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چکیده
یکی از عمده ترین مشکالت کشورهای در حال توسعه در مسیر رشد و توسعه زیربنایی ،مواجه شدن با
کمبود منابع مالی دولتی برای توسعه تسهیالت زیربنایی است .به همین دلیل در چند دهه گذشته
تالشهای بسیاری در خصوص ایجاد روش های جدیدی برای تامین منابع مالی الزم برای توسعه تسهیالت
زیربنایی آغاز شد .یکی از مهمترین شیوههایی که به منظور تامین مالی پروژهها و همچنین با هدف
مشارکت بخش خصوصی در فعالیت دولتها در اکثر کشورها به کار گرفته شده است ،قراردادهای BOT
است .در این قراردادها بخش خصوصی پس از برنده شدن در مناقصه در قالب کنسرسیومی با نام شرکت
پروژه اقدام به عقد قرارداد برای ساخت و بهرهبرداری برای مدت معینی از پروژه مینماید و پس از پایان
دوره قرارداد ،پروژه بدون هیچ هزینه ای به دولت باز گردانده می شود.
کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که در یك دهه اخیر تالش خود را برای کاربرد این نوع قراردادها
در کشور آغاز نموده است .کاربرد این شیوه در ایران با برخی مشکالت روبرو است که ناشی از شرایط
سختگیرانه موجود در قوانین کشور در زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی و مشارکت آنها در فعالیت های
اقتصادی است .این مشکالت که به طور عمده ناشی از نبود چارچوب مشخص قانونی و یا قانون ویژه برای
این قراردادها می باشد ،باعث ایجاد اختالل در روند اجرای قراردادهای  BOTدر کشور ،تمام قوانین
مرتبط با آنها مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهایی برای اصالح آنها پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی :تسهیالت زیربنایی ،تامین مالی ،خصوصی سازی ،BOT ،قوانین و مقررات

مقدمه
یکی از قسمت های مهم در ساخت و توسعه پروژه های عمرانی ،مشخص کردن نحوه اجرا و تامین مالی پروژه ها است که
مهمترین نقش را در ساخت و توسعه بهینه پروژه ها ایفا می کند .به همین دلیل کارفرمایان در طول دوره های مختلف و با
توجه به شرایط مختلف موجود ،همیشه به دنبال بهترین روش برای اجرای پروژه های خود بوده اند .عواملی مانند کاهش زمان
و هزینه و به طور کل بهینه سازی اجرای پروژه ها موجب گشته  ،در طول دورانهای مختلف روشهای متفاوتی در سیستم
اجرای پروژه ها بوجود آید.
اما با گذشت زمان  ،روز بروز مسائل و مشکالت جدیدی در صنعت ساخت در جهان بوجود می آید .آنچه که در دهه های
گذشته بیشترین توجه را به خود جلب نموده است  ،ساخت پروژه های عظیمی است که در هر کشور برای رفع نیاز مردم آن
الزم و ضروری می باشد .این پروژه ها که در واقع برای ایجاد و توسعه تسهیالت عمومی اجرا می گردند  ،معموالً دارای حجم
عظیم عملیات بوده و به منابع مالی زیادی نیز احتیاج دارند .با رشد بیش از حد جمعیت در کشورها و افزایش نیاز آنها به
ساخت این تسهیالت و مشکالت مالی موجود در تامین مالی آنها ،تالش های جدیدی بخصوص در بخش کارفرمایان دولتی
بوجود آورده است و آنان را بر آن داشته تا به سیستم های جدیدی روی آورند که بتواند پاسخگوی مناسبی برای رفع این
مشکالت باشد .در نتیجه در سیستم های جدید  ،بخصوص در ساخت پروژه های زیربنایی  ،عالوه بر تاکید بر روابط طرفها ،
نوع تامین مالی پروژه ها نیز که در گذشته بر عهده کارفرمایان بوده است  ،به عنوان گزینه ای جدید مطرح شده است.
این مشکل که بیشتر در کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود منابع مالی دولتی مطرح می شود  ،با تمایل دولتها برای
مشارکت بخش خصوصی در ساخت پروژه های عظیم و پیچیده همراه بوده است  .استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و
مشارکت آنها در ساخت تسهیالت زیر بنایی و بهره گیری از تخصص های موجود در این بخش ،راه حل مناسبی را پیش روی
کارفرمایان  ،بخصوص در بخش دولتی گذارده است .در ادامه با اشاره به سیستم های مختلف اجرای پروژه های عمرانی،
بهترین روش برای اجرای پروژه های زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است.
روش  BOTبه صورت گسترده ای از سوی کشورهای صنعتی و در حال توسعه به منظور متعادل ساختن سرمایه گذاریهای
دولتی با مشارکت بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی و بخش عمومی و پر کردن خالء بین گسترش نیاز به زیرساخت ها از
یك سو و محدودیت بودجه های دولتی از سوی دیگر به کار گرفته شده است.
در کشور ما نیز به علت کمبود منابع مالی دولتی و همچنین افزایش گسترده نیاز به تسهیالت زیربنایی در بخش های مختلف،
استفاده از قراردادهایی که به نوعی به دنبال روشهای خصوصی سازی و استفاده از سرمایه های بخش غیر دولتی اعم از داخلی
و یا خارجی می باشند در حال گسترش است .با توجه به قوانین موجود در کشور که در این پایان نامه به آنها اشاره خواهد شد،
روش  BOTمطابقت بیشتری در مقایسه با روش های مشابه دیگر با قوانین کشور دارد .در نتیجه به علت افزایش کاربرد
قراردادهای  BOTدر کشور و استفاده از سرمایه های خارجی در ساخت و توسعه تسهیالت زیربنایی در بخش های مختلف و
عدم وجود منابع و اطالعات کافی در این زمینه  ،انجام مطالعات تکمیلی دراین راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این
تحقیق ابتدا با مطالعه اهمیت توسعه ساختارهای زیربنایی  ،بحث خصوصی سازی و استفاده ازسرمایه های بخش خصوصی و
همچنین سرمایه گذاری خارجی در ساخت و توسعه سازه های زیربنایی بویژه در قالب قراردادهای  BOTمورد بررسی قرار
گرفته است .در ادامه با معرفی کامل قراردادهای  BOTو قوانین مربوط به آن ،نمونه هایی از کاربرد این روش و قوانین اجرای
آن در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه نیز با مطالعه مقررات موجود در کشور به کاربرد این روش در
کشور و موانع موجود در این راه اشاره شده است.

در واقع هدف اصلی تحقیق ،معرفی قراردادهای  BOTو تعیین مبانی حقوقی مورد استفاده در قراردادهای  BOTو همچنین
معرفی و بیان مشکالت اجرای این نوع قراردادها در داخل کشور و بررسی کاربرد قوانین و مبانی حقوقی در اجرای قراردادهای
 BOTو به حداقل رساندن مشکالت قراردادی این نوع پروژه ها در ایران است.
پروژه های زیربنایی به پروژه هایی اطالق می شود که برای افزایش رفاه عمومی و افزایش سهولت انجام فعالیت های اجتماعی و
اقتصادی بوجود می آیند .این تسهیالت که شامل سدها ،پل ها ،جاده ها ،فرودگاه ها ،نیروگاههای برقی ،شبکه های حمل و
نقل ریلی ،شبکه های آب و فاضالب ،سیستم های ارتباطات  ،مراکز درمانی و آموزشی می شوند ،سیستم هایی هستند که برای
سرویس دهی زندگی عمومی ،طراحی و ساخته می شوند.
معموالً این پروژه ها از لحاظ تکنولوژی طراحی و ساخت از پیچیدگی ویژه ای برخوردارند و دارای تاثیرات قابل توجه منطقه ای
و فرا منطقه ای (جهانی) می باشند .این پروژه ها نیاز به تعهد مالی باالیی داشته و از ظرفیت عملیاتی باالیی برخوردار بوده و
حجم انبوهی از پرسنل را در طول پروژه به خدمت می گیرند .همچنین این نوع پروژه ها به دلیل طوالنی بودن زمان اجرا ،
تاثیر پذیری باالیی از مقررات و آیین نامه های دولتی و شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه دارند .سرمایه بری قابل توجه اینگونه
پروژه ها ،وجود تعداد قابل توجه این نوع پروژه ها در هر کشور و تفاوت ماهیتی آنها با پروژه های معمولی و همچنین
پیچیدگی خاص آنها ،توجه ویژه به این پروژه ها را غیر قابل اجتناب می کند.
سرمایه گذاری در ساخت پروژه های زیربنایی یکی از الزمه های رشد اقتصادی و تداوم آن درکشورها به شمار می رود .در
اقتصادهای در حال رشد ،معموالً وجود پروژه های زیربنایی مورد نیاز ،باعث می شود تا کشورها بتوانند با چالش های موجود
در زمینه توسعه تجارت ،تنوع در محصوالت  ،مدرنیزه شدن  ،کاهش فقر و افزایش جمعیت براحتی کنار بیایند .این تسهیالت
منافع گسترده ای را برای اقتصاد هر کشور به همراه دارند و نکته مهم شناخت این منافع و تخمین آنها در ارزیابی هر چه بهتر
این پروژه هاست.
در گذشته ساخت پروژه های زیربنایی در هرکشور زیر نظر دولت مرکزی(بخش عمومی) آن کشور صورت می گرفت .به این
معنی که دولت ،به عنوان کارفرما ،تمام مراحل انجام این پروژه ها ،شامل مطالعات اولیه ،برنامه ریزی ،طراحی ،تامین مالی،
ساخت و بهره برداری را بر عهده داشته است .در واقع دولت ها به دلیل اهمیت استراتژیك بعضی از این تسهیالت ،خود
مسئولیت اکثر فعالیت های مربوط به پروژه ها را به عهده می گرفتند.
بخش دولتی معموالً برای تامین سرمایه مورد نیاز ساخت این پروژه ها ،از درآمدهای مالیات ،گرفتن وام های استقراضی از
بانکها و موسسات بین المللی مانند بانك جهانی استفاده می نمود .در نهایت نیز با پرداخت مردم به عنوان مصرف کننده های
نهایی این تسهیالت هزینه ها جبران می شد و بخش خصوصی فقط در قالب پیمانکار عمومی وظیفه ساخت را بر عهده داشت
و تمام ریسك ها و هزینه های پروژه بر عهده بخش عمومی بود.
اگر رفع این مشکل را فقط در قالب تامین منابع مالی مورد نیاز مورد بررسی قرار دهیم باید مسائل موجود در این زمینه را
مورد تحلیل قرار دهیم .در حالی که همانطور که اشاره شد عالوه بر این موضوع کمبود تکنولوژی پیشرفته نیز عالوه بر کمبود
منابع مالی از جمله مشکالت موجود در ساخت و توسعه این تسهیالت در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود .با این
توصیف می توان با دو تعریف مختلف مسئله توسعه تسهیالت زیربنایی و راهکارهای دولت ها را در مورد آن مورد بررسی قرار
داد:
 )1مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه پروژه های زیربنایی (خصوصی سازی پروژه های زیربنایی)
 )2استفاده از منابع مالی غیر دولتی در تامین مالی پروژه های زیربنایی (تامین مالی پروژه های زیربنایی)
می توان اینطور بیان کرد که دو مبحث فوق امروزه در بیشتر شرایط یك مفهوم را در بر می گیرند ،زیرا امروزه با استفاده از
روشهای جدید  ،مسئله تامین مالی درکنار مسائل انتقال تکنولوژی و مشارکت بخش خصوصی در ساخت و بهره برداری پروژه
ها همراه گشته است.

با توجه به مشکالت ذکر شده ،در دهه گذشته گرایشی در جهان پدیدار شد که بصورت گسترده توسط بانك جهانی حمایت می
شد و هدف آن کاهش مسئولیت های دولت در انجام فعالیت های مختلف اقتصادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در این
زمینه بود.
امروزه ،نهضت خصوصی سازی یکی از برنامه های بنیادین بسیاری از کشورهای در حال توسعه است  .در اوایل دهه 1991
بیش از هشتاد کشور جهان در نوعی از خصوصی سازی وارد شدند  .در سال های اخیر نیز بسیاری از کشورها به نحو گسترده
ای درصدد خصوصی سازی کلیه فعالیتهای بخش دولتی خود بر آمده اند  .حتی بخش هایی که زمانی جزء صنایع استراتژیك
تلقی می شد امروزه به بخش خصوصی واگذار می شود  .درگذشته دولتها در سراسر جهان تمایلی نداشتند که چنین بخش
های مهم اقتصادی و زیربنایی که با امنیت ملی آنها مرتبط بود را به بخش خصوصی واگذار کنند  .ولی امروزه روند خصوصی
سازی آن چنان قابل قبول و موجه شده که دیگر کشورها ورود بخش خصوصی به این قسمت ها را مخالف با امنیت ملی و
منافع استراتژیك خود تلقی نمی کنند و بیشتر تمایل دارند تا کنترل خود در این بخش ها را از طریق وضع قوانین نظارتی ،
قیمت گذاری و زمان بندی اعمال کنند.
از نقطه نظر استراتژی توسعه ،مشارکت بخش خصوصی در ساخت و گسترش پروژه های زیربنایی ،امکان تامین منابع مالی
بیشتری را فراهم نموده و راندمان اقتصادی پروژه ها را افزایش می دهد.
آنچه از بحث خصوصی سازی در این بخش مدنظر است ،استفاده از این روش در اجرای پروژه های عمرانی ،بخصوص ساخت
تسهیالت زیربنایی ،به منظور استفاده از سرمایه بخش خصوصی در ساخت این پروژه ها و کاهش مسئولیت های دولتی در تمام
زمینه ساخت و بهره برداری از پروژه ها است .با مراجعه به جدول فوق و مقایسه روشهای مختلف ،می توان دریافت که سه
روش اول بیشتر در جهت انتقال مسئولیت های دولت به بخش خصوصی و استفاده از مهارت و تخصص و تکنولوژی موجود در
این بخش برای افزایش کارایی پروژه ،می باشند.
سه روش آخر که به نوعی حق ساخت و بهره برداری پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار می کنند ،روشهایی هستند که در
ساخت تسهیالت زیربنایی بخصوص در کشورهای در حال توسعه مورد توجه هستند .به دلیل اهمیت استراتژیکی که اکثر
پروژه های زیربنایی برای هر کشور و دولت آن دارند ،معموالً واگذاری کامل مالکیت آنها به بخش خصوصی وجود ندارد .در
نتیجه روش آخر نیز در مواردی محدود می تواند کاربرد داشته باشد.
روش خصوصی سازی پروژه های زیربنایی معموالً در بیشتر کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه در مفهوم مشارکت
بخش خصوصی خارجی به کار می رود زیرا معموالً بخش خصوصی داخلی توان مالی و تکنولوژی پیشرفته کافی برای ساخت
این نوع پروژه ها را ندارد .البته در صورت وجود این امکانات در داخل ،دولت ها ترجیح می دهند از توانایی های داخل استفاده
نمایند.
همانطور که گفته شد مسئله کمبود منابع مالی در کشورهای درحال توسعه برای اجرای طرحهای زیربنایی و میزان پائین پس
انداز ملی و رشد فزاینده مصرف داخلی در این کشورها تحت تاثیر افزایش جمعیت و غیره سبب می شود که منابع سرمایه
گذاری همواره محدود باقی بماند .در همین حال برای پیمودن مسیر توسعه اقتصادی ،رشد سرمایه گذاری های اقتصادی
الزامی است.
اگر از این دیدگاه به مسئله توسعه سازه های زیربنایی بنگریم ،استفاده از منابع مالی غیر دولتی روشی است برای تامین منابع
مالی ساخت و توسعه سازه های زیربنایی .در این حالت استفاده از منابع مالی بخش خصوصی داخلی می تواند راهکاری برای
تامین منابع مالی بحساب آید .اما همانطور که اشاره شد معموالً بخش خصوصی داخلی درکشورهای درحال توسعه قدرت کافی
برای تامین مالی این حجم وسیع از ساخت تسهیالت زیربنایی مورد نیاز را ندارند.
در نتیجه استفاده از منابع مالی خارجی در قالب طرح های جذب سرمایه گذاری خارجی یا استفاده از اعتبارات نظام بانکی بین
المللی از شیوه های تامین مالی طرح های اقتصادی به شمار می رود  .با این حال میزان بهره مندی از این منابع به عوامل

گوناگونی بستگی دارد که انجام اصالحات ساختار اقتصادی  ،پذیرش برنامه های منابع عمده وام دهنده و غیره از آن جمله اند.
با این وجود چنانچه برنامه ریزی مناسبی برای بهره گیری از این وجوه صورت پذیرد  ،می تواند نقش موثری در تامین مالی
طرح های اقتصاد ملی داشته باشد.
تامین مالی طرح های اقتصادی چنانچه از طریق منابع داخلی میسر نگردد ،متقاضیان سرمایه گذاری را متوجه بازارهای
سرمایه خارجی می کند  .تامین مالی طرح های اقتصادی با استفاده از منابع خارجی نیز شیوه های گوناگون دارد که عبارتند
از:
 )1روش های قرضی یا وام
 )2روش های غیر قرضی یا مشارکت در سرمایه گذاری
قرارداد  BOTنخستین بار در سال  1991و در زمان رییس جمهوری در ترکیه  Turgut Ozaو در راستای برنامه های
خصوصی سازی دولت آن کشور ،مورد استفاده قرار گرفت .البته می توان منشا روشهای  BOTو  BOOرا به سرمایه گذاری
بخش خصوصی در ساخت کانال ها و پل های کشور فرانسه در قرن هفدهم میالدی مربوط کرد؛ همچنین سرمایه گذاری و
بهره برداری بخش خصوصی در برنامه های مربوط به حمل ونقل مردم و مواد خام در زمان انقالب صنعتی و یا قرارداد های
اعطای امتیاز برای تامین آب شرب در پاریس در قرن  19و یا ساخت کانال سوئز و ساخت سیستم راه آهن و نیروگاه ها در
آمریکا که به روش  BOOاجرا شده اند ،نمونه هایی از کاربرد این روشها در گذشته بوده است.
با وجود چنین سابقه طوالنی ،به دلیل اهمیت برنامه ریزی و کنترل مستقیم دولت بر سازه های زیربنایی استراتژیك ،مشارکت
بخش خصوصی در چنین پروژه هایی تا دهه  1991با محدودیت هایی روبرو بود .اما به دالیل مختلفی از جمله نارسایی عمده
در بخش سرمایه گذاری بخش دولتی بخصوص در مقایسه با رشد بسیار سریع جمعیت  ،انحصار ناموفق دولت بر پروژه های
زیربنایی و افزایش توانایی های بخش خصوصی ،روش  BOTدوباره توسط دولت ها مورد استفاده قرار گرفت.
همانطور که پیشتر عنوان شد رواج این روش بیشتر به دلیل نیازهای کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه های خارجی
برای تامین مالی پروژه های زیربنایی خود بوده است .افزایش جمعیت در کشورها و نیاز آنها به تسهیالت عمومی که معموال
هزینه های بسیاری را هم بر دولتها تحمیل می کند  ،سبب شده دولت ها به دنبال روشهای تامین مالی برای اینگونه پروژه ها
باشند .روش  BOTکه امروزه ،بطور وسیعی در کشورها بخصوص در کشورهای در حال توسعه آسیای جنوب شرقی مورد
استفاده قرار می گیرد به عنوان روش مناسب در توسعه ساختارهای زیربنایی شناخته شده است.
اگر به منابع مختلف مراجعه کنیم مشاهده می نماییم که پروژ ههای بسیاری به روش  BOTدر این کشورهای مختلف به اجرا
در آمده است .به گونهای که این کشورها غالباً  ،مقررات و آییننامههای اجرایی مخصوصی برای این نوع قرارداد ها تدوین کرده
اند .در جدول شماره  1-1و  1-2تعدادی از این پروژ هها نام برده شده است که در زمینه های مختلفی مانند پروژ ه های بخش
راه سازی  ،پلسازی  ،حمل و نقل  ،فرودگاه  ،نیروگا ههای تولید برق  ،شبکه های آب و فاضالب و سیستم ارتباطات اجرا شده
اند.
همانطور که از اطالعات این جداول برداشت می شود روش  BOTبطور گسترده در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد و
این نشان از موفقیت این روش در ساخت و توسعه پروژه های زیر بنایی دارد .در ادامه سعی شده است با مطالعه موردی پروژه -
هایی که در کشورهای مختلف انجام گرفته است  ،کاربرد این روش را در اجرای پروژه های زیربنایی مورد مطالعه قرار دهیم و
عوامل موفقیت و شکست آنها را بررسی نماییم.
در این بررسی با مطالعه قوانین و مقرراتی که این کشورها در اجرای قراردادهای  BOTبه کار می برند میتوانیم روش
مناسبی برای کاربرد قراردادهای  BOTدر کشور ایران و همچنین قوانین و مقررات مورد نیاز اجرای این پروژه ها در کشور
بدست آوریم .همچنین بررسی روند اجرای این قراردادها و تمهیداتی که دولت ها در گسترش این شیوه ق راردادی بکار برده اند
می تواند به عنوان یك راهنمای مناسب در کاربرد این روش ها بحساب آید.

جدول  1-1نمونه هایی از قراردادهای  BOTدر کشورهای در حال توسعه آسیایی

جدول  1-2نمونه ای از قراردادهای  BOTدر کشورهای توسعه یافته

روش تحقیق
در این تحقیق ابتدا به معرفی انواع سیستم های اجرا در پروژه های عمرانی پرداخته می شود .سپس نقش تآسیسات زیربنایی
در توسعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .در ادامه ،رابطه بین قراردادهای  BOTبا توسعه پروژه های زیربنایی مورد ارزیابی
قرار می گیرد و چند مورد از کاربردهای عمده قراردادهای  BOTدر کشورهای مختلف بیان می گردد.

در فصل بعدی ،به تجزیه و تحلیل قراردادهای  BOTدر داخل کشور پرداخته می شود و نمونه هایی از کاربردهای آن در ایران
بیان می گردد و در ادامه این بحث به ارزیابی عملکرد این نوع فرآیند ارجاع کار با نگاهی به قراردادها  BOTشرکت آب منطقه
ای گلستان پرداخته می شود.
یافته ها
دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تامین منابع مالی مورد نیاز
طرح های زیربنایی است .از لحاظ نظری جای هیچ شکی وجود ندارد که سرمایه به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از
ارکان بنیادین اقتصاد به شمار می رود .در واقع سرمایه آغاز کننده و استمرار دهنده رشد و شکوفایی اقتصادی است .کشور ما
برای بازسازی و نوسازی پس از حوادثی مانند جنگ و برای همسویی و همپایی با روند شتابنده رشد اقتصادی در قاره آسیا به
ویژه کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا  ،راهی جز افزایش چشمگیر در نرخ سرمایه های خود ندارد.
از آنجا که امکانات داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کالن اقتصادی کفایت نمی کند ،لذا
استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایه گذاری های داخلی و گسترش
و تقویت ظرفیت ها و نیروهای مولد امری اجتناب ناپذیر و ضروری است .استفاده از منابع مالی خارجی از طریق استقراض ،در
پی آشکار شدن و بروز بحران بدهی ها در جهان در سال  1992میالدی و تبعات منفی سیاسی -اقتصادی فزاینده آن ،تبیین
کننده این پیام بود که استفاده بدون قید و شرط از وام ها و اعتبارات خارجی دچار شکست می شود به طوری که در حال
حاضر این روش تامین مالی ،در اکثر کشورهای جهان کنار گذاشته شده است.
طبیعی است که باید به سرمایه گذاری خارجی نقش و سهمی در توسعه داده شود ،زیرا با ورود این سرمایه ها نه تنها شکاف و
خالء های موجود در اقتصاد کشور پر می شود ،بلکه فرصت هایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی تولیدی و دستیابی به
بازارهای جهانی و بسیاری مزیت های دیگر امکانپذیر و مهیا می گردد.
کشور ما نیز با توجه به نیاز گسترده به ساخت و توسعه تسهیالت زیربنایی و به تبع آن نیاز به دریافت وام های استقراضی برای
پوشش دادن هزینه ها ،به دنبال راهکارهایی برای جلب سرمایه های خارجی در قالب روشهای مختلف بوده است .سیاست های
مبتنی بر خصوصی سازی و کاهش تصدی های دولت بر فعالیت های مختلف اقتصادی به خصوص توسعه ساختارهای زیربنایی
و همچنین عدم کفایت سرمایه های بخش خصوصی داخلی برای پوشش دادن این هزینه ها ،دولت را بر آن داشته است که با
هدف جذب سرمایه های خارجی به روشهای قراردادی نوین روی آورد .طرح های متعددی در کشور طی چند سال اخیر از
طریق سرمایه گذاری های خارجی به مرحله بهره برداری رسیده اند که به رغم کم شمار بودن آنها ،نشان دادند منابع مالی
خارجی و همچنین دانش و فن آوری تولیدی برای پیشرفت و کارکرد موثر طرح ها ضروری می باشد.
همانطور که پیشتر اشاره شده ،روشهایی مانند  BOTکه موضوع بحث این پایان نامه می باشد از انواع روشهای سرمایه گذاری
خارجی است که در بیشتر کشورها به منظور تامین مالی پروژه های زیربنایی و در راستای اهداف خصوصی سازی بوجود آمده
است .به همین دلیل اکثر قوانین حاکم بر این روش در کشور همان قوانین موجود در زمینه سرمایه گذاری خارجی می باشند
که باید برای تسهیل کاربرد روشهایی مانند  BOTمورد بازنگری قرار گیرند تا در صورت لزوم مواردی به آنها اضافه شود و یا
تغییراتی در آنها صورت گیرد.
با توجه به اینکه قوانین ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در کشور  ،در واقع بستر استفاده از قراردادهای  BOTدر کشور را فراهم

می آورند ،در این بخش سعی می شود با مطالعه قوانین کشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی ،روند اصالح این قوانین در
راستای جذب هرچه بیشتر سرمایه های خارجی مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه با مطالعه در کشور ،موانع و محدودیت های
قوانین مرتبط با قراردادهای  BOTموجود شناسایی و راهکارهای مناسب اجرایی ارائه گردد.
در ایران سابقه سرمایه گذاری خارجی کم و بیش به موازات تحوالت سرمایه گذاری در کشورهای مختلف جهان شکل گرفته
اما سیر تحوالت آن و نوسانات پدید آمده در جریان ورود سرمایه های خارجی بیشتر متاثر از تحوالت و اوضاع و احوال خاص
سیاسی کشور در مقاطع زمانی گوناگون بوده و فقط اهداف اقتصادی در این فرآیند مورد نظر نبوده است.
نگاهی اجمالی به روند سرمایه گذاری خارجی در کشور نشان می دهد که سرمایه گذاری اولیه در ایران بیشتر به صورت اعطای
امتیاز و عقد قراردادها با افراد یا موسسه های قدرتمند انجام پذیرفته است و با توجه به ماهیت سرمایه گذاری های انجام شده
اکثر منافع حاصل از سرمایه گذاری به طرف خارجی تعلق می گرفته است.
با تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی در سال  1331نقطه عطفی در تاریخ سرمایه گذاری خارجی  1331با
توجه به شرایط خاص آن زمان ،ورود سرمایه های خارجی به ایران به وجود آمد .در طول سال های  12کشور تقریباً متوقف
ماند .اما از سال  1312ورود دوباره سرمایه های خارجی به کشور با آهنگی کند و مالیم آغاز شد.
در دوره زمانی  1312تا  1311دولت در صدد فراهم نمودن زمینه مناسب جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی بود و در
این راستا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی ایران که طبق ماده  9آن ،سازمان ها و شرکت های تابع مجاز
هستند قراردادهای الزم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد کنند ،تصویب شد .در این قانون تسهیالتی
برای سرمایه گذاری خارجی در این مناطق در نظر گرفته شده است که از جمله آنها معافیت مالیاتی  13ساله از پرداخت
مالیات بر درآمد و دارایی افراد حقیقی و حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی می کنند ،می باشد.
به طور کلی تالش های زیادی در این دوره برای جذب سرمایه های خارجی صورت گرفت .همچنین در این دوره با تصویب
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور گام مهمی جهت تسهیل در جذب سرمایه گذاری های خارجی
برداشته شد .در طول دوره زمانی  1319تا پایان نیمه اول  1391و طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی موضوع
سرمایه گذاری خارجی و تسهیل شرایط انجام آن همچنان مورد توجه سیاست گذاران بوده است .هرچند که همانند سال های
قبل ،تحول چشمگیری در آن صورت نپذیرفته است .البته به جز سال  1319که جهش ناگهانی در حجم سرمایه گذاری
خارجی در کشور صورت پذیرفته است .در این دوره به رغم افزایش نسبی در میزان جذب سرمایه های خارجی در کشور که
مصادف با سال های آخر برنامه دوم بود ،با این وجود ایران همچنان از حیث جذب منابع خارجی همگام با تحوالت جهانی و
منطقه ای حرکت نکرده و درمقایسه با کشورهای با اقتصاد مشابه موفقیت کمتری کسب کرده است.
اگر بر سیاست هایی که این کشورها برای ورود سرمایه به کشور خود بکار برده اند ،مروری داشته باشیم می بینیم عوامل
بسیاری در این امر دخالت داشته اند که عبارتند از :سیاست های آزادسازی اقتصادی ،اتخاذ سیاست های اقتصادی برون گرا و
مبتنی بر بازار ،حمایت بخش خصوصی ،ایجاد اصالحات اقتصادی -اجتماعی ،امکانات زیربنایی مناسب ،ثبات سیاست های
اقتصادی ،نیروی انسانی ارزان و نیمه ماهر ،قانونمندی و امنیت الزم جهت حمایت از سرمایه و منافع سرمایه گذاران خارجی.
بنابراین الزم است برای موفقیت کشور در این راستا تالشهایی در جهت بکارگیری این سیاست ها با توجه به وضعیت کشور
داشته باشیم.
یکی از مهمترین قوانینی که در کشور وجود دارد قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می باشد که سیاست
های کالن کشور را شامل می شوند .درواقع می توان در این برنامه ها سیاست های چهار ساله کشور را در زمینه سرمایه گذاری
خارجی مورد مطالعه قرارداد .هر آنچه که در این دوره های زمانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی تصویب می شود ،با توجه به
سیاست های مندرج در این برنامه خواهد بود .به همین دلیل در این بخش با مطالعه برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی  ،سیاستهای مندرج در زمینه سرمایه گذاری های خارجی در طول دوران پس از انقالب اسالمی مورد بررسی قرار می

گیرد.
برنامه اول:
برنامه پنج ساله اول که مصادف با پایان دوران جنگ بود ،عمدتا با هدف کلی بازسازی و نوسازی خسارات و خرابی های ناشی از
جنگ و تقویت بنیه دفاعی کشور طراحی شده بود و با بهره برداری از ظرفیت های علمی  ,فنی و تخصصی کشور سعی در حل
مشکالت اقتصادی و بهبود وتوسعه اقتصاد کشور با تاکید بر استفاده از منابع داخلی داشت .
هر چند طبق بند  6-3-9در مورد خط مشیهای کالن برنامه یاد شده ،به هدایت سرمایهای ایرانی واقع در خارج کشور اشاره
شده است  ،با این وجود در هیچ جایی از برنامه اول نامی از سرمایه گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت
اعتبارات فاینانس و بیع متقابل (با ضمانت دولت) که در زمره فعالیت های بازرگانی و تجاری و نه سرمایه گذاری خارجی است ،
منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز حتی فراهم نشد .
اصوالً پس از پیروزی انقالب اسالمی سرمایه گذاری خارجی به شدت رو به کاهش نهاد و اغلب سرمایه گذاری های انجام شده
قبلی نیز ملغی گردید و اصل سرمایه به کشور موطن بازگشت داده شد .عمده دالیلی که می توان برای خروج سرمایه های
خارجی از کشور عنوان نمود تحوالت ناشی از انقالب  ،مصادره و سلب مالکیت از شرکت های خارجی  ،نبود سیاستی روشن و
برنامه ای مدون در خصوص سرمایه گذاری خارجی و در کنار آن وجود برخی موانع قانونی – سیاسی برای فعالیت سرمایه
گذاران خارجی در ایران می باشند.
برنامه دوم:
پذیرش مجدد سرمایه گذاریهای خارجی پس از یك دوره توقف طوالنی پانزده ساله از زمان پیروزی انقالب اسالمی عمالً از
نیمه دوم سال  1312آغاز شد  .این تحول در پی تصویب قانون برنامه دوم توسعه مبتنی بر پذیرش سرمایه گذاری های
خارجی به استناد بند ( ه ) از تبصره  22قانون مذکور و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری
اسالمی ایران صورت گرفت  .هر چند اجرای قانون مناطق آزاد مشروط به تصویب آئین نامه های اجرایی آن بود که مرحله
پایانی آن ( تصویب آئین نامه پولی و بانکی و همچنین معامالتی ) با یك وقفه بسیار طوالنی در سال های  1316و  1311انجام
شد  .با این وجود به دلیل وجود شرایط اقتصادی  -سیاسی خاص  ,نوسانات ارزی و تفاسیر مختلف و مغایر در مورد اصل 91
قانون اساسی و مسائل دیگر  ،عملکرد چشم گیری در جذب سرمایه های خارجی در این سال ها حادث نشد .
جهت حصول به اهداف توسعه ای کشور به استناد بند ( ه ) تبصره  22قانون برنامه دوم  ,سرمایه گذاران خارجی در چارچوب
خط مشی ها و ضوابط قانون مذکور می توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی نمایند.
در اینجا ذکر این نکته بسیار مهم و ضروری است که در بند ( و ) تبصره  22قانون برنامه دوم به دولت اجازه داده می شود
جهت اجرای طرح های زیر بنایی و توسعه ای و همچنین افزایش ظرفیت تولیدی – صادراتی کشور در محدوده طرح های
مصوب و ضوابط مندرج در این قانون نسبت به اخذ تسهیالت مالی بالعوض یا اعتباری از موسسات مالی خارجی و بین المللی
اقدام و همچنین معامالت بیع متقابل فیمابین طرف های ذیربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید .
بند (م) همین تبصره به دستگاه های اجرایی ذیربط اجازه داده می شود تا در چارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند (ج)
و دیگر ضوابط این تبصره تا سقف  6,3میلیارد دالر با استفاده از روش های بیع متقابل و تا سقف  3,3میلیارد دالر از طریق
تعهدات فاینانس را با رعایت شرایط اجرا نماید ،نیز صحبت از تسهیالت مالی بالعوض و اعتباری و همچنین بیع متقابل و
تعهدات فاینانس شده است که تا حدی با مفهوم سرمایه گذاری خارجی متفاوت می باشد.
برنامه سوم:

در این برنامه یکی از چالش های اساسی کشور ،خصوصی سازی و استفاده از سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی در
راستای توسعه صنعتی و ساخت پروژه ها و طرح های دولتی کشور عنوان شده است .در ادامه سیاست های مربوط به جذب
سرمایه های خارجی که در برنامه دوم عنوان شده بود ،در قانون برنامه سوم در بخش های مختلف ،به استفاده از سرمایه
گذاری خارجی در قالب انعقاد قراردادهای مشارکت و یا بیع متقابل نیز تاکید شده است .به عنوان مثال در بند الف ماده 122
این قانون به وزارت نفت اجازه داده شده تا با مشارکت سرمایه گذاران خارجی اقدام به احداث پاالیشگاه و نیروگاه و تولید برق
نمایند .همچنین بر ضوابط مربوط به سرمایه گذاری خارجی از جمله تامین تضمین نامه های مختلف برای تامین سوخت و
خرید محصول و یا تبدیل ارز و غیره تاکید شده است.
در بند الف ماده  131نیز به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده شده تا نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای فرودگاهی و
پروازی و توسعة ناوگان هوایی با جلب سرمایه های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت ،پیش فروش خدمات
فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را تأدیه کند .با تصویب این قانون که در بیشتر بخش ها مجوز استفاده از
سرمایه های خارجی صادر شد ،فعالیت های بسیاری در زمینه ورود سرمایه های خارجی به کشور آغاز گردید تا اهداف ذکر
شده در قانون برنامه سوم تحقق یابد.
برنامه چهارم:
قانون برنامه چهارم توسعه که پس از مطالعات مختلف و استفاده از نظر کارشناسان تهیه شد .در تهیه این برنامه راهکارها و
راهبردهای بسیاری از طرف متخصصین برای جذب سرمایه های خارجی ارائه شد .از جمله این راهکارها که در مطالعات اولیه
ارائه شده است عبارتند از:






ایجاد فضای قانونی و امن  ,به عنوان اولین رکن در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی است  .لذا انتظار می رود در این
برنامه با انجام اصالحات ساختاری و شفاف سازی اقتصادی کشور  ،زمینه الزم برای حضور قویتر سرمایه گذاران خارجی
در عرصه های گوناگون فعالیت اقتصادی در ایران فراهم شود.
نظام اقتصادی باید با حل تنگناهای اقتصاد ملی زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد که این مهم بیش از
هر چیز نیازمند اصالح ساختار اقتصادی داخلی است  .تصویب قوانین در این جهت یك قدم اساسی است.
لزوم فراهم آوردن ابزارهای تبلیغاتی برای معرفی طرح های موجود در کشور در سطح جهانی برای آگاهی عالقه مندان
سرمایه گذاری در ایران
اعطای مشوق های مالی جهت تشویق سرمایه گذاری خارجی نظیر:
 )1تدوین ضوابط مشخص برای انتقال سود و سرمایه به خارج
 )2اعطای معافیت های مالیاتی
)3
)1
)3
)6

اعطای معافیت های گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آالت صنعتی و تولید و نیز معافیت از عوارض صادرات
کاالهای تولید شده برای تشویق سرمایه گذار خارجی .
برقراری نرخ های پائین برای استفاده از خدمات شهری
فراهم کردن امکان استفاده از بیمه سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی
تالش در جهت کنترل تورم و در نتیجه کاهش ریسك سرمایه گذاری که باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در
کشور می شود .



تالش در جهت گسترش زیر ساخت های اقتصادی نظیر راه ها  ,بنادر و سیستم های ارتباطی
آموزش نیروی کار غیر ماهر و توسعه منابع انسانی



تقویت زیر بناها و اصالح قوانین مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری











همراه با قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی باید سایر قوانین نیز همسو و هم جهت با قانون مذکور دستخوش
اصالحات و تغییرات شوند  .قانون مالیات ها  ,ساختار سیستم بانکی  ,قوانین اعتباری و قانون چك  ,قانون کار و قانون
بیمه های اجتماعی و تسریع در اجرای قانون تجارت الکترونیك از جمله این قوانین هستند.
تالش در جهت انجام اصالحات سیاسی و ایجاد امنیت سیاسی و کاهش تنش های سیاست داخلی و شفافیت در روابط
سیاسی برای کاهش دادن درجه ریسك سرمایه گذاری.
بسط و گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی با پی ریزی مناسبات سیاسی نوین و کارآمد با خارج متکی بر
اصل تنش زدایی در روابط بین المللی.
طراحی یك نظام قضایی کارآمد که بتواند عالوه بر نظارت دقیق بر عملکرد بنگاههای اقتصادی عمومی  ,زمینه مناسبی
برای رشد ابتکارات و آزادی عمل و بهره وری از استعدادها و ابتکارات مدیران دولتی فراهم آورد ،از شروط اصلی تحقق
امنیت سیاسی و اقتصادی در یك اقتصاد آزاد و مبتنی بر رقابت سالم است.
کوچك کردن اندازه دولت (با هدف کار آمدی) باعث می شود وزن ریسك سیاسی در ریسك ترکیبی (شاخص اندازه

گیری ریسك) کاهش یابد و اصالحات اقتصادی اثر بخش شوند.
می توان از موارد بسیار مهم قانون برنامه چهارم در ارتباط با قراردادهای  BOTبه ماده  21این قانون اشاره کرد که  ،به دولت
اجازه داده است جهت رشد اقتصادی  ،ارتقای فن آوری ،ارتقای کیفیت تولیدات  ،افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات
در قلمرو فعالیت های تولیدی اعم از صنعتی  ،معدنی  ،کشاورزی  ،زیربنایی  ،خدمات و فناوری  1391به منظور جلب سرمایه
گذاری اطالعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی مصوب  19ماده  3قانون تشویق و حمایت سرمایه
گذاری خارجی «ب» خارجی  ،زمینه های الزم را از طریق مذکور در بند ماده  3قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
فراهم نماید .الزم به ذکر است بند «ب»اجازه استفاده از روش  BOTدر بخش های مختلف را صادر نموده است.
در این قسمت با هدف امکانسنجی اجرای قراردادهای  BOTدر کشور به مطالعه تمام قوانین موجود در رابطه با این نوع
قرارداد ها پرداخته و موانع و محدودیت ها و حمایت ها و تسهیالت قانونی و اجرایی موجود را بررسی می نماییم .به دلیل اینکه
تجربه های اجرای  BOTدر کشور بسیار اندك است و فقط در بخش های خاصی از جمله ساخت و توسعه نیروگاه ها و سیستم
های حمل و نقل مانند جاده ها و بزرگراه ها رشد بیشتری داشته است به همین دلیل ذکر تمام محدودیت های قانونی و
اجرایی امکانپذیر نیست ،زیرا بسیاری از کمبودهای موجود در قانون و مقررات در رابطه با این نوع قراردادها در زمان اجرایی
شدن آن آشکار می شود .به همین دلیل در این بخش سعی شده با بهره گیری از نظرات طراحان این شیوه در کشور و مطالعه
مسیر اجرای قراردادهای موجود  BOTدر ،موانع و یا تسهیالت موجود را شناسایی کرده و در پی ایجاد چارچوبی مناسب برای
آن برآمد.
بطور کلی قوانینی که در کشور برای انواع قراردادها حاکم هستند ،در مورد قراردادهای  BOTنیز صدق می کنند .قوانین مربوط
به قراردادها شامل دو بخش می باشد :بخشی که موضوع قانون مدنی است و نسبت به اصل حق و تکلیف صحبت می شود
(قانون ماهوی) و بخش دیگر مربوط به تشریفات رسیدگی به اختالفات است که موضوع آیین دادرسی مدنی و کیفری میباشد.
(قانون شکلی)
اساساً طبق ماده  11قانون مدنی ،کلیه قراردادهایی که منعقد می سازیم تابع قانون مدنی کشور می باشد بعبارت دیگر حقوق
ما و طرف قرارداد ما (شرکت مجری پروژه) در خصوص مسایل مربوط به پروژه  BOTشامل موارد مندرج در قرارداد و قانون
مدنی است و در واقع کلیت حاکم بر قرارداد همان قانون مدنی می باشد .به همین دلیل تمام سرمایه گذاران خارجی ملزم به
عقد قرارداد با رعایت اصول مذکور در قانون مدنی می باشند .در مورد پذیرش سیستم قضایی و حل اختالف معموالً سرمایه
گذاران تمایل چندانی به پذیرش آن ندارند که این می تواند بخاطر عدم کفایت قوانین دادرسی و قضایی ایران در خصوص
پروژه های  BOTباشد.

از آنجائی که شرکت مجری پروژه یا ( )Project Companyبعنوان یك شرکت ثبت شده خارجی و در قالب یك کنسرسیوم در
قرارداد وارد می شود و پس از طی مراحلی که قبالً بدان اشاره شد با ورود سرمایه خود ،اقدام به تامین مالی ،ساخت  ،بهره
برداری و نهایتاً انتقال پروژه به دولت می نماید ،در نتیجه پروژه های  BOTمصداقی از سرمایه گذاری خارجی به شمار می روند
و باید تمام قوانین حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در مورد آن رعایت شود که مهمترین آنها  ،قانون تشویق و حمایت از
سرمایه های خارجی است ،بگونه ای که مفاد این قانون و آئین نامه اجرایی آن بهمراه قانون مدنی کشور ایران بعنوان قوانین
مطرح  BOTحاکم می شوند.
با توجه به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی  ،سرمایه هایی که مطابق این قانون به ایران وارد می شوند و به
تبع آن منافع حاصل از بکار انداختن این سرمایه ها ،مشمول حمایت قانونی دولت بوده و کلیه حقوق و معافیت ها و تسهیالتی
که برای سرمایه ها و بنگاههای تولیدی خصوصی داخلی موجود است درمورد سرمایه ها و بنگاههای خارجی نیز صادق خواهد
بود  ،در واقع با شرکتهای مجری پروژه ) (pcپس از اخذ مجوز ،مانند یك سرمایه گذاری داخلی به لحاظ قانون کار  ،گمرکی و
قوانین عمومی و مقررات کیفری و  ...برخورد می شود.
عالوه بر موارد اشاره شده فوق ،الزم است به منظور تشویق و تسهیل سرمایه گذاری به شیوه  BOTتمام موارد موجود در قوانین
و مقررات کشور که به نوعی مرتبط با قراردادهای  BOTمی شوند مورد توجه قرار گیرند تا با ایجاد شرایط سخت باعث ناکام
ماندن این پروژه ها و این نوع سرمایه گذاریها نگردند .اما بررسی تمامی قوانین و مقرراتی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم
فعالیت  BOTرا تحت تاثیر قرار می دهند کاری بسیار مشکل و پیچیده است .در نتیجه می توان با بررسی ارکان اساسی قوانین
عمومی یك کشور که مرتبط با پروژه های  BOTمی باشند به چارچوبی منطقی برای این نوع قراردادها در هر کشور رسید.
به دلیل اینکه در کشورمان قانون ویژه ای برای قراردادهای  BOTتعریف نشده است  ،اصلی ترین قوانینی که ناظر بر این نوع
قراردادها می باشند قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی هستند .به همین دلیل مفاد تعریف شده
در این قوانین می تواند تاثیر بسیاری بر روند اجرای این قراردادها داشته باشد.
الف) طبق اصل  11قانون اساسی  ،مالکیت عمومی تمامی سرمایه گذاری های زیربنایی جزء فعالیت دولتی (انحصار دولت)
دانسته شده است .فلذا آنرا از حیطه مالکیت بخش خصوصی خارج ساخته است و این در حالی است که توسط بخش خصوصی
پروژه های  BOTسرمایه گذاری می گردد.
ب) مطابق اصل  139قانون اساسی در صورت بروز اختالف  ،رسیدگی به ادعای جبران عادالنه خسارت وارده که دولت آن را
تضمین کرده است به عهده محاکم صالحیتدار ایرانی قرار گرفته است .که این مطالب بعضاً مورد اختالف می باشد و سرمایه
گذاران خارجی تمایلی ندارند که رسیدگی به اختالفات در محاکم ایرانی صورت گیرد بلکه تمایل دارند به داوری بین المللی
ارجاع گردد .در این خصوص در اصل  139قانون اساسی آمده است که در صورتی که رسیدگی به اختالفات در داوری بین
المللی بخواهد صورت گیرد باید طرح و پروژه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده باشد و ایشان اجازه داوری بین المللی را
داده باشند.
با توجه به اینکه اصوالً سرمایه گذاران خارجی بیشتر به درآمد حاصل از سرمایه گذاری پس از کسر مالیات و سایر هزینه های
اشاره شده توجه دارند ،طبیعی است که وجود مالیات  ،عوارض و سایر حقوق دولتی از جمله حقوق و سود بازرگانی ،می تواند
بر افزایش غیر ضروری هزینههای سرمایه گذاری ،موثر واقع شده و در مواردی نیز انگیزه های سرمایه گذاری را درکشور
تضعیف کند لذا وضع این هزینه ها بر سرمایه گذاری ،موجب انعکاس این هزینه ها با بهره های متعلقه در نرخ خدمات عرضه
شده و پیدایش یك فرایند تکراری در گردش مالی دولت خواهد شد .بویژه آنکه هزینه های زایدی را بر بودجه دولت تحمیل
می نماید.
در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی ،سرمایه گذار خارجی از کلیه حقوق ،حمایت ها و تسهیالتی که برای سرمایه
گذار داخلی موجود است خصوصاً در بحث مالیات ،بهره مند می شود .با توجه به این قانون به دلیل مدت طوالنی ساخت و بهره

برداری و انتقال پروژه ها  ،فقط چند سال اول آن مشمول معافیت مالیاتی قرار می گیرد  ،و چون سرمایه گذار خارجی نمی
تواند بدقت پیش بینی کند که هزینه های مالیاتی او چه خواهد شد پس ریسك هزینه های مالیاتی و عوارض باال برای او به
عنوان یك مانع جدی تلقی می شود.
در تمامی قوانین ،محدوده وسیعی از انگیزه ها و منافع برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است قوانین سرمایه گذاری باید
برای سرمایه گذاری به روش  BOTکه شکلی دیگر از سرمایه گذاری خارجی در پروژه های زیربنایی است قابل کاربرد گردد.
با در نظرگرفتن موارد ذکر شده در بخش های قبلی الزم است برای تهیه یك قانون و آیین نامه کلی و جامع برای اجرای
قراردادهای  BOTدر کشور ،از تجربه کشورهای موفق در اجرای این قراردادها و شرایطی که این کشورها برای هرچه عملی تر
شدن آن فراهم می نمایند و در نظر گرفتن شرایط موجود در کشور و همچنین نظرات و پیشنهادات متخصصین و مسئولین امر
در این زمینه استفاده نمود.
به همین دلیل در این تحقیق با استناد بر قوانین کشورهای مختلف در این زمینه و همچنین قوانین موجود در کشور در زمینه
جلب سرمایه های خارجی و اجرای قراردادهای  BOTپرسشنامه ای تهیه شد و با مراجعه به ،سازمانها و وزارتخانه های مختلف
که به نوعی متولی اجرای قراردادهای  BOTدر کشور هستند و استفاده از نظرات کارشناسی در این زمینه ،نحوه تاثیر این
قوانین در هر بخش و موانع و مشکالتی موجود بر در سر راه اجرای این قراردادها  ،مورد بررسی قرار گرفت.
در این پرسشنامه با توجه به نهاد و یا وزارتخانه مربوطه سواالتی در زمینه فعالیتهای انجام گرفته در راستای بکارگیری
قراردادهای  BOTدر آن بخش و مشکالت موجود بر سر راه این فعالیت ها مطرح شده و راهکارهایی برای هرچه اجرایی تر
شدن این قراردادها خواسته شده است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج بدست آمده  ،می توان به جمع بندی زیر رسید:
از نظر مسئولین و کارشناسان بخش های مختلف کشور  ،در تمام انواع پروژه ها با توجه به ویژگیهای مالی و طبیعت
بلند مدت قراردادهای  BOTعناوین زیر در قوانین سرمایه گذاری پروژه های  BOTاهمیتی خاص می یابد:
 )1مباحث مربوط به مالکیت زمین
 )2مسائل مربوط به مرجع حل اختالف
 )3حق تبدیل پول محلی به ارز خارجی
 )1اجازه انتقال وجه به کشور خارجی با ارز خارجی
 )3بازپرداخت کامل وامها و مفاصای سرمایه در صورت اتخاذ سیاستهایی توسط دولت که منجر به انتقال پروژه گردد (از
قبیل خلع ید  ،ملی کردن و تملك)
)6
)1
)9
)9

روشهای ساده گمرکی و اعطای مجوز ورود.
حق استخدام و اجازه ورود اتباع بیگانه مورد نیاز جهت ساخت  ،بهره برداری و نگاهداری پروژه.
حق تأسیس شرکت در کشور میزبان برای سرمایه گذاران خارجی.
نظامهای مالیاتی برای سرمایه گذاری خارجی.

 )11حق بیمه سرمایه برای سرمایه گذاران خارجی.
 )11تضمین در برابر حوادث مختلف سیاسی مانند ملی شدن و سلب مالکیت
قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب  1391اکثر موارد فوق را پوشش میدهد و تقریباً مطابقت مناسبی با
قراردادهای  BOTیافته است ولی وجود برخی از محدودیت ها اعمال شده توسط قوانین دیگر در کشور مشکالتی را بر سر راه
اجرای این نوع قراردادها بوجود آورده است که راهکارهای زیر برای آنها پیشنهاد می شود:

بر اساس نتایج کسب شده ،موارد مربوط به مالکیت زمین در پروژه ها از مهمترین مسائلی است که در این نوع قراردادها مطرح
می شود (مطابق اصل  11قانون اساسی) طبق این قانون اگر سازمانی زمین را در اختیار سرمایه گذار قرار دهد ریسك پروژه باال
خواهد رفت چون یکی از عناصری که برای سرمایه گذاری الزم است توسط یکی غیر از سرمایه گذار تامین می شود بنابراین
نیاز به تضمین های خاصی در این زمینه احساس می شود.
جهت رفع این مشکل تفسیری از قانون صورت گرفته که در آن تفکیك بین مالکیت و اداره بیان شده است ،بگونه ای که
سرمایه گذاری بنام دولت باشد ولی حق انتفاع به بخش خصوصی واگذار می گردد.
بعنوان مثال در مورد بزرگراه های وزارت راه که اخذ عوارض آن توسط بخش خصوصی می باشد ویا نیروگاههای وزارت نیرو که
بهره برداری آن توسط شرکت خصوصی صورت می گیرد.
در تبصره ماده  2قانون تشویق وحمایت از سرمایه های خارجی نیز این مورد تاکید شده است که  :قانون مربوط به تملك اموال
غیر منقول اتباع خارجی مصوب  1311/13/16کماکان به قوت خود باقی می باشد .تملك هر نوع زمین به هر میزان بنام
سرمایه گذاری خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
در زمینه مجوز تبدیل ارز و اجازه انتقال سود و اصل سرمایه محدودیت خاصی وجود دارد و بانك مرکزی با مجوز دولت به
میزان تعیین شده اجازه خروج اصل و سود سرمایه را پس از کسر مالیات و با نرخ تبدیل آن زمان را صادر می نماید .پرداخت
ها در ایران به هر دو صورت ریالی و ارزی امکانپذیر است  .در برخی پروژه ها  % 111به صورت ریالی پرداخت می شود که
بانك مرکزی به نسبتی که در قرارداد تعیین شده است می تواند آن را به ارز تبدیل کند .به این منظور الزم است با توجه به
تغییر نرخ ارز معموالً پیش بینی تعدیل برای پرداخت های ریالی صورت گیرد و یا پرداخت ها به صورت ارز خارجی انجام گیرد
تا نیاز به دادن تضمین های تبدیل نیز وجود نداشته باشد.
در زمینه مرجع حل اختالف برای رعایت اصل  139قانون اساسی ،از آنجائی که  ،هیچگونه قانون خاص و یا چارچوب مدون
قانونی برای پروژه های  BOTنداریم  ،سرمایه گذاران خارجی در ابتدای انجام قرارداد شرط می کنند که بایستی مصوبه مجلس
شورای اسالمی مبنی بر اجازه به داوری بین المللی را به وی ارائه دهیم تا پس از آن ،انعقاد قرارداد صورت گیرد .ولیکن مشکل
موجود آن است که اخذ این مجوز نیازمند پروسه و فرایند طوالنی است که باعث تعویق افتادگی شدید قرارداد و پروژه خواهد
شد .به همین دلیل راه چاره در آن دیده می شود که در قرارداد بر سر مرجع داوری بین المللی توافق صورت گیرد و در صورت
بروز اختالف  ،طرف ایرانی مصوبه مجلس را پی گیری نماید .بدین ترتیب توافق موقت حاصل می گردد ولی در صورت بروز
اختالف در صورتی که مجلس این مجوز را به دستگاه ذیربط و پروژه آن ندهد  ،طرف ایرانی داوری را خواهد باخت چرا که
بدون مصوبه مجلس مجاز به شرکت در داوری بین المللی نیست و حتماً بایستی در محاکم ایرانی رفع اختالف صورت گیرد.
این مطالعه با هدف شناخت قراردادهای مقررات موجود در کشور و در نتیجه گسترش کاربرد این قراردادها نگارش شده است.
در تحقیق ارائه شده روند انجام مطالعات به ترتیب زیر ارائه شده است:
ابتدا با ذکر اهمیت ساخت و توسعه ساختارهای زیربنایی ،به مشکالت دولت ها در توسعه این ساختارها از جهت کمبود منابع
مالی اشاره شده است  .برای رفع این مشکل و همچنین با هدف خصوصی سازی و انتقال فعالیت های دولت به بخش خصوصی
روش های تامین مالی با استفاده از سرمایه های خارجی در قالب قراردادهای BOT,BOO, BOOTو غیره معرفی شده اند.
در این بخش تمام موارد مربوط به قراردادهای  BOTمانند ساختار این قراردادها ،انواع توافقنامه های موجود ،طرف های درگیر
در آن  ،نحوه تامین مالی  ،ریسك های موجود در پروژه  BOTو نقش دولت در این قراردادها معرفی و نمونه هایی از کاربرد
قرارداد  BOTدر کشورهای مختلف آورده شده است  .هدف شناخت قراردادها ،نحوه کاربرد آنها در کشورهای مختلف و عوامل
موثر بر موفقیت و شکست آنها بوده است.
در قراردادهای  BOTبا توجه به اینکه دولت مسئولیت های خود را به بخش خصوصی منتقل نموده است ولی نقش بسیار موثر
و فعالی در تمام مراحل آن ایفا می کند .تمام موارد ذکر شده در زمینه فعالیت های دولت را می توان در قالب تدوین ساختار

مناسبی برای این قراردادها عنوان کرد .به عبارت دیگر موارد فوق باید در قوانینی که دولت برای اجرای قراردادهای BOT
احتیاج دار د  ،در نظر گرفته شوند  .به همین دلیل الزم است برای نوشتن چنین ساختاری تمام قوانین موجود در کشور که
مرتبط با این قراردادها هستند  ،مطالعه و بررسی شوند  .هدف اصلی این تحقیق نیز به این موضوع اختصاص دارد  .در واقع
تالش شده با مطالعه قوانین کشور ،موانع و محدودیت های موجود شناسایی گردد که این امر در فصل پنجم آن تحقق یافته
است.
از میان تمام این قوانین ،قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در حال حاضر عالوه بر قانون مدنی که موضوع تمام
قرارداد هاست ،قانون حاکم برقراردادهای  BOTبه شمار می رود .با بررسی های انجام شده این نتیجه حاصل شد که اصالحات
انجام گرفته در قانون جدید مصوب  1391بسیاری از قوانین مرتبط با  BOTرا پوشش داده است.
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