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در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران ( )IPCو قراردادهای
مشارکت در تولید شبیهسازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار میگیرد .روش به کار رفته
در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو میباشد که در آن زمانبندی و حجم سرمایهگذاری به
همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفههای مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی
همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه میگردد .در این مطالعه از اطالعات
فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیهسازی مالی استفاده
شده است .یکی از مهمترین نتایج این مطالعه ،امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و
اقتصادی ،صرف نظر از نوع قرارداد است .همچنین بر اساس نتایج این مطالعه ،قراردادهای
 IPCاز انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار
بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایهای باالتر کمتر است.
دلیل این مسئله وجود برخی محدودیتهای تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران ()IPC
همچون تقسیط بازپرداخت هزینههای سرمایهای و طوالنیتر بودن دوره بازگشت سرمایه و
عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان میباشد.
واژههای کلیدی :رژیم مالی قرارداد ،شبیهسازی مالی ،میدان آزادگان جنوبی ،قراردادهای
نفتی ایران ،قراردادهای مشارکت در تولید.
طبقهبندی .Q48 ،L24 ،C61 :JEL
 1مستخرج از رساله دکتری آقای حامد صاحب هنر .با سپاس از آقای دکتر علی طاهریفرد بابت مشاورههای مثمر
ثمر ایشان در نگارش مقاله
 نویسنده مسئول مکاتبات
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مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی...

 -1مقدمه
نتایج به دست آمده از اجرای قراردادهای بیع متقابل حاکی از آن است که متأسفانه بنا
به دالیل مختلف این نوع قراردادها چندان توانایی جذب سرمایه خارجی در بخش
باالدستی نفت و گاز کشور را نداشتهاند .البته میتوان گفت دلیل اصلی عدم سرمایهگذاری
شرکتهای بزرگ نفتی در بخش باالدستی ایران در سالهای اخیر وضع تحریمهای
ظالمانه یکجانبه و چندجانبه بینالمللی بوده است .لیکن به نظر میرسد در شرایط فعلی
رفع تحریم های مذکور نیز به تنهایی راهگشا نخواهد بود .چرا که از یکسو میادین باقیمانده
ایران از جذابیت چندانی نسبت به میادین عظیم گذشته برخوردار نیست 1و از سوی دیگر
با توجه به رویدادهای اخیر بازار نفت (افت شدید قیمت نفت و افزایش ریسک قیمت،
کاهش وامدهی بانکها و سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز به دنبال تشدید مقررات
سختگیرانه بانکی بعد از بحران مالی  8441و افزایش بهکارگیری مقررات زیستمحیطی
و مبارزه با تغییرات آب و هوایی) منابع مالی داخلی و خارجی شرکتهای نفتی نسبت به
گذشته با کاهش چشمگیری روبرو شده است (میشل و همکاران.)8419 ،8
از این رو میتوان گفت میزان مشارکت شرکتهای بینالمللی بعد از رفع تحریمها به
سطح تمایل آنها به سرمایهگذاری در ایران بستگی خواهد داشت که این مسئله به نوبه
خود به دو عامل کلیدی مرتبط است :شرایط و چارچوب قراردادهای پیشنهادی از سوی
ایران و شرایط و چارچوب قراردادی سایر کشورها (استیونز.)1 :8419 ،9
بنابراین جذب سرمایه و دانش فنی شرکتهای بزرگ نفتی ،مستلزم توازن بهتر میان
ریسک و پاداش نسبت به قراردادهای قبلی است .اهمیت این موضوع تا به آنجا بوده است
که مجلس شورای اسالمی صراحتا در ردیف  9بند ت ماده  9قانون «وظایف و اختیارات
وزارت نفت مصوب سال  »1931به وزارت نفت اجازه میدهد تا از طریق قراردادهای
مشارکتی نیز و با قید عدم انتقال حق مالکیت نفت موجود در مخزن به طرف دیگر اقدام
به جذب و مشارکت سرمایهگذاران خارجی بنماید.
 1مهمترین میادین نفتی توسعه نیافته در حال حاضر در حوزه اروندان قرار دارند (همچون آزادگان ،یادآوران ،جفیر
و یاران شمالی و جنوبی) و در مناطق مرکزی و فالت قاره میادین قابل توجهی جهت جذب سرمایهگذاری خارجی
وجود ندارد.
8
Mitchell et al.
9
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اخیراً الگوی کلی قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به  1IPCتوسط هیئت دولت تصویب
شده است و آماده به کارگیری در میادین هیدروکربوری کشور است .این قرارداد ضمن
حفظ ماهیت قراردادهای بیع متقابل تا مدت زمان مشخصی برای شرکتهای بینالمللی
( )IOCsاستحقاق برخورداری از بخشی از عایدات میدان را قائل شده است.
از آنجا که رژیم مالی قرارداد از اهمیت به سزایی برخوردار است و تأثیر قابل توجهی بر
منافع ملی کشور دارد ،الزم است قبل از اجرایی شدن این نوع از قراردادها رژیم مالی
تعریف شده به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .ساختار و رژیم مالی قرارداد باید به
نوعی ترجمه اقتصادی اهداف و بندهای حقوقی قرارداد باشد و با ایجاد انگیزه اقتصادی،
طرف مقابل را به تالش در خصوص دستیابی به اهداف مذکور ترغیب نماید.
از اینرو در این مقاله مدل مالی قرادادهای جدید نفتی ایران ( )IPCاز جنبه مالی و
اقتصادی ارزیابی شده و با استفاده از دادههای مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان
جنوبی ،رژیم مالی این قرارداد شبیهسازی شده است .همچنین به منظور ارزیابی میزان
مطلوبیت نتایج به دست آمده از اجرای این قراردادها ،عالوه بر شبیه سازی مدل مالی این
قرارداد ،قراردادهای مشارکت در تولید نیز با استفاده از دادههای یکسان به کار رفته،
جداگانه شبیهسازی شده و آثار و نتایج مالی اجرای دو قرارداد مقایسه شده است.
در قسمت بعد برخی از مهمترین مطالعات این حوزه مرور شده است .در قسمت سوم
رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای نفتی ایران ( )IPCمورد بررسی و
مقایسه قرار گرفته است .در بخش چهارم شبیهسازی مالی هر دو قرارداد به همراه فروض
اصلی و نتایج به دست آمده ارائه شده و تحلیل حساسیت نسبت به مؤلفههای مالی دو
قرارداد صورت گرفته است .در انتها نیز جمعیندی و نتیجهگیری به دست آمده از مقایسه
رژیم مالی دو قرارداد ارائه شده است.

 -2ادبیات موضوع
مطالعات صورت گرفته در خصوص رژیمهای مالی و آثار آن به دو دسته کلی تقسیم
می گردند :دسته اول مطالعاتی است که آثار رژیم مالی را بر مسیر بهینه استخراج منابع
طبیعی ،میزان غیر اقتصادی منابع نفت درجای باقیمانده و عمر مخزن بررسی میکند.

Iran Petroleum Contract
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این مسئله اولین بار توسط گری )1310( 1مطرح گردید اما مقاله هاتلینگ )1391( 8
مرجع مطالعات بعدی در این حوزه قرار گرفت؛ مطالعاتی همچون برنس ،)1381( 9اولر0
( ،)1383داسگوپتا و همکاران ،)1314( 9هیپس ،)1319( 1هیپس و هلیول،)1319( 8
گامپونیا و مندلسون ،)1319( 1یوسل )1311( 3و دیکون .)1339( 14این مطالعات کارایی
اقتصادی یک ابزار مالی خاص را برای یک شرکت یا یک صنعت مورد بررسی قرار میدهند
و هیچگاه به طور همزمان تأثیر ابزارها و پارامترهای مختلف قرارداد را بررسی نکردهاند.
دسته دوم مربوط به تحقیقات کاربردی است که تمرکز خود را بر تحلیل کمی و کاربردی
رژیمهای مالی نهادهاند .کمپ و همکارانش در دهه  1314محققان پیشرو در این حوزه
بودهاند که میتوان به مقاالت کمپ و رز )1319( 11و کمپ )1318( 18اشاره نمود .این
مطالعات به بررسی سیستمهای مالی قراردادها به طور جامع و با استفاده از دادههای یک
میدان نفتی فرضی پردختهاند .این نوع از ارزیابیهای مالی میادین فرضی بعدا مبنای
مطالعات کمی توسط افرادی همچون ونمورز )1338( 19و جانستون ،)8441( 10ونمورز
( )8443لیو دانگکون و یان نا ،)8414( 19زو ژائو 11و همکاران ( )8418و لئو ژو 18و
همکاران ( )8419قرار گرفته شده است.
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یکی از رویکردهای کلی در ارزیابی رژیم مالی قراردادهای نفتی ذیل دسته دوم ،رویکرد
سناریو 1است که بر اساس آن حجم سرمایهگذاری ،زمانبندی دوره اکتشاف و توسعه و
پروفایل تولید مفروض در نظر گرفته میشود و تنها تأثیر پارامترهای قرارداد بر متغیرهای
کلیدی مالی همچون نرخ بازدهی ،سودآوری و طول دوره بازگشت سرمایه محاسبه
میگردد .در واقع در این روش بررسی واکنش سرمایهگذار به تغییرات رژیم مالی تنها به
انجام یا عدم انجام سرمایهگذاری و زمان ترک میدان محدود میشود و حجم
سرمایهگذاری و طول دوره توسعه و میزان تولید همانطور که بیان شد از ابتدا ثابت فرض
میگردد .هرچند روش فوق بیانگر تمام واقعیتهای موجود در خصوص نحوه واکنش
سرمایهگذار به رژیم مالی قراردادهای نفتی نمیباشد ،اما به دلیل سادگی و کاربردیتر
بودن آن نسبت به روشهای پیچیدهتر همچون بهینهسازی مسیر تولید و ادعاهای
محتمل 8استفاده از این روش به خصوص توسط تصمیمگیران اجرایی در دنیا رواج بیشتری
دارد (اسمیت.)8418 ،9
بسیاری مطالعات صورت گرفته با این رویکرد ،در قالب گزارشات مشاوره صنعتی بوده
است .به عنوان مثال جانستون )8449( 0و ون مورز 1311( 9و  )8418هر کدام رژیمهای
مالی بینالمللی وسیعی را بر اساس شاخصهای عملکردی که با رویکرد سناریو محاسبه
شدهاند ،مورد ارزیابی قرار دادهاند .این تحلیلگران با ارائه نرمافزارها و آموزش کارشناسان
صنعتی در سطح جهان ،به موفقیت قابل توجهی دست یافتهاند که حاکی از مقبولیت
رویکرد سناریو از طرف صنعت و دولتمردان است.
محققان آکادمیک نیز در توسعه رویکرد سناریو مشارکت داشتهاند .کمپ1338 ،1318( 1
و  ) 1330با به کارگیری این روش ،مطالعات وسیعی را در زمینه آثار اختاللی رژیمهای
مالی مختلف در دریای شمال ،امریکای شمالی ،استرالیا ،چین ،اندونزی و دیگر مناطق
دنیا انجام داد .اسمیت 1339b( 8و  )1338در مطالعه رژیمهای مالی روسیه و امریکای
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التین از رویکرد سناریوای بهره برده است .توردو )8448( 1نیز برای بررسی آثار متغیرهای
مختلف یک قرارداد مشارکت در تولید فزاینده بر سرمایهگذاری از رویکرد سناریو استفاده
کرده است .باکون و کوجیما )8441( 8نیز از این رویکرد برای نشان دادن تضاد میان
نوسان درآمد و درآمد دولت در رژیمهای مالی کاهنده و فزاینده استفاده کردهاند .دانیل
و همکاران )8414( 9نیز از رویکرد سناریو برای محاسبه نماگرهای عملکرد مالی برای 11
کشور تولید کننده نفت بهره جسته است .هوگان و گولدزورسی )8414( 0یک تحلیل
مشابه برای سه پروژه معدنی فرضی بر اساس  0نوع کلی از رژیم مالی ارائه نموده است.
همچنین رویکرد سناریو برای تحلیل رژیمهای مالی از قلمرو نفت و معدن فراتر رفته
است :اماندسن و همکاران )1338( 9از این رویکرد برای مقایسه توانمندی رژیمهای مالی
در جذب رانتهای اقتصادی از نیروگاههای برقآبی نروژ استفاده نمودهاند.
بر اساس رویکرد مذکور ،در این مقاله در ابتدا رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید و
قراردادهای نفتی ایران ( )IPCشبیهسازی شده و در گام بعدی شاخصهای ارزیابی
اقتصادی برای هر یک از آنها محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است .در نهایت نیز تحلیل
حساسیت هر دو رژیم در سناریوهای مختلف نسبت به پارامترهای مالی قرارداد ارائه
گردیده است.

 -3مقایسه رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای جدید
نفتی ایران ()IPC
رژیم مالی قرارداد ،به عنوان یک چارچوب مدیریت ،تنظیم و تقسیم درآمدهای نفتی میان
دولت و شرکتهای بین المللی نفتی ( )IOCsنقش بسیار اساسی داشته و برای طرفین
قرارداد از اهمیت به سزایی برخوردار است (ایسهونوا و ازوالور .)8411 ،1رژیم مالی نحوه
توزیع درآمد میان طرفهای قرارداد را بر اساس مؤلفههای مختلف مشخص میکند .در
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این قسمت ساختار کلی رژیم مالی دو قرارداد مشارکت در تولید و قراردادهای نفتی ایران
( )IPCمعرفی میگردد.
 -1-3قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادها و شیوههای تأمین مالی که دولتهای میزبان در زمینه نفت و گاز در بخش
باالدستی به کار میگیرند ،عمدتا به دو دسته کلی سیستمهای امتیازی و سیستمهای
قراردادی تقسیم میشوند .سیستمهای امتیازی به دو دسته سیستمهای سنتی و مدرن
تقسیم شده و سیستمهای قراردادی نیز به نوبه خود به دو دسته قراردادهای مشارکت در
تولید و قرادادهای خدمت تقسیم میگردد.
از دهه  1314میالدی به تدریج قراردادهای مشارکت در تولید در کشورهای تولیدکننده
نفت رواج پیدا کرد .دالیل متعددی را میتوان برای پذیرش مذاکرات مجدد از سوی
شرکتهای بین المللی در دهه  1314برای تغییر نوع رژیمهای مالی از امتیازی به
قراردادی بر شمرد .اوالً شرکتهای بینالمللی میدانستند که قراردادهای موجود بسیار
غیر منطقی است و به هیچوجه منافع دولتهای صاحب ذخایر لحاظ نشده است .از این
رو در صورت عدم موافقت با مذاکرات مجدد با کشورهای میزبان موجب خواهد شد
ملیسازی در این کشورها صورت گرفته و همه اموال این شرکتها توسط دولتها مصادره
شود .ثانیاً امتیازات بسیار سودآور بود و تغییر برخی از ترتیبات مالی نمیتوانست تأثیر
چندانی بر سودآوری تولید از میادین فوق عظیم در آن دوره داشته باشد .ثالثاً شرکتهای
نفتی بصورت عمودی ادغام شده بودند و کلیه زنجیره تولید تا توزیع نفت را در اختیار
داشتند در چنین شرایطی دسترسی به ذخایر عظیم نفتی مهمتر از کاهش سودآوری
است .در حال حاضر کشورهای اندونزی ،مالزی ،هند ،مصر ،سوریه ،یمن و بسیاری
کشورهای دیگر از این نوع قراردادها بهره میگیرند.
 -1-1-3مؤلفههای اصلی قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای مشارکت در تولید دارای  0الیه جهت استحقاق شرکت نفتی در بازیافت
هزینه ها و دستیابی به سود است .در الیه اول بهره مالکانه به صورت نسبتی از درآمد
ناخالص کسر شده و به دولت تعلق میگیرد که میتوان آن را به صورت 𝑄𝑃𝛼 = 𝑅 نشان
داد .در الیه دوم هزینههای قابل بازیافت تحت عنوان نفت هزینه بازپرداخت شده و از
درآمدهای نفتی کسر میگردد .قبل از بازیافت هزینه های سرمایهای معموال هزینههای
بهرهبرداری ( )opexکسر می شود .پس از کسر بهره مالکانه و هزینه های بهرهبرداری،
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هزینههای سرمایهای ( )capexکسر میشود .بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید حد
معینی برای نفت هزینه نسبت به درآمدهای نفتی در بازپرداخت هزینههای سرمایهای در
نظر میگیرند که آن را با 𝜎نشان میدهیم .در صورت عبور هزینههای سرمایهای از حد
تعیین شده در هر دوره ،بازپرداخت میزان اضافی به دوره بعد موکول میگردد .لذا درآمدی
که شرکتهای نفتی میتوانند از جانب بازیافت هزینههای سرمایهای کسب کنند برابر است
با 𝑄𝑃)𝛼 . 𝐶 = 𝜎(1 −
در الیه سوم ،نفت فایده ،که برابر است با مانده درآمد ناخالص پس از کسر بهره مالکانه و
نفت هزینه ،بین دولت میزبان و شرکت نفتی با یک نرخ مورد توافق تقسیم میشود .با
فرض وجود مشارکت شرکت داخلی دولتی ،نرخ تسهیم نفت فایده میان دولت ،شرکت
داخلی و شرکت نفتی (خارجی) به ترتیب 𝛾 𝑠𝑝 ،و 𝑝𝑠  1 − 𝛾 −خواهد بود .لذا درآمدی
که شرکت نفتی میتواند از این محل کسب نماید برابر است با:
PO = δ(1 − σ)(1 − α)PQ
() 1
به گونهای که .δ = 1 − γ − sp
در نهایت دولت میزبان از درآمد شرکت نفتی مالیات بر درآمد با نرخ  tاخذ مینماید .لذا
میزان مالیات دریافت شده توسط دولت برابر خواهد با Tax = tδ(1 − σ)(1 − α)PQ.
چهار مؤلفه فوق (بهره مالکانه ،نفت هزینه ،نفت فایده و مالیات) ،ویژگیهای اصلی یک
قرارداد مشارکت در تولید را مشخص مینماید .لذا درآمد خالصی که شرکت نفتی در
مرحله تولید در قراردادهای مشارکت در تولید دریافت مینماید برابر است با:
()8

IOC
YPSC
= C + PO − Tax − OM = (1 − α)[σ + δ(1 − σ)(1 − t)]PQ

برای سادگی میتوان عبارت ]) (1 − α)[σ + δ(1 − σ)(1 − tرا معادل τدر نظر گرفت
IOC
 YPSCبازنویسی کرد.
و عبارت فوق را به صورت = τPQ
در نمودار زیر ساختار کلی رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید نشان داده شده است.
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سرمایهگذاری

درآمد ناخالص

درآمد ناخالص
پس از کسر بهره
مالکانه

نفت هزینه

بهره مالکانه

نفت فایده

سهم  IOCقبل
از مالیات
سود  IOCبعد
از مالیات
سهم  IOCاز
درآمد ناخالص

سهم دولت

مالیات

سهم دولت از
درآمد ناخالص

نمودار ( :)1تخصیص درآمد در قراردادهای مشارکت در تولید
منبع :توردو8448 ،

 -2-3قراردادهای جدید نفتی ایران ()IPC

به طور مشخص ساختار کلی مدل قراردادهای جدید نفتی ( )IPCاز نوع خدماتی با ریسک
است  .در این قراردادها امکان حضور پیمانکار در فاز بهرهبرداری نیز فراهم شده است.
همچنین به منظور انتقال دانش فنی و ارتقای توانمندی داخلی از ابتدا یک شرکت ایرانی
با تأیید شرکت ملی نفت ایران ،به عنوان شریک فنی درکنار پیمانکار خارجی قرار میگیرد.
مهمترین وجوه تمایز این قراردادها نسبت به قراردادهای بیع متقابل ،بلندمدت بودن طول
دوره قرارداد و حضور پیمانکار در دوره بهرهبرداری است .همچنین بر خالف گذشته پاداش
پیمانکار بر اساس میزان تولید از میدان شناور است و نسبت به فاکتورهای مختلفی
همچون قیمت نفتخام ،عامل  ،Rسطح تولید و نوع میدان تعدیل میشود .1البته همانند
 1البته به نظر میرسد برخی کاستیها در زمینه نحوه تعدیل نرخ حقالزحمه وجود دارد .به عنوان مثال از آنجا که
نرخ پایه حقالزحمه توسط پیمانکار در مناقصه پیشنهاد میگردد ،ایجاد ارتباط میان نرخ پایه با نوع میدان و میزان
ریسک آن چندان معنادار نیست و پیشنهاد میگرد د جهت افزایش انگیزه پیمانکار در توسعه میادین با ریسک باال
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قرارداد بیع متقابل پرداخت کلیه مطالبات پیمانکار صرفاً از محل عایدات میدان صورت
میگیرد .هر چند طبق ماده  9-1مصوبه هیأت دولت در این زمینه ،مقرر شده است در
صورت عدم کفایت عواید میدان جهت بازپرداخت مطالبات پیمانکار در سالهای انتهایی
قرارداد ،دوره بازپرداخت تمدید گردد و به نوعی بازپرداخت هزینههای سرمایهای پیمانکار
تضیمن شده است .جزئیات هزینهها و دستمزد پیمانکار در ادامه تشریح شده است.
 -1-2-3هزینههای نفتی
هزینه های مربوط به عملیات نفتی که توسط شرکت نفت خارجی مبتنی بر قرارداد نفتی
ایران صورت میگیرد به چهار دسته ذیل تقسیمبندی میشود؛
 -1هزینههای سرمایهای مستقیم :)DCC( 1هزینههای سرمایهای مستقیم دربرگیرنده
هزینهها و مخارجی هستند که بر اساس برنامه فعالیتهای عملیات اکتشاف (،)8EOP
برنامه عملیات توصیف ( )9AOPو برنامه توسعه و تولید ( )0DPPو تمام برنامههای کاری
و بودجهها که برای دستیابی به اهداف قرارداد ضروریاند توسط پیمانکار انجام و پرداخت
میشود .برنامه و بودجه سالیانه که باید توسط  9JDCو شرکت ملی نفت تأیید گردد معیار
تأیید و بازپرداخت هزینههای سرمایهای مستقیم خواهد بود .در واقع این بخش از
هزینههای سرمایه ای مستقیم بر خالف قراردادهای بیع متقابل از ابتدا دارای سقف
مشخصی نیست و هرساله طبق رفتار مخزن و شرایط بازار (نهادهها) تعیین میگردد.
 -2هزینههای غیرمستقیم :)IDC( 1هزینههای غیرمستقیم شامل کلیه هزینههایی
هستند که بوسیله پیمانکاردر ارتباط با انجام عملیات نفتی به نهادها و ارگانهای دولتی
پرداخت شده اند همچون انواع مالیات ،عوارض گمرکی ،حق بیمه تأمین اجتماعی و ...؛
یا میادین مستقل ،به جای تعدیل نرخ پایه (که توسط پیمانکار در مناقصه مد نظر قرار میگیرد) ترتیبات مربوط به
عامل  Rدر این میادین به نفع پیمانکار تعدیل گردد .نکته دیگر آن است که در جدول مربوط به عامل  Rدسته
بندی صورت گرفته بین  1تا  0است که بسیار عجیب و غیر کارشناسی به نظر میرسد .به این معنا که معموال
هیچگاه در قرارداد نسبت دریافتی انباشتی پیمانکار به هزینه انباشتی از  8فراتر نمیرود .متأسفانه این مسئله در
متن کامل قرارداد نیز مورد غفلت واقع شده است.
)Direct Capital Cost (DCC

1
8

Exploration Operation Plan
Appraising Operation Plan
0
Development and Production Plan
9
Joint Development Committee
9

)Indirect Capital Cost (IDC

1
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این هزینهها که در دو ره بازیافت و مطابق ساز و کار مقرر در این قرارداد بازپرداخت
خواهند شد ،صرفاً شامل «هزینههای قانونی ایران» میباشند.
 -3هزینههای پول :)COM( 1یکی دیگر از ردیفهای هزینهای قابل بازیافت در قرارداد
جدید نفتی ایران« ،هزینه پول» یا هزینههای تأمین منابع مالی برای پروژه است .در
قرارداد بیع متقابل نیز این ردیف هزینهای تحت عنوان «هزینههای بانکی» و بمنظور
جبران هزینههای تأمین مالی عملیات توسعه پیشبینی شده است؛ برخالف قراردادهای
بیع متقابل که به تمام هزینههای سرمایهای مستقیم و غیر مستقیم انجام شده توسط
پیمانکار بهره تعلق میگرفت ،در این قرارداد تنها به هزینههای غیر مستقیم و تأخیر در
بازپرداخت هزینهها در موعد مقرر بهره تعلق میگیرد.
 -4هزینههای عملیاتی ( :)Opexشامل تمام هزینهها و مخارجی است که توسط
پیمانکار به منظور اجرای برنامههای توسعه و تولید و برنامه کاری و بودجه سالیانه مصوب
انجام میگیرد ،به جز هزینههای سرمایهای مستقیم ،غیر مستقیم و هزینههای بانکی.
 -2-2-3دستمزد
ثابت8

برخالف قراردادهای بیع متقابل که دستمزد پیمانکار از ابتدا به صورت مقداری
تعیین میگردید ،در قراردادهای  IPCپرداخت حقالزحمه (پاداش) بر اساس میزان تولید
محقق شده از میدان و به صورت فی در هر بشکه در هر دوره تعیین میگردد.
نرخ پایه پاداش بر اساس فاکتورهایی همچون نوع میدان ،عامل  Rو قیمت نفت تعدیل
میگردد .عامل  Rبه صورت زیر تعریف میشود:
()9

TCP

RI = TCC

بهگونهای که:
 :TCPکل دریافتی انباشتی بهرهبردار در سال مالی مورد بررسی
 :TCCکل هزینههای انباشتی صورت گرفته توسط بهرهبردار در سال مالی مورد بررسی.
با افزایش درآمد پیمانکار نسبت به هزینههای انجام شده (عامل  )Rدر طول دوره انجام
پروژه ،نرخ پاداش کاهش می یابد .این عمل به منظور جلوگیری از تعلق درآمد بادآورده به
پیمانکار میباشد و در بسیاری از قراردادهای نفتی دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.
)Cost of Money (COM

 8معموال حدود نیمی از هزینه سرمایهای به عنوان دستمزد تعیین میگردید.
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 -3-2-3بازپرداخت مطالبات پیمانکار
درخصوص نحوه بازیافت هزینهها و حقوق پیمانکار در این قرارداد پیشبینی شده است
که این مطالبات از محل عایدات میدان و در قالب «نفت هزینه »1مستهلک خواهند شد.
منظور از نفت هزینه عبارت است از« :بخشی از تولیدات تخصیص یافته بمنظور بازیافت
هزینههای نفتی شامل کلیه هزینههای تعهد و پرداخت شده اکتشاف ،توسعه ،تولید،
هزینههای پول و حقالزحمه توسعه و بهرهبرداری (از میدان) بوسیله متصدی اکتشاف،
توسعه و تولید میدان ،برحسب مورد است ».شایان ذکر است که میزان نفت هزینه از 94
درصد عواید یا تولیدات میدان تجاوز نخواهد کرد و حداکثر معادل  94درصد عواید یا
تولیدات میدان خواهد بود.
بدین ترتیب هزینههای سرمایه ای که تا هنگام شروع تولید اولیه (یا نهایی از میدان در
مورد میادین در حال تولید )8صورت گرفته حداکثر ظرف  9الی  8سال از زمان انجام
هزینه باید پرداخت شود ،لیکن آغاز بازپرداخت این هزینهها بعد از شروع تولید اولیه و از
محل تولیدات میدان خواهد بود .هزینههای سرمایهایی که از تاریخ تولید اولیه به بعد
انجام شده است؛ نیز ظرف  9الی  8سال از تاریخ هزینه کرد تسویه میگردند.9
بنابراین به طور مشخص میتوان عایدی دولت و پیمانکار در کل پروژه (به صورت جاری
و تنزیل نشده) را به صورت زیر در نظر گرفت:
() 0
∑ YtHG = ∑ {Pt Q t
DCCt − DCCt−τ
τ

− [(1 − sp)ϕt (Pt . Q t . RIt−1 . A) +
}] + IDCt + COMt − CFt

() 9

} ∑ YtFOC = ∑{(1 − sp)ϕt (Pt . Q t . RIt−1 . A) − CFt

1 Cost Petroleum
8

Brown fields
 9شایان ذکر است ،برای مخارج سرمایهای مستقیمی که در سالهای پایانی قرارداد توسط شرکت خارجی انجام
پذیرد ،در صورتی که نفت هزینه به اندازه کافی نباشد که بتواند بازیافت این هزینهها را پوشش دهد ،شرکت ملی
نفت ایران متعهد خواهد بود که بازپرداخت مابقی هزینه انجام شده را در فرایند قابل قبول طرفین مسترد نماید.
بنابراین میتوان گفت عمال سقفی برای انجام هزینه سرمایهای مستقیم وجود ندارد.
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با توجه به اینکه سقف بازپرداخت مطالبات پیمانکار در هردوره نباید از میزان مشخصی
( )φPQtفراتر رود ،کل پرداختی به پیمانکار در هر دوره به صورت زیر خواهد بود:
TPt = ((1 − sp)ϕt (⋅) + (DCCt − DCCτ )⁄τ + IDCt + COMt ) − CFt
() 1
≤ φPt Q t

در واقع در صورتی که مطالبات پیمانکار از میزان مذکور ( 94درصد درآمد میدان) فراتر
رود تنها حداکثر مذکور پرداخت شده و مابقی به عنوان بدهی به دوره بعد منتقل میگردد
که با (  )CFtنشان داده میشود .متغیرهای به کار رفته به شرح جدول زیر است.
جدول ( :)1پارمترها و متغیرهای مدل قرارداد
متغیر

شرح

متغیر

شرح

YtHG

عایدی دولت در سال t

YtFOC

Pt

متوسط قیمت در سال t

IDC

Qt

تولید در سال t

COMt

ϕt

میزان دستمزد بهرهبردار در سال  tکه تابعی
از نرخ دستمزد و میزان تولید است.
ϕt = φt Q t

CFT

عایدی شرکت خارجی (بهرهبردار) در
سال t
هزینههای سرمایهای غیر مستقیم
هزینه بانکی که به مطالبات دوره قبل
تعلق میگیرد
میزان مطالبات انباشتی بهرهبردار که به
دلیل تجاوز بازپرداخت از سقف در نظر
گرفته شده به دوره بعد منتقل
میگردد(Carry forward) .

φt

RIt
A
DCC

نرخ دستمزد در هر بشکه (فی پر برل) که
میدان
تابعی از قیمت ،تولید ،عامل  Rو نوع
sp
است
عامل  Rکه برابر است با مجموع عایدی
انباشتی پیمانکار از ابتدا تاکنون نسبت به
τ
مجموع هزینههای پرداخت شده توسط
بهرهبردار در دوره مشابه
نوع میدان (میزان ریسک ،منطقه عملیاتی،
φ
مستقل یا مشترک بودن)
هزینههای سرمایهای مستقیم که تابعی از
تولید ،ذخیره باقیمانده و بازیافت ثانویه است.
منبع :مفروضات تحقیق

سهم شرکت داخلی از پاداش پروژه

1

طول دوره تقسیط بازپرداخت
هزینههای سرمایهای مستقیم که بین
 9-8سال عنوان شده است
سقف بازپرداخت از محل تولید میدان
()٪94

 1از آنجا که هنوز نحوه مشارکت شرکت داخلی در قراردادهای  IPCمبهم است می توان دو سناریو در این زمینه در
نظر گرفت .در سناریو اول فرض بر آن خواهد بود که مشارکت مذکور تأثیری بر ترتیبات مالی قرارداد نداشته و تنها
از نوع عملیاتی باشد .در سناریو دوم فرض بر آن خواهد بود که مشارکت از نوع Joint Unincorporated( UJV
 )Ventureاست که در صنعت نفت متداول بوده و در اینجا با فرم  free participationمیباشد .به گونهای که
شرکت داخلی در پرداخت هزینهها هیچ مشارکتی نداشته و فقط در پاداش شریک است .نوع دیگر مشارکت ،مشارکت
به صورت سهامدار بودن در شرکت بهرهبردار است که بیشتر در صنعت معدن کاربرد دارد.
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 -4مدل شبیه سازی مالی قرارداد
بدون شبیه سازی مالی قرارداد ،بررسی آثار و تبعات سناریوهای مختلف برای طرفین
قرارداد میسر نخواهد بود .در شبیهسازی مالی تمام فازهای پروژه اعم از اکتشاف ،توصیف،
توسعه و تولید مد نظر قرار گرفته و با در نظر گرفتن تمام مکانیسمهای تعبیه شده در
رژیم مالی قرارداد ،جریان نقدی طرفین به صورت سالیانه محاسبه میگردد .در این مطالعه
به منظور شبیه سازی مدل مالی قرارداد از نرم افزار اکسل و زبان برنامه نویسی ویژوال
بیسیک ( )VBAاستفاده شده است .یکی از مهمترین ویژگیهای این نرمافزار شفافیت در
محاسبات و نبود هیچ گونه جعبه سیاه در آن است که بررسی صحت نتایج را آسان
مینماید.1
الزم به توضیح است اطالعات فنی مربوط به فاز دوم توسعه میدان آزادگان جنوبی به
عنوان مطالعه موردی در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است .میدان آزادگان،
بزرگترین میدان نفتی ایران و پس از میدان غوار (عربستان سعودی) و میدان بورقان
(کویت) ،سومین میدان بزرگ نفتی جهان محسوب میشود .اکتشاف میدان آزادگان به
سال  1981باز میگردد و در محدودهای به وسعت  84در  89کیلومتر ،در  144کیلومتری
غرب اهواز و در منطقه دشت آزادگان واقع شدهاست .جزئیات فنی این میدان به همراه
میزان افزایش تخمین تولید در فاز  8توسعه در جدول زیر نمایش داده شده است.

نام میدان

)8419

عمر میدان (تا

تعداد چاه (فعلی)

نفت درجاه

*

*

تولید پس از اجرای

فاز اول

افزایش تولید در

قالب قرارداد IPC

*

تولید پس از فاز 8

تولید فعلی

آزادگان
جنوبی

1

 1چاه
اکتشافی
 81چاه
تولیدی

89108

94

984

814

*

جدول ( :)2اطالعات فنی میدان دارخوین

144

نام
الیه

API
نفت

سروک
کژدمی
قدیان
فهلیان

84
94
98
99

*هزار بشکه در روز
منبع :اطالعات ارائه شده توسط شرکت ملی نفت در خصوص پروژههای قابل واگذاری در قراردادهای IPC

 1امروزه در بسیاری از مطالعات آکادمیک و حتی صنعتی از نرمافزار اکسل جهت ارزیابی مالی و اقتصادی پروژهها
استفاده میشود و نرمافزارهایی همچون کامفار به دلیل عدم شفافیت و انعطافپذیری الزم متداول نیستند.
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 -1-4فروض اصلی

تقریبا تمامیموارد الزم در ساختار مدل به صورت ورودی و قابل تغییر است .مواردی
همچون طول دوره قراراداد ،زمانبندی فاز اکتشاف ،توسعه و تولید ،رشد قیمت نفت در
هر دوره ،پروفایل تولید ،نرخ تخلیه طبیعی ،طول دوره بازپرداخت هزینههای سرمایهای از
جمله این موارد است .مدل با در نظر گرفتن خصوصیات فنی فاز سوم میدان دارخوین
اجرا شده است .مهمترین فروض به کار رفته در مدل به شرح زیر است.
 -1-1-4فروض مشترک
فروض مشترک در سناریو مرجع در رابطه با زمانبندی ،هزینه ،تولید و قیمت به شرح
ذیل است .مقادیر مربوط به سناریوهای بدبینانه و خوشبینانه نیز در پیوست آمده است.
 زمانبندی ،هزینه و تولید :این فروض در جدول  9ارائه شده است.جدول ( :)3فروض مشترک در سناریو مرجع
معیار
طول دوره
قرارداد
طول دوره
توسعه
تولید پایه
افزایش تولید
Ramp-up
طول دوره پلتو
نرخ تخلیه

مقدار
88/9

واحد
سال

مقدار
84

سال

9

معیار
هزینه نهایی افزایش
ظرفیت
هزینه عملیاتی

واحد
هزار دالر بر بشکه
در روز
دالر بر بشکه

1

هزار بشکه
در روز
هزار بشکه
در روز
درصد
سال
درصد

984

هزینه تعمیر و نگهداری

میلیون دالر در سال

04

114

هزینههای غیر مستقیم

%84
0
%0

نرخ بهره (هزینه بانکی)
تولید انباشتی

درصد از هزینههای
سرمایهای
درصد
میلیون بشکه

%89
%1
180/0

منبع :مفروضات تحقیق

 قیمتنفت تولیدی از میدان آزادگان جنوبی ،با نسبت  %89و  %89به ترتیب سبک و سنگین
در نظر گرفته شده است .قیمت نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران به مقصد آسیا
در مارس  ،8411طبق فرمولهای زیر بر اساس میانگین قیمت نفت خام عمان و دبی
(نفت مرجع) تعیین میگردد.
PHeavy = PBench − 1.5
() 8
PLight = PBench + 0.5
() 1
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میانگین قیمت نفت دبی و عمان در  91سال گذشته حدود  39درصد قیمت نفت برنت
بوده است .با در نظر گرفتن قیمت  09دالر برای نفت مرجع در مارس  8411میتوان
قیمت هر بشکه نفت تولیدی از میدان آزادگان جنوبی را به صورت زیر در نظر گرفت:
) P = 0.75 ∗ (0.97 ∗ PBench ) + 0.25 ∗ (1.01 ∗ PBench
() 3
⇒ P = 0.9114 ∗ P_Brent
()14
قیمت نفت برنت نیز بر اساس آخرین پیشبینی موجود از اداره اطالعات انرژی امریکا
(پیشبینی ) 8419 1در نظر گرفته شده و قیمت نفت تولیدی از میدان آزادگان جنوبی
نیز طبق فرمول فوق محاسبه شده است .در سناریو مرجع این مقاله ،از میان سه پیشیبنی
ارائه شده توسط اداره اطالعات انرژی امریکا (سناریوهای پایین ،مرجع و باالی قیمت)
سناریوی قیمت پایین مد نظر قرار گرفته شده است .چرا که با واقعیت فعلی سازگاری
بیشتری دارد .البته در تحلیل حساسیت قیمت ،سایر سناریوها نیز بررسی شدهاند.
 -2-1-4پارامترهای رژیم مالی IPC
پارامترهای به کار رفته در رژیم مالی  IPCبه شرح جدول ذیل میباشد.
جدول ( :)4پارمترهای رژیم مالی IPC
شرح
دستمزد پایه (فی در بشکه)
حد بازیافت هزینه
دوره تقسیط سرمایه
نرخ هزینه بانکی
تعدیل دستمزد بر اساس قیمت
نفت
بازه 1
بازه 8
بازه 9
بازه 0
تعدیل دستمزد بر اساس عامل R
بازه 1
بازه 8
بازه 9
بازه 0

مقدار
11
%94
0
%1
تعدیل دستمزد
قیمت
%114
04
%184
14
%104
14
%194
>14
 R-Factorتعدیل دستمزد
%144
4289
%19
429
%89
1
%14
>1

منبع :مفروضات تحقیق
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 -3-1-4پارامترهای رژیم مالی PSC
پارامترهای مربوط به رژیم مالی مشارکت در تولید نیز در مدل مورد بررسی به شرح
جدول ذیل تعیین شده است.
جدول ( :)5پارامترهای رژیم مالی مشارکت در تولید
مقدار
%19
%94

شرح

نرخ بهره مالکانه
حد بازیافت هزینه (پس از کسر نرخ بهره مالکانه)
مالیات بر درآمد:
نرخ مالیات بر درآمد شرکت

%81

دوره استهالک سرمایه (سال)
سهم دولت از نفت فایده (در اسالید اول عامل )R

9
%94
 R-Factorتغییر سهم دولت

نحوه تعدیل سهم دولت بر اساس عامل R
بازه 1

4/9

%144

بازه 8

1

%184

بازه 9

1/9

%104

بازه 1/9> 0

%184

منبع :مفروضات تحقیق

 -2-4نتایج
قبل از بیان نتایج به دست آمده ذکر این نکته ضروری است که در حالت اولیه پارامترهای
دو قرارداد به گونهای تنظیم شده که مؤلفههای اصلی (نرخ بازده داخلی و دریافتی) شرکت
خارجی در هر دو قراداد یکسان شود .لذا یکی از نتایج مهم به دست آمده از مدل این
است که صرف نظر از نوع قرارداد ،میتوان پارامترهای قرارداد را به نحوی تنظیم نمود که
نتایج یکسانی حاصل شده و سودآوری و دریافتی شرکت خارجی از حد مشخصی فراتر
نرود .برای مثال در مدل مورد بررسی ،در صورت ثابتبودن تمام عوامل و با مبنا قراردادن
رژیم مالی  ،IPCمیتوان در رژیم مالی مشارکت در تولید ،تنها با تغییر سهم دولت از نفت
فایده و نرخ مالیات ،به بیش از  14ترکیب مختلف از این دو پارامتر دست یافت که نتایج
یکسانی را در رژیم مالی مشارکت در تولید با رژیم مالی  IPCایجاد مینمایند .از این رو
به منظور مقایسه صحیح دو رژیم مالی در قسمت تحلیل حساسیت ،یکی از ترکیبهای
مذکور ( %94سهم نفت فایده و  %81نرخ مالیات) در رژیم مالی مشارکت در تولید لحاظ
شده تا در حالت اولیه دو رژیم مالی مورد بررسی از نتایج برابری برخوردار باشند.
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 -1-2-4شاخصهای اقتصادی ارزیابی رژیم مالی
مهمترین شاخصهای اقتصادی جهت ارزیابی رژیمهای مالی در مطالعات موجود در جدول
زیر بیان شده است که در این مقاله نیز سعی شده است موارد قابل استفاده در هر دو
رژیم مالی مورد بررسی ،محاسبه و نتایج آن ارائه گردد.
جدول ( :)6شاخصهای ارزیابی اقتصادی قراردادهای نفتی
مطالعه
بانک
)8448
صندوق بینالمللی پول
()IMF, 2012
دیوید جانستون)8449( 1
جهانی

(توردو،

دانیل جانستون)8449( 2

شاخصهای ارزیابی
ارزش فعلی خالص ( ،)NPVنرخ بازده داخلی ( ،)IRRنرخ سودآوری ( ،)PRاهرم
عملیاتی ( ،)Operating Leverageدریافتی دولت و شاخص صرفهجویی
ارزش فعلی خالص ( ،)NPVنرخ بازده داخلی ( ،)IRRنرخ مؤثر مالیات ،ضریب
تغییرات و شاخص سودآوری
دریافتی دولت ،نرخ بهرهمالکانه مؤثر ،مشارکت دولت ،شاخص صرفهجویی،
فزاینده/کاهنده بودن سیستم و ریسک اکتشاف
نرخ بهرهمالکانه مؤثر ،شاخص صرفهجویی ،شاخص حق مالکیت ،حد بازیافت هزینه
و فزاینده/کاهنده بودن سیستم

شاخص های اقتصادی استفاده شده در این مقاله در جدول زیر محاسبه شده است نیز
نشان میدهد دو رژیم مالی در سناریوهای مختلف از نتایج مشابهی برخوردار هستند.
جدول ( :)7شاخصهای اقتصادی دو رژیم مالی  IPCو  PSCدر سناریوهای مختلف
شاخصهای اقتصادی
)IOC's NPV (@10%
Break Even Price9
IRR
PR0
NPV/BOE9
Govt. Take
Operating leverage1

سناریو مرجع
PSC
IPC
811
988/9
98/3
98/8
%11
%11
1/1
1/1
4/08
4/90
%31
%31
%09
%09

سناریو بدبینانه
PSC
IPC
01418419/3
01/1
%1
%8
4/3
4/1
4/111/98%141
%110
%98
%98

سناریو خوش بینانه
PSC
IPC
1189/3
8410
90/9
99/9
%18
%18
1/0
1/0
1/98
1/99
%31
%34
%81
%81

منبع :محاسبات تحقیق
David Johnston
Daniel Johnston

1
8

 9قیمت سر به سر ،قیمتی است که در آن ارزش فعلی سود خالص پیمانکار مثبت میگردد.
 0نرخ سودآوری ( ) Profitability Rateبرابر است با نسبت مجموع ارزش فعلی خالص پروژه و هزینه سرمایهای
پروژه به ارزش فعلی خالص هزینه سرمایهای پروژه .این شاخص سود هر یک دالر سرمایهگذاری صورت گرفته شده
را اندازهگیری نموده و جهت مقایسه پروژههای مختلف توسط شرکتهای نفتی استفاده میشود (توردو.)13 :8448 ،
 9شاخص ارزش خالص فعلی پروژه در هر بشکه معادل نفت ،بیانگر میزان سودی است که پیمانکار در هر بشکه نفت
تولیدی از میدان دریافت خواهد نمود که برای مقایسه پروژههای مختلف توسط شرکتهای نفتی به کار میرود
 1اهرم عملیاتی برابر است با نسبت ارزش فعلی کل هزینههای پروژه به ارزش فعلی کل درآمدهای آن که هرچه این
میزان باالتر باشد ،ریسک کاهش سودآوری پروژه در قیمتهای پایین باالتر است.
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 -2-2-4تقسیم درآمد و هزینه میان طرفین
در نمودارهای زیر نحوه توزیع درآمد و هزینه میان طرفین قرارداد در هر دو رژیم مالی
 IPCو مشارکت در تولید ( )PSCنمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میگردد،
بازپرداخت هزینههای صورت گرفته توسط پیمانکار در رژیم مالی  IPCدر سالهای اولیه
تولید نسبت به قرارداد مشارکت در تولید ،کمتر است که دلیل آن طبق مفروضات
فوقالذکر ،تقسیط هزینههای سرمایهای دوره توسعه برای  9سال میباشد.
دولت Government

۴۰۰۰

Fee

۳۰۰۰

دستمزد

۲۰۰۰

Cost Recovery
بازیافت هزینه

۱۰۰۰

Exploration
Costsهای اکتشافی
هزینه

()۱۰۰۰
()۲۰۰۰

Development
Costs
هزینه های توسعه ای

()۳۰۰۰

Operating
Costs
اری
های تعمیر و نگهد
هزینه
and Maintenance

نمودار ( :)2تقسیم هزینه و درآمد در رژیم مالی IPC
منبع :محاسبات تحقیق
بهره مالکانه Royalty

۴۰۰۰

پیمانکار Profit
نفت فایده Oil
)(Contractor
Cost Petroleum
نفت هزینه

۲۰۰۰
۱۰۰۰
۰

Indirect
Costs
غیر مستقیم
هزینه های

()۱۰۰۰

Exploration
Costsهای اکتشافی
هزینه

()۲۰۰۰

Development
هزینه های توسعه ای
Costs
Operating
Costs
اری
های تعمیر و نگهد
هزینه
and Maintenance

()۳۰۰۰

نمودار ( :)3تقسیم هزینه و درآمد در رژیم مالی PSC
منبع :محاسبات تحقیق

US$Million

)(Govtدولت
نفت فایده
Profit Oil:

۳۰۰۰

میلیون دالر

Indirect
Costs
غیر مستقیم
هزینه های

۰
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در نمودار زیر زمانبندی تحقق درآمد برای دولت در مقایسه با جریان نقدی پروژه در هر
دو رژیم مالی نشان داده شده است .بر این اساس مشاهده میگردد که در رژیم مالی IPC
درآمد دولت در سالهای ابتدایی تولید بیشتر بوده و در عوض در سالهای میانی کمتر
است و در سالهای ا نتهایی قرارداد نیز درآمد دولت در هر دو رژیم تقریبا یکسان است.
لذا میتوان گفت بازیافت هزینه پیمانکار در رژیم مالی  IPCکندتر از رژیم مالی مشارکت
در تولید صورت میگیرد و اصطالحا کارمزد افتتاحی ( )front-end loadدر رژیم مالی
 IPCبیشتر است که این مسئله میتواند ریسک سرمایهگذاری را برای پیمانکار افزایش
داده و از جذابیت قرارداد بکاهد.
میلیون دالر

۴۰۰۰
۳۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰
۰
()۱۰۰۰
()۲۰۰۰
()۳۰۰۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

سال
درPSC
Gov.
Cash
PSC
دولت
flowنقدی
جریان

Gov.درIPC
IPC
Cashدولت
 flowنقدی
جریان

project
cash
flow
نقدی پروژه
جریان

نمودار ( :)4زمانبندی تحقق درآمد برای دولت در مقایسه با جریان نقدی پروژه
منبع :محاسبات تحقیق

 -3-2-4انعطافپذیری
یکی از مهمترین شاخصههای قراردادهای نفتی ،میزان انعطافپذیری و اصطالحا
فزایندگی 1آن است .فزایندگی رژیم مالی به این معنا است که همزمان با افزایش درآمد
پروژه ،سود هر دو طرف (و نه فقط یکی از طرفین) افزایش یابد .این مسئله از شاخصههای
صنایع دارای ریسک سرمایهگذاری باال همچون صنعت نفت و گاز است .در حالی که در
سایر صنایع ،شرکتها بعد از فروش کاال و خدمات خود به دولت ،مبلغ مشخصی را دریافت
میدارند ،اما در صنعت نفت و گاز ،شرکتهای نفتی بینالمللی معموال از طریق سهیم
شدن در بخشی از درآمدها ،تولید ،سود و یا ترکیبی از این موارد ،پاداش و حق الزحمه

Progressivity

1
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خود را دریافت مینمایند .دلیل اصلی این تفاوت بنیادی و قابل توجه وجود ریسکهای
بسیار شدید در فعالیتهای نفتی است (جانسون و جانسون .)84191 ،بنابراین قراردادی
که فزایندگی و انعطافپذیری الزم را نداشته باشد در واقع تناسبی میان ریسک و پاداش
تعلق گرفته به پیمانکار ،قائل نشده است و از جذابیت کافی سرمایهگذاری برخوردار نخواهد
بود .لذا یک رژیم مالی مناسب ،باید بگونهای طراحی شود که در صورت افزایش درآمد
پروژه از طرق مختلف همچون افزایش قیمت نفت ،سود پیمانکار افزایش یافته و دریافتی
دولت نیز کاهش نیابد .طبق نمودار زیر تحلیل حساسیت نتایج در رژیم مالی  IPCو PSC
حاکی از آن است که با افزایش قیمت نفت ،نرخ بازده داخلی شرکت خارجی ( )IOCدر
رژیم مالی مشارکت در تولید ( )PSCروند صعودی خواهد داشت ،در حالی که در رژیم
مالی  IPCافزایش سودآوری پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت ،از حد مشخصی فراتر
نخواهد رفت .به گونهای که اگر به عنوان مثال قیمت پیشبینی شده نفت در مدل  0برابر
گردد ( 944درصد افزایش یابد) نرخ بازدهی داخلی پیمانکار در رژیم مالی به  1123درصد
خواهد رسید ،در حالی که این میزان در رژیم مالی مشارکت در تولید معادل  9921درصد
خواهد بود.
۳۲.۷%
۱۶.۵%

نرخ بازده داخلی

۳۵.۰%
۳۰.۰%
۲۵.۰%
۲۰.۰%
۱۵.۰%
۱۰.۰%
۵.۰%
۰.۰%

۶۰%
۷۸%
۹۶%
۱۱۴%
۱۳۲%
۱۵۰%
۱۶۸%
۱۸۶%
۲۰۴%
۲۲۲%
۲۴۰%
۲۵۸%
۲۷۶%
۲۹۴%
۳۱۲%
۳۳۰%
۳۴۸%
۳۶۶%
۳۸۴%
تغییرات قیمت نفت
IPC
IRR
در in
نرخ بازده داخلیIPC

در IRR in
نرخ بازده داخلیPSC
PSC

نمودار ( :)5تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی نسبت به قیمت
منبع :محاسبات تحقیق

طبق نمودار فوق ،در صورت کاهش قیمت نسبت به حالت اولیه ،کاهش بازدهی داخلی
پیمانکار در رژیم مالی  IPCشدیدتر از رژیم مالی مشارکت در تولید خواهد بود .لذا در
مجموع این مسئله بیانگر انعطافپذیری پایین رژیم مالی  IPCدر مقایسه با رژیم مالی
مشارکت در تولید است که می تواند باعث کاهش جذابیت قراردادهای جدید نفتی ایران
Johnston and Johnston
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به خصوص در قیمتهای باالی نفت گردد .همچنین ،طبق نمودار ( )1مشخص میگردد
که در رژیم مالی مشارکت در تولید دریافتی پیمانکار با عبور قیمت نفت از مقدار مشخصی
تقریبا ثابت باقی مانده و دریافتی پیمانکار از  14/0درصد فراتر نخواهد رفت .اما در رژیم
مالی  IPCدریافتی پیمانکار به تدریج کاهش یافته و به  8/9درصد خواهد رسید .لذا
می توان گفت رژیم مالی مشارکت در تولید در صورت افزایش قیمت نفت ،همزمان با
افزایش سودآوری پیمانکار درصد دریافتی وی نسبت به دولت نیز کنترل میگردد ،اما در
رژیم مالی  IPCسودآوری پیمانکار بعد از رسیدن به مقدار مشخصی ،ثابت باقی مانده و
درصد دریافتی وی نیز کاهش مییابد.
۳۰%
۱۰%
-۱۰%
-۳۰%
-۵۰%
-۷۰%

۱۰.۲%
۲.۳%
دریافتی
پیمانکار در
IPC

۴۰%۲۰%۰%
۲۰%
۴۰%
۶۰%
۸۰%
۱۰۰%
۱۲۰%
۱۴۰%
۱۶۰%
۱۸۰%
۲۰۰%
۲۲۰%
۲۴۰%
۲۶۰%
۲۸۰%
۳۰۰%

تغییرات قیمت نفت

نمودار ( :)6تحلیل حساسیت دریافتی شرکت نفتی نسبت به قیمت
منبع :محاسبات تحقیق

از دیگر شاخصههای رژیم مالی ،مدتزمان بازگشت سرمایه برای سرمایهگذار است .طبق
نمودار زیر طول دوره بازگشت سرمایه در شرایط یکسان ،در تمام سطوح قیمت نفت ،در
قراردادهای مشارکت در تولید پایینتر از قراردادهای  IPCبوده و نسبت به افزایش قیمت
نفت ،روند نزولی دارد .در قراردادهای  IPCنکته قابل توجه آن است که با افزایش قیمت
نفت از حد مشخصی ،بازگشت سرمایه پیمانکار از حد مشخصی ( 8/8سال در مدل مورد
بررسی) کمتر نمیگردد که این مسئله نیز از جذابیت قرارداد میکاهد.
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سال

۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

۴۰%۲۴%۸%۸%
۲۴%
۴۰%
۵۶%
۷۲%
۸۸%
۱۰۴%
۱۲۰%
۱۳۶%
۱۵۲%
۱۶۸%
۱۸۴%
۲۰۰%
۲۱۶%
۲۳۲%
۲۴۸%
۲۶۴%
۲۸۰%
۲۹۶%
تغییرات قیمت نفت

دوره بازگشت سرمایه در PSC

دوره بازگشت سرمایه در IPC

نمودار ( :)7تحلیل حساسیت دوره بازگشت سرمایه نسبت به قیمت
منبع :محاسبات تحقیق

مقایسه رژیم مالی دو قرارداد حاکی از آن است که مهمترین دلیل تفاوت رفتار رژیمهای
مالی مورد بررسی در مواجهه با تغییرات قیمت ،تمایز در ماهیت قرارداد است .قرارداد
 IPCماهیتاً خدماتی است و همانند قراردادهای بیع متقابل ،پیمانکار هزینههای پرداخت
شده را بازیافت نموده و از دستمزد نسبتاً مشخصی که ارتباط چندان مستقیم و یک به
یکی با قیمت ندارد برخوردار میگردد .در واقع ارتباط میان نرخ دستمزد و قیمت نفت به
صورت پلکانی و محدود است ،اما در رژیم مالی مشارکت در تولید ،شرکت خارجی در
سود میدان شریک است و درآمدش مستقیما با قیمت در ارتباط است .این موضوع در
نمودار زیر که متوسط دستمزد پرداخت شده به پیمانکار در رژیم مالی  IPCو متوسط
نفت فایده اختصاص یافته به شرکت خارجی در رژیم مالی مشارکت در تولید را در سطوح
مختلف قیمت نشان میدهد ،قابل مشاهده است .طبق نمودار ( )1در رژیم مالی IPC
متوسط دستمزد پیمانکار با افزایش قیمت از سطح مشخصی ،نه تنها افزایش نمییابد،
بلکه به دلیل وجود مکانیسم عامل  Rبا کاهش روبرو شده و بعد از عبور تغییرات قیمت
از نرخ مشخصی ،ثابت باقی میماند .این در حالی است که در رژیم مالی مشارکت در
تولید ،متوسط نفت فایده تعلق گرفته به شرکت خارجی ،با افزایش قیمت روند صعودی
دارد و تنها در بعضی مقاطع به دلیل وجود مکانیسم عامل  Rبا شکستهای جزئی روبرو
میشود.
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دستمزد ()IPC
۱۱.۰
۱۰.۸
۱۰.۶
۱۰.۴
۱۰.۲
۱۰.۰
۹.۸
۹.۶
۹.۴
۹.۲
۹.۰

نفت فایده ()PSC
۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۴۰%۲۴%۸%۸%
۲۴%
۴۰%
۵۶%
۷۲%
۸۸%
۱۰۴%
۱۲۰%
۱۳۶%
۱۵۲%
۱۶۸%
۱۸۴%
۲۰۰%
۲۱۶%
۲۳۲%
۲۴۸%
۲۶۴%
۲۸۰%
۲۹۶%
تغییرات قیمت نفت
متوسط دستمزد (دالر در بشکه)

متوسط نفت فایده (دالر در بشکه)

نمودار ( :)8مقایسه حساسیت سهم پیمانکار از نفت فایده و پاداش (در  )IPCنسبت
به تغییرات قیمت
منبع :محاسبات تحقیق

یکی از شاخصهای اندازهگیری میزان فزایندگی قراردادهای نفتی ،شاخص سهم دولت از
منافع پروژه است .این شاخص از نسبت ارزش فعلی سود خالص دولت نسبت به ارزش
فعلی هزینههای عملیاتی و هزینههای تعمیر و نگهداری محاسبه میشود .از محاسبه این
شاخص در سطوح مختلف قیمت نفت میزان فزایندگی رژیم مالی قرارداد به دست میآید.
در واقع هر چقدر میزان فزایندگی قرارداد بیشتر باشد ،سهم دولت از منافع پروژه در
قیمت های باالتر باید افزایش یابد و در قیمتهای پایینتر نیز بالعکس باید کاهش یابد تا
سودآوری پیمانکار در قیمتهای پایین از حد مشخصی کمتر نگردد .همانطور که در
نمودار زیر مشاهده میگردد رژیم مالی  IPCدر صورت افزایش قیمت نسبت به رژیم مالی
مشارکت در تولید از فزایندگی بیشتری برخوردار است اما در صورت کاهش قیمت ،این
رژیم کاهنده بوده و سهم دولت از منافع پروژه به میزان کافی کاهش پیدا نمیکند که
این مسئله نیز از جذابیت قرارداد میکاهد.
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۹۰%
۸۰%

۶۰%
۵۰%

دریافتی دولت

۷۰%

۴۰%
۳۰%
۲۰۰%

۱۸۰%

۱۶۰%

تغییرات قیمت نفت

۱۴۰%
IPC

۱۲۰%

۱۰۰%

۸۰%

۶۰%

PSC

نمودار ( :)9مقایسه فزایندگی قراردادهای مشارکت در تولید و IPC
منبع :محاسبات تحقیق

 -4-2-4حساسیت نسبت به تغییرات هزینه
طبق نمودار زیر ،افزایش هزینه های عملیاتی منجر به کاهش سود دولت در هر دو رژیم
مالی میگردد ،اما سود پیمانکار نسبتاً با کاهش کمتری روبرو میگردد .این موضوع بیانگر
این است که ریسک افزایش هزینههای عملیاتی به طور مساوی میان طرفین تقسیم نشده
است و دولت با ریسک بیشتری روبرو است .چرا که افزایش هزینههای عملیاتی (در صورتی
که بازپرداخت هزینه ها با سقف در نظر گرفته شده در قرارداد محدود نشود) به دلیل
بازپرداخت کامل هزینهها ،سود پیمانکار را به خصوص در قراردادهای  ،IPCبا کاهش
چندانی مواجه نمیسازد ،اما درآمد دولت در مقابل به شدت کاهش مییابد .البته انتظار
میرود در صورت تعبیه مکانیسم شاخص صرفهجویی (اختصاص بخشی از هزینههای
صرفهجویی شده توسط پیمانکار به وی که مکانیسمهای مشخصی در قراردادهای نفتی
دارد) این مشکل تا حد زیادی مرتفع گردد .در این مقاله ،به دلیل عدم وجود شاخص
صرفهجویی در قراردادهای نفتی ایران ( )IPCرژیم مالی مشارکت در تولید نیز بدون این
شاخص طراحی شده است.
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۱۵۰۰۰

۵۰۰۰

ارزش خالص فعلی

۱۰۰۰۰

۰
۱۰

۹

هزینه عملیاتی

۸

Gov_PSC

۷

۵

۶

Gov_IPC

۴

۳

۲

IOC_IPC

۱
IOC_PSC

نمودار ( :)11تحلیل حساسیت ارزش فعلی سود طرفین نسبت به هزینههای عملیاتی
منبع :محاسبات تحقیق

در مورد هزینههای سرمایهای شرایط کمیمتفاوتتر است .بهگونهای که افزایش هزینههای
سرمایهای سودآوری پیمانکار را در رژیم مالی  IPCنسبت به رژیم مالی مشارکت در تولید،
بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد .این موضوع در نمودار زیر نمایانگر است .دلیل این مسئله
را میتوان در تقسیط بازپرداخت هزینههای سرمایهای در رژیم مالی  IPCدانست .لذا در
صورت افزایش هزینههای سرمایهای و یا در میادین پرهزینهتر ،جذابیت قراردادهای IPC
نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید کمتر خواهد بود.
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 -5جمعبندی و نتیجهگیری
از جمعبندی نتایج به دست آمده در این مقاله میتوان به این نتیجه رسید که هرچند
میتوان پارمترهای هر دو قرارداد را به گونهای تنظیم نمود که در حالت ایستا ،نتایج
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یکسانی حاصل شود ،اما به دلیل برخی محدودیتهای تعیین شده در قراردادهای نفتی
ایران ( )IPCهمچون تقسیط بازپرداخت هزینههای سرمایهای و عدم ارتباط مستقیم میان
دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان ،تغییر شرایط اقتصادی میتواند آثار متفاوتی
بر هر یک از این دو رژیم مالی داشته باشد .در خصوص عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد
پیمانکار و قیمت نفت ،می توان با افزایش نرخ پاداش پایه این کاهش جذابیت را جبران
نمود ،اما این مسئله چندان مطلوب به نظر نمیرسد .چرا که در رژیم مالی مشارکت در
تولید شرکت خارجی تنها در صورت افزایش شدید قیمت ،از سودآوری بسیار باالتر
برخوردار میگردد (نرخ بازدهی  99درصد در صورت  0برابر شدن قیمت در مدل مورد
بررسی) .حال اگر شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت بخواهد جذابیت قرارداد در
صورت افزایش قیمت نفت حفظ گردد ،باید از ابتدا نرخ پایه دستمزد باال قرار گیرد که در
این صورت ریسک عدم افزایش قیمت بر عهده دولت بوده و پیمانکار در طول دوره قرارداد
حتی اگر قیمت افزایش نیابد از نرخ سود باالتر از حد متعارف برخوردار خواهد شد.
در این مقاله تنها ،پیامدهای مالی رژیم مالی دو قرارداد با یکدیگر مقایسه شده است و
شاخصهای اقتصادی مطرح همچون نرخ سودآوری ،دریافتی ،بازدهی ،طول دوره بازگشت
سرمایه و مواردی از این دست محاسبه و مقایسه شده است .همانطور که بیان گردید ،در
نهایت چنین نتیجهگیری می شود که جذابیت قراردادهای مشارکت در تولید از منظر
شاخصههای مالی -اقتصادی بیشتر است و در صورت نبود اشکاالت اساسی حقوقی و
سیاسی ،استفاد از این نوع قراردادها میتواند به جذب سرمایه بیشتری منجر گردد.
لذا در مجموع می توان گفت ،با توجه به اینکه قراردادهای مشارکت در تولید از جذابیت
باالتری نسبت به قراردادهای نفتی ایران ( )IPCبرخوردار است ،میتوان بدون ارائه
امتیازات بیشتر جهت جذب سرمایهگذاران خارجی ،با انعقاد قراردادهای مشارکت در
تولید ،به نتایج کامال یکسان و مشابهی به لحاظ مالی و اقتصادی دست یافت .البته ابعاد
حقوقی و سیاسی این مسئله ،موضوع بحث این مقاله نبوده و نیاز به بررسی جداگانه دارد.
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