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هدف از تدوین این پژوهش ،شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی مالی پروژههای  BOTبا رویکرد
مدیریت ریسک با استفاده از روش  AHP_DEAاست .از سواالت پرسشنامه این مقاله ،تعداد  41سوال تائید و
این پرسشنامهها بین  22مهندس که حداقل  41سال سابقهی کار مفید در این زمینه داشتند ،توزیع شد که در
نهایت  41عدد از این پرسشنامهها جمعآوری گردید .بر اساس این تحقیق ،در قرادادهای  ،BOTباید تعهدات
قراردادی هر یک از طرفین قرارداد و شرایط اجرایی آن و طرف مقابل به طور صریح و روشن بیان شود .همچنین
باید تعهدات سرمایهپذیر در پروژههای زیربنایی به روش  ،BOTدر مراحل مختلف آن و به شکلهای متفاوت
دیده شود .بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش ،در قرادادهای  ،BOTباید تعهدات قراردادی هر یک از
طرفین قرارداد و شرایط اجرایی آن و طرف به طور صریح و روشن بیان شود.
واژههای كلیدی :ارزیابی مالی ،مدیریت ریسک.BOT ، DEA ، AHP،
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مالی پروژه بایستی به حدی باشد که مجری و

 -1مقدمه
امروزه با توجه به دالیل مختلف از جمله رشد

سرمایه گذار رغبت انعقاد چنین قراردادی را داشته

روزافزون جمعیت ،رشد اقتصادی و افزایش شدید

باشند .قرارداد احداث بزرگراهها ،خطوط راه آهن،

تقاضا و از طرفی کمبود منابع مالی ارگانهای دولتی

احداث فرودگاهها ،اسکلهها ،سدها ،مجتمعهای

و بهرهوری باالتر بخشهای خصوصی ،از روشهای

پتروشیمی و دیگر پروژههای بزرگ ،از مواردی است

مختلفی برای تامین مالی پروژهها استفاده میشود که

که عموماً از این طریق به انجام میرسد.در سیستم

از جمله متداولترین آنها روش  BOTمیباشد .با

 ،BOTبخش خصوصی وظیفه طراحی ،ساخت و

توجه به حجم باالی سرمایهگذاری و بازهی زمانی

بهرهبرداری پروژه را انجام داده و تأمین مالی پروژه

طوالنی این پروژهها ،در صورت عدم شناخت کافی

را به عهده میگیرد و در مقابل ،دولت بها و امتیاز

در رابطه با ریسکهای مالی پروژه ،استفاده از این

بهرهبرداری را برای مدت معینی از پروژه میدهد تا

روش میتواند مخاطرات باالیی برای طرفین قرارداد

بخش خصوصی با برداشت از درآمد پروژه (مانند

داشته باشد .این مقاله از روش سیستماتیک و

عوارض راه ،فروش برق نیروگاه و  ،)...سرمایهها و

یکپارچه  AHP-DEAبرای ارزیابی ریسک استفاده

وامهای گرفته شده را بازپرداخت کند ،سود احتمالی

میکند .در مطالعهی پروژههای ،BOTریسکهای

را برداشت کرده و پس از منقضی شدن مدت امتیاز،

کلی از قبیل نوسانات نرخ ارز ،نوسانات نرخ سود،

تأسیسات را به کشور میزبان واگذار نماید

تورم ،قصور ،تقاضا و قیمت ،مدت دورهی ساخت،

) .1996باتمام فرصتهایی که اینگونه پروژهها

هزینههای دورهی ساخت و  ...شناسایی شدند.

میتوانند ایجاد کنند ،ریسکهای زیادی را به همراه

(Pollalis,

قراردادهای بی.او.تی ) (B.O.Tیا ساخت ،بهره

دارند که موجب میشود گاه این روش تبدیل به

برداری و انتقال (واگذاری) به قراردادهایی گفته

تهدید شود .حضور عوامل مختلف در روند پروژه و

میشود که در آن شرکت یا شرکتهایی در قبال

تأثیرپذیری شدید پروژه به عوامل کالن ملی در این

امتیازاتی ،اقدام به اجرای پروژههای سنگین ( به

روش ،پیچیدگیهای فراوانی را به آن میدهد

لحاظ مالی ) نموده ،مدت محدودی از پروژه اجرا

) .(EIC,2000تحلیل ریسک و بررسی پروژههای

شده ،منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات

زیربنایی به روش  ،BOTکار سادهای نمیباشد ،زیرا

را به طوری که امکان فعالیت کامل را داشته باشد،

به عوامل و ریسکهای مختلفی بستگی دارد (ترابی

بال عوض به طرف دیگر که  -عموماً دولتها یا

و همکاران.)4934 ،

شرکتهای وابسته به دولت میباشند  -انتقال

ریسک پروژه ،رویداد یا وضعیتی غیرقطعی است

میدهند .این تعریف ،ماهیت این قراردادها را به طور

که در صورت وقوع ،اثری مثبت یا منفی بر یک

بسیار ساده تفهیم میکند .این قبیل قراردادها عموماً

هدف پروژه میگذارد .هر ریسک یک علت و در

در پروژههای زیربنایی یک کشور منعقد میشوند ،اما

صورت وقوع ،یک پیامد دارد .وضعیتهای دارای

این بدان معنی نیست که استفاده از چنین سیاقی در

ریسک میتواند شامل جوانب محیطی پروژه،

سایر پروژهها ممکن نباشد .اما به طور حتم ،امتیازات

همچون شیوههای ضعیف مدیریت پروژه یا
وابستگی به دستاندرکاران خارجی که قابل کنترل
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نیستند ،باشند .ریسک پروژه در برگیرنده تهدیدهایی

 تمرکز کردن بر روی ریسکهای اساسی

بر اهداف پروژه و نیز فرصتهایی برای بهبود در

 فراهمسازی تصمیمات آگاهانه به طور متنوع

راستای این اهداف میباشد .منشا ریسک پروژه در

 حداقل کردن پتانسیل وقوع رخداد مضر

عدم قطعیتی است که در تمام پروژهها موجود است

 کنترل کردن وجه دارای عدم قطعیت

(اصولی و همکاران.)4931 ،

 صنعتی کردن نقش شرکت و وظایف افراد در
مدیریت ریسک

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
معموال پنج نوع ارزیابی در رابطه با پروژههای
 BOTانجام میشوند که عبارتند از  :ارزیابی تجاری،
ارزیابی فنی ،ارزیابی زیستمحیطی ،ارزیابی مالی و
ارزیابی اقتصادی(سبط ،بی تا) .این ارزیابی شامل
بررسی کارآیی مالی پروژه و وجود منابع مالی کافی
برای تامین هزینههای پروژه در چارچوب زمانبندی
آن است .کارآیی مالی پروژههای  BOTبه هزینههای
ساخت و بهرهبرداری و حداقل نرخ بازده مطلوب
سرمایهگذاری ،بستگی دارد .ارزیابی مالی برای تعیین
گزینههای مختلفی که بیشترین بازگشت سرمایه را به
دنبال داشته باشد ،مورد توجه بخش خصوصی
است(همان منبع).
از این جهت در این تحقیق به ارزیابی ریسکهای
مالی در پروژههای  BOTپرداخته شده است.

 شناسایی راههای کمک به بهبود اجرای پروژه
)(Wang, et al, 2004

برخورد با ریسک به طور ذاتی کاری دشوار و
نیازمند چارچوب درست مدیریت هم از لحاظ
تئوری و هم از لحاظ عملی است .مدیریت ریسک
یک فرایند قاعدهمند و سازمانیافته برای شناسایی،
آنالیز و پاسخ به ریسک در طول چرخه حیات پروژه
برای رسیدن به مقدار بهینه حذف اثرات
ریسک،کاهش و یا کنترل آن است .به طور واضح و
آشکار ارتقاء مدیریت پروژه با اتخاذ فرایند مدیریت
ریسک به دست میآید()Al salman,2004
یکی از قسمتهای مهم اتخاذ تصمیم ،مدیریت
ریسک است .مدیریت ریسک یک فرایند پیچیده و
شامل مراحل شناسایی ،آنالیز و مقابله با
ریسک(پاسخ به ریسک) است ()Wang, et al, 2004
طبق استاندارد  PMBOKفرایند مدیریت ریسک

 -1-2مدیریت ریسک
فرایند مدیریت ریسک در چندین دههی گذشته،
به علت پیشرفت سریع تکنولوژی ،تبدیل به یک
مجموعهای از فرایندهای قاعدهمند و رسمی شد.
بنابراین مدیریت ریسک تبدیل به یک موضوع
تخصصی گردید )(Al salman,2004

یک مدیریت سیستماتیک ریسک ،فواید زیر را به
همراه دارد:
 ارزیابی و رتبهبندی ریسکهای شناسایی شده

دارای شش مرحله به شرح زیر است:
 )4برنامهریزی مدیریت ریسک
 )2شناسایی ریسک
 )9تجزیه و تحلیل کیفی ریسک
 )1تجزیه و تحلیل کمی ریسک
 )5برنامهریزی پاسخ به ریسک
 )6کنترل و بازبینی ریسک
موسسه مدیریت پروژه ،4مدیریت ریسک را
فرایند سیستماتیک شناسایی ،تجزیه و تحلیل و پاسخ
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به ریسکهای پروژه به منظور حداکثر کردن نتایج

 -3سوال پژوهش

وقایع مثبت و حداقل کردن احتمال وقوع و اثر

آیا می توان با استفاده از روش مورد بحث نقاط

(Askari, et

قوت و ضعف ارزیابی مالی پروژههای  BOTبا

پیامدهای منفی بر اهداف پروژه میداند
)al, 2014

در سال  ،2141عسکری و همکاران ،یک روش
یکپارچه برای رتبه بندی ریسک در پروژههای

BOT

رویکرد مدیریت ریسک را شناسایی کرد؟
 -4روش شناسی پژوهش

ارائه کردند) (Askari, et al, 2014در سال ،2149

با توجه به اهداف تحقیقق ،شناسقایی ریسقکهقا

ژاوو و همکاران ،فاکتورهای موثر در موفقیت پروژه-

یکی از مهمترین مراحل در فرآیند مقدیریت ریسقک

ای نیروگاه برق به روش  BOTرا در چین مورد

میباشد ،چرا که بدون شناسایی کامقل ریسقکهقای

بررسی قرار دادند() .)Wang, et al, 2004در سال

پروژههای  ،BOTپرداختن به ارزیابی ریسک امکان-

 ،2141ابراهیم زاده و همکاران به شناسایی و ارزیابی

پذیر نبوده و نتایج به دسقت آمقده غیرقابقل اسقتفاده

روشهای

است و واکنش اصولی و برنامهریقزی شقده در برابقر

فازی

ریسققکهققای پققروژههققای  ،BOTکققه هققدف اصققلی

پرداختند )(Ebrahimzadehet al. 2004در سال

مدیریت ریسک است ،بدون در نظر گرفتن ایقن امقر

 ،2113کانک و همکاران به اندازه گیری و شناسایی

امکانپذیر نمیباشد .در این بخش ،ریسکهای مقالی

ریسک در پروژههای  BOTپرداختند).(Kang, 2009

پروژههقای  BOTبقر اسقاس مطالعقات کتابخانقهای،

در سال  4933عاملی و همکاران به ارائهی مدلی

بررسی مقاالت و پایاننامههای مرتبط و مصقاحبه بقا

کاربردی با نام چرخه مدیریت ریسک جامع ،جهت

متخصصان این امر ،شناسایی گردید .شناسایی دقیقق

BOT

ریسکهای مالی در پروژههای  ،BOTمیتواند کمک

پرداختند(عاملی و همکارن .)4933 ،در سال 4931

بزرگی در زمینهی ارائقهی تمهیقدات و راهکارهقایی

نصیرزاده و همکاران پارامترهای اثر گذار بر مقدار

برای کاهش و یا حذف کامل مخاطرات کند.

پروژههای
تصمیمگیری

 ،BOTبا

استفاده از

چندمعیاره

با

رویکرد

ارزیابی ریسک مالی پروژهها با رویکرد

NPVبا در نظر گرفتن اثرات ریسکها را به دست

به دلیل کمبود آمار و اطالعات مستند از وضعیت

خالص )(NPV

ریسکهای مالی پروژههای  ،BOTبه نظر رسقید کقه

برای چرخه عمر پروژه را محاسبه و بررسی ارزیابی

بهترین روش برای کسب چنین اطالعاتی اسقتفاده از

اقتصادی پروژه را انجام دادند نصیرزاده و همکاران،

پرسشنامه است ،که پرسشنامهها بقر اسقاس ریسقک-

 .4931در سال  4931عطارزاده و همکاران به

ه قای مققالی شناسققایی شققده ،طراحققی گردیققد .ایققن

ارزیابی اقتصادی پروژههای  BOTبا رویکرد

پرسشنامه ،به چند نفر از کارشناسان این امر ،ارائقه و

مدیریت ریسکهای مالی پرداختند.در این بررسی

در مورد مواردی مانند تعداد سواالت ،وضوح و قابل

ریسکهای مالی مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار

فهم بودن و استفاده از کلمات در سطح علمی به کار

گرفت و نهایتا سهم هر یک از طرف های دولتی

برده شده ،اظهار نظر و مواردی اضافه یا کم گردیقد.

وخصوصی در پذیرش این ریسکها مشخص گردید

در نهایت  41سوال تائید شد که این پرسشنامهها بین

(عطارزاده و شاکری)4931 ،

 22مهندس با حداقل  41سال سابقهی کقار مفیقد در

آوردند و در ادامه مقدار ارزش فعلی
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این زمینه ،توزیع شد که در نهایقت  41عقدد از ایقن

ضوابط تصمیمگیری در مقایسه با گزینههای تصمیم-

پرسشنامهها جمعآوری گردید.

گیری با توجه به هر یک از معیارها و تعیین اولویت

برای بررسی اینکه تا چه حد برداشت

کلی برای هر گزینهی تصمیمگیری است(قدسی پور،

پاسخگویان از سواالت یکسان بوده است ،پایایی

 .4913جان و همکاران )2113 ،در فرآیند سلسله

پرسشنامه تعین میشود .بدین منظور ضریب پایایی

مراتبی ،پس از رسم ساختار سلسله مراتبی ،ماتریس

تعریف شده است .از میان روشهای موجود ،روش

مقایسه زوجی برای معیارها نسبت به یکدیگر

آلفای کرونباخ برای محاسبهی ضریب پایایی مورد

تشکیل میشود .یعنی به هر مقایسهی زوجی ،با

استفاده قرار گرفت .پاسخهای به دست آمده وارد

توجه به قضاوت شخصی تصمیمگیرندگان و

نرمافزار  SPSSشد و با استفاده از آنها آلفای کرونباخ

کارشناسان ،یک عدد از  4تا  3نسبت داده میشود

برای هر یک از پرسشنامهها محاسبه گردید(بازرگان

که مفهوم هر عدد در جدول  4آورده شده است.

و همکاران .)4931 ،نتایج مربوط به نرم افزار در
جدول  9نشان داده شده است.

به طور کلی یک ماتریس مقایسهی زوجی به
صورت رابطهی  4نشان داده میشود که در آن
ترجیح عنصر  iام نسبت به عنصر  jام است .حال با

جدول  -3نتایج آلفای كرونباخ
عنوان پرسشنامه

مقدار آلفای كرونباخ

ماتریس احتمال وقوع

10314

ماتریس شدت اثر

10129

با توجه به جدول  9و نتقایج بقه دسقت آمقده از

مشخص بودن

ها میتوان وزن عناصر ،یعنی

ها را به دست آورد(قدسیپور)4913 ،
()4

[

]

جدول:1مقادیر ترجیحات برای مقایسههای زوجی

نرمافزار  SPSSکلیهی ضرایب قابل قبول میباشقند و

ترجیحات (قضاوت شفاهی)

مقدار عددی

اطالعات به دست آمده از پرسشنامهها به طور کامل

کامالً مرجح یا کامالً مهمتر یا کامالً مطلوبتر

3

قابل استفاده در مرحلهی بعد است .در صقورتی کقه

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

1

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

5

کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

9

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

4

ترجیحات بین فواصل فوق

3 ،6 ،1 ،2

آلفای کرونباخ کمتر از حد مجاز( )101باشد ،بایسقتی
سواالت که گسستگی پاسخ بقه آنهقا باعقث کقاهش
مقدار آلفا کمتر از حقد مجقاز شقدهانقد ،شناسقایی و
حذف شوند.

حجم محاسبات به روش دستی برای به دست آوردن
 -4-4مدل های پژوهش

وزن نسبی عناصر از ماتریس رابطه ( )4باالسقت .در

 AHPیک روش توسعه یافته (توسط  Saatyدر
سال  )4331برای حمایت از تصمیمگیری چند

نتیجه وزن عناصر

با استفاده از نقرمافقزار

expert

 choiceو با روش بردار ویژه محاسبه میشود.

شاخصه است .این روش شامل تجزیهی یک مشکل
پیچیده به یک سلسله مراتب ،ارزیابی اهمیت نسبی
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تركیب دو روش  AHPو

برای درجه بندی زبانی را فراهم میکند .سپس از

DEA

بقرای Nگزینقه تصقمیمگیقری ،مقاتریس مقایسقه

کارشناسان درخواست میشود تا ارزیابی گزینه های

زوجی با توجه به هر معیار ،وقتی کقه تعقداد گزینقه

ریسک بر اساس نمرات مربوط به ارزیابی خود با

های تصمیم بسیار زیاد باشد غیرممکن اسقت .ثابقت

توجه به معیار مورد نظر براساس اهمیت نسبی،

شقده در  Nهقای بزرگتقر از  ،45تعقداد زیقادی از

طبقهبندی نمایند.

مقایسه ،بار سنگینی برای کارشناسان ایجاد میکنقد و

کارشناس

پس فرض میشود که  jمعیار توسط

از سوی دیگر مقایسه بقیش از حقد در قضقاوت بقه

ارزیابی خواهد شد.نتایج را می توان با بردار ارزیابی

تناقص و تضاد منجر می شود .تقالشهقای متعقددی

توزیع رابطهی( )9مشخص کرد:
رابطه 9

برای ادغقام دو روش در برنامقههقای واقعقی وجقود
})

داشته است .به عنوان مثال بقوون در سقال  4331دو

(

)) ( (

({

)

روش  AHPو  DEAرابقرای حقل مسقئله انتخقاب
محققل مققورد اسققتفاده و شققبهات هققر دو روش را از

که

لحاظ ساختار و نتایج مورد بحث ققرار داد .او یقک

درجه

تعداد کارشناسانی که به گزینه ریسک
تحت معیار  jپاسخ دادهاند میباشد،

پروسهی دو مرحلهای را برای ادغقام دو روش بقرای

که در جدول ( )2شکل کلی طرح پیشنهادی آورده

انتخاب مکان داد .گام اول اعمال  DEAبرای حذف

شده است .سپس وزن محلی از هر گزینه با هر معیار

مکان عددی ناکارامد و گقام دوم اعمقال AHPبقرای

توسط رابطهی( )1تعیین میشود.

سایتهای  DEAکارامد است .او ادعا کرد که اسقتفاده

رابطه 1

از این روش دو مزیت استفاده از داده هقای عینقی و

)

ذهنی و همچنین کاهش تعداد مقایسقه هقای زوجقی
با روش DEAرا به همراه

( ∑

دارد)(Jun, et al, 2008

برای مشخص کردن اهمیت نسبی هر یک از

ابتدا ماکزیمم سازی  αاز هر متغیر تصقمیمگیقری از

گزینه های ریسک با توجه به هر یک از معیارها،

جدول ( )2با توجه بقه نتقایج نظرسقنجی بقه دسقت

برای هر معیار مجموعه ای از درجه های ارزیابی

آورده و سققپس بققا توجققه بققه رابطققهی ( ،)5متغیققر
تصمیمگیری )

طبق رابطه ( )2معرفی شد.
رابطه 2
}

که در آن مجموعه

تا

{

به نمایندگی از پر

( از درجه

جدول :2توزیع ماتریس تصمیمگیری برای گزینههای
تصمیمگیری (براساس مدل توسعهیافته

DEA

)(Jun, et al, 2008

اهمیت ترین تا کم اهمیت ترین نمرات ارزیابی برای

cntena

Decision

هم تعداد نمرات ارزیابی برای

CM

CJ

معیار  jمی باشد و

 ،به دست میآید.

Alternative
CI

هر معیار می باشد .این تعریف اجازه می دهد تا

Hmka

HmI

HKJ

HJI

H1K1

HII

NE1mka

NEim1

NEijkj

NE1j1

NEIIK1

NEIII

AI

برای معیارهای مختلف با استفاده از تعداد متفاوت

NEmka

NEm1

NEjik1

NEji1

NE IIK1

NEII

AI

NEnmka

NEnm1

NEnjk1

NEnj1

NENik1

NEnII

AN

نمرات ،ارزیابی انجام شود .همچنین انعطاف پذیری
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این نوع پروژهها ،پخش گردید .پرسشنامه بقا عنقوان

رابطه 5
(

)

)

احتمال وقوع ،احتمال وقوع هر ریسقک را در طقول
( ∑

)
(

)

در رابطهی (،)5

)

تصمیمگیری هسقتند و
)

(

پروژه بر اساس معیارهای عوامقل مقدیریتی ،عوامقل

(

سیاسی ،عوامل مربوط بقه ققوانین و مققررات مقورد

(

)
)

( متغیرهقای
(

)

(

بررسی قرار میدهد .در پرسشنامهی تهیه شده برای
بررسی شدت اثر ،تاثیر هر ریسک بر روی معیارهای
مققالی ، ،زمققانی و کیفققی مققورد توجققه قققرار گرفققت.

قدرت شرایط سفارش تحمیل شده

اطالعات مربوط به پرسشنامهی معیارها با اسقتفاده از

روی کالسهای ارزیابی میباشد .در نهایت با داشتن

نرم افزار  EXPERT CHOICEمورد بررسقی ققرار

( برای هر معیار ،وزن محلقی بقرای هقر

گرفت که نتقایج آن در شقکلهقای 4و  2نشقان داده

متغیر

)

یک از گزینهها توسط معادلهی ( )1به دست خواهقد

شده است.

آمد.
ارزیابی ریسک اساسا بقر اسقاس روش تصقمیم-
گیری چندمعیاره انجام مقیشقود .بنقابراین

شکل :1وزن نسبی مقوله احتمال وقوع

MCDM

(خروجی نرمافزار )EC

میتواند برای ارزیابی ریسکهقای متقرو در مراحقل

10523

فاكتورهای مدیریت

مختلققف سققاخت بققه کققار بققرده شققود .از دیققدگاه

10999

فاکتورهای سیاسی

 ،MCDMفراینقققد سلسقققلهمراتبقققی ( ،)AHPروش

10411

عوامل مربوط به قانون و مقررات

1015

همبستگی

مناسبی برای مدلسقازی معیارهقای کیفقی و کقاربرد
گسترده در طیف وسیعی از مناطق از جمله انتخقاب،
ارزیققابی ،برنامققهریققزی و توسققعه و تصققمیمگیققری
است)(2012,Hao-Tien Liu , Yieh-linبا ایقن حقال

شکل :2وزن نسبی مقوله شدت اثر
(خروجی نرمافزار )EC
10213

فاكتورهای مالی

ساخت تونل مشقاهده و شناسقایی شقدهانقد و روش

10613

فاکتورهای کیفیت

1012

فاکتورهای زمان

 AHPفقط میتواند تعقداد محقدودی از گزینقههقای

1016

همبستگی

با توجه به اینکقه دههقا نقوع حادثقه در کارگقاههقای

ریسک را مقایسه زوجی کند پس مقایسه زوجقی در
این شرایط غیر ممکن است .برای غلبه بر این مشکل

پس از جمعآوری پرسشنامههای توزیقع شقده بقین

از ترکیب روش  AHP_DEAدر ایقن مقالقه اسقتفاده

متخصصققین و جمققع آوری آنهققا ،نمققرات جزئققی

شده است.

ریسک با اسقتفاده از روش تحلیقل پوششقی دادههقا
( )DEAبرای فاکتور احتمال وقوع و شقدت اثقر بقر

 -6نتایج پژوهش

اساس روش توضیح داده شده به دست آمد .خالصه

برای ارزیابی ریسکهای پروژههقای  ،BOTسقه

نتایج به دست آمده در جدول 1آورده شده است.

پرسشنامه تهیه گردید که بین عوامل درگیر در اجرای
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جدول :4نتایج حاصل از ارزیابی ریسکهای مالی برای  14فاكتور ریسک در پروژههای

ردیف

فاکتورهای ریسک

0.528

0.333

عوامل مدیریتی

عوامل سیاسی

عوامل مربوط به قوانین و مقررات
0.14

مالی
0.279

کیفی
0.649

0.072

زمانی

نمره کلی ریسک (احتمال وقوع)

1

0.824

0.818

فاکتور ریسک

0.755

1

0.663

0.938

0.746

نمره کلی ریسک (شدت اثر)

(احتمال وقوع)

(شدت اثر)

رتبه ریسک

1

ریسک های تحریم های اقتصادی

نمره جزئی ریسک

نمره جزئی ریسک

BOT

0.968

5

2

ریسک تغییر در نرخ ارز

0.766

0.923

0.597

1

1

0.932

0.795

0.995

0.999

1

3

ریسک موجود در کمک های مالی دولتی

0.931

0.762

0.702

0.892

0.691

0.901

0.844

0.762

0.963

6

4

ریسک های موجود در صادرات و واردات

0.766

0.854

1

0.661

0.975

0.774

0.829

0.873

0.978

3

5

بروز اشکال در اسناد و مدارک تامین منابع مالی

0.662

0.59

0.5

0.59

0.59

0.861

0.616

0.61

0.85

13

6

ریسکهای مالی ناشی از ضمانت نامه ها

0.75

0.56

0.465

0.535

0.642

0.685

0.648

0.615

0.864

10

7

افزایش نرخ مالیات ها

0.541

0.661

0.594

0.665

0.686

0.541

0.589

0.67

0.864

11

8
9
10

تغییر نرخ بهره بانکی

0.822

0.564

0.741

0.573

0.658

0.711

0.726

0.638

0.901

9

ریسک های ناشی از نبود نقدینگی الزم

0.931

0.669

0.531

0.661

0.992

0.835

0.789

0.888

0.976

4

ریسک ناشی از کسب درآمدهای ناکافی از

0.616

0.554

0.606

0.738

0.625

0.706

0.595

0.662

0.863

12

11

تغییر بازار

0.688

0.848

0.479

0.67

0.79

0.714

0.713

0.751

0.928

8

12

ریسک نرخ بازگشت سرمایه

0.867

0.609

0.557

0.895

0.704

0.589

0.739

0.749

0.934

7

13

ریسک ناشی از تورم

1

0.615

0.819

0.874

0.964

0.96

0.847

0.939

0.991

2

0.621

0.578

0.447

0.6

0.636

0.782

0.583

0.636

0.848

14

دریافت تعرفه و عوارض

 14مشکالت مالی یا ورشکستگی شرکت صاحب امتیاز

پاسخ سوال  :4فاکتور ریسک یا مقدار ترکیبی ریسک

ریسک و شدت اثر آن اسقت .فقاکتور ریسقک زیقاد

برای هر یک از عناصر مورد نظر از فرمقول زیقر بقه

خواهد بود اگر احتمال رخداد آن باال باشد ،یا اثرات

دست میآید):(Dale,2014

آن باال بقوده و یقا هقر دو مقورد ذکقر شقده صقادق
)RF = P+C – (P*C

()6

باشد.برای مثال در خصوص ریسقک تغییقر در نقرح
ارز ،نمره مربوط به احتمال وقوع و شدت اثقر ،هقر

برای هر یک از عناصر بررسی شقده ،مققادیر مقرتبط

دو مقدار باالیی را به خقود اختصقاص دادهانقد ،کقه

با احتمال وقوع ریسک ( ،)Pبه طور متوسط مققداری

همین امر موجب نمره باال برای فاکتور ریسقک ایقن

بین محدوده  1تا  4تعلق میگیقرد .بقه طقور مشقابه،

آیتم شده است .اما در خصوص آیتم  ،41مشقکالت

شدت اثر مرتبط با ریسک مورد نظر( )Cنیز ،هقم بقه

مالی یا ورشکستگی شرکت صاحب امتیاز ،چقون دو

طور واحقد و هقم دسقته جمعقی بقه طقور متوسقط

نمره مربوط به احتمقال وققوع و شقدت اثقر هقر دو

مقققداری بققین صققفر تققا یققک را بققه همققراه خواهققد

پایین میباشد ،پس فاکتور ریسک مربوط بقه آن نیقز

داشت.فاکتور ریسک ( )RFبین صقفر (کقم) تقا یقک

عدد پایینی رابه خود اختصاص میدهد که ایقن امقر

(زیقاد) متغیققر بققوده و نشققاندهنققده احتمققال رخققداد
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موجب میشود ،ایقن ریسقک در ردهی پقایین تقری

پس از آن به ریسکهای موجود در هر گروه ریسک

نسبت به سایر ریسکها قرار گیرد.

پاسخ داده میشود .در این پقروژه ریسقکهقایی کقه

برای پاسخ به ریسکهای ارزیابی شده ،با توجقه بقه

درجه بحرانی دارند ،باید کاهش یابند .جدول مربوط

رتبهبندی هایی که در بخش  5انجام شد ،بقه ترتیقب

به پاسخ ریسکها در زیر آورده شده است.

ریسکهای با مقادیر و بزرگای باالتر تعیقین شقده و
جدول  :۵ریسکهای مالی پروژههای  BOTو پاسخ به آنها
پاسخ به ریسک

ریسک


ریسک تغییر در نرخ ارز



ترکیب کردن پول محلی با ارز خارجی



افزایش نرخ مالیاتها



تعدیل قیمت محصوالت و خدمات پروژه



ریسک موجود در کمکهای مالی دولت



عقد قراردادهای بلند مدت تامین مواد اولیه مانند سوخت



ریسک ناشی از تورم



افزایش تعرفه استفاده از خدمات و محصوالت پروژه



ریسک ناشی از کسب درآمدهای ناکافی از دریافت تعرفه و
عوارض



ارزیابی دقیق از وضع تقاضا



تغییر بازار



تعهد نامهی خرید تضمینی خدمات یا محصوالت پروژه



ریسک نرخ بازگشت سرمایه



ریسکهای ناشی از نبود نقدینگی الزم



کنترل فرآیند مالی



مشکالت مالی یا ورشکستگی صاحب امتیاز



در نظر گرفتن اعتبارات ذخیرهای



ریسکهای تحریمهای اقتصادی





ریسکهای موجود در صادرات و واردات

تضمین دولت



بروز اشکال در اسناد و مدارک تامین منابع مالی



تضمین عملکرد پیمانکار توسط یک موسسهی مالی معتبر



ریسکهای مالی ناشی از ضمانتنامه ها



تغییر نرخ بهرهی بانکی

مانند شرکتهای بیمهای


دزیافت وام با نرخ بهرهی شناور

شناسایی گردیقد و بقا اسقتفاده از روش

 -7نتیجه گیری و بحث

AHP-DEA

ایققن پققژوهش بققه منظققور رویققارویی آگاهانققه

مورد ارزیابی قرار گرفقت.بر اسقاس پقژوهش انجقام

پیمانکاران بخش خصوصی با مشقکالت موجقود در

شده ،ریسکهایی ماننقد تغییقر در نقرخ ارز ،ریسقک

اجرای پروژههای  BOTتهیه شقده اسقت .خروجقی

ناشی از تقورم ،ریسقکهقای مقرتبط بقا صقادرات و

فرایند ارزیقابی مقدیریت ریسقک بقه عنقوان ورودی

واردات باالترین فاکتور ریسک را به خود اختصقاص

مرحله برنامهریزی پاسخگویی به ریسک عمقل مقی-

میدهند که برای مقابله با آنها در قسمت پاسقخ بقه

کند؛ به همین جهت ارزیابی مالی ریسکهای پروژه-

ریسک پیشنهادات سازندهای ارائقه گردیقد.بر اسقاس

های  BOTاز اهمیت زیادی برخوردار است .در ایقن

ایققن تحقیققق ،در قرادادهققای  ،BOTبایققد تعهققدات

پقروژههقایBOT

قراردادی هر یک از طرفین قرارداد و شرایط اجرایقی

مقاله  41ریسک مقالی مربقوط بقه
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آن و طققرف بققه طققور صققریح و روشققن بیققان شققود.

زیربنایی ایران" ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،چاپ

همچنین باید تعهقدات سقرمایهپقذیر در پقروژههقای

اول.469 ،

زیربنایی به روش  ،BOTدر مراحل مختلف آن و بقه

 عطارزاده ،م .شاکری،ا .)4931( .ارزیابی اقتصادی

شکلهای متفاوت باید دیده شقود .نتقایج بقه دسقت

پروژههای  BOTبا رویکرد مدیریت ریسکهای

آمده از این پژوهش ،با نتقایج پقژوهش در رابطقه بقا

مالی ،چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت

ارایه مدلی جهت ارزیابی ریسقک مقالی پقروژههقای

پروژه،

 BOTبر اساس چرخه ریسقک پقروژه ،محمدسقعید

 عاملی ،س .حداد ،ح .حاجی آقا بزرگی،

جبلعاملی ،حمیدرضاحداد و علی حقاجیآققابزرگی

ع .)4933(.ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک مالی

( )4933مطابقققت دارد و نتققایج پققژوهش را تاییققد

پروژههای  BOTبر اساس چرخه ریسک پروژه.

میکند.

اولین کنفرانس مدیریت اجرایی.

پیشنهاد می شود ریسکهای شناسایی شده ،واضح

 قدسیپور ،س.ح .)4913(،.فرآیند تحلیل سلسله

بودن تعهدات قراردادی هر یک از طرفین،ارزیابی و

مراتبی ( ،)AHPمرکز نشر دانشگاه صنعتی

رتبه بندی شوند.

امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)،
 نصیرزاده ،ف .خانزادی ،م .علیپور ،م.)4931( .

فهرست منابع

ارزیابی اقتصادی پروژههای  BOTبا استفاده از

 اصولی ،سیدحسین؛ نجابت ،احسان؛ بیانی ،علی؛

منطق فازی ،دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت

ناصری ،حسین؛ افخمی ،علی؛ ( .)4931انجمن
مدیریت پروژه ،پیکره دانش مدیریت پروژه،
چاپ اول ،تهران ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
 بازرگان،ع ،.سرمد،ز ،.حجازی،ا" )4931( ،.روش
تحقیق در علوم رفتاری" ،نشرآگاه ،چاپ
یازدهم،
 ترابی ،م ،.ابراهیمی ،س .ن ،.دهخدایی ،م،.
( ".)4934شناسایی ریسک پروژههای  BOTبا
دیدگاه  TEFCELو ارائه راهکارهای مقابله با
آن" دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت
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 سبط ،محمد حسنBOT" ،ساخت -بهره-
برداری -انتقال و کاربرد آن در قراردادهای

07

استراتژیک پروژهها.

 Al salman, A.A., (2004)“Assessment of
risk management perceptions and practices
of construction contractors, Saudi Arabia”,
MSc. Thesis of Construction Engineering
and Management, Department of Civil
Engineering, King Fahd University of
Petroleum & minerals.
 Askari, M. SHokrizadeh, H. (2014) An
Integrated Method for Ranking of Risk in
BOT Projects, 2nd world Conference on
Business,
Economics
and
management,Procedia-Social
and
Behavioral Sciences, Volume 109, pages
1390-1394.
 Dale F. cooper et al. (2004) "managing
Risk in large projects and complex
procurements”. John Wiley’s sons Ltd.
 Ebrahimzadeh,
S.
Mousavi,
S.
Seyrafianpour,
H.
)(2010
Risk
identification and assessment for buildoperate-transfer projects: A fuzzy multi
attribute decision making model. Expert
System with Applications, volume 37,
issue 1, pages 575-586.

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره بيست و پنجم

ابراهیم عباسی و احسان رمضانیان
 EIC, "negotiation platform for public private partnership in infrastructure
Projects", (2000) European international
contractors.
 Hao-Tien Liu, Yieh-linTsaiA (2012) "fuzzy
risk assessment approach for occupational
hazards in the construction industry" Safety
Science 50 1067–1078.
 Jun Liu b, Taha M.S. Elhagh, (2008). “An
Integrated AHP-DEA methodology for
bridge
risk
assessment”,
Industrial
Engineering.
 Kang, CH. Feng, CH (2009). Risk
measurement and risk identification for
BOT projects: A multi-attribute utility
approach. Mathematical and Computer
Modelling, volume 49, issues 9-10.
 Pollalis, S N, Menheere, B, (1996) "Case
studies on build operate transfer", Delft
university of technology, Netherlands.
 Project Management Institute. (2008) A
guide to Project Risk management Body of
Knowledge (PMBOK).
 Wang, S.Q; Dulaimi, M.F; Aguria, M.Y.
(2004) “Risk management framework for
construction projects in developing
countroes”. Construction Management and
Economical.
 Zhao, zh. Zou, j. (2013) Factors influencing
the success of BOT power plant projects in
China: A review, Renewable and
Sustainable Energy Reviews, Volume 22,
Pages 446-453.

یادداشتها
1

06

Project Management Institute

 شماره بيست و پنجم/ فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار

