اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح الزام دولت به اقدام قانوني عليه شركتهایي كه به تحریمهای
ضدایراني ایاالت متحده آمریكا پيوستهاند»

مقدمه
با فرارسیدن روز اجراي برجام و تعلیق تحریمهاي هستهاي ،زمینه اقتصادي براي جذب همكاري اشخاص حقیقي و
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال چهارم

شماره ثبت:
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حقوقي خارجي اعم از خصوصي و دولتي فراهم شد .دستگاههاي اجرایي كشور بسته به نیازهاي فني ،مالي ،خدماتي
و ...با همكاري سازمان سرمایهگذاري و كمکهاي اقتصادي و فني ایران شروع به تعریف پروژههاي همكاري بینالمللي
كردند .با توجه به چشمانداز مثبت تعامالت بینالمللي در سایه تعلیق تحریمها و همچنین بهواسطه عطش دستگاهها
در راستاي رفع نیازهاي خود ،توجه به موضوع بازگشت احتمالي تحریمها ،آنطور كه بایدوشاید در قراردادهاي
همكاري خارجي گنجانده نشد؛ حتي در مواردي كه دستگاهها نسبت به موضوع اسنپ بک 1حساسیت داشتند و

شماره چاپ:
1475

تالش ميكردند این موضوع در قرارداد گنجانده شود و از طریق آن براي شركت یا بانک خارجي تعهداتي ایجاد كنند
معموالً طرف خارجي زیر بار نميرفت .محرمانه نگاه داشتن مفاد اغلب این قراردادها نیز موجب شد نظارت عمومي و

تاریخ چاپ:
ــــ

مطالبه مردمي نسبت به این موضوع انجام نشود.
با گذشت زمان و روي كار آمدن ترامپ در آمریكا زمزمههاي خروج از برجام شنیده شد .بسیاري از شركتهاي

معاونت پژوهشهای

خارجي فعال در ایران ،پیش از خروج رسمي آمریكا از برجام ،كسبوكار خود را جمع كرده و از ایران خارج شدند؛

دفتر مطالعات اقتصادی

بقیه شركتها (عمدتاً شركتهاي بزرگ) پس از خروج آمریكا از برجام و در موعد 3ماهه و 6ماهه پس از آن به فعالیت

اقتصادی
سایر دفاتر:
مطالعات زیربنایي
مطالعات انرژی ،صنعت
و معدن

مشخصات گزارش

خود در ایران خاتمه دادند.
اطالعات جامعي در مورد ضرر و زیان تحمیل شده به شركتهاي ایراني درنتیجه خروج غیرمنتظره شركتهاي
خارجي در دست نیست ،اما ميتوان ادعا كرد كه بهواسطه خاتمه ناگهاني فعالیت این شركتها ،ضرر و زیان قابل
توجهي به اقتصاد ایران وارد شد و بسیاري از فرایندهاي تولیدي و خدماتي متوقف شد.
خروج ناگهاني آمریكا از برجام و خاتمه فعالیت شركتهاي خارجي در ایران ،یكي از موضوعاتي است كه باید از

شماره مسلسل:
22016630
تاریخ انتشار:

آن درس گرفت و همچنین باید از طریق قاعدهگذاريهاي كارآمد ،اوالً از تكرار آن جلوگیري كرد و ثانی ًا همكاريها
و تعامالت آتي را منوط به جبران خسارتهاي گذشته نمود .در ادامه پس از نقد و بررسي طرح ،پیشنهادهایي جهت
رفع دغدغههاي فوق ارائه شده است.
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 .1سازوكار بازگشت تحريمها عليه ايران مطابق مفاد برجام.
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مفاد طرح
مادهواحده ـ در قراردادهاي تجاري دولت یا شركتهاي تابعه جمهوري اسالمي ایران با شركتها و طرفهاي خارجي ،شركتها و
طرفهاي خارجي در صورت عدم پایبندي به قرارداد ،به بهانه تحریمهاي ضدایراني ایاالت متحده آمریكا ،متعهد به پرداخت جریمه؛
معادل درصدي از كل قرارداد گردند .ضمناً هر شركتي كه از قوانین تحریمي آمریكا علیه ایران تبعیت كند و به تعهدات خود عمل
ننماید براي هرگونه قرارداد جدید در آینده با دولت جمهوري اسالمي ایران و شركتهاي داخلي ،مشمول جریمه معادل درصدي از
كل قرارداد آیندهاش گشته و در اولویت ثانویه نسبت به شركتهایي كه از قوانین تحریمي ایاالت متحده آمریكا تبعیت نكردهاند قرار
ميگیرند.
نقد و بررسي طرح
قاعدهگذاري اقتصادي صحیح اقتضا دارد كه كنشگران خوشرفتار تشویق و كنشگران بدرفتار تنبیه شوند؛ متأسفانه در موضوع تعامالت
خارجي ،معموالً خالف این قاعده روي ميدهد .شركتهاي بزرگ خارجي كه در دورههاي مختلف خلف وعده كردهاند ،پس از یک
گشایش سیاسي و اقتصادي ،مجدد ًا در صدر لیست شركتهاي پیشنهادي طرف تعامل قرار ميگیرند .مثال بارز این ادعا ،شركتهاي
فرانسوي توتال و پژو هستند كه پس از برجام ،عليرغم بدعهديهاي پیشین مجدداً پروژههاي بزرگي را در ایران در اختیار گرفتند.
لذا باید گفت كه نفس وضع جریمه و مجازات علیه شركتهاي بدرفتار خارجي از طریق قاعدهگذاري حقوقي ،امري مقبول و
پسندیده است .اما این قاعدهگذاري حقوقي باید دو ویژگي مهم داشته باشد:
 .1بهگونهاي باشد كه هزینه سیاسي و اقتصادي هر دو تصمیم زیر را افزایش دهد:
الف) خروج شركت خارجي فعال در ایران ،ب) ورود مجدد شركت بدرفتار به اقتصاد ایران.
 .2بهگونهاي نباشد كه دست مسئوالن اجرایي را در زمان عقد قراردادهاي مهم ببندد؛ بهبیاندیگر این قاعدهگذاريها نباید منجر
به خودتحریمي شود .چهبسا در شرایط خاص  ،عقد قرارداد با یک شركت خارجي در یک حوزه راهبردي مستلزم نادیده انگاشتن
رفتارهاي پیشین آن شركت باشد.
لذا مي توان گفت كه دو ویژگي فوق در حقیقت باعث توازن و تعادل در موضوع قراردادهاي همكاري خارجي خواهند شد كه از
یک طرف هزینه شركتهاي خارجي را در شرایط تصمیمهاي یکجانبه افزایش ميدهد و از طرف دیگر دست مسئوالن اجرایي را در
راستاي تأمین نیازهاي كشور باز ميگذارد.
نكته دیگر آنكه ضروري است سطح همكاري پیشین شركتهاي خارجي ،در نوع قاعدهگذاريهاي آتي لحاظ شود .در این راستا
باید بین سه نوع همكاري تفاوت قائل شد:
 .1شركتهایي كه بهموجب تحریمهاي آمریكا از اقتصاد ایران خارج شده و قرارداد با طرف ایراني را یکطرفه فسخ كردند.
 .2شركتهایي كه براي اولین بار وارد تعامل با اشخاص حقیقي و حقوقي ایراني ميشوند.
 .3شركتهایي كه بهرغم تحریمهاي آمریكا به فعالیت خود در ایران ادامه دادهاند.
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پيشنهاد حكم جایگزین مادهواحده
درنهایت با هدف تحقق مطالب و نكات فوق ،پیشنهاد ميشود متن طرح به شرح زیر تغییر كند:
«مادهواحده ـ عقد قرارداد بين دستگاههای دولتي و شركتهای تابعه جمهوری اسالمي ایران با شركتها و
طرفهای خارجي ،عالوهبر قواعد و مقررات عمومي ،منوط به رعایت قواعد زیر است:
الف) اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي كه بهموجب تحریمهای آمریكا ،قرارداد با طرف ایراني را یكطرفه فسخ كردهاند،
در صورت تمایل به تعامل مجدد با اقتصاد ایران ،موارد چهارگانه زیر براساس تبصره « »1مادهواحده در مورد آنها اجرایي ميشود:
 پرداخت كليه ضرر و زیانهای مالي ،تجهيزاتي و خدماتي وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي ایراني كه درنتيجه
خروج یكطرفه شركت مذكور از قرارداد ،به اقتصاد ایران وارد است (بهعنوان درصدی از كل قرارداد آتي شركت)
 تعهد شخص حقيقي یا حقوقي خارجي به عدم تبعيت از تحریمهای آمریكا (درج در قرارداد)
 تعهد شخص حقيقي یا حقوقي خارجي به پرداخت جریمه قابل توجه در صورت تصميم به فسخ یكطرفه قرارداد
درنتيجه تحریمهای آمریكا
 جانمایي چنين شركتهایي در اولویت ثانویه نسبت به اشخاص موضوع بندهای «ب» و «ج» این ماده
ب) اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي كه برای اولين بار وارد تعامل با اشخاص حقيقي و حقوقي ایراني ميشوند
مكلف به رعایت موارد زیر هستند:
 تعهد شخص حقيقي یا حقوقي خارجي به عدم تبعيت از تحریمهای آمریكا (درج در قرارداد)
 تعهد شخص حقيقي یا حقوقي خارجي به پرداخت جریمه حداكثر تا دو برابر سرمایهگذاری برنامهریزی شده در
صورت تصميم به فسخ یكطرفه قرارداد درنتيجه تحریمهای آمریكا
ج) اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي كه بهرغم تحریمهای آمریكا به فعاليت خود در ایران ادامه دادند ،مشمول
مشوقهایي نظير معافيتهای مالياتي یا ماليات ترجيحي ،خدمات زیربنایي ارزانقيمت ،خدمات مالي و ...خواهند بود.
جزئيات این مشوقها مطابق آیيننامهای است كه به تصویب هيئت وزیران ميرسد.
تبصره « »1ـ جانمایي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي متقاضي همكاری اقتصادی با ایران در گروههای سهگانه
فوق و همچنين نظارت بر رعایت الزامات و قواعد فوق ،برعهده سازمان سرمایهگذاری خارجي و كمكهای فني ایران
خواهد بود .بنا به ضرورت ،به پيشنهاد باالترین مقام اجرایي دستگاه طرف قرارداد با اشخاص خارجي و با موافقت شورایي
متشكل از معاون اول رئيسجمهور ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،رئيس سازمان سرمایهگذاری خارجي و كمكهای فني
ایران و یكي از وزرای دولت (متناسب با موضوع قرارداد) ،عقد قرارداد با اشخاص خارجي بدون رعایت برخي از الزامات
مطرح شده ذیل بندهای «الف»« ،ب» و «ج» بالمانع است.
تبصره « »2ـ دولت موظف است گزارش اجرای این قانون ،مشتمل بر موارد استثنا شده به استناد ذیل تبصره «»1
این ماده را بهصورت ساليانه به مجلس شورای اسالمي ارائه نماید».
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