
مقاالت تحلیلی - کاربردی

20

شیركو بهادری،  سید تقی ابطحی فروشانی، شركت ملی نفت ایران 

با توجه به تصویب چارچوب قراردادهای جدید نفتی در سال ۱۳۹۴ توسط هیأت وزیران، برنامه شرکت ملی نفت ایران 
برای انعقاد عمده قراردادهای جدید توس��عه و تولید، مبتني بر این الگوی قراردادی اس��ت. چنانچه تعداد ش��رکت های 
متقاضی برای توس��عه یک میدان در قالب قراردادهاي جدید باالدس��تي کم باش��د، ش��رکت ملی نفت ایران باید وارد 
فرآیند مذاکره یا مذاکره-مناقصه با ش��رکت های محدود متقاضی ش��ود. در فرآیند مذاک��ره نیز پارامترهای قراردادی 
)در چارچوب الگوی مصوب( براساس قدرت چانه زنی طرفین مشخص می شود. یکی از مهم ترین پارامترها در این نوع 
قراردادها، میزان هزینه های توس��عه میدان اس��ت که کلیدی ترین عامل به منظور تعیین نرخ دس��تمزد )فی( پیمانکار 
محس��وب مي ش��ود. در این مطالعه نحوه برخورد با هزینه های توسعه اظهاری پیمانکار براساس مبانی نظریه قراردادها 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
چنانچه دستمزد )فی( براساس میزان نرخ بازگشت سرمایه تعیین شود، با افزایش هزینه توسعه، دستمزد هم برای رسیدن 
به نرخ بازگش��ت س��رمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین پیمانکار س��عی در بزرگنمایی هزینه توسعه برای دریافت دستمزد 
باالتری خواهد کرد. در این مطالعه دو روش برای مقابله با این رفتار پیمانکار تجزیه و تحلیل شد. در روش اول، دستمزد 
پیمانکار براس��اس هزینه های توس��عه واقعی به نحوی تعدیل می ش��ود که میزان نرخ بازگشت سرمایه از بازه مشخص و 
محدود تجاوز نکند. در روش دوم، مکانیسم تشویق و تنبیه براساس تفاضل هزینه های واقعی و قراردادی پیشنهاد می شود. 
در این روش در صورت کاهش هزینه های واقعی نس��بت به هزینه های قراردادی، س��همی از کاهش به عنوان پاداش به 
پیمانکار پرداخت می ش��ود و بالعکس. براس��اس نتایج، روش اول باعث ایجاد نوعی تضاد منافع طرفین خواهد ش��د. به 
نحوی که پیمانکار تمایل به انجام سناریویی خواهد داشت که منافع کارفرما را حداکثر نمی سازد. اما روش دوم منجر به 

هم راستایی منافع طرفین شده و پیمانکار گزینه اي انتخاب مي کند که در آن منافع کارفرما حداکثر خواهد بود. 
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توسعه، نرخ بازگشت سرمایه.
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 چگونگی رفتار با هزینه های توسعه اظهاری پیمانکار در زمان مذاكره
در چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

براس��اس ماده 183 قانون مدنی، قرارداد )عقد( عبارت است: "اینکه یک 
یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امري نمایند و مورد قبول 
آنها باشد ]1[" هر چند یکی از فروض اساسی قرارداد، رضایت طرفین است، 
ام��ا عدم امکان پیش بینی کلیه جنبه های آتی قراردادی در حین عقد قرارداد 
و همچنین ع��دم تقارن اطالعات بین آحاد اقتصادی، منجر به ش��کل گیری 
ش��اخه ای در علم اقتصاد به نام نظریه قراردادها ش��ده است. نظریه قراردادها 
به بررس��ی نحوه تنظیم، ترتیبات و بنده��ای قراردادی در صورت عدم تقارن 
اطالعات بین طرفین می پردازد ]2[. الگوهای ارائه ش��ده در نظریه قراردادها 
براس��اس معیارهای مختلف مانند عدم تقارن اطالعات بین طرفین، پویا بودن 
و یا ایس��تا بودن الگ��و و کامل یا ناقص بودن قرارداد اش��اره دارد. الگوهای 
توسعه یافته براساس عدم تقارن اطالعات به دو دسته الگوهای کژگزینی1  و 

کژمنشی2  تقسیم می شود. 
در الگ��وی کژگزینی، طرفین قراردادی دارای س��طح اطالعات متفاوت 
هس��تند و طرف دارای اطالعات بیشتر به بهای تحمیل هزینه به طرف مقابل، 
منتفع می ش��ود. اولین مطالعات در این زمینه توس��ط آکرلوف3  و به بررسی 
ب��ازار ماش��ین های دس��ت دوم انجام ش��د ]1[. وی به بررس��ی این موضوع 

پرداخ��ت که وجود کاالهای با کیفیت متف��اوت در یک بازار، در صورت 
عدم صداقت بین طرفین معامله باعث تحمیل هزینه اقتصادی می شود و برای 
اثبات ادعای خود بازار ماشین های دست دوم را بررسی کرد. فرض کنید دو 
ماش��ین با سال ساخت و مدل یکسان ارائه شود. مالک ماشین )الف( آن را به 
نحو احس��ن نگهداری کرده درحالی که از ماشین )ب( به درستی نگهداری 
نشده است. یک متخصص این دو ماشین را به ترتیب 100 و 150 واحد پولی 
قیمت گذاری می کند. ولی به دلیل عدم امکان دسترسی به اطالعات شرایط 
نگهداری و اعتماد پایین به گفته های فروش��نده، مش��تری براساس برداشت 
خود از وضعیت کنونی خودرو و همچنین س��ال س��اخت و نوع مدل، آن  را 
قیمت گذاری می کند. در نتیجه قیمت ماشین )الف( کمتر از قیمت واقعی و 

ماشین )ب( بیش از قیمت واقعی در بازار معامله می شود.
در الگوی کژمنش��ی، بعد از انعقاد قرارداد،کارگزار با انجام عملی پنهان4  
بر رفاه کارفرما اثر منفی می گذارد. به عنوان یکی از مهمترین نمونه ها می توان 
به اس��تخدام نیروی کار توسط کارفرما اشاره کرد که بعد از استخدام از زیر 
کار ش��انه خالی کند. بروز این پدیده مخصوص��اً در نهادها و ادارات دولتی 
ش��ایع تر اس��ت. زیرا نیروی کار این بخش نگرانی چندانی از مکانیسم های 
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تنبیهی همانن��د اخراج و کاهش حقوق در صورت ک��م کاری پنهان ندارد. 
برای جلوگیری از بروز این پدیده باید از مکانیسم های تشویق و تنبیه استفاده 
ک��رد. به عنوان مثال می توان حقوق و امتیازات نیروی کار را به عنوان تابعی 

از خروجی های قابل مشاهده وی تعریف کرد  ]1[.
تف��اوت الگوهای ایس��تا و پویا در آن اس��ت ک��ه الگوهای ایس��تا صرفاً 
به بررس��ی مقطعی از زم��ان پرداخته ولی در الگوهای پوی��ا تأثیر عدم تقارن 
اطالعات در طول زمان بررسی می ش��ود. همچنین از منظر دیگر، قراردادها 
به دو دس��ته کامل و ناق��ص طبقه بندی می ش��ود. در قراردادهای کامل همه 
جنبه های قرارداد از ابتدا پیش بینی می شود. اما از آنجا که در عمده قراردادها 
ام��کان پیش بینی همه جنبه های قراردادی وج��ود ندارد )یا حداقل پیش بینی 
هم��ه جنبه ه��ا هزینه باالیی دارد(، اکث��ر قراردادها به ص��ورت ناقص منعقد 

می شود ]4[.
در قرارداده��اي نفت��ي ب��ا توج��ه ب��ه ع��دم ش��ناخت کام��ل از مخازن 
هیدروکربوري، تغییر قیمت نفت  خام، تغییر هزینه های توس��عه، تغییر قیمت 
نیروی کار متخصص و دیگر پارامترها همانند عوامل سیاسی، محدودیت های 
زیس��ت محیطی، بحران ها، اعتصابات، طوفان  و غیره، این قراردادها در زمره 
قراردادهای ناقص قرار می گیرند. بنابراین عقد قراردادهای نفتی برای طرفین 
قراردادی )کارفرما و پیمانکار( نیاز به بررس��ی دقیق و همه جانبه دارد تا این 
قرارداده��ا بعد از عق��د، عالوه بر کارایی و ثبات، منتج به هم راس��تایی منافع 

طرفین در طول دوره قرارداد )و در صورت امکان طول عمر مخزن( شود.

1- شیوه تعیین دستمزد )فی(
ب��ا توجه به رویک��رد جدید دولت و ش��رکت ملی نفت ای��ران در انعقاد 
قراردادهاي توسعه میادین در قالب قراردادهای جدید باالدستی نفتی موسوم 
به ")Iranian Petroleum Contracts )IPC"، بررسی این الگوی قراردادی 
از منظ��ر اقتصاد اطالعات حائز اهمیت اس��ت. یکی از مس��ائل مهم در این 
الگوی قراردادی میزان هزینه های مستقیم توسعه قراردادی5  و واقعی6  است. 
پیمان��کار انگیزه دارد تا هزینه های مس��تقیم ق��راردادی را بیش از هزینه های 
مس��تقیم واقعی اظهار کند که به رویکرد سنتی ش��رکت ملی نفت ایران در 
قراردادهای بیع متقابل7  و مالک قراردادن نرخ بازگش��ت سرمایه8 پیمانکار 
برای تعیین مبالغ اس��تحقاقی پیمانکار بر می گردد. در صورت مبنا بودن یک 
نرخ بازگشت مش��خص، با افزایش میزان هزینه های اظهاری، میزان دستمزد 

استحقاقی پیمانکار نیز افزایش می یابد  ]5[. 
در صورتی که کارفرما قبل از ش��روع مذاکرات این سیگنال را به پیمانکار 
بدهد که میزان دس��تمزد به عنوان یک متغیر درون زا تابعی از نرخ بازگشت 
سرمایه مشخص بعنوان یک پارامتر برون زا خواهد بود، پیمانکار سعی خواهد 
کرد که پارامترها تأثیرگذار بر نرخ بازگشت سرمایه را به نوعی اظهار کند که 
دس��تمزد، مبلغ باالتری محاسبه شود. اولین راهکار مقابله با این مسأله، تعیین 
استراتژی قبل از ش��روع مذاکره است. کارفرما باید شاخص های عملکردی 
کلیدی9 خود را به نوعی تعیین کند که با اعالم این شاخص ها به پیمانکار قبل 

از ش��روع مذاکره، او به صورت خودکار ارقام واقعی را اظهار نماید. در این 
راستا می توان تلفیقی از ش��اخص ها را مشخص و از آنها به صورت ترکیبی 
اس��تفاده کرد. این شاخص ها عالوه بر نرخ بازگشت سرمایه و خالص ارزش 
فعلی پیمانکار، ش��امل خالص ارزش فعلی کارفرما، هزینه به ازای هر واحد 

تولید )تنزیل شده و تنزیل نشده( و شاخص سودآوری10  است.
ب��ه عنوان مثال کارفرما می تواند سیاس��ت خ��ود را اینگونه ابراز نماید که 
دس��تمزد به شکلی تعیین می شود که سقف نرخ بازگشت سرمایه 14 درصد 
بوده به نحوی که ش��اخص سودآوردی پیمانکار از میزان 0/35 تجاوز نکند. 
البته بدیهی است که نرخ تنزیل مدنظر برای محاسبه شاخص سودآوری باید 
کمتر از نرخ بازگشت سرمایه تعیین شده باشد. با اعمال محدودیت شاخص 
س��ودآوری برای پیمانکار، در صورتی که میزان هزینه های توسعه توسط او 
بیش از حد ابراز شود، از مبلغ مشخصی شاخص سودآوری عمل کرده و در 
ارقام باالی س��رمایه گذاری به جای آنکه نرخ بازگشت سرمایه تعیین کننده 

دستمزد باشد، شاخص سودآوری دستمزد را مشخص می کند. 

2- رژیم مالی قرارداد
رژی��م مال��ی قراردادهای جدید باالدس��تي نفت مش��تمل ب��ر هزینه های 
سرمایه ای مستقیم، سرمایه ای غیرمس��تقیم، بهره برداری، هزینه تأمین مالی و 

دستمزد و سود پیمانکار است  ]6[. 
الف: هزینه های س�رمایه ای مس�تقیم11: شامل هزینه های اکتشاف )که تنها در 
صورت کش��ف میدان تجاری قابل بازپرداخت به پیمانکار اس��ت(، توسعه 
و حف��ظ ظرفیت و بهب��ود و افزایش ضریب بازیافت اس��ت. این هزینه ها به 
صورت قس��ط بندی در مدت 5 الی 10 س��ال پس از ش��روع تولید اولیه و از 

محل حداکثر 50 درصد عواید همان میدان بازپرداخت می شود.
ب: هزینه های سرمایه ای غیرمستقیم 12: شامل مالیات، بیمه، گمرگ، عوارض 
پرداختی به دولت و نظایر آن اس��ت و به صورت جاری قابل بازپرداخت به 

پیمانکار است.
ج: هزینه ه�ای بهره ب�رداری13: ش��امل هزینه ه��ای نگهداش��ت تأسیس��ات، 
بهره برداری از چاه ها و واحدهای فراورشی و همچنین انتقال نفت خام و غیره 

است و به صورت جاری قابل بازپرداخت به پیمانکار است.
د: هزین�ه تأمین مال�ی14: در صورتی ک��ه پرداخت های ق��راردادی پیمانکار 
 Libor ب��ا تأخیر روبه رو ش��ود پرداخت های معوقه با نرخ بهره بی��ن بانکی

به عالوه درصد مشخصي بازپرداخت می شود.
ه� : دستمزد و سود پیمانکار 15: این عامل که به اختصار دستمزد)فی( )F( گفته 
می شود، مهمترین بخش رژیم مالی )IPC( است. میزان "دستمزد)فی(" برای 
طرح های نفتی به صورت دالر در هر بشکه)bbl/$(  و برای طرح های گازی 

به صورت دالر در هر هزار فوت مکعب گاز )MSCF/$( محاسبه می شود.
با توجه به نیاز مبرم کش��ور به ورود س��رمایه به منظور توسعه بخش نفت 
و تعدد میادین متقاضی توس��عه در این بخش و اعالم عدم حضور بعضی از 
شرکت های بزرگ نفتی جهت حضور در ایران، پیش بینی می شود که قرارداد 
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توسعه عمده میادین ایران در این قالب قراردادی به صورت مذاکره کامل یا 
تلفیق��ی از مذاکره-مناقصه به پیمانکاران اعطا ش��ود. در نتیجه، پارامترهای 
فوق که از مهمترین آنها میزان هزینه های سرمایه ای مستقیم )DCC( و میزان 
"دس��تمزد)فی(" اس��ت، باید در یک فرآیند چانه زنی بین طرفین مشخص 
ش��ود. عالوه بر این، قراردادهاي نفتي ماهیتاً جزو قراردادهاي ناقص به شمار 
مي روند، بنابراین اکثر جنبه هاي آن به خصوص میزان هزینه هاي س��رمایه اي 
مستقیم داراي عدم قطعیت باالیي است. با توجه به موارد فوق، پیمانکاران در 
فرآیند مذاکره تمایل به بزرگ نمایی هزینه های س��رمایه ای مستقیم اظهاری 
خود دارند تا با توجه به نرخ بازگش��ت مدنظر ش��رکت ملی نفت ایران برای 

پیمانکار، مستحق "دستمزد)فی(" باالتري شوند.
در این مطالعه ابتدا یک مخزن نمونه با هزینه های توسعه، دوره بازپرداخت و 
نرخ بهره بانکی مشخص فرض می شود. سپس پارامترهای اقتصادی و قراردادی 
همانند نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار، خالص ارزش فعلی پیمانکار و کارفرما 
و میزان دستمزد)فی( به ازای هر بشکه تولید نفت براساس هزینه توسعه اظهار 
شده پیمانکار محاسبه می شود. سپس، سناریوهای مختلف چگونگی رفتار با 
هزینه های توس��عه ای اظهاری پیمانکار از لحاظ فنی و اقتصادی و در راستای 
مبانی اقتصاد اطالعات بررس��ی می ش��ود. در پایان براس��اس نتایج سناریوها، 

بهترین روش برخورد با این رفتار پیمانکار ارائه می شود.

3- مشخصات مخزن نمونه
فرض کنید مخزن A با میزان نفت درجای 2 میلیارد بشکه دارای دوره 
توسعه سه س��اله و دوره نگهداشت سقف تولید )پالتوی( 10 سال است 
و پس از این دوره، تولید س��الیانه با نرخ 10 درصد کاهش خواهد یافت. 
میزان هزینه های سالیانه عملیاتی این مخزن در دوره تولید برابر با 3 درصد 
کل هزینه های توسعه فرض می ش��ود. همچنین نرخ تنزیل برای محاسبه 
خالص ارزش برای هر دو طرف یکسان و 8 درصد محاسبه می شود ]7[.

پیمان��کار متقاض��ی توس��عه این مخ��زن، می��زان هزینه های مس��تقیم 
س��رمایه گذاری و نرخ تولید در دوره نگهداشت سقف تولید را به ترتیب 
یک میلیارد دالر و 82 هزار بش��که در روز اعالم می کند. همچنین توافق 
می ش��ود که هزینه های توس��عه، طی یک دوره پنج ساله )از زمان شروع 

تولید( و با نرخ بهره 3 درصد بازپرداخت شود. عالوه بر هزینه های توسعه 
باید دستمزد )فی( و هزینه های عملیاتی نیز به پیمانکار بازپرداخت شود و 
کلیه هزینه ها -براساس قانون- تا سقف 50 درصد درآمدهای میدان قابل 
بازپرداخت است  ]8[. در صورتی که 50 درصد درآمدهای میدان کفاف 
هزینه های بازپرداخت را ننماید، بازپرداخت به س��ال های بعدی موکول 

خواهد شد و دو طرف براساس مفروضات فوق مذاکره خواهند کرد. 
براساس قراردادهای بیع متقابلی که قباًل منعقد شده است، شرکت ملی 
نفت ایران خواس��تار نرخ بازگشت سرمایه زیر 15 درصد برای پیمانکار 
اس��ت. اکنون اگر دس��تمزد )فی( پیمانکار برابر با 3 دالر در بشکه تعیین 
ش��ود، نرخ بازگش��ت س��رمایه وی برابر با 14/9 درصد خواهد بود 16 . 
پارامترهای نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار، خالص ارزش فعلی پیمانکار 
و کارفرما و هزینه های تنزیل ش��ده و تنزیل نشده تولید به ازای هر بشکه 
نفت خام، در صورت تحقق هزینه های مختلف توسعه، در جدول-1 بیان 

شده است.
نکته: پیکان ها نش��ان دهنده مس��یر منافع پیمانکار و کارفرما است. البته با 
توج��ه به اینکه پیمانکار توس��عه دهنده و بهره بردار از میدان اس��ت، وی 
تعیین کننده مس��یر منافع اس��ت )پیکان وی پررنگ تر نش��ان داده ش��ده 
اس��ت(. بنابراین باید قرارداد طوری تنظیم شود که با حرکت پیمانکار به 

سمت مسیر بهینه خود، منافع کارفرما نیز حداکثر شود. 
براس��اس جدول-1 در صورتی که پیمانکار در ابتدای قرارداد به عمد 
می��زان هزینه های توس��عه را باال اظهار کند، با کاه��ش هزینه ها در حین 
اجرای قرارداد میزان نرخ بازگش��ت س��رمایه و خالص ارزش فعلی وی 
نس��بت به میزان برآورد اولی��ه افزایش خواهد یافت. ام��ا ذکر این نکته 
ضروری است که منافع پیمانکار و کارفرما هم راستا بوده و کارفرما نیز از 

کاهش هزینه ها سود خواهد برد 17 .

4- چگونگی رفتار با هزینه توسعه اظهار شده
 در این بخش فرض می ش��ود که پیمانکار هزینه های توس��عه را بیشتر 
اظه��ار کرده و در نتیجه به  دنبال مکانیس��می در قرارداد هس��تیم که در 
حی��ن اجرا، منافع کارفرما - با علم به این موضوع- حداکثر ش��ود. ابتدا 

 1   پارامترهای اقتصادی در حالتی که دو طرف بر یک دستمزد)فی( براساس نرخ بازگشت سرمایه مشخص به توافق برسند

هزینه واقعی توسعه 
)میلیون دالر(

نرخ بازگشت سرمایه 
پیمانکار )درصد(

خالص ارزش فعلی پیمانکار
)میلیون دالر(

خالص ارزش فعلی کارفرما
)میلیون دالر(

هزینه تولید تنزیل نشده
 )دالر بر بشکه(

هزینه تولید تنزیل شده
 )دالر بر بشکه(

دستمزد )فی(
 )دالر بر بشکه(

150011/6268/847088/218/52910/4953

125013/1320/747305/337/5929/2853

10014/9368/527526/576/6648/0513

75017/5412/467751/655/7456/7973

50021/6454/887978/264/8295/5343
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باید مش��خص شود که در صورت اجرای هر مکانیسمی، طرف مقابل به 
سمت انتخاب کدام سناریو در حین اجرای قرارداد می رود. البته پیمانکار 
با انتخاب هر گزینه، دیگر گزینه ها را از دس��ت می دهد و س��ناریویي را 
دنب��ال می کند که منافع خود را حداکثر کند. در اینجا دو ش��اخص مهم 
در انتخاب س��ناریوی بهینه، نرخ بازگشت سرمایه و خالص ارزش فعلی 
پیمانکار است. این دو شاخص عمدتاً در یک راستا حرکت می کنند، اما 
در صورت تناقض این دو شاخص، اولویت با خالص ارزش فعلی است. 
زیرا نرخ بازگش��ت سرمایه صرفاً نشان دهنده تفاضل بین نرخ های بهره ) 
IRR محاسبه شده و هزینه سرمایه( است، درحالی که خالص ارزش فعلی 
می تواند از همه تفاضل های بین هر IRR ممکن و هزینه سرمایه برای یک 

پروژه بهره گیرد ]9[.
برای مواجهه با هزینه های توس��عه اظهار شده توسط پیمانکار می توان 
دو رویک��رد داش��ت؛ در رویک��رد اول )ک��ه عمدتاً ش��بیه قراردادهای 
بیع متقابل اس��ت( از هم��ان ابتدای ق��رارداد، میزان دس��تمزد به صورت 
تابعی از هزینه های واقعی پیمانکار، به گونه ای تعریف می ش��ود که نرخ 
بازگش��ت سرمایه پیمانکار در یک محدوده مشخص قرار گیرد. با توجه 
به اینکه هزینه های توس��عه عمدتاً در ابتدای قرارداد انجام می ش��ود، این 
حالت امکان عملیاتی شدن نیز دارد. در حالت دوم، یک مکانیسم تشویق 
و تنبیه برای پیمانکار در نظر گرفته می شود و با افزایش هزینه های توسعه 
واقعی نس��بت به هزینه های توس��عه قراردادی، به وی بخش��ی از افزایش 
هزینه ها بازپرداخت نمی ش��ود. اما در صورت کاهش هزینه ها، عالوه بر 
هزینه های واقعی، مبلغی نیز به عنوان تش��ویق به وی پرداخت می ش��ود. 

جزئیات این دو حالت و نتایج اعمال هر مکانیسم در ادامه بیان می شود.

4-1- حفظ نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار در یک دامنه محدود
در ای��ن حال��ت با پیمان��کار توافق می ش��ود که در ص��ورت کاهش 
هزینه های توس��عه در حین اجرای قرارداد، نرخ بازگشت سرمایه وی از 
میزان مشخصی فراتر نرود. این امر به دو شکل امکان پذیر است، می توان 
بخش��ی از هزینه ه��ای واقعی تحقق یافته را ب��ه وی بازپرداخت نکرده یا 
متناس��ب با کاهش هزینه توسعه، دس��تمزد )فی( پیمانکار را کاهش داد. 

نتایج هر دو تقریباً یکس��ان اس��ت. در ای��ن مطالعه با کاه��ش فی، نرخ 
بازگش��ت س��رمایه پیمانکار در یک دامنه مش��خص )از 13/9 درصد تا 
حداکثر 16/6 درصد ( نگه داش��ته می شود. نتایج برای هزینه های توسعه 

واقعی مختلف مطابق جدول-2 خواهد بود 18 .
نتایج در این حالت بسیار قابل توجه است. در اینجا بین خالص ارزش 
فعلی و نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار تناقض وجود دارد. یعنی با افزایش 
نرخ بازگش��ت س��رمایه پیمانکار، میزان خالص ارزش فعلی وی کاهش 
می یابد. نکته مهم تر آن است که خالص ارزش فعلی کارفرما و پیمانکار 
در جهت عکس حرکت می کند و نوعي تعارض منافع بین آنها به وجود 
مي آید. این رخداد به دلیل آن اس��ت که نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار 
باالتر از نرخ تنزیل وی اس��ت. بنابراین با ثابت نگه داشتن نرخ بازگشت 
سرمایه در یک بازه محدود، هرچه هزینه های سرمایه گذاری اولیه باالتر 
باش��د، درآمده��ای مثبت بیش��تری )در زمان های دورتر( الزم اس��ت تا 
خالص جریان جریان نقدینگ��ی را با آن نرخ تنزیل صفر کرد. در نتیجه 
زمانی که خالص ارزش فعلی این جریان نقدینگی با نرخ تنزیل پایین تری 
نسبت به نرخ بازگشت سرمایه محاسبه می شود، درآمدهای پروژه دارای 

وزن بیشتر بوده و خالص ارزش فعلی باالتر خواهد رفت.
با توجه به اینکه بهره برداري از میدان به عهده پیمانکار است، بنابراین 
وی دارای قدرت بیش��تری در انتخاب س��ناریو خواهد بود. در نتیجه در 
عمل س��ناریوی-1 توسط پیمانکار انتخاب می شود. حتی در صورتی که 
میزان دس��تمزد )فی( با افزایش هزینه های توس��عه افزایش نیابد و سقف 
آن برابر با 3 دالر بر بش��که باش��د، پیمانکار به کاهش هزینه ها و انتخاب 
سناریوی-5 با نرخ بازگشت باالتر تمایلی نخواهد داشت و سناریوی-3 

را به عنوان سناریوی بهینه انتخاب خواهد کرد )جدول-3(.
نکته دیگر آن اس��ت که در این حالت اگر میزان خالص ارزش فعلی 
پیمانکار در س��ناریوهای مختلف با هم برابر ش��ود، پیمانکار به س��مت 
سناریوی با هزینه توسعه کمتر نخواهد رفت. زیرا دستمزد )فی( که عامل 
تعیین کننده در س��ود وی است، تابعی از تولید می باشد. بنابراین پیمانکار 
سعی در انتخاب سناریویی دارد که با هزینه کرد بیشتر )استفاده از فناوری 
گران تر یا حفر چاه و نصب تأسیس��ات بیش��تر(، تولی��د وی و در نهایت 

 2   پارامترهای اقتصادی در حالتی که نرخ دستمزد)فی( با میزان هزینه واقعی توسعه تعدیل شود

شماره 
سناریو

هزینه واقعی توسعه
)میلیون دالر(

نرخ بازگشت سرمایه 
پیمانکار )درصد(

خالص ارزش فعلی پیمانکار
)میلیون دالر(

خالص ارزش فعلی کارفرما
)میلیون دالر(

هزینه تولید تنزیل نشده 
)دالر بر بشکه(

هزینه تولید 
تنزیل شده

 )دالر بر بشکه(

ضریب تعدیل 
دستمزد )فی(

 به درصد

دستمزد )فی( 
)دالر بر بشکه(

1150013/9481/376875/679/73511/679404/2

2125014/4427/827198/268/1939/881203/6

310014/9368/527526/576/6648/05103/0

475015/5304/967859/165/1456/198-202/4

550016/6239/578193/573/6294/334-401/8
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دستمزد وی تضمین شود.

4-2- در نظر گرفتن مکانیسم تشویق و تنبیه
در این حالت می توان دو الگوی متفاوت تش��ویق و تنبیه داش��ت. در 
الگوی اول با افزایش هزینه های توس��عه، درصدی از این افزایش به وی 
بازپرداخت نمی ش��ود، زیرا افزایش هزینه های توسعه )در صورت ثابت 
ماندن تولید( باع��ث کاهش خالص ارزش فعلی کارفرما می ش��ود. این 
مکانیسم باعث کاهش انگیزه پیمانکار نسبت به افزایش هزینه ها می شود. 
همچنین در صورت کاهش هزینه هاي توسعه درصدی از مبلغ کاهش به 
پیمانکار به عنوان پاداش پرداخت می ش��ود. این مکانیسم به هم راستایی 
منافع پیمانکار و کارفرما منجر خواهد ش��د. در الگوی دوم میزان پاداش 
و تنبی��ه به صورت پلکانی خواهد بود. در ه��ر دوی این الگوها )با توجه 
به ش��رایط و پیچیدگی های مخزن( می توان بازه ای تعریف کرد تا در آن 
بازه پیمانکار مش��مول تشویق و تنبیه نش��ود و این مکانیسم خارج از بازه 

تعریفی عمل کند.
ال�ف: تش�ویق و تنبیه پیمانکار براس�اس ضریبی ثابت از انح�راف از مبلغ 

قراردادی
در این حالت فرض می ش��ود با توجه به پیچیدگی های مخزن و امکان 
تغییر هزینه های سرمایه ای، تا انحراف 10 درصد از هزینه های قراردادی 

مکانیس��م تش��ویق و تنبیه اجرا نش��ود. اما با افزایش انحراف بیش از 10 
درصد، در صورت افزایش هزینه ها، 20 درصد مبلغ افزایش یافته نسبت 
به 110 درصد مبلغ قرارداد به پیمانکار بازپرداخت نش��ود. اما در صورت 
کاهش هزینه ها بی��ش از 10 درصد، 20 درص��د مابه التفاوت هزینه های 
واقع��ی از 90 درصد مبلغ ق��راردادی، مازاد بر هزینه ه��ای واقعی به وی 

بازپرداخت شود. نتایج در جدول-4 بیان شده است.
نتایج حاکی از هم راس��تایی منافع کارفرما و پیمانکار اس��ت. همانطور که 
مشاهد می شود با کاهش هزینه های توسعه، خالص ارزش فعلی هر دوی کارفرما 
و پیمانکار افزایش می یاب��د. بنابراین پیمانکار تالش می کند که خالص ارزش 
فعلی خود را افزایش دهد و این افزایش به صورت خودکار کارفرما را نیز منتفع 
می کند. ت��الش پیمانکار به منظور جلوگیری از افزایش هزینه ها در این حالت 
مضاعف خواه��د بود. زیرا با افزایش هزینه ها میزان خالص ارزش فعلی وی به 
میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. همچنین در صورت کاهش 

هزینه ها به میزان قابل توجهی خالص ارزش فعلی وی افزایش خواهد یافت. 
ب: تش�ویق و تنبیه پیمانکار براساس ضریبی پلکانی در صورت انحراف از 

مبلغ قراردادی 
در این حالت همانند س��ناریو قبل تا انح��راف 10 درصد از هزینه های 
توس��عه، مکانیسم پاداش و جریمه اعمال نمی شود. اما با انحراف بیش از 
10 درصد، به ازای هر 10 درصد پیمانکار مشمول مبلغی پاداش )جریمه( 

 4   : پارامترهای اقتصادی در حالت تشویق و تنبیه پیمانکار براساس ضریبی ثابت از انحراف از مبلغ قراردادی

شماره 
سناریو

هزینه واقعی توسعه 
)میلیون دالر(

میزان پاداش/جریمه 
)میلیون دالر(

نرخ بازگشت سرمایه 
پیمانکار )درصد(

خالص ارزش فعلی 
پیمانکار

خالص ارزش فعلی 
کارفرما

هزینه تولید تنزیل 
نشده )دالر بر 

بشکه(

هزینه تولید تنزیل 
شده )دالر بر بشکه(

دستمزد )فی( 
)دالر بر بشکه(

11500-8011/6268/847088/218/510/53/0

21250-3013/1320/747305/337/69/33/0

3100014/9368/527526/576/78/13/0

47503017/5415/297748/835/86/83/0

55008021/9462/497970/654/95/63/0

 3   پارامترهای اقتصادی در حالتی که نرخ دستمزد )فی( با میزان هزینه واقعی توسعه و فقط در صورت کاهش آن، تعدیل شود

شماره 
سناریو

هزینه واقعی توسعه
)میلیون دالر(

نرخ بازگشت سرمایه 
پیمانکار )درصد(

خالص ارزش فعلی 
پیمانکار)میلیون دالر(

خالص ارزش فعلی 
کارفرما)میلیون دالر(

هزینه تولید تنزیل 
نشده)دالر بر بشکه(

هزینه تولید تنزیل 
شده )دالر بر بشکه(

ضریب تعدیل دستمزد 
)فی(  به درصد

دستمزد )فی( 
)دالر بر بشکه(

1150011/6268/847088/218/510/503/0

2125013/1320/747305/337/69/303/0

310014/9368/527526/576/6648/05103/0

475015/5304/967859/165/1456/198-202/4

550016/6239/578193/573/6294/334-401/8
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به صورت پلکانی می ش��ود. هر چه بازه مدنظ��ر دورتر از مبلغ قراردادی 
باشد، ضریب پاداش )جریمه( بیش��تر خواهد بود. در این مثال برای بازه 
اول مبلغ صفر درصد و برای بازه های بعدی به ترتیب 15، 25، 35 درصد 
و... به عنوان ضریب پاداش )جریمه( در نظر گرفته شد. فرمول مکانیسم 

تشویق به شکل زیر خواهد بود:
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Remمیزان پاداش : ،Penaltyمیزان جریمه : ،rDCCهای توسعه واقعی: میزان هزینه ،cDCCهای : هزینه

 توسعه قراردادی است.
 آمده است. 5-جدولنتایج حالص از اعمال این مکانیسم در 

 
 ضریبی پلکانی در براساسر : پارامترهای اقتصادی در حالت تشویق و تنبیه پیمانکا5 جدول

 صورت انحراف از مبلغ قراردادی

شماره 
 سناریو

هزینه 
واقعی 
توسعه 
)میلیون 

 دالر(

میزان 
پاداش/جریمه 
 )میلیون دالر(

نرخ 
بازگشت 
سرمایه 

پیمانکار 
 )درصد(

خالص 
ارزش 
فعلی 

 پیمانکار

خالص 
ارزش 
فعلی 

 کارفرما

هزینه 
تولید 
تنزیل 
نشده 
)دالر 

هزینه 
تولید 
تنزیل 
شده 
)دالر 

دستمزد 
)فی( 

دالر )
بر 
 (بشکه

این فرمول برای اعمال مکانیسم جریمه به حالت زیر است:
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 ت زیر است:این فرمول برای اعمال مکانیسم جریمه به حال
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Remمیزان پاداش : ،Penaltyمیزان جریمه : ،rDCCهای توسعه واقعی: میزان هزینه ،cDCCهای : هزینه

 توسعه قراردادی است.
 آمده است. 5-جدولنتایج حالص از اعمال این مکانیسم در 

 
 ضریبی پلکانی در براساسر : پارامترهای اقتصادی در حالت تشویق و تنبیه پیمانکا5 جدول

 صورت انحراف از مبلغ قراردادی

شماره 
 سناریو

هزینه 
واقعی 
توسعه 
)میلیون 

 دالر(

میزان 
پاداش/جریمه 
 )میلیون دالر(

نرخ 
بازگشت 
سرمایه 

پیمانکار 
 )درصد(

خالص 
ارزش 
فعلی 

 پیمانکار

خالص 
ارزش 
فعلی 

 کارفرما

هزینه 
تولید 
تنزیل 
نشده 
)دالر 

هزینه 
تولید 
تنزیل 
شده 
)دالر 

دستمزد 
)فی( 

دالر )
بر 
 (بشکه

Rem: میزان پاداش، Penalty: میزان جریمه، DCCr: میزان هزینه های 
توسعه واقعی، DCCc: هزینه های توسعه قراردادی است.

نتایج حاصل از اعمال این مکانیسم در جدول-5 آمده است.
با توجه ب��ه نتایج جدول-5، آثار کلی ای��ن روش همانند حالت قبلی 
اس��ت. خالص ارزش فعل��ی پیمانکار ب��ا کاهش هزینه های س��رمایه ای 
افزایش می یابد. حرکت به سمت کاهش هزینه ها منجر به افزایش خالص 
ارزش فعلی کارفرما نیز می ش��ود. بنابراین منافع طرفین هم راستا حرکت 
می کند. تفاوت اصلی این مکانیسم با روش قبل در میزان پاداش )جریمه( 
پیمانکار است که در انحرافات جزئی کمتر و با افزایش انحراف از مبلغ 
قراردادی، مبلغ جریمه )پاداش( ش��دیدتر می ش��ود. مزیت این مکانیسم 
تالش دو چن��دان پیمانکار برای جلوگیری از افزایش نامتعارف هزینه ها 

است. درحالی که هنگام انعقاد قرارداد واهمه زیادی از رخداد هزینه های 
پیش بینی نشده در یک دامنه منطقی ندارد. همچنین تمام تالش پیمانکار 
ب��رای مدیریت کاه��ش هزینه های و افزایش خال��ص ارزش فعلی خود 

است.
 Semi-OPEN CAPEX به تعبیری دیگر، دو مکانیسم باال نوعی رژیم
را برای قراردادهای جدید نفتی به منظور هم راس��تا ش��دن هرچه بیش��تر 
منافع پیمانکار و کارفرما پیش��نهاد می کند. یکی از ایرادات قراردادهای 
 Fix( بیع متقابل آن بود که مبلغ هزینه های توس��عه از ابتدا ثابت می ش��د
CAPEX( و انعطاف پذیری در آن وجود نداشت. این مسئله، با توجه به 
ماهیت ناشناخته بودن مخزن، ریسک زیادی را به پیمانکار منتقل می کند. 
همچنی��ن در صورت Full-OPEN CAPEX بودن رژیم مالی، پیمانکار 

انگیزه کافی برای کاهش هزینه ها ندارد19 . 
میزان بازپرداخت هزینه ها در دو حالت فوق )به صورت ضریب ثابت 
و پلکانی( و مقایس��ه آن با هزینه های واقعی و هزینه قراردادی توسعه در 

شکل-1 نشان داده شده است.

نتیجه گیری
دو راه��کار کلی برای مقابله با هزینه های باالی توس��عه اظهار ش��ده 

 5    پارامترهای اقتصادی در حالت تشویق و تنبیه پیمانکار براساس ضریبی پلکانی در صورت انحراف از مبلغ قراردادی

شماره 
سناریو

هزینه واقعی توسعه 
)میلیون دالر(

میزان پاداش/جریمه 
)میلیون دالر(

نرخ بازگشت سرمایه 
پیمانکار )درصد(

خالص ارزش فعلی 
پیمانکار

خالص ارزش 
فعلی کارفرما

هزینه تولید تنزیل 
نشده )دالر بر بشکه(

هزینه تولید تنزیل 
شده )دالر بر بشکه(

دستمزد )فی( 
)دالر بر بشکه(

11500-12010/7197/287159/768/210/13/0

21250-2812/8303/857322/227/59/23/0

3100014/9368/527526/576/78/13/0

47502817/9429/717734/415/86/93/0

550012024/2530/957902/195/16/03/0

 1    مکانیسم جریمه و پاداش پیمانکار نسبت به میزان پایبندی به هزینه قراردادی

 : مکانیسم جریمه و پاداش پیمانکار نسبت به میزان پایبندی به هزینه قراردادی۱-شکل

 
 
 

 گیرینتیجه
 

د توسعه ه قراردامذاکر در حالت پیمانکارتوسط های باالی توسعه اظهار شده هزینه دو راهکار کلی برای مقابله با
های خود خصاکره شاکارفرما قبل از شروع مذ راهکار اولدر  .در قالب قراردادهای جدید باالدستی وجود دارد

های غیرواقعی نهمنظور اعالم هزیبهکمترین انگیزه  پیمانکارکند که میمشخص ای گونهبهرا برای تعیین فی 
ها ممکن است خصاستفاده ترکیبی از شا .ها بهره جستترکیبی از شاخصان از تومی روشدر این  داشته باشد.

ک شاخص ی براساسکارآیی باالتری نسبت به مذاکره از  درعوض، تر کند ولیفرآیند مذاکره را پیچیده
 برخوردار است.

ایه پیمانکار راهکار دوم شرکت ملی نفت مبنای محاسبات خود را برای تعیین میزان فی، نرخ بازگشت سرمدر 
. شودمی. این عمل باعث ایجاد انگیزه در پیمانکار به منظور ابراز هزینه توسعه باالتر از میزان واقعی کنداعالم می

ای واقعی توسعه تعدیل هکه فی پیمانکار با کاهش هزینه برای جبران این نقیص مکانیسمیدر صورت طراحی 
تمایل به ه محدودی تجاوز نکند، پیمانکار در حین اجرای قرارداد نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار از باز تاد شو
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توس��ط پیمانکار در حالت مذاکره قرارداد توس��عه در قالب قراردادهای 
جدید باالدس��تی وج��ود دارد. در راه��کار اول کارفرما قبل از ش��روع 
مذاکره شاخص های خود را برای تعیین دستمزد)فی( به گونه ای مشخص 
می کن��د که پیمانکار کمترین انگیزه به منظور اعالم هزینه های غیرواقعی 
داشته باش��د. در این روش می توان از ترکیبی از شاخص ها بهره جست. 
اس��تفاده ترکیبی از شاخص ها ممکن اس��ت فرآیند مذاکره را پیچیده تر 
کند ولی درعوض، از کارآیی باالتری نس��بت به مذاکره براس��اس یک 

شاخص برخوردار است.
در راهکار دوم شرکت ملی نفت مبنای محاسبات خود را برای تعیین 
میزان دس��تمزد)فی(، نرخ بازگشت س��رمایه پیمانکار اعالم می کند. این 
عم��ل باعث ایجاد انگیزه در پیمانکار به منظور ابراز هزینه توس��عه باالتر 
از میزان واقعی می ش��ود. در صورت طراحی مکانیسمی برای جبران این 
نقیص که دستمزد)فی( پیمانکار با کاهش هزینه های واقعی توسعه تعدیل 
ش��ود تا نرخ بازگش��ت س��رمایه پیمانکار از بازه محدودی تجاوز نکند، 
پیمانکار در حین اجرای قرارداد تمایل به کاهش هزینه ها نخواهد داشت. 

بنابراین چنانچه منافع کارفرما در صورت کاهش هزینه های توسعه محقق 
می ش��ود، نباید هزینه اشتباه مرتکب شده در قدم اول با ایجاد یک اشتباه 

مجدد تشدید شود.
برای جبران بخش��ی از هزینه های ناش��ی از ابراز هزینه های توسعه باال، باید 
مکانیس��می طراحی کرد که انگیزه پیمانکار در حین اجرای قرارداد به منظور 
کاهش هزینه ها مضاعف شود. در این مکانیسم باید منافع کارفرما در راستای 
منافع پیمانکار قرار گیرد. از آنجا که تمامی هزینه های توس��عه توسط کارفرما 
بازپرداخت می شود، چنانچه در مکانیسم ارائه شده بخش کوچکی از هزینه های 
کاهش یافته به پیمانکار به عنوان پاداش پرداخت ش��ود، به میزان قابل توجهی 
عایدی کارفرما افزایش می یابد. به عنوان یک قاعده کلی برای تعیین استراتژی 
مذاکره در خصوص رژیم مالی قرارداد، پیشنهاد می شود که در قدم اول با تعیین 
ش��اخص های مناس��ب، انگیزه ارائه اطالعات غیر واقعی از پیمانکار به صورت 
خودکار گرفته ش��ود. در قدم دوم، رژیم مالی قرارداد به گونه ای طراحی شود 

که منافع کارفرما به صورت خودکار در راستای منافع پیمانکار باشد. 

پانویس هاپانویس ها

1.  Adverse Selection
2.  Moral Hazard
3.  Akerlof
4. Hidden Action
5. Contractual Direct Capital Costs
6. Actual Direct Capital Costs
7. Buy-Back Contract
8. Rate of Return

در این مطالعه هر جا که به عبارت نرخ بازگشت سرمایه اشاره می شود، مقصود نرخ بازگشت 
س��رمایه پیمانکار است. زیرا کارفرما در این الگوی قراردادی هیچگونه سرمایه گذاری انجام 
ن��داده و باز پرداخت هزینه ها نیز از محل درصدی مش��خص از درآمدها صورت می پذیرد. 
بنابرای��ن کل جری��ان نقدینگی وی مثبت بوده و نرخ بازگش��ت س��رمایه در این حالت قابل 

محاسبه نیست.
9. Key Performance Indicators
10. Profitability Index
11. Direct Capital Costs
12. Indirect Capital Costs

13. OPEX
14. Cost of Money
15. Compensation Fee

16.  خاطر نشان می گردد که این نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت قراردادی می باشد و 
نرخ بازگشت واقعی پیمانکار صرفاً در انتهای قرارداد و بر اساس جریان نقدی واقعی وی که 

تابعی از هزینه ها و تولید واقعی است، قابل محاسبه است.
17.  بدیهی است در این حالت، اگر نرخ فی براساس میزان هزینه توسعه واقعی )فرض کنید 
750 میلیون دالر( تعیین ش��ود، این نرخ پایین تر آمده و درآمدهای پیمانکار کمتر می ش��ود. 
در این حالت عالوه بر هم راستایی منافع، میزان منافع کارفرما نیز در هر سناریو بیشتر از نتایج 
ج��دول مي ش��ود. اما در این مطالعه فرض ش��د که پیمانکار با ق��درت چانه زنی میزان هزینه 

توسعه را بیشتر از میزان برآوردی خود اظهار می کند. 
18.  در این س��ناریو در صورت افزایش هزینه های واقعی توس��عه نسبت به هزینه های توسعه 

قراردادی، میزان فی تعدیل نمی گردد. 
19.  البته الزم اس��ت ذکر گردد که بر اس��اس رژیم مالی کنونی, با توجه به اینکه هزینه های 
سرمایه ای طی یک دوره 5 تا 10 ساله به وی بازپرداخت می گردد و نرخ بهره متعلقه کمتر 
از نرخ تنزیل وی است, پیمانکار سعی در کاهش هزینه ها دارد. ولی این مکانیسم انگیزه وی 

را برای کاهش هزینه ها مضاعف خواهد نمود.
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