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تطبیق مسئلهی عدالت بیننسلی در بهرهبرداری از منابع هیدروکربوری و توسعهی
پایدار ،لزوم توسعهی حداکثری منابع
علی قدمیاری* ،دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده

اطالعات مقاله

نــگاه بلندمدت به ابعاد اقتصــادی بهرهبرداری از منابع طبیعی ،مفاهیمی نظیر توســعهی پایدار ،تولید
صیانتی و عدالت بیننســلی را به ذهن متبادر میسازد .مســئلهی اصلی در نظریهی عدالت بیننسلی،
تاریخ پذیرش د   اور99/08/01 :
میزان مجاز مصرف منابع طبیعی توسط نسل فعلی است تا نسل آتی نیز بتواند از مواهب آن منابع بهره
ببرد .از آنجاییکه وجود اعطای هر حق ،تکلیفی را بر دوش دارندهی حق میگذارد ،ولذا حق بهرهمندی
از منابع طبیعی نیز تکالیفی به بار خواهد آورد که یکی از این تکالیف ،تولید صیانتی از منابع است تا به
توســعهی پایدار و متوازن بینجامد و عدالت بیننسلی را نیز محترم شمارد .در این مقاله برآنیم تا ضمن
بررســی مسئلهی عدالت بیننسلی در بهرهبرداری از منابع هیدروکربوری و تطبیق این مسئله با مفهوم
توســعهی پایدار ،به بررسی راهکار توسعهی حداکثری منابع هیدروکربوری و استفادهی موثر از صندوق واژگان کلید ی:
توســعهی پایــدار ،تولید صیانتــی ،عدالت
ذخیرهی ثروت (توسعهی ملی) جهت بهرهبرداری بهینه و صیانتی از منابع هیدروکربوری بپردازیم.
بیننسلی ،منابع هیدروکربوری.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/06/19 :
تاریخ ارسال به د   اور99/06/22 :

مقدمه

مفهوم توسعهی پایدار در متون مختلف دارای تعاریف متعددی است
و در همهی این تعاریف عنصر اساســی ،توجه به عدالت بیننسلی
است .در گزارش کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه ،توسعهی
پایدار به توسعهای اطالق میشود که ضمن برآورده کردن نیازهای
فعلی نســل کنونی ،توانایی نســلهای آتــی را در تامین نیازهای
خود محدود و غیرممکن نســازد .در تعاریف موجود ،برآورده کردن
نیازهای اساسی نسل فعلی و همچنین توجه به حقوق نسلهای آتی
در برخورداری از منابع به عنوان دو مولفهی اصلی برای توســعهی
پایدار برشمرده شده است]1[.
در نظریهی عدالت بیننســلی مسئله این است که در مصرف منابع
طبیعی تا چه اندازه نســل فعلی مجاز به مصرف بوده و تا چه مقدار
باید برای نسل آتی کنار گذارده شود و در برنامهریزی و تصمیمگیری
کنونی دخیل نشــود ]2[.در این دیدگاه هدف این است که مصارف
منابع به گونهای تنظیم شود تا نرخ تولید و افزایش آن بیشتر از نرخ
مصرف باشد تا نسل فعلی بهرهمندی نسل آتی را از منابع و مواهب
خدادادی محروم نسازد]3[.
در ادبیات موضوع ،مفهوم تولید صیانتی ،عدالت بیننسلی و توسعهی
پایدار غالبا در کنار همدیگر دیده شده تا ضمن توجه جدی به نگاه
بلندمدت به ابعاد اقتصادی بهرهبرداری از منابع طبیعی ،به توسعهی

پایدار و رفاه نســلها دســت یابیم .عدالت بیننسلی در استفاده از
منابــع در منابــع و تحقیقات ،به عنوان رکن اصلی در رســیدن به
توسعهی پایدار معرفی شده است.
دو تعریــف برای پایداری وجود دارد .در دیدگاه پایداری قوی ،افراد
بشــر صرفا مجاز به بهرهمنــدی از منابع تجدیدپذیــر بوده و حق
برداشت از منابع تجدیدناپذیر را ندارند .در دیدگاه پایداری ضعیف،
بهرهبــرداری از منابع تجدیدناپذیر باید با تمهیداتی همراه شــود تا
برآورده کردن نیازهای نسل آتی محدود و ناممکن نشود]4[.
همین تعاریف برای عدالت بیننســلی در دو وضعیت قوی و ضعیف
نیز قابل بیان اســت .در حالت اول ،آینــدگان باید بتوانند به همان
ســطح از اســتاندارد زندگی ما دســت یابند و در حالت دوم نسل
آتی باید بتوانند نیازهای اساســی خود را مرتفع ســازند .در حقوق
بینالمللی و اســناد آن عدالت بیننســلی مورد توجه قرار گرفته و
صراحتــا به لزوم رعایت حقوق نســل آتــی در بهرهگیری از منابع
طبیعی اشاره شده است.
در فقه اسالمی نیز توجه به مفهوم عدالت بیننسلی مورد توجه بوده
اســت .در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که این زمینها برای
تمام مســلمانان است ،اعم از کسانی که امروز مسلمانند یا روزهای
بعد مســلمان خواهند شد و نیز کسانی که در روزهای آینده متولد

ی عهد 
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خواهند شــد ]5[.از نظر دین مبین اسالم همگان در بهرهبرداری از
منابع طبیعی یکســان بوده و بر یکدیگر ترجیحی ندارند و این مهم
در حالت بیننســلی نیز محترم شناخته شده و تقدم و تاخر نسلها
دلیلی بر محرومیت یا بهرهمندی از منابع نیست و این مسئله از نگاه
قرآن ،روایات و عقل قابل اثبات است]3[.
در بهرهگیری از منابع طبیعی چند دیدگاه وجود دارد:
 .1ما هیچگونه تعهدی نسبت به نسل آتی در موضوع منابع نداریم.
 .2با توجه به پیشــرفت تکنولوژی ،نیاز نســل آتی به منابع مرتفع
میشود.
 .3به علت وجود جایگزینی بین اشــکال مختلف ســرمایه ،ایجاد
ســرمایههای فیزیکی و مصنوعی (تجدیدپذیر) به جای سرمایههای
طبیعی (تجدیدناپذیر) نیاز نسل آتی را برطرف میکند.
 .4توسعهی پایدار باید مالک عمل قرار گیرد.
حق بهرهمندی از منابع طبیعی و محیطزیســت ،نامحدود نیســت
و هر حــق ،تلکیفی به بار خواهد آورد ولذا حق اســتفاده از منابع
طبیعی نیز با تولید صیانتی همراه شده است تا به توسعهی پایدار و
متوازن بینجامد .مسئلهی عدالت بیننسلی در منابع نفت و گاز نیز
به عنوان یک منبع راهبردی که توســعه و رشد اقتصادی کشورها
به آن وابسته اســت ،باید مدنظر قرار گیرد .بهرهبرداری ناصحیح و
بیرویه از این منابع میتواند به خسارات جبرانناپذیری بدل شود و
حجم قابل مالحظهای از هیدروکربور را در خود محبوس کند .تولید
صیانتی به تولیدی اطالق میشود که به شکل متعادل و متناسب از
میدان نفتی برداشــت شود تا در طول عمر میدان به حداکثر میزان
برداشت رسید]6[.
در تولید صیانتی ،ضمن برآورده شدن نیازهای فعلی ،دسترسی نسل
آتی به منابع نیز محترم شــناخته شده و اال با برداشت غیرصیانتی،
اگرچه میتوان به درآمد بیشتری دست یافت ولیکن لطمه به مخزن
و محبوس شدن حجم عظیمی از منابع هیدروکربوری ،ضمن آسیب
به مخزن و عدم برداشت بهرهور و حداکثری ،منافع نسل آتی را نیز
به شــدت به خطر خواهد انداخت .رعایت مالحظات فنی ،مدیریت
کارآمد مخزن و الگوی مناسب در بهرهبرداری از آن به تولید صیانتی
و پایدار منتهی میشود.
مســئلهی تولید صیانتی در اسناد باالدستی و قوانین کشور همواره
مورد تاکید قانونگذار بوده است به گونهایکه:
در ســند چشمانداز توسعه در افق  1404و در بند  ،8به " تغییر
نــگاه به نفــت و گاز و درآمدهای حاصل از منبــع تامین بودجهی
عمومی به منابع و ســرمایههای زایندهی اقتصادی و ایجاد صندوق
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توسعهی ملی مستقل با سازوکار مناسب قانونی و برنامهریزی برای
اســتفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیرهی صنعتی و خدماتی
و پاییندستی وابسته بهآن" اشاره شده است.
در برنامههای پنج ســالهی توسعهی کشــور ،به افزایش ظرفیت
تولید با تاکید بر تولید صیانتی اشاره شده تا ضمن حفظ سهم بازار،
به تقویت جایگاه بینالمللی کشور منتهی شود.
در قانون اساسی و اصل  ،50حفظ محیطزیست برای نسل فعلی و
آتی الزام شده است" :در جمهوري اسالمي ،حفاظت محيطزيست كه
نسلامروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي
داشتهباشند ،وظيفهی عمومي تلقي ميشود .از اينرو فعاليتهاي
اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيطزيســت يا تخريب غيرقابل
جبران آن مالزمه پيدا كند ،ممنوع است".
در قانون اصالح قانون نفت( ،)1390در تعریف تولید صیانتی آمده
اســت که" :کلیهی عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری
ارزش اقتصــادی تولید از منابع نفتی کشــور در طــول عمر منابع
مذکور میشود و باعث جلوگیری از اتالف ذخایر در چرخهی تولید
نفت براساس سیاستهای مصوب میشود".
اطالق انفال و ثروتهای عمومی برای منابع در قانون اساســی نیز
بر همین مسئله داللت دارد که منابع برای عموم مردم است تا هر
کس به قدر نیاز از آن بهره جوید ،حال چه آن را در دستهی انفال
قرار داده که در اختیار حکومت اســامی است تا در جهت منافع
ملی به مصرف برساند و چه در حکم ثروتها و مشترکات عمومی
باشــد که با نظارت حکومت اســامی به مصرف فــرد فرد جامعه
برســد .بنابراین استفادهی همگانی ،چه به شکل دروننسلی و چه
به شکل بیننســلی باید محترم شناخته شده و وظیفهی حکومت
اســامی اســت تا با مدیریت ،نظارت و سیاســتگذاری صحیح،
بهرهمندی از این مواهب الهی را تســهیل کند .قواعد فقهی نظیر
قاعــدهی الضرر ،اتالف و منع از اختالل نظام نیز نشــات گرفته از
همین دیدگاه است.

چشمانداز صنعت نفت و گاز و مسئلهی برداشت حداکثری از منابع

با بررســی گزارشهای چشمانداز نظیر چشــمانداز  BPدر ،2040
اوپــک و ...میتوان دریافت که نرخ رشــد تقاضا برای انرژی اگرچه
افزایشــی اســت و نفتخام کماکان تا ســال  2040و با نرخ رشد
0.5درصد ساالنه ،به عنوان سوخت غالب معرفی شده ولیکن آهنگ
افزایش این نرخ رشد کاهشی بوده و نرخ رشد تقاضا برای کشورهای
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عضو  OECDتنها برای گاز طبیعی افزایشــی است .در گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس[ ،]7پیشبینی ظرفیت تولید کشــور در سال
 2040برای میادین در حال بهرهبرداری 2.5 ،میلیون بشکه در روز
است که نسبت به سال  1.2 ،2015میلیون بشکه کمتر است.
آنچه در این گزارشها به چشم میخورد این است که آهنگ افزایش
نرخ رشد تقاضا برای انرژیهای فسیلی تا سال  2040کاهشی بوده
و ســریعترین رشــد نیز از آن تجدیدپذیرها حدود 40درصد رشد
تقاضا است.
در گزارشهــای آماری انرژی که توســط موسســات معتبر انرژی
منتشر میشــود ،پارامتر  R/Pکه نسبت ذخایر اثبات شده به تولید
ساالنه را نشان میدهد ،به ما کمک میکند تا ارزش حال و آیندهی
منابع هیدروکربوری را از منظر سیاستگذاران انرژی در کشورهای
مختلف اعم از توســعهیافته یا در حال توســعه ببینیم و اگر کمی
دقیقتر باشیم و اهمیت راهبردی آن را درک کنیم ،میتوان امیدوار
بود تا کشور از وضعیت کنونی رهایی یابد.
با بررســی گزارش آماری انرژی  )2019( BPو مقایســهی پارامتر
 ،R/Pمالحظه میشــود که نسبت ذخایر به تولید نفتخام در ایران
نسبت به ســایر کشــورهای دارای منابع عظیم نفتی ،بسیار باالتر

بوده و اهتمام جدی کشورهایی نظیر روسیه ،آمریکا ،قطر ،عربستان
و چین در بهرهبرداری ســریع از منابــع هیدروکربوری باید مدنظر
سیاستگذاران قرار گیرد.
با عنایت به برداشــت حداکثری کشورهای رقیب از مخازن خود و
بهکارگیری عواید حاصل از تولید حداکثری میادین ،جهت توسعهی
اقتصادی و ایجاد ســرمایههای مولد ،پایین بــودن ضریب بازیافت
مخــازن در ایــران و عدم توجه کافی در انجــام پروژههای بهبود و
افزایش بازیافت و همچنین بهکارگیری نادرست از سرمایههای ارزی
در صندوق توســعهی ملی ،اهداف توسعهی پایدار و تولید صیانتی
در شرایط کنونی دســتنایافتنی بوده و الزم است تا سیاستگذار
ضمن تسریع در توســعهی حداکثری میادین نفت و گاز و افزایش
نرخ تولید (با نسبتی همتراز با سایر کشورهای رقیبـمقایسه ،)R/P
فرصت تبدیل ســرمایههای زیرزمینی را به سرمایههای مولد فراهم
آورده تا همانند رقیبان خود در این صنعت ضمن حفظ ســهم بازار
جهانی خود ،به عدالت بیننسلی نزدیک شویم.
ایــن مهم در پرتو بهرهگیــری از دانش و فناوری روز ،اســتفاده از
روشهای کارآمــد تامین مالی ،بهرهگیری از قراردادهای جذاب در
بخش باالدستی و ...دستیافتنی خواهد بود.

 1میزان ذخایر اثبات شدهی نفتخام تا انتهای سال  2018و نسبت ذخیره به تولید (بر حسب میلیارد بشکه)
کشور

میزان ذخایر اثبات شدهی نفتخام تا انتهای سال 2018

درصد از کل انرژی

نسبت R/P

ایران

155.6

%9

90.4

عربستان سعودی

297.7

17.2%

66.4

آمریکا

61.2

% 3.5

11

روسیه

106.2

% 6.1

25.4

چین

25.9

% 1.5

18.7

نروژ

8.6

% 0.5

12.8

ونزوئال

303.3

% 17.5

-

کانادا

167.8

9.7

88.3

 2نرخ رشد تقاضای انرژی در افق  2040میالدی در سناریوی پیشفرض (برگرفته از گزارش )BP,2019

95

مقاالت کاربرد ی/مروری

 3نرخ رشد تقاضای انرژی در افق  2040میالدی در سناریوی گذار سریع (برگرفته از گزارش )BP,2019

 1تقاضای انرژی به تفکیک نوع حامل انرژی در دو ســناریوی پیشــنهادی (برگرفته از گزارش )BP,2019

 4نرخ رشد تقاضای انرژی در افق  2040میالدی به تفکیک نوع
حامل انرژی (برگرفته از گزارش )OPEC World Oil outlook 2040
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 5نرخ رشد تقاضای انرژی در افق  2040میالدی به تفکیک کشورهای
جهان (برگرفته از گزارش )OPEC World Oil outlook 2040
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در گزارش چشــمانداز انرژی  BPویرایش  ،2019نرخ رشد تقاضای
انــرژی در افق  2040میالدی در دو ســناریو و بــه تفکیک آمده
اســت که سهم نفت از کل انرژی در ســناریوی اول نسبت به سال
7 ،2017درصد کاهش یافته و پیشبینی شــده اســت که تا سال
 2040میالدی ســاالنه 0.3درصد رشد داشته باشد در حالیکه این
رشــد برای گاز طبیعی 1.7درصد و بــرای انرژیهای تجدیدپذیر،
7.1درصد پیشبینی شــده است .همین پیشبینی در سناریو گذار
سریع در جدول 3آمده است.
در گــزارش چشــمانداز انرژی اوپک در افــق  2040میالدی ،نرخ
رشد تقاضای انرژی ســاالنه یک درصد پیشبینی شده است .برای
کشــورهای  OECDپیشبینی شده اســت که مصرف انرژی در افق
 2040نســبت به ســال  3/1 ،2018میلیون بشکه در روز کاهش
داشــته و رشــد مصرف نفت0.5 ،درصد ســاالنه ،گاز 1.5درصد و
انرژیهای تجدیدپذیر 6/9درصد رشد ساالنه خواهد داشت.

جمعبندی

در انتهــا و بــه عنوان جمعبنــدی ،دو راهکار تجربه شــده جهت
بهرهبرداری بهینه و صیانتی از منابع که به توسعهی پایدار و عدالت
بیننسلی منتهی شود ،بیان میشود:
 -1توســعهی حداکثری منابع هیدروکربوری و اســتفادهی موثر از
صندوق ذخیرهی ثروت (توسعهی ملی):
درآمد حاصل از استخراج حداکثری از منابع باید صرف توسعه ،ایجاد
داراییهای مولد و ســرمایهای شود و الزم است تا از مصرف آن در
مصارف جاری و هزینهای خودداری شود .بر اساس مادهی 16قانون
احکام دائمی برنامههای توسعهی کشــور که در حکم اساسنامهی
دائمی صندوق توسعهی ملی است" :صندوق توسعهی ملي با هدف
تبديل بخشــي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي
و فرآوردههــاي نفتي بــه ثروتهای ماندگار ،مولد و ســرمايههاي
زايندهی اقتصادي و نيز حفظ ســهم نسلهای آينده از منابع نفت

و گاز و فرآوردههاي نفتي تشــكيل ميشود ".این مهم از این طریق
میسر میشود:
اعطاي تســهيالت به بخشهــاي خصوصي ،تعاونــي و بنگاههاي
اقتصــادي متعلق به موسســات عمومي غيردولتي بــراي توليد و
توسعهی ســرمايهگذاريهاي داراي توجيه فني ،مالي و اقتصادی،
اعطاي تســهيالت صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي
خصوصي و تعاونــي ايراني ،اعطاي تســهيالت خريد به طرفهاي
خريــدار كاال و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشــور،
سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيالت
به سرمايهگذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي
مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايهگذاري در ايران
با رعايت اصل هشتاد ( )80قانون اساسي ميباشد ،انجام میشود.
دو مســئلهی حیاتی در ارتباط با کارکرد صندوق باید دائما مراقبت
شــود تا بر مشکالت اقتصادی کشــور نیفزاید :اســتفاده از منابع
صندوق براي اعتبارات هزينهاي و تملك دارایيهاي ســرمايهاي و
بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شــكل ممنوع اســت .همچنین
اعطاي تسهيالت صرفا به صورت ارزي است و استفادهكننده از اين
تسهيالت اجازهی تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
 -2ایجاد ســازوکار مناســب بــه منظــور تولید صیانتــی منابع
هیدروکربــوری از طریق اجرای پروژههــای بهبود و افزایش ضریب
بازیافت به منظــور تولید حداکثری از منبع در طول عمر اقتصادی
آن و حداکثر کردن منافع حاصل از منبع
الزامات اجرای راهکارهای فوق نیز عبارتند از:
 -1قراردادهای باالدســتی جذاب به منظور تشویق صاحبان دانش،
سرمایه و تکنولوژی به تسریع در توسعهی متوازن و حداکثری منابع
هیدروکربوری کشور
 -2ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی جهت نظارت مســتمر و موثر بر
حفظ منافع بیننسلی
 -3تدوین قانون نفت منســجم ،موثر و شــفاف در زمینهی حقوق
مالکیت ،سرمایهگذاری و...
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