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انعطافپذيري قراردادهای حفاری با تغييرات جهاني قيمت نفت
صادق قاسمی* ،دانشگاه تهران     عباس کاظمی نجفآبادی ،دانشگاه عالمه طباطبایی

در ایـن مقالـه سـعی شـده ضمـن اثبـات وابسـتگی قیمـت خدمـات حفـاری بـه قیمـت جهانـی نفـت،
انعطافپذیـری قراردادهـای حفـاری یک شـرکت ملـی ایرانی ،بهعنـوان نمایندهی شـرکتهای ملی
مطالعـه شـود .سـعی شـده بـه این سـؤال پاسـخ داده شـود کـه چه عامـل یا عواملـی سـبب محدودیت
انعطـاف ایـن قراردادهـا شـده اسـت؟ مشـخص شـده کـه انعطافپذیـری شـرکت ملـی مـورد نظـر
توسـط دو متغیر اساسـی محدود شـده اسـت .ماهیت ملی بودن این شـرکت باعث شـده این شـرکت
بـه نوعـی مجبـور بـه عقـد قراردادهـای دراز مـدت حفاری گـردد .این مسـأله مانـع از بهره منـدی این
شـرکت از مزایـای شـرایط بازارعرضـه و تقاضـا (بهخصـوص در سـالهای اخیر که قیمـت نفت افت
داشـته) شـده اسـت .شـروط سـختگیرانهی فسـخ قـرارداد نیـز مانـع از آن شـده کـه این شـرکت در
زمـان افـت قیمـت نفـت از مزایـای دکل ارزان در بازار سـود ببـرد .همچنیـن عدم گنجانـدن بندهایی
در قـرارداد جهـت تعدیـل قیمت با نوسـانات قیمـت نفت بهشـدت از انعطافپذیـری قراردادهای این
شـرکت کاسـته اسـت .عقـد قراردادهـای کوتاهمدتتـر یـا حداقـل تبدیـل درصـدی از قراردادهـا به
قرادادهـای کوتاهمـدت ،تسـهیل شـرایط فسـخ و قـراردادن بنـد تعدیل قیمـت در اثر تغییرات اساسـی
بـازار میتواننـد قراردادهـای حفـاری منعطفتـر ایجـاد کننـد و در نهایـت سـود شـرکت را افزایـش
دهند.
قيمت نفت بهعنوان متغیری اقتصادي ميتواند نقش تعيينكنندهاي در
اقتصاد پروژههاي توسعهی ميادين نفتي و گازی داشته باشد .انتظار
ميرود که با افزایش قيمت نفت و در نتيجه سوددهي بيشتر پروژههاي
توسعهی ميادين نفت و گاز ،حجم فعاليتهاي حفاري در ميادين
افزايش يافته و با كاهش قيمت نفت اين روند معكوس گردد .با توقف
شدن پروژهها يا كاهش حجم فعاليتها در ميادين ،تعداد دكلهاي
بيكار افزايش يافته و اگر دخالتي در بازار انجام نشود ،رقابت افزايش
يافته و تعادل جديد بين عرضه و تقاضا منجر به كاهش قيمت اجارهی
دكلها و در نتیجه قیمت تمام شدهی پروژههای حفاری خواهد شد.
شركتهاي كارفرما بسته به نوع قراردادي كه با شركتهاي پيمانكار
منعقد كردهاند انعطافپذيري متفاوتي نسبت به اين تغييرات دارند .رفتار
شركتهاي ملي با شركتهاي بينالمللي يا شركتهاي مستقل نفتي از
الگوي متفاوتي پيروي ميكند .همچنين خود نوع قرارداد بسته به اينكه
از نوع روزپرداخت ،بر حسب متراژ حفاري يا  EPDباشد ،ميتواند
رفتار كارفرما و پيمانكار را بهگونهاي تعريف كند كه بر انعطافپذيري
قراردادهاي فيمابين اثر بگذارد .مدت قرارداد نيز از متغیرهاي مؤثر بر
انعطافپذيري قراردادهاي حفاري در واكنش به تغييرات اساسي از
جمله قيمت نفت است .در مجموع عوامل متعددي ميتوانند اثر مستقيم
يا غيرمستقيم بر انعطافپذيري قراردادهاي حفاري داشته باشند .در این
مقاله سعی شده ضمن تشریح قراردادهای رایج در صنعت حفاری،
بستگی و ارتباط بازار دکلهای حفاری (پروژههای حفاری) با نوسانات
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واژگان کلیدی:

قــرارداد ،حفــاری ،قیمــت نفــت ،شــرکت
ملــی نفــت ،قیمــت دکل

قیمت نفت در بازار جهانی واکاوی گردد .تغییرات عرضه و تقاضا
برای استخدام دکلهای حفاری و در نهایت تأثیری که این رابطهی
عرضه-تقاضای منتج از نوسانات قیمت نفت چه اثری بر روابط مالی
کارفرما-پیمانکار عملیات حفاری مطالعه خواهد شد .در بخش دیگری
از این مقاله نوع رفتار و رفتارشناسی شرکتها با ماهیتهای مختلف
بررسی میگردد .در این قسمت در پی پاسخی برای این سؤال هستیم
که آیا شرکتهای نفتی با ماهیتهای مختلف ملی ،بینالمللی و مستقل
(با تمرکز بر قراردادهای حفاری) رفتار یکسانی در قبال تأثیر نوسانات
قیمت نفت بر فعالیتهایشان دارند؟
در نهایت جهت بررسی انعطافپذیری قراردادهای حفاری شرکت ملی
نفت ایران ،ضمن بررسی رفتار و واکنش شرکتهای ملی در مقابل
نوسانات قیمت نفت ،سعی شده با ارائهی مطالعهای موردی و بررسی
قراردادهای حفاری یکی از شرکتهای تابعهی شرکت ملی نفت ایران،
انعطافپذیری قراردادهای این شرکت بهعنوان قراردادهای نمونه،
تمامی قراردادهایی که دیگر شرکتهای تابعهی شرکت ملی نیز از
آن تبعیت میکنند بررسی شده و در خاتمه منفعتی که این شرکت
میتوانست با انعطاف قراردادهای حفاری خود و وابسته کردن آنها
به نوسانات قیمت نفت در سالهای اخیرحاصل کند نمایش داده شده
است .در بخش جمعبندی سعی شده عالوه بر نتیجهگیری از مطالب
ارائه شده ،پیشنهادهایی نیز برای مدیریت بهتر قراردادهای حفاری در
کشور بهخصوص در بخش ملی ارائه گردد.
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 -1آشنائي با قرارداهاي حفاري

عمدتاً سه نوع قرارداد اصلي حفاری در جهان تعریف شده است []1؛
قراردادهایی بر اساس متراژ حفاری (متراژ پرداخت ،)1قراردادهایی
بر اساس مقدار کاری که در روز انجام میشود (روزپرداخت )2و
قراردادهای کلید در دست 3یا  .EPDاز این میان قراردادهای روزپرداخت
معمولترین نوع قرارداد است که بیشترین طرفدار را در جهان دارد.
هر چند در پارهای از زمانها ومکانهای خاص تمایل به سمت دو نوع
دیگر قرارداد است [ .]5تقریباً تمامی قراردادهای منعقده در کشور ما
از نوع روزپرداخت بوده است .اخیرا ً با توجه به مشکالتی که در تأمين
منابع مالی بهوجود آمده شرکتهای ایرانی نیز به استقبال قرارداد نوع
 EPDرفتهاند .به پیشنهاد یکی از شرکتهای تابعهی شرکت ملی نفت
ایران بهعنوان پبشگام این طرح ،استفاده از نوع قرارداد کلید در دست
با تأمين هزینهی مالی ( )EPDFدر دستور کار شرکت ملی نفت ایران
قرار گرفته تا بدین وسیله با انتقال بار مالی پروژههای حفاری از منابع
داخلی به منابع خارجی و فاینانس از مزیت زمان تنفس بازپرداخت این
قراردادها نیز استفاده شود .الزم بهذکر است که با توجه به شروطی که
در قالب این نوع قرارداد وضع شده بهنظر میرسد دستهبندی آنها در
گروه کلید در دست را بايد با احتیاط بررسی کرد .درنظر گرفتن زمان
طوالنی تنفس برای برگشت پول ،تحویل گرفتن نفتخام و محصوالت
نفتی بهجای حقالزحمه و تعلق گرفتن بهرهی بانکی به تأخیرات در
پرداخت ،از خصوصیات منحصربهفرد این نوع قرارداد است .در این
راستا اخیرا ً شرکت ملی نفت ایران تهیهی آئیننامهی اجرایی پروژههای
 EPDFرا تصویب کرده است.
 -2قراردادهای روزپرداخت

در یک قرارداد روزپرداخت حقالزحمهی پیمانکار بهصورت قیمتی،
تصریح شده که نرخ برای کاری که پیمانکار در طول یک بازهی
بیست و چهار ساعته برای کارفرما انجام داده پرداخت میشود .در این
نوع قرارداد پیمانکار ریسکهای مشخصی را بر عهده میگیرد که در
قرارداد بهصراحت بدانها اشاره شده است (بند  2-3قراردادهای حفاری
نمونهی انستيتو نفت آمریکا .)4نرخ توافق شده بستگی به چند عامل دارد
که عبارتند از :نوع دکل ،حجم خدمه ،مشخصات فنی دکل ،اینکه چه
کسی مسئول خدمات رسانی به خدمهی دکل بوده ،چه کسی مسئول
تأمين لولههای حفاری بوده و چه کسی مسئول ارائهی خدمات فني
جانبی بوده است؟ در حالت کلی نرخ توافق شدهی این نوع قرارداد
میتواند در هر مرحلهای تغییر کند .البته این نرخ در کشور از طریق
مناقصه کشف شده و تا آخر قرارداد نیز تغییر نمیکند؛ مگر اینکه بنا به
دالیلی یکی از طرفین تعهدات خود را به دیگری واگذار نماید که در
این صورت قطعاً مبالغ مربوط به اين تغيير از قرارداد طرف دیگر کسر یا
به آن اضافه خواهد شد .همچنین این نوع قراردادها پرداختیهای ثابت و
غیرقابلتغییری برای کارهای تخصصی از قبیل گسیل دکل 5به منطقهی
عملیات یا جابجایي و برگشت 6آن از منطقه را در خود داشته باشند.
در این نوع از قرارداد پرداختیها ،اگر طول عملیات کمتر از  24ساعت
باشد پرداختي میتواند بهصورت متناسب کم و زیاد شود و اگر دکل
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در حال آمادهباش 7برای انجام عملیات حفاري باشد اما به دلیلی عملياتي
دکل مشغول حفاری نباشد پرداختی ميتواند به طور متناسب کسر
گردد .زمانیکه دکل در سر چاه آمادهباش باشد کارمندان پیمانکار
همچنان در وضعیت کاری بوده ،محق به دریافت حقوق هستند و باید
تمامي هزینههای پیمانکار به او باز پرداخت شود .البته بهطور منطقي
در این وضعیت بهعلت توقف عملیات ،هزینههای سوخت و استهالک
لولههای حفاری بازپرداخت نمیشود (بايد توجه داشت که ممكن
است در قراردادهای روزپرداخت تأمين سوخت و لولههای حفاری بر
عهده ي کارفرما باشد) .بر این اساس ،نرخ روزانهي آمادهباش عمدتاً
کمتر از نرخ روزانهي عملیاتی دکل است .البته در شرایط خاص مثل
زمانیکه تقاضا برای دکل حفاری زياد باشد (بهخصوص دکلهايی با
قابلیتهای ویژه مثل قابلیت حفاری در سازندهای عمیق و پر فشار)
ممکن است نرخ عملیاتی و نرخ آمادهباش همرقم باشند [.]1
از ديدگاه تاریخچهای ،از نظر پیمانکاران حفاری قرارداد روزپرداخت
به نسبت قراردادهای متراژی و کلید در دست مناسبتر است؛ زیرا در
این نوع قرارداد ریسک کمتری متوجه پیمانکار است و او برای هر
روزی که عملیات حفاری ادامه داشته باشد محق به دریافت حقالزحمه
است .البته در گذشته در برهههايی از زمان ،این تناسب بههم میخورده
و پیمانکاران حفاری قراردادهای کلید در دست و متراژی حفاری (با
وجود ریسک بیشتر) ،بهدلیل سوددهی بهتر ،بهسمت اين قراردادها
متمايل بودند .بنابراین شروط یک قرارداد در حالت واقعی تابعی از
شرایط بازار است [.]1
در قرارداد روزپرداخت ،پیمانکار حفاری موظف به تقبل ریسکهای
خاصی است و در حالت واقعی شروط یک قرارداد تابع شرایط بازار
است (بند  2-3قراردادهای حفاری نمونهي انستیتو نفت آمریکا) .در
انواع جدید قراردادهای از این نوع ،تمایل بهسمت تفکیک و گروهبندی
ریسکها بوده و کارفرمایان در تالشند كه تا حد ممکن تمامي ریسکها
را به پیمانکار منتقل کنند .در قراردادهای سنتی از این نوع ،کارفرما
مسئول هدایت عملیات حفاری است .بهعبارت دیگر یک قرارداد
روزپرداخت مشابه قرارداد اجارهي دکل ،تأمين تجهیزات مربوطه و
خدمه توسط کارفرما بهنظر میرسید اما پیمانکار هنوز موظف به تأمين
پرسنل آموزش دیده و تجهیزات عملیات دکل خواهد بود .امروزه
قراردادهای کشور از این حیث بسیار شبیه به مورد اشاره شده است .در
قراردادهای حفاری شرکت ملی نفت ایران ،مدیریت مهندسی حفاری،
تأمين سوخت و وسایل چاه و گل حفاری بر عهدهي کارفرماست و
پیمانکار تنها دکل و خدمه را تأمين میکند.
در قراردادهـای مـدرن روزپرداخـت ،رابطـهي سـنتی کارفرما -پیمانکار
دچار تحول شـده و پیمانکار حفاری بهصورت مسـتقل مسـئول عملیات
و اقدامـات روزبـهروز اسـت .در پـارهای از قراردادهـای حفـاری از این
نـوع ،کارفرمـا اشـاره میکنـد که بـا وجـود محترم شـمردن قـرارداد اما
چیـزی کـه بـرای وی اهمیـت دارد نتیجـهای اسـت كـه در پایـان کار
حاصـل میشـود (الگـوی قـراردادی انجمـن بینالمللـی قراردادهـای
حفاری .)8
تالش کارفرمایان برای انتقال بیشتر مسئولیتها به پیمانکار در مدل
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قراردادهای روزپرداخت منجر به حصول توافقات محتاطانه شده است.
مث ً
ال در یک نمونه قرارداد روزپرداخت ارائه شده توسط  IADCآمده که
کارفرما پیمانکار را بهعنوان یک پیمانکار مستقل بر پایهي روزپرداخت
به خدمت گرفته است .بعد از این اشاره ،فورا ً پایهي روزپرداخت را بدین
شرح توضیح میدهد که پیمانکار موظف به تأمين تجهیزات ،نیروی کار
و خدمات اشاره شده در مقابل دریافت مقدار مشخصی حقالزحمه در
روز تحت هدایت ،نظارت و کنترل کارفرماست .ادامهی مسأله بدين
صورت است كه پیمانکار تنها متعهد و مسئول اقداماتی است که در اینجا
اشاره شده و مسئول عواقب تمامي حوادث غیرمترقبه و پیشبینینشدهای
که توسط هر طرف قرارداد حادث ميشود کارفرماست.
در قراردادهـای روزپرداخـت مـورد تأييـد انسـتيتو نفت آمریکا شـروط
مشـابهی گنجانده شـده اسـت (در بند  2-3قراردادهـای حفاری نمونهي
انسـتيتو نفـت آمریـکا) .البتـه در مـدل مـورد تأييـد ایـن انسـتيتو نقـش
پیمانـکار بهعنـوان یـک پیمانـکار مسـتقل بیشـتر توضیـح داده شـده
اسـت (در بنـد 14 -قراردادهـای نمونـهي مزبـور) .در این مـدل وضعیت
پیمانـکار حفـاری بهعنـوان پیمانـکاری مسـتقل در زمـان بـروز دعـاوی
حقوقـی بـه وضـوح توضیح داده شـده اسـت .بههـر حـال ،دادگاهها باید
بـا درنظـر گرفتـن دیگـر ریسـکها و تعهـدات (بهخصـوص آنهـا کـه
محـل اختلاف حقوقـی قرار میگیرنـد) بهدنبـال تعاریف واضـح از این
واژههـا در جـای جـای قراداد باشـند.
اگرچه قراردادهای کلید در دست و متراژ احتماالً قدیمیتر هستند
اما امروزه قراردادهای روزپرداخت معمولترین و کاربردیترین نوع
قراردادهای حفاری هستند و عمدتاً زمانی که تقاضا برای حفاری به
نسبت عرضه و موجودیت دکل زياد باشد بیشتر از این نوع قرارداد
استفاده میشود .در اوج تقاضا برای دکل (بهخصوص دکلهايی که
برای کارهای خاص طراحی شدهاند مثل دکلهای مخصوص حفاری
چاههای خيلي عمیق) ممکن است پیمانکار حفاری اصرار به عقد
قرارداد از این نوع داشته باشد .با این نوع قرارداد ،در تمامي شرایط
عملیاتی دکل ،پیمانکار محق به دریافت نرخ روزانهي ثابتي در طول
دورهي قرارداد است [.]1
 -3قراردادهای متراژ پرداخت

در اینگونه قرارداد حقالزحمهی پیمانکار حفاری متناسب با متراژی که
از سطح تا عمق نهایی چاه حفاری میکند بر اساس قیمتی توافق شده
بهازای هر متر یا فوت پرداخت خواهد شد .در نمونه ی قرارداد متراژ
پرداخت ارائه شده توسط  IADCآمده که پیمانکار ،مستقل است و
عملیات حفاری توسط وی هدایت ،نظارت و کنترل میشود و تعهدات
و مسئولیتهای خاصی بهشرحی که در این قرارداد توافق شده متوجه
اوست .بر این اساس ،در همان ابتدا پیمانکار ب ه وضوح ریسکهای
عام بیشتری به نسبت قراردادهای روزپرداخت تقبل میکند (بند 1-19
قراردادهای حفاری نمونهی ارائه شده توسط .)IADC
قرارداد متراژ پرداخت همچنین حاوی شروطی برای جبران حقالزحمهی
روزانه نیز هست .مث ً
ال زمانیکه دکل آماده بهکار بوده اما عملیات
متوقف است در نتیجهی تحمیل شرایطی خاص که منجر به توقف

عملیات حفاری شده باشد یا زمانی که انجام عملیات حفاری خاصی
ضروری باشد باید حقالزحمهی دکل بهصورت روزانه پرداخت شود.
در قراردادهای پرداخت بر اساس متراژ حفاری ،پرداخت حقالزحمهی
روزانهی حفاری نيز میتواند لحاظ شود .در این قراردادها بسته به عمق
حفاری و نوع عملیات ،شرایطي تعريف ميشود كه طی آن با وجودی
که دکل عملیات حفاری ندارد اما محق به دریافت حق الزحمه است.
مثالهایي از اين شرايط را ميتوان بهصورت زمانی که دکل در حال
سیمانکاری یا انجام آزمایش روی چاه بوده یا منتظر دریافت دستورات
کارفرما برای از سرگیری ادامهی کار است یا زمانیکه حفاری به
دستور کارفرما متوقف شده باشد برشمرد .همچنین زمانیکه حفاری به
سازندی سخت و نفوذناپذیر یا سازندی با فشار زیاد غیرنرمال افزایش
مییابد باید حقالزحمهی دکل بهصورت روزانه پرداخت گردد .اگر
عملیات با هرزروی گل 9مواجه شود یا مشکالت دیگر منجر به تأخیر
رخ دهد که کنترل آن خارج از تواناییهاي پیمانکار باشد باید این نرخ
به صورت روزانه پرداخت شود (بند  3-3قراردادهای نمونهی حفاری
ارائه شده توسط .)API
بنابرایـن در قراردادهـای متـراژ پرداخـت ،حقالزحمـه بـر اسـاس
نرخهـای متفـاوت پرداخـت میگـردد که نرخ اصلـی بر اسـاس متراژ و
عمـق حفـاری نهایـی توافق میشـود .حین عملیـات نیز عملیـات خاصی
مـورد توافـق قـرار ميگيرنـد كـه بایـد بـر اسـاس نـرخ متفـاوت روزانـه
حقالزحمـهی آنهـا بـه پیمانـکار پرداخـت شـود.
توافـق بـر پرداخت نـرخ روزانـه در قراردادهـای متراژ پرداخـت بهمعنی
پذیرفتـن ریسـکهای مرتبـط معمـول در قراردادهـای روزپرداخـت
اسـت .بهعبـارت دیگـر ،بـا شـرط نـرخ روزانـهی یـک قـرارداد متـراژ
پرداخـت ،کارفرمـا ریسـکهای عمومـی حفـاری را میپذیـرد و
پیمانـکار نیـز تنهـا متعهـد بـه پذیرفتـن ریسـکهای قـراردادی از جنـس
روزپرداخـت خواهـد شـد .بـر ایـن اسـاس ،قـرارداد متـراژ پرداختي که
درسـت نوشـته شـده باشـد موقعیتهایـی کـه پرداخـت نـرخ روزانـه در
آنهـا انجـام میشـود را بهخوبـی توضیـح میدهـد .قراردادهایـی کـه در
ایـن مـورد ضعف داشـته باشـند ممکن اسـت منجر بـه ایجـاد اختالف و
بـروز دعـاوي گردنـدً .
مثلا بـر سـر اینکه در شـرایط خـاص بایـد کدام
نـرخ پرداخـت شـود یـا در صـورت بـروز حادثـه کـدام طـرف متضـرر
شـدهاند [.]1
قراردادهـای متـراژ پرداخـت بدین دلیل کـه حقالزحمـهی پیمانکار تنها
بـر اسـاس متـراژ حفـاری اسـت ،حقالزحمـهی روزانـه بـرای عملیاتـی
خـاص پرداخـت میشـود ،پیمانـکار نیـز ریسـک بیشـتری را می پذیـرد
و امتیـازات بیشـتری بـه کارفرمـا (در مقایسـه بـا پیمانکار) ارائـه میدهد.
در زمـان رکـود اقتصـادی یـا بـا افـت شـدید قیمت نفـت انتظـار میرود
کـه اسـتفاده از ایـن مـدل قـرارداد افزایـش یابـد .بـا افزایش تقاضـا برای
دکل یـا در موقعیتهایـی با ریسـکهای حفـاری زیاد ،معموالً اسـتقبال
از قراردادهـای روزپرداخـت بیشـتر اسـت [ .]1بههـر حـال همانطور که
ً
قبلا نیـز بـه آن اشـاره شـد نوع قـرارداد بسـتگی به شـرایط بـازار دارد و
ممکن اسـت پیمانـکاران انتظار دریافت سـود بیشـتری را از قراردادهای
متـراژ پرداخت داشـته باشـند.
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 -4قراردادهای کلید در دست

در یک قرارداد کلید در دست ،حقالزحمهی پیمانکار بر اساس تکمیل
حفاری یک چاه تا عمقی خاص یا رسیدن به سازند هدف با قیمتی از
قبل توافق شده پرداخت میگردد .با یک قرارداد سنتي از اين دست ،در
شرایطی که منابع نفت و گاز تجاری کشف شود ،پیمانکار با تکمیل چاه
آنرا بهنحوی تحویل کارفرما میدهد که دقیقاً مصداق کلید در دست را
دارد و کارفرما میتواند در صورت تمایل ،تولید از چاه را آغاز کند .اما
در عمل ،پیمانکار عم ً
ال تعهدی در قبال تولید چاه ندارد؛ در حاليكه در
قراردادهای مدرن کلید در دست کارفرما مسئول تکمیل چاه و نصب
تجهیزات برای به تولید رساندن چاه است و پیمانکار تنها موظف به
تکمیل حفاری چاه میباشد .ممکن است یک دلیل برای چنین اقدامی
تکمیل چاه و نصب تجهیزات سرچاهی با استفاده از تجهیزاتی سبکتر
و ارزانتر از دکل حفاری باشد و بنابراين براي كارفرما مقرون بهصرفهتر
خواهد بود كه با ترخيص دكل ،با استفاده از دستگاههاي ارزانتر اقدام
به تكميل و توليد چاه كند [.]1
در کل ،ریسک چنین قراردادی برای پیمانکار بیشتر از ریسکهای انواع
دیگر قرارداد است؛ چراکه در این قرارداد کنترل تمامی عملیات حفاری
برعهدهی پیمانکار است .بر اساس قراردادهای کلید در دست پیمانکار
موظف به حفاری یک چاه برنامهریزی شده در شرایط خاص حفاری و
در چارچوبي مشخص است .بنابراین در حالت کلی یک قرارداد کلید
در دست ریسکهایی را به کارفرما تحمیل کرده و باعث خواهد شد که
حقالزحمههای دیگری بهصورت روزپرداخت برای جبران پارهای از
عملیات خارج از توافق به پیمانکار تعلق گیرد .عملیاتی از قبیل حفاری
زیرعمقی بیشتر از عمق توافق شده در قرارداد ،عملیات اضافی ناشی از
اغماض یا سهلانگاری کارفرما یا معیوب شدن یا گیر افتادن تجهیزات
در نتیجهی کیفیت پائین متریال انتخابی توسط کارفرما یا اجرای عملیات
اضافی به خواست کارفرما (خارج از چارچوب قرارداد) ،مصادیقی از
این عملیات هستند .کارفرما ممکن است ریسک مربوط به سهلانگاری
کارفرما ،ریسک از دست رفتن تجهیزات پیمانکار در زمانیکه عملیات
بر اساس روزپرداخت است یا ریسک آسیب رسیدن به داراییهای نفت
و گاز را بپذیرد.
معموالً نوع قرارداد حفاری در همان صفحهی اول قرارداد مشخص
میشود .اما ممکن است تعیین نوع مدل قرارداد خود یک مسأله باشد.
 -5بررسي تاريخچهی تغييرات قيمت نفت و نرخ اجارهی دكل

همانطور که قب ً
ال نیز اشاره شد اغلب قراردادهای حفاری از نوع
روزپرداخت است که بر اساس آن یک دکل با پارهای خدمات
مشخص طی قراردادی با چارچوب معین توسط کارفرما از پیمانکار
اجاره میشود .جدول 1-مقدار فروش قراردادهای نمونهی استاندارد
ارائه شده توسط انجمن بینالمللی قرارداد حفاری ( )IADCرا طی
سالهای  2011و  2010نشان میدهد [ .]5در این جدول مقدار اختالف
استقبال از قرارداد روزپرداخت با انواع دیگر قرارداد کام ً
ال مشهود
است .قراردادهای حفاری بهخودیخود شاخصی از ثبت فعالیتهای
جاری در صنعت حفاری هستند .این قراردادها اطالعاتی را از وضعیت
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بازار و مقادیر عرضه و تقاضا ارائه میدهند .تعداد قراردادهای موجود
در یک بازهی زمانی ،شاخص مستقیمی از مقدار تقاضا برای دکلهای
حفاری بر اساس نوع دکل ،عمق آب ،دورهی زمانی و متقاضی دکل
است.
بررسی تاریخچهای نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر نرخ روزانهی
اجارهبهای دکلهای حفاری و مقدار کاربری 10دکلها (شاخصی از
فسخ قرارداد) حکایت از ارتباط مستقیم قیمت نفت ،نرخ بهکارگیری
دکلها و قیمت روزانهی آنها دارد [ .]7بر اساس اصل اقتصاد بازار آزاد
اگر عرضه افزایش یابد و تقاضایی برای جذب آن نباشد باید قیمت
تعدیل شود .اگر یکی از بازیگران بازار در برابر تعدیل قیمت مقاومت
کند ،نتیجه چیزی جز واگذاری بازار به رقیب و حذف از بازار نخواهد
بود .در صنعت نفت و گاز نیز بازی بههمین شکل است .با افزایش قیمت
نفت و پیشبینی ادامهی روند آن در آینده پروژههای تولید و توسعه
شتاب بیشتری بهخود میگیرند و تقاضا برای اجرای پروژههای تولید
و توسعه افزایش مییابد .در چنین حالتی با توجه به رشد تقاضا و عدم
امکان ساخت دکلهای جدید یا اضافه کردن ناوگان حفاری جدید
به سیستم ،در کوتاهمدت نرخ اجارهی دکلها افزایش خواهد یافت.
برعکس این مسأله در زمان کاهش قیمت نفت نیز مصداق دارد .یعنی
با کاهش قیمت نفت ،بعضی از پروژههای نفت و گاز توجیه اقتصادی
خود را از دست داده و بنابراین دکلهای مشغول در آن پروژهها باید
قیمت حقالزحمهی خود را کاهش دهند یا از پروژه (قرارداد) خارج
شوند [ .]3تاریخچهی این واقعیت موجود در شکل 1-نمایش داده شده
است.
قیمت نفت همچنین بر طول دورهی قرارداد نیز تأثیر بهسزایی خواهد
داشت .در دورههایی که تقاضا برای دکل زیاد باشد تقاضا برای
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مقــدار فــروش قراردادهــای نمونـهی اســتاندارد ارائــه شــده توســط انجمــن
بینالمللــی قــرارداد حفــاری ( )IADCطــی ســالهای  2011و 2010
تعداد قرارداد فروخته

تعداد قرارداد فروخته

شده در سال 2010

شده در سال 2011

روز پرداخت  -چاه خشکی
در آمریکا

3600

4208

متراژ پرداخت  -چاه خشکی
در آمریکا

1450

1370

کلید در دست

910

680

روزپرداخت  -چاه دریایی
در آمریکا

20

0

روزپرداخت  -چاه خشکی
در جهان

0

70

روزپرداخت  -چاه دریایی
در جهان

170

110

مدل قرارداد IADC

140

دورههای طوالنیتر قراردادی نیز بیشتر است .در چنین حالتی قدرت
چانهزنی شرکتهای حفاری برای افزایش نرخ روزانهی دکلها بیشتر
میشود [.]6
رابطهی نوسانات قیمت نفت با نرخ روزانهی اجاره ی دکل یا زمان فسخ
قرارداد مستقیم است اما فوری و آنی نیست [ .]3واکنش قراردادهای
حفاری به تغییرات بازار نفت معموالً با تأخیری زمانی همراه است که
ل پیشبینی
طی این دوره طرفین قرراداد با ارزیابی تغییرات بازار و تحلی 
این تغییرات ،نسبت به ادامه یا فسخ قرارداد یا تعدیل نرخهای قرارداد
تصمیمگیری میکنند .معموالً فسخ یک قرارداد بدون هزینه نخواهد
بود؛ یعنی عموماً در قراردادهای حفاری بندی را برای نحوهی فسخ
قرارداد درنظر میگیرند و طرفین توافقی از قبل تعیین شده برای نحوهی
فسخ دارند که میتواند در قالب اعالم رسمی از مدتی قبل از فسخ باشد.
پرداخت پیشپرداخت یا جریمهی چند ماه در آینده نیز میتواند یکی
از روشهای فسخ قرارداد باشد [.]3
رابطهی قراردادهای حفاری با قیمت نفت به متغیرهای مختلفی وابستگی
ریاضی دارد .دکلهای حفاری بر اساس توانائیها و نوع آنها (خشکی
یا دریایی ،جکآپ یا دریلشیپ یا نیمهشناور و  )...روابط متفاوتی با
تغییرات قیمت نفت دارند .کشش بازار برای دکل خاص یا نوع خاصی
از حفاری نیز بر این مقوله مؤثر است .با وجود گستردگی جهانی فعالیت
دکلها بهدلیل شرایط محیطی خاص ،توالی سازندی زیر زمین ،تجربهی
کارکنان دکل برای حفاری در یک منطقهی خاص و دشواری جابجایی
بین مناطق مختلف بازار ،دکل بهنوعی منطقهای است تا جهانی [ .]6با
توجه به اینکه رفتار منطقهای شرکتهای نفت با توجه به ماهیتشان
(دولتی یا خصوصی) متفاوت است ،کشش تقاضا برای دکل در هر
منطقه با منطقهی دیگر متفاوت است .عوامل متعددی از قبیل نوع دکل،
منطقهی فعالیت ،ملیت شرکتهای نفت کارفرما و کشش تقاضایی
برای هر دکل بهصورت منطقهای بر رابطهی قیمت نفت با نرخ قرارداد
دکل مؤثر است [.]3
معموالً شرکتهای ملی مبالغ بیشتری برای اجارهی یک دکل میپردازند.
شرکتهای ملی و شرکتهای بینالمللی انگیزههای متفاوتی برای
سرمایهگذاری در حفاری دارند و این مسأله باعث اختالف پرداختی
آنها به پیمانکاران حفاری میشود [ .]3شرکتهای بینالمللی معموالً
نگرانی و دغدغهی پاسخگویی به سهامدارانشان را دارند و بهدنبال
کسب سود بیشتر هستند .این در حالی است که یک شرکت ملی هم
انگیزهی اقتصادی دارد و هم انگیزهی سیاسی .آنها تحت فشار تعهدات
به تأمين بودجهی سالیانهی کشور ،نظارت سنگین ارگانهای نظارتی و
توقعات معقول و غیرمعقول اجتماعی حاضر به پرداخت مقادیر بیشتری
به نسبت شرکتهای بینالمللی به شرکتهای حفاری هستند .با توجه به
تعهدات به تأمين بودجهی کشور مدیران شرکتهای ملی اغلب بهدنبال
عقد قراردادهایی مستحکم برای اطمینان از اجرای تعهدات خویش
هستند .آنها بهدلیل اینکه همواره زیر ذرهبین سیستمهای نظارتی خارج
از سازمان هستند ،اغلب تمایلی به دستکاری یا تغییر قرارداد در اواسط
دورهی اجرا ندارند .به نسبت مدیران شرکتهای بین المللی این مدیران
محافظکارتر هستند [.]4

بهصورت میانگین برای دکلهای نوع جکآپ ،شرکتهای ملی تقریباً
 25هزار دالر در روز بیشتر از شرکتهای بینالمللی و  40هزار دالر در
روز بیشتر از شرکتهای مستقل در دههی قبل پرداخت کردهاند .برای
دکلهای شناور نیز همین روند دنبال شده بهطوری که شرکتهای ملی
به نسبت شرکتهای بینالمللی و مستقل بهترتیب میانگین  50هزار و 85
هزار دالر در روز بیشتر پرداخت کردهاند.
طـول دورهی زمانـی قراردادهـای حفـاری میتوانـد عامـل مؤثـری در
مدیریـت ریسـک ایـن قراردادهـا باشـد .آنگونه که اشـاره شـد مدیران
شـرکتهای ملـی بـرای اطمینـان از انجـام تعهـدات سـالیانهی خـود
تمایـل بـه عقـد قراردادهـای طوالنیمـدت دارنـد .ایـن مدیـران بهدلیـل
ریسـکگریز بـودن کمتـر بـه قراردادهـای کوتاهمـدت تمایـل دارنـد.
در شـرکتهایی بـا تعهـدات اجتماعـی کمتـر و انگیزههـای اقتصـادی
بیشـتر مثـل شـرکتهای بینالمللـی یا مسـتقل جهت اسـتفاده از شـرایط

1

2

وابستگی تعداد و نرخ دکلهای حفاری با میزان عرضه و تقاضای
نفت(()1979-2010منبع)Offshore Rig Locator, March 2010 :

نــرخ اجــارهی روزانــهی دکل بــر اســاس تقســیمبندی شــرکتهای کارفرمــا
طــی ســالهای ( 2000-2010منبــع)RigLogix, 2011 :

نوع دکل

جکآپ

دکلهای شناور
و نیمهشناور

نوع شرکت کارفرما

نرخ روزانه (دالر
در روز)

تعداد قرارداد

شرکت ملی

114608

261

شرکت بینالمللی

88588

1008

شرکت مستقل

71788

3893

شرکت ملی

274776

200

شرکت بینالمللی

226757

610

شرکت مستقل

189832

1145

35

بـازار کـه میتوانـد در اثـر نوسـانات قیمـت نفـت ایجـاد شـده باشـد،
قراردادهـای کوتاهمـدت منعقـد کـرده و بدیـن ترتیـب ریسـک افزایش
قیمـت نـرخ دکل را تعدیـل میکننـد [.]3
 -6بررسي رفتار قراردادي شركت ملي نفت ايران

از نظر ساختاری ،بودجهی شرکت ملی نفت ایران بستگی مستقیم با
قیمت نفت دارد .با استناد به بندهای (الف)و(ی) تبصرهی 2-مادهی
واحدهی قانون بودجهی سال  1393کل کشور ،جهت اعمال حق
مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و برای تعیین رابطهی
مالی و نحوهی تسویهحساب بین دولت (خزانه) و شرکت (شرکت ملی
نفت ایران) ،معادل 14/5درصد ارزش نفت (نفتخام و میعانات گازی)
تولیدی ،موضوع اجزای3-و 2بند (الف) تبصرهی 2-قانون (قانون بودجه
سال  1393کل کشور) ،بهعنوان سهم شرکت بابت تمامی مصارف
سرمایهای و هزینهای شرکت از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات
(شامل تعهدات سرمایهای و بیعمتقابل و جبران خسارت زیستمحیطی
و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی و هزینههای صادرات) با
احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود که از پرداخت
مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است ،شرکت مکلف است
معادل  85/5درصد باقیمانده ی ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار
دولت نزد خزانه (خزانهداری کل کشور) منظور و به شرح مفاد این
آییننامه با دولت (خزانه) تسویه حساب کند .شرکت میتواند از محل
سهم خود ،قراردادهای الزم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز
بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند
[ .]10بر اساس سیاستی که در آئیننامهی اجرائی رابطهی مالی دولت
و وزارت نفت معین شده ،قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه ،قیمت
معامالتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است.
قیمت پایهی نفت عرضه شده در بورس در هر ماه معادل میانگین قیمت
صادراتی نفت از مبادی اولیه در ماه شمسی قبل است .این بدان معنی
است که نوسانات جهانی قیمت نفت مستقیماً بودجهی وزارت نفت و
متعاقب آن بودجهی شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکتهای تابعه
این شرکت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در شکل 2-تغییرات بودجهی تخصیصیافته به یکی از شرکتهای
تابعهی شرکت ملی نفت ایران و نوسانات قیمت نفت طی سالهای
 84 -93ارائه شده است .آنگونه که مشاهده میشود بودجهی این
شرکت در سالهای  84-90افزایشی و در سالهای  91 -93کاهشی بوده
است .اگرچه در سالهای  84-89این روند افزایشی بوده اما نسبت به سال
قبل از خود کاهشی بوده و این بدان معنی است که در سال های 84-93
در مجموع بودجهی این شرکت روندی کاهشی داشته است .این شکل
بهخوبی تأیید میکند که بودجهی تخصیص یافته به این شرکت رابطهی
مستقیمی با قیمت نفت دارد .آنگونه که در شکل 2-دیده میشود شیب
این دو خط اندکی با یکدیگر متفاوت است که میتواند بیانگر وجود
متغیرهای خارجی مؤثر در ارتباط این دو شاخص باشد .بهنظر میرسد
محدودیتهای ناشی از تحریمهای غرب و دشواری نقل و انتقال درآمد
ناشی از فروش نفت به داخل کشور باعث شده بودجهی این شرکت
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نسبت به قیمت نفت با شیب بیشتری نزولی باشد.
بررسی وابستگی بودجهي حفاری به قیمت نفت (درآمد شرکت ملی
نفت) نیز مؤید همان ارتباط مستقیم بین بودجهي بخش حفاری و
قیمت نفت است .همان گونه که اشاره شد عامل مؤثر دیگر در روند
کاهشي بودجهي تخصیصی به حفاری (و در کل به این شرکت) ،اعمال
تحریمهای غرب در سالهای 1991و 1990است .تفاوت شیب نسبتاً

2

تغییــرات بودجــهی تخصیصیافتــه بــه یکــی از شــرکتهای
تابعـهی شــرکت ملــی نفــت ایــران و نوســانات قیمــت نفــت طــی
ســالهای 84-93

3

مقایســهی رونــد تغییــرات قیمــت نفــت بــا تعــداد دکلهــای
فعــال
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وابســتگی بودجــه ی ســرمایه ای اختصــاص یافتــه توســط شــرکت
ملــی نفــت ایــران بــا قیمــت جهانــی نفــت
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زیاد روند افت قیمت نفت با مقدار بودجهي تخصیصی به بخش حفاری
نشان میدهد که شرکت ملی سعی در حفظ بودجهي حفاری برای انجام
تعهدات تولید خود داشته است .جالب اینست که با وجود افت سریعتر
بودجهي کل شرکت به نسبت قیمت نفت ،شرکت ملی سعی کرده افت
شدید بودجه تأثیری بر فعالیتهای حفاری آن نداشته باشد و با تعطیل
کردن پروژههای توسعهای غیرمولد و پروژههای پشتیبانی ،بودجهي
بخش حفاری را تأمين كرده است.
با مقایسهی روند تغییرات قیمت نفت با تعداد دکلهای فعال در این
شرکت ملی ابعاد دیگری از رفتار شرکتهای ملی آشکار میشود.
در بخش اول نمودار شکل )84-89( 3-با افزایش قیمت نفت تعداد
دکلهای فعال در این شرکت نیز افزایش مییابند .این همبستگی
بین روند تغییرات دو متغیر مورد مطالعه در بخش دوم نمودار نیز
مشاهده میشود .در این بخش از نمودار نیز با افت قیمت نفت تعداد
دکلهای فعال کاهش یافته است .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که
شرکتهای ملی نیز مثل هر شرکت دیگری فعالیت خود را متناسب با
روند درآمد تنظیم میکنند .اما آن چیزی که جالب است ،عدم تناسب
در شدت واکنش به تغییرات بین دو شاخص مورد مطالعه است .آنچه در
این نمودار مشاهده میشود بیانگر رفتاری صرفاً منحصر به شرکتهای
ملی است که آنرا از رفتار شرکتهای بینالمللی و مستقل متمایز
میکند .در بخش اول نمودار با افزایش قیمت نفت ،شرکت فعالیتهای
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رونــد تغییــرات ســالیانه قیمــت نفــت به همــراه تغییــرات
تعــداد دکل هــا در خاورمیانــه (()2000-2015منبــعPlatts:
)(OPEC Average Oil Price), Baker Hughes
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رونــد تغییــرات ســالیانه قیمــت نفــت به همــراه تغییــرات
تعــداد دکل هــا در جهــان (( )2000-2015منبــعPlatts:
)(OPEC Average Oil Price), Baker Hughes

حفاری خود را گسترش داده و در این راستا تعداد دکلهای بیشتری
استخدام کرده است .رفتار شرکت در این بخش تهاجمی بوده و با
وجود همخوانی روند تغییرات تعداد دکل و قیمت نفت ،درصد افزایش
تعداد دکلها بسیار بیشتر از درصد افزایش قیمت نفت است .در بخش
دوم رفتار شرکت تغییر کرده و کام ً
ال تدافعی است .با افت قیمت نفت،
شرکت اقدام به کاهش تعداد دکلهای خود کرده است .در این قسمت
شرکت بهشدت برای انجام تعهدات خود تحت فشار بوده و بنابراین
شدیدا ً در مقابل توقف فعالیتهای حفاری و در نتیجه فسخ قراردادهای
حفاری و کاهش تعداد دکلها مقاومت کرده است.
این رفتار به فشارهای خارجی تحمیلی بر شرکت برای انجام تعهدات
خود و همچنین به ماهیت قراردادهای حفاری این شرکت بستگی دارد.
انعطافپذیری قراردادهای استخدام دکل این شرکت اندک بوده و
همگی برای دورهای سه ساله منعقد شدهاند .در این قراردادها مستقیماً به
نوع قرارداد اشاره نشده اما در مکانهای مختلف به سیستم روزپرداخت
حقالزحمه به پیمانکار اشاره شده است .در بخشی از قرارداد آمده که
مبلغ پرداختی کارفرما به پیمانکار بهعنوان حقالزحمهی روزانه ،باید
طبق قرارداد و بر اساس جبران کاری باشد که در طول  24ساعت روزانه
انجام شده است .حقالزحمهی پیمانکار در طول دورهی آماده بهخدمت
دکل یا جابجایی دکل نیز بهصورت روزپرداخت محاسبه و پرداخت
خواهد شد .در این قراردادها مبلغ قرارداد بهصورت کلی مشخص
گردیده و جزئیات روزپرداخت آن بهصورت جزءبهجزء توضیح داده
شده است .مبلغ قرارداد توافق شده برای سه سال غیرقابلتغییر است .با
درنظر گرفتن نکات باال میتوان نتیجه گرفت که نوع این قراردادها
روزپرداخت است.
این قراردادها تنها در صورتی فسخ خواهد شد که پیمانکار کاری
برخالف قانون کشور جمهوری اسالمی انجام دهد که در این صورت
کارفرما میتواند بعد از گذشت بیست روز از اعالم اخطار کتبی به
پیمانکار قرارداد را فسخ و ضمانتنامهی پیمانکار را ضبط کند .اگر
شرایط فورسماژور توافق شده در قرارداد بیش از  60روز بهطول
بیانجامد هر دو طرف این حق را دارند که با اعالم رسمی از ده روز قبل
نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
در شرایط کلی با این قراردادهای سه ساله ،کارفرما حق فسخ قرارداد را
حداقل تا دو سال بعد از عملیاتی شدن آن را ندارد .البته تحت شرایطی
مشخص بعد از گذشت دو سال از مدت اجرای قرارداد کارفرما میتواند
با ارسال اخطار رسمی به پیمانکار از دو ماه قبل ،درخواست فسخ
قرارداد را نماید .در این قراردادها شرایط فسخ بسیار سختگیرانه در
نظر گرفته شده است .بعد از این اخطار اگرپیمانکار موفق به عقد قرارداد
جدیدی نشود با وجود اینکه قرارداد فسخ شده اما کارفرما باید حداکثر
تا شش ماه حقالزحمهی آنرا کمافیالسابق پرداخت کند .این بند یکی
از بندهای بسیار مهم در کاهش انعطافپذیری این قراردادهاست.
همانطور که اشاره شد طول دورهی زمانی قراردادهای مورد نظر
عمدتاً سه ساله است .با بررسی قیمت نفت در سالهای 2001-2015
بهوضوح نوسانات مؤثر قیمت طی این دوره قابلرویت است .در برخي
از سالها نوسانات قيمت نفت تا بيش از  40درصد میانگین قيمت سال
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قبل خود افزايش يا كاهش داشته است .در نمودارهای شکل های 6-و5
روند تغییرات سالیانهی قیمت نفت بههمراه تغییرات تعداد دکلها در
خاورمیانه(شکل )5-و جهان (شکل )6-به نمایش گذاشته شده است.
آنگونـه کـه در ایـن دو نمـودار مشـخص اسـت رفتـار تغییـرات تعـداد
پروژههـای فعـال حفـاری (کـه در اینجـا بهصـورت تعـداد دکل فعـال
نمایـش داده شـده) بـا وجـود پیـروی از رونـد نوسـانات قیمـت نفت در
دو مـورد خاورمیانـه و جهـان با هم تفاوت اساسـی دارنـد .تعداد دکلها
هـم در بُعـد جهانـی و هـم در بُعد خاورمیانه نسـبت به کاهـش یا افزایش
قیمـت نفـت از خود حساسـیت نشـان میدهـد .امـا ماهیت ایـن تغییرات
در دو حالـت مذکور متفـاوت از یکدیگرند .در نمودار خاورمیانه تعداد
دکلهـا در اکثـر مـوارد روندی افزایشـی داشـته که این روند بـا افزایش
قیمـت نفـت سـرعت گرفتـه و بـا کاهـش قیمت نفـت از سـرعت افزوده
شـدن تعـداد دکلهـا کاسـته شـده اسـت .امـا در بُعـد جهانـی داسـتان
اندکـی متفاوت اسـت .رابطهی مسـتقیم روند تغییرات تعـداد دکلها در
جهـان بـه نسـبت روند نوسـانات قیمت نفت بهوضوح مشـاهده میشـود.
در طـول دورهی مـورد مطالعـه ،تعـداد پروژههـای فعـال حفـاری در
سـطح جهـان بـا افزایـش قیمت نفـت ،افزایش و بـا کاهش قیمـت نفت،
کاهـش یافتـه اسـت .تفـاوت رفتـار خاورمیانـه نسـبت به جهـان میتواند
بدیـن دلیل باشـد کـه نفت خاورمیانه در دسـت شـرکتهای ملی اسـت
و اسـتراتژی محافظکارانـه ایـن شـرکتها باعث بروز چنیـن رفتاری در
قیـاس بـا روند کلـی تغییرات جهانی شـده اسـت.
مسأله دیگری که این دو نمودار یادآوری میکنند ،نوسانات شدید
قیمتهای نفت در طول دورههای سهساله است .با توجه به اینکه در
شرکت مورد مطالعه تقریباً همهی قراردادها برای دورهای سهساله منعقد
شدهاند ،با توجه به ثابت بودن قیمت قرارداد بر مبنای قیمت توافق شده
در زمان امضای قرارداد ،قیمت قراردادی این شرکت میتواند با قیمت
تعادلی بازار تفاوت اساسی داشته باشد .این مسأله به معنای ریسک
اساسی شرکت مذکور در هنگام افت شدید قیمت نفت نسبت به زمان
عقد قرارداد است که در چنین حالتی شرکت متضرر خواهد شد.
شرکتهای بینالمللی و مستقل با بستن قراردادهای کوتاهمدت سعی
در کاهش این ریسک دارند؛ یعنی قراردادهایی کوتاهمدت (معموالً
یکساله) منعقد میکنند که در پایان هر سال قابلبازبینی است [.]3
هنگامی که قرارداد بهنحوی طوالنیمدت باشد که طی دورهی قرارداد
امکان بروز تغییرات اساسی در بازار وجود داشته باشد ،برخی قراردادها
برای تعدیل نسبت به تغییرات محیط بازار شرطی در خود دارند .این
مسأله بهخصوص در مورد کاالها یا خدماتی که به متغیری خارجی
بستگی دارد مشهودتر است .مث ً
ال در مورد قراردادهای گازی بهعلت
وابستگی قیمت گاز به قیمت نفت ،نوسانات شدید قیمت نفت طی
دورهی زمانی قرارداد و تأثیر این نوسانات بر اقتصاد قرارداد ،همواره
شرطی با عنوان شرط بازبینی قیمت 11در متن قرارداد میگنجانند .نحوهی
فعال شدن این شرط از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است و بر
اساس توافق طرفین تعریف میشود .این توافق میتواند بهصورت تعیین
بازههای زمانی منظم و مشخص بوده یا بهصورت پیچیدهتر و با عناوین
اقتصادی باشد .مثالی از این دو تغییر یکی توافق شرکت سوناتراك
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الجزاير و شرکت آمریکایی ديستريگس برای بازبینی قیمت بهصورت
دورهای (هر چهار سال يكبار) است و ديگري توافق شرکت Atlantic
 LNG Companyو شرکت  Gas Natural LNG SPAجهت بازبینی
قیمت كه بر اساس آن هر يك از طرفين قرارداد بايد شرايط اقتصادي
كشور دريافت كنندهی گاز را مدنظر داشته باشند .یعنی اگر در مقايسه با
آنچه طرفين در زمان ورود به قرارداد انتظارش را داشتند رويدادي وراي
كنترل طرفين اتفاق بيافتد كه شديدا ً بر اقتصاد اسپانيا (بهعنوان کشور
محل مصرف گاز) اثرگذار باشد طرفین ميتوانند درخواست بازبيني
قيمت را مطرح كنند [.]2
در مقایسهای که در سال  2009بر اساس مقالهی کایزر و همکاران برای
 7129دکل در سراسر دنیا و بر اساس نوع دکل و منطقهی فعالیت آن
در دانشگاه لوئیزیانا منتشر شد و در آن انعطافپذیری قراردادهای این
شرکت ملی بر اساس تغییر اساسی شرایط بازار (قیمت نفت) انجام شد،
این شرکت میتوانست با قراردادن شرط بازبینی قیمت در سال 1393
حدود  28/4درصد در هزینههای حفاری صرفهجویی کند که با توجه
به سهم  65درصدی هزینهی حفاری از کل هزینههای شرکت منجر
به حدود  18/5درصد صرفهجویی در هزینههای کل می شد که مبلغ
قابلمالحظهای است.
نتيجهگيري

نوســانات قیمــت نفــت یکــی از متغیرهــای اساســی در گســترش
فعالیتهــای شــرکتهای نفتــی اســت .بخــش عظیمــی از فعالیتهــای
شــرکتهای نفتــی را فعالیتهــای حفــاری تشــکیل داده اســت.
بــا افزایــش قیمــت نفــت و فعالتــر شــدن پروژههــای نفتــی ،تعــداد
دکلهــای مــورد نیــاز ایــن صنعــت افزایــش یافتــه و در حالــت رکــود
پروژه هــا تعــداد دکل هــا کاهــش خواهــد یافــت .ایــن تغییــرات در بــازار
دکلهــای حفــاری خــود را بهصــورت درصــد بیــکاری دکلهــای
موجــود نشــان میدهــد .یعنــی بــا فعــال شــدن بیشــتر دکلهــای حفــاری
و وجــود تقاضــای بیشــتر بــرای آنهــا بــا توجــه بــه عــدم امــکان ســاخت
دکلهــای جدیــد در کوتــاه مــدت (یعنــی محدودیــت افزایــش عرضــه
در کوتاهمــدت) ،قــدرت چانهزنــی پیمانــکاران حفــاری افزایــش
یافتــه کــه ایــن امــر در نهایــت بــه افزایــش نــرخ اجــارهی دکلهــای
حفــاری و ســختتر شــدن شــرایط قــراردادی منجــر شــده و بــه ضــرر
کارفرمــا خواهــد بــود .از ســوی دیگــر ،بــا کاهــش فعالیتهــای
حفــاری در نتیجــهی کاهــش قیمــت نفــت و تعطیلــی پروژههــای
فعــال ،شــرایط بــه نفــع کارفرمــا تغییــر کــرده و او میتوانــد از موضــع
قــدرت وارد مذاکــره شــده و امتیازاتــی از جملــه قیمــت قــراردادی
کمتــر را اخــذ کنــد .البتــه رفتــار شــرکتها بســته بــه ماهیــت آنهــا در
مقابــل تغییــرات قیمــت نفــت متفــاوت اســت .شــرکتهای مســتقل و
شــرکتهای بینالمللــی کــه بیشــتر ســودمحور بــوده و فعالیــت خــود
را در چارچــوب ســودهی فعالیــت دنبــال میکننــد ســعی دارنــد بــا
عقــد قراردادهــای کوتاهمدتتــر یــا تســهیل شــرایط فســخ قــرارداد
بهنحــوی مدیریــت ریســک کننــد تــا حداکثــر ســود را از فعالیــت خــود
اخــذ نماینــد .امــا شــرایط در مــورد شــرکتهای ملــی متفــاوت اســت.
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ایــن شــرکتها بــا توجــه بــه فشــارهایی کــه از خــارج ســازمان بــه آنهــا
تحمیــل میشــود لزومــاً بهدنبــال ســوددهی بیشــتر نبــوده و بهدنبــال
انجــام تعهداتشــان هســتند.
شـرکتهای ملـی نفـت در زمـان افزایـش قیمـت نفت رفتـاری تهاجمی
بـرای افزایـش فعالیتهـای خـود دارنـد و در زمـان کاهـش قیمت نفت
رفتـاری تدافعـی دارنـد .آنهـا حاضرنـد بـا انجـام هزینههـای بیشـتری بـه
نسـبت انـواع دیگـر شـرکتهای نفتـی تعهـدات خـود را انجـام دهنـد.
ایـن مسـأله سـبب کاهـش سـوددهی آنهـا نسـبت بـه شـرکتهای دیگر
می شـود .قراردادهایـی کـه در شـرکت ملی نفـت ایران منعقد میشـوند
عمدتاً شـروط فسـخ سـختگیرانه ای داشـته و از نظر زمانی سه سـاله اند
کـه بـا توجـه به وابسـتگی قیمـت قراردادهـای حفـاری به قیمـت نفت و
نوسـانات شـدید قیمـت نفـت در بـازه ی سهسـاله میتوانـد این شـرکت
را در معـرض ریسـک کاهـش قیمـت نفـت قرار دهـد .با بسـتن این نوع
قـرارداد شـرکت ملـی نفـت ایـران در زمـان کاهـش قیمـت نفـت بـا دو
ریسـک کاهـش درآمـد و افزایـش هزینههـای فعالیتهـای حفـاری
مواجـه خواهـد شـد .شـرکت ملـی نفـت ایـران میتوانـد بـا کاهـش
دورهی قـرارداد یـا افزایـش انعطافپذیـری قراردادهـای حفـاری بـا
تسـهیل شـرایط فسـخ قرارداد یا گذاشـتن شـرط بازبینی قیمت ،مدیریت
ریسـک کـرده و بـه نوعـی تبعـات کاهـش قیمـت نفـت و افزایـش
هزینههـای حفـاری خـود را مدیریـت نمایـد.
فــارغ از رابط ـهی قیمــت نفــت و قیمــت تمــام شــدهی حفــاری چاههــا
(کــه متأثــر از قراردادهــای حفــاری اســت) ،مدیریــت قــراردادی

نیــز میتوانــد ابــزاری در دســت شــرکتهای ملــی جهــت کاهــش
هزینههــا و تضعیــف ریســک باشــد .قراردادهــای روزپرداخــت ریســک
زیــادی را متوجــه شــرکتها میکنــد .ایــن قــرارداد بدیــن معنــی
اســت کــه تــا هــر زمانــی کــه حفــاری چــاه بهطــول بیانجامــد شــرکت
موظــف بــه پرداخــت اســت .نظــارت بــر اجــرای ایــن قــرارداد به شــدت
دشــوار اســت؛ چراکــه پیمانــکار راههــای زیــادی بــرای طوالنــی کــردن
مــدت عملیــات دارد .اگــر کارفرمــا نتوانــد اثبــات کنــد کــه طوالنــی
شــدن مــدت عملیــات بــر اثــر کاهلــی پیمانــکار بــوده (کــه عم ً
ال دشــوار
اســت) بایــد هزینههــا را متقبــل شــود .عقــد قراردادهایــی بــا ماهیــت
متــراژ پرداخــت کــه پرداخــت بــر اســاس متــراژ حفــاری شــده انجــام
میشــود عمــ ً
ا زمــان را حــذف میکنــد و کارفرمــا مبلغــی اضافــی
بــرای طوالنی تــر شــدن زمــان حفــاری چــاه نمیپــردازد .هــر چنــد
تأخیــر در اتمــام حفــاری نــوع متفاوتــی از ضــرر را متوجــه کارفرمــا
خواهــد کــرد کــه ماهیــت عــدم نفــع ،ناشــی از عــدم تولیــد اســت.
ریســک قراردادهــای کلیــد در دســت بــرای پیمانــکار بیشــتر از ســایر
قراردادهاســت .چراکــه زمــان و هزینــهی حفــاری در ابتــدا توافــق
میشــود و اگــر پیمانــکار تأخیــری در اتمــام پــروژه داشــته باشــد یــا
هزینــهای اضافــی ایجــاد کنــد بایــد هزینههــای مربوطــه را بــر عهــده
گیــرد .بنابرایــن پیشــنهاد میشــود شــرکتها بخشــی از قراردادهــای
حفــاری خــود را بــه ســمت قراردادهــای متــراژ پرداخــت یــا کلیــد در
دســت ســوق دهنــد تــا بدینوســیله مدیریــت ریســک بهتــری انجــام
شــود.
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