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 متقابل در چارچوب عیب یهاي نفتقرارداد یبررس
  مضاعف یمدل مخاطرات اخالق 

 
  1محمدمهدي عسکري

  2حمیدرضا معبودي 
  

  02/08/1396تاریخ پذیرش:        13/02/1396: دریافتتاریخ 

  :چکیده
) ل سومهاي بیع متقابل (نسدر مقاله پیش رو با استفاده از رویکرد مخاطرات اخالقی مضاعف، قرارداد

ست. مده اسازي شده و با استفاده از تابع تولید کاب داگالس قرارداد بهینه در این حالت به دست آمدل
یت ي بیع متقابل موقعهادهد قراردادسازي ریاضی قرارداد بیع متقابل نشان مینتایج حاصل از مدل

+پاداش قراردادها نوعی قرارداد هزینهزیرا این بهینه اول و دوم مخاطرات اخالقی مضاعف را ندارند 
ائه باشند و قطعی بودن مقدار دستمزد قبل از آغاز عملیات، انگیزه کافی براي کارگزار جهت ارمی

 مضاعف مقادیر بهینه با توجه بهدهد. در مدل مخاطرات اخالقی سطوح تالش بهینه را ارائه نمی
رفین طآید. از آنجا که تولید ناشی از تالش مشترك مطلوبیت انتظاري کارفرما و کارگزار به دست می

شود اي طراحی میباشد، براي نزدیک شدن به موقعیت بهینه، قرارداد باید بلندمدت بوده و به گونهمی
 . که هردو طرف در سود و زیان پروژه شریک هستند

  JEL :D86 ،D82 ،L24 بنديطبقه

  مضاعف، تابع کاب داگالس یمتقابل، مخاطرات اخالق عیب ی: قرارداد نفتهادواژهیکل
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  . مقدمه1
 اقتصادي رشد بر شگرفی آثار هاآن در گذاريسرمایه که ملی هايپروژه از نوع ترینمهم

 گام در هاپروژه این در گذارياست. سرمایه گاز و هاي نفتپروژه داشت، خواهد کشور
 دخواه همراه به کشور را براي باالیی بسیار بازده بلندمدت در ولی است برهزینه بسیار اول

است.  الیم منابع جذب ذخایر این از سریع برداريبهره براي نکته ترینمهم داشت. لذا
 این در یاصل کمبود و دارند محدودي داخلی منابع توسعه، حال در کشورهاي بسیاري از
 مبودها،ک این دلیل است. به ماهر کار نبود نیروي و ايسرمایه وجوه کمبود کشورها،

 جذب کنند. جهت اتکا خارجی گذارانسرمایه به ناچارند بالقوه گذارانسرمایه
 موثر طور به هانآ مالی منابع از که شود داده اطمینان هاآن به باید خارجی، گذارانسرمایه

 براي ذالشد.  خواهد بازگردانده هاآن به گذاريسود سرمایه و شده استفاده کارآمد و
 امتیازي، ايقرارداده از انواع ذخایر، از برداريبهره و استخراج هايپروژه مالی تامین

  ).1394شود (احمدیان و ورهرامی، می استفاده خدماتی یا و مشارکتی
هاي شرکت طرف قرارداد از درآمد حاصل از فروش هاي قراردادي هزینهاگر در سیستم

نامند. قراردادهاي خرید می 1»قرارداد خرید خدمت«نفت جبران شود نوع قرارداد را 
به موجب آن حق الزحمه شرکت طرف قرارداد بر  خدمت بر دو نوع است: قراردادهایی که

قراردادهاي ریسکی «حسب سود تعریف شده و عامل ریسک نیز در آن وجود دارد، به نام 
شود. قراردادهایی که به موجب آن حق الزحمه شرکت طرف قرارداد شناخته می 2»خدمت

 3»متقراردادهاي خالص خد«شود اصطالحًا به صورت ثابت و معینی پرداخت می
متقابل حالت خاصی از قراردادهاي ریسکی خدمت هستند که گویند. قراردادهاي بیعمی

پیمانکار طرف قرارداد، عملیات مربوط به اکتشاف و توسعه را در قبال دریافت 
  ).1392فرد، فر و طاهريدهد. (سلیمیاي معین انجام میالزحمهحق

 

1. Service Contracts 
2. Risk Service Contracts 
3. Pure Service Contracts 
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گیري قرارداد بین آحاد اقتصادي شکلنظریه قرارداد در علم اقتصاد به بررسی نحوه 
گیرند مربوط به شرایط عدم تقارن هایی که معموًال مورد بررسی قرار میپردازد. قراردادمی

هاي مورد بررسی در این نظریه مربوط به اطالعات بین آحاد اقتصادي هستند. یکی از الگو
تعیین یک  اد به دنبالباشد. نظریه قرارد(کژمنشی) میان طرفین می 1مخاطرات اخالقی

چارچوب قرارداد بهینه است؛ به این معنا که با تحمیل حداقل هزینه به کارفرما، انگیزه الزم 
  . براي کارگزار جهت انجام تالش بهینه ایجاد شود

ت مخاطرا مدل وهاي بیع متقابل در چارچوب نظریه قرارداد مقاله حاضر، به بررسی قرارداد
قاله، مدوم  پردازد. پس از مقدمه، در بخشارائه قرارداد بهینه میاخالقی مضاعف، جهت 

سوم،  شود. در بخشمطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد نظر بطور مختصر مرور می
تخراج ه اسشود. سپس قرارداد بهینمتقابل معرفی میهاي نسل سوم بیعهاي قراردادویژگی

 ن مقالهشود. در پایابهینه اول و دوم مقایسه می متقابل با موقعیت شده و قرارداد بیع
  گیرد. گیري صورت میبندي و نتیجهجمع

  

تجربی. مروري بر مطالعات 2  
هاي یابی تسهیم ریسک در قرارداد) در مقاله خود به بهینه1394سیدنورایی و علیمرادي (

هاي فرآیند انعقاد قرارداددر این مقاله، بیع متقابل با استفاده از نظریه نمایندگی پرداختند. 
با در نظر گرفتن کژمنشی و با  3نفت و شرکت بین المللی 2بیع متقابل بین شرکت ملی نفت

نتایج نشان . شده استسازي گریز و ریسک خنثی مدلدو فرض متفاوت پیمانکار ریسک
دهد تا المللی میاي به شرکت نفت بینقرارداد بهینه، قراردادي است که انگیزهدهد، می

هاي خود را در مواجهه با رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک حداقل سازد. در این هزینه
اي سقف ثابت اما هزینه سرمایه ها توسط کارفرما غیربهینه استقرارداد پوشش کامل هزینه

توان یک می داد کند. نتایج نشانها را تقبل میندارد و پیمانکار بخشی از افزایش هزینه
 

1. Moral Hazard 
2. National Oil Company 
3. International Oil Company 
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المللی نفت، رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک تعادلی بین آثار کژمنشی شرکت بینرابطه 
  .ایجاد کرد

نحوه  وردم در مدلی براي قرارداد بیع متقابل ) به ارائه1394احمدیان و ورهرامی (
بیان  زيمدلسا قسمت پرداخته و در مشترك مخازن در استخراج بهینه نقطه به دستیابی

 شرکت و مخزن کشور دارنده یعنی تجاري قرارداد قرارداد، دو طرفداشتند که در هر 
 ندهدار کشور عتمنف تابع هستند. لذا قرارداد انعقاد از منفعتی دنبال کسب گذار بهسرمایه
 سازي حداکثر نمودهتهی قید به نسبت را آن و کرده بیان در قرارداد بیع متقابل را مخزن

 ازپرداختب محدودیت به نسبت را گذارسرمایه شرکت مطلوبیت تابع بعد، مرحله اند. در
 که است جایی استخراج، بهینه نقطه که به این نتیجه رسیدند و نمودند آن حداکثر به سود
  کند.می حداکثر قیودشان نسبت به را قرارداد طرف دو منفعت تابع

ر بیع متقابل دهاي نفتی اي به بررسی قرارداد)، در مطالعه1392فرد (فر و طاهريسلیمی
ختار ه ساکها حاکی از این بود چارچوب مدل مخاطرات اخالقی پرداختند. نتایج کار آن

و  ا نداردقی رمتقابل شرایط موقعیت بهینه اول و دوم مدل مخاطرات اخال قراردادهاي بیع
اه از کوت رتندمهمترین نقاط ضعفی که موجب شده است که این قراردادها بهینه نباشند عبا

  ها و معین بودن مبلغ قرارداد قبل از شروع عملیات.ودن عمر آنب
سازي ) تابع تولید نفت پویاي دریایی نوروز و سروش را مدل2012( 1قندي و لین

کردند. این میادین توسط شرکت نفتی شل و تحت قرارداد بیع متقابل، اکتشاف و توسعه 
رکت ملی نفت ایران بررسی شده و با اند. در این پژوهش رفتار واقعی و قراردادي شیافته

دهد نمودار تولید نمودار تولید تحت شرایط قرارداد بهینه مقایسه شده است. نتایج نشان می
این قرارداد با نمودار بهینه تولید متفاوت است. علت این تفاوت، نرخ تنزیل و عدم شفافیت 

  برداري بیان شده است.رفتار شرکت ملی نفت در دوره بهره
گذار و ) در مقاله خود به بررسی رابطه میان سرمایه2016و همکاران ( 2گاراور

کند که چطور سطح تالش کارآفرین پرداخته و به طور خاص، این مسأله را بررسی می
 

1. Ghandi and Lin (2012) 
2. Vergara et al. (2016) 
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دهد به طوري که غیرقابل مشاهده بازیگران، حقوق صاحبان سهام را تحت تاثیر قرار می
گذار شود. آنان مسأله حداکثرسازي کارآفرین را در کارآفرین تمایل دارد، تسلیم سرمایه

دهند که سهم سرمایه گذار کنند و نشان میحل می 1حالت مخاطره اخالقی مضاعف
هاي نظري این تحقیق به طور واقعی محدود بوده و بنابراین دستمزد کارا وجود دارد. یافته

  هده است. گذاران قابل مشاهاي بین کارآفرینان و سرمایهدر قرارداد
سپاري را به هاي اطالعاتی ترتیبات برون) در مقاله خود سیستم2012و همکاران ( 2الیتزر

عنوان یک بازي غیرمشارکتی میان دو بازیکن یعنی یک شرکت و یک فروشنده (به 
سازي کردند. بازي بین دو بازیکن یک مشکل مخاطره اخالقی سپاري) مدلصورت برون

فقیت سیستم اطالعات پروژه برون سپاري به تالش هر دو بازیکن مضاعف ذاتی دارد. مو
شود بر آن قرارداد ها هزینه بر است و به طور مستقیم نمیبستگی دارد. تالش براي آن

بست. هر دو طرف در تصمیم گیري تاثیر تصمیماتشان بر تالش طرف مقابل را در نظر 
مخاطره اخالقی (اولین بهترین) با راه حل حل بهینه بدون مشکل گیرند. در این مقاله راهمی

ها با فرض بهینه در حالت مخاطره اخالقی مضاعف (دومین بهترین) مقایسه شده است. آن
شود، یک قانون وري شرکت میوري فروشنده منجر به افزایش بهرهاینکه افزایش بهره

زیابی دینامیک مدل با این هاي الزم براي فروشنده ارائه داده و به ارتسهیم براي ارائه مشوق
  قانون پرداخته اند.

) در مقاله خود به بررسی قرارداد بهینه در حالت وجود مخاطرات اخالقی 2008( 3سان
کارفرما پرداخته است. با استفاده -مضاعف و تابع کاب داگالس در قالب تئوري کارگزار

ز مطلوبیت غیرمفید هر دو ها ثابت کردند که قرارداد بهینه خروجی خالص ااز این مدل، آن
ها براي حل مشکل مخاطرات اخالقی سازيکند و برخی سادهطرف را حداکثر می

وري تولید، اهمیت نسبی عوامل و ریسک گریزي ارائه مضاعف را با در نظر گرفتن بهره

 

1. Double Moral Hazard 
2. Elitzur et al. (2012) 
3. Sun (2008) 
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دهد. این مقاله مدل مخاطرات اخالقی مضاعف با تابع کاب داگالس را در سه مورد می
  کند.گریزي، ریسک خنثی بودن و حالت عمومی) بررسی می مجزا (ریسک

گزار کار دهد در تولیدات مشترك که کارفرما وهمانطور که بررسی مطالعات نشان می
ست ااسب هر دو در تولید مشارکت دارند، استفاده از مدل مخاطرات اخالقی مضاعف من

ات ب مخاطرارچومتقابل را در چهاي نفتی بیعاما هیچ کدام از مطالعات انجام شده قرارداد
ب مدل ارچوچهاي بیع متقابل در اند. در این مقاله قرارداداخالقی مضاعف بررسی نکرده

گالس در نظر ) با تابع تولید کاب دا2008مخاطرات اخالقی مضاعف و مشابه مطالعه سان (
  گرفته شده است. 

 فاخالقی مضاع هاي بیع متقابل در چارچوب مدل مخاطرات. بررسی قرارداد3

ه بوجه تهاي بیع متقابل در چارچوب نظریه قراردادها، با به منظور بررسی قرارداد
رسی هاي این قراردادها باید مدل مناسب مخاطرات اخالقی انتخاب شود. برویژگی
دهد هاي مختلف مخاطرات اخالقی مضاعف نشان میهاي نفتی و مقایسه مدلقرارداد

ها مدل ل مخاطرات اخالقی مضاعف نسبت به سایریابی به قرارداد بهینه، مدجهت دست
  تر است. مناسب

ی در مدل مخاطرات اخالقی مضاعف، مخاطرات اخالقی هر دو طرف قرارداد یعن
گزار کار شود. در این مدل مشکل کژمنشی در طرفکارفرما و کارگزار در نظر گرفته می

 داشتهنباشد یا وجود همیشه مثبت است ولی در طرف کارفرما ممکن است وجود داشته 
. در است سازي کارفرما، حداکثر کردن منافع مشتركباشد. در مدل مضاعف مساله بهینه

ثر ر، حداکرگزاحالی که در مدل پایه، کارفرما منافع خودش را با توجه به منافع ثابت کا
ه بکند. در مدل مضاعف به دلیل مشارکت کارفرما در تولید، حساسیت دستمزد می

یش رد افزااندار قرارداد بهینه کمتر از حالت استاندارد است. زیرا در حالت استمحصول د
ش فزایشود ولی در این حالت ادر محصول به طور کامل در پاداش کارگزار منعکس می

در محصول با یک کاستی در پاداش کارگزار منعکس خواهد شد. به طور خالصه 
  اعف عبارتند از:هاي مدل مخاطرات اخالقی مضترین ویژگیمهم
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  تالش کارفرما و کارگزار هر دو بر سطح تولید اثرگذار است. -
  بیش از دو سطح عملکرد و سطوح تالش پیوسته داریم. -
  مسأله کارفرما حداکثر کردن منافع مشترك است. -
  بر است.تالش غیرقابل مشاهده و نظارت هزینه -
  ردرا در نظر بگیقرارداد انگیزه باید انگیزه کارفرما و کارگزار (هردو)  -
 مشکل کژمنشی در طرف کارگزار همیشه مثبت است ولی در طرف کارفرما ممکن -

  است وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.
  شود.هاي انگیزشی در نظر گرفته میسهم ریسک بین هر دو طرف در کنار مشوق -
رما ارفا کافزایش در محصول با یک کاستی در پاداش کارگزار منعکس خواهد شد زیر -

 نیز در تولید مسئول است.
 

  . ساختار مالی و اجزاي نسل سوم قرارداد بیع متقابل نفتی 1- 3
ي ز سواها از نحوه اجرا و انتقادات مطروحه طی سه دهه گذشته، به واسطه ارزیابی

ه این نسخ هاي بیع متقابل مورد اصالحات اساسی واقع شد و آخرینکارشناسان، قرارداد
بلغ ادها، مراردباشد. در نسل سوم قهاي بیع متقابل میقرارداد موسوم به نسل سوم قرارداد

ز اشنهادي ه پیعقاد مشخص نیست و مناقصه بر مبناي کمترین نرخ بازدقرارداد در هنگام ان
از  رفی شدهط معهاي نفتی معتبر بین المللی که حائز حداقل استانداردها و شرایمیان شرکت

  شود. سوي شرکت ملی نفت ایران باشند، برگزار می
کمیل تبه  سپس پیمانکار مهلتی (حداکثر دو سال) دارد تا تحت نظارت کارفرما نسبت

ه براي ناقصمهاي مختلف اجزاء پروژه، و متعاقب آن برگزاري جزئیات و تدوین استاندارد
ی ات قیمتنهادهاي مختلف پروژه اقدام نماید. ارزش نهایی قرارداد پس از دریافت پیشبخش

  مناقصات مربوطه تعیین خواهد شد.
علل بروز مخاطرات اخالقی ها در دو سال اول، به عنوان یکی از باز بودن سقف هزینه

 میتواند در این فاصله پیمانکارهاي بیع متقابل نسل سوم برشمرده شده است. در قرارداد



  1396، بهار 22اقتصاد انرژي ایران، سال ششم، شماره  پژوهشنامه 114
 

 

. در پاسخ مطرح شده است که این گزاره که هرچه ها را تا حد امکان افزایش دهدهزینه
ي نیز بیشتر تر گردد، سود وهزینه پیمانکار بیشتر باشد و یا طول زمان اجراي پروژه طوالنی

هاي بیع متقابل منعقده میزان سود به خواهد بود از اساس صحیح نیست، زیرا در قرارداد
اي براي پیمانکار وجود ندارد تا اقدام به طور موثر ثابت بوده است، و لذا هیچ انگیزه

ه افزایش هزینه و یا اطاله زمان به نفع خود یا به ضرر شرکت ملی نفت ایران نماید. در نتیج
اي براي نشان دادن هزینه بیش از مقدار واقعی براي پیمانکار وجود ندارد. از سوي انگیزه

تر گردد شاخص نرخ دیگر از آنجا که مبلغ قرارداد ثابت است و هر اندازه پروژه طوالنی
اي براي تطویل پروژه ندارد. یابد، پیمانکار انگیزهبازگشت سرمایه به طرف منفی کاهش می

هاي بیع متقابل نیز ). سایر اجزاي نسل سوم که در سایر قرارداد1391ی و همکاران، (ابراهیم
  باشد.مشترك است، به شرح جدول زیر می

  اجزاي قرارداد بیع متقابل: 1جدول 
  کارفرما (شرکت ملی نفت)  کارگزار (شرکت نفتی خارجی)  طرفین قرارداد

  وظایف

هاي انجام فعالیتانجام عملیات اکتشاف، توصیف و توسعه، 
ولید تینه مهندسی، آموزش نیروي انسانی، انتقال تکنولوژي و مسیر به

، لیاتبراساس مهندسی مخزن، تأمین مالی پروژه، پرداخت اولیه ما
فت ازیابهاي ازدیاد برداشت و خرید و تامین تجهیزات، تامین هزینه

ناسب موش رب هاي مازاد بر پیش بینی اولیه، انتخاثانویه، تقبل هزینه
  براي استخراج نفت (روشی که بازدهی بیشتري دارد)

انجام عملیات تولید، بازپرداخت 
هاي کارگزار، پرداخت هزینه

  هاي عملیاتیهزینه

  نتایج عملکرد
هاي حفر شده هاي تولیدي از ابتداي دوره، تعداد چاهتعداد چاه

ق زریزمینی، ت هاي افقی و مایل، بهبود تجهیزات رويجدید، حفاري
  تولید سطح آب، تزریق گاز، تزریق آب و گاز و

 پذیريانعطاف بازپرداخت، نحوه
 نظارت و بازپرداخت دوره ها،هزینه

  .. و توسعه نحوه بر

  دریافتی
هاي غیر هاي بانکی، هزینهها (سرمایه گذاري اولیه، هزینههزینه

ن اش و جبرااي مثل مالیات و آموزش نیروي انسانی، پادسرمایه
  )درصد سرمایه اولیه 60تا  50میزان پاداش به صورت - خدمات 

کل تولید پس از کسر اقساط 
درصد  40کارگزار (از ابتداي تولید 

  درآمد متعلق به کارفرما)

  عملکرد غیرمفید

چاه محل نامناسب انتخاب گاز، جاي به آب عدم تزریق گاز، تزریق
رد ید، برآوطراحی مهندسی و مسیر تولها، نابهینگی در لوله قطر یا ها

جهت پروژه توسط بیش از حد سرمایه اولیه (حجیم نمودن بی
  دستیهاي باالدستی تا میانکارگزار)، عدم یکپارچگی فعالیت

 بدون پاداش سقف کردن ثابت
عملکرد، عدم پرداخت  به توجه
بینی هاي مازاد بر مقدار پیشهزینه
  ،تعویض سریع مجري طرحشده، 

  هاي پژوهشمنبع: یافته
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  . استخراج فرم تابعی اجزاي قرارداد بیع متقابل2- 3
رح زیر شیاز به نورد با توجه به اجزاي قرارداد بیع متقابل که در باال ذکر شده است، توابع م

  شود.ارائه می
ر کارگزا ورما ها میزان تولید نفت تابعی از عملکرد کارفدر این پروژه تابع تولید: - 1

هاي جدید اههاي تولیدي، میزان تزریق گاز، حفر چباشد که این عملکرد به تعداد چاهمی
خاطره لت مو... بستگی دارد. ما براي نشان دادن قرارداد خطی بهینه براي نفت در حا

ابع تگیرد از رك میان کارفرما و کارگزار صورت میاخالقی مضاعف وقتی که تولید مشت
  کنیم:تولید زیر استفاده می

)1(                                                               1eAeAfeFQ ),(),(  
سطوح تالش کارفرما و و eوري تولید یا عامل مهارت است و بهره Aکه در آن 

- تابع تولید با تکنولوژي کاب داگالس براي هر عامل با بهره Fدهد. کارگزار را نشان می

است. مدل مخاطره اخالقی مضاعف در حالتی که تابع تولیدات مشترك با  1Aوري 
ریسک مربوط به عدم  بیش از سایر موارد کاربرد دارد.  کاب داگالس داده شده است

دهد. فرض قطعیت مختلف مربوط به تولید، قیمت ورودي و خروجی و غیره را نشان می
تواند تالش طرف مقابل را مشاهده نماید. عالوه بر این شود که هیچ کدام از طرفین نمیمی

ها براي طرفین شناخته شده است ولی مقدار واقعی آن در هر دوره براي آن توزیع 
تواند به سطح تالش طرف مقابل از طریق ناشناخته است. بنابراین هیچ کدام از طرفین نمی

که براي طرفین قابل مشاهده است پی ببرد. در بیشتر تولیدات  Q مشاهده خروجی واقعی
ارفرما و کارگزار مقداري از سطح مدیریت را با توجه به سهمشان از محصول مشترك ک
وري که نشان دهنده سطح مدیریت هر دو کنند. بنابراین ما این نوع تابع بهرهپیشنهاد می

کند (مثل مورد طرف است را در نظر گرفتیم. وقتی کارفرما به تنهایی تولید را مدیریت می
شود. که مربوط به سطح می PAمساوي  Aوري بت) عامل بهرههاي با دستمزد ثاقرارداد

گیرد عامل کارایی کارفرما است و وقتی کارگزار به تنهایی مدیریت تولید را برعهده می
تولید مشترك  وري کارگزار). در یک قراردادشود (سطح بهرهمی AAوري مساوي بهره
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نظیر قرارداد بیع متقابل طبیعی است که وظایف مدیریتی بین کارفرما و کارگزار تقریبا به 
شود. بنابراین کارفرما نسبت سهمشان از درآمد حاصل از تولید نفت به اشتراك گذاشته می

و بقیه درآمد یعنی هاي حاصل از تولید را به کارگزار داده درصد از درآمدمقدار 
)1(  باشد:وري به صورت زیر میسهم کارفرما است. بنابراین تابع بهره  

)()1( PAPAP AAAAAA                                              (2) 
  در نتیجه تابع تولید عبارتست از: 

)3            (                       11 )(),( eAAAeAeFQ PAP 

شود می PAهمان  A، اگر سهم کارگزار صفر باشد 4و  3توجه کنید که در معادله 
شده و قرارداد اجاره  AAهمان  Aباشد  1(قرارداد دستمزد ثابت) و اگر سهم کارگزار 

  آید. ثابت به دست می
قش نتولید  و درهاي نفتی بیع متقابل کارگزار و کارفرما هر داما از آنجا که در قرارداد

و سهمی از Rه دارند، ما قرارداد خطی را در حالتی که کارفرما یک پاداش ثابت به انداز
10درآمد به اندازه   شود.رفته میکند، در نظر گبه کارگزار پرداخت می  

و0آید: حالت اول: در این صورت سه حالت براي قرارداد خطی به وجود می
0R :0. حالت دوم 0وR :10و حالت سوم   که در این حالتR

  تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد. می
لید کل تو معادل هاي بیع متقابل دریافتی کارفرمادر قرارداد تابع دریافتی کارفرما: - 2

ال، تابع شده در با یباشد. بنابراین با توجه به تابع تولید معرفپس از کسر اقساط کارگزار می
  دریافتی کارفرما عبارتست از:

)4                     (                               1)()1( eAAARY PAP  
  مقدار ثابت پرداخت شده به کارگزار است. Rدرآمد کارفرما،  Yکه در آن 

 رصدي ازدر این قراردادها پرداختی به کارگزار شامل د تابع درآمد کارگزار: -3
 ع درآمدتاب باشد. در نتیجهدرآمد حاصل از تولید و یک مقدار ثابت به عنوان پاداش می

  کارگزار به شرح زیر است:
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)5                            (                                     1)( eAAARZ PAP  
و به  1مورگنسترن- نیومنگردد که تابع مطلوبیت کارگزار و کارفرما از نوع فون فرض می

  صورت زیر باشد:
)()( eCYU                                                                                                  (6) 

)()( CZV                                                                                                        (7) 
  داریم:C)(عملکرد غیرمفید هر کدام از طرفین است. براي تابع C(.)که در آن    

2

2
1)( iiC                               (8) e i یا  "0 و  C '0 و  C   و 

  یم:تابع مطلوبیت هر دو طرف پیوسته و دوبار مشتق پذیر است. به طوري که دار
0)(0)(0)( ""'  YوUYوUYU                                             (9) 
0)(0)(0)( ""'  ZوVZوVZV                                           (10) 

گریزي و که مساوي صفر و بزرگتر از صفر بودن مشتق دوم مربوط به حالت ریسک
  ریسک خنثی بودن کارگزار و کارفرما است.

در  دو ویژگی سقف هزینه ثابت و حق الزحمه ثابت از جمله موارد چالش برانگیز
 وسعه بهتراي ببراي اکتشاف و هم  هاي بیع متقابل است. زمانی که بیع متقابل همقرارداد
ین بنابرا ن استرود مشخصات میدان مدنظر براي توسعه هنگام انعقاد قرارداد نامعیکار می

لزحمه اي، حق اهاي سرمایهتوافق در مورد قلمرو کاري، مدت عملیات توسعه، سقف هزینه
  ).1394ثابت و دوره بازیافت چالش برانگیز است (سیدنورانی و علیمرادي، 

  
  . تعیین سطوح تالش طرفین3- 3

پس از مشخص نمودن توابع مربوط به تولید، دریافتی کل کارگزار و کارفرما و تابع 
یابی کارفرما با توجه به دو عملکرد غیرمفید هریک از طرفین، در ادامه به حل مسأله بهینه

هاي بیع مدل قراردادشود. براي حل قید انگیزه مربوط به کارفرما و کارگزار پرداخته می

 

1. Von Neumann-Morgenstern 
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گردد. در متقابل در چارچوب مخاطرات اخالقی مضاعف، مدل در دو مرحله حل می
شود. گام داده شده است حل میRومرحله اول مدل را براي حالتی که در آن مقدار 

ه طور همزمان با توجه به مقادیر دوم مربوط به مدلی است که در آن کارفرما و کارگزار ب
  کنند.سطوح تالش خود را انتخاب می Rوبهینه 
 درآمد افزایش هب منجر بیشتر تولید و بوده ثابت پیمانکار براي پروژه سرمایه بازگشت نرخ
 جامع رحط حالت این کند. درمی اجتناب بازپرداخت بدون هايهزینه از لذا .شودنمی وي

 دارندهدربر االمکان حتی کند،می مشترك مدیریت تقدیم کمیته پیمانکار که ايتوسعه
 ددار امکان که یجای تا و برساند حداکثر سریعتر به را هرچه تولید نرخ که است هاییبرنامه

حتی  کند؛گردد، امتناع میمیبه تأخیر در بازپرداخت هزینه ها  منجر که یهایبرنامه درج از
دهد.  ا افزایشر میدان مفید عمر میدان، دادن از تحویل پس و آینده در مذکور برنامه اگر
برداشت  ازدیاد هايطرح اجراي دهد. حتیمی افزایش را پیمانکار بر نظارت هزینه امر این
 نیز هاییگذاري یهسرما چنین براي و شده منعقد اولیه متقابل بیع قرارداد همان در قالب نیز

 میزان دودح در تنها پیمانکار تالش لذا شود،می گرفته نظر در الزحمه و حق هزینه سقف
  ).1393پرداختی است (بهمئی و مهرابی،  الزحمه حق و هاهزینه

  
  Rوگام اول: انتخاب سطوح تالش با توجه به مقادیر داده شده براي 

گردد. در این حالت با توجه به شروع می Rوتحلیل با مقادیر دلخواه داده شده براي 
را به منظور حداکثر نمودن eثابت است و کارفرما سطح تالش Aمقدار  3و 2معادالت 

ش ح تالمطلوبیت انتظاري خالص از عملکرد غیرمفید خود با توجه به برآوردي از سط
  کند:کارگزار حداکثر می

)11    (   21

2
1)()1(maxarg eeAAAREUe PAP    

  داریم:eبا حل شرایط مرتبه اول براي 
)12            (                          eAAAUE PAP )()1)(1)(( '1   
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داده شده، سطح تالش خود را براي و Rبه طور مشابه، کارگزار نیز با توجه به مقدار 
  آورد:به دست میeحداکثر نمودن مطلوبیت خالص با توجه به برآوردي از 

)13          (             21*

2
1)(maxarg    eAAAREV PAP  

  :شرایط مرتبه اول براي 
)14                          (                               1'2 )()( eAAAVE PAP  

  گیریم:) نتیجه می14) و (12از معادله (

)15                           (                                             



)(

)()1)(1(
'

'

VE
UEe 

  

  داریم: 12در  15با استفاده از معادله 

)16 (         2
1

'*
2' )()1)(1()()(

1










UEVEAAA PAP  

      2
/2

'*
2' )()1)(1()()(



 UEVEAAAe PAP          (17) 
  

  آید. به دست می 17و  16هاي از معادله NEو NEeمقادیر تالش 
  Rو گام دوم: انتخاب بهینه 

به طوري در نظر گرفته شده که مطلوبیت انتظاري Rو در این مرحله سطوح بهینه 
را با توجه به قید مشارکت کارگزار حداکثر نماید. کارفرما خالص از عملکرد غیرمفیدش 

هستند. توابعی پیوسته از  17و  16در معادالت  1در اینجا باید فرض شود که راه حل نش
کند ضمین میتRو سازي کارفرما را براي این امر وجود یک راه حل براي مسأله بهینه

)} هاي بیع متقابل } قرار گیرد که در قرارداد0و1باید در مجموعه محدب در بازه
  } قرار دارد)0و0,6{

  آید.می دست یابی باال، مقادیر بهینه به صورت زیر بهبا در نظر گرفتن مسأله بهینه
  کند:شرایط زیر را تأمین می *: مقدار بهینه 1قضیه 

 

1. Nash 
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  که در آن:
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  )0کند: (شرایط زیر را تأمین می R*و مقدار تعادلی 
)20 (   21

2
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با استفاده از مطلوبیت نهایی کارگزار و کارفرما به  *: در قضیه یک مقدار 1نکته 
  شود.آید که در اینجا از اثبات و محاسبه آن خودداري میدست می
حدودیتی شود که هیچ م، به طور صریح فرض می18: در قضیه یک مشتق معادله 2نکته 

تاثیري بر مطلوبیت نهایی انتظاري طرفین Rوجود ندارد. اگر Rبر روي مقدار ثابت 
و سپس  ود،ش نداشته باشد، به طوري که سهم کارفرما از محصول به طور آزادانه انتخاب

Rاش را تضمین کند. شود که فقط دست یابی کارفرما به مطلوبیت ذخیرهطوري تنظیم می
چندان معمول نیست. در عمل ممکن Rاما به این دلیل که در عمل مقدار خیلی زیاد براي 

اد ی زیهایی براي مقدار پرداختی ثابت وجود داشته باشد (پرداخت خیلاست محدودیت
الزام آور است مقدار Rغیرعملی است). پس از آنجا که در نظر گرفتن محدودیت براي 

1شود. اگر مقدار ثابت در محدوده تواند به طور آزادانه انتخاب نمیR 2وR باشد سهم
براي  iمحدود خواهد شد که در آن  2و  1کارگزار از محصول به محدوده 

2,1i است.داده شده  20در معادله  
) نیز نشان دادند که اگر حد باالیی براي قرارداد دستمزد در 1997کیم و وانگ (

مخاطره اخالقی مضاعف وجود نداشته باشد، پس مخاطره اخالقی مضاعف به طور دلخواه 
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شود. از لحاظ اقتصادي قرار دادن یک کران به حالت مخاطره اخالقی استاندارد نزدیک می
دادن یک فرض بدهی محدود براي طرف کارگزار قابل توجیه پایین به راحتی با قرار 

است. بنابراین براي ایجاد تقارن (براي تحمیل قید بدهی محدود براي طرف کارفرما)، یک 
  راه مناسب قرار دادن کران باال در مجموعه زیر است:

)21(                                                                                                lqqw  )(0  

 شود مقدار سهم کارگزار ومشخص نمودن این محدوده براي دستمزد، باعث می
  کارفرما در محدوده قابل قبول قرار گیرد. 

  
 هاي بیع متقابل. بررسی موقعیت بهینه مخاطرات اخالقی در قرارداد4

 بیع متقابلهاي . مقایسه حالت بهینه با قرارداد1- 4

 رائهاتابع دستمزد بهینه کارگزار با وجود مخاطرات اخالقی مضاعف به صورت زیر 
  شود:می

)22(                                                                                                     QRW   
ع د بید مخاطرات اخالقی مضاعف در قرارداشود در صورت وجوهمانطور که مشاهده می

خش بیک  ومتقابل، مقدار بهینه پاداش پرداختی به کارگزار از دو بخش یک بخش ثابت 
 عمولشود. بخش ثابت آن باید در محدوده مشخصی باشد و به طور ممتغیر تشکیل می

نیز تابعی از سطح تولید بوده و Qشود. بخش متغیر یعنی مقدار آن خیلی زیاد تعیین نمی
زار و یی کارگنها کند از حداکثر نمودن مطلوبیتاي که دستمزد بهینه را تعیین میبتاي بهینه

دریافتی کارگزار از درآمد کل است). پس به طور کلی آید. (کارفرما به دست می
آید، دو ویژگی اصلی دارد، بهینه به دست میو Rاي که با توجه به مقدار دستمزد بهینه

  شد. اشته بارارداول اینکه این دستمزد باید در محدوده مناسب و متناسب با مقدار تولید ق
)23(                                                                                                lqqw  )(0  
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هاي دقراردا ا دردوم اینکه این دستمزد باید تابعی از سطح تولید تحقق یافته باشد، زیر
دان، رفیت میظورد بینی و انجام مطالعات در مبیع متقابل ابتدا سطحی از تولید بر اساس پیش

ر ان برابمیز شود و ممکن است میزان تولید تحقق یافته به دالیل مختلف با اینتعیین می
ور قطعی طرا به  هینهبرداري از میدان دستمزد بتوان قبل از تولید و بهرهرو نمیز ایننباشد. ا

شود یباعث م ولیدمشخص نمود، از طرفی قراردادن حد باال براي قرارداد با توجه به میزان ت
د اعالم یلی زیاخدار هاي اولیه را بر اساس مقدار تولید غیرواقعی به مقکارگزار نتواند هزینه

  ماید تا پاداش بیشتري دریافت نماید. ن
ا ست. زیرنه اهاي بیع متقابل وجود دارد متفاوت از حالت بهیاما آنچه که در قرارداد

ن ابل بدوهاي بیع متقشود دستمزد پرداختی به کارگزار در قراردادهمانطور که مشاهده می
  در نظر گرفتن مخاطرات اخالقی به صورت تابع زیر است:

)24(                                                                                                       *
iaCw  

در تابع باال، دستمزد پرداختی به کارگزار شامل دو بخش است. یک بخش که به 
ز سرمایه شود و بخش دیگر نیز درصدي اصورت پاداش ثابت کارگزار در نظر گرفته می

برداري از میدان هاي انجام شده توسط کارگزار است، که بعد از تولید و بهرهاولیه و هزینه
شود و حتی در صورت دست نیافتن به به صورت اقساط مشخص به کارگزار پرداخت می

تولید پیش بینی شده کارگزار این مبلغ را دریافت خواهد نمود. در واقع قرارداد دستمزد در 
دهد هاي بیع متقابل، یک قرارداد هزینه + پاداش است که در آن کارفرما تعهد میپروژه

هاي کارگزار را پرداخت نماید و عالوه و بر آن یک پاداش مقطوع براي همه هزینه
برداري از گیرد. ثابت بودن و قطعی بودن میزان دستمزد قبل از بهرهکارگزار در نظر می

در شود. به عنوان مثال ممکن است کارگزار د از حالت بهینه میمیدان باعث در شدن قراردا
هاي جدید هاي میدان بتواند با استفاده از روشمسیر توسعه میدان و با شناخت بیشتر ویژگی

بینی نشده و افزایش هزینه به هاي پیشمیزان تولید را افزایش دهد. اما از آنجا که هزینه
شود. در قرارداد توسط کارفرما بازپرداخت نمیتر از سطح مشخص شده مقدار بیش

در صورتی که اگر بخش متغیر کارگیري روش بهتر را ندارد. اي براي بهکارگزار انگیزه
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دستمزد با توجه به مقدار تولید تغییر کند و به عنوان مثال در صورت افزایش سطح تولید، 
آید که بخش انگیزشی قرارداد، مقداري افزایش یابد، یک قرارداد انگیزشی به دست می

  مثبت از محصول احتمالی است. 
ن آدار از طرفی از آنجا که مقدار دستمزد ثابت است و در صورت بروز کژمنشی مق

ام انج کند، احتمال بروز کژمنشی در طرف کارگزار و اقداماتی نظیر عدمتغییر نمی
 مثللید ر تونابهینگی مهندسی در مسی ،بینی نادرست در مورد میدانمطالعات جامع و پیش

ب نامناس انبیهاي اضافی، تجهیزات جها، حفر چاهها یا قطر لولهانتخاب نامناسب محل چاه
ر یزه را دتواند این انگطرفی وابستگی دستمزد به مقدار سرمایه اولیه میوجود دارد. از 

ا بیش ریاز کارگزار به وجود آورد که جهت به دست آوردن دستمزد بیشتر سرمایه مورد ن
دسی مهن تر از مقدار الزم اعالم نماید. به طوري که در میدان سروش و نوروز رئیس

  ار داشت:اظه 9/12/77ت قاره در نامه مورخه برداري و تکمیل چاه شرکت نفت فالبهره
قصه، کنندگان در مناهاي توسعه میدان شرکتهاي پیشنهاد شده در برنامهتعداد چاه

هاي زینهها بهمان نسبت از هبایست تعدیل شود و با تعدیل تعداد چاهزیاد است و می
). 261:ص1384،(دفتر فناوري ریاست جمهوري» اي و بهره و پاداش کسر شود.سرمایه

که قیمت یگذاري در این طرح به حدي باال بوده که در صورتعالوه بر این رقم سرمایه
 3دن بین بر ر ازیافت. عالوه بنفت به سه برابر قیمت در مقطع انعقاد قرارداد افزایش نمی

ري گذاهاي سرمایهتوانست هزینهمیلیارد بشکه نفت به دلیل نفوذ آب، تولید از میدان نمی
  را بازپرداخت نماید.

 از این اقعیدر میدان سیري نیز شرکت توتال، با باالبردن میزان تولید اسمی و غیرو
ایز فع و جومنا وگذاري مورد نیاز براي این پروژه را باال نشان دهد میدان توانست سرمایه
  بیشتري دریافت کند. 

و حالت قراردادي نشان  مقایسه توابع دستمزد پرداختی به کارگزار در حالت بهینه
دهد که دستمزد در قرارداد بیع متقابل داراي شرایط بهینه نبوده و از آنجا که سهم می

شود، سطوح تالش ارائه شده ها تعیین نمیطرفین با توجه به حداکثر مطلوبیت نهایی آن
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د بهینه بهینه نبوده و انگیزه بروز مخاطرات اخالقی از هر دو طرف وجود دارد. تابع دستمز
  توان به صورت زیر ارائه نمود تا قرارداد بهینه حاصل شود:پرداختی به کارگزار را می

)25(                                                                           QyqaCqw i   ),()( *  

هاي بیع متقابل، یک قرارداد باشد مشابه قرارداد 1و  1aاگر در معادله باال 
10آید. در صورتی که اگر هزینه + پاداش به دست می  a  وa1 باشد، یک

*),(آید. قرارداد انگیزشی به دست می yqaCi  بخش ثابت قرارداد دستمزد بوده و
. بخش انگیزشی قرارداد است و مقداري مثبت Qبستگی به محصول مشاهده شده ندارد

 ور تالش داکثاز محصول احتمالی است و عالوه بر ایجاد انگیزه در کارگزار جهت ارائه ح
 دهد.هش میز کادر کارگزار را نی یابی به تولید بیشتر، انگیزه بروز مخاطرات اخالقیدست

یابی به ستدناتوانی در ” آ“و ” ئی“هاي میدان سروش و نوروز و میادین سیري در پروژه
ي افی براش اضشده مشاهده شده است. از آنجا که افزایش تولید پادابینیمیزان تولید پیش

را  ثر تالشداکحدارد و کارگزار به همراه ندارد، کارگزار انگیزه ارائه حداکثر تالش را ن
دم ه علت عبروش سدهد. به عنوان مثال در پروژه میدان براي افزایش میزان تولید ارائه نمی

ال از س 27برداري طبیعی از میدان سروش در مدت حدود تزریق گاز، ممکن است بهره
ا به دهی این میدان رکه تزریق گاز، ضریب بهرهدرصد بیشتر نباشد در حالی 8تا  7حدود 

تر از ز بیشدهد. از طرفی حجم سرمایه اولیه این میادین نیدرصد افزایش می 50بیش از 
  ابد.ها افزایش یمقدار واقعی اعالم شده تا پاداش دریافتی کارگزار از طریق افزایش هزینه

  
  . بررسی موقعیت بهینه اول2- 4

المللی نفتی) بطور کامل و دقیق قابل مشاهده اگر انتخاب نوع فعالیت کارگزار (شرکت بین
توان دقیقًا منطبق با نوع و رسیدگی باشد جبران خدمات کارگزار (مبلغ قرارداد) را می

در صورتی که کارفرما قادر باشد تالش انتخاب شده کارگزار را فعالیت او تعیین کرد. 
تواند یک سطح تالش براي کارگزار از طریق طراحی یک قرارداد مشاهده کند، می
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اجباري را تقاضا کند. در مدل مضاعف نیز در صورت قابل مشاهده بودن سطح تالش، 
اما کیم و آید. ئه به دست میهایی مشابه حالت استاندارد براي قرارداد بهینه اراویژگی

) معتقدند در حالت وجود مخاطرات اخالقی، تالش قابل مشاهده نیست و 1998وانگ (
هاي نفتی نیز قرارداد دستمزدي که موقعیت بهینه اول را فراهم کند وجود ندارد. در قرارداد

المللی بین هايبرداري از میادین نفتی توسط شرکتهاي بهرههاي کارگزار یا روشفعالیت
نفتی بصورت دقیق و کامل قابل مشاهده و بررسی نیست. در نتیجه این قراردادها موقعیت 

تواند مبلغ شرکت ملی نفت نمیبهینه اول مدل مخاطرات اخالقی مضاعف را دارا نبوده و 
قرارداد را یک مقدار ثابت قرار دهد زیرا در این صورت کارگزار فعالیت بهینه مشخص را 

بنابراین به دلیل اینکه آثار برخی از کند. د نظر شرکت ملی نفت است، انتخاب نمیکه مور
توان نتیجه گرفت هیچگونه ها آشکار نگردد، میبرداري ممکن است تا سالهاي بهرهروش

تواند داراي موقعیت بهینه اول در مدل مخاطرات اخالقی استاندارد و مدل قرارداد نفتی نمی
  مضاعف باشد. 

  
  . موقعیت بهینه دوم3- 4

وه بعال وتواند تالش کارگزار را مشاهده نماید. کنیم که کارفرما نمیاکنون فرض می
د مبلغ نداربر است. در این حالت در دو مدل مخاطره اخالقی مضاعف و استانظارت هزینه

داد قرار کارفرما باید یک جبران خدمات در یک قرارداد بهینه یک مقدار ثابت نیست.
ت قبل قسم زه براي تشویق کارگزار به سخت کارکردن پیشنهاد کند. همانطور که درانگی

  . ا نداردشی رگفتیم تابع پرداختی به کارگزار در قرارداد بیع متقابل این شرایط انگیز
تواند صرفًا دو فعالیت گردد که کارگزار میدر این حالت براي سادگی فرض می

عملکرد موفق و دیگري به عملکرد نامطلوب بیانجامد. متفاوت را انتخاب کند که یکی به 
نکته مهم در این شرایط آن است که اجراي فعالیت مطلوب بیش از انجام فعالیت نامطلوب 

اي براي گارگزار هزینه در پی خواهد داشت. از این رو در این حالت باید قرارداد بگونه
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، 1لیت بهتر را داشته باشد (واریانطراحی شود که کارگزار انگیزه کافی براي انتخاب فعا
شود اي طراحی می). در حالت مخاطره اخالقی استاندارد قرارداد به گونه448،ص 1992

که کارگزار انگیزه کافی براي انتخاب فعالیت مناسب با هزینه باالتر را داشته باشد. در 
  یت کارگزار است. نتیجه در موقعیت بهینه دوم میزان مبلغ قرارداد بصورت تابعی از فعال

 طلوبهاي نفتی بیع متقابل در صورتی که کارگزار جهت ارائه سطح مدر قرارداد
ه سطح اي ارائاي برها داشته باشد، انگیزهفعالیت پس از شروع به کار نیاز به افزایش هزینه

ختی به شود و پردامطلوب با هزینه بیشتر ندارد، زیرا مقدار هزینه در ابتدا مشخص می
ن ت ایکارگزار ثابت است و در صورت بروز هزینه مازاد کارفرما تعهدي جهت پرداخ

در قرارداد بیع متقابل تابعی از سطح تالش نبوده و در  هزینه ندارد. از طرف دیگر مقدار
ي راافی بکگیزه رو انکند، از اینصورت افزایش تولید، میزان دستمزد کارگزار تغییري نمی

زار هم کارگکه سارائه حداکثر تالش براي کارگزار وجود ندارد. عالوه بر این به دلیل این
تواند ر میباشد، کارگزاها میهاي بیع متقابل تابعی از میزان سرمایه اولیه و هزینهدر قرارداد

  هد. یش داز طریق اعالم سرمایه بیشتر از حد مورد نیاز میزان دستمزد خود را افزا
مدل مخاطره اخالقی مضاعف که در آن کارفرما و کارگزار هر دو، تالش درپس 

تواند نتیجه اولین بهترین را با دهند، قرارداد بهینه نمیکارآمد مورد انتظارشان را ارائه می
افزودن یک قید انگیزه براي کارگزار ارائه دهد زیرا در مخاطره اخالقی مضاعف کارفرما 

رگزار را طوري طراحی کند که براي هر دو طرف انگیزه مناسبی باید قرارداد جبران کا
ایجاد کند. در نتیجه برنامه انگیزشی طراحی شده توسط کارفرما برخالف حالت استاندارد 
دو مشکل انگیزشی دارد: یکی شرط انگیزه کارگزار است و دیگري شرط انگیزه خود 

ت به حالت مخاطره اخالقی استاندارد، رو قرارداد بهینه در این حالت نسباز اینکارفرما. 
کمتر به محصول حساس است. زیرا در یک مخاطره اخالقی استاندارد اگر افزایشی در 
محصول ایجاد شود از اطالعاتی خواهد بود که به طور کامل در پاداش کارگزار منعکس 

اعف، چنین شود. به این دلیل که کارگزار تنها عامل تولید است. در مخاطره اخالقی مضمی
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اطالعاتی با یک کاستی (نه به طور کامل) در پاداش کارگزار ظاهر خواهد شد زیرا در این 
جا کارفرما نیز در تولید مسئول است و میزان عملکرد مفید و غیرمفید هر کدام از طرفین 

تواند بر میزان محصول کل تولید شده موثر باشد. از آنجا که در این حالت، هر دو می
سود و زیان پروژه مشارکت دارند، ارائه حداکثر تالش و دست یابی به مقدار  طرف در

رو در قرارداد بهینه با بهینه تولید، و در نتیجه افزایش سود به نفع هر دو طرف است. از این
هاي بیع متقابل دستمزد مقدار ثابتی در نظر گرفتن مخاطرات اخالقی، نباید مانند قرارداد

شود کارگزار از زیر کار شانه خالی کرده و تعهدي بودن دستمزد باعث میباشد، زیرا ثابت 
ها نداشته باشد. عالوه بر این در مخاطره نسبت به تولید بهینه از میدان و کاهش هزینه

اخالقی مضاعف باید حداکثر پاداش ممکن براي کارگزار، در یک محدوده مطمئن براي 
هاي توان گفت قراردادبنابراین میار قرار بگیرد. تضمین یکنواختی قرارداد دستمزد کارگز

  بیع متقابل موقعیت بهینه دو مدل مخاطرات اخالقی مضاعف را ندارد.
  
  گیري و پیشنهادات سیاستی. نتیجه5

طرات مخا هاي بیع متقابل با در نظر گرفتن شرایطمقاله حاضر با هدف بررسی قرارداد
ودن دارا ب دلیل هاي بیع متقابل نفتی بهداد قرارداداخالقی مضاعف انجام شد. نتایج نشان 

و  بودهنها داراي موقعیت بهینه اول و دوم مدل مخاطرات اخالقی مضاعف برخی ویژگی
ین طرف تواند منجر به تحقق حداکثر مطلوبیت برايدستمزد پرداختی به کارگزار نمی

اد از قرارد که باعث دور شدنهاي بیع متقابل هاي قراردادبرخی از ویژگی قرارداد شود.
  شود به شرح زیر است:حالت بهینه می

 ر مخزن ول عمطسازي تولید در کوتاه بودن مدت قرارداد: تولید صیانتی به معنی بهینه
- ز بهینهمانع ا ده وربط بوهاي بیع متقابل بسیار کمتر از عمر میدان ذياست. اما عمر قرارداد

  است. سازي تولید در میادین نفتی شده
  :مشخص بودن مبلغ قرارداد قبل از آنکه شرکت نفتی طرف مشخص بودن مبلغ قرارداد

متقابل است. قرارداد عملیات را آغاز کند، یکی از خصوصیات نامطلوب در قراردادهاي بیع
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هاي متقابل منافع شرکتشاید قراردادهاي بیعمتقابل معین بودن حجم مالی قراردادهاي بیع
المللی را حداکثر کند، اما منجر به تولید بهینه از مخازن نفتی که منافع مشترك طرفین بین

  شود. را حداکثر نماید، نمی
 با  ر مواجههپذیري الزم دهاي بیع متقابل از انعطافپذیري قرارداد: قراردادعدم انعطاف

ره ول دوطگوي تغییراتی که در وردار نبوده، و ممکن است پاسخشرایط غیرمنتظره برخ
  یابی به منافع دو طرف را تضمین نکند.دهد، نباشد و دستقرارداد رخ می

 فت پذیري شیوه پرداخت از محل نعدم انعطافپذیري شیوه پرداخت: عدم انعطاف
سود در  د میزانرچنر این هتواند قرارداد را از حالت بهینه دور نماید. عالوه بمی تولید شده

دام به کند تا اقمیاي در پیمانکار ایجاد ناین قراردادها به طور موثر ثابت است اما انگیزه
  افزایش بازیافت پروژه به نفع خود و نیز شرکت ملی نفت ایران نماید.

 از  المللی نفتی پسمشخص بودن تعهدات در آغاز: احتمال وجود دارد که شرکت بین
نفت  هزینه و دستمزد خود نسبت به مشکالتی که ممکن است براي شرکت ملیدریافت 

  تفاوت باشد.ایجاد شود بی
 اي حظههاي نسل سوم، به طور قابل مالنحوه توزیع ریسک بین طرفین: در قرارداد

ا ریسک اد بهاي بیع کاهش یافته و به طور میانگین طرفین قراردهاي اصلی قراردادریسک
هاي نسل هستند. اما باز هم با وجود کاهش ریسک پیمانکار در قراردادکمتري مواجه 

سب یع متناتوز سوم، نرخ داخلی بازگشت سرمایه پیمانکار افزایش یافته، که این مسأله با
  ریسک و پاداش در قرارداد سازگاري ندارد. 

مدل  ومد متقابل شرایط موقعیت بهینهتوان نتیجه گرفت قراردادهاي بیعاز این رو می
 اي طراحیونهمخاطرات اخالقی مضاعف را دارا نیستند. به عبارت دیگر این قراردادها بگ

  . اند که با در نظر گرفتن انگیزه طرفین منافع مشترك را حداکثر نمایدنشده
 در این قسمت شود این قرارداد بهینه نباشد.ترین نقاط ضعفی که باعث میپس از بیان مهم

 خالقیایابی به موقعیت بهینه دوم در مدل مخاطرات دستبه ارائه پیشنهاداتی جهت 
  شود:پرداخته می
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 اید د، بهمانطور که مشاهده شد جهت حداکثر شدن مطلوبیت نهایی طرفین در قراردا
 بد. یکیها کاهش یاد را ارائه دهند و عملکرد غیر مفید آندو طرف سطوح تالش بهینه خو

زدیک و ري نتوان طرفین را به ارائه حداکثر تالش تشویق نمود، همکاهایی که میاز راه
ه یق ببلندمدت به منظور هم جهت نمودن و ایجاد سازگاري بین منافع طرفین از طر

قدار که م هاي انگیزشی نیاز استدر بیشتر سیستمکارگیري سیستم انگیزشی مناسب است. 
 سهیمهاي مختلف براي ترو به رویکردمشخصی ریسک را پیمانکار تحمل کند، از این

تر حاکم هاي پایینهاي موجود نیاز است. در شرایطی که نرخریسک نسبت به قرارداد
  باشند، پیمانکار قادر به تحمل مقدار کمتري از این نوع ریسک خواهد بود.

 روژه پعمر  به احتمال زیاد برخی تغییرات در طولل طوالنی بودن عمر مخازن، به دلی
شود و  یجاداهاي مناسب براي رویارویی با تغییرات باید در قرارداد ضروري هستند. روش

ترك در ع مشطول عمر قراردادها افزایش یابد. همچنین باید اطمینان حاصل شود که مناف
 شود.فظ میزمان وقوع تغییرات قرارداد ح

  در صورت وجود مخاطرات اخالقی مضاعف و مناسب نبودن قرارداد جهت
ی خالقاحداکثرسازي منافع مشترك، هریک از طرفین قرارداد در معرض بروز مخاطرات 

رد. به گییمبه منظور حداکثر نمودن منافع خود، بدون توجه به منافع طرف مقابل قرار 
هاي راردادبرداري طبیعی از میدان در قالب قبهرهتواند با عنوان مثال، کارگزار می

عی لیه طبیخ تخمتقابل، حداکثر درآمد را با کمترین هزینه، کسب کنند تمایل دارند نربیع
ت در ز نفامیدان را افزایش دهند. هرچند این افزایش، موجب از دست رفتن حجم زیادي 

ن، مع میداه جان، در برنامه توسعشود. بنابراین نرخ تخلیه طبیعی میداطول عمر میدان می
را  مدت حجم ذخیره میدانباید توسط صاحب مخزن تعیین شود به طوري که در بلند

 حداکثر کند. 
 هاي بیع متقابل از منظر همانطور که گفته شد یکی از دالیل بهینه نبودن قرارداد

رارداد کوتاه مخاطرات اخالقی مضاعف، عدم دستیابی به تولید صیانتی بود، زیرا عمر ق
بوده و کارگزار پس از دریافت دستمزد مشخص سهمی از تولیدات نداشته، از طرفی در 
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تر در مسیر توسعه میدان، این کارگیري روش مناسبصورت نیاز به هزینه بیشتر جهت به
رو از هدف کارفرما از توسعه میادین نفتی یعنی شود. از اینهزینه به کارگزار پرداخت نمی

شود. زیرا براي حداکثرسازي ضریب سازي ضریب برداشت از میدان محقق نمیحداکثر
بایست هم در مرحله تخلیه طبیعی و هم در مرحله تخلیه ثانویه شرایط برداشت از میدان می

تولید صیانتی رعایت شود. مهمترین مرحله براي حداکثرسازي ضریب برداشت از میدان، 
ها براي طح حداکثر خود قرار دارد. دولتاي است که تولید بهینه در سمرحله

ماند را حداکثر حداکثرسازي حجم ذخیره، باید مدت زمانی که تولید در این سطح باقی می
المللی نفتی تنها به دنبال حداکثرسازي سود یا هاي بینکنند، اما از آنجاکه شرکت

افی براي انتخاب روش متقابل هستند انگیزه کسازي هزینه در طول عمر قرارداد بیعحداقل
مناسب را ندارند بنابراین یکی از اصول بهینه که باید در قراردادها مورد توجه قرار گیرد 

 این است با توجه به ظرفیت و طول عمر میدان حد بهینه تولید را ارائه دهد. 

 د ن دستمزبود هاي بیع متقابل، ثابتترین دالیل براي بهینه نبودن قراردادیکی از مهم
 ه عنوانزد بتوان با قراردادن بخشی از دستمباشد. که میکارگزار در این قراردادها می

ا ررارداد قد)، تابعی از عملکرد (یعنی سطح بهینه تالش و عملکرد غیرمفید مدنظر قرارگیر
ن ظر گرفتدرن وهایی بلندمدت بوده هاي نفتی پروژهبه حالت بهینه نزدیک کرد. زیرا پروژه

د و ر سوددمدت و حداکثر نمودن منافع مشترك طرفین قرارداد باعث شراکت همکاري بلن
 کند.زیان شده و انگیزه طرفین جهت ارائه سطوح تالش بهینه را تامین می

اخیرا وزارت نفت براي جذب سرمایه گذاري خارجی به منظور توسعه میادین نفتی و 
 )1(آي پی سی هاي نفتی ایراندگازي کشور، الگوي قراردادي جدیدي را با عنوان قراردا

هاي قرارداد بیع متقابل را برطرف نموده ارائه نموده است که این قراردادها برخی از کاستی
رسد دستمزد به دست آمده از این قراردادها به حالت بهینه مخاطرات رو به نظر میو از این

 تولید میزان اساس د بردستمز پرداخت آي پی سیهاي تر است. در قرارداداخالقی نزدیک
 هايقرارداد دراست.  بینی شدهپیش بشکه هر در فی به صورت و میدان از شده محقق
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 و شودگرفته نمی نظر در ثابت ابتدا از ايسرمایه هزینه سابق هايقرارداد با مقایسه در جدید
 يپذیرانعطاف افزایش باعث مسئله رسد. اینیم تصویب به سالیانه هايبودجه قالب در

کارگزار در مراحل  آي پی سیهاي در قرارداد گردد.یم هزینه ریسک کاهش قرارداد و
برداري از میدان نیز حضور دارد و چنانچه در مسیر تولید مشکلی به وجود آید تولید و بهره

طوالنی شده و کارگزار نیز نسبت به رفع آن متعهد است. عالوه بر این مدت این قراردادها 
بودن دوره قرارداد در بیع متقابل از جمله عدم تولید صیانتی از شکالت ناشی از کوتاهم

در این هاي موجود با این حال، یکی از کاستیشود. میدان در این قراردادها دیده نمی
ها، نحوه تامین مالی و نقش شرکت الزامات، تعهدات، مسئولیتقراردادها مشخص نبودن 

هاي نفتی است. زیرا خارجی به عنوان پیمانکاران مشترك پروژه در کنار شرکتایرانی 
ممکن است میان طرف خارجی و ایرانی که هر دو به عنوان کارگزار در قرارداد شناخته 

رسد جهت بررسی این قراردادها شوند، مخاطرات اخالقی بروز نماید. از اینرو به نظر میمی
هاي مخاطرات اخالقی با چندکارگزار استفاده مدلدر قالب مدل مخاطرات اخالقی باید از 

آي پی هاي ها در زمینه دستمزد بهینه در قراردادنمود و بر اساس نتایج حاصل از این مدل
  اظهار نظر نمود. سی
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