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Abstract
In long-term gas contracts, there is usually a risk for the seller that the buyer will
refuse to take delivery. For this reason, the condition of obligation to take or pay
in such contracts has become common. Commitment condition is a condition that
obliges the buyer in the gas sales contract to pay the seller a part of the contract
price, which is determined as a percentage of the total amount, even if he does not
receive the agreed gas volume. The research question is whether this condition
has economic efficiency? Will a long-term balance between buyer and seller be
an option for this condition in the contract or not? To answer these question, first,
with the concept of evolutionary game theory, we have shown a picture of
contracts before the existence of this condition and after its formation. Then, by
setting the normal form of the game and using Python software, we have repeated
this game thousand times, the results show that accepting the condition of
commitment to take or pay will be stable evolutionary equilibrium. From this
perspective, the inclusion of such a condition in the contract creates economic
efficiency, and the policy recommendation in this regard would be for policy
makers to prefer a lower definite income to a higher probable income by including
such a condition.
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مبیع سر باز زند .به همین دلیل شرط تعهد به دریافا یا پرداخا در قراردادهای اینچنینی مرسوم شده اسا.
شرط تعهد به دریافا ،شرطی اسا که خریدار را در قرارداد فروش گاز متعهد میکند تا حتی در صورتی
که حجم گاز مورد توافق را دریافا نکند ،بخشی از ثمن قرارداد را که به صورت درصدی از کل معین
میشود به فروشنده بپردازد .پرسش اصلی آن اسا که آیا این شرط کارایی اقتصادی نیز دارد؟ به بیان نظریه
بازی ،آیا تعادل بلندمدت بین خریدار و فروشنده گزینه وجود این شرط در قرارداد خواهد بود یا خیر؟ برای
پاسخ به این سوال ابتدا با مفهوم نظریه بازی تکاملی ،تصویری از قراردادهای قبل از وجود این شرط و بعد از
شکلگیری آن را نمایش دادهایم .سپس با تنظیم فرم نرمال بازی و با بهرهگیری از نرمافزار پایتون ،این بازی
را به میزان هزار مرتبه تکرار کردهایم که نتایج آن نشان میدهد پذیرش شرط تعهد به دریافا یا پرداخا
تعادل پایدار تکاملی خواهد بود .از این منظر گنجاندن چنین شرطی در قرارداد کارایی اقتصادی ایجاد کرده
و توصیه سیاستی در این زمینه برای سیاساگذار این خواهد بود که با گنجاندن چنین شرطی ،درآمد قطعی

تاریخ دریافت1400/06/02 :

داود دانش جعفری

دانشیار اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
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 .1مقدمه
ا صطتح شرط تعهد به دریافا در محیط تجاری قراردادهای بلندمدت تامین کاال و انرژی
شاااکل گرفته و به همراه خود مفاهیم دیگری مانند حق جبرانی که در ادامه به آنها اشا ااره
خواهد شد را نیز وارد مطالعات حقوق تجارت بینالملل کرده اسا .تعهد اصلی خریدار در
قرارداد های فروش و انت قال گاز پردا خا ثمن م عام له در ازای گاز در یافتی م طابق با
اساااتانداردهای مورد توافق در قرارداد اساااا .با این وجود در اینگونه قراردادها گاه تعهد
دیگری عتوه بر تعهد اصااالی؛ یعنی پرداخا ثمن گاز دریافتی بر خریدار بار میشا اود که
مبنا ،ماهیا و اعتبار آن مورد مناقشاه اساا .این تعهد به عنوان یک شارط ضامن عقد ،ذمه
خریدار را مشرول می سازد .برمبنای این شرط در صورتی که فروشنده ،گاز مورد توافق را
در دسترس خریدار و در معرض تحویل قرار دهد هر چند خریدار به عللی از جمله ایرادات
موجود در تجهیزات دریافا خریدار یا هر علا مربوط به خود موفق به دریافا گاز نشااود
ملزم اساااا تمام یا درصاااد قابل توجهی از ثمن معامله را به فروشااانده بپردازد كکاتوزیان،
.)1381
در ساایسااتم حقوقی ایران برخی بر این باورند که اصااول و قواعد بیع در قانون مدنی بر
قراردادهای فروش و انتقال گاز قابل تطبیق اساااا .ماده  338قانون مدنی می گوید« :بیع
عبارتساااا از تملیک عین به عوض معلوم» .همچنین براسااااس ماده « 342مقدار و جنس و
و صف باید معلوم با شد و .»...بنابراین ،در قرارداد فروش گازی که برای مدت م شخص كبه
طور م ال 25 ،ساااال) منعقد میشاااود و برای م ال میزان تحویل گاز در هر روز  500میلیون
فوت مکعف اساااتاندارد به قیما  500دالر به ازای هر هزار فوت مکعف اساااتاندارد تعیین
می شود و از حاصلضرب آن در تعداد روزها و مقدار آن ،میزان کل قراردادی در خصوص
مقدار ،حجم و قیما به دسا میآید ،قابل تطبیق بر شرایط بیع در قانون مدنی ایران اسا؛
هرچند که در ادامه میزان و قیما قراردادی ممکن اسا دستخوش ترییر شود.
در توضااایچ باید گفا مقدار روزانه گاز تحویلی طبق یکی از شاااروط قرارداد معموال
توسط خریدار تعیین میشود ،اما امکان تعیین و ترییر در در قالف شرط قراردادی به خریدار
واگذار نمیشااود و این توافق در واقع بر نحوه تساالیم و تحویل اسااا و نه بر واگذاری حق
تعیین میزان قراردادی .بنابراین ،مطابق مواد  367به بعد قانون مدنی ایرادی بر صحا قرارداد
وارد نمیشود.
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درخ صوص قیما گاز هم با توجه به اینکه قیما گاز برا ساس فرمولبندیهای خا صی
كکه از وضعیا ویژه گاز ناشی می شود) تعیین می شود ،خللی بر صحا معامله وارد نیسا
و هرگاه مبیع یا قیما قابلیا تعیین داشته باشد ،در نفوذ بیع اختتف اسا و حکم به صحا
ترجیچ دارد .با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز توافقی بلند مدت ،بسااایار پیچیده و دارای
ابعاد متعدد اسااا ،تردید نساابا به ماهیا بیع بودن آن نیز معقول و منطقی به نظر میرسااد.
بنابراین ،اگرچه قراردادهای خرید و فروش گاز بیع گونه بوده و شاااباها بسااایار زیادی به
قرارداد بیع دارند ،به نظر میرسااد با توجه به پیچیدگیهای بیان شااده قراردادهای فروش و
انتقال گاز طبیعی در شاامول قراردادهای خصااوصاای تحا ماده  10قانون مدنی بوده و طبق
ماده  219قانون مدنی دارای اعتبار و نفوذ هستند .در دیدگاههای فقهی نیز تمام قراردادهایی
که عقتیی و مورد نیاز مردم با شد ،ولو اینکه شارع ذکری از آن نکرده با شد ،معتبر خواهد
1
بود.
ماهیا قراردادهای خرید و فروش گاز از جها رعایا یا عدم رعایا شاارایط صااحا
معامله نیز مورد بحث اسااا .از میان شااروط چهارگانه صااحا معامله ،معین بودن موضااوع
مورد معامله در این قراردادها محل تردید قرار گرفته اسااا .براساااس بند  3ماده  190قانون
مدنی موضااوع معامله باید معلوم و معین باشااد و ضاامانا اجرای مجهول بودن مورد معامله
كبه ویژه ثمن در عقد بیع) نیز بطتن معامله خواهد بود .با توجه به قابلیا تعیین عوض معامله
در قرارداد خرید و فروش گاز این شاابه ،محلی نمییابد .به اعتقاد برخی از حقوقدانان اگر
موضع معامله م لی باشد ،تردید در مبیع کلی و کلی در معین ،موجف غرر و در نتیجه بطتن
معامله نمیشااود؛ زیرا فرض بر این اسااا که اموال مورد معامله از جها اوصاااف و قیما
مساوی هستند و اگر تعیین حدود علم به مال مورد معامله به عهده عرف گذاشته شده باشد،

حکم به بطتن بتوجه خواهد بود كکاتوزیان .)1381 ،از نظر فقهی نیز اگر دو شاایء مردد،
مورد معامله باشااند و در قیما و ارزش مساااوی باشااند ،دلیل معتبری بر عدم صااحا وجود
ندارد و حکم به منع چنین معاملهای مورد اشکال اسا كشیخ انصاری.)1367 ،
به طورکلی ،وقتی در یک قرارداد ،درباره معیار تعیین مورد معامله تراضااای صاااورت
میگیرد ،غرر منتفی اسا و برای طرفین درباره آثار قراردادی آن اطمینان حا صل می شود.
 .1برای مطالعه بیشتر به :شکاری و قوچانی ك )1389مراجعه کنید .همچنین حدیث مشهور «المومنون عند شروطهم» و
آیه مشهور «اوفو بالعقود» ناظر به تایید چنین قراردادهایی اسا.
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مبیع در صااورتی میتواند غرری محسااوب شااود که عرف و اوضاااع و احوال زمان معامله
حکم به غرر و ضرر و زیان صادر کند و اگر جهل به مورد معامله عرفا قابل اغماض با شد،
نمیتوان معامله را غرری و باطل دان سا .ا صل معین بودن ثمن نیز در بیع که یکی از قواعد
کتسیک حقوق قراردادهاسا به دلیل عدم همخوانی با نیازهای اقتصادی و تجاری جوامع
امروزی در این قراردادها اع مال نمیشاااود 1.قراردادهای بلند مدت فروش گاز نیز از این
قاعده مساات نا نیسااتند ،چراکه در این قراردادها طرفین نمیتوانند وفق حقوق کتساایک در
زمان انعقاد قرارداد در خصااوص میزان مبیع و مبلغ ثمن بهصااورت معلوم و مشااخص توافق
کنند؛ زیرا با توجه به بلند بودن مدت این قراردادها ،امکان ترییر قیما و تقاضاااای بازار
داخلی در زمان طوالنی وجود دارد.

2

باید اشاااره شااود که برختف نظام حقوقی کامنال 3در نظام حقوقی ایران هیچ قاعدهای
بجز قواعد آمره و نظم عمومی نمیتواند اصاال لزوم قراردادها و اصاال آزادی قراردادها را
که با رعایا شرایط صحا معامله منعقد شده با شد ،تحدید کند 4.همچنین ا صل صحا
همانگونه که در ماده  223قانون مدنی آمده اسا در نظام حقوقی ایران پشتیبان قراردادهای
حاوی چنین شروطی اسا .در این مقاله ابتدا به بررسی شرط تعهد به دریافا یا پرداخا از
منظر حقوقی و اقت صادی میپردازیم و سپس به برر سی آثار و تبعات آن خواهیم پرداخا.
سااپس با اسااتفاده از مدلسااازی نظریه بازیها به این پرسااش پاسااخ خواهیم داد که آیا این
شرط در واقعیا کارایی اقتصادی ایجاد خواهیم کرد یا خیر.
در مورد آثار اقتصادی این شرط در قراردادهای گازی پژوهشهای اندکی انجام شده
اسا .برای م ال ابراهیمی و دانایی ك )1395معتقدند به دلیل نیاز پروژههای ال ان جی به
سرمایهگذاریهای عظیم ،اغلف تامینکنندگان مالی بدون اطمینان از یک جریان درآمدی
ثابا برای بازگشا سرمایه به تامین مالی اقدام نمیکنند .اصلیترین ابزاری که این اطمینان
را برای فروشندگان و تامینکنندگان مالی فراهم میآورد ،درج شرط دریافا یا پرداخا
 .1این موضوع در بند اول از بخش  8قانون بیع کاالی انگلیس و ماده  2-305قانون یکنواخا بازرگانی ایاالت متحده
آمریکا پذیرفته شده اسا .همچنین برای مطالعه بیشتر به :دارابپورك )1377مراجعه کنید.
 .2برای مطالعه بیشتر به :بند اول از بخش  2قانون بیع کاالی انگلیس و ماده  2-305قنون یکنواخا بازرگانی ایاالت
متحده آمریکا مراجعه کنید.
3. Common law
 .4ماده  219قانون مدنی
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در قرارداد اسا .به همین دلیل امروزه شرط دریافا یا پرداخا به یکی از مفاد اساسی
قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل شده اسا .در نظامهای حقوقی مختلف تردیدهایی نسبا
به اعتبار این شرط مطرح شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی اسا .عتوه بر این ،به نظر
میرسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلف قراردادها رواج دارد ،یعنی بررسی و تعیین
آن براساس میزان سالیانه قراردادی تحویل ال ان جی ،نمیتواند هدفی را که فلسفة پیشبینی
این شرط در قراردادها بوده اسا ،برآورده کند .بررسی اعتبار این شرط در نظامهای حقوقی
مختلف به عتوه بررسی دالیل ادعای ناکارآمدی آن و پیشبینی راهحلی برای فائقآمدن بر
این مشکل ،موضوع تحقیق آنهاسا.

هرچند در حال حاضر تمام قراردادهای بلندمدت گازی در ایران دارای شرط تعهد به
دریافا یا پرداخا هستند ،اما این موضوع لزوما دال بر کارایی اقتصادی این قراردادها نمی
کند و لزوما هر قراردادی که در حال حاضر چه در حوزه انرژی و چه در سایر حوزهها ساری
و جاری اسا ،الزاما کارایی اقتصادی ندارد .در بهترین حالا میتوان اینگونه فرض کرد
که سیاسا گذار به دلیل اطمینان از حصول درآمد قطعی و عدم مواجهه با چالشهای
احتمالی حقوقی این تصمیم را گرفته اسا و این لزوما به معنای کارایی اقتصادی نیسا.
بنابراین ،ضرورت انجام تحقیق حاضر به تایید کارایی اقتصادی ،شرط تعهد به دریافا یا
پرداخا فارغ از قید شدن آن در قراردادهای گازی کشور اسا.

 .2لزوم بررسی شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای صادرات گاز
شااروط تعهد به دریافا به عنوان مکانیزم توزیع ریسااک در قراردادهای بلندمدت بهشاامار
میآید .در بخش انرژی اغلف نیاز به ساارمایهگذاری عظیمی در زمینه تولید برای اکتشاااف،
طراحی و ساخا تجهیزات وجود دارد .این امر مسالهای تعویقآمیز اسا ،چراکه خریداران
بساایاری ممکن اسااا تمایل به ساارمایهگذاری در تجهیزات فروشاانده داشااته باشااند و بدین
ترتیف پرداخا کمتری صورت دهند .به منظور فائق آمدن بر این م شکل طرفین ن سبا به
انعقاد قراردادهای بلند مدت اقدام کرده تا تضمین جریان سود رسانی به فروشنده با توجه به
شروط از پیش تعیین شده صورت گیرد .ك )Rigacci, 2012در حالا ساده معامله به م ل در
این توافقات شامل فرض ریسکهای متعدد به منظور فروش گاز اسا .بدین منظور خریدار
در جساااا وجوی ثبات و تضااامین قیما پرداختی برای طول قرارداد اساااا .این امر با
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ا ستقراض مالی و در مواردی ت ضامین صورت میپذیرد .فرو شنده بدین لحاظ درجهای از
ریسک قیما را برای طول مدت قرارداد متقبل می شود .همچنین خریدار مبالغ عمدهای در
پروژه هزینه کرده که با توسل به پشتیبانی و تسهیتت مالی بانکها بوده اسا .بنابراین ،نیاز
به اطمینان از درآمد آتی دارد .از این رو ،فروشااانده از خریدار درخواساااا پوشاااش این
ریسک را با درج شرط تعهد به دریافا میکند .هدف اصلی از درج شرط تعهد به دریافا
اطمینان از این اسااا که فروشاانده حداقل سااطچ درآمد موضااوع قرارداد را دارد .عتوه بر
مکانیزم ریسااک ،شاارط تعهد به دریافا به عنوان وثیقه در تامین مالی پروژه عمل میکند.
این شااروط به نحوی غیرمسااتقیم سااازوکاری برای تامین مالی پروژه اسااا .ك Oladotun,

 )2008در حالی که تنها راه موجود توساال به بانکها برای این امر به نظر میرسااد .از این
بابا وجود درآمد ثابا شاارط اساااساای و تامین کننده بار مالی پروژه اسااا .این تعهد به
پرداخا غیرمشروط بدین مفهوم اسا که شرط تعهدی به دریافا نقش نوعی وثیقه را ایفا
میکند و در ترازهای مالی به حساااب میآید .مکانیزم دیگری که این شااروط را منطقی و
اقتصاادی جلوه داده و توجیه میکند در جایی اساا که شاروط ساختی انجام کار از طریق
قرارداد یا قانون قابل اعمال درج شود.
می توان ادعا کرد که شرط دریافا یا پرداخا ،بنیادیترین شرط قراردادهای بلندمدت
اسااا و پیشبینی یک فرمول درسااا و دقیق در این خصااوص دارای نقش اساااساای در
موفقیا پروژههای تولید و انتقال گاز خواهد بود.
سااه دلیل عمده و هدف از انعقاد قراردادهای بلندمدت فروش عبارتند از -1 :حمایا از
سرمایهگذاری تامینکنندگان مالی پروژه -2 ،تضمین حداقل سود و  -3تامین امنیا عرضه.
شااارط تعهد به دریافا یا پرداخا در فضاااای تجاری قراردادهای بلند مدت تامین کاال و
انرژی که دارای شرایط خاص و اقت ضائات مخ صوص به خود ا سا ،شکل گرفته و شرط
حق جبرانی را نیز در جها حمایا از حقوق خریدار در ادبیات حقوق تجارت بینالملل
وارد کرده اسااا .شاارط تعهد به دریافا در حقیقا شاارطی اسااا که در پی تامین منافع
فروشاانده و کاهش ریسااکهای احتمالی او اسااا .تعهد اصاالی فروشاانده در قراردادهای
فروش و انتقال گاز حاوی این شرط پرداخا بهای گازی اسا که از قبل مقدار آن تو سط
خریدار تعیین شده اسا و پرداخا آن مطابق با استانداردهای توافق شده در قرارداد اسا.
اما به جها ثبات قرارداد و تامین جریان درآمدی فروشااانده که برای تولید گاز قراردادی
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متحمل سرمایهگذاریهای سنگین شده اسا ،نوعی تعهد جایگزین نیز عتوه بر تعهد اصلی
یا پرداخا بابا گاز دریافتی بر خریدار بار میشاااود که مبنا ،ماهیا و اعتبار آن در دو
حوزه حقوق خ صو صی و حقوق رقابا مورد مناق شه ا سا .برا ساس این شرط در صورتی
که فروشنده ،گاز قراردادی و تعیین شده را آماده تحویل کرده و در معرض تحویل خریدار
قرار دهد ،هرچند خریدار آمادگی الزم برای تحویل آن را نداشاااته باشاااد و آن را دریافا
نک ند ،طبق این شااارط باید درصااادی از مبلغ گاز قراردادی که باید تحویل میگرفا ،اما
موفق به تحویل ن شد را به فرو شنده بپردازد .در ب سیاری از قراردادها از جمله قرارداد فروش
نفا و زغال سنگ چنین شرطی دیده نمی شود ،اما قاعده اصلی در این قراردادها این اسا
که در صورتی که خریدار از تعهد خود مبنی بر تحویل کاال و دریافا ثمن خودداری کند،
فرو شنده حق دارد که مطالبه خ سارت کند که محا سبه میزان خ سارت نیز برا ساس فرمولی
در قرارداد درج میشود.
توسااا عه بازار گاز طبیعی و در نتی جه امن یا عرضااااه در بازار گاز طبیعی مساااتلزم
سرمایهگذاریهای عظیمی در زمینه امکانات اکت شاف ،تولید و انتقال و توزیع ا سا و درج
شااارط تعهد به دریافا در قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی تضااامینی اساااا جها
بازگشااا بهموقع این ساارمایهگذاریها که با اخذ وامهای کتن از سااوی فروشاانده تامین
می شود و برای ت ضمین تامین مالی پروژه قبل از انجام ،م ستلزم انعقاد یک قرارداد فروش با
شاارایط بیان شااده اسااا.ك ( Holland & Ashley, 2008بنابراین ،شاارط تعهد به دریافا،
شرطی اسا که خریدار را در قرارداد فروش گاز متعهد میکند حتی در صورتی که حجم
گاز مورد توافق را دریافا نکند ،بخشاای از ثمن قرارداد را که به صااورت درصاادی از کل
معین می شود را به فرو شنده بپردازد؛ البته ممکن ا سا خریدار ملزم به پرداخا صددر صد
ثمن بابا گاز قراردادی باشد که در این صورت ختف فلسفه و هدف از این شرط بوده و
انعطافپذیری آن را از بین برده و مشابه شرط دریافا و پرداخا عمل خواهد کرد.
درج شااارط تعهد به دریافا در قراردادهای فروش و انتقال گاز معموال با تعیین میزان
تعهد به دریافا بهطور ساااالیانه انجام میشاااود که مقدار تعهد به دریافا سااااالنه به عنوان
در صدی از حجم سالیانه قراردادی گاز مح سوب می شود و معموال بین  60تا  100در صد
حجم سالیانه قراردادی را شامل می شود .بنابراین ،شرط تعهد به دریافا ک سف اطمینان از
جریان ثابا درآمدی و بازگ شا سرمایه را برای فرو شنده ت ضمین میکند و به دلیل برخی
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انعطافها که در این شااارط طراحی شاااده اساااا ،خریدار نیز میتواند برحساااف نیازهای
عمل یاتی و ام کان تحو یل گیری گاز تحویلی را در یا فا ک ند یا تحو یل نگیرد .برای
مدلسااازی قراردادهای گازی ،ضاامن شااناخا ماهیا شاارط تعهد به دریافا یا پرداخا،
نیازمند تحلیل آثار حقوقی و اقتصاااادی این شااارط نیز هساااتیم و در ادامه به این موضاااوع
خواهیم پرداخا.

 .3بررسی آثار شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای صادرات گاز
شااارط تعهد به دریافا دارای آثار مالی ،اقتصاااادی و حقوقی اساااا .از نقطه نظر حقوقی
میتوان گفا آثار حقوقی این شاارط به گونهای اسااا که برخی دیگر از بندها و شااروط
قرارداد را تحا تاثیرگذاری قرار میدهد .شاارط تعهد به دریافا بهطور مشااخص بر میزان
سالیانه قراردادی تاثیرگذار بوده و از آن تاثیر میپذیرد و برخی مفاهیم قراردادی م ل گازی
که خریدار از تحویل آن امتناع کرده ،قصاااور خریدار در دریافا ،قصاااور فروشااانده در
تحویل گاز ،قوه قاهره ،زمان تعمیر و نگهداری را از میزان تعهد به دریافا کسااار میکند و
خریدار مابهالتفاوت مقدار قراردادی سالیانه را پرداخا میکند .مهمترین تاثیرات این شرط
تاثیر بر مقادیر دیگر بندها و شااروط قرارداد اسااا؛ به عنوان م ال ،زمانی که مقدار تعهد به
دریافا در قرارداد  50درصاااد در نظر گرفته میشاااود در این صاااورت نمیتوان به عنوان
حداقل مقدار قراردادی ساااالیانه ،مقادیر باالتری را قرار داد .در یک قرارداد فروش گاز
حاوی شرط تعهد به دریافا که با کسری گاز روزانه برای خریدار همراه میشود و در عین
حال الزام حدا قل م قدار قراردادی سااااال یا نه نیز وجود دارد ،خر یدار با پد یده پردا خا
مضاااعف 1مواجه اسااا که خود شااائبه جریمه بودن شاارط را ایجاد کرده اسااا.كموسااوی،
 )1395طرفداران درج این شااارط معتقدند از آنجایی که خریدار طبق قرارداد مدت زمان
مشااخصاای را فرصااا دارد تا مقدار گازی را که طبق شاارط دریافا یا پرداخا مبلغ آن را
پرداخته ،اما موفق به دریافا نشده اسا را در قالف شرط گاز جبرانی دریافا کند.
طی مدت قرارداد میزان تعهد به دریافا ساااالیانه ممکن اساااا در ساااالهای مختلف
متفاوت با شد ،اما نفع فرو شنده در ا ستقرار و ا ستمرار باالترین حد تعهد به دریافا ا سا؛
زیرا ساااطچ درآمد تضااامینی او را افزایش میدهد .تمایل و ساااود خریدار نیز در مذاکره و
1. Double Counting
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توافق بر درج پایینترین حد ممکن یا پایینترین در صد میزان تعهد به دریافا ا سا؛ به این
دل یل که کمترین میزان تع هد به در یا فا حجم حداقلی گازی را که خر یدار متع هد به
پرداخا بهای آن اسا ،تعیین میکند و در نتیجه به خریدار انعطافپذیری بیشتری در طول
مدت قرارداد میدهد .البته میزان ساااالیانه قراردادی ممکن اساااا در طول مدت قرارداد با
توجه به شرایط و اوضاع و احوال مورد تعدیل قرار گیرد .ممکن اسا شرایطی حادث شود
که فروشنده قادر به تحویل گاز نباشد یا خریدار نتواند گاز را تحویل بگیرد ،در این شرایط
میزان سالیانه قراردادی ممکن ا سا مطابق با مفاد قرارداد کاهش یابد .ك)Oladotun, 2008
این شااارط بهعنوان تعدیل میزان سااااالنه قراردادی در نظر گرفته میشاااود .بنابراین ،از آن
جها که میزان تعهد به دریافا سااالیانه درصاادی از حجم قراردادی را شااامل میشااود،
تعدیل میزان سااالیانه قراردادی ،ترییر در میزان تعهد به دریافا سااالیانه را نیز در پی خواهد

داشا .ك)Azaino, 2013
برای محا سبه میزان تعهد به دریافا در شرایط تعدیل میزان سالیانه قراردادی دو فرمول
وجود دارد .در فرمول اول ابتدا حجم موضوع تعدیل منهای حجم سالیانه قراردادی محاسبه
شده و سپس آن را در در صد تعهد به دریافا سالیانه ضرب میکنند .در فرمول دوم ابتدا
درصد تعهد به دریافا را اعمال کرده و سپس حجم یا مقدار موضوع تعدیل را از آن کسر
می کنند .این دو فرمول نتایج متفاوتی را در پی دارند و اساااتفاده از آن بساااتگی به توافق
اطراف قرارداد فروش و انتقال گاز خواهد داشا.
شاارط تعهد به دریافا در شااکل رایج آن بر مبنای سااالیانه اعمال میشااود ،اما طرفین
میتوانند تعهد فصلی یا ششماه یکبار را به نفع بهبود جریان درآمدی خود در مذاکرات از

خریدار مطالبه کند .ك)Roland,1987
میزان سالیانه قراردادی ممکن اسا در هر سال در طول قرارداد دستخوش تعدیل شود،
اما برای میزان سالیانه تعدیلیافته که بر میزان سالیانه قراردادی بار میشود ،عموما مکانیسمی
وجود دارد که تضمین میکند به هر مقدار که بر آن تعدیل اعمال شود ،مقدار این میزان به
صفر نمیر سد .این در حالی ا سا که فرو شنده به اقت ضای منافع خود تتش میکند تا این
تعدیلکنندهها را به حداقل برسااااند تا در نتیجه میزان تعهد به دریافا ساااالیانه کاهش پیدا
نکند و درآمد تضمین شدهاش در معرض خطر واقع نشود .مبلری را که در نتیجه شرط تعهد
به دریافا فروشنده از خریدار دریافا میکند را تحا عنوان کسری سالیانه تعیین میکنند.
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کسری سالیانه نشاندهنده تفاوت میان مقدار تعهد به دریافا سالیانه خریدار و مقدار گازی
اسا که خریدار به صورت واقعی دریافا کرده و پرداخته اسا .به این صورت در هر سال
قراردادی ،مقداری کسری وجود دارد که خریدار متعهد به پرداخا مبلغ آن كپرداخا مبلغ

تعهد به دریافا) به فروشنده اسا .ك)Rigacci, 2002
همچنین در صورتی که خریدار بیش از میزان تعیین شده گاز بردا شا کرده با شد ،این
مقادیر برداشا اضافه در سالهای مختلف با یکدیگر جمع زده میشود و اگر مشخص شود
خریدار کمتر از میزان ساااالیانه قراردادی گاز دریافا کرده اساااا ،میتواند با محاسااابه
تحویل گیری زودتر از موعد ،مساااوولیا تعهد به دریافا خود را کاهش دهد .ك Azaino,

)2013
در ارتباط با گاز جبرانی نیز خریدار می تواند زمانی که مقادیر حداقلی ساااالیانه 1كمیزان
تع هد به در یا فا یا پردا خا) را تحو یل گر فا و پردا خا کرد ،گاز جبرانی را بدون
پرداخا هزینه 2تحویل بگیرد .گاز جبرانی و مکانیسااام تعهد به دریافا یا پرداخا به این
صااورت و در مواقعی که قیماها رو به افزایش اسااا به نفع خریدار بوده و در این شاارایط
خریدار می تواند گاز ارزان که به قیما کمتر از بازار خریداری کرده اساااا را بازفروش
کرده و به قیما باالتری بفروشد.
در قراردادهای فروش الان جی درصاااد میزان شااارط تعهد به دریافا خیلی باالتر از
قراردادهای فروش گاز طبیعی و انتقال از طریق خط لوله اساااا و معموال بین  60تا 100
در صد امکان درج دارد ،اما در قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی معموال بین  60تا 95
درصد و متداولتر میان  80تا  85درصد در نظر گرفته میشود .ك Masten, S. & Crocker,

)1985
نکتهای که الزم اسااا فروشااندگان به آن توجه داشااته باشااند این اسااا که در قرارداد
فروش و انتقال گاز طبیعی تفاوت اساااا میان تعهد به دریافا اسااامی که در قرارداد درج
شده اسا و تعهد به دریافا واقعی و موثر که در ختل اجرای قرارداد فروشنده به مبلغ آن
د سا مییابد .به این صورت که برای م ال اگر تعهد به دریافا ا سمی  85در صد با شد با
احتساب روزهای تعمیر در ختل هر سال در عمل حدود این مبلغ  80درصد محاسبه خواهد
1. Minimum Annual Contract Quantity
2. Free Charge
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شاااد .بنابراین ،فروشااانده باید برای برقراری جریان درآمدی مطلوب خود روی تعهد به
دریافا واقعی حسااااب باز کند .بنابراین ،شااارط تعهد به دریافا بهعنوان مکانیسااام توزیع
ریسااک در قراردادهای بلندمدت محسااوب میشااود که مسااتلزم ساارمایهگذاری عظیم در
تولید ،اکتشاف ،طراحی و ساخا تجهیزات اسا .در این نوع قرارداد ،خریدار در پی ثبات
قیما ها و ت ضمین قیما پرداختی در طول قرارداد ا سا و فرو شنده به پ شتیبانی ت سهیتت
مالی بانکها مبالغ عمده ای را در پروژه هزینه کرده اساااا و نیاز به اطمینان از درآمد آتی
دارد و درج شاارط تعهد به دریافا پوشااشاای برای این ریسااک فروشاانده اسااا .این شاارط
عتوه بر اطمینان فروشااانده از داشاااتن حداقل ساااطچ جریان درآمدی موضاااوع قرارداد یا
مکانیزم ریساااک بهعنوان وثیقه در تامین مالی پروژه عمل میکند و بهنحوی غیرمساااتقیم
سااازوکاری را برای تامین مالی پروژه پدید میآورد؛ ك ( Holland & Ashley, 2008زیرا
تنها راه تضاامین تامین مالی وجود جریان درآمدی ثابا و شاارط اساااساای و تامینکننده بار
مالی اسا.

 .4نظریه بازیهای تکاملی
تبیین شاایوه تحلیل در نظریه بازی ها مبتنی بر عبدلی ك )1393را با تمرکز بر م الی ساااده که
معروف به «بازی گرگها» 1ا سا ،آغاز می کنیم که بر چارچوب و مفرو ضات زیر ا ستوار
اسا:
* ما بر رقا با میان گرگ ها تمرکز داریم .به دیگر بیان ،این بازی میان حیوا نات « یک
گونه» روی میدهد.
* در فرآیند تحلیل بر بازی دو گرگ تمرکز کرده و به نوعی بازی از نوع بازی متقارن با
دو بازیکن اسا.
* فرض مهم در فرآیند تحلیل تکاملی این بازی آن اساااا که جمعیتی قا بل توجهی از
گرگها داریم که هر یک از آنها براساس استراتژی خاصی در تنازعات عمل میکنند.
* تاکید می شااود که هر گرگ یک اسااتراتژی مشااخص را از ابتدا تا انتهای زندگی خود
پیگیری کرده و بح ی از انتخاب اسااتراتژی در مقابل گرگ دیگر وجود ندارد؛ گویی تک

1. Wolfs Game
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تک گرگها به گونهای خاص برنامهریزی شدهاند که به گونهای م شخص از خود رفتاری
خاص در مقابل بازیکن دیگر بروز دهند.
* دساااا به انتخاب دو عدد از این گرگ ها در این جمعیا زده كهمان دو بازیکنی که در
باال به آنها اشاااره کردیم) و آن دو را در مقابل یکدیگر قرار می دهیم .به بیان ساااده ،آنچه
برای ما مهم اسااا ،متوسااط پیامدهای این حیوانات گزینش شااده اسااا؛ موجوداتی که به
طور تسااامحی از آنها به عنوان بازیکن  1و بازیکن  2یاد می شااود .بنابراین ،می توان اعتم
کرد که ما در پی درک پیامد متوسااط اسااتراتژی های مشااخصاای خواهیم رفا که پس از
فرآیند «جورسازی 1تصادفیِ دو به دوی گرگها» بروز میکند.
* در این چارچوب ،معموال اسااتراتژی هایی موفق خواهند بود که در نساال های آتی از این
جمعیا رشد کرده و مشاهده شوند و برعکس .استراتژیهایی ناموفقاند که طی زمان رو به
کاهش گذارند .هنگامیکه بحث از ن سلهای آتی می شود ،چگونگی انتقال ا ستراتژیها به
نسلهای بعد پرسشی اسا که مطرح خواهد شد .در این مدلهای ساده از نظریه بازیهای
تکاملی ،فرض بر آن اسا که هر بازیکن كگرگ) ،د سا به تولید یک بازیکن كگرگ) از
نوع خود كبا همان رفتار نهادینه شده در خود) زده و توالد نیز از نوع غیرجنسی 2اسا.
بر این اساس میتوان تصور نمود همه گرگها در جمعیتی از گرگها استراتژی خاصی
چون  Sرا در مقابل گرگ دیگر از خود بروز می دهند .به دیگر بیان ،این گرگ ها طوری
برنامه ریزی شده اند که برا ساس این ا ستراتژی و نه هیچ ا ستراتژی دیگری عمل کنند .حال
فرض کنیم که نوعی جهش در این جمعیا روی دهد؛ گروه کوچکی از گرگها براساس
استراتژی دیگری چون ’ Sعمل میکنند .حال پرسش ما باید این باشد که «آیا گروه جهش
یافته ای که مبتنی بر ’ Sعمل می کنند ،طی زمان پرورش و گساااترش یافته یا کاهش یافته و
حتی منقرض میشوند؟» برای یافتن پاسخ به این پرسش اسا که مفهوم پایداری تکاملی به
میان میآید.
به طور ساده و با توجه به چارچوب و مفرو ضات طرح شده ،اگر برای همه جهش های
ممکنی که منجر به بروز استراتژیهایی چون ’ Sمیشود ،این گروهها حذف شوند ،میتوان
بیان دا شا که ا ستراتژی  Sپایدار تکاملی ا سا .هرچند در آینده نزدیک تعریف صوری
1. Matching
2. Asexual
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این مفهوم بیان خواهد شااد ،اما تا همین حد نیز برای درک شاایوه تحلیل این نظریه کافی به
نظر میرسد.

 .1-4تعریف  :1استراتژی پایدار تکاملی

در یک بازیِ متقارن با دو بازیکن ،استراتژی خالص ̂𝑆 ،استراتژی پایدار تکاملی اسا و در

صورتی که ̅𝜀ی وجود داشته باشد ،رابطه ك )1برقرار خواهد بود .ایاان رابااطااه باارای هاامااه
انحراف های ممکن از  𝑆 ′و نیز همه جهش های به اندازه 𝜀 که از ̅𝜀 کمتر هساااتند ،صاااادق

اسا .ك)Samuelson, 1997
ك )1

])[(1 − 𝜀) 𝑈(𝑆̂ , 𝑆̂)] + [𝜀 𝑈(𝑆̂ , 𝑆′
]) > [(1 − 𝜀) 𝑈(𝑆 ′ , 𝑆̂)] + [𝜀 𝑈(𝑆 ′ , 𝑆 ′

سااما چش رابطه ك ،)1پیامد متوسااط بازیکنان نوع ̂𝑆 در مقابل نوع ̂𝑆 با نساابا جمعیتی

)𝜀  (1 −و نیز در مقابل نوع  𝑆′با ن سبا جمعیتی 𝜀 را ن شان میدهد .عبارت سما را سا

نیز پیامد متوسط بازیکنان جهش یافته اسا؛ پیامد آنها در مقابل بازیکنان از نوع ̂𝑆 با نسبا
جمعیتی )𝜀  (1 −و پیامدشان در مقابل بازیکنانی از نوع خود با نسبا جمعیتی 𝜀.
هر چند این تعریف در زمینه ریاضیات زیستی طرح شده ،اما تعریف معادلی برای استراتژی
پایدار تکاملی میتوان ارائه کرد.

 .2-4تعریف  :2استراتژی پایدار تکاملی

برطبق ك )Barron, 2013استراتژی خالص ̂𝑆 ،استراتژی پایدار تکاملی اسا اگر:

الف -استراتژی )̂𝑆  (𝑆̂ ,تعادل متقارن نش باشد.
ب -ك )2اگر )̂𝑆  𝑈1 (𝑆̂ , 𝑆̂) = 𝑈1 (𝑆′ ,آنگاه ).𝑈1 (𝑆̂ , S′) > 𝑈1 (𝑆′ , 𝑆′

معنای این عبارت اخیر در تعریف  ،2آن اسا که اگر استراتژی ̂𝑆 تنها بهترین استراتژی
در مقابل رقیبی که از نوع ̂𝑆 اسا ،نباشد باید بهترین استراتژی در قبال بروز استراتژی  S′از
جانف رقیف باشد .مفهوم سادهتر نیز آن خواهد بود که اگر تعادل نش از نوع ضعیف باشد،
آن استراتژی باید بتواند در مقابل انواع جهشیافته مقابله کند.
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معادل بودن تعاریف  1و  2نیز به طور شاهودی قابل درک اساا؛ اساتراتژی مشاخصاای

چون )̂𝑆  (𝑆̂ ,را می توانیم به عنوان یک تعادل نش در نظر بگیریم .به دیگر بیان می دانیم

که ) .𝑈(𝑆̂ , 𝑆̂) ≥ 𝑈(𝑆̂ , S′در این صورت دو حالا برای ̂𝑆 قابل تصور اسا:

 -1اساااتراتژی ̂𝑆 در مقابل اساااتراتژی ̂𝑆 به طور موکدی بهتر از اساااتراتژی ̂𝑆 در مقابل 𝑆′

اساااا ،آن هم برای همه 𝑆′های قابل تصاااور .به بیان دیگر ،در این حالا برای همه 𝑆′ها
داریم ) .𝑈(𝑆̂ , 𝑆̂) > 𝑈(𝑆̂ , S′در این صاااورت ه مه جهش های از نوع  𝑆′به واسااا طه
مت قات کردن با انواع ̂𝑆 منقرض شاااده و از این رو ،می توان )̂𝑆  (𝑆̂ ,را وا جد شااارایط
پایداری تکاملی دانسااا .مفهوم ساااده این حالا آن اسااا که انواع جهش یافته در مقابل

̂ موفق نخواهند بود.
جمعیتی غالف از نوع 𝑺

 -2در این حالا )𝑈(𝑆̂ , 𝑆̂) = 𝑈(𝑆̂ , S′؛ یعنی به نظر میرسد که انواع جهش یافته ك)S′
به سااادگی در طی زمان حذف نمی شااوند ،اما اگر این نوع از جهش یافته ها در مقابل سااایر

جهش یاف ته ها نیز موفق ن باشااا ند كیعنی بر اساااااس آن چه در بخش دوم تعریف  2آ مده

) ،)𝑈(𝑆̂ , S′) > 𝑈(𝑆′ , 𝑆′می توان قا ئل به برخورداری اساااتراتژی )̂𝑆  (𝑆̂ ,از ویژگی
پایداری تکاملی بود .مفهوم سااااده این حالا آن اساااا که «هر چند انواع جهش یافته در
مقابل جمعیتی غالف از نوع ̂𝑆 بالنسااابه موفقاند ،اما در مقابل انواعی از نوع خود آنچنان
شکسا میخورد که در طی زمان منقرض میشود».
در ادامه بازی تکاملی قرارداد گاز با شاارط تعهد به دریافا و پرداخا با مختصااات زیر
تعریف میشود:
* بازی از نوع ایساااتا اساااا ،چون بازیکنان به طور همزمان اساااتراتژیهای خود را تعیین
میکنند.
* بازی غیرهمکارانه اسااا و هرکدام از بازیکنان صاارفا به دنبال حداک رسااازی سااود خود
اسا.
* بازی با اطتعات کامل اسا ،چون طرفین از استراتژی هم باخبرند.

 .5بازی تکاملی قرارداد گاز با شرط تعهد به دریافت و پرداخت
در این قسما فرض میکنیم قبل از اضافه شدن شرط تعهد به دریافا و پرداخا قراردادها
به صاااورت مرساااوم بین ایران كبازیگر اول) و طرف تجاری م ل هند كبازیگر دوم) منعقد
می شود .حال با ا ضافه کردن گونه جدید قرارداد كبا ا ضافه کردن شرط تعهد به دریافا و
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پرداخا) میخواهیم بررسااای کنیم که شااارایط بازی چه ترییری میکند و آیا تعادل بازی
عوض می شود .در واقع اگر قرارداد با فرض جدید پایدار تکاملی باشد ،یعنی کارایی شرط
تعهد به دریافا و پرداخا در قراردادهای گاز تایید خواهد شد.
در این بازی دو بازیکن وجود دارد :فروشااانده گاز كایران) و خرید گاز كمانند هند یا
ترکیه) .هر کدام از بازیکنها می توانند شااارط تعهد به دریافا و پرداخا را بپذیرند یا رد
کنند .بنابراین ،ا ستراتژیها با همین دو حالا تدوین می شود .سایر شرایط نیز ثابا ا سا و
سااایر ریسااکهای موجود در قراردادهای گازی بلندمدت که در فصااول قبل به تفصاایل در
مورد آنها توضاایچ داده شااد ،ثابا در نظر گرفته میشااوند .این شاارایط در تحلیل ایسااتای
اقتصااادی ،فرض ثبات سااایر شاارایط 1نام دارد و باعث میشااود تنها به اثرات ترییر در متریر
مورد نظر التفات داشته باشیم .خریدار مواجه با فروشنده انحصاری اسا و فروشنده مواجه
با خریدار انحصااااری .این فرض از این جها حائز اهمیا اساااا که خریدار یا فروشااانده
امکان وصاال شاادن به طرفهای دیگر را نداشااته باشااند ،زیرا در این صااورت ریسااک این
وضعیا نتیجه گیری مدل را دچار تورش میکند.
در اجرای این بازی دو حالا درآمدی برای فرو شنده مت صور ه ستیم :درآمد قطعی که
به واسطه بهرهگیری از شرط تعهد به دریافا و پرداخا نصیف فروشنده می شود و درآمد
احتمالی که ممکن اسا به دلیل عدم درج چنین شرطی و بروز آیندهای مبهم برای فروشنده
شااکل گیرد .با توجه به اینکه تکرار این بازی در شاارایط مختلف درآمد احتمالی صااورت
خواهد پذیرفا از نرمافزار پایتون 2استفاده خواهیم کرد.
فروشااانده ) (Sدر صاااورت تحمیل شااارط  3 TOPبه خریدار ،درآمد قطعی خواهد
داشااا ،اما باید در نظر گرفا خریدار ) (Bنیز میتواند به واسااطهی پذیرفتن این شاارط با
فروشنده چانهزنی کرده و تخفیف قیمتی اخذ کند .بنابراین ،فروشنده با وضعیا بده -بستان
مواجه اساااا و در یکساااو درآمد قطعی کمتر و در دیگر ساااو ،درآمد انتظاری اما با قیما
باالتر دارد .با توجه به قانون اعداد بزرگ میتوان تابع توزیع نرمال را برای توزیع ریساااک
درج نکردن شرط  TOPدر قرارداد در نظر گرفا؛ یعنی عدم درج چنین شرطی در قرارداد
ریسکی را به فروشنده تحمیل میکند که دارای توزیع نرمال اسا .بنابراین ،درآمد انتظاری
1. Ceteris paribus
2. Python
3. Take or Pay
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فرو شنده گاز میتواند مقدار منفی ،صفر یا م با برا ساس شرایط پیش آمده دا شته با شد.
اگر درآمد وی محقق شود نسبا به شرایط پذیرش  TOPبه دلیل عدم برخورداری خریدار
از تخفیف قیما ،سااود بیشااتری نصاایف فروشاانده خواهد شااد .اسااتراتژیهای فروش انده و
خریدار به صورت رابطه ك )2اسا.
})𝑆(𝑆) = {(𝑇𝑂𝑃, 𝑇𝑂𝑃), (𝑇𝑂𝑃, 0), (0, 𝑇𝑂𝑃), (0,0

ك )2

})𝑆(𝐵) = {(𝑇𝑂𝑃, 𝑇𝑂𝑃), (𝑇𝑂𝑃, 0), (0, 𝑇𝑂𝑃), (0,0

اگر قیما ) ،(pمقدار ) ،(qتخفیف ) (dو  Eامید ریاضااای درآمد انتظاری با توزیع
نرمال باشد ،پیامدهای استراتژیهای بیان شده صورت رابطه ك)3اسا.
𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 (S, (TOP, TOP), (TOP, 0))= (p-d)q

ك )3

)𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 (S, (0, TOP), (0, 0))= E(pq
𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 (B, (TOP, TOP), (TOP, 0))= dq
𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 (S, (0, TOP), (0, 0))= 0

از این رو ،فرم نرمال بازی به صورت جدول ماتریسی ك )1خواهد بود.
جدول  .1ماتریس نرمال بازی
خریدار
0
(p-d)q , 0
E(pq) , 0

TOP
(p-d)q , dq
E(pq) , dq

TOP
0

فروشنده

با حل بازی و شکلگیری خطهای زیر هرکدام از پیامدها م شخص می شود که جواب
بازی ) (TOP, TOPو ) (0,TOPخوا هد بود و هر کدام ت عادل نش بازی یک دورهای
هستند .بنابراین ،برای رسیدن به پاسخ تعادلی از منظر بازیهای تکاملی نیازمند تکرار باالی
بازی با در نظر گرفتن نقاط مختلف در توزیع تابع  Eهستیم .باید در نظر داشا که بازههای
م با و منفی برای تابع  Eیکسان نیستند و به دلیل وجود هزینه فرصا در صورتی که فرضا
خریدار در نبود شرط  TOPنسبا به پرداخا مبلغ گاز و دریافا آن انصراف دهد ،زیانی
بیش از درآمد پیشبینی شده عاید فروشنده خواهد شد .برای م ال ،اگر فروشنده  100واحد
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از فروش گاز درآمد کسااف کند در صااورت انصااراف خریدار متحمل بیش از  100واحد
ضرر خواهد شد.
ماتریس بازی ارائه ك )1شاااده در جدول را بیش از  1000بار انجام دادهایم که نتیجه آن
 668بار ) (TOP,TOPپاسخ تعادلی و  332بار ) (0, TOPتعادل بازی بوده اسا؛ یعنی در
تعادل بلندمدت غالبا دو طرف خریدار و فروشااانده تمایل به به کارگیری شااارط تعهد به
دریافا یا پرداخا هسااتند .بنابراین ،اگر این بازی را بازی گرگها مقایسااه کنیم اینگونه
عنوان خواهیم کرد  :قراردادهای ن سل جدید که حائز شرط  TOPه ستند جای قراردادهای
قبلی را خواهند گرفا.
کارایی در مدل های نظریه بازی ها از کانال ماکزیممساااازی مطلوبیا عبور نمیکند،
بلکه در نظریه بازی ها تعادل پایدار تکاملی نشاااان دهنده بهینه بازار و نقطهای اساااا که
بازیگران در بلندمدت دریافتهاند بیشاااینه مطلوبیا آنها در آنجا حادث میشاااود .بنابراین،
میتوان کارایی تعادل ) (TOP,TOPرا نیز مدنظر قرار داد که خریدار و فروشااانده با علم
اینکه میتوانند شاارط  TOPرا لحاظ نکنند در بلندمدت و بارها و بارها شاارط بیان شااده را
در قرارداد خود خواهند گنجاند.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
در این تحقیق برای بررسی کارایی شرط تعهد به دریافا یا پرداخا از نظریه بازی تکاملی
استفاده کرده و توضیچ دادیم که هر تعادل نش ،ویژگی پایداری تکاملی را ندارد .به طور

کلی ،تعادل نش در بازیهای کتسیک یک دورهای و بدون زمان اهمیا داشته و در بازی-
هایی که در طول زمان با تکرار فراوان انجام میشوند مفهوم «پایداری تکاملی» موضوعیا
می یابد .هرچند در مقاله نیز تصریچ شد که دو پاسخ به دسا آمده در حل فرم نرمال بازی
تعادل نش هستند .همچنین فرآیند تکاملی اینگونه تشریچ شد که گونه اول قراردادها بدون
شرط تعهد به دریافا بودهاند و حاال یک جهش در این قراردادها رخ داده اسا و گونه دوم
قراردادها با شرط تعهد به دریافا شکل گرفتهاند و میخواهیم بررسی کنیم کدام گونه در
بلندمدت پایدار میماند.
در قرارداد فروش و انتقال گاز به خصوص قرادادهای بلندمدت هرچه مدت قرارداد و
میزان گازی که قرار اسا تحویل داده شود ،زیادتر باشد ،ریسکهای بیشتری قرارداد را
تهدید میکند .این امر طرفین را مجبور به پیشبینی سازوکارهای الزم جها پیشگیری از
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بروز اختتفات در مذاکره مجدد قیما گاز ،میزان گاز و کاهش یا افزایش میزان آنها
میکند .یکی از سازوکارها ،درج و پیشبینی شرط تعهد به دریافا در قالف اینگونه از
قراردادها اسا .این شرط صرفنظر از مباحث حقوقی به لحاظ تجاری ،یکی از مهمترین
روشهای انتقال ریسک احجام و مقادیر باالی پروژههای باالدستی به مشتریان پاییندستی
بوده و کامت معقول و توجیهپذیر هستند.
دیدگاه نظامهای مختلف حقوقی در جهان نسبا به اعتبار و ماهیا حقوقی شرط تعهد
به دریافا یکسان نیسا .با این وجود به طور کلی تفاسیر و رویههای قضایی در اک ر نظامهای
حقوقی دنیا درج شرط بیان شده را صحیچ و معتبر میدانند و غالبا ماهیا آن را خسارت
مقطوع و گاه شرط جزایی ،می انگارند .در نظام حقوقی کامن ال و به طور مشخص انگلیس
در صورتی که خسارت مقطوع تلقی شود ،قابل اجرا و در صورتی که شرط جزایی باشد،
غیرقابل اعمال اسا .نظر غالف در اک ر پروندهها بر این اسا که از آنجا که فروشنده هزینه
سنگین استخراج را برعهده داشته اسا این شرط در واقع عوضی بر تحمل آن هزینههای
بسیار اسا و این شرط میتواند خسارت مقطوع تلقی شده و معتبر اسا.
به نظر میرسد با توجه به ظرفیاهای موجود و به لحاظ قانونی و اجرایی این امکان وجود
دارد که ایران در قراردادهای فروش و انتقال گاز که با سایر کشورها منعقد میکند ،شرط
تعهد به دریافا را بگنجاند .کما اینکه تاکنون در قراردادهای فروش و انتقال گاز خود
مبادرت به درج این شرط کرده اسا و با موانع قانونی یا اجرایی برای درج آن مواجه نبوده
اسا .در حقوق ایران شرط تعهد به دریافا را میتوان معتبر و صحیچ دانسا؛ فارغ از اینکه
ماهیا این شرط را شرط جزایی یا خسارت مقطوع و یا تضمین خرید بدانیم ،از این رو،
اصل شرط معتبر اسا .به نظر میرسد در نظام حقوقی ایران ،ماهیا شرط تعهد به دریافا
به تضمین خرید یا خرید تضمین شده نزدیکتر اسا و با آن تطابق و سازگاری بیشتری
دارد.
شاارط تعهد به دریافا یا پرداخا ،تضاامین حقوقی مناساابی به فروشاانده گاز طبیعی از
جها دریافا ثمن معامله میدهد .در این تحقیق ن شان دادیم حتی در شرایطی که خریدار
در قبال پذیرش این شرط درخواسا تخفیف کند نیز این شرط کارایی اقتصادی دارد و در
بلندمدت خریدار و فروشنده متمایل به گنجاندن این شرط در قرارداد خود خواهند بود .این
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تحقیق ضااامن تایید و توصااایه گنجاندن این شااارط در قراردادهای بلندمدت گاز ایران
داللاهای سیاستی به شرح زیر دارد:

1

 آنچنان که کمیساایون اروپا تاکید دارد ،قراردادهای دریافا یا پرداخا با هدف تسااهیمری سک میان تولیدکنندگان و خریداران در تدارک ،برنامهریزی ،سرمایهگذاری و عملیات
متمرکز سرمایه منعقد می شود .بنابراین ،میتوان از منافع گنجاندن این شرط در قرارداد در
بهسازی و نوسازی پاالیشگاهها و خطوط انتقال استفاده کرد.
 از آنجایی که قراردادهای بلندمدت ابزار اساااساای جها امنیا عرضااه گاز به خصااوصبرای اروپا محسوب می شود ،ایران میتواند حتی بدون اعطای تخفیف نسبا به تحمیل این
شرط به طرفهای خود اقدام کند .این شرط شاید در ظاهر به نفع فرو شنده گاز با شد ،اما
در عمل تضمین مناسبی برای خریدار اسا که تا پایان قرارداد ،گاز را به عنوان یک کاالی
استراتژیک طبق قرارداد تحویل خواهد گرفا.
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