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  چکیده

گیـري بسـیاري از    از موضوعاتی است کـه در شـکل  ، نهادگرایان ي حقوق مالکیت در اندیشه

توان بـا آن   ي رقابتی مؤثر است و نه تنها نمیها قیمت حتی پس از ایجاد، هاي ناکارآمد تخصیص

، نیـز  هاي هـر کـنش جمعـی    بلکه خروجی، همانند یک متغیر داده شده و مفروض برخورد نمود

از منظـر  ، گـران مختلـف اسـت. بنـابراین     توزیع این حقوق میـان کـنش   ي کامالً وابسته به نحوه

ي مناسب در حقوق مالکیت مبناي هر نوع اصالح نهادي در یک کـنش  گذار سیاست، نهادگرایان

در صـنعت نفـت ایـران کـه از     ، این نگرش بـه حقـوق مالکیـت   ، جمعی خواهد بود. در این میان

توانـد منجـر بـه     هـاي آن بـوده مـی    مسئله مالکیت محـور چـالش  ، اش گیري یخ شکلابتداي تار

هاي اندیشـه   هاي سیاستی بدیعی شود که تاکنون و به واسطه غفلت از ظرفیت ها و توصیه داللت

، دهـد  که نتایج این پژوهش نشان می گونه همان، نهادي مورد توجه نبوده است. در این چارچوب

الگـوي مالکیـت صـنعت نفـت     ، از یـک سـو  ، قواعد بـازي دایـر و موجـود    اي از به دلیل مجموعه

ري شـود و از سـوي   گـذا  سیاسـت ، المللی نفـت و گـاز   ي بینها شرکتتواند مستقل از نقش  نمی

صـنعت  ایـن  ي حقـوق مالکیـت در   گـذار  سیاسـت در هر نوع ، توان از نقش دولت نیز نمی، دیگر

بـا  ، تجربـه موفـق بسـیاري از کشـورهاي پیشـرو      توان مشابه می، د. با این وجودنموپوشی  چشم

ي هـا  شرکتي دولتی و ها شرکتحاصل از شراکت (گذاري مشترك  استفاده از واحدهاي سرمایه

صـنعت نفـت ایـران را کـاهش      ي هاي مبادله بخش قابل توجهی از هزینه )المللی نفت و گاز بین

  داد.   

   JEL :B52 ,P48, L71,O25بندي طبقه

  يگذار سیاست، صنعت نفت، اقتصاد نهادي، قوق مالکیتح :ها کلید واژه

  
  

 

 نویسنده مسئول  -1
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  مقدمه - 1

حقوق مالکیت
1

ي مبادله هزینههمانند مفاهیمی نظیر  
2

اطالعـات ، 
3

و یـا نهادهـا   
4

از ، 

 بـا وجـود  ، هاي نئوکالسیک دانش اقتصـاد  جمله مفاهیمی است که در بسیاري از تحلیل

شـود و   به آن نگریسـته مـی   5به صورت مفروض و داده شده، اذعان نسبت به اهمیت آن

تمـامی مسـائل   ، ي رقـابتی ها قیمت تصور بر آن است که صرف تخصیص منابع بر اساس

گیري و توزیع حقوق مالکیت را نیـز حـل خواهـد کـرد. بـر       شکل ي از جمله نحوه، دیگر

در موضوع حقوق مالکیت تنها به وجود رژیم  6يگذار سیاست، همین اساس در غالب آنها

گردد و معنـاي دیگـري بـراي آن متصـور نیسـت       صی یا دولتی خالصه میمالکیت خصو

(استرم
7

؛ استیگلیتز 100ص ، 2005، 
8

  ).150و  73ص ، 2002، 

، این در حالی است که از منظر اقتصـاددانان نهـادگرا  
9

ین تـر  مهـم یکـی از  عنـوان  بـه 

در  حقوق مالکیت از موضوعاتی است کـه ، دانش اقتصاد 10رویکردهاي بدیل و دگراندیش

ي رقابتی مؤثر ها قیمت حتی پس از ایجاد، هاي ناکارآمد گیري بسیاري از تخصیص شکل

هـاي هـر نـوع فعالیـت اقتصـادي معلـول        اي از منافع و هزینه است و توزیع بخش عمده

گیـرد   ي حقـوق مالکیـت شـکل مـی    گذار سیاستی ها و امتیازاتی است که در نتیجه رانت

(شالگر و استرم
11

اوقلو و همکـاران  ؛ عاصم 251-250ص ، 1992، 
12

-390ص ، 2005، 

و نورث و همکاران 395
13

  ).21ص ، 2010، 

، اولیـه   ین انـرژي تر مهم عنوان بهنقش خاص منابع نفتی ، در این میان
14

در گـردش   

ي مالکیـت در  گذار سیاستباعث شده که ، هاي صنعت و زندگی ماشینی بشر مدرن چرخ

این منابع مشاع
15

هاي اقتصادي برخوردار باشد و به  ت به سایر عرصهاز اهمیتی ویژه نسب 

هـاي   ضرورت توجه به رویکردهاي نهادي در این عرصه بیش از سایر حوزه، همین جهت

  

 

1- Property Rights 
2- Transaction Cost 
3- Information 
4-Institutions 
5- Given 
6-Policy - Making 
7- Ostrom 
8- Stiglitz 
9- Institutional Economists  
10- Heterodox 
11- Schlager and Ostrom  
12- Acemoghlu et al 
13- North et al 
14-Primary Energy 
15- Common – Pool Resources 
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ناشـی از آن اسـت کـه هـر نـوع      ، اقتصادي است. اهمیت حقوق مالکیت در صنعت نفت

هـاي   فعالیت ي هآغاز زنجیر ي عنوان نقطه برداري از منابع نفتی به توسعه و بهره، اکتشاف

، ي مختلف اقتصادي دنیـاي مـدرن  ها بخش نفتی و امکان تزریق انرژي ارزان و فراوان به

اسـت. بـه   وابسـته  توزیع مالکیت این منابع مشاع به ویژه در کشورهاي نفتـی   ي نحوه به

در کشوري نظیر ایـران بـا دارا بـودن بـیش از     ، نبه اعتقاد برخی از محققا، مین جهته

، خـام ذخـایر متعـارف هیـدروکربوري قابـل استحصـال       بشکه معادل نفـت  میلیارد 364

اهمیت حقـوق مالکیـت منـابع نفتـی بـه      ، )29و  15ص ، 1391، (ترازنامه انرژي کشور

توان تاریخ معاصر ایران را نیز متأثر از تغییـر و تحـوالت حقـوق     حدي است که حتی می

  ).78و  77ص ، 1390-1389، صنعت دانست (شکوهی و نادراناین مالکیت در 

استفاده ، هاي سیاستی پیشین صنعت نفت ایران از آنجا که تاکنون در بسته، بنابراین

ي منابع نفتی مورد نظر نبوده است و در نتیجـه بـه   گذار سیاستهاي نهادي در  از تحلیل

تـداوم  ، چنین همهاي سیاستی و  شاهد انواع شکست، جهت درك غلط از مفهوم مالکیت

در ایـن پـژوهش سـعی شـده     ، ایـم  آمده از ناکارآمدي الگوهاي موجود بودههاي بر چالش

تجربیـات داخلـی و   بـه  است تا بر اساس یک تحلیل نهادي از حقوق مالکیت و با توجـه  

ي حقوق مالکیت در صنعت نفـت ایـران عرضـه    گذار سیاستالگوي بدیلی از ، المللی بین

در نهـادي   ي یـت از منظـر اندیشـه   چیستی حقوق مالکتبیین پس از، راستاشود. در این 

بـر  ، هـا و اطالعـات   آوري داده در بخش دوم پس از اشاره بـه روش جمـع  ، بخش نخست

تــالش شــده اســت الگــوي پیشــنهادي  ، اســاس دســتاوردهاي نظــري بخــش نخســت 

ي حقوق مالکیت در صنعت نفت ایران ارایه شود. در این راستا و بـر اسـاس   گذار سیاست

ي حقـوق  گذار سیاستالمللی و داخلی در عرصه  ین تجارب بینتر مهم مروري بر برخی از

تحلیل مفهوم حق حاکمیت چنین هممالکیت و 
1
الگـوي  ، در خصوص منابع نفتـی ایـران   

الگوي پیشنهادي متمرکز بر میادین مستقل و خشکی، شود. البته پیشنهادي تبیین می
2
 

ن دریـایی است و از ورود به الگوي مالکیت میادین مشترك و یا میـادی 
3

 بـه کـه عمومـاً    

اجتناب شده اسـت. در بخـش    نیاز داردالملل و یا حقوق دریاها  مباحثی نظیر حقوق بین

  ین نتایج تحقیق ارایه شده است.تر مهم، بندي مباحث ضمن جمع، آخر نیز

  

 

1- Sovereign Rights 
2- Onshore 
3- Offshore 
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  ادبیات نظري تحقیق -2

ي جـا  بـه  هـاي اقتصـاد نهـادي    شـروع تحلیـل   ي نقطـه ، برخالف اقتصاد نئوکالسیک

مفهوم مبادله، هیمی نظیر سود و مطلوبیتمفا
1

مالکیـت  ، وقـوع آن  ي است که در نتیجه 

هـاي   معناداري مفهوم مالکیـت در تحلیـل  ، خواهد شد. بنابراین جا جابهکاالها و خدمات 

گیري انواع مبـادالت آغـاز خواهـد     اجتماع و شکل ي نهادي از زمان ورود انسان به عرصه

یی فیزیکیجا جابهبر  تمرکز يجا به اورد مبادلهدست، در این نگرش، شد. البته
2

کاالهـا و   

 ي نحـوه ، شامل انتقال کنترل حقوقی کاالها و خـدمات اسـت کـه در ذیـل آن    ، خدمات

، هاي هر فعالیت اقتصادي نیز مشخص خواهد شد. به عبـارت بهتـر   توزیع منافع و هزینه

اقتصـادي و   ي یک مبادلـه ، شود جا جابهفارغ از آنکه کاال یا خدمتی ، نهادي ي در اندیشه

دهد که بخشـی یـا تمـام     هاي اقتصادي زمانی رخ می یی منافع و هزینهجا جابهدر نتیجه 

حقوق مرتبط با مالکیت یک کاال یا خدمت به دیگري واگذار شود (کـامونز 
3

ص ، 1959، 

56-58.(   

بطـه  هـاي اقتصـادي از سـطح را    تحلیـل که  آن نهادي به جهت ي در اندیشه، بنابراین

انسـان بـا طبیعـت   
4

وجـود سـازگاري در منـافع    ي و در نتیجــه 
5

فــرض   پـیش  عنـوان  بــه

انسان بـا انسـان   ي به سطح رابطه، هاي اقتصاد نئوکالسیک تحلیل
6

و وجـود تعـارض در    

منافع
7

شـود   مفهوم مالکیت به مفهومی تعهدي و حقوقی تبدیل می، انتقال خواهد یافت 

پذیري کنترل حقوقی) موکول به آینده و زمانی پس از  (امکان، تحقق آن نیز، که طبیعتاً

ناپـذیر مبادلـه و تحقـق     نااطمینانی بـه جـزء جـدایی   ، وقوع مبادله است. به همین جهت

ناپذیر اسـت.  بـه    ایجاد نهادها امري اجتناب، شود که براي غلبه بر آن مالکیت تبدیل می

نوع بشر با درك وابستگی متقابل منافع، بیان دیگر
8

نماید در  سعی می، ورت مبادلهو ضر 

اَشکال مختلفی از ، جهت مقابله با هر نوع آشوب احتمالی (به واسطه تعارض ذاتی منافع)

نظم
9

از طریق نهادها بـه وجـود   ، را در جهت ایجاد انتظارات ایمن و تکرار تحصیل منافع 

، رلکـه سـبب کنتـ   ، ). این اَشکال مختلف نظـم 58و  57و   6ص ، 1959، آورد (کامونز

  

 

1- Transaction 
2- Exchange 
3- Commons 
4- Man to Nature 
5- Harmony of Interests 
6- Man to Man 
7- Conflict of Interests 
8- Mutually Dependent Interests 
9- Order 
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آزادي
1

و یا بسط 
2

هاي جمعی هاي فردي و ایجاد نظم خواهند شد کنش کنش 
3
نام دارند  

، خـانواده ، بنگـاه ، صنعت، یافته (نظیر اتحادیه هاي سازمان اي از تشکل که شامل مجموعه

دولت و سازمان)
4

 نیافته و یا رسوم سازمان 
5
(قواعد غیررسمی) است که در قالب مجموعه  

قواعد کاري
6

ین کـارویژه آنهـا ایجـاد فضـاي     تر مهماند و ی به منصه ظهور رسیدهمشخص 

، تحصیل مالکیت براي کنشگران اقتصادي در ذیل اقسام مختلف مبادلـه اسـت (کـامونز   

).6ص ، 1959و  648ص ، 1931
7

  

انواع مبادالت در هر کنش جمعی حسـب مجموعـه قواعـد کـاري آن     ، بر این اساس

شوند. مبادالت نوع اول موسوم به  مشخص تقسیم می(چگونگی ایجاد نظم) به سه دسته 

زنی با یکدیگر و در قالب  کنند با چانه هستند که افراد در آن سعی می 8زنی مبادالت چانه

در ، انواع قرارداد (رسمی و غیررسمی) به تحصیل حقوق مالکیت مبـادرت نماینـد. البتـه   

نظـم مـورد نظـر بـه     ، زنی ر چانهحسب برابري یا نابرابري اقتصادي افراد د، این مبادالت

در نوع دوم از مبادلـه کـه بـه    ، ي)  خواهد بود. امابر فرمان(نه  10و یا اجبار 9صورت اقناع

مبادالت مدیریتی
11

تحصیل مالکیت (غالبـاً مالکیـت کـار افـراد) از طریـق      ، شهرت دارد 

يبر فرمانفرمان و 
12

رگر و میـان سـرکا  ، پذیرد. عمومـاً ایـن نـوع از مبـادالت     صورت می 

گیرد  اش در محل تولید کاال یا خدمت شکل می کارگران یا یک مربی و بازیکنان ورزشی

حق تملک کار زیردستان خود را خواهد داشت. ، و مربی یا سرکارگر در نتیجه آن مبادله

توجه داشته باشید که هر چند ابزار این شکل از مبادلـه هـم قـرارداد خواهـد بـود ولـی       

یک بخش فرادست، زنی برخالف مبادالت چانه
13

ردسـت یو بخش دیگـر ز  
14

هسـتند. در   

  

 

1- Liberation 
2- Expansion 
3- Collective Action 
4- Going Concern 
5- Unorganized Custom 
6- Working Rules 

روابـط بلندمـدت و ادغـام عمـودي و بـا      ، با واژگان دیگري نظیـر بـازار  ، همین نگرش به کنش جمعی و مبادله -7

اسـترم مـورد اسـتفاده قـرار      مبادالت عملیاتی و تصمیم جمعی در آثار نهادگرایان جدید نظیر ویلیامسون و یا

  گرفته است.

8- Bargaining Transactions  
9- Persuasion 
10- Coercion 
11- Managerial Transactions 
12- Command and Obedience 
13- Superior 
14- Inferior 
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بنـدي  مبادالت سهمیه، نهایت
1

(بـه معنـاي تسـهیم و تقسـیم وظـایف) نیـز کـه عامـل          

هـاي   اي از افراد فرادست به مجموعه و یا دستورات مجموعه ها سیاست، ی در آنهاده نظم

، یره یـک شـرکت  مـد  هیـأت اعضـاي   ي عموماً ناظر بر رابطـه ، ردست استیفردي ولی ز

ین تر مهمهاي دولتی  و یا حتی یک دیکتاتور با عموم مردم و شهروندان است که سازمان

 ي مرتبط با تنظیمها سیاستتحصیل مالکیت براي بخش فرادست از طریق ، آن ي نتیجه

، تنظیم دستمزدها و موارد مشابه دیگر خواهد بود (کـامونز ، کنترل میزان تولید، ها قیمت

).68 - 59ص ، 1959
2

  

کـه در نگـاه اقتصـاد     3مـادي دارایـی   ي عـالوه بـر جنبـه   ، در نگرش نهادي، بنابراین

با تصرف فیزیکـی ، نئوکالسیک به اشتباه
4

هـاي    جنبـه ، شـد  کـاال یکسـان انگاشـته مـی     

غیرمادي
5

و ناملموس 
6

تواند محمل ایجاد مبادله و مالکیت باشد که اتفاقـاً   دارایی نیز می 

برخـوردار هسـتند. در ایـن    ، ي نیـز تـر  بـیش مالکیت از اهمیت  ري حقوقگذا سیاستدر 

ها و قراردادها است. به  مالکیت برآمده از بدهی، هاي غیرمادي منظور از دارایی، چارچوب

هـاي غیرمـادي    دارایی عنوان بهاین قراردادها ، در بسیاري از قراردادهاي نفتی، طور مثال

 عنـوان  بـه ه آنها یاري رساند و قـرارداد مـذکور   تواند در تأمین مالی پروژه ب می، ها شرکت

اي  مالکیت مجموعه، هاي ناملموس وثیقه و اعتبار مورد استفاده باشد. اما منظور از دارایی

گران اقتصـادي فـراهم    جویی) را براي کنش ها است که امکان کسب سود (رانت از فرصت

هرت و یـا برنـد خـاص    حسن شـ ، گذاري توانایی قیمت، ین مصداق آنتر مهمسازد که می

  ).251و  83، 82، 5ص ، 1959و  649ص ، 1931، ي مختلف است (کامونزها شرکت

توان بیان داشت که تحلیل حقوق مالکیت در هر کـنش   بر اساس آنچه گفته شد می

بایستی بر اساس شناخت مبادالت و مجموعـه قواعـد   ، جمعی از جمله صنعت نفت ایران

ابتدا نیازمنـد  ، ي حقوق مالکیتگذار سیاسترد و هر نوع کاري مرتبط با آنها صورت پذی

  

 

1- Rationing Transactions 

مبـادالت  ، الکیـت یـک ثـروت مشـخص اسـت     زنی عموماً ناظر بـر انتقـال م   در حالی که مبادالت چانه، بنابراین -2

بندي به تسـهیم   مبادالت سهمیه و(در ازاي تملک کار کارگران)است  ثروتمدیریتی ناظر بر تولید فیزیکی آن 

ص ، 1959، گـذاري) اشـاره دارد (کـامونز    ها و منافع مرتبط با تولید آن ثروت (در ازاي تملک حق قانون هزینه

69.( 

3- Corporeal Property 
4- Physical Material 
5- Incorporeal Property 
6- Intangible Property 
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هـا و   نتـایج ترکیـب  ، تبعـات  چنـین  هـم یک کنش جمعی و  درآگاهی از چیستی قواعد 

هاي متعدد این قواعد است (استرم چینش
1

).3ص ، 2005، 
2

  

ي برخـوردار  تـر  بـیش این تبیین نهـادي از پیچیـدگی   ، منابع طبیعی ي در عرصه، اما

پیونـد  ، ولـت در یـک کشـور نیـز    حث فلسفه سیاسـی و چیسـتی مفهـوم د   است و با مبا

، منـابع طبیعـی   ي ي حقوق مالکیـت در عرصـه  گذار سیاستدر ، عبارت بهتر . بهخورد می

دولت نیز از اهمیـت برخـوردار    باافراد (انسان)  ي رابطه، انسان باانسان  ي عالوه بر رابطه

نهادگرایانی نظیـر  ، . بر همین اساسزایداف میحقوق مالکیت  ي است و بر پیچیدگی بسته

استرم که بخش قابل توجهی از مطالعات خود را بر مسئله حقوق مالکیت منابع طبیعـی  

، انـد (بـه طـور مثـال بـه اسـترم       ویژه داشـته  تأکیدبر نقش این رابطه ، اند متمرکز نموده

  فصل هشتم رجوع کنید). ، 2005

بـرخالف  ، فرآیند کسب درآمد از این منابعاهمیت این رابطه ناشی از آن است که در 

رانتی تحت عنوان رانت حاصل از فناوري طبیعت وجود دارد کـه  ، سایر منابع مولد ثروت

فـروش  شـود   میآفرینی فاعل انسانی در ایجاد این منابع اشاره دارد و باعث  به عدم نقش

برخـوردار    اي شـده   هاي فیزیکی از ارزشی ذاتی و نهادینه این منابع نسبت به سایر ثروت

باشد (هومفریز و همکاران
3

هـا)  ها (حکومـت  دولت، ). بنابراین4ص ، 2007، 
4

بـه جهـت    

در خصـوص  ، اي که براي خود نسبت به یک قلمرو مشخص قایـل هسـتند   قدرت قانونی

خود را محق بـه  ، شان تمامی منابع طبیعی موجود در محدوده جغرافیایی تحت حاکمیت

اعمال اقتـدار یـک دولـت    ، دانند که بر اساس آن ق حاکمیت میحقی ذاتی موسوم به ح

ها در هر  آفرینی دولت نیازمند تعلق بخشی از مالکیت این منابع به آنها و در نتیجه نقش

ي حقوق مالکیت است (کَمرونگذار سیاستنوع 
5

در ، ). به همین جهـت 10ص ، 1983، 

ه مالکانـه االرض یـا بهـر   مبلغی تحت عنوان حـق ، قراردادهاي نفتی
6
هـا از   توسـط دولـت   

شود که دقیقاً ناظر بر این دارایی اعتبـاري و نـاملموس    بردار دریافت می ي بهرهها شرکت

 ي نقطـه ، ها یا همان حق حاکمیت آنها بر یک قلمرو سرزمینی خاص است. لـذا  حکومت

  

 

1- Ostrom 

در ذیل توضیحات مـرتبط  ، اشاره به این بحث در صنعت نفت ایران، در این مقاله به جهت رعایت اختصار، البته -2

 با مدل سیاستی پیشنهادي ارایه شده است و از توضیح مجزاي آن پرهیز شده است.

3- Humphreys et al 
4- States 
5- Cameron 
6- Royalty 
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 ي حقوق مالکیت در منابع طبیعی به طور عام و منابع نفتی به طورگذار سیاستمحوري 

  ها بر این منابع زیرزمینی است.  اعمال حاکمیت حکومت ي تعیین نحوه، خاص

هـاي محیطـی   عالوه بر جنبـه ، حقوق مالکیت ي ري در عرصهگذا سیاست، اما
1

، فـوق  

تدبیر امور ي نیازمند بررسی نحوه
2

ها نیز خواهـد بـود.    ها و سازمان مبادالت میان شرکت 

هـاي اقتصـادي در دنیـاي امـروزي در      از فعالیتاز آنجا که بخش مهمی ، به عبارت بهتر

هـا   و سازمان ها شرکت  نوع انتخاب، شود ها تدبیر و تمشیت می و سازمان ها شرکتدرون 

در الگوهـاي پیشـنهادي نقـش    ، در یک صنعت که کامالً وابسته به ساختار صنایع اسـت 

از  بخـش مهمـی  ، ). بـه همـین جهـت   3ص ، 1996، 3مهمی خواهند داشت (ویلیامسون

ري در حقوق مالکیت وابسته به ترتیبـات قـراردادي   گذا سیاستترتیبات نهادي مرتبط با 

هـا در قالـب    حاکم در یک صنعت خواهد بود و بررسی نهـادي مبـادالت میـان سـازمان    

ي گـذار  سیاسـت ضلع دیگر  5و یا روابط بلندمدت 4هاي عمودي ادغام، ترتیباتی نظیر بازار

  6).6ص ، 2005و  5ص ، 1996، وندهند (ویلیامس را تشکیل می

حال با توجه به آنچه در خصوص ادبیـات نظـري اقتصـاد نهـادي در عرصـه حقـوق       

ي حقـوق مالکیـت در   گـذار  سیاسـت الگوي پیشـنهادي   هب ادامهدر ، مالکیت بیان گردید

  .اشاره خواهد شدصنعت نفت ایران 

  

  الگوي سیاستی پیشنهادي - 3

ین روش دسـتیابی بـه   تـر  مهـم ، استی پیشنهاديت که در الگوي سیگفابتدا بایستی 

، مقاالت، اَسناد، آمار ي روش اسنادي بوده که بر اساس آن به مجموعه، ها اطالعات و داده

هـاي خـاص    به جهت ویژگـی ، ي پیشین رجوع شده است. با این وجودها پژوهشکتب و 

  

 

1- Enviremental 
2- Governance 
3- Williamson 
4- Vertical Integration 
5- Long – Run Relationship 

تبیین نـاهمگنی موجـود در مبـادالت اقتصـادي مختلـف و      ، هاي اقتصاد نهادي ترین نوآوري یکی از مهم، اصوالً -6

تـوان سـاماندهی    مـی ، تعامالت از رقابت به سـوي همکـاري اسـت کـه بـر اسـاس آن       چرایی حرکت برخی از

روابط بلندمدت و بـازار را حسـب سـه عامـل درجـه      ، ي مختلف اقتصادي به سه شیوه ادغام عموديها فعالیت

ت تفـاو ، میزان تکرار مبادله و عدم اطمینان موجود در مبادله تبیین نمود. به عبارت بهتر، تخصیص یک مبادله

، (ویلیامسـون  شودهاي مبادالتی متفاوت می سبب ایجاد هزینه، ي مختلف اقتصاديها فعالیتاین سه عامل در 

  ). 6ص ، 2005
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د نیـاز ایـن   حاکم بر این صنعت که امکان کسب تمـامی اطالعـات مـور    ي کارانه محافظه

هـاي   سازد الجرم رجوع به آرا و اندیشـه  پژوهش از طریق مطالعات اسنادي را فراهم نمی

منبع دوم دریافت اطالعات نیز امري ضروري بود.  عنوان بهخبرگان و استفاده از مصاحبه 

 از طریـق هـایی اسـت کـه     داده، هاي مورد نیاز این تحقیق بخشی از داده، به عبارت بهتر

، هاي متعدد با خبرگان و فعاالن این صنعت به دسـت آمـده اسـت. البتـه     احبهانجام مص

هـاي   ها و سـؤاالت مـدون در جهـت دریافـت پاسـخ      نامه ارایه پرسش، منظور از مصاحبه

ي علوم اجتماعی به ویژه ها پژوهشهایی در  زیرا چنین مصاحبه، ستیشوندگان ن مصاحبه

، خصی نخواهد داشت. به همین جهـت چندان دستاورد مش، در بخشی نظیر صنعت نفت

هاي نیمه ساختاریافته استفاده از مصاحبه، رویکرد منتخب پژوهش
1

بوده اسـت. تحلیـل    

انجام گرفت که در آن هدف اصـلی   2یی تفسیريها روشنتایج مصاحبه نیز با استفاده از 

ص ، 1391، هاي نهفته در مصاحبه اسـت (کریمـی و نصـر    آشکار نمودن پیام، پژوهشگر

80.(  

آوري  ها و اطالعـات گـرد   داده 4و پایایی 3به جهت اطمینان نسبت به روایی، چنین هم

ي کیفی به طور عام و ها پژوهشعموماً بسیاري از محققان علوم اجتماعی در انجام ، شده

هـا   از چنـد روش متفـاوت جهـت دسـتیابی بـه اطالعـات و داده      ، مصاحبه به طور خاص

"رویکرد مثلثی"آن  به کنند که اصطالحاً استفاده می
5

شود (بـرگ  ه میگفت
6

ص ، 2001، 

رویکرد مثلثی بدین صورت مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت کـه     ، ). در این پژوهش5و  4

هایی با اهـداف و شـرح    سازمان ازها از خبرگان این صنعت  سعی شده در انجام مصاحبه

عالوه بـر  ، ن این صنعتدر استفاده از خبرگا، وظایف متفاوت استفاده شود. به طور مثال

، ي مشـاور خصوصـی  هـا  شـرکت بـه  ، ي پیمانکاري وابسته به شرکت ملی نفتها شرکت

هاي نظارتی نیز رجوع شده  محققان دانشگاهی مرتبط با صنعت نفت و متصدیان سازمان

  است.

ها بر منابع طبیعـی   بر اساس آنچه در بخش قبل در خصوص حق حاکمیت دولت، اما

، ایـاالت متحـده آمریکـا)    جـز  بـه که عموماً در اغلب کشورها ( گفتان تو می، بیان گردید

  

 

1- Semi - Structured 
2- Interpretive  
3- Validity 
4- Robust or Reliability  
5- Triangulation 
6- Berg 
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نفـت درجـا یـا در محـل     تحت عنوانمنابع نفتی در زیر زمین یا آنچه از آن 
1

نـام بـرده    

از ، یی مالکیـت منـابع نفتـی   جـا  جابهمتعلق به دولت (حکومت) است و هر نوع ، شود می

). 10و  3ص ، 1983، د شد (کَمـرون آغاز خواه 2)نفت سر چاه(زمان استخراج نفت خام 

، به واسـطه شـمول ایـن منـابع در ذیـل انفـال      ، در ایران نیز، یقیناً
3

در هـر نـوع الگـوي    

توان تفسیر دیگـري از حـق مالکیـت     نمی، ي حقوق مالکیت در صنعت نفتگذار سیاست

مالکیـت  ، منابع نفتی در زیر زمین متصور بود و در الگوي پیشنهادي پژوهش حاضر نیـز 

  ین منابع متعلق به حکومت خواهد بود.ا

بـه  ، اعمال این جنبه از حق مالکیت منـابع نفتـی  ، بر اساس قوانین جدید نفت، البته

هـاي مختلـف حـاکمیتی     متشکل از مسئوالن حوزه، عالی نظارت هیأتی موسوم به هیأت

نقل  به، 1390، قانون اصالح قانون نفت 3جمهوري اسالمی ایران واگذار شده است(ماده 

در ، ). بنـابراین 1392، ي مجلـس شـوراي اسـالمی   هـا  پژوهشافزار لوح حق مرکز  از نرم

فرض بر آن اسـت کـه مالکیـت منـابع نفتـی در مخـازن و       ، الگوي پیشنهادي حاضر نیز

  نماینده حکومت است.  عنوان بهعالی  هیأتحقوق مترتب بر آن متعلق به این 

گـران دیگـري از    زمند اصالح و حضور کـنش عالی نیا هیأتساختار این ، با این وجود

گـران فعـال در سـاختار     برخـی از کـنش  ، سیاسی کشور است. به عبـارت بهتـر   ي عرصه

سیاسی جمهوري اسالمی ایران که به واسـطه برخـی از قواعـد کـاري در صـنعت نفـت       

پیونـد  کـه   آن بـه جهـت  ، حضور ندارند. به طـور مثـال   هیأتدر این ، آفرین هستند نقش

، خلـیج فـارس   ي ي انرژي کشورهاي پیشرو با سیاست خارجی آنها در منطقهاه سیاست

، یک سـده اخیـر صـنعت نفـت بـوده اسـت (کَمـرون       ناپذیر  یرییکی از قواعد سیاسی تغ

ــانی 9ص ، 1983 ــد112و  111ص ، 1356، ؛ روحـ و  358و  357ص ، 1357، ؛ موحـ

الختیار از شـوراي عـالی   ا اي تام حتماً بایستی نماینده، )234-189ص ، 1381، درخشان

گرانـی کـه در    حضور داشته باشد. توجه داشته باشید که کنش هیأتامنیت ملی در این 

  

 

1- Oil in Situ or Place 
2- Well - Head 

، دریاهـا ، معـادن ، هـاي مـوات یـا رهـا شـده      هاي عمومی به زمین انفال و ثروت، قانون اساسی 45طبق اصل  بر -3

مراتعـی کـه   ، هاي طبیعـی  بیشه، نیزارها، ها جنگل، ها دره، ها کوه، هاي عمومی ها و سایر آب رودخانه، ها دریاچه

شـود اشـاره    که از غاصبین مسـترد مـی  و اموال مجهول المالک و اموال عمومی ، ارث بدون وارث، حریم نیست

 45دارد و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید (اصل 

، ي مجلس شـوراي اسـالمی  ها پژوهشبه نقل از نرم افزار لوح حق مرکز ، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

1392.( 
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هـاي خـود را بـر تصـمیمات آن      حضور ندارند به صورت غیررسمی محدودیت هیأتاین 

صنعت نفت را افزایش خواهد  ي مبادله هزینهاعمال خواهند کرد و عدم حضور آنها صرفاً 

داد.
1

 عنـوان  بهعالی نظارت  هیأت، در الگوي پیشنهادي، برخالف شرایط کنونی، نینچ هم

مسـئول دریافـت   ، حکومت در اعمال حق مالکیت بر منابع نفتی در زیر زمین ي نماینده

هـاي قـانونی مـورد     مالکانه در هر قرارداد نفتی و توزیع و بازپرداخت آن به محـل  ي بهره

مالکانه حاصـل از ایـن منـابع را بـا      ي توان بهره نمی، ترخواهد بود. به عبارت به، نظر نیز

سایر درآمدهاي حاصل از منابع نفت و گاز یکسان دانست.
2

  

، فارغ از مالکیت منابع نفتی در زیر زمـین ، آنچه در بخش قبل بیان شد براساس، اما

 توزیـع مالکیـت   ي مرتبط با نحوه، بخش قابل توجهی از مناقشات در مالکیت منابع نفتی

این منابع از زمان شروع استحصال نفت و گاز است
3
 ي نحـوه ، محوري آن نیز ي که نقطه 

). به همـین جهـت و   3ص ، 1983، بردار است (کَمرون هاي بهره انعقاد قرارداد با شرکت

همواره در خصوص چگونگی اعمال این جنبـه از  ، برخالف مالکیت منابع نفتی در مخزن

فرض بر آن است ، زیرا، تالفات فراوانی وجود داشته استحق حاکمیت بر منابع نفتی اخ

به جهت تعارض ذاتی میان منـافع  ، بردار ي مختلف بهرهها شرکتفعالیت  ي که در نتیجه

ینـانی  وجود عدم تقارن اطالعـاتی گسـترده کـه تـورش نااطم     چنین همها و  آنها و دولت

بـا  ، صال نفـت و گـاز  تخصیص منافع حاصل از استح، استه حاصل از آن به سمت دولت

ها و در نتیجه تحدید حـق   آن افزایش سهم شرکت ي انحراف همراه خواهد بود که نتیجه

). بـه همـین   28و  23ص ، 2007، ها بر منابع نفتـی اسـت (اسـتیگلیتز    حاکمیت دولت

هـا و   الگوهاي مختلفـی از تعامـل دولـت   ، نوع مواجهه با این تهدید بالقوه براساس، جهت

در قالب انواع ترتیبات قراردادي در تاریخ صنعت نفـت   و گازالمللی نفت  ي بینها شرکت

  هاي فراوانی با یکدیگر داشته است. تفاوت، ظهور یافته است که نتایج آن در مقام عمل

  

 

ر خصوص صادرات نفت از کردستان عراق به افغانستان مشاهده گردید (خالصـه نتـایج   نمونه بارز این تعارض د -1

 ).1392، ها با خبرگان صنعت نفت ایران حاصل از مصاحبه

از یکـدیگر  ، هاي مختلف مالکیت منابع نفتی در قوانین موجود که جنبه در شرایط کنونی به جهت آن، متأسفانه -2

در ، تی با اقدامات عملیاتی شرکت ملی نفـت یکسـان انگاشـته شـده اسـت     تفکیک نشده و مالکیت بر منابع نف

اي کـه امـروزه    اي وجـود دارد. بخـش قابـل تـوجهی از اغتشاشـات مفهـومی       عرصه مالی نیز اغتشاش گسترده

گذاري کشور وجـود دارد ناشـی از    پیرامون نحوه هزینه کرد درآمدهاي حاصل از منابع نفتی در عرصه سیاست

 ک است. این عدم تفکی

تواند از لحاظ فیزیکـی بـر کیفیـت و مقـدار نفـت و گـاز استحصـال شـده          که نحوه استحصال می به واسطه آن -3

 حایز اهمیت است.، هاي مرتبط با شروع فرآیند استحصال (قبل از استخراج) نیز عمالً انتخاب، تأثیرگذار باشد
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از کشـورهاي   تعـدادي ، مـیالدي  60در حـالی کـه از اوایـل دهـه     ، در این چارچوب

، ملـی کـردن صـنعت نفـت خـود     بـا  ، خیز به ویژه کشـورهاي حـوزه خلـیج فـارس     نفت

قراردادهاي موسوم به قراردادهاي امتیازي
1

را که در بسیاري از آنها حتی حـق مالکیـت    

واگـذار شـده بـود ملغـی      یالمللـی نفتـ   ي بـین ها شرکتمنابع نفتی در زیر زمین نیز به 

اعمال بهتر این جنبه از حق حاکمیـت  ، کشورهاي اروپایی نظیر انگلستان و نروژ، نمودند

خود را صرفاً از طریق نسـل جدیـد قراردادهـاي امتیـازي و اصـالح الگوهـاي قـراردادي        

خیز به  در حالی که در بسیاري از کشورهاي نفت، پیشین پیگیري کردند. به عبارت بهتر

شد و بـر    استفاده از قراردادهاي امتیازي معادل خفت و خواري ملی تصور می، ویژه ایران

هاي دیگري از قراردادهاي نفتی نظیـر مشـارکت در تولیـد   همین اساس به تدریج الگو
2

 ،

خرید خدمت
3
و یا خریـد کـار   

4
کـه در نتیجـه   ، ي اروپـایی در ایـن کشـورها  ، رایـج شـد   

بـه خواسـته    یالمللـی نفتـ   ي بـین هـا  شرکتمحدود نمودن ، میالدي 70فشارهاي دهه 

یـازي پیشـین در   صرفاً  بهبود و اصالح ساختار قراردادهـاي امت ، عمومی تبدیل شده بود

دستور کار قرار گرفت و حضور دولت در صنعت نفت و احقـاق حـق حاکمیـت ملـی بـر      

منابع نفتی لزوماً به حذف مالکیت خصوصی در صنعت نفت و ضـرورت ایجـاد ترتیبـات    

اي که مالکیت انحصاري دولت در تمامی شئون مختلف صنعت نفت را تضـمین   قراردادي

نماید تفسیر نشد
5

).18-11و ص  4-2ص ص، 1983، (کَمرون 
6

هـا بـه    زیرا ایـن دولـت   

بري باال و اهمیـت   نظیر سرمایه، شرایط ذاتی این صنعت ي به واسطه، دانستند خوبی می

  

 

1- Concession Contracts 
2- Production – Sharing Contracts 
3- Service Contract 
4- Work Contract 

، ها در این عرصه به دالیل دیگري  نظیر اهمیت نفت و گاز در تـأمین انـرژي دنیـاي مـدرن     حضور دولت، البته -5

مقابله با انحصـار و ایجـاد کارتـل نیـز بـوده اسـت (هـومفریز و        ، مباحث عدالت بین نسلی، پیامدهاي خارجی

  .)322ص ، 2007، همکاران

ها بر منابع  تحقق و تقویت حق حاکمیت دولت، گذاري حقوق مالکیت بر منابع نفتی در سیاست، به عبارت دیگر -6

کـه مـرتبط بـا نـوع و عنـوان       بـیش از آن ، هاي مرتبط با استحصـال منـابع نفتـی    نفتی از زمان شروع فعالیت

ي آن باشد. به همین جهت در پژوهش قراردادهاي نفتی باشد بایستی متمرکز بر چیستی این قراردادها و اجزا

گـذاري   الگوي پیشنهادي سیاسـت ، ي مرتبط با قراردادهاي نفت و گازها پژوهشحاضر نیز برخالف بسیاري از 

مشارکت در تولید و یـا خریـد   ، حقوق مالکیت منابع نفتی ایران به هیچ وجه متمرکز بر عناوینی نظیر امتیازي

، هایی اشاره خواهد شد که در ذیل آنها توزیع و جابجایی حقوق مالکیت سمخدمت نخواهد بود و صرفاً به مکانی

هـاي   بتواند شکست، عالوه بر تحقق بهتر حق حاکمیت حکومت بر منابع نفتی از زمان شروع فرآیند استحصال

 رخ داده کنونی را کاهش دهد.
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فناوري در این صنعت که بخـش قابـل تـوجهی از آن بـه صـورت انحصـاري در اختیـار        

بـرداري   کان بهـره ها ام دولت، در بسیاري از موارد، المللی نفت و گاز است ي بینها شرکت

، چنـین  هـم ). 8و  5، 4ص ، 2007، مستقیم از این منابع را ندارند (هومفریز و همکـاران 

 ي نظیر قواعد مرتبط با نحوه، ي مهم دیگري از قواعد کاري حاکم بر صنعت نفتها بخش

ست و عمالً این بخـش از  ها شرکتالمللی دارد در اختیار این   که جنبه بین، تعیین قیمت

از اختیار بازیگران داخلی خـارج اسـت. بـه بیـان     ، ت ناملموس منابع نفت و گاز نیزمالکی

المللی در صنعت نفـت یـک    ي بینها شرکتفارغ از حضور یا عدم حضور مستقیم ، دیگر

ي هـا  شـرکت وابسـته بـه فعالیـت    ، هاي آن بخشی از ارزش منابع نفتی و فرآورده، کشور

ست که به ویژه با انتقال مالکیت نفتمالی دنیا نفت و گاز در بازارهايبزرگ چندملیتی 

ارزش بـازاري منـابع هیـدروکربوري را    ، 1هـا  خام در قالب انواع قراردادهاي اختیار و آتـی 

  ).9ص ، 1983، کنند (کَمرون کنترل می

هاي ذاتـی ایـن صـنعت و در نتیجـه وجـود عـواملی نظیـر         به جهت ویژگی، بنابراین

گسـترده در   3به ویژه منابع تکنولوژیکی) و نااطمینـانی (2اه اختصاصی بودن باالي دارایی

مجموعه قواعد کاري حاکم بـر مالکیـت نـاملموس ایـن      چنین هممبادالت این صنعت و 

نگري و تضمین منافع متقابل در صنعت نفـت نیازمنـد    آینده، المللی منابع در عرصه بین

بـود و هـر نـوع الگـوي      هـا خواهـد   و دولـت  هـا  شرکتوجود انواع روابط بلندمدت میان 

بایسـتی بتوانـد یـک نـوع     ، ي حقـوق مالکیـت در صـنعت نفـت    گذار سیاستپیشنهادي 

و منافع ملی ایجاد نماید و به مدلی مناسب  ها شرکتسازگاري انگیزشی میان منافع این 

  4جهت انعقاد قراردادها ختم شود.

ي ایـن کشـورها   جدید قراردادهاي امتیاز ي دو محور مهم در نسخه، در این چارچوب

ي گـذار  سیاسـت رسد ارایه هر نـوع پیشـنهادي در خصـوص     گنجانده شد که به نظر می

ایجاد مکانیسمی ، نیازمند توجه به آنهاست. اوالً، حقوق مالکیت در صنعت نفت ایران نیز

  

 

1- Futures and Option Contracts 
2- Asset Specificity 
3- Uncertainty 

المللی ثابت شده است که حتی در صورتی که بتوان به نحوي بر مشکل کمبـود سـرمایه و    حسب تجربیات بین -4

ها عالوه بر آنکـه مالـک مخـازن     در کشورهایی نظیر ایران که دولت، هاي بزرگ فایق آمد دانش مدیریت پروژه

جریـان پـولی کشـور در اختیـار      اي از ها و نهادهاي مالی نیز هستند و بخـش عمـده   نفتی هستند مالک بانک

هاي خارجی رقیب اسـت.   جلوگیري از فساد ناشی از جریان مالی نیازمند حضور شرکت، هاي دولتی است بانک

هـاي   برنده مناقصات را با اعمال نفوذ در خصوص شـرکت ، ها به صورت پیشینی دولت، در غیر این صورت، زیرا

  .)33و  32ص ، 2007، تزنمایند (استیگلی گیري تعیین می محق به وام
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بـرداري   توسعه و بهره، هاي مرتبط با اکتشاف که در آن دولت میزبان به نحوي در فعالیت

المللی مشارکت داشته باشد و در نتیجه بتواند بخشی از مالکیت نفـت   بیني ها شرکتبا 

در   ایجـاد مکانیسـمی جهـت دخالـت دولـت     ، سر چاه را به خود اختصـاص دهـد. ثانیـاً   

، توسـعه ، اکتشـاف اعـم از   ي مختلـف استحصـال  ها بخش هاي مدیریتی مرتبط با فعالیت

، در ایـن رویکـرد  ، ). به عبارت بهتر12ص ، 1983، برداري و تولید فرآورده (کَمرون بهره

از یـک سـو نیازمنـد    ، ها از زمـان شـروع فرآینـد استحصـال     احقاق حق حاکمیت دولت

هاي عملیـاتی   در کلیه فعالیتی المللی نفت ي بینها شرکتهاي میزبان با  مشارکت دولت

  شود.  می تأکیدها بر منابع نفتی  است و از سوي دیگر بر تقویت حق مدیریت دولت

پیشـگامان ایجـاد ایـن     عنـوان  بـه ، در کشورهایی نظیر انگلستان و نروژ، ر این راستاد

ي هـا  شـرکت ایجـاد شـد کـه در کنـار       ی دولتـی یهـا  شـرکت ، الگوهاي جدید قـراردادي 

، مثال عنوان بههاي عملیاتی صنعت نفت را بر عهده گرفتند.  بخشی از فعالیت، المللی بین

حت عنوان شرکت ملی نفت انگلیسشرکتی ت1976در سال در انگلستان 
1

تأسیس شـد   

المللـی مشـارکت داشـت و ادامـه      ي بـین هـا  شـرکت هـاي نفتـی بـا     که در انجام فعالیت

هـاي مشـترك   گذاري ي حاصل از سرمایهها شرکتهاي نفتی در قالب  فعالیت
2

دو طـرف   

 حق وتـوي برخـی  ، در افزایش سهم خود از حقوق مدیریتی  دولت، چنین همتداوم یافت. 

فرآیند اصـالح قـرارداد   ، از سوي دیگر 3از تصمیمات را به قراردادهاي جدید اضافه نمود.

با ، یکی از اجزاي دایمی این قراردادها مورد توجه قرار گرفت. به عبارت بهتر عنوان بهنیز 

در ایـن قراردادهـا   ، بـرداري از میـادین   درك نقش عدم تقارن اطالعاتی در فراینـد بهـره  

، هـا بـه دفعـات مختلـف     دولـت ، تر شدن وضعیت استحصال ی و با شفافصورت تدریج به

را بـه خـود    هـا  شـرکت اجازه تجدید نظر در قرارداد و حتی تغییر نرخ مالیات دریافتی از 

).14 -12ص ، 1983، اختصاص دادند (کَمرون
4

  

تجربه مشـابهی وجـود دارد   ، نکته حایز اهمیت آن است که در صنعت نفت ایران نیز

ند به قوت الگوهاي موجود در کشورهاي پیشـرو بـه ویـژه در عرصـه مـدیریتی      که هر چ

  

 

1- British National Oil Company 
2- Joint Venture Capital 

این اقدامات نیازمند اطالعات فنی و مهندسی الزم و ارایه آن به نمایندگان دولت در هیئت مدیره شرکت ، البته -3

 ري مشترك و تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد بود.گذا سرمایهحاصل از 

ها اجازه دارند مالیات بـر درآمـدهاي نفتـی را جهـت      دولت، همزمان با افزایش قیمت نفت خام، نمونه به عنوان -4

المللـی اسـت افـزایش     هـاي بـین   ها و اقدامات مدیریتی شرکت اي که خارج از فعالیت کنترل سودهاي بادآورده

  دهند. 
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نتـایج موفـق ایـن    با توجه به اما ، نبوده و در نتیجه نتوانست پایداري الزم را داشته باشد

 ي از اواسط دهـه ، توجه به آن ضروري است. بر این اساس، الگو نسبت به الگوهاي بعدي

یاسی حاصل از ملی شـدن صـنعت نفـت و مسـائل     التهابات سکه  آن پس از، شمسی 30

در جهـت ارتقـاي حـق    ، مسـئوالن وقـت شـرکت ملـی نفـت     ، متعاقب آن فروکش کـرد 

 قـرارداد حاکمیت ایرانیان بر منابع نفتـی و در نتیجـه عـدم انعقـاد قراردادهـایی مشـابه       

از الگـوي  ، کنسرسیوم و از سوي دیگر افزایش توانمندي متخصصان داخلی صنعت نفـت 

که  آن ي الگوهاي امتیازي سابق استفاده نمودند که عالوه برجا به گذاري مشترك یهسرما

باعث رواج شیوه جدیـدي از ترتیبـات قـراردادي در منطقـه خلـیج فـارس و در نتیجـه        

هایی کـه پیرامـون قـرارداد     حساسیت، منسوخ شدن تدریجی الگوهاي امتیازي سابق شد

، در آن دوران، البتـه  1ا حدودي مرتفع ساخت.موسوم به کنسرسیوم وجود داشت را نیز ت

این تصمیم داخلی متأثر از رقابت منفی شرکت انی
2

با هفت خواهران نفتی 
3

نیز بود. بـه   

سبب شـد کـه   ، ایران 1954عدم حضور شرکت انی در قرارداد کنسرسیوم ، عبارت دیگر

قـراردادي را کـه    چنین الگوي، المللی نفتی ي بینها شرکتسایر این شرکت در رقابت با 

 مشهور شد به مقامات ایران پیشنهاد نماید کـه بـه جهـت    75–25بعدها به قراردادهاي 

مـورد تصـویب قـرار گرفـت     ، با راهبرد داخلـی مقامـات ایرانـی همخـوانی داشـت     که  آن

ین قراردادهـایی کـه در   تر مهمبه بخشی از 1). در جدول 85و  84ص ، 1391، (شکوهی

اکنـون    گذاري مشترك منعقد گردید و نتـایج حاصـل از آن هـم    قالب این الگوي سرمایه

دهد اشاره شده  بخش قابل توجهی از تولیدات روزانه صنعت نفت ایران را پوشش می، نیز

  4است.

  

 

ازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طـرز  قانون راجع به اج«قراردادي بود که تحت عنوان ، قرارداد کنسرسیوم -1

شرکت آمریکایی و سـه شـرکت    5شرکت خارجی ( 8بین ایران و  1333در ششم آبان ماه » اداره عملیات آن

برداري از منابع نفتی ایران منعقد گردید که به جهت فضاي سیاسی حاکم بـر ایـران    اروپایی) در خصوص بهره

هاي زیادي را میان مردم برانگیخـت. یکـی از مهمتـرین     حساسیت، 1332ال ویژه پس از مسائل مرتبط با س به

انتقادات به این قرارداد توسط دکتر محمود حسابی استاد فیزیک و سناتور وقت مجلس سنا صـورت پـذیرفت   

 رجوع کنید). 332و  79ص ، 1391، تر به شکوهی (براي توضیحات بیش

2- ENI 
3- Le SetteSorelle (Seven Sisters) 

المللـی نیـز    به تدریج به سمت انعقاد چنـین قراردادهـایی در عرصـه بـین    ، شرکت ملی نفت، حتی در این دوره -4

را از   ي اکتشافیها ، فعالیت»پی -بی «شرکت ملی نفت ایران با مشارکت شرکت ، به طور مثالمتمایل گشت. 

پنجــاه  –مشــارکت پنجــاه در دریــاي شــمال آغــاز نمــود. همکــاري دو شــرکت نیــز در قالــب   1972ســال 

 –شـرکت نفتـی ایـران    «شرکت ملی نفت ایران در آن زمان شرکتی بـا نـام   ، است.به همین جهت←→بوده
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  1353پیش از تصویب قانون نفت ، گذاري مشترك قراردادهاي سرمایه نیتر مهمبرخی از -1جدول 

  گذاري مشترك رمایهنتیجه س  شرکت مختلط  شرکت طرف قرارداد

فیلیپس و نفت ، گروه آجیپ

  و گاز هندوستان

شرکت نفت 

المللی دریایی  بین

  ایران

(رسالت) و  اکتشاف و توسعه دو میدان رستم

  رخش (رشادت)

  اکتشاف میدان ساسان(سلمان) و میدان بالل  شرکت نفت الوان  گروه آتالنتیک

شرکت ایران پان   1آمریکن پترولیوم شرکت پان

  2یکنآمر

، اکتشاف میادین داریوش(درود)

فریدون (فروزان) و ، سیروس(سروش)

  اردشیر(ابوذر)

(زیرمجموعه شرکت آجیپ

  3انی)

شرکت سهامی 

  4نفت ایران و ایتالیا

  اکتشاف میادین نوروز و بهرگانسر

  اکتشاف چهار میدان گازي در کنگان  5شرکت سوفیران  ي اروپاییها شرکتگروه 

  اکتشاف میادین هنگام و سیري  وفیرانشرکت س  6شرکت اراپ

   1391و شکوهی  1356، ؛ روحانی1344مأخذ: شرکت ملی نفت 

  

  

هاي گـازي و نفتـی    تأسیس نمود که حاصل آن کشف میدان» IranianOilCompany UK Ltd«   »انگلیس

هاي  ملی نفت ایران همراه با شرکتشرکت چنین،  همست. چنان پابرجا همدر دریاي شمال بوده و این قرارداد 

اي امتیاز اکتشاف و  در مزایده 1354در سال » SAGE«و سج » Standard Oil«  استاندارد اویل، »پی –بی «

درصد بوده است.  25استخراج نفت در سواحل غربی فالت قاره گرینلند را به دست آورده که سهم هر شرکت 

» NIOCDENYAS«شـرکتی در دانمـارك بـا نـام     ، ایـن قـرارداد  شرکت ملی نفت براي اداره امور خـود در  

دسـتی   ). در بخش پـایین 107و  106ص ، 1391، و شکوهی 488و  482ص ، 1356، تأسیس نمود (روحانی

 13بـه میـزان    1969نیز شرکت ملی نفت چند مشارکت عمده داشته است. مثالً شرکت ملی نفـت در سـال   

درصـد سـهام    5/24، شرکت ملی نفـت ، نمود. در کنار این پاالیشگاه درصد در پاالیشگاه مدرس هند مشارکت

کارخانه کود شیمیایی مدرس را نیز به دست آورد و خوراك این پاالیشـگاه را نیـز از میـدان درود (داریـوش)     

پاالیشگاهی در شـهر  ، درصد 5/17 شرکت ملی نفت ایران با سهمی معادل، نیز 1971نمود. در سال  تأمین می

رگ آفریقاي جنوبی با مشارکت شرکت توتال و شرکت ملی گاز و زغال سنگ آفریقاي جنوبی تأسیس سالسبو

، 1356، شـد(روحانی  نمود که بخش قبل توجهی از نفت مورد نیاز آن نیز از میدان سلمان(ساسان) تأمین مـی 

  ).106ص ، 1391، و شکوهی 481و  480ص 

1-Pan American Petroleum 

2- Iran Pan American Oil(IPAC) 
3- Agip 
4- Societe-Irano-Italienne des Petroles(SIRIP) 
5- SOFIRAN 
6- Entreprise de Recherche et d`ActivitePetroliere (ERAP) 
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گذاري مشـترك بـه کشـف و توسـعه      این الگوي سرمایهکه  آن با این وجود و علیرغم

اما از آنجا که بعدها تقویـت حـق حاکمیـت    ، میادین متعدد نفت و گاز در ایران انجامید

به معناي واگـذاري انحصـاري   ، نفتی پس از شروع فرایند استحصال دولت ایران بر منابع

، هاي مرتبط با صنعت نفت به وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت تفسیر شد تمامی فعالیت

در اصالحیه قانون نفـت سـال    و 1366این الگو تداوم نیافت و حتی در قانون نفت سال 

ذاري خارجی در صنعت نفت ایران گ هر نوع سرمایه، نیز به آن توجهی نشده است 1390

، و متن قانون اصـالح قـانون نفـت    1366قانون نفت مصوب  6ممنوع اعالم گردید (ماده 

). 1392، ي مجلـس شـوراي اسـالمی   ها پژوهشافزار لوح حق مرکز  به نقل از نرم، 1390

متأسفانه نتایج حاصل از این تغییر سیاست به هیچ وجه موفق نبـوده و سـلب هـر نـوع     

بیش از آنکه بتواند ، بردار و رجوع به ترتیبات قراردادي جدید هاي بهره یت از شرکتمالک

سبب تقویت حق حاکمیت دولت ایران بر منابع نفتی از زمان شـروع فراینـد استحصـال    

شود منجر به افزایش حجم قراردادهاي ناموفق در صنعت نفت ایران شده است. به طـور  

اکتشاف به شـیوه بیـع متقابـل طـی دو دهـه اخیـر بـا        قرارداد اصلی  14مجموعاً ، مثال

قـرارداد آن بـه اکتشـاف تجـاري و      4پیمانکاران خارجی و داخلی منعقد شده کـه تنهـا   

پروژه را به صـورت نیمـه کـاره    ، مرحله توسعه رسیده و حتی در برخی از آنها پیمانکاران

ا قـرارداد بـا شـرکت    اند. این در حالی است که در دوران پـیش از انقـالب تنهـ    رها کرده

المللی سافایر پترولیوم بین
1

ص ، 1356، نـاموفق بـود (روحـانی    1337از کانادا در سـال   

اي نـاموفق   ین قراردادهاي اکتشـافی و توسـعه  تر مهم به بخشی از 2). در جدول 77-79

المللی بـر منـابع    ي بینها شرکتصنعت نفت کشور پس از حذف امکان مالکیت مستقیم 

  اشاره شده است.، شروع استحصال نفتی از زمان

بنابراین و بر اساس آنچه در خصوص مجموعه قواعد کـاري حـاکم بـر صـنعت نفـت      

بـه نظـر   ، اي از تجربیات موفـق داخلـی و خـارجی بیـان شـد      مجموعه چنین همایران و 

متولی اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتـی   عنوان بهت عالی نظارت أهی چه چنانرسد  می

شـمول منـابع نفتـی در ذیـل     ، تواند با ارایه تفسیري مجدد از مالکیت انفـال ب، در مخزن

هـاي ملمـوس و    انفال را پس از شروع فرآیند استحصال منـابع نفتـی بـر اسـاس جنبـه     

گـذاري مشـترك در خصـوص     آنگاه استفاده از الگوي سرمایه، ناملموس آن متمایز سازد

نـونی بهتـرین گزینـه خواهـد بـود.      هاي عملیاتی صنعت نفت ایران در شـرایط ک  فعالیت

  

 

1- Sapphire International Petroleum 
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مالکیت ملموس منابع نفتـی از زمـان اسـتخراج یـا     ، در الگوي پیشنهادي، عبارت بهتر به

، بازاریـابی ، فروش، خرید، توسعه، برداري بهره، استخراج، مجموعه حقوق ناظر بر اکتشاف

و المللـی   ي بـین هـا  شـرکت هـاي مشـترکی متشـکل از     تولید و توزیع فرآورده به شرکت

  1ي دولتی واگذار خواهد شد.ها شرکت

  

گذاري  هاي سرمایه ین قراردادهاي ناموفق پس از لغو امکان ایجاد شرکتتر مهمبرخی از -2جدول 

  مشترك

  اي قراردادهاي توسعه  قراردادهاي اکتشافی

  اي .سیري آ  بلوك زواره کاشان

  درود  بلوك فارسی

  سروش و نوروز  بلوك فروز و ایرانمهر

  سلمان  م آبادبلوك خر

  مسجد سلیمان  بلوك کوهدشت

  آزادگان  بلوك گرمسار

  پارس شمالی  بلوك ساوه

  جفیر  بلوك دیر

  میدان کیش  بلوك دانان

  فازهاي مختلف پارس جنوبی  2بلوك مغان 

  1353گانه خدماتی سال  قراردادهاي شش

  1391، و شکوهی 1387، فرد ؛ طاهري1385، هاي فناوري ریاست جمهوري مأخذ: دفتر همکاري

  

تـر خواهـد شـد کـه بـدانیم در صـنعت نفـت ایـران          توجه به این الگو زمـانی جـدي  

دیگري نظیر وجود ساختار سیاسـی  قواعد کاري رسمی و غیررسمی مجموعه  ي واسطه به

دشواري در تملک زمین به جهت سیستم قضایی نامناسب و ، مبتنی بر یک اقتصاد نفتی
  

 

تی بـا ادغـام   هاي خارجی نخواهـد بـود و دولـت بایسـ     لزوماً شرکت ملی نفت مسئول مشارکت با شرکت، البته -1

هاي مختلف عملیاتی زیر مجموعه آن نظیر شرکت منـاطق   شرکت، ساختار ستادي این شرکت در وزارت نفت

هـاي مشـابه دیگـر را     شرکت ملی نفت مناطق مرکزي و شـرکت ، شرکت ملی نفت فالت قاره، خیز جنوب نفت

پس ، ایجاد نماید. یقیناً، ستندهاي مستقل دولتی که تحت قوانین تجارت به فعالیت مشغول ه عنوان شرکت به

موضوع خواهند  هایی نظیر شرکت ملی حفاري نیز سالبه باال شرکت، گذاري از اجرایی شدن این الگوي سیاست

بخش حفاري به یکی از ، ها ادغام شوند. به عبارت بهتر بود و  بدنه اجرایی آنها بایستی به نحوي در این شرکت

 .اي مستقل دولتی تبدیل خواهد شده هاي هر یک از این شرکت معاونت
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هـاي   محدودیت، نگ سازمانی شرکت نفت انگلیس و ایرانعمق و میزان باالي شیوع فره

بـر و در   نیز وجود دارد که از یک سو اصالح آنها امري بسـیاري زمـان    خاص کامالً بومی

ي دولتـی در صـنعت نفـت را    ها شرکتحضور دیگر کوتاه مدت ناممکن است و از سوي 

هـا بـا خبرگـان     بهنماید (خالصه نتایج حاصل از مصاح مدت ضروري می حداقل در کوتاه

  ). 1392، صنعت نفت ایران

اعطـاي ایـن   ، المللـی بیـان شـد    که پیشتر و در خصوص تجربیات بین گونه همان، اما

زمـانی موفـق   ، ي مشـترك داخلـی و خـارجی   هـا  شرکتجنبه از مالکیت منابع نفتی به 

اس خواهد بود که در کنار آن بهبود حق مدیریت دولت میزبان بر منابع نفتی که بـر اسـ  

الـذکر مشـخص    ي فـوق هـا  شـرکت مندي از منابع نفتی بـراي تمـامی    چگونگی بهره، آن

اي اسـت کـه    ازهانـد  همورد توجه باشد. اهمیت این ساحت از حق حاکمیت ب، نیز شود می

بخـش قابـل تـوجهی از نفـت در مخـزن در      که  آن علیرغم، حتی در صنعت نفت آمریکا

اگـذاري ایـن حقـوق بـه بخـش غیردولتـی       اختیار مالکان خصوصی است اما دولـت از و 

خودداري کرده است (لیبکپ
1

پر بیراه نخواهـد بـود   ، ). بنابراین530و  529ص ، 1999، 

گیـري وزارت نفـت در قالـب     شـکل ،  ثقل این الگوي پیشـنهادي  ي که بیان نماییم نقطه

 وظایفی نظیر اعطـاي اجـازه اکتشـاف و   ، سازمانی واقعی و نه اسمی است که در ذیل آن

تنظـیم  ، چگـونگی انعقـاد قـرارداد   ، برداري از منـابع نفتـی    نحوه بهره، تعیین محدوده آن

ایجـاد قـانون   ، هـا و نهایتـاً   فروش و توزیع منابع نفتی و فرآورده، مقررات مرتبط با خرید

المللـی   ي داخلـی و  بـین  هـا  شرکتي نفتی به تفکیک ها شرکتستانی از   مناسب مالیات

  پیگیري شود.

تواننـد کنتـرل خـود بـر      ها تنها می دولت، حتی در بهترین شرایط سازمانی نیز، البته

توانایی مدیریت انحصاري و مستقل  گاه چیهبرداري از منابع نفتی را افزایش دهند و  بهره

حتی در صورتی که تمامی این حقوق بـه  ، ها را نخواهند داشت. به عبارت بهتر از شرکت

ا سـلب شـود بـاز هـم در مقـام عمـل بـه جهـت         هـ  صورت رسـمی و قـانونی از شـرکت   

هـاي مـدیریتی آنهـا بـر      انتخاب، هاي روزمره صنعت نفت هاي حاکم بر فعالیت پیچیدگی

برداري و استحصال منابع نفتی اثرگذار است. پس در هر نوع الگوي قـراردادي   نحوه بهره

میـان   بایستی مسئله مدیریت را به صـورت فرآینـدي مـداوم از مـذاکره و تجدیـد نظـر      

گذاري مشترك (به ویژه نماینـدگان   ي حاصل از سرمایهها شرکتمسئوالن وزارت نفت و 

  

 

1- Libecap 
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نمایی شماتیک  1شکل ، المللی) در نظر داشت.  بر اساس آنچه گفته شد هاي بین شرکت

  دهد. ي را نشان میگذار سیاستاز این الگوي 

  
  یت در صنعت نفت ایراننهادي و سیاستی الگوي پیشنهادي حقوق مالک، سطوح نظري -1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

سطح 
 نظري

انسان بر رابطه  –تقدم رابطه انسان 
 طبیعت -انسان 

دولت در عرصه  –اهمیت رابطه افراد(انسان) 
 مالکیت منابع طبیعی (فلسفه سیاسی حاکم بر

 ها)دولت

تعیین مبادله 
به عنوان 

واحد نهایی 
 تحلیل

برجسته شدن نقش حقوق مالکیت به 
گیري منافع و عنوان پایه شکل

 ي اقتصادي هافعالیتهاي هزینه

آفریننقش
ي نهادها 
در هر نوع 

تحلیل 
 اقتصادي

 مالکیت ملموس
مالکیت 
 ناملموس

 انواع مبادالت:
 زنیمبادالت چانه
 یتیمبادالت مدیر
مبادالت 

 بنديسهمیه

نقش نهادهاي مرتبط با تدبیر 
گذاري حقوق ها در سیاست امورسازمان

 مالکیت
 

نهادها 
در 

سطح 
 محیطی

تحلیل 
نهادي 

در سطح 
بودن ختصاصیادرجه  سازمانی

 هادارایی
 شدت نااطمینانی

 میزان تکرار مبادله

 بازار
 روابط بلندمدت

 هاي عموديادغام

به تعیین مبادله 
عنوان واحد نهایی 

 تحلیل
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 هیئت عالی نظارت نفت در مخزن

نفت از شروع 

 فرآیند استحصال

 هیئت عالی نظارت

اجازه ورود به  -
هاي نفتی در فعالیت

 قلمرو سرزمینی ایران
واگذاري وظیفه  -

مرتبط با اعطاي جواز 
فعالیت در صنعت نفت 

ها و به دیگر سازمان
 کنشگران

جابجایی مدیریت  -
صنعت نفت از وزارت 

 نفت به دیگران

المللی حاصل از بین –هاي دولتی شرکت

 گذاري مشتركسرمایه

، خرید و فروش، بهره برداري، توسعه، اکتشاف

بازاریابی و تولید و توزیع ، صادرات و واردات

 فرآورده 

هاي (با همکاري شرکت وزارت نفت

 بردار)بهره
برداري و هرهنحوه ب، اجازه اکتشاف و محدوده آن

تنظیم ، چگونگی انعقاد قرارداد، محدوده زمانی آن
فروش و توزیع منابع نفتی ، مقررات مرتبط با خرید

ستانی از ایجاد قانون مناسب مالیات، و قراردادها
هاي داخلی و هاي نفتی به تفکیک شرکتشرکت

 المللیبین

سطح 

 سیاستی

سطح 

 قواعد کاري

ها در مالکیت منابع نفتـی بـه جهـت    تاهمیت حق حاکمیت دول الف)
آفرینـی فاعـل انسـانی در    وجود رانت حاصل از فناوري طبیعت و عدم نقش

 ایجاد این منابع
 نقش قانون انفال در عرصه مالکیت منابع نفتی ایران ب)
بري و وابستگی باال به فنـاوري در صـنعت نفـت و انحصـار      سرمایه ج)
 عرضه آنهاالمللی نفت و گاز در هاي بینشرکت
هاي آن در بازارهاي کنترل بازار و تعیین ارزش منابع نفتی و فرآوردهد)

المللی نفت و گاز در قالـب قراردادهـاي    هاي بین مالی دنیا به وسیله شرکت
 اختیار و آتی

 برداري از منابع نفتیعدم تقارن اطالعاتی باال در خصوص نحوه بهرهه)
یشرو با سیاست خارجی آنها در هاي انرژي کشورهاي پپیوند سیاستو)

 منطقه خلیج فارس
 نقش اقتصاد نفتی در ساختار سیاسی ایران بر اقتصاد نفتیز) 
 دشواري در تملک زمین به جهت سیستم قضایی نامناسب ح)
عمق و میزان باالي شیوع فرهنگ سازمانی شرکت نفت انگلیس و  ت)

 ایران در صنعت نفت ایران
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  گیري و پیشنهادات                                             نتیجه -4

هـاي   توان بیان داشت که با تغییـر واحـد نهـایی تحلیـل     بر اساس آنچه گفته شد می

 هـاي  حقوق مالکیت به مفهـومی برآمـده از کـنش   ، اقتصادي به مبادله در اندیشه نهادي

کننـده   توزیـع ، جمعی تبدیل شده که در ذیل مجموعه قواعد کاري حـاکم بـر مبـادالت   

در ایـن نگـرش   ، هـاي انسـانی خواهـد بـود. بنـابراین      هاي اصلی انتخـاب  منافع و هزینه

یـافتگی یـا عـدم     ي در توسعها ویژهي در حقوق مالکیت از اهمیت گذار سیاست، اقتصادي

در ، صـاد برخـوردار اسـت و بـه همـین جهـت      ي مختلف یـک اقت ها بخش یافتگی توسعه

مسئله مالکیت محور ، اش گیري اي نظیر صنعت نفت ایران که از ابتداي تاریخ شکل حوزه

هـاي سیاسـتی    ها و توصـیه  به داللت، توان با استفاده از آن می، هاي آن بوده است چالش

  بدیعی نسبت به آنچه تاکنون مورد توجه بوده دست یافت.

و بر اساس آنچه در خصوص مجموعه قواعد کاري حاکم بر صـنعت   در این چارچوب

بـه نظـر   ، اي از تجربیات موفق داخلی و خارجی بیان شد مجموعه چنین همنفت ایران و 

متولی اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتـی   عنوان بههیئت عالی نظارت  چه چنانرسد  می

شـمول منـابع نفتـی در ذیـل     ، نفـال بتواند با ارایه تفسیري مجدد از مالکیت ا، در مخزن

هـاي ملمـوس و    انفال را پس از شروع فرآیند استحصال منـابع نفتـی بـر اسـاس جنبـه     

هـا و   آنگاه ایجاد یک نوع وابستگی متقابل میان منافع دولـت ، ناملموس آن متمایز سازد

از طریق ، ي حقوق مالکیتگذار سیاستیکی از ضروریات هر نوع الگوي  عنوان بهها شرکت

گـذاري   هـاي سـرمایه   بایستی شرکت، دو مکانیسم مختلف محقق خواهد شد. از یک سو

ي ها فعالیتالمللی نفت و گاز در جهت انجام  هاي بین مشترك میان دولت ایران و شرکت

عملیاتی ایجاد شود و در نتیجه آن مالکیت ملموس منـابع نفتـی از زمـان اسـتخراج یـا      

، بازاریـابی ، فروش، خرید، توسعه، برداري بهره، راجاستخ، مجموعه حقوق ناظر بر اکتشاف

وزارت ، هاي مشترك واگذار گردد و از سـوي دیگـر   تولید و توزیع فرآورده به این شرکت

، دار وظایفی نظیر اعطاي اجازه اکتشاف و تعیین محـدوده آن  نفت به صورت واقعی عهده

، تنظیم مقررات مرتبط با خریـد ، چگونگی انعقاد قرارداد، برداري از منابع نفتی  نحوه بهره

سـتانی از    ایجاد قـانون مناسـب مالیـات   ، ها و نهایتاً فروش و توزیع منابع نفتی و فرآورده

  المللی باشد. ي داخلی و  بینها شرکتي نفتی به تفکیک ها شرکت

بـا  ، در این الگوي پیشـنهادي ، توان بیان داشت بندي کلی می بنابراین و در یک جمع

اعمال حق حاکمیت بر منابع ، د ملموس و ناملموس حقوق مالکیت از یکدیگرتفکیک ابعا

به معناي آن نخواهد بود که ابعاد ملموس مالکیت منابع نفتی نیز بایستی متعلـق  ، نفتی
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، وزارت نفت متـولی هـر نـوع عملیـات اکتشـافی     ، به دولت باشد و همانند شرایط کنونی

همانند بسیاري ، یا توزیع منابع نفتی باشد. بلکه فروش و، خرید، برداري اي و بهره توسعه

، از کشورهاي پیشرو و با تعریف صحیح از چیستی ابعاد ناملموس مالکیـت منـابع نفتـی   

هـاي نـاملموس    ها به جنبـه  دولت تر بیشتوان به معناي ورود  اعمال حق حاکمیت را می

ی در عرصـه صـنعت   مالکیت منابع نفتی دانست که اتفاقاً محمل اصلی حفظ منـافع ملـ  

  نفت خواهد بود. 
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