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بهزاد اخزري
دانشگاه علمیکاربردی واحد دهلران ،گروه حقوق ،کارشناس ارشد حقوق خصوصی
نام نویسنده مسئول:
بهزاد اخزري

چکيده
روش بیع متقابل در ایران به عنوان یک شیوه سرمایه گذاری غیر استقراضی در واقع مدل
اصالح شده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد
انگیزه برای شرکت های نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به
ایران مورد استفاده قرار گرفته است .جالب توجه اینکه قراردادهای یاد شده از بدو استفاده
مورد نقد جدی و بحث و گفتگو در محافل و مجالس مختلف علمی ،اقتصادی و حقوقی قرار
گرفته و با همه انتقاداتی که بر آن وارد شده به لحاظ جایگاه قانونی ویژه آن ،نسبتاً مقبولیت
عام یافته است .درواقع بای بک یکی از شیوه های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن
را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کردهاند .در معامالت بای بک از یکسو ماشینآالت ،
تجهیزات تولیدی یا یک کارخانۀ کامل از سوی یک عرضهکننده به کشور دیگری صادر
میگردد و در مقابل  ،محصوالتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بهوسیلۀ همین تسهیالت
تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تسهیالت  ،در مدت زمان معینی دریافت میشود.
در این مقاله برآنیم ضمن بررسی و تحلیل مفهومی قراردادهای بیع متقابل به بررسی مزایا و
معایب و چالش ها ی آن پرداخته شود و همچنین با توجه به وضعیت کشور و تاثیرات تحریم
های آمریکا این نوع از قرارداد مورد واکاوی قرار گیرد.

واژگان کليدي :قرارداد بیع متقابل ،تحریم های آمریکا ،صنعت نفت ،جذب سرمایه
گذار خارجی.
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مزایا و معایب قرارداد بايبک با تاکيد بر تحریم هاي آمریکا
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مقدمه
در قرار داد بای بک که یکی از روشهای تجارت متقابل است ،محصوالتی که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم بهوسیلۀ همین تسهیالت
تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تسهیالت  ،در مدت زمان معینی دریافت میشود .بهعبارت دیگر محصوالت مورد تبادل در این
شیوه از تجارت متقابل بهنحوی به یکدیگر مربوط هستند.
از این رو ،محدودیت حاصل از اصول  08 ،44و  08قانون اساسی و به تبع آن قوانین بودجه ساالنه و قوانین برنامه پنج ساله توسعه و
نیز قوانین نفت به ویژه قانون نفت مصوب  8611موجب شد تا در دهه اخیر ،برای جلب سرمایه گذاری خارجی روش بیع متقابل به ویژه در
بخش باال دستی نفت و گاز برگزیده و استفاده ش ود .عوامل موثر در اتخاذ شیوه بیع متقابل از نقطه نظر داخلی یکی محدودیت ها و الزامات
قانونی است و دیگری الزامات اقتصادی منبعث از قوانین بودجه ای کشور و برنامه های کالن اقتصادی ،در بعد بین المللی نیز از تحوالت مهم
در نقاط مختلف جهان در عرصه نفت و ضرورت تعامل صحیح و سازنده با دنیای پیرامونی نباید غافل بود .نفت فقط یک عنصر اقتصادی
نیست بلکه در جهان کنونی از آن به عنوان یک متغیر سیاسی بهره می برند .از سوی دیگر با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری
خارجی و استقبال سرمایه گذاران خارجی از مزایای حمایتی این قانون ،تالش سرمایه گذاران خارجی و مشاوران داخلی آنان در جهت تلفیق
مقررات بیع متقابل با پوشش های قانونی یاد شده و نیز امکان استفاده از سایر قراردادها افق روشنی را در تامین مالی پروژه های بخش
باالدستی و حتی پایین دستی صنعت نفت ایجاد نموده است .اصل خدشه ناپذیر منافع کشور و ضرورت اکتشاف و توسعه میادین و ذخایر
نقت و گاز و توسعه پایدار و همه جانبه ،ایجاب می نماید که با بررسی محدودیت ها و تنگناهای قانونی و اجرایی بیع متقابل به بحث پیرامون
ماهیت حقوقی و قراردادی و جایگاه قانونی آن پرداخت .از سویی دیگر ،قراردادهای نفتی ایران ،دارای ایراداتی درون و برون قراردادی می
باشد .این ایرادات از یک سو مانعی در راه جذب سرمایه گذاران خارجی گردیده و از سوی دیگر قراردادهای منعقد شده کشور را به دلیل
ضعف های جنبه های مختلف قرارداد متحمل زیانهای فراوان نموده است .چرا که انعقاد یک قرارداد نفتی ،از هر نوعی هم که باشد ،تالشی
است در جهت هم راستا کردن منافع یک شرکت ملی نفتی داخلی و یک شرکت نفتی بین المللی در همکاری مورد نظر ،منافع شرکتهای
بین المللی با منافع شرکتهای دولتی لزوماً یکسان نیست .بلکه شاید بتوان گفت که لزوماً متفاوت است .از اینرو می توان با عقد قراردادهای
مناسب عمده مشکالت درون قراردادی ،و با اصالحات محیط حاکم بر قرارداد عمده مشکالت برون قراردادی را منجر به جذابیت برای هر دو
طرف نمود .در سال های پس از انقالب بیش از  08درصد ارزش قراردادهای نفت و گاز بر اساس قراردادهای از نوع بیع متقابل بسته شده
است .بیع متقابل در دسته قراردادهای خدمت و یا سرویس جای می گیرد .طبق آمار وزارت نفت ،میزان سرمایه گذاری انجام شده در
صنعت نفت کشور به روش بیع متقابل حدود  68میلیارد دالر است .در قرارداد بیع متقابل ،شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه
گذاری همچ ون نصب تجهیزات ،راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند .کلیه
مخارج و هزینههایی که پیمانکاران متحمل میشوند ،به همراه بهرة سرمایه های بهکار گرفته شده و نرخ سود توافق شده ،از درآمد حاصل از
فروش محصوالت ،بازپرداخت می گردد .این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر
صنعت نفت منتفی می دانند ،استفاده می شود .پرداخت ها بصورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر است و طرف خارجی عالوه بر تامین مالی
طرح در بیشتر موارد مسئولیت اجر ایی و مهندسی ،سفارشات ،ساخت و نصب ،انتقال تکنولوژی ،و آموزش و راه اندازی را نیز بر عهده می
گیرد .با هدف هزینه های کمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم ،استفاده حداکثر از تمام ظرفیت های داخلی ،انتقال تکنولوژی و حضور
کوتاه مدت شرکت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز عقد قراردادهای بیع متقابل دنبال می شود.با تمهید مراتب یاشده ،در ادامه
به بررسی پیشینه تقنینی و ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و تحلیل ایرادات و مشکالت و مزایای این نوع قراردادها پرداخته خواهد
شد.

 -1پيشينه تقنينی ،مفهوم شناسی و مختصات قرارداد بيع متقابل
 -1-1پيشينه تقنينی
قراردادهای نفتی در ایران در طول تاریخ همواره موضوع مناقشات فراوانی بوده است.زمان انعقاد قراردادهای نفتی در ایران از
قراردادهای امتیازی آغاز میشود.اما پس از ملی شدن صنعت نفت و با تصویب اولین قانون نفت در سال  8661قراردادهای مشارکت تجویز
میشوند.اما در ادامه و با تصویب قانون دوم نفت در سال  8636به صراحت انعقاد قراردادهای مشارکتی ممنوع اعالم میشود و از آن پس
8
قراردادهای خدماتی یا همان پیمانکاری در دستور کار قرار میگیرد.

 -8انصاری ،دکتر ولی اهلل ،کلیات حقوق قراردادهای اداری ،نشر حقوقدانان ،چاپ دوم.8608 ،ص .00
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پس از انقالب اسالمی قانون نفت  8611تصویب میشود.در واقع با این تصویب قانون ماقبل به طور کامل فسخ نمیشود و فقط در
موارد تناقض قانون نفت  8611اعمال میشود و در این قانون همچنان همان روش قراردادهای پیمانکاری یا خدماتی قابل انعقاد است.در
سالهای بعد با استنتاج از قوانین نفت  8636و  8611قراردادهای بیع متقابل نفتی در کشور شایع میگردد که البته نوعی قرارداد خدماتی
محسوب میشود.
در زمینه ی بیع متقابل نفتی باید به دهه های  8018و  8098اشاره نمود که طی آن شیوه های مختلف تجارت متقابل و از جمله
بیع متقابل  ،خ صوصا میان اروپای شرقی و غربی و امریکا رونق گرفت .برای نمونه در اروپا  ،قراردادهای بیع متقابل در خصوص گاز بین
شرکت های آلمانی و شوروی سابق منعقد شد .در خاور میانه نیز در سال  8010قرارداد نفتی ریاض با شرکت امریکایی آرامکو از مهمترین
قراردادهای بیع متقابل نفتی در آن زمان به حساب میآید  .قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز با گستردگی و دامنه ی عملیاتی
وسیع  ،برای اولین بار توسط نظام حقوقی صنعت نفت ایران به کار گرفته شد ؛ به طوری که این سیستم معامالتی به عنوان مشخصه ی
قراردادهای نفتی ایران در داخل و خارج قلمداد می شود .نخستین پروژه بزرگی که در قالب قرارداد بیع متقابل در ایران به اجرا درآمد  ،در
8
سال  8003و با شرکت نفتی توتال فرانسه و برای توسعه پروژه میدان نفتی سیری  Aاست  ،که در اکتبر  8000به بهره برداری رسید .
 -1-2مفهومشناسی
با توجه به برداشت های متفاوتی که از اصطالح ( )BUY BACKدر نوشته ها و تعابیر نویسندگان وجود دارد  ،اصطالح مذکور
در مقابل واژه ی انگلیسی ( )CONTRACTS BUY BACKوضع شده است  ،این واژه ی کامال گمراه کننده با ماهیت این قرارداد به
هیچ وجه سازگاری ندارد و این قرارداد را باید نهاد نوینی دانست که شرایط مخصوص به خود را دارد که ممکن است در قراردادهای دیگر ،
چه نهادهای داخلی و چه نهادهای خارجی ،یافت نشود.
کلمه  BUY BACKرا در فارسی قانون گذاران به (( بیع متقابل)) و برخی از حقوقدانان به (( توافق بازخرید محصول )) و عده ای
از ایشان به (( تهاتر تولیدی )) ترجمه کرده اند .عده ای دیگر بی آن که یک معادل فارسی برای این لفظ پیدا کنند آن را (( بای بک )) و
برخی (( خرید بازیافتی )) نامیده اند .
به کاربردن لفظ ((بیع)) در ترجمه ((  )) BUY BACKکامال اشتباه وگمراه کننده به نظر می رسد چرا که ممکن است در دید
حقوقدانان نا آشنا و همچنین مجریان امور  ،این شبهه را القاء نماید که این قرارداد نوعی بیع با همان شرایط و ارکان داخلی و حتی بین
المللی باشد .در حالی که اصال مشابهتی بین این قراردادها با بیع های داخلی و بین المللی وجود ندارد  ،به نظر میرسد که واژه ی (( توافق
بازخرید محصول)) که در ترجمه کتاب تجارت بین الملل نوشته ی کالیو ام  .اشمیتوف آمده  ،از همه اصطالحات فارسی موجود  ،مناسب تر
و با ماهیت خاص بیع متقابل نیز سازگارتر باشد  ،چرا که این اصطالح دست کم یکی از ویژگی های مهم بیع متقابل را که ارتباط تولیدی
2
بین کاالها و خدمات صادراتی و کاال ها و خدمات بازخرید شده می باشد  ،به خوبی نشان می دهد.
 -1-3مختصات قرارداد بيع متقابل
 -8شرکت خارجی در این قراردادها تنها نقش پیمانکار را ایفا میکند و وظیفۀ آن تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف،
توسعه،نوسازی و بازسازی میادین است.
 -2کلیه مخارج و هزینههایی که پیمانکار( شرکت خارجی ) متحمل میشود ،بههمراه بهرة سرمایههای بهکار گرفته شده و نرخ
سود توافق شده ،از درآمد حاصل از فروش محصوالت ،بازپرداخت میگردد.
 -6نرخ بازده ساالنه سرمایه گذاری ،متناسب با پروژه ،متغییر بوده و در قالب اقساط مساوی توسط کشور میزبان به پیمانکار (
شرکت سرمایه گذار خارجی) پرداخت خواهد شد.
 -4پس از پایان دورة پرداخت اصل سرمایه و بهره و سود آن ،پیمانکار یا شرکت خارجی هیچگونه حقی در خصوص میادین نفت و
گاز کشور میزبان نخواهد داشت.
 -3پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ،راه اندازی ،شروع به تولید و تولید ،کشور میزبان کنترل عملیات را برعهده خواهد
گرفت و مسؤول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
 -1پیمانکار خارجی در این سرمایهگذاریمشترك فاقد سهم است.
 -9پروژهها فاقد خطرپذیری و ریسک در زمینه اکتشافاند .زیرا تمام پروژه در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز
هستند ،به اجرا درخواهد آمد.
 -8ابراهیمی ،دکتر سید نصراهلل ،جایگاه ایران در تعامل منطقه ای و بین المللی در چشم انداز بیست ساله کشور ،محله حکومت اسالمی ویزه اندیشه و فقه سیاسی اسالم،
صاحب امتیاز دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ،سال دهم ،شماره  ،8604 ،60ص .69
 -2همان ،ص .36
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 -0بنابراین با در نظر گرفتن مراتب فوق باید گفت  ،پیمانکار خارجی وظیفۀتأمین مالی طرح (بهصورت کامل) ،مسئوولیت اجرایی
و مهندسی ،مسئولیت سفارشات ،ساخت و نصب ،تصویبخواهی از کشور میزبان بوسیلۀکمیته مشترك مدیریت ،انتقال تکنولوژی ،آموزش و
راهاندازی و تحویل میدان پس از توسعۀ آن به کشور میزبان را به عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان
صورت میگیرد.
مالحظات حقوقی که معموالً در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیعمتقابل مورد توجه کشور میزبان واقع میشوند ،عبارت اند از:
 حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع هیدروکربوری( نفت خام و گاز طبیعی) و نفی مشارکت خارجی.
 حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد بیع متقابل و همچنین بر حکمیت و داوری.
 حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فیمابین شرکت پیمانکار خارجی و کشور میزبان.
 کنترل کامل عملیات تولید توسط کشور میزبان (کشور صاحب میادین نفت و گاز(.
 بازپرداخت سرمایه شرکت پیمانکار خارجی  ،صرفاً از محل تولید مخزن.
 ارایه نکردن تضمین بانکی یا دولتی.
 اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی توسط کشور میزبان.
 تأمین باالترین ضریب برداشت با مالحظات فنی و حفظ مخزن.
 به حداکثر رساندن مشارکت توان فنی ،مهندسی و ساختمانی داخلی.
 انتقال تکنولوژی و آموزش از ناحیه شرکت خارجی.
با توجه به آنچه تا کنون گفته شد می توان نتیجه گرفت که شرکتهای خارجی در پروژههای نفتی ،پس از تولید ،سهم مدیریتی
ندارند و صرفاً بهعنوان پیمانکار با شرکت ملی نفت ایران همکاری مینمایند.

 -2ماهيت حقوقی قراردادهاي بيع

متقابل1

در این قسمت به بررسی مفهوم بیع پرداخته و به این سوال پاسخ داده می شود که آیا می توان تاسیس «بیع متقابل» را که ترجمه
اصطالح  buy-backکه خود نیز غلط اصطالحی می باشد در زمره بیع به معنای مصطلح در نظام حقوقی ایران دانست یا اینکه خود نهادی
نوین میباشد؟
2
ماده  660قانون مدنی ایران بیع را بدین عبارت تعریف کرده است:
«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» .از این تعریف سه ویژگی تملیکی بودن ،معوض بودن و عین معین بودن مبیع
فهمیده می شود .منظور از تم لیکی بودن عقد بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع می شود.
همین که خریدار و فروشنده درباره مبادله دو کاال  .شرایط آن توافق کردند ،مبیع و ثمن خود به خود مبادله می شود و نیاز به کار دیگری
ندارد .6معوض یعنی عین مالی که فر وخته می شود و با مال دیگر (که امروز به طور معمول پول است) مبادله می شود .این وصف بیع را از
تمام انواع عقود رایگان ممتاز می سازد؛ زیرا در این گونه قراردادها یا مالی بدون هیچ گونه عوض به دیگری واگذار می شود ،یا اگر تعهدی
نیز بر انتقال گیرنده شرط شود ،بیع این تعهد و موضوع اصلی همبستگی به وجود نمی آید .همچنین از تعریف ماده  660قانونی مدنی
استفاده می شود که مبیع باید عین باشد و عین عبارت از مالی است که وجودی مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد داد و ستد
 -8جانکوفسکی ،دکتر ادوارد ،ماهیت قراردادهای بیع متقابل ایران ،نشریه اقتصادی انرژی ،ش .8690 ،22
کالیوام ،اشمیتوف ،حقوق تجارت بین الملل ،ج  ،8ترجمه شده توسط دکتر بهروز اخالقی ،انتشارات سمت ،چاپ اول.8690 ،
Dr. christain ule & dr.alexander brexendorff, iran investing in the oil & gas industry, from a business and legal perspective,
2005
Tamara milenkovic kercovic, drafting an international buy-back agreement, series: economics and organization, vol 2,n 2,
2004
Ruben berrios and Josephine e. olson , counter trade as a form of debt payment, university of Pittsburgh for cied.
Dr.s.n.ebrahimi and dr.a.shiravi khouzani, the contractual form of irans buy-back contracts in comparision with production
sharing and service contract,2003,society of petroleum engineers inc.
 -2شهید ثانی ،شرح لمعه ،توضیح و تصحیح کالنتر ،جلد سوم ،انتشارات دارالعالم االسالمی ،چاپ بیروت.8006 ،8486 ،
امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،جلد 8ف انتشارات اسالمیه ،چاپ هفتم.8698 ،
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،مجموعه محشای قانون مدنی ،انتشارات گنج دانش ،چاپ اول.8690 ،
شهیدی دکتر مهدی ،حقوق مدنی  :1عقود معین( ،بیع ،معاوضه ،اجاره ،جعاله ،قرض ،صلح) انتشارات مجد ،چاپ اول.8602 ،
کاتوزیان ،دکترناصر ،دوره عقود معین ،ج  ،8انتشارات شرکت سهامی انتشار ،چاپ هفتم.8690 ،
 -6کاتوزیان ،دکتر ناصر ،منبع پیشین ،ص  .20شهیدی ،دکتر مهدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،جلد اول ،نشر حقوقدان ،چاپ اول ،8699 ،ص .03
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قرار می گیرد .اما چهارمین ویژگی که در این تعریف وجود ندار د اما حقوقدانان آن را از جمله ویژگی های این عقد به شمار می آورند الزم
بودن عقد بیع است .حال باتوجه به مطالب عنوان شده پیرامون مفهوم بیع در حقوق داخلی ،در اینجا به تبیین و توضیح مفهوم و ماهیت بیع
متقابل پرداخته می شود .در آغاز ضروری است در مورد تجارت متقابل که اعم از بیع متقابل است گفته می شود که «مجموعه ای از
روشهای تجاری است که در آن صادر کننده یا وارد کننده تعهد می نماید در ازای کاال یا خدمات صادره به کشور خریدار یا وارده از کشور
8
فروشنده ،خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر نماید».
الزم به ذکر است که بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا نیز به
2
شرح زیر تعریف شده است:
« در این شیوه موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آالت ،تجهیزات ،حق اختراع ،اکتشاف و دانش فنی یا کمک های فنی
(تجهیزات – تکنولوژی) که به منظور نصب و استقرار تسهیالت تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت و وفق توافق طرفین
فروشنده متعاقباً تولیدات به دست آمده از تسهیالت تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع می کند».
کلمه  buy-backرا بیشتر نویسندگان به بیع متقا بل یا خرید متقابل ترجمه نموده اند و حتی در متون قانونگذاری در این مورد به
همین عنوان ذکر گردیده است به عنوان مثال آیین نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی مصوب  ،8690قانون جدید تشویق و
حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب  8608/82/80و همچنین آیین نامه اجرایی شیوه قراردهای بیع متقابل (در مورد ماده  84برنامه
چهارم توسعه) مصوب  8604/4/83و  . ...بیشتر نویسندگان حقوقی نیز همین اصطالح «بیع متقابل یا خرید متقابل» را برای ترجمه buy-
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 backدر نوشته های خود استفاده کرده اند.
به نظر می رسد که ترجمه «توافق بازخرید یا پس خرید محصول» از سایر ترجمه ها رساتر و با ماهیت این قرارداد نیز سازگار باشد.
اما از آنجا که اصطالح بیع متقابل در بیشتر موارد به جای  buy-backاستفاده می شود در مقاله حاضر نیز همین عبارت را به تبعیت از
عرف جامعه به کار می بریم .بیع متقابل در سالهای متمادی در آیین نامه های مصوب تعریف شده است که به اختصار به ذکر چند مورد
اکتفا می شود.
به موجب ماده  8آیین نامه معامالت متقابل مصوب  8610/8/28هیات وزیران «معامله متقابل عقدی است که بین دو شخص
حقیقی یا حقوقی منعقد میگردد وضمن آن یک طرف تامین کننده در مقابل تعهد طرف دیگر صادر کننده مبنی بر تولید و تحویل از کاال یا
کاالهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد می نماید مواد ،ابزار ،ماشین آالت ،قطعات و خدمات مورد نیاز
آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد».
ماده  6آیین نامه مزبور مقرر می دارد « :صادر کننده شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی است که تحت قرارداد معامله متقابل تعهد می
نماید در ازای دریافت قطعات ،ابزار ،ماشین آالت و یا خدمات از طرف دیگر قرارداد تامین کننده راسا یا به واسطه ،کاال یا کاالهای مورد
توافق را از محصوالت همان واحد تولیدی یا تولیدات صن عتی هم گروه (به تشخیص وزارتخانه صنعتی ذی ربط) به مقدار معین و در زمان
مقرر صادر یا جهت صدور در اختیار تامین کننده قرار دهد».
در ماده  2آیین نامه بیع متقابل غیر نفتی مصوب  90بیع متقابل به این صورت تعریف شده است« :بیع متقابل یا معامالت دو جانبه
به مجموعه ای از روشهای معامالتی اطالق می شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می نماید تمام یا بخشی از تسهیالت مالی (نقدی و
غیر نقدی) را برای تامین کننده کاالها و خدمات مورد نیاز ،شامل کاالهای سرمایه ای یا واسطه ای یا مواد اولیه یا خدمات ،جهت ایجاد،
توسعه ،بازسازی و اصال ح واحد تولیدی و خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیالت ،شامل اصل و هزینه های تبعی
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آن را از محل صدور کاال و خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند».
در مجموع از بیان تعاریف مختلف چنین استنباط می شود که به عبارت ساده بیع متقابل از دو یا چند قرارداد مجزا تشکیل شده
است که قرارداد نخست قرارداد خرید تکنولوژی ،تجهیزات ،خدمات و غیره از طرف کشور سرمایه پذیر می باشد و قراردادهای بعدی قرارداد
فروش محصوالت تولیدی همان سرمایه گذاری به کشور یا شرکت سرمایه گذار جهت استهالك هزینه ها ،سود سرمایه و بهره مربوط به
سرمایه گذار می باشد .به بیان دیگر بیع متقابل در قراردادهای نفتی را می توان اینگونه تعریف کرد که به موجب این قرارداد «شرکت نفتی
خارجی کلیه هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ،اعم از خرید تجهیزات ،نصب ،راه اندازی و کلیه هزینه های مربوط به استفاده از نیروی
انسانی و هزینه های عملیاتی تا مرحله توسعه میدان نفتی یا گازی خاص را تامین می کند و بعد از آنکه تولید به سطح مقرر در قرارداد
 -8اشرف زاده ،حمیدرضا ،مجموعه آشنایی با تعاریف و اصطالحات بازرگانی-اقتصادی( ،تهران ،موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)8698 ،ص .264
 -2حسن بیگی ،ابوالفضل ،نفت ،بای بک و منافع ملی ،انتشارات آوای نور ،تهران ،8608 ،ص .9
 -6قراردادهای نمونه در تجارت بین الملل ،ترجمه حمید رضا ،اشرف زاده ،ویرایش سوم ،موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،جلد اول.8692 ،
 -4اخالقی ،دکتر بهروز ،آینده سرمایه گذاری در ایران ،علل و موانع پیشرفت ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش  .8690 ،49ص 882
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رسید ،کلیه تجهیزات را در اختیار شرکت ملی نفت قرار می دهد و در مقابل شرکت ملی نفت توافق می کند که کلیه خدمات پیمانکار اعم
از هزینه ها  ،حق الزحمه و سود از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله از میدان به پیمارنکار طرف قرارداد یا از طریق تخصیص عواید
حاصل از سهم گاز یا نفت طرف قرارداد که توسط شرکت ملی نفت ایران به طرفهای ثالث فروخته شده را طی اقساط معین و در مدت زمان
معلوم (دوره استهالك بین  3تا  0سال) جبران نماید .محل تامین هزینه های جمعی پیمارنکار خارجی از تولیدات در دوره استهالك
حداکثر تا  18درصد محصول می باشد».

 -3معایب قراردادهاي بيع متقابل
 -3-1معایب درون قراردادي
 شرایط این قراردادها انعطافپذیر نیستند و راهی برای تعدیل شرایط ،بصورت آسان پیشبینی نشده است.
 شرکت خارجی که خدمات سرمایه ای ارائه می کند (فاینانس کننده) ،شرکت ملی نفت ایران (فاینانس گیرنده) را وادار به
قبول تعهداتی نظیر اعطای وکالت خرید لوازم وتجهیزات به فاینانس کننده جهت انجام پروژه می کند که طبیعی است فاینانس کننده این
لوازم و تجهیزات را به قیمت موردنظر خود ازشرکتهای خارجی دیگر که بعضا شرکتهای وابسته هستند خریداری کند و عالوه بر پول خرید
تجهیزات  ،بهره پول را نیز مطالبه می کنند.
 از نظر فنی و عملیاتی طرحهای بیع متقابل منجر به انتقال دانش و تکنولوژی به طرف ایرانی نخواهد شد زیرا ماهیت طرح
مشابه عملیات در پروژه های کلید در دست است .
 چون پشتوانه اجرای طرحها ،فروش منابع نفت و گاز استحصالی آتی است ،نوسانات آتی قیمت این دو محصول ،می تواند
ضربات سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد کند زیرا باتوجه به سهمیه بندی فروش نفت کشورهای عضو اوپک چنانچه در زمان بازپرداخت
تعهدات ازطریق تحویل نفت و گاز بازار اشباع شده باشد مشکالت آن گریبانگیر دولت ایران خواهد شد زیرا قیمت محموله های پیش فروش
شده در زمان تحویل ،مشخص می گردد.
 به دلیل ضریب ریسک باالی سرمایه گذاری در ایران ،کشور ناچار به پرداخت بهره سنگینی بابت فاینانس ها و بیع متقابل می
گردد که نسل آتی عهده دار تامین آن خواهد شد.
 دورة کوتاه قراردادهای بیعمتقابل ،انگیزهای برای انتقال تکنولوژی ایجاد نمیکند .چون کشور میزبان ،کنترل تولید و بهره
برداری را به دست می گیرد ،طرف خارجی حاضر به بکارگیری تکنولوژی های برتر در معامله بیع متقابل نخواهد بود.
 نرخ برگشت سرمایه ثابت است .این مسأله ممکن است برای بخش خارجی ،بخصوص در زمانی که قیمت نفت تنزیل پیدا
میکند ،سودمند باشد؛ اما در حالت کلی انگیزهای برای بهبود عملکرد یک پروژه ،توسط شرکت خارجی ایجاد نمیکند.
 هزینه اجرای طرح را پیمانکار پرداخت میکند که پیش از این سقف مشخص هزینه اجرای طرح توسط پیمانکار با امکان
توجه تغییر هزینه ها ،موجب می شود تا پیمان کار بهترین گزینه را اجرا نکند  .منتقدان عمدتاً از ضعف قراردادهای بیع متقابل در جذب
سرمایه گذاران خارجی و نیز بی میلی پیما نکار به استفاده از فناوری روز دنیا به دلیل حضور کوتاه مدت در اجرای پروژه ها سخن می گویند.
عالوه بر این تعدادی از اقتصادانان معتقدند بازار فروش نفت بازاری مطمئن است از اینرو با توجه به هدف محوری عقد قراردادهای بای بک،
که ایجاد امنیت بازار است ،در بازاز نفت و گاز این کار بی معنی است .یعنی کسانی که نسبت به فروش محصوالتشان نگرانی دارند به سراغ
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این نوع قراردادها می روند ،از اینرو عقد اینگونه قرارداد به ضرر ایران می باشد.
 -3-2معایب خارج از قرارداد
 در بسیاری از موارد اشراف تجربه عملی و نظام اطالعاتی شرکتهای بین المللی نفتی بر ویژگیهای مخازن نفتی از شرکت دولتی
طرف مذاکره بیشتر است .به طور مثال شرکت بین المللی ممکن است تجربه کار با زمین شناسی مشابه را داشته باشد .به طور مثال
شرکت توتال در قطر یا شرکتهایی مانند بی پی و شل در دوره هایی در گذشته در ایران حضور داشته است.
 شرکتهای نفتی بین المللی تجربه انعقاد انواع مختلف قراردادها با کشورهای مختلف با انواع نظامهای سیاسی و قوانین و مقررات
داخلی را دارا هستند .این تجارب ،توانایی و دقت شرکتهای بین المللی را در انعقاد قراردادهای جدید افزایش می دهد .از اینرو طرف ایرانی
باید ب روی بندها ،تبصرها و کلمات قرارداد دقت نماید .شرکت ملی نفت ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ
ثابت برگشت ،تقبل می کند.
 -8امام ،فرهاد ،حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران ،انتشارات یلدا ،چاپ اول ،8696 ،بخش دوم مبحث سوم ،ص 23
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 شرکتهای بین المللی نفتی نیازهای شرکتهای دولتی ایرانی و فشار تحریم را می دانند ،اما شرکتهای دولتی از وضعیت پروژه ها،
پرتفولیوی سرمایه گذاریها و دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری پیش روی یک شرکت بین المللی نفتی کمتر اطالع دارند.
 از جهت سیاسی نیز در بسیاری از موارد شرکتها وانمود می کنند که برای همکاری با ما تحت فشارهای بازدارنده سیاسی قرار
دارند.
 در دوران سازندگی قراردادها ی بیع متقابل به عنوان تنها راه کار همکاری در توسعه میدانهای نفتی به شرکتهای نفتی بین
المللی پیشنهاد شد .شرکتها عنوان نمودند که قراردادهای بیع متقابل از جذابیت الزم برخوردار نیست .شرکتها با علم به اینکه تغییر جهت
به سمت قراردادهای مشارکت در تولید به دالیل ع دیده برای شرکت ملی نفت ایران مقدور نیست ،خواستار امتیازات بیشتری را در جریان
مذاکرات قراردادی می باشند.
 یکی از شروط قراردادی در بیع متقابل ،شرط پرداخت سود و بهرة وجوه سرمایهگذاری شده به شرکتهای نفتی خارجی و
بیگانه است و این پرداخت سود و بهره ،مخالف صریح شرع و قانون است .البته از آنجاکه گرفتن وام بانکی و پرداخت بهره توسط پیمانکار
خارجی پرداخت میگردد و مقدار آن در هزینههایی ثبت میشود که شرکت ملی نفت باید پرداخت کند ،نمیتوان صریحاً این نوع پرداخت
را مصداق ربا دانست.
 نرخ برگشت سرمایه ثابت است .این مسئله ممکن است برای بخش خارجی ،بهخصوص در زمانی که قیمت نفت تنزل پیدا
میکند ،سودمند باشد ،اما در حالت کلی انگیزهای برای بهبود عملکرد یک پروژه توسط شرکت خارجی ایجاد نمیکند.
 نرخ بهره متعارف در دنیا  4تا  3درصد است؛ ولی در این قراردادها  83تا 28درصد میباشد.
 در بیع متقابل ریسک کاهش قیمت نفت بر دوش شرکت ملی نفت ایران است .بهعبارت بهتر ،اگر قیمت نفت کاهش یابد ،ایران
ملزمبه بازپرداخت تعداد بشکه نفت بیشتری به سرمایه گذار خارجی است و این امر به تضمین بازگشت سرمایه شرکت خارجی حتی
درصورت بهنتیجهنرسیدن پروژه در فرمول بیع متقابل بازمیگردد.
 دورة قراردادها کوتاه است و به همین دلیل ،انگیزة زیادی برای بهکارگیری معیارهای افزایش بهرهوری توسط سرمایهگذار
خارجی ایجاد نمیکند ،در نظرگرفتن این معیارها توسط شرکت خارجی ،حداقل به دوره  28سالهای نیاز دارد.
 شرایط این قراردادها انعطافپذیر نیستند و راهی برای تعدیل این شرایط ،پیشبینی نشده است؛ مثالً برای گسترش و پیشبرد
کار در مواردی که قرارداد ساکت است ،شرایطی پیشبینی نشده و موارد الزم درنظر گرفته نشده است.
 نادیدهگرفتن ظرفیتهای داخلی در پیمانکارهای فرعی :در قراردادهای بیع متقابل سهم  68درصدی برای استفاده از امکانات
داخلی پیشبینی شده است که ناچیز است و به عالوه دستور العمل روشنی ندارد ،یعنی مشخص نیست که شامل چه امکاناتی است (خرید
کاالها ،اجاره ماشینآالت ،استخدام کارگر ساده ،بهکارگیری متخصصان).
 دوره کوتاه قراردادهای بیعمتقابل ،انگیزهای برای انتقال تکنولوژی ایجاد نمیکند .چون کشور میزبان ،کنترل تولید و بهرهبرداری
را بهدست میگیرد ،لذا طرف خارجی حاضر نیست تکنولوژیهای برترش را در پروژههای مبتنی بر قراردادهای بیع متقابل بهکارگیرد.
 نبود آموزش و انتقال تکنولوژی؛ عمالً به لحاظ نبود وجود انگیزه و مشوق الزم و نیز به علت کوتاهبودن مدت قرارداد ،انتقال
دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته محقق و میسر نشده است و از این حیث ،قراردادهای بیع متقابل مزیتیبر قراردادهای مشارکتدرتولید
ندارند .در بخش صنعت نفت و گاز ایران ،متخصصین زیادی فعالیت میکنند که در طول بیستسال گذشته از تحوالت عظیم ایجاد شده در
بخش نفت و گاز در سطح بینالمللی بهدور افتاده اند و شرایط مناسب جهت جذب تکنولوژی را ندارند .انتقال این تکنولوژیها به سالها
زمان نیاز دارد .دورة کوتاه قراردادهای بیعمتقابل عالوهبر موارد فوق ،عمالً فرصت الزم را برای یادگیری متخصصان ما ایجاد نمیکند و شاید
اگر این قراردادها برای مدت طوالنیتری منعقد شوند ،امکان و انگیزه الزم برای انتقال دانش و مهارتهای مدیریتی فراهم آید.
 فقدان انگیزه کافی پیمانکار برای استفاده بهینه از مخزن و عدم رعایت تولید صیانتی؛ از آنجا که پیمانکار در تولیدات حاصل از
مخزن سهیم نمی باشد ،انگیزه کافی برای استفاده بهینه و مدیریت کارآمد مخزن ندارد که در این صورت ممکن است تولید صیانتی که
عبارت است از تولید بهینه از مخزن در طول عمر میدان نفتی ،رعایت نشده و فراموش شود .تولید صیانتشده «کلیه عملیاتی است که
منجربه برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور میشود و باعث جلوگیری از اتالف
ذخایر در چرخه نفت ،براساس سیاستهای مصوب میگردد .به رغم اینکه شرط مزبور در قراردادهای بیع متقابل نیز تحت عنوان «حداکثر
نرخ تولید مؤثر گنجانده شده است ،نقض آن بهسادگی قابلاثبات نیست و ضمانتاجرای خاصی نیز برای نقض آن متصور نیست .بهنظر
می رسد این شرط بیشتر در مرحله طراحی و تولید باید مدنظر قرار گیرد» دوره بهرهبرداری کارفرما پس از دوره آزمایش تولید آغاز میشود
که در آن پیمانکار حداقل  28روز از یک دوره  20روزه به سطح تولید مندرج در قرارداد رسیده باشد .با محققشدن این دوره ،پیمانکار
به تعهد خود در قرارداد عمل کرده است .این بند سبب میشود پیمانکار تالش کند تا این دوره محقق شود و میدان را تحویل دهد .گرچه
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در فازهای  2و  6میدان پارس جنوبی تولید افت نکرد ،اما در برخی از پروژههای بیع متقابل تولید در عمل کاهش پیدا کرد یا کالً متوقف
شد .در نتیجه ،برای تحقق تولید صیانتی نمیتوان به بند «حداکثر نرخ کارا» تکیه کرد و نمیتوان گفت با قرارگرفتن این بند در قراردادها،
به دلیل الزام آور بودن قرارداد ،وعدة تولید صیانتی نیز محقق خواهد شد .بهعبارتدیگر ،برای رسیدن به تولید صیانتی از میدان ،باید
راهحلهایی خارج از قرارداد و درون ساختار ادارة قرارداد یافت.8
 غیرقابلانعطافبودن قراردادهای بیع متقابل؛ پیش از آنکه پیمانکار تعهدات قراردادی خود را آغاز نماید ،مبلغ کل قرارداد معین
میباشد و تجدید نظر در این مبلغ بسیار سخت است.
 کمبودن ریسک پیمان کار :بیشتر قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران در مورد توسعه میادین و مخازن است و
شرکت پیمانکار خارجی تنها برای رساندن میزان تولید تا سقف معینی که در قرارداد میآید ،وارد عمل میشود و هیچگونه ریسکی نه در
زمینه اکتشاف و نه در سایر زمینهها متحمل نمیشود و این یکی از بزرگترین ایرادات این قرارداد است.
در مجموع ،الگوی قرارداد بیع متقابل زمانی از مطلوبیت کافی برای اعمال برخوردار می باشد که کشور میزبان عالوه بر مواجهه با
فقدان منابع مالی ،قدرت بازاریابی برای محصوالت تولیدی را در اختیار نداشته باشد و بخواهد از مزایای دسترسی شرکت خارجی جهت
بازاریابی برای محصوالت خود بهره جوید .حال آنکه با توجه به خصوصیات و شرایط موجود در صنعت نفت ،شرایط بازار و موقعیت شرکت
ملی نفت به نظر نمی رسد چنین مطلوبیتی در خصوص توسعه منابع نفت و گاز وجود داشته باشد .از طرف دیگر شرکت های بین المللی
نفتی مدعی هستند که با قرارداد بیع متقابل با مخاطرات مختلفی مواجه می گردند که جذابیت الزم برای آن ها جهت ورود به چنین
سرمایه گذاری را ندارد .زیرا عواملی مانند افزایش ناگهانی هزینه سرمایه ای الزم یا افت نمودار تولید بر خالف پیش بینی و یا کاهش شدید
قیمت جهانی نفت نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار قرارداد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

 -4مزایاي قراردادهاي بيع متقابل
در قرارداد بیع متقابل ،طرفین انگیزههای متضادی دارند .قرارداد آنها ناقص است و فقدان تقارن در ساختار سرمایهگذاری و اطالعات
موجود است .بنابراین زمینههای فرصتطلبی در این قرارداد فراهم شده است .فرصتطلبی ممکن است از سوی هر دو طرف قرارداد رخ
دهد ،اما موقعیت شرکت خارجی در فرصتطلبی پیشین و فرصتطلبی حین اجرای پروژه ،بیش از میزبان است.2
 سهم دولت از درآمدهای پروژه بسیار باالتر از اشکال دیگر قرارداد است و حق حاکمیت و مالکیت کشور میزبان نیز حفظ میشود.
این سهم اغلب بیش از  08درصد بوده است.
 عمر کوتاه قرارداد :کوتاهبودن مدت قرارداد بهمعنی کوتاهبودن مدت حضور پیمانکاران خارجی و بالتبع جلوگیری از سوءاستفاده
ایشان میباشد.
 دسترسی به سرمایهگذاری های خارجی و عدم تضمین دولت :در ابتدای امر بیع متقابل ،دولت بدون هیچ هزینهای صاحب مخزنی
توسعهیافته میشود که میتواند از آن بهرهبرداری کند و هزینههای پیمان کار را بازگرداند و از این لحاظ قراردادهای بیع متقابل که امکان
دسترسی به چنین مکانیسمی را فراهم میسازند ،بسیار مناسب است.
 نداشتن ریسک برای دولت :قراردادهای بیع متقابل هیچگونه ریسکی را به دولت تحمیل نمیکند ،چراکه بهعنوان نمونه در تبصره
 6آییننامه اجرایی ،شیوه قراردادهای بیع متقابل سال  04آمده است « درصورتی که عملیات اکتشاف به کشف میدان تجاری در منطقه
مذکور در قرارداد منجر نشود ،قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت»
 در میادینی که میزان تولید ،طی مدت بسیار کوتاهی به اوج خود میرسد ،عملیات تولیدی را طی مدت کوتاهی میتوان به
شرکت ملّی نفت واگذار کرد که میتواند شیوة مناسبی تلقی شود ،اما در میادینی که به توسعۀ مرحلهبهمرحله نیاز دارند ،باید قراردادها به
صورت چندمرحلهای امضاء شود.
 درصورتیکه قیمت نفت در میانمدت و بلندمدت افزایش یابد ،حجم منافع پیمانکار خارجی از درآمدهای حاصل از طرح،
بهصورت واقعی کاهش خواهد یافت.
 شیوة پاداش و تنبیه که در قراردادهای بیع متقابل لحاظ شده است ،میتواند انگیزههای پیمانکار را افزایش دهد ،اما لزوماً
افزایش انگیزه ،این نوع قرارداد را با دیگر شیوههای قرارداد برابر نمیکند.

 -8مشایخ ،نصیر ،آیا قانون اساسی با سرمایه گذاری خارجی مخالف است؟ روزنامه صدای عدالت ،تاریخ 08/4/2
 -2ابراهیمی ،دکتر سید نصراهلل ،جایگاه ایران در تعامل منطقه ای و بین المللی در چشم انداز بیست ساله کشور ،محله حکومت اسالمی ویزه اندیشه و فقه سیاسی اسالم،
صاحب امتیاز دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ،سال دهم ،شماره .8604 ،60
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 قراردادهای بیع متقابل ،دستیابی به بازدهی و سهم بیشتر از منافع ناشی از توسعۀ میادین را نسبت به سایر اشکال قرارداد برای
کشور ممکن میسازد.

 -5تاثيرتحریم هاي آمریکا بر قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت
تحریم های بین المللی تا قبل از توافق هسته ای همزمان با اجرای برنامه پنجم توسعه شدت یافت که اهداف بخش نفت و گاز را به
طور جدی با مشکل همراه کرد .ظرفیت تولید نه تنها تحقق نیافت بلکه به زیر  6میلیون بشکه در روز کاهش یافت .حتی نیمی از 823
میلیارد دالر سرمایه گذاری تعریف شده هم محقق نشد .رتبه ایران در تولید اوپک به چهارم تنزل یافت و شرکت های بین المللی از بلوك
های اکتشافی -توسعه خارج شدند و در نهایت صادرات نفتی به یک میلیون بشکه در روزرسید.8اما از سال  2883و پس از توافق هستهای
بازار نفت ایران با استقبال گرم سرمایه گذاران خارجی همراه شد ،هرچند همچنان از توسعه متناسب و مطابق استانداردهای روز عقب افتاده
است .با خروج آمریکا از برجام و بازگشت یک جانبه تحریم های نفتی و کشتیرانی از چهارم نوامبر ،حال این برنامه ششم است که به چالش
کشیده می شود .بخش نفت و گاز به  828میلیارد دالر سرمایه گذاری چهار ساله نیاز دارد .فرسودگی تاسیسات نفتی و همچنین وجود
نیروی انسانی غیرماهر از چالش های عمده است .در چند سال آینده بیش از  24هزار نفر از پرسنل این صنعت بازنشسته میشوند که
مسئوالن را نگران کرده در حالی که در دولت دهم هزاران نیروی انسانی غیرماهر جذب شدهاند.
با این حال جذب سرمایه و فناوری مهمترین نیاز امروز ایران در این بخش است .مقامات رسمی وزارت نفت اعالم کردهاند برای
توسعه و نگهداشت میدان های نفت و گاز به سرمایه کالنی نیاز دارند که چنانچه تامین نگردد دستیابی به اهداف برنامه ششم کار آسانی
نیست .این در حالی است که در پایان برنامه ،وابستگی بودجه به نفت کشور باید قطع شود و ظرفیت تولیدی ایران به حداقل  4میلیون و
 988هزار بشکه ،حجم تولیدات گازی به یک میلیارد و  688میلیون مترمکعب و میعانات گازی نیز به یک میلیون و یکصد هزار بشکه در
روز برسد.
دولت ایران همچنین برای مقابله با محدودیت های نفتی و مالی با بهرهگیری از تجربیات گذشته تالش دارد به گفتگو با سایر
سرمایه گذاران در چین و روسیه و یافتن مشتریان جدید برای فروش نفت ادامه دهد .ایجاد بورس نفت و تاالرهای حراج ،فروش به بخش
غیر دولتی ،استفاده از ارزهای دیجیتال ،فروش منطقه ای گاز و استفاده از توان داخلی برای اکتشاف ،بازسازی و نوسازی تأسیسات ،کاهش
مصرف داخلی ،مقابله با قاچاق سوخت و افزایش حامل های انرژی ،بخش دیگری از تالشهای ایران برای کاهش اثرات تحریم در داخل و
خارج است.در کنار اینها ای ران در تالش است تا در مذاکره با اتحادیه اروپا ،رهیافتهایی برای مبادالت مالی که قابل تسری به سایر
معامالت باشد جستجو کند .ایران امیدوار است تا با افزایش قیمت جهانی نفت و معافیت برخی مشتریان ایران از سوی آمریکا و همچنین
ناتوانی رقبا برای جایگزینی کاهش صادرات ایران خود را از آسیب تحریم دور نگه دارد .با این حال حقایق موجود تا پیش از اعمال
تحریمهای نوامبر نشان میدهد که اکثر شرکتها از جمله توتال سرمایهگذاری را رها کرده و مطابق آمار  60درصد صادرات نفتی ایران
کاهش یافته است.
واقعیت این است که تحقق ادعای آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران البته به عوامل متعددی بستگی دارد که لزوما در
اختیار آنها نیست .جهان با افزایش تقاضا برای انرژی همراه بوده و جبران کاهش عرضه دو میلیون و نیم بشکه نفت ایران در بازار از سوی
تولیدکنندگان دیگر کار ساده ای نیست و به زمان نیاز دارد .در چنین شرایطی صادرات ونزوئال نیز کاهش یافته و هر دوی این عوامل سبب
افزایش قیمت جهانی نفت شده است.
چشم آمریکائیان برای نتیجه تحریم ها به مصرف کنندگان ،تولیدکنندگان و سرمایه گذاران جهانی نفت دوخته شده که تا چه اندازه
حاضرند با ایاالت متحده همکاری کنند  .چنانچه واشنگتن موفق شود همراهی نسبی سایر کشورها را کسب کند ،صنعت نفت و گاز ایران
خسارت و زیان فراوانی را متحمل خواهد شد .ضمن اینکه نیمه اول دهه آینده شمسی زمان ثمر دادن اهداف چشم انداز و تحقق برنامه ها
نخواهد بود .در این موقعیت در اثر افزایش تحریم ها و ک اهش استقبال سرمایه گذاران خارجی در بخش صنعت نفت مدل خاص قراردادهای
بیع متقابل می تواند با کاهش بیشتر تمایل سرمایه گذاران خارجی برای ورود به صنعت نفت ایران روبه رو شود .لذا با توجه به شرایط کنونی
به نظر می رسد وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران باید از مدل های ق راردادی دیگری نیز برای افزایش تمایل سرمایه گذاران خارجی
2
استفاده کنند.

 -8مشایخ ،نصیر ،آیا قانون اساسی با سرمایه گذاری خارجی مخالف است؟ روزنامه صدای عدالت ،تاریخ 08/4/2
GARFIELD, RICHARD, et al. (1995), “The Health Impact of Economic Sanctions”, BULLETIN OF THE NEW YORK -2
ACADEMY OF MEDICINE (1995 Winter), 72.
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نتيجه گيري
مطالعۀ تاریخ نه چندان طوالنی قراردادهای نفتی در کشور در قرن اخیر ،مؤید آن است که قراردادهای نفتی به زعم بسیاری از
سیاستمداران و حقوقدانان ،درواقع چهرهای از معارضه منافع شرکتهای نفتی خارجی با منافع دولت میزبان است .ازایننظر ،اینکه چه نوع
قراردادی ،در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قراردادی را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود ،به عوامل متعدد بستگی دارد.
شرکتهای نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت ،به انواع قرارداد عالقه نشان میدهند ،اما این گرایش عمومی بهاینمعنا
نیست که نوع انتخابشده ،بهترین قالب قراردادی است و میتواند منافع طرفین را تضمین کند ،بلکه به مرور زمان قالبهای این قراردادها
در حال تغییر است و سعی شده است که منافع کشور میزبان از منابع نفتی هرچه بیشتر لحاظ شود.
در قرارداد بیع متقابل ،طرفین انگیزههای متضادی دارند .قرارداد آنها ناقص است و فقدان تقارن در ساختار سرمایهگذاری و اطالعات
موجود است .بنابراین زمینههای فرصت طلبی در این قرارداد فراهم شده است .فرصتطلبی ممکن است از سوی هر دو طرف قرارداد رخ
دهد ،اما موقعیت شرکت خارجی در فرصت طلبی پیشین و فرصت طلبی حین اجرای پروژه ،بیش از میزبان است .در دورة بازپرداخت،
شرکت خارجی میدان را ترك میکند و ممکن است میزبان فرصتطلبی کند .احصاء تمام فرصتطلبیها نیازمند دسترسی به اطالعات و
تحلیلهای دقیق است که در دسترس نیست .فرصتطلبی در قرارداد بیع متقابل ریشههای متفاوتی دارد؛ مانند عوامل محیطی ،اطالعات
نامتقارن و دارایی اختصاصی.
لذا هر قرارداد نفتی ناگزیر ناقص است .البته درجه نقص قراردادها با یکدیگر متفاوت است .پنج عامل اساسی که سبب ناقصشدن
قرارداد می گردد عبارتند از :ابهام ،نااطمینانی ،پیچیدگی ،هزینه مبادله و عقالنیت محدود .وجود عوامل پنجگانه فوق با درجات متفاوت در
هر قراردادی ،سبب می شود دو قرارداد ناقص حتی با یک متن واحد الزاماً یکسان نباشند .از آنجا که نمیتوان عوامل فوق را حذف کرد ،در
نتیجه هیچگاه نمیتوان قراردادی کامل منعقد کرد ،اما میتوان از میزان ناقصبودن قرارداد کاست.
برای حرکت به سوی قراردادهای کامل تر ،باید اطالعات ،دانش و تجربه فردی را به دانش و توان سازمانی تبدیل کرد .ازآنجا که
افزایش زمان قرارداد نااطمینانی و پیچیدگی را افزایش میدهد ،طوالنیترکردن دوره قرارداد کمکی به کاملتر شدن قرارداد نمیکند .گام
اساسی دیگر برای کاهش تبعات ناقصبودن قرارداد ،طراحی مکانیسمهای اداره قرارداد پس از امضای آن است .در قرارداد بیع متقابل
مهم ترین مکانیسم اداره قرارداد ،کمیته مدیریت مشترك است که توزیع ق درت در آن یکسان است و صرفاً ساختاری نظارتی است .برای
جبران قرارداد ناقص ،باید مکانیسمهای مکمل دیگری برای اداره قرارداد طراحی کرد.
قراردادهای بیع متقابل سند افتخاری برای ملت ایران و شرکت ملی نفت ایران در حفظ سرمایههای ملی است .این قرارداد در
دورهای توانست با ایجاد ظرفیتی مناسب ،مبالغ چشم گیری سرمایه خارجی نصیب کشور کند که درآمد سرشاری را برای کشور بهدنبال
داشت .اگرچه انتقاداتی ،گاهی درست ،به این نوع قرارداد گرفته شده است؛ ولی در جمعبندی ،سودی که این نوع قراردادها برای مملکت
داشت بسیار فراتر از زیانهای احتمالی آن است .با تقویت بعد نظارتی و اعمال اندکی سختگیری شاید میشد بخش عمدهای از این
انتقادات را رفع کرد .آنچه کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند این است که در شرایط فعلی با توجه به تغییرات سیاسی ،اقتصادی و فنی در
جهان ،دیگر قراردادهای بیع متقابل با فرمت فعلی ،کارایی قبل را نخواهند داشت .این قراردادها باید در راستای ایجاد شرایط برد برای هر دو
طرف ،مورد بازنگری قرار گیرند .ایجاد انگیزه و دادن امتیاز بیشتر به سرمایهگذار میتواند سرمایهگذار را ترغیب به حضور فعال در بخش
باالدستی کشور کند .بومیسازی قراردادهای بیع متقابل از نوعی که کشور عراق هماکنون استفاده میکند ،میتواند در این راستا راهگشا
باشد .خوشبختانه استفاده از این مدل آن چنان هم دور از ذهن نیست و شرایط قانونی و حقوقی آن نیز فراهم است .در جمعبندی کلی
میتوان به این نکته اشاره کرد که بسیاری از مشکالت موجود در قراردادهای بیع متقابل فعلی ،ناشی از ساختار کلی این قراردادها نمیباشد
و متوجه ناآگاهی ،عدم وجود تخصص الزم و عدم دقت مدیران نفتی است .در نتیجه ،در شرایط فعلی تغییر و تعدیل قراردادهای بیع متقابل،
متناسب با شرایط و اقتضائات روز و باالبردن تخصص و دانش فنی دستاندرکاران داخلی ،بسیار مفیدتر از کنارگذاشتن این نوع قرارداد و
جایگزینی آن با نوع دیگری از قراردادهاست که هیچ تجربهای در آن نیست.
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