جستاری تحلیلی بر مدل قراردادهای باالدستی و وضعیت موجود

مطالعــه و بررســی مــدل و ســاختار قــرارداد
جدیــد نفتــی  IPCدر حــال حاضــر بــا
جمعبنــدی و دریافــت نظــرات صاحبنظــران
و کارشناســان و بــا اســتفاده از منابــع علمــی و
مراجــع جهانــی بــا هــدف کمــک بــه اصــاح
و ارتقــاي مــدل جدیــد بهخصــوص از جهــت
عملیاتــی و اجرایــی و تطابــق بــا وضعیــت
موجــود داراییهــای باالدســتی تحــت
حاکمیــت وزارت نفــت و لــزوم رقابــت موثــر
در ســطح جهانــی بهويــژه در مقطــع تاریخــی
فعلــی وکارســاز نمــودن ایــن مــدل قــراردادی
در نظــام بنــگاه داری اقتصــادی جدیــد و
بینالمللــی شــدن صــورت گرفتــه اســت.
در هــر دوره زمانــی بســته بــه ســطح پتانســیل
فنی(نیــروی انســانی متخصــص و تجهیــزات)
و مالی(تــوان اقتصــادی و پولــی) ســتانده
طرفیــن قراردادهــای باالدســتی نفتــی در
ســیر بلــوغ تاریخــی خــود تغییــر و تحوالتــی
داشــته و البتــه صرفنظــر از ایــن پارامترهــای
سرشــتی در هــر کشــور ،متغیرهــای واجــد
عــدم اطمینــان ( )Uncertaintyدر ایــن
تجــارت اکتشــاف و تولیــد( )E&Pیعنــی
سیســتمهای هیدروکربنــی و مخــازن از
یــک طــرف و تغییــرات قیمتــی محصــوالت
تولیــدی از طــرف دیگــر ،مــدل قراردادهــا را
جهــت حفــظ تابــع "دینامیکــی حداکثرســازی
ســود یــا ســتانده طرفیــن" تحــت کنتــرل داشــته
اســت.
لحــاظ دو تابــع حداکثــر نــرخ تولیــد موثــر از
مخــزن( )MERو حداکثرســازی دینامیکــی
ســود طرفیــن( )DMBدر مــدل قراردادهــای
نفتــی کار حســاس و هنرمندانــه ای اســت
کــه در چنبــره قــدرت تیمهــای حرفــهای
مذاکرهکننــده و مقــررات و نظامهــای
توانمنــد مدیریتــی در اقتصــاد باالدســتی
اســت و از ایــن منظــر ،طیــف رژیمهــای
مالــی پیشــرونده و یــا برعکــس پســروندهای
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را بهوجــود آورده و نهایت ـاً آســتانه ســوددهی
طرفیــن را رقــم زده اســت .در مدلهــای
ایــدهآل پیشــرونده بــار مالــی قراردادهــا در طــول
عمــر میــدان توســعه یافتــه و در هــر دورهي
حسابرســی ،ســود بازگشــتی بــرای طرفیــن باالتــر
میرود(علیرغــم نوســانات واجــد عدماطمینــان
پارامترهــای فنــی مخزنــی و قیمتهــا) .تعــداد
کمــی از ایــن مدلهــای قــراردادی امــروز در
جهــان پيشــرونده ( )Progressiveبودهانــد.
ســتانده ایــن نــوع مدلهــای پیشــرونده
بیشــتر روی فاکتورهایــی مثــل پاداشهــا،
رویالیتیهــا ،مالیاتهــای مختلــف و
شــراکت در ســود حاصــل از تولیــدات
متمرکــز میشــود و سیســتمهای حسابرســی
حســاس و دقیقــی آن را کنتــرل میکننــد.
در واقــع میتــوان گفــت امــروزه ایــن،

نــوع قــرارداد نیســت کــه حداکثرســازی

ســتانده طرفیــن را مدیریــت میکنــد بلکــه
سیســتم مالــی و تعریــف فاکتورهــای موثــر

در مســیرهای مالــی اســت کــه یــک قــرارداد

بــرد -بــرد مطمئــن را رقــم زده اســت.

بهعنــوان مثــال اگــر انتقــال فنــاوری ،یــک

ســتانده هــدف بــرای صاحبــان منابــع نفتــی یــا
دولتهــا از پیمانــکاران بینالمللــی اســت اگــر
تعهــد انجــام دقیــق ایــن هــدف و ســتانده آن بــه
مســیر و تعهــد مالــی مرتبــط آن گــره نخــورد،
صرف ـاً یــک متــن تجملــی در قــرارداد خواهــد
بــود و کمتــر تحقــق پیــدا کــرده اســت.
در شــكل 1-بهنقــل از صاحبنظــر دیویــد
جانســون ،میانگیــن تغییــرات ســتانده دولتهــا
در انــواع قراردادهــای موجــود امــروزی بــا
نفــت  20و  60دالری نشــان داده شــده اسـت.
همانطــوری کــه مــی بینیــم ،تعــداد کمــی
از قرادادهــا پیشــرونده و درصــد ســتانده
دولتهــا در آنهــا قابلتوجــه بــوده اســت.
اجــازه دهیــد تحلیلمــان را بــا یــک نمــودار
ســاده امــا کارگشــا شــروع کنیــم؛ شــكل2-
ســیر تحــوالت قراردادهــا براســاس ارتبــاط
دو پارامتــر "احتمــال دســتيابي بــه يــك
مخــزن هيدروكربنــي" و "قــدرت حاكميــت"
را نشــان ميدهــد .کشــور مــا نيــز از همیــن
رونــد و پارامترهــای مرتبــط بــا آن تبعیــت
میکنــد .همانطــور كــه در شــكل 2-نشــان
داده شــده اســت ،پیچیدهتــر شــدن امــکان
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اکتشــاف و تولیــد از مخــازن هیدروکربنــی
علیرغــم پیشــرفت علــم و تکنولــوژی از
یــک ســو و نیــز افزایــش قــدرت حاکمیــت
و مالکیــت صاحبــان ایــن منابــع از ســوي
دیگــر ،قراردادهــای امتیــازی دیریــن را بــه
قراردادهــای خدماتــی صــرف ســوق داده و در
ایــن بــازه از میانبــر مشــارکت در تولیــد هــم
همــواره اســتفاده شــده اســت .درجــه پایــداری
قراردادهایــی برد–بــرد و تغییــرات ســتانده دو
طــرف در ایــن بلــوغ تاریخــی دســتخوش ایــن
تغییــرات بــوده و هــر طرفــی ،چــه صاحبــان
منابــع و چــه صاحبــان فنــاوری و پــول ســعی
کــرده انــد بــه ســمت طــرف مقابــل برونــد.
 NOCهــا میخواهنــد پــول و فنــاوری کســب
کننــد و خــود و شــرکتهای تحــت پوششــان
 IOCشــوند و البتــه  IOCهــا دنبــال داشــتن
مخــازن بیشــتر و  Booked Reserveبــرای
سهامدارانشــان.
قرادادهــای مــدرن امتیــازی امــروز بــا شــرایط
خــاص خــود تحــت عنــوان Royalty Tax
رژیمهــای مالــی پیشــروندهای را رقــم زدهانــد
و ســتانده صاحبــان منابــع هیدروکربنــی آنهــا
امــروزه بســیار بــاال بــوده اســت.
کشــور مــا در ســیر قراردادهــای امتیــازی
قدیمــی ،مشــارکت در تولیــد و خدماتــی خود
تــا قراردادهــای بیعمتقابــل بعــد از انقــاب کــه
همــان قــراداد  Flat feeخدماتــی بــود بســته بــه
مدیریــت همیــن پارامترهــای نشــان داده شــده
در شــكل ،2-تجربیاتــی داشــته و امــروزه بــر
اســاس دو محــور اصلــی یعنــی:
 -1مدیریـــت صحیـــح از مخـــازن بهويـــژه
ـرا در نيم ــه
میادی ــن تولی ــدی ب ــزرگ ک ــه اکث ـ ً
دوم عمـــر خـــود هســـتند ،و  -2موقعیتهـــای
جدیـــد اکتشـــافی کـــه از وضعیـــت
زمینشناســـی پُرریســـک و انـــدازه متوســـط و
کوچک ــی برخ ــوردار ب ــوده و در حوضهه ــای
رس ــوبی ش ــناخته ش ــدهای همچ ــون زاگ ــرس
و خلیـــج فـــارس قـــرار نگرفتهانـــد ،تاکتیـــک
تغییـــر مـــدل قـــراردادی را اجتن ــاب ناپذی ــر
دانســـته و قـــدم بـــه تغییـــر و تحـــول گذاشـــته
اســـت.
صرفنظــر از ایــن فاکتورهــای داخلــی و

سرشــتی داخــل کشــور ،عوامــل خارجــی و
بینالمللــی هــم لــزوم چنیــن تغییــر تاکتیکــی
را اجتنابناپذیــر میکنــد.
امــروزه نگــرش همکاریهــای فناورانــه
( )Technical collaborationو مــدل توســعه
و تولیــد بــا منابــع مالــی بینالمللــی بهعنــوان
رکــن اساســی امنیــت و توســعه پایــدار صنعــت
باالدســتی نفــت و گاز در جهــان بدیهــی
بهنظــر ميرســد .هیــچ تولیدکننــده اصلــی در
جهــان امــروز  Capexتأمیــن ســوخت فســیلی
از دل زمیــن را بــرای عرضــه بــه همــه جهــان
بــه تنهایــی تقبــل نمیکنــد .بنیادهــای مالــی و
کنسرســیومهای صاحــب فنــاوری در حــال
رشــد در هــر دو طــرف  NOCو  IOCهســتند.
مکزیــک و برزیــل و مالــزی و  ...پیشــرو ایــن
نحلــه جدیــد هســتند و دســتاوردهای مهمــی
هــم در ایــن رهگــذر داشــتهاند.
چــه بخواهیــم ،چــه نخواهیــم بایــد ســریعتر
در ایــن مســیر قــرار گیریــم و از تغییــر وضعیت
فعلــی نهراســیم .امــا قبــل ازتبییــن هــر مدلــی
بایــد بــه بررســی داشــتهها و وضعیــت دقیــق
داراییهــای باالدســتیمان بپردازيــم.
امـــروز در زنجیـــره اصلـــی باالدســـتی،
اکتشـــاف ذخایـــر متعـــارف فوقبـــزرگ
و بزرگمـــان ســـپری شـــده اســـت و
نامتعارفهـــا هنـــوز دســـتنخورده
ماندهانـــد .بلوکهایـــی بـــا ســـاختمانهایی

پیچیدهتـــر و پُـــر ریســـک واجـــد گاز و
نف ــت و بهوي ــژه نف ــت س ــنگین زی ــاد داری ــم.
لرســـتان ،ایـــران مرکـــزی ،مکـــران ،مغـــان
و فـــارس واجـــد چنیـــن شـــرایطی هســـتند.
بنابرایـــن ،وضعیـــت یکپارچـــه بـــودن در
نگ ــرش قرارداده ــا همی ــن اول کار ب ــا ی ــک
گ ــزارش توجیه ــی اکتش ــافی منتف ــی اس ــت.
اگ ــر پیمان ــکاری خارج ــی انگی ــزه کار روی
ایـــن پتانســـیلها را داشـــته باشـــد ،منطـــق
قراردادهـــای امتیـــازی مـــدرن امـــروزی
بهتریـــن مـــدل بـــرای ماســـت .یعنـــی یـــک
پل ــه ب ــه جل ــو ب ــرای کاه ــش ع ــدم اطمین ــان
و سرشـــت نمایـــی احتماالتـــی داراییهـــای
پُرریســـک اکتشـــافیمان کـــه میبایـــد
جانشـــین تولیـــد شـــدهها شـــوند.
بـــرای نامتعارفهـــا چـــرا بهصـــورت
مشـــارکت در تولیـــد عمـــل نکنیـــم .ذخایـــر
نفـــت ســـنگین و فـــوق ســـنگین بزرگمـــان
و شـــیل نفتها و ....؟
در میادیـــن مشـــترک کـــه زمـــان و رقابـــت
بســـیار مهـــم اســـت ،آیـــا میتوانیـــم انتظـــار
قـــرارداد خدماتـــی بـــا ریســـک را داشـــته
باشـــیم؟ آیـــا بیعمتقابـــل جـــواب داد کـــه
مـــدل جدیـــد خدماتـــی جـــواب بدهـــد؟
ِ
مشـــترک
اســـتراتژی تولیـــد از میادیـــن
رقابتـــی ،امـــروزه مشـــارکت در تولیـــد و
مدیریـــت واحـــد اســـت.
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بنابرایـــن مـــا هنـــوز درک مشـــخصی
بهصـــورت تخمینهـــای احتماالتـــی و
استوکاس ــتیک ب ــا س ــاز و کار Risk-Reward
از داراييهـــای باالدســـتیمان در وضعیـــت
موجـــود و در وضعیـــت آتـــی (حتـــی
بیننســـلی) نداریـــم .همیـــن  52فرصتـــی
کـــه در کنفرانـــس تهـــران معرفـــی شـــد،
ای ــن مطل ــب را ب ــرای صاحبنظ ــران مح ــرز
کـــرد .مدیریـــت داراییهـــای باالدســـتی
مســـئولیتپذیری و عـــدم محافظـــهکاری
مدیـــرا ن ارشـــد را میخواهـــد و همـــت
جوان ــان کارش ــناس فرهیخت ــه ای ــن وزارتخان ــه
را بـــا یـــک برنامـــه راهبـــردی و ضربتـــی
جمعـــی از طـــرف وزارت و شـــرکت نفـــت
بـــا هـــم؛ از درون و نـــه از بیـــرون .امـــروزه
سیســـتمی بهنـــام  PARMیـــا مدیریـــت

ریســـک داراییهـــای نفتـــی بـــا تیمهـــای
چنـــد تخصصـــی و یکپارچـــه ،ســـبدهای
داراییهـــای باالدســـتی را بهصـــورت
پورتفولیوهای ــی ب ــا تعری ــف مش ــخصی ازتاب ــع
ریســـک یـــا عـــدم اطمینـــان و ارزش مالـــی
مترت ــب ب ــر آنه ــا جه ــت تطاب ــق ب ــا ســـبدی
از مـــدل قراردادهـــا و رژیمهـــای مالـــی

خاصشـــان معرفـــی میکننـــد.
مــا بــدون تدویــن و ســاخت چنیــن سیســتمی
بــا درک مشــترک در حــوزه مجریــه و مقننــه

صرف ـاً بــا یــک تیــپ قــرارداد خدماتــی وارد
معرک ـهای شــدهایم کــه حرفهایهــا در اولیــن
قدمهــا از مــا فاصلــه زیــادی خواهنــد گرفــت؛
چنانکــه گرفتهانــد در خــال ایــن چندیــن
ســال پیشــا و پســاتحریم .قراردادهــای صنعــت
نفــت و باالدســتی قــرارداد خریــد هواپیمــا و

یــا کارخانــه نیســت .اگــر میگوییــم میادیــن
مشــترک امــروز در اولویــت اســت ایــن
میتوانــد یــک منطــق مدیریتــی باشــد کــه
هــر کــس جــای مــا بــود خــوب ایــن شــعار
را م ـیداد و لیکــن میتوانســت یــک خروجــی
آنالیــز حــدی( )Frontier Analysisدر تحلیــل
پورتفولیوهــا باشــد کــه کار سیســتمی متمرکــز
در مدیریــت داراییهــای باالدســتی اســت
(Petroleum Asset Risk Management
.)System
وقتی مدیریت دارایی باالدســـتی سیستماتیک
نداریـــم تـــا بـــه بیپولـــی میرســـیم فرمان
میدهیم اولویـــت اکتشـــافیتان را بگذارید
در مناطق مـــرزی و مشـــترک! این فقط یک
تاکتیـــک مدیریت عمومـــی اســـت و البته
ناصحیح ،نه یک درک مســـتدل از اکتشـــاف
سیستماتیک در بســـته پورتفولیوهای اکتشاف
و توســـعه و تولید.
قراردادها یک فراینـــد تطابقی و مدلی نهایی
برای تجـــارت اکتشـــاف و تولیدنـــد .البته
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DMB: Dynamic Maximum Beneficiation
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MER: Maximum Efficient Rate

پـــس از اعمال چنیـــن سیســـتم مدیریتی در
داراییهای باالدســـتی و بـــدون وجود چنین
بســـتههای دســـتهبندي شـــده و تخمین زده
شـــده در نظامهای تخمینگـــری احتماالتی
بهصـــورت  Risk-Rewardهمچنانكـــه در
شـــكل 1-دیدیم ،نمیتوانند کارگشـــا باشند.
انتظار ســـتانده تخمین زده شده ما()EMV

یـــا ارزش پولی مـــورد انتظار بـــرای تمام
داراییهای باال دســـتیمان کجـــا پردازش

شـــده اســـت؟ بگویید تا بعـــد مدلهای
تطابقـــی قراردادیشـــان را تبیین کنیم.

فکـــر میکنیـــم جوهـــر اقتصـــاد مقاومتـــی
همینجـــا نهفتـــه اســـت .اقتصـــاد مقاومتـــی

نتیجـــه یـــک سیســـتم مدیریتی–کارشناســـی
هوشـــمند اســـت در عرصـــه تقابـــل و

تعامـــل بـــا حرفهایهـــا در صنعـــت نفـــت

جهانـــی .ضعـــف دســـتگاه کارشناســـی و
مدیریتـــی منســـجم و کارا دربخشهـــای
مختلـــف مربـــوط بـــه مدیریـــت داراییهـــای
باالدس ــتی در رون ــد تاریخ ــی و از نقط ــه نظ ــر
فن ــی– حقوق ــی و مال ــی مح ــرز اس ــت و بای ــد
بـــرای آن کاری کـــرد.
نقص بایبک در طول ســـه نســـل تحولیاش
این شـــد که بـــرای مدیریـــت صیانتی مدل
 MDPیـــا  MPPباید داینامیک باشـــد پس
مـــدل مالـــی بایـــد  Open Capexباشـــد و
بـــرای انتقال و یـــا همکاریهـــای فناوری و
حرکت از ســـاز و کار  DUIبه  STIهمزمان
میخواهیـــم و بســـتر مناســـب گیرنـــده در
بخـــش خصوصـــی توانمند یعنـــی E&Pها
و بديهي اســـت نمیشـــود در بازه  7ســـال
اول قراردادهایـــی از این نوع ،به آن دســـت
يافـــت؛ پس آهنـــگ تغییر مدل قـــراردادی
را دادیـــم ،غافـــل از اینکـــه بـــدون ایجاد
یک سیســـتم هوشـــمند مدیریت ریســـک
داراییهـــای باالدســـتی(مدیریت مخازن) و
یک بســـتر گیرنده مشـــخص دریافت و ارتقا
فناوری نمیتـــوان تنها با یک نـــوع قرارداد
خدماتـــی این جهش و موتاســـیون را در بدنه
صنعـــت نفت ایجـــاد نمود.
IPC: Iranian Petroleum Contract

