جــزو ســرمایه بدانیــم ،ایــراد ایجــاد حــق عینــی
بــرای ســرمایه گــذار در مخــزن بهوجــود میآیــد و ایــن ایجــاد حــق عینــی بــرای ســرمایهگذار در مخــزن مطابــق
قوانیــن ممنــوع میباشــد .لکــن در ادبیــات قانونــی باتوجــه بــه انعقــاد قراردادهــای مشــارکت در تولیــد قبــل از انقــاب بــه

سیاست نامه انرژی

بــه نظــر میرســد منشــأ تشــکیک در جــواز انعقــاد قــرارداد مشــارکت در تولیــد ایــن  برداشــت باشــد کــه عقــد شــرکت

موجــب تصویــب متــن قراردادهــا در مجلــس شــورای ملــی و صــدق عنــوان قانــون بــر آن ،برداشــت فــوق اجتهــاد در
مقابــل نــص اســت زیــرا بــه موجــب قوانیــن مذکــور ،عناصــر عقــد مشــارکت کــه ذیـ ً
ا بــه اســتخراج آنهــا از بیــن متــون
قوانیــن میپردازیــم ،احصــا شــده و در هیــچ مــورد بــا عقــد شــرکت قانــون مدنــی قابــل جمــع نیســت (منظــور و همــکاران،
 ،1394ص     .)199
بهعــاوه ،اگرچــه قراردادهــای مشــارکتی مختلفــی بــرای انجــام فعالیتهــای ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلــف
اقتصــاد وجــود دارد (مشــارکت در تولیــد ،مشــارکت در ســود ،مشــارکت در ســرمایهگذاری و )...وجــود دارد ،لکــن
مشــارکت در تولیــد در بخــش باالدســت و بــرای اهــداف اکتشافی/توســعهای و تولیــدی کاربــرد داشــته و ســایر انــواع
قراردادهــای مشــارکتی در بخــش میــان دســت و پاییــن دســت صنعــت نفــت بــکار گرفتــه شــده اســت (خالقــی،1393 ،
ص .)239
بنابرایــن ،میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه ســاختار قراردادهــای مشــارکت در تولیــد بــا الزامــات حاکمیــت و مالکیــت
ملــی بــر مخــازن نفتــی تطابــق داشــته و اســتفاده از ایــن الگــو در صنعــت نفــت ایــران براســاس قانــون وظایــف و اختیــارات
وزارت نفــت مصــوب  1391مجــاز شــناخته شــده اســت.

1

 - 1شــایان ذکــر اســت در کلیــات مــدل ارائــه شــده بــرای قــرارداد جدیــد نفــت موســوم بــه قــرارداد نفتــی ایــران ( )IPCدر همایــش اســفند 92
عنــوان شــده بــود کــه هزینههــای نفتــی شــامل هزینههــای عملیــات اکتشاف،توســعه و تولیــد از محــل نفــت هزینـهای مســتهلک خواهــد شــد.
در ایــن مــدل نفــت هزینـهای بــه شــرح ذیــل تعریــف شــده اســت« :نفــت هزینـهای بخشــی از تولیــدات تخصیــص یافتــه بــه منظــور دریافــت
هزینههــای نفتــی شــامل کلیــه هزینههــای تعهــد و پرداخــت شــده اکتشــاف ،توســعه ،تولیــد ،هزینههــای پــول بــه همــراه حقالزحمــه هــای
توســعه و بهرهبــرداری بوســیله متصــدی اکتشــاف ،توســعه و تولیــد میــدان برحســب مــورد اســت ».بنــا بــر تعریــف مذکــور و نظــر بــه اینکــه
ایــن تعریــف دربرگیرنــده ســازوکار بازیافــت هزینههــا و حقالزحمــه در قراردادهــای مشــارکت در تولیــد اســت ،بــه نظــر میرســد قــرارداد
جدیــد نفتــی ایــران نــوع مخصوصــی از قــرارداد مشــارکت در تولیــد اســت .بــه عبــارت دیگــر مطابــق تعریــف مزبــور ،هزینههــای نفتــی
و حقالزحمــه پیمانــکار بــا تخصیــص بخشــی از تولیــدات میــدان بــه او تحــت عنــوان نفــت هزین ـهای مســتهلک و پرداخــت خواهنــد شــد،
امــری کــه یکــی از پایههــای اصلــی قراردادهــای مشــارکت در تولیــد محســوب میشــود (حاتمــی و کریمیــان ،پیشــین ،ص .)701
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بدلیــل ویژگیهــای خــاص بخــش باالدســت (وجــود ریس ـکهای فنــی و اقتصــادی بســیار بــاال) عمدت ـاً قراردادهــای

سیاست نامه انرژی

بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران

فصــل دوم :مطلوبیــت اقتصــادی بکارگیــری قراردادهــای مشــارکت در تولیــد در صنعــت نفــت
ایــران
موافقتنامههــای اکتشــاف و توســعه میادیــن نفتــی بــه دو دســته کلــی امتیــازی و قــراردادی تقســیم میشــود .سیســتم
قــراردادی نیــز بــه نوبــه خــود در دو دســته قراردادهــای خدماتــی و مشــارکت در تولیــد طبقهبنــدی میگــردد .تفــاوت
میــان قراردادهــای خدمــت و مشــارکت در نحــوه جبــران خدمــات پیمانــکار اســت کــه بــه صــورت نقــدی یــا بــه
صــورت نفــت خــام پرداخــت شــود .در قراردادهــای مشــارکت در تولیــد ،پیمانــکار ســهمی از نفــت تولیــدی را دریافــت
مینمایــد .مفــاد قراردادهــای نفتــی بــه طــور عمــده از شــروط حقوقــی ،شــروط فنــی و مهندســی و شــروط مالــی و
حســابداری تشــکیل شــده اســت .ایــن شــروط ،در عیــن حــال کــه دارای ماهیتــی منحصــر بــه فــرد هســتند ،ولــی در یــک
قــرارداد نفتــی در کنــار یکدیگــر مجموعـهای یکپارچــه را تشــکیل داده و در ارتبــاط و تأثیــر و تأثــر مســتقیم از هــم قــرار
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دارنــد (حاتمــی و کریمیــان ،1393 ،ص .)679
نظــام یــا رژیــم مالــی 1حاکــم بــر قراردادهــا از مهمتریــن وجــوه تفــاوت قراردادهــا بــا یکدیگــر اســت .برخــی معتقدنــد
کــه بیــش از  80درصــد مفــاد قراردادهــای باالدســتی یکســان بــوده و آنچــه آنهــا را از یکدیگــر متمایــز میســازد،
نظــام مالــی ایــن قراردادهاســت ( .)54 .p ,2009 ,Duval. Et alنظــام مالــی قــرارداد مقــرر میکنــد کــه چگونــه عوایــد و
درآمدهــای ناشــی از اجــرای یــک قــرارداد نفتــی بیــن دولــت صاحــب نفــت و شــرکتهای بینالمللــی تقســیم میشــود.
در واقــع ،عناصــر بنیادیــن و اصلــی تشــکیلدهنده نظــام مالــی حاکــم بــر یــک قــرارداد ،نحــوه تقســیم درآمدهــای
میــدان ،نحــوه بازیافــت هزینههــا و پرداخــت ســود بــه شــرکت نفتــی و مالیاتهــا میباشــند (.)266 p ,2011 ,Mian
 1-2نظام مالی قرارداد مشارکت در تولید
پایههــای اصلــی نظــام مالــی قراردادهــای مشــارکت در تولیــد بــه قــرار ذیــل اســت :اوالً پرداخــت پاداشهــا (پذیــره
نقــدی) :گاهــی اوقــات در زمــان مذاکــره و عقــد قــرارداد پرداخــت یــک پــاداش نقــدی در نظــر گرفتــه میشــود کــه
بــه «پــاداش انعقــاد قــرارداد »2معــروف اســت .بعــد از آنکــه تولیــد از یــک میــدان شــروع شــد و بــه میــزان خاصی رســید،
1 . Fiscal Regime
2 . Signature Bonus

ناخالــص (درآمــدی کــه از ســر چــاه بــه دســت میآیــد) کســر میشــود .ایــن پرداخــت یــا بــه صــورت خالــص محاســبه
میشــود و یــا هزینههــای حمــل و نقــل از آن کــم میشــود .نــرخ بهــره مالکانــه معمــوالً بیــن  8تــا  15درصــد درآمــد
ناخالــص اســت و بــدون توجــه بــه اینکــه عملیــات نفتــی ســودآور بــوده یــا نبــوده ،بالفاصلــه از محــل فــروش نفت یــا گاز

سیاست نامه انرژی

پاداشهایــی تحــت عنــوان «پــاداش تولیــد »1بــه دولــت پرداخــت میشــود .ثانیــاً بهــره مالکانــه :بالفاصلــه از درآمــد

بــه دولــت پرداخــت میشــود ( .)255-254 .pp ,2011 ,Mianثالثـاً بازیافــت هزینههــا :2پیــش از تســهیم تولیــد ،پیمانــکار
مجــاز بــه بازیافــت هزینههــای خــود از درآمدهــای خالــص اســت .هزینههایــی کــه پیمانــکار متحمــل میشــود ،ماننــد
هزینههــای ســرمایهگذاری و هزینههــای عملیاتــی ( CAPEXو  ،)OPEXبایــد از نفــت هزینــهای بازیافــت شــود و اگــر
بازیافــت همــه هزینههــا در یــک دوره مالــی امکانپذیــر نباشــد بقیــه هزینههــا بــه دورههــای آتــی منتقــل میشــود تــا
در آن دوره بازیافــت شــود ( .)42 .p ,1994 ,Johntsonرابعـاً تقســیم نفــت ســود :مبالغــی کــه بعــد از کســر بهــره مالکانــه
و هزینههــای بازیافتــی باقــی میمانــد نفــت ســود نــام دارد .ایــن مبالــغ براســاس مفــاد قــرارداد بیــن دولــت میزبــان و
آن بــه پیمانــکار تســلیم گــردد .نحــوه تقســیم نفــت ســود قبــل از عقــد قــرارداد بیــن طرفیــن مــورد توافــق قــرار گرفتــه
و بــه طــور کلــی تابعــی از شــرایط جغرافیایــی؛ شــرایط آب و هوایــی ،هزینههــای بالقــوه ،زیرســاخت ،ثبــات سیاســی و
ســایر عواملــی اســت کــه بــر تصمیمــات تجــاری پیمانــکاران تأثیــر میگــذارد (.)256 .pp ,2011 ,Mian
 2-2نفت سود
همانطــور کــه اشــاره شــد ،مبالغــی کــه بعــد از کســر بهــره مالکانــه و هزینههــای بازیافتــی باقــی میمانــد نفــت ســود
نــام دارد .ایــن مبالــغ براســاس مفــاد قــرارداد بیــن دولــت میزبــان و شــرکت نفتــی تقســیم میشــود .شــیوه و فرمــول
تســهیم تولیــدات نفتــی بــه ویــژه نفــت ســود بیــن دولــت میزبــان و پیمانــکار شــرکت نفتــی ،یکــی از مباحــث اساســی
قراردادهــای مشــارکت در تولیــد اســت .نفــت ســود ممکــن اســت بــر مبنــای شــیوه «تســهیم ثابــت »3و یــا شــیوه «تســهیم
متغیــر یــا قابــل تطبیــق »4بیــن طرفیــن قــرارداد تقســیم شــود .در شــیوه تســهیم ثابــت از ابتــدا بیــن دولــت میزبــان و پیمانــکار
1 . Production Bonus
2 . Cost Recovery
3 . Fixed Share
4 . Sliding Scale
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شــرکت نفتــی تقســیم میشــود .در بیشــتر کشــورها نفــت ســود بــه نحــوی تقســیم میشــود کــه بیــن  10تــا  55درصــد

سیاست نامه انرژی

بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
توافــق میشــود کــه نفــت ســود بــر مبنــای درصــدی ثابــت و بــدون تغییــر (بــه عنــوان مثــال  40درصــد پیمانــکار و 60
درصــد دولــت میزبــان) بیــن طرفیــن تقســیم شــود .شــیوه مزبــور امــروزه بــه نــدرت در تســهیم نفــت ســود بیــن طرفیــن
قــرارداد مبنــای عمــل قــرار میگیــرد و بــه جــای آن شــیوههای منعطفتــر و قابــل تطبیــق بــا شــرایط و ویژگیهــای
پروژههــای نفتــی ،بــرای تســهیم مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد (حاتمــی و کریمیــان ،1393 ،ص  .)994یکــی از
مهمتریــن شــیوههای تســهیم متغیــر ،تســهیم تولیــدات بــر مبنــای فاکتــور  Rاســت .در بیشــتر قراردادهــا از فاکتــور -R
بــرای تعییــن مقیــاس متغیــر اســتفاده میشــود .فاکتــور  ،-Rدر واقــع عبــارت اســت از نســبت درآمــد تجمعــی پیمانــکار
بعــد از کســر بهــره مالکانــه و مالیــات بــه هزینــه تجمعــی پیمانــکار از روزی کــه قــرارداد را منعقــد کــرده اســت 1.روش
کار بــه ایــن ترتیــب اســت کــه در هنــگام عقــد قــرارداد جدولــی تهیــه شــده و هــر ســال کــه فاکتــور  -Rمحاســبه
میشــود مقادیــر بهــره مالکانــه ،بازیافــت هزینههــا و نحــوه تقســیم نفــت ســود براســاس جــدول محاســبه میشــود.
نقطــه  1=Rیــک نقطــه ســر بــه ســری اقتصــادی بــرای پیمانــکار بــه حســاب میآیــد .)268 .p ,2011 ,Mian( .در نمونــه
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قراردادهــای مشــارکت در تولیــد کشــورهای مختلــف ،جــداول مختلفــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه لکــن منطــق حاکــم
بــر جــداول یکســان اســت.
نمونه فاکتور R

سهم پیمانکار (درصد)

سهم دولت میزبان (درصد)

فاکتور R

50

50

1/25-1/5

45

55

1/5-1/75

40

60

1/75-2

30

70

2-2/25

20

80

2/25-2/5

10

90

بزرگتر از 2/5

مأخذ329 .p ,2013 .Kasriel & Wood :
همانطــور کــه در جــدول نیــز دیــده میشــود ،مکانیــزم فاکتــور  Rاز یــک رابطــه معکــوس اســتفاده میکنــد بدینگونــه
کــه وقتــی فاکتــور  Rپاییــن اســت ،پیمانــکار ســهم باالتــری از کل نفــت هزینــه را دریافــت کــرده و بالعکــس (Kasriel
 -  1در واقــع نــرخ بازگشــت پــروژه و فاکتــور  Rدارای اثــرات اقتصــادی مشــابهی بــوده لکــن تفــاوت آنهــا در ایــن اســت کــه فاکتــور R
ارزش زمانــی پــول را در نظــر نمیگیــرد.

در واقــع بــا متصــل کــردن ســهمبری طرفیــن قــرارداد بــه فاکتــور  Rکــه خــود تابعــی از قیمــت نفــت اســت ،ایــن ســهمبری
نســبت بــه قیمــت نفــت نیــز حســاس میشــود .در واقــع یکــی از ســواالت اساســی ایــن اســت کــه آیــا شــرکتهای
نفتــی بینالمللــی براســاس روندهــای مختلــف قیمــت مبتنــی بــر پیشبینیهایشــان از آینــده قیمتهــا ،نــوع خاصــی از

سیاست نامه انرژی

.)327 .p ,2013 .& Wood
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قراردادهــای نفتــی را ترجیــح میدهنــد؟ آیــا پیشبینــی شــرکتها از رونــد آتــی قیمتهــای جهانــی نفــت ،تأثیــری
بــر انتخــاب و تأکیــد ایــن شــرکتها بــر نــوع خاصــی از قراردادهــا دارد؟ در قراردادهــای بیــع متقابــل ،بازپرداخــت
ســرمایهگذاری بــر مبنــای قیمــت روز بــازار بــه نفــت تبدیــل میشــود و طبیعتـاً بــا کاهــش قیمــت نفــت ،پیمانــکار نفــت
بیشــتری بهعنــوان اقســاط دریافــت میکنــد .همچنیــن ،چنانچــه قیمــت نفــت افزایــش یابــد ،پیمانــکار نفــت کمتــری
بدســت مـیآورد .امــا در قراردادهــای مشــارکت در تولیــد ،درصــدی از نفــت تولیــدی بــه پیمانــکار میرســد و در نتیجــه
در صورتــی کــه قیمــت نفــت در زمــان خاتمــه پــروژه و شــروع تولیــد از مخــزن (در مقایســه بــا زمــان انعقــاد قــرارداد)
متقابــل ســود میبــرد .برعکــس ،چنانچــه قیمــت نفــت افزایــش یابــد ،ســرمایهگذار در مقایســه بــا قــرارداد بیــع متقابــل
ســود بیشــتری میبــرد .بنابرایــن در قــرارداد بیــع متقابــل هیچگونــه ریســکی مرتبــط بــا تغییــر جهانــی قیمــت نفــت وجــود
نــدارد ( .)2 .Hassantash, , pامــا چنیــن ارتباطــی در قراردادهــای مشــارکت در تولیــد وجــود دارد .از ایــن رو برخــی
از صاحبنظــران قراردادهــای مشــارکت در تولیــد را مطلــوب نمیداننــد .ایشــان معتقدنــد شــرکتهای نفتــی معمــوالً
تمایــل زیــادی بــه قراردادهــای مشــارکت در تولیــد دارنــد زیــرا کــه قــادر خواهنــد بــود ســهم خــود را بهصــورت بشــکه
نفــت دریافــت کننــد و لــذا درآمــد آنــان بــا افزایــش قیمــت نفــت خــام افزایــش خواهــد یافــت .شــرکتهای نفتــی معمــوالً
اســتدالل میکننــد کــه چــون در قراردادهــای مشــارکت در تولیــد ریســک کاهــش قیمــت نفــت را پذیرفتهانــد ،پــس بایــد
مالــک درآمدهــای حاصــل از افزایــش قیمــت نیــز باشــند .بــه اعقتــاد ایــن صاحبنظــران ،ایــن اســتدالل قانعکننــده
نیســت زیــرا قیمــت نفــت خــام در بلندمــدت ،بــه علــت محــدود بــودن عرضــه و اســتمرار تقاضــا ســیر صعــودی خواهــد
 -  1ممکــن اســت ایــن ایــده مطــرح باشــد کــه بــرای تولیــد صیانتــی ســهم بــری شــرکت را بــا گــذر زمــان افزایــش دهیــم .ایــن طــوری
مجبــور مــی شــود در طــول بهــره بــرداری و توســعه جــوری عمــل کنــد کــه تولیــد در ســالهای آخــر تــا حــد امــکان بــاال باشــد تــا ســهم
بیشــتری ببــرد .ایــن ایــده در همیــن روال -Rفاکتــور نیــز محقــق میشــود چــرا کــه منظــور مــا از کاهــش ســهم پیمانــکار بــا افزایــش R
فاکنــور کاهــش ســهم کلــی او نیســت ،بلکــه منظــور ایــن اســت کــه وی ســهم خــود را بــا مثـ ً
ا افزایــش قیمــت بــرده و لــذا مــا از ادامــه ســهم
بــادآورده بــا  Rفاکتــور جلوگیــری میکنیــم.
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کاهــش یابــد ،ممکــن اســت پیمانــکار حتــی دچــار زیــان نیــز بشــود .در چنیــن حالتــی ســرمایهگذار کمتــر از حالــت بیــع
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بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
داشــت و لــذا مشــارکت در تولیــد همــواره بــه نفــع شــرکتهای طــرف قــرارداد اســت زیــرا آنهــا را در درآمدهــای
بــادآوردهای کــه حاصــل افزایــش قیمــت نفــت خــام اســت ،ســهیم میکنــد (درخشــان ،1393 ،ص  .)29البتــه ایشــان در
ادامــه اذعــان میکننــد کــه هی ـچگاه شــرکتهای نفتــی ادعــا نکردهانــد کــه بــه همــان نســبت افزایــش قیمــت نفــت در
ســود شــریک باشــند بلکــه ســهمبری آنــان معمــوالً بهصــورت پلکانــی اســت و بــا افزایــش قیمــت نفــت ایــن رقــم بــه
شــدت کاهــش مییابــد .از ســوی دیگــر ،مشــارکت شــرکت نفتــی در افزایــش قیمــت نفــت میتوانــد براســاس مقیــاس
متغیــر باشــد کــه طبع ـاً ایــن نگرانــی را کاهــش میدهــد .بــا وجــود ایــن ،جوهــره بحــث مــا در ایــن نکتــه نهفتــه اســت
کــه هیــچ توجیــه منطقــی حتــی بــرای یــک درصــد ســهمبری شــرکت نفتــی در ســود حاصــل از افزایــش قیمــت نفــت
وجــود نــدارد (درخشــان ،1393 ،ص  1.)30همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،منتقدیــن قراردادهــای مشــارکت در تولیــد
از منظــر ســهمبری نیــز معتقدنــد اســتفاده از مقیــاس متغیــر نگرانیهــا را کاهــش میدهــد .لکــن بــه نظــر میرســد در
راســتای ایجــاد تعــادل میــان ریســک و پــاداش شــرکت خارجــی و جــذب ایــن شــرکتها بــرای ســرمایهگذاری در
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صنعــت نفــت ایــران در شــرایط فعلــی 2بــه عنــوان یکــی از الزامــات بهینــه بــودن رژیــم مالــی قــرارداد نفتــی ضــروری بــه
نظــر میرســد.
در واقــع باتوجــه بــه تشــدید تحریمهــای بینالمللــی از یــک ســو و تحــوالت ســاختاری در بــازار بینالمللــی نفــت
خــام و ورود صنعــت نفــت عــراق بهعنــوان فرصــت مهــم ســرمایهگذاری از ســوی دیگــر ،شــرکتهای بینالمللــی
عالق ـهای بــه حضــور در صنعــت نفــت ایــران نداشــته و لــذا طــی ســالهای اخیــر قراردادهــای باالدســتی صنعــت نفــت
عموم ـاً بــا شــرکتهای باالدســتی داخلــی و بــا شــرکتهای چینــی و شــرکتهای کــم اعتبــار خارجــی بــوده اســت.
بنابرایــن جهتگیــری اصالحــات و ظهــور نســلهای مختلــف قراردادهــای بیــع متقابــل بیــش از آنکــه منشــأ بهبــود
مدیریــت ریســک بــرای کارفرمــا باشــد ،منشــأ ایجــاد جذابیــت بــرای پیمانــکار بــوده کــه علیالظاهــر توفیــق چندانــی
 -  1البتــه ایــن بــدان معنــا نبــوده کــه کشــور در شــرایط بــاال رفتــن قیمــت نفــت همــواره از قراردادهــای بیــع متقابــل منتفــع شــده باشــد .در
واقــع عمــده قراردادهــای اولیــه بیــع متقابــل منعقــده در بخــش باالدســتی کشــور مربــوط بــه مقطــع زمانــی بــا قیمــت نفــت کمتــر از  30دالر
بــوده اســت .پــس از آن و در میانــه راه اجــرای پروژههــا شــاهد تحــوالت اساســی در اقتصــاد جهانــی و قیمــت نفــت بــوده و لــذا شــاهد
افزایــش چنــد برابــری هزینههــای ســرمایهای پروژههــا بودیــم .بهگونـهای کــه برخــی از پیمانــکاران درخواســت تجدیــد نظــر در هزینههــای
ســرمایهای براســاس قیمتهــای جدیــد داشــتهاند؛ حتــی برخــی از پیمانــکاران داخلــی عم ـ ً
ا امــکان ادامــه توســعه بــا شــرایط جدیــد را
غیرممکــن دانســته و خواســتار تأمیــن منابــع مالــی از محــل منابــع داخلــی شــرکت نفــت شــدند کــه در اغلــب مــوارد ایــن درخواس ـتها
پذیرفتــه شــده اســت (دهقانــی ،1393 ،ص .)229
 -  2منظور از شرایط فعلی شرایط تحریم ،کمبود سرمایهگذاری خارجی ،قرار گرفتن میادین بزرگ نفتی ایران در نیمه دوم عمر ،لزوم
تسریع در برداشت از میادین مشترک و قیمتهای پایین نفت است.

 3-2روند آتی قیمت نفت
در اینجــا الزم اســت نگاهــی گــذار بــه آینــده قیمــت نفــت بیاندازیــم .طــی ســال  ،2014قیمــت نفــت بــا کاهــش شــدیدی
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حاصــل نشــده اســت (دهقانــی ،1393 ،ص .)227

روبــرو شــد .بــرای درک وقایــع بــازار نفــت ،ابتــدا بــه نیمــه دهــه  2000بــاز میگردیــم .قیمــت نفــت بــه دلیــل افزایــش
تقاضــای جهانــی بــه ویــژه تقاضــای چیــن شــدیدا ً رو بــه افزایــش بــود و تولیــد نفــت قــدرت پاســخگویی بــه تمــام
حجــم تقاضــا را نداشــت .در نتیجــه قیمــت نفــت طــی ســالهای  2011تــا  2014حــدودا ً بشــکهای  100دالر بــود .بــا
افزایــش قیمــت نفــت ،بــرای بســیاری از شــرکتها اســتخراج نفــت از مناطــق دشــوار ،ســودآور شــد .در ایاالتمتحــده،
شــرکتها بــا اســتفاده از تکنولوژیهایــی نظیــر حفــاری افقــی ،کار اســتخراج نفــت رســی را آغــاز کردنــد .در کانــادا،
شــرکتهای نفتــی شــروع بــه اســتخراج نفــت از ماســههای نفتــی نمودنــد .ایــن مســئله منجــر بــه رونــق تولیــد از
(تولیــد روزانــه نفــت خــام جهــان حــدود  95میلیــون بشــکه در روز اســت) .منابــع غیرمتعــارف 1بــه لحــاظ حجــم ،بســیار
بزرگتــر از منابــع متعــارف هســتند؛ ولــی هزینــه اســتخراج باالیــی دارنــد .تکنولــوژی تولیــد منابــع غیرمتعــارف بســیار
آالینــده اســت .بخــش زیــادی از تولیــد نفــت و گاز شــیل (یــا رســتی) آمریــکا در اطــراف مناطــق مســکونی و در مــزارع
کشــاورزی صــورت میگیــرد کــه آلودگیهــای زیــادی ایجــاد میکنــد .نگرانــی جدیتــر مربــوط بــه مــواد شــیمیایی
تزریقشــده اســت کــه در درازمــدت موجــب آلودگــی آبهــای زیرزمینــی میشــوند .نگرانــی دیگــر مربــوط بــه ایجــاد
زمینلرزههــای خفیــف اســت .بــه همیــن دالیــل ،اروپاییهــا هنــوز اجــازه اســتفاده از ایــن منابــع را ندادهانــد ،ولــی
در آمریــکا ایــن کار انجــام شــده اســت .تولیــد نفــت متعــارف آمریــکا حــدود پنــج میلیــون بشــکه در روز بــوده اســت
کــه بــا انقــاب نفــت رســتی طــی چنــد ســال ،بــه بیــش از  10میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت .همیــن اتفــاق دربــاره
گاز بــا حجمــی بســیار باالتــر افتــاده اســت .قیمــت تمامشــده نفــت رســتی در میادیــن مختلــف آمریــکا بــا یکدیگــر
تفــاوت دارد و از  30تــا  80دالر در هــر بشــکه متغیــر اســت .در واقــع مــا بــا تکنولــوژیای مواجــه هســتیم کــه عرضــه
آن بینهایــت اســت ،ولــی هزینــه تولیــد آن بــه عنــوان مثــال  80دالر در هــر بشــکه اســت .نتیجــه ایــن اســت کــه قیمــت
1 . Unconventional
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منابــع نامتعــارف  گردیــد .آمریــکا از ســال  2008توانســته روزانــه  4میلیــون بشــکه نفــت را بــه بــازار جهانــی بیفزایــد

سیاست نامه انرژی

بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
نفــت در بلندمــدت نمیتوانــد بــا ایــن رقــم فاصلــه زیــادی پیــدا کنــد .چــون بــه محــض عبــور قیمــت نفــت از  80دالر
در هــر بشــکه و رســیدن بــه  100تــا  120دالر ،امــکان عرضــه حجــم زیــادی از نفــت رســتی بــه وجــود میآیــد .امــا اگــر
قیمــت نفــت بــه کمتــر از  80دالر برســد ،مســاله بــه گونـهای دیگــر خواهــد بــود .در ســقوط اخیــر قیمــت نفــت ،چاههــا
حفــر شــده بودنــد و هزینــه ســرمایهای آنهــا ریختــه 1شــده بــود .در نتیجــه بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه نهایــی 2آنهــا بیــش
از چنــد دالر نیســت ،چاههایــی کــه دو ســه ســال عمــر دارنــد بــه تولیــد ادامــه میدهنــد؛ ولــی حفــر چاههــای جدیــد
دیگــر اقتصــادی نیســت .بــه عبــارت دیگــر در نفــت بــا یــک عــدم تقــارن مواجــه هســتیم :وقتــی قیمــت نفــت افزایــش
مییابــد ،ســرمایهگذاری بــاال م ـیرود؛ ولــی بعــد از کاهــش قیمتهــا ،دیگــر بــه صــورت متقــارن کاهــش نمییابــد.
تــا قبــل از در نظــر گرفتــن ایــن منابــع غیرمتعــارف ،خاورمیانــه میتوانســت بیشــترین تولیــد را داشــته باشــد .االن آمریکای
شــمالی بــه انــدازه خاورمیانــه نفــت دارد .بــا در نظــر گرفتــن مجمــوع منابــع متعــارف و غیرمتعــارف ،حــوزه روســیه و
آســیای میانــه ،خاورمیانــه و آمریــکای شــمالی تقریبـاً بــه یــک انــدازه نفــت دارنــد و مجمــوع کل منابــع از ایــن دســت
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در دنیــا بــه  4300میلیــارد بشــکه میرســد 3.پیشبینــی ایــن اســت کــه در آینــده عمــده رشــد تقاضــا از محــل منابــع
غیرمتعــارف تأمیــن خواهــد شــد و منابــع متعــارف نقــش اصلــی را نخواهنــد داشــت .ایــن بــرای کشــورهای تولیدکننــده
نفــت متعــارف مثــل ایــران بدیــن معناســت کــه اگــر قیمــت نفــت را هزینــه تولیــد آخریــن تولیدکننــده تعییــن کنــد ،بــا
یــک ســقف بــرای قیمــت نفــت روب ـهرو خواهیــم بــود؛ مگــر اینکــه دولتهــا بــر اســاس مالحظــات زیس ـتمحیطی
اجــازه تولیــد را از منابــع غیرمتعــارف ندهنــد (منظــور و توانپــور.)2013 ،
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،اســتدالل برخــی صاحبنظــران در مخالفــت بــا قراردادهــای مشــارکت در تولیــد از نــگاه
اقتصــادی مــردود اســت؛ همانطــور کــه اشــاره شــد ایشــان معتقدنــد قیمــت نفــت خــام در بلندمــدت ،بــه علــت محــدود
بــودن عرضــه و اســتمرار تقاضــا ســیر صعــودی خواهــد داشــت و لــذا مشــارکت در تولیــد همــواره بــه نفــع شــرکتهای
طــرف قــرارداد اســت زیــرا آنهــا را در درآمدهــای بــادآوردهای کــه حاصــل افزایــش قیمــت نفــت خــام اســت ،ســهیم
1 . Sunk
2 . Marginal Cost
 -  3ذخايــر نفــت خــام جهــان در ســال  2013حــدود 25درصــد بيشــتر از ســال  1993اســت و توليــد 20درصــد افزايــش يافتــه اســت .اگــر
ذخايــر نامتعــارف همچــون نفــت رســتی ،شـنهاي نفتــي ،نفــت فــوق ســنگين و قيرهــاي نفتــي طبيعــي را بــه حســاب آوريــم ،آنــگاه ذخايــر
نفــت جهــان چهــار برابــر شــده اســت .نســبت ذخايــر بــه توليــد نفــت جهــان بــه  56ســال رســيده و كل ذخايــر در دســترس حــدود 223
ميليــارد تــن اســت (منظــور و توانپــور  .)2013 ،

تابعــی از قیمــت نفــت اســت ،ایــن ســهمبری نســبت بــه قیمــت نفــت نیــز حســاس میشــود و ایــن فاکتــور بــه مثابــه یــک
عامــل کنترلــی عمــل کــرده و از افرایــش درآمــد پیمانــکار از یــک حــدی جلوگیــری میکنــد .بــه عــاوه ،نشــان دادیــم
کــه بــا ورود منابــع نفتــی غیرمتعــارف (نفــت شــیل یــا رســتی) بــه بــازار نفــت ،فــرض ادامــه رونــد افزایشــی قیمــت نفــت

سیاست نامه انرژی

میکنــد .در پاســخ بــه ایــن اســتدالل گفتیــم کــه بــا متصــل کــردن ســهمبری طرفیــن قــرارداد بــه فاکتــور  Rکــه خــود

در بلندمــدت مخــدوش بــوده و قیمــت نفــت بــا یــک ســقف (حداکثــر  80دالر) مواجــه خواهــد بــود.
فصل سوم :جمع بندی
از دیــدگاه شــرکتهای نفتــی ،قراردادهــای مشــارکت در تولیــد بــر ســایر چارچوبهــای حقوقــی ترجیــح دارد زیــرا
ایــن امــکان را فراهــم میســازد تــا شــرکت نفتــی در تولیــدات حاصــل از میــدان شــریک شــود .بــه نظــر میرســد
چارچــوب قراردادهــای مشــارکت در تولیــد میتوانــد میــان اهــداف دولتهــا و شــرکتهای نفتــی تــوازن برقــرار
نمایــد زیــرا هــدف دولتهــا نیــز ایــن اســت کــه تولیــد حاصــل از میادیــن نفتــی در طــول عمــر میــدان بــه حداکثــر
شــرکتهای نفتــی میتواننــد همزمــان بــه اهــداف خــود کــه در پرتــو تولیــد صیانتــی محقــق میشــود ،برســند .بــه عــاوه،
در ایــن گونــه قراردادهــا ،شــرکتهای نفتــی میتواننــد از مدیــران باتجربــه و تجهیــزات پیشــرفته بــرای توســعه میادیــن
اســتفاده کننــد زیــرا ازدیــاد برداشــت از میادیــن و افزایــش ضریــب بازیافــت بــا منافــع تجــاری آنهــا همسوســت.
امــا طــی دو دهــه اخیــر ،بــرای تأمیــن مالــی صنعــت نفــت ایــران از قراردادهــای خدماتــی بیــع متقابــل اســتفاده شــده و
قراردادهــای مشــارکت در تولیــد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت .عمــده انتقادهــای وارده بــه قراردادهــای مشــارکت در
تولیــد در صنعــت نفــت ایــران ،عــدم امــکان اســتفاده از ایــن قراردادهــا بــه دلیــل شــبهه انتقــال مالکیــت براســاس تفســیر
مضیــق از قانــون اساســی بــوده اســت .لکــن بررســی قراردادهــای مشــارکت در تولیــد در پرتــو قوانیــن کشــور بهویــژه
قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت مصــوب  ،1391بــه نظــر میرســد منعــی بــرای اســتفاده از اینگونــه قراردادهــا
وجــود نــدارد.
امــا از لحــاظ ســهمبری اقتصــادی ،قراردادهــای مشــارکت در تولیــد بدیــن خاطــر مــردود شــمرده کــه در اینگونــه
قراردادهــا شــرکتهای نفتــی ســهم خــود را برحســب بشــکه دریافــت نمــوده و در ایــن صــورت درآمــد ایشــان تابعــی از
نوســانات نفــت خواهــد بــود و از آنجاییکــه در بلندمــدت رونــد قیمــت ســیر صعــودی دارد ،مشــارکت در تولیــد همــواره
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برســد ،کــه اصطالحـاً بــه آن تولیــد صیانتــی گفتــه میشــود .از ایــن رو در قراردادهــای مشــارکت در تولیــد ،دولتهــا و

سیاست نامه انرژی

بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
بــه نفــع شــرکتهای پیمانــکار اســت .در پاســخ بــه ایــن اســتدالل نشــان دادیــم کــه :اوالً مشــارکت شــرکت نفتــی در
افزایــش قیمــت نفــت میتوانــد براســاس مقیــاس متغیــر باشــد و نفــت ســود براســاس فاکتــور  Rقابــل تنظیــم اســت .ایــن
فاکتــور بــه مثابــه عامــل کنترلــی عمــل کــرده و ســود ناشــی از افزایــش قیمــت نفــت را بــرای شــرکت خارجــی محــدود
مینمایــد .ثانی ـاً افزایــش جذابیــت قراردادهــا بــرای شــرکتهای نفتــی در شــرایط کنونــی امــری اجتنابناپذیــر اســت.
ثالث ـاً افزایــش قیمــت نفــت همــواره بــه معنــای انتفــاع کشــور نبــوده و بــا افزایــش هزینههــای ســرمایهای ،پیمانــکاران
خواســتار تجدیــد نظــر در ایــن هزینههــا براســاس قیمتهــای جدیــد شــدهاند .نهایت ـاً اینکــه ورود منابــع غیرمتعــارف
نفتــی بــه عرصــه جهانــی نشــان میدهــد مــا در آینــده بــا یــک ســقف قیمتــی مواجــه خواهیــم بــود و لــذا فــرض ادامــه
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رونــد افزایشــی قیمــت نفــت مــردود اســت  .

ابراهیمــی ،ســیدنصراله و شــیریجیان ،محمــد ،قراردادهــای باالدســتی نفــت و گاز نظــام جمهــوری اســامی ایــران و تبییــن
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