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 Abstract     چکیده

از گذشته تا به امروز به دالیلی نظیر باال بودن هزینه، طوالنی بودن مدت 

مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش  بنیه ضعیفبازگشت سرمایه، 

ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و خصوصی، ایجاد زیرساخت

ظهور مشارکت عمومی خصوصی به های دولتی و عمومی بوده است.سازمان

های کشورها با استفاده وان راهکاری بنیادی در زمینه توسعه و زیرساختعن

از تخصص و توانایی باالتر بخش خصوصی در مدیریت منابع و زمان به شمار 

-publicخصوصی ) -های اخیر قراردادهای عمومیلذا طی سالرود.می

private partnership ) به علت کمبود منابع دولتی و نیاز به توسعه

ها شهرها به طور روزافزون از سوی دولتها و شهردارییسات زیربنایی کالنتاس

یکی از اهداف اصلی اجرای پروژه به روش  .مورد استفاده قرار گرفته است

PPP باشد. از کاهش ریسک پروژه و در نتیجه افزایش ارزش مالی پروژه می

با ریسک های زیاد به دلیل پیچیدگی و عدم قطعیت PPPهای طرفی پروژه

باشند. اصل اساسی مدیریت ریسک در این زمینه این است زیادی مواجه می

ها براساس توانایی تحمل ریسک تخصص که ریسک باید به افراد و یا گروه

پیدا کند. مطابق برخی از مطالعات صورت پذیرفته، فقدان مهارتهای الزم در 

یسکی منجر به عدم گذاری و انتقال عوامل رزمینه تعیین، ارزیابی، ارزش

ها شده است. این حصول درآمدهای قابل توجه و موفقیت پروژه برای دولت

مقاله درپی آن است که با مطالعه وارائه تجربیات ثبت شده درسایرپروژه 

ها،ساختار ریسک های معرفی شده ومعیارهای موفقیت هریک را بیان 

ازمتخصصین  نمایدوسپس به دنبال ایجاد همسویی درنظرات اتخاذ شده

داخلی،به شناسایی ومعرفی ریسک های حاکم برشرایط کنونی کشور 

بپردازدونهایتاًساختاری بومی برای مدیریت ریسک های پروژه های مشارکت 

 خصوصی در کشور ارائه نماید.–عمومی 

 

 From the past to today, for reasons such as high cost, 
long-term return on investment, poor financial and non-
support of laws from the private sector, the 
establishment of infrastructure has been the 
responsibility of the public sector or the government and 
public and public organizations. Public participation 
Private is considered as a fundamental strategy for the 
development and infrastructure of countries using the 
expertise of the private sector in resource and time 
management. Consequently, in recent years, these 
contracts have been increasingly leaked by governments 
due to the lack of government resources and the need 
to develop metropolitan infrastructure. And 
municipalities have been used. One of the main 
objectives of PPP project is to reduce project risk and 
increase the financial value of the project. On the other 
hand, PPP projects face a high risk due to complexity and 
uncertainties. Therefore, risk should be tailored to 
individuals or groups based on the ability to tolerate risk. 
According to some studies, the lack of skills in 
identifying, assessing, valuing and transferring risk 
factors has led to lack of revenue and project success for 
governments. This article seeks to describe the structure 
of the risks and the success rates of each of them by 
studying and presenting the experiences of registered 
companies, and then seeking to reconcile the views of 
the domestic experts to identify and present the risks of 
the current state of the country to deal with the native 
infrastructure for risk management Of these projects in 
the country. 
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  مقدمه  -1

 پروژه یمال ینتام یبرا ی(، مدلppp) خصوصی – یمشارکت عموم

 ی،ارتباط یها یستمس های مثل پروژه یربناییو ز یساخت یرز های

 یم یبخش عموم یکبرق است. شر یدتول های کارخانه و ها فرودگاه

تواند  یم یزن یخصوص یکباشد و شر یمنطقه ا ی،در سطح مل تواند

با تخصص  ییاز شرکتها رسیومیکنس یا یشرکت کامالً خصوص یک

کمبود  یرساختها،توسعه ز یرشد تقاضا برا [1]مختلف باشد.  یها

روز موجب شده است تا  یبه فناور یو عدم دسترس یدولت ی بودجه

 یمال ینتام یدر حال توسعه برا یکشورها یاز دولت ها یاریبس

 یکیکنند.  یرا دعوت به همکار یبخش خصوص ییبنا یرز یپروژه ها

 یو خصوص یپروژه ها، مشارکت عموم یمال ینتام یروش ها از

پس  ی،بخش خصوص یگذار یههمواره سرما یز،ن یراندر ا[. 2]است

 یقانون اساس 44اصل  یکل های یاستو با ابالغ س یاز انقالب اسالم

  [.3]داشته است یا یژهو یگاهتوسعه جا های در برنامه

نسبت به  یخش عمومب ینکها یبه جا یخصوص یمشارکت عموم در

  ینا ید،اقدام نما یواراِئه خدمات عموم یا یهسرما ییتدارک دارا

 یقسبک و کار ساده )که از طر یک یقاست که از طر یبخش خصوص

مورد نظر را  ییشود( دارا یواداره م یمال ینتام یبخش خصوص

اقدام و در عوض در قبال  مومتدارک و نسبت به ارائه خدمات به ع

 یم یافتخدمات ارائه شده حق الزحمه خود را در یزانو م یفیتک

از تخصص،  ینهبه یضمن برخودار یروش، بخش عموم ین. در ایدنما

قادر خواهد بود تا به ارائه خدمات  یبخش خصوص یمنابع و نوآور

و  یبخش عموم یناز مشارکت ب ین.بنابرایپردازدکارا و اثر بخش 

خدمت که به شکل  یک ایپروژه  یکبه منظور ارائه  یبخش خصوص

 یاست ،استفاده م یدهگرد یارائه م یاز طرف  بخش عموم یسنت

 یاجرا م یارائه خدمات یپروژه ها برا یندر اکثر موارد ا [4شود. ]

 یها یتو مسئول یفاز وظا یبه عنوان بخش یگردد که بخش دولت

انتقال آب، گاز، و  یخود، متعهد به انجام آن است. پروژه ها یقانون

موارد مشابه از جمله  یرمثل جاده و راه آهن وبرق و سا یرساختهاییز

مربوط به  ینهکاهش متوسط هز [.5]یشوندپروژه ها محسوب م ینا

و کاهش مدت زمان  یعمران های پروژه یراتو تعم یساخت، نگهدار

 ترین برجسته و یناز مهمتر یبرخ یعمران های متوسط انجام پروژه

تمام  رغم ی[ عل6. ]باشد یم PPPچارچوب  در گذاری یهسرما یایمزا

 یهقراردادها دارند اما همچنان سا گونه ینکه ا یمثبت یها-یلپتانس

 ترین یبتوان اصل ید. شاباشد یم یبر آنها مستول ینانشک و عدم اطم

 PPP های مطلوب و گاهاً شکست در پروژه یجعامل عدم حصول نتا

قراردادها و اثرات  ینا یطوالن. زمان یافتقراردادها  ینرا درخود ا

شده  یگوناگون، عامل یو حقوق یاقتصاد های یطکامالً متفاوت مح

. یابدقراردادها گسترش  ینا یکرهنفوذ آن بر پ یزانو م یسکتا حدود ر

اثرگذار در هر مرحله از پروژه  های یسکاز ر یکعدم توجه به هر 

  .[1] گردد یپروژه م یناکارآمد یامنجر به شکست و 

پروژه در کشور  های یسکمناسب در جهت شناخت ر یراهکارها ارائه

مشارکت  های در پروژه یسکمختلف ر های گونه بندی یمما و تقس

 یاتدر تجرب یشتراست تا هرچه ب یدهگرد یعامل یخصوص -یعموم

از عوامل مهم  یکی یسکر یی[ شناسا1گذشته کنکاش شود. ]

و به دنبال آن  زیابیار یشرط الزم برا ینو اول یسکر یریتمد

. [6] باشد یقرارداد م یشرکا یانم ها یسکمناسب ر یصتخص

عبارت است از  خصوصی – یمشارکت عموم یهدف کل بنابراین

بوجود  های یسککه ر یبه طور ین،طرف یانارتباط م یساختارده

 آفرینی شکل قابل کنترل باشد و ارزش ینآنها به بهتر یلهآمده بوس

 یبخش خصوص های صالحیت و ها از مهارت رداریب بهره یقاز طر

 یطبقه بند یکارائه  یقتحق ینهدف ازانجام ا [4گردد. ] یجادا

 باشد. یم  ppp یهاپروژه ها یسکر یمناسب برا

 (PPP) خصوصی –مشارکت عمومی  -2

 ( و انواع آنPPP) یخصوص -یعموم یمدل قراردادها -1-2

 های  عبارت است از مشارکت بخش یخصوص -یعموم مشارکت

به اهداف  یابیقرارداد بلندمدت جهت دست یک یط یو خصوص یدولت

توسط بخش  یخدمات عموم یاو  ها  یرساختمشترک در ارائه ز

توسعه آنها را بر  یتمسئول یبخش عموم یکه به طور کل یخصوص

 یبه جا یبخش خصوص PPPبراساس قرارداد  یبترت ینعهده دارد. بد

 دهنده  )مدت قرارداد( ارائه یمدت طوالن یک یبرا یبخش دولت

  ساخت، بهره ی،طراح یتضمن آنکه مسئول شود  یم عمومی خدمات

به منظور ارائه  ها  ییدارا یمال ینو احتماالً تام یو نگهدار برداری

بر عهده دارد. در مقابل بخش  یزرا ن یبخش دولت یازخدمات موردن

و ارائه خدمات، بر عملکرد و نحوه  یممستق یریتمد یجا به یزن یدولت

[ 2] کند  ینظارت م یبخش خصوص یمانکارقرارداد توسط پ یاجرا

  ادامه یتاز محدود یجهنت یکبه عنوان  یخصوص -یمشارکت عموم

 یاتی،عمل یرو  بهره یبرا یاساس یازبودجه مواجه توسط دولت و ن ی

 از تر  و مشارکت فعال یریتمد یکی،نوآورانه تکنولوژ های  مهارت

  ینا از شود . یحاصل م یدر ارائه خدمات عموم خصوصی همکاران

به  یابیاست که در درجه اول با دست یستمس یکبه عنوان  ppp رو

  فن ی،منابع مال بسیج و کنش  ممکن است با برهم ی،خروج ینبهتر

  ینوآور یلو تسه یاتیعمل ییکارا یریتی،مد های  مهارت ها،  آوری

 [7. ]یردگ-یوجود دارد، هدف قرار م یکه در بخش خصوص هایی

وجود دارد  یخصوص -یمشارکت عموم های  از مدل یمختلف انواع

 باشد: یرز های  یژگیاز و یبخش یاشامل همه  تواند  یکه م

طرح  ینوساز یاساخت، گسترش و  ی،طراح یفهوظ یبخش خصوص -

 را بر عهده دارد

 کند  یطرح را مشخص م یاتیعمل های  یژگیو یبخش دولت -

به بخش  ینمدت مع یک یاز طرح و ارائه خدمات برا برداری  بهره -

 .گردد  یواگذار م یخصوص

منتقل  یپروژه را به بخش دولت یقرارداد بخش خصوص یاندر پا -

 [6] کند  یم

عنوان کرده است  UNESCAPآنگونه که  PPP یقراردادها های  مدل

 های  یژگیپنج گروه و ین. اشود  یم بندی  به پنج گروه عمده طبقه

 در ها  از مدل یکنشان داده شده است. هر  1آنها در جدول شماره 

و  یفرض یها-یسکر گذاری،  یهسرما یتمسئول ها،  ییدارا مالکیت

همانگونه که در شکل شماره . [8طول مدت قرارداد متفاوت هستند ]

 نشان داده شده است  1
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 UNESCAPبراساس  PPPهای بندی مدلطبقه -1جدول 

 

 

 
 BOTمبتنی برروش  PPP. انواع قراردادهای 1شکل 

  خصوصی عبارتند از: -عمومیانواع اصلی قراردادهای مشارکت 

1- OM برداری(،)تعمیر و نگهداری بهره 

2- BLT ،)ساخت، اجاره، انتقال( 

3- BTO برداری()ساخت، انتقال، بهره 

4- BOT برداری انتقال(،)ساخت، بهره 

5- BLOT برداری و انتقال(،)ساخت، اجاره، بهره 

6- BOOT برداری و انتقال(،)ساخت، مالکیت، بهره 

7- DBFO ،)طراحی، ساخت، تامین مالی و اجرا( 

8- BOO 9برداری( ])ساخت، مالکیت و بهره] 

 PPPهای سیستم ویژگی -2-2

های عمومی به عنوان ابزاری برای تهیه زیرساخت PPPچندین مزیت 

 با توجه به مشارکت بخش خصوصی شامل مواردذیل می باشد:

یسک متوازن به عنوان دستاورد و نگهداری از یک ساختار بازگشت ر -

های عمومی، یک نتیجه از مشارکت بخش در ارائه چنین زیرساخت

های بخش خصوصی برای ارائه خدمات در نتیجه استفاده از قابلیت

 ،موثر است.

جویی بخش خصوصی تحرک بیشتری نسبت به بخش دولتی، صرفه -

ساخت  ریزی، طراحی،هایی مانند برنامهها در جنبهی پروژهدر هزینه

دهد. عالوه بر این، بخش خصوصی و ساز و در نهایت عملیات ارائه می

مزایای اضافی درجهت کاهش و از بین بردن تمام بوروکراسی و بار 

دهد که با ارائه عمومی از امکانات و خدمات زیربنایی اداری ارائه می

 در ارتباط است.

مالی های دولت بار مشارکت بخش خصوصی در تامین زیرساخت -

های زیربنایی در مقیاس بزرگ به عنوان عظیمی است که، با پروژه

دولت شناخته شده است در هزینه کردچنین منابع عظیم در اجرای 

 [7پروژه های زیربنایی صرفه جویی می گردد. ]

 های این شیوه:مزیت -1-2-2

تعامل حفظ منافع دو طرف همکاری، یعنی بخش دولتی و بخش  -

 خصوصی

ساز و کار مناسب برای همکاری دولت و بخش خصوصی و وجود  -

 نبود ساختار کارفرما و پیمانکار

تواند مدیریت ریسک کند، ریسک طرح را طرفی که بخوبی می -

یابد. ها کاهش میپذیرد به این ترتیب، با افزایش کارایی، هزینهمی

[10] 
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  PPPنگاه عام به کشورهای اجرا کننده  -3-2

تاکنون  1920کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتقال و فرانسه که از سال 

، موفق به PPPپردازند با استفاده از مدل ها میبه دریافت عوارض راه

افزایش درآمدهای این بخش شدند. در کشورهای نروژ، مجارستان، 

این روش در انعقاد قراردادها به کار  1990استرالیا و آلمان از سال 

به طور عمده زیربنای بخش حمل و نقل  PPPشده است. مدل گرفته 

ها و بنادر بود. این ها، فرودگاهآهن و نظایر آن، راهشامل خطوط راه

-ها با سرمایهبازار به صورت اختصاصی در تعداد معدودی از پروژه

های مالی صورت پذیرفت. از سوی گذاری زیاد و با کمک و حمایت

به طور  PPPهای لتی با اثرات پروژههای بخش دودیگر دارایی

 [11محسوسی افزایش یافت. ]

در اجرای پروژه  spvهای مجموعه سازمان مهارت -4-2

 PPPزیرساخت 

به عنوان  spv (special purpose vehicle)سازمان بخش خصوصی 

یک کنسرسیوم پروژه با مسئولیت محدود است که صرفاً برای توسعه 

 PPPدر تحویل پروژه  spvشود. سازمان ایجاد می PPPهدف پروژه 

مسئول سرمایه، طراحی، ساخت و ساز، عملیات پس از آن و نگهداری 

های گذاریساخته شده است. به عنوان شکلی از سرمایه PPPاز 

مشترک بین بخش خصوصی و دولتی، که براساس اعمال نفوذ در این 

حمایت های عملیاتی از بخش خصوصی و همچنین تخصص و قابلیت

و ظرفیت نظارتی از بخش دولتی به منظور ارائه بیمه موردنیاز پروژه 

PPPگرا برای سود نهایی ذینفعان درگیر در پروژه . در راه موثر و ارزش

های مورد ای از مهارتبرای ارائه یک پروژه، طیف گسترده می باشد.

فعال  آید. به منظورنیاز به ذینفعان مربوطه درگیر در پروژه بدست می

وری و برای رسیدن به اهداف موردنظر از نظر بهره PPPکردن پروژه 

توسط  PPPهای خاص موردنیاز در ای از مهارتخروجی. مجموعه

 ذینفعان پروژه دراختیار شود.

 های فنی مرتبط پروژهدهنده مهارت: نشان1بندی . عامل گروه5-1

زش حقوقی و های اردهنده مهارت: نشان2بندی . عامل گروه5-2

 مرتبط پروژه

های های قرارداد ادارهدهنده مهارت: نشان3بندی . عامل گروه5-3

 مرتبط پروژه

های مفهومی و عملکرد دهنده مهارت: نشان4بندی . عامل گروه5-4

 های مرتبط پروژهمدیریت

های مدیریت ذینفعان دهنده مهارت: نشان5بندی . عامل گروه5-5

 [7]مرتبط با پروژه 

 خصوصی -مدیریت ریسک در مشارکت عمومی -3

های عمرانی در کشور به سرعت در حال افزایش است. در این پروژه

باشد. از طرف ها میمیان دولت نیز به دنبال توسعه بیشتر زیرساخت

ها و ارائه خدمات دیگر دولت برای تامین مالی پروژه، ایجاد زیرساخت

راساس تحقیقات انجام شده اجرای به بودجه قابل توجهی نیاز دارد. ب

حل سریع خصوصی به عنوان یک راه -پروژه به روش مشارکت عمومی

-ای دولت برای توسعه زیرساختو ماندگار برای کاهش هزینه سرمایه

بر هایی به علت پیچیدگی و زمانموفقیت در چنین پروژه. [3ها است ]

نکه هیچ خطری ها دشوار است. برای آبودن و نیز هزینه باالی آن

ها بتواند درآمدزایی شرکای قرارداد را تهدید نکند و همچنین پروژه

برداری و های بهرهها، تامین هزینهکافی برای بازپرداخت بدهی

بازگشت اصل سود و سرمایه را داشته باشند. طرفین پروژه مجبور 

های پروژه را هستند تا برای دستیابی به اهداف اشاره شده ریسک

ایی، آنالیز و تخصیص نمایند. بنابراین مدیریت ریسک یکی از شناس

است. مدیریت صحیح  PPPهای فاکتورهای کلیدی موفقیت در پروژه

 [:12تواند ]های مشارکت بخش خصوصی میریسک در اجرای پروژه

های محتمل و کننده موفقیت پروژه، با کاهش ریسکضمانت -

 گویی آنها.مدیریت کنترل و پاسخ

های های پروژه، با شناسایی کردن ریسکموجب کاهش هزینه -

 پروژه.

تر با شناسایی باعث کاهش زمان مذاکرات و نیز مذاکرات موفق -

 ها جهت کنترل آنها.های پروژه و ارائه تضمینمنشاء ریسک

کننده مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در پاسخ به تعیین -

 ها.ریسک

-تر ریسکک خصوصی با تخصیص مناسبموجب تضمین سود شری -

 ها.

 PPPهایفرآیند مدیریت ریسک پروژه -1-3

دسته شناسایی،  4فرآیند مدیریت ریسک را به  ISO 10006استاندارد 

فرآیند  [ اما13ارزیابی، پاسخگویی و کنترل آن تقسیم نموده است. ]

نشان داده شده  2در نمودار  Pmbokها براساس مدیریت ریسک پروژه

 ی اصلی مدیریت ریسک براساس آن عبارتند از:ست. شش مرحلها

 (risk management plan)ریزی مدیریت ریسک   . برنامه1

 (risk identification). شناسایی ریسک  2

 (Qualitative risk Analysis). ارزیابی کیفی ریسک  3

 (Quantitative risk Analysis). ارزیابی کمی ریسک  4

 (Risk Response planning)اکنش به ریسک  . برنامه و5

 Risk) (. کنترل و نظارت بر فرآیند مدیریت ریسک 6

Monitoring and Control 
ها متفاوت با دیگر پروژه PPPهای فرآیند مدیریت ریسک در پروژه

ریزی خصوصی در طرح -های مشارکت عمومیاست. در پروژه

بایست نقش هر متعدد میمدیریت ریسک با توجه به حضور عوامل 

تر یک از عوامل مشخص گردد. بنابراین برای کنترل بهتر و مناسب

سازی جامع فرآیند مدیریت ریسک باید با ها و همچنین پیادهریسک

های شناسایی شده های هر یک از طرفین ریسکتوجه به توانایی

اختصاص داده شود. در نتیجه فرآیندهای اصالحی فرآیند مدیریت 

 [14خواهد بود. ] 3مطابق شکل  PPPهای سک برای پروژهری

 اهمیت و جایگاه مدیریت ریسک -2-3

مدیریت ریسک در فرآیند مدیریت پروژه به عنوان یک عامل اثرگذار 

ها معرفی شده است. یک پروژه از لحظه آغاز تا انجام در معرض ریسک

کردن و های گوناگونی است، لذا شناسایی و مهندسی و عدم قاطعیت

گشای مناسبی در طول های اثرگذار آن قطعًا راهنهایتًا کنترل المان

تواند از هر عامل نزول باشد. مدیریت ریسک صحیح میروند پروژه می

 یک پله صعود بسازد. 
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 PMBOKفرآیند مدیریت ریسک پروژه براساس  -2شکل 

 
 PPPهای فرآیند اصالحی مدیریت ریسک منطبق با پروژه -3شکل 

مخاطرات مالی بسیار باال از یک سو و ناشناخته بودن اثرات آن در 

خصوصی عاملی شده تا شناخت  -های مشارکت عمومیپروژه

های مرتبط با آن ،عامل اصلی موفقیت یا مدیریت ریسک و فعالیت

در ارائه تعریف خود  BURKEها عنوان شود. اگرچه ست این پروژهشک

فرآیندی با مفهوم »هم عقیده شده و آن را  PMIها با از مدیریت پروژه

ها و در طول دوره تشخیص، تحلیل و پاسخی به تمام عدم قطعیت

داند که شامل حداکثرسازی نتایج وقایع مثبت و حیات پروژه می

 [15کند. ]معرفی می« ی آنحداقل سازی تبعات منف

 شناسایی ریسک -3-3

مهمترین مرحله از مدیریت ریسک مرحله شناسایی ریسک است. 

اهمیت شناسایی ریسک از آن جهت است که هرچه شناسایی ریسک 

تر تر انجام شود، نتایج حاصله از ارزیابی ریسک واقعیجامع تر و دقیق

تر ازه بهتر و مناسبخواهند بود. در نتیجه ریسک را به همان اند

یکی از نکات کلیدی . [14توان به شرکای پروژه اختصاص داد ]می

-در شناسایی صحیح ریسک که نهایتاً منجر به آنالیز دقیق آن می

باشد، چرا می "اثر ریسک"و  "علت ریسک"گردد، ایجاد تمایز بین 

که علت ریسک مجموعه وقایع و عللی است که به طور قطع وجود 

باشد، در حالی که اثر ریسک و احتمال حضور آن صددرصد میداشته 

[بنابراین در 1باشد. ]تاثیر اقتضایی ریسک بر روی اهداف پروژه می

بایست خطرات ها میاولین مرحله و قبل از ارزیابی و تخصیص ریسک

به طور دقیق شناسایی  PPPناشی از مراحل مختلف اجرای یک پروژه 

بندی شوند. برای این کار باید مراحل و مشخص شوند و سپس دسته

به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. ضمن  PPPفرآیند اجرای پروژه 

در جهان بایستی  PPPآنکه تجربیات گذشته اجرای پروژه به روش 

 [14مورد استفاده قرار گیرد. ]

توان درقابلیت تفکیک و نقطه قوت یک مدل مدیریت ریسک را می

دانست. استاندارد  "علل ریسک"های گوناگون آن در بندیدسته

UNIDO های ها معرفی شده در پروژهدر تعریف مدل خود، ریسک

PPP  را به دو دسته ریسک عمومی )کشوری( و ریسک پروژه تقسیم
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های عمومی را شامل محیط سیاسی، قانونی و کند و ریسکمی

حیطه توان مدیریتی کند و آنها را از اقتصادی دولت میزبان معرفی می

های ساخت و دارد و در مقابل دسته دوم ریسکاسپانسر دور نگه می

کند و پذیرش ریسک عموم برداری و توسعه را تعریف میتکمیل، بهره

[ آنچه در این 16شمرد. ]گذاری میآنها را معطوف به سرمایه

های تامین مالی خورد عدم توجه آن به ریسکاستاندارد به چشم می

 ASKAR-GABALLAH[ در مقابل تعریف مدل 1باشد. ]بازار می و

شوند. برداری و بازار دیده میچهار گروه ریسک سیاسی، ساخت، بهره

[ اگرچه توجه آنها به ریسک بازار نقطه قوت این مدل است ولی 17]

 FLAS[ در کنار اینها 1نگاه آنها از ریسک قوانین دور مانده است. ]

د را از منظر موقعیت زمانی پروژه معرفی نموده بندی خونوع تقسیم

برداری سازی، ساخت و بهرهسه دوره زمانی آماده FLAS[ 18است. ]

های زمانی های گوناگونی را در این دورهو ریسک را معرفی نموده

 [1گنجاند. ]می

با بررسی و مقایسه مطالعات محققان قبلی برای شناسایی ریسک، 

جداگانه قرار گرفتند که عبارتند از: ریسک گروه  10ها در ریسک

سیاسی، ریسک ساخت، ریسک قوانین، ریسک اقتصادی، ریسک 

برداری، ریسک بازار، ریسک انتخاب پروژه، ریسک ارتباطات، بهره

ریسک مالی پروژه و ریسک عوامل طبیعی. بیشترین فراوانی مربوط 

-اری میبردهای ساخت و بهرههای سیاسی و ریسکبه گروه ریسک

 [6باشد. ]

 ارزیابی ریسک -4-3

هدف کلی از تجزیه و تحلیل کمی و کیفی ریسک، مشخص نمودن 

هایی است که نیاز به پاسخ دادند و نیز ارزیابی اثر و احتمال ریسک

ها را براساس پیامد باشد. این فرآیند ریسکریسک شناسایی شده می

کند. بر مبنای بندی میشان بر روی اهداف پروژه درجهو اثر بالقوه

ها توان در مرحله اول به ارزیابی کیفی ریسکمی PMBOKاستاندارد 

های مربوط به ارزیابی کیفی، بسنده کرد و در صورت نیاز از خروجی

آن دسته که دارای اهمیت بیشتری هستند را مورد ارزیابی کمی قرار 

ت زمان بدلیل حجم وسیع پروژه، مد PPPهای در پروژه. [16] داد

سازی طوالنی و حضور متعدد نیروهای حاضر در پروژه، عماًل کمی

های ریسک قابل اجرا ریسک ممکن نبوده و صرفاً در برخی از گروه

های مانند احتمال وقوع و تاثیر، باشد. در ارزیابی کیفی از روشمی

-بندی احتمال وقوع و تاثیر و آزمون فرضیات پروژه میماتریس رتبه

فاده نمود. با توجه به اینکه این مرحله بر جنبه عددی تجزیه توان است

-شود از روشو تحلیل احتمال و تاثیر ریسک تمرکز دارد توصیه می

سازی موقت کارلو و تجزیه و تحلیل های معمول مانند شبیه

 حساسیت و تجزیه و تحلیل درخت تصمیم استفاده کرد.

-شود که روشمالحظه می گاهاً  PPPهای های پروژهبا توجه به ویژگی

های کمی نتیجه کاملی را دربرنداشته و ذینفعان پروژه به شکل 

شوند. لذا توصیه گذاری دقیق ریسک رهنمون نمیمناسبی در ارزش

از  PPPهای شود که در فرآیند کیفی ارزیابی ریسک در پروژهمی

نظران در این عرصه استفاده گردآوری نظرات متخصصان و صاحب

توان پس از کسب نظر، احتمال وقوع ریسک، در این مرحله مینمود. 

های فنی ناشی از وقوع آن را بینی پیامدهای وقوع آن و هزینهپیش

توان از صافی مورد بررسی قرار داد. خروجی این فرآیند را مجدداً می

نظرات متخصصان گذراند تا با همگرایی حاصله از نظرات متخصصان، 

های فنی ناشی از وقوع ریسک حاصل گردد. نهخروجی دقیقی از هزی

های جانبی ممکنه ناشی از وقوع ریسک به همین روش سایر هزینه

آوری و همگرا نمود و در آخر توان با نظرمتخصصان جمعرا می

ها و میزان کمی شده هر یک را بدست بندی مناسبی از ریسکاولویت

 [1آورد. ]

 برنامه پاسخ به ریسک -5-3

رنامه پاسخ به ریسک مشخص نمودن اقداماتی است که برای هدف از ب

گیرد. این اقدامات از طریق کاهش ریسک کلی پروژه صورت می

های های منفی و افزایش احتمال ریسککاهش احتمال و تاثیر ریسک

دهد. در این مرحله با توجه مثبت )فرصت(، ریسک کلی را کاهش می

های کمی و کیفی ارزیابیهای شناسایی شده و براساس به ریسک

-های برنامهگیرد. به گزینهصورت گرفته، اقدامات خاص صورت می

های گردد. در مورد ریسکاطالق می« استراتژی کاهش»ریزی پاسخ 

های اجتناب، کاهش، پذیرش و یا انتقال توان از گزینهمنفی پروژه می

-ینهتوان از گزهای مثبت می)تخصیص( یاد کرد و در مورد فرصت

 [1مند شد. ]برداری، افزایش، پذیرش و مشارکت بهرههایی مانند بهره

 تخصیص ریسک -6-3

یکی از مراحل مهم و کلیدی برای ریسک قراردادها، تخصیص ریسک 

باشد. تخصیص ریسک به شرکای بخش دولتی و خصوصی کمک می

ها دستیابند. عالوه بر این، کند تا به یک توزیع متعادل مسئولیتمی

آمیز نتایج تخصیص ریسک یک پیش شرط مهم برای توسعه موفقیت

در ارتباط است. تخصیص  PPPهایی است که با مذاکرات قرارداد پروژه

های پروژه، به طرفین قرارداد دورنمای روشنی از مناسب ریسک

سه اصل اساسی موجود در  موفقیت پروژه را نشان خواهند داد.

خصوصی این است که حامی  -یهای مشارکت عمومساختار پروژه

های کلیدی و مهم پروژه را بخش عمومی باید اول آنکه، ریسک

شناسایی کند. همچنین سطح مقبولیت هر یک از ریسک را ارزیابی 

های درگیر پروژه اختصاص دهد. ها را به بخشکند و نهایتاً ریسکمی

، تحقیقات زیادی در کشورهای مختلف همانند انگلستان، استرالیا

کنگ، مالزی، چین و اندونزی در ارتباط با تخصیص ریسک هنگ

دهند که صورت گرفته است. این تحقیقات نشان می PPPقراردادهای 

شرکای بخش دولتی و خصوصی به منظور دستیابی به اهداف اجرای 

پروژه نیازمند آن هستند که طرح تخصیص ریسک را قبل از قرارداد 

 [6بپذیرند. ]

بندی و بخش تقسیم 2های پروژه را در ریسک UNIDOراهنمای 

های خاص های عمومی و ریسککند. این راهنما ریسکتخصیص می

های سیاسی، اقتصادی، بندی ریسکدسته 6را عنوان کرده و در 

برداری را در بین چهار گروه ایی، ساخت و بهرهقانونگذاری، توسعه

-سایر پیمانکاران تقسیم گذار وپذیر، بیمه، سرمایهپذیر سرمایهریسک

کند ولی الگو و نظام عاقده بندی را جهت تخصیص ریسک بندی می

بین چهار دسته عنوان شده بیان نکرده است. اما واضح است که عاملی 

تواند مسئولیت پذیرش ریسک را بپذیرد که توانایی الزم جهت می

 اعمال مدیریت بر روی آن را داشته باشد و در زمان وقوع ریسک

حضور و احاطه داشته باشد. از دیگر نکاتی که در تخصیص ریسک 
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-باید بدان توجه نمود آنست که به ازای افزایش میزان سهم ریسک

پذیری هر یک از طرفین قرارداد )مازاد بر سهم قانونی( سود نفعی 

متناسب با آن باید به پذیرنده ریسک نیز اختصاص یابد. همچنین 

طول مدت پروژه مورد واکاوی مستمر قرار ها در تمام ساختار ریسک

گیرد و در صورت تغییر در شرایط ابتدایی پروژه ساختار مربوط نیز 

-مورد تغییر قرار گیرد. با توجه به تمام خصوصیات عنوان شده پروژه

ها را بین عوامل دخیل در پروژه تسهیم و تقسیم ریسک PPPهای 

 [1نمود. ]

 PPPهای مهم قرادادهای ریسک -7-3

های شناسایی شده فاکتورهای مهم و کلیدی برای هر یک از گروه

تر در ادامه به تفصیل شرح داده شده تر مشخص شدهریسک، که پیش

 است:

های سیاسی به خطرات مربوط به گروه ریسک ریسک سیاسی:

آید. های غیرحمایتی دولت بوجود میدلیل تغییرات قانونی و سیاست

گروه ریسک تغییر در قانون است که زمانی رخ اولین عامل مهم این 

دهد که مصوبات قانونی جدید دولت با قوانین کنونی مغایر است. می

باشد و آن زمانی می دیگر عامل کلیدی، تاخیر در سبک مجوز پروژه

کند و یا آن را به دهد که دولت از تصویب پروژه امتناع میرخ می

 اندازد.تاخیر می

اکتور کلیدی این گروه از ریسک عبارتند از: سه ف ریسک ساخت:

های ساخت و های ساخت پروژه، تشدید و تاخیر هزینهعیوب تکنیک

افتد که زمین پروژه اکتشاف زمین، اکتساب زمین هنگامی اتفاق می

 در دسترس نیست یا در زمان مورد نیاز قابل تصرف نباشد.

گیرد. اولین میعمدتاً به دلیل مقررات دولت صورت  ریسک قوانین:

ریسک تاثیرگذار در این گروه ریسک تاخیر در قوانین و مقررات 

باشد که نشانه مغایرت دولت با قوانین مالیاتی است مالیاتی می

شود. ریسک دیگر در این گروه هنگامی که قوانین مالیاتی اعمال می

عدم احترام به قانون است. رفتار غیرقانونی شریک دوستی باعث 

شود. تغییر و یا تناقضات ارتباط بین شرکت پروژه و دولت میافزایش 

دهد که قانونی دیگر ریسک مهم این گروه است که هنگامی رخ می

های پروژه و کاهش درآمد تغییر قوانین و مقررات باعث افزایش هزینه

 شود.می

شود. عامل به دلیل بازار ضعیف و تورم ایجاد می ریسک اقتصادی:

دهد که به باشد و زمانی رخ میانات نرخ بهره میمهم ریسک، نوس

بینی نشده علت عدم بلوغ و ضعف در سیستم بانکی نرخ بهره پیش

 باشد.

های به طور کلی به علت افزایش هزینه برداری:ریسک بهره

افتد. فاکتور ها اتفاق میبینیتعمیرات و نگهداری نسبت به پیش

ها است که ناشی زایش هزینهبرداری افهای بهرهکلیدی گروه ریسک

-ریزی نامناسب و عملکرد پایین در هنگام بهرهاز سنجش و برنامه

 باشد.برداری و یا تعمرات می

بینی نادرست دولت از قیمت و تقاضا به علت پیش ریسک بازار:

دهد. بطوری که تولید درآمد کمتر از حد انتظار برای خدمات رخ می

ا باشد. ریسک مهم این گروه، تغییر هبینیو متفاوت با سطح پیش

شود باشد و زمانی این ریسک حادث میهای عرضه خدمات میتعرفه

توان که طراحی تعرفه نامناسب باشد. دلیل دیگر این ریسک را می

ناپذیر چارچوبی است که نهایتاً منجر به درآمد ناکافی تنظیم انعطاف

 شود.می

-یا تقاضای پروژه رخ میبه علت پذیرش و  ریسک انتخاب پروژه:

دهد. فاکتور مهم ریسک در این گروه مخالفت عمومی با اجرای پروژه 

داوری، تعصب و نیز تقاضای مردم به علت تفاوت در است. پیش

-ها، فرهنگ، نظام اجتماعی و غیره میاستانداردهای زندگی، ارزش

 باشد.

گی، به طور کلی به علت عدم سازماندهی، هماهن ریسک ارتباطات:

ها افتد. عامل تاثیرگذار این دسته از ریسکمسئولیت و تعهد اتفاق می

باشد. این فاکتور ریسک، ممکن است به های مختلف کار میروش

دلیل عدم سازماندهی مناسب و ناهماهنگی رخ دهد که منجر به 

 شود.های معامالت و اختالفات پروژه میافزایش هزینه

سازی ناکافی و نامناسب از ز مصونبه دالیل ناشی ا ریسک مالی:

دهد. فاکتور ریسک مهم در های پروژه رخ میجریان درآمد و هزینه

گذاران است و هنگامی های مالی پروژه برای سرمایهاین گروه، جاذبه

 گذار از درآمد و منابع مالی ناراضی باشد.رخ خواهدداد که سرمایه

محیطی است تریسک طبیعی: به دلیل اثرات سوء خطرات زیس

فاکتور مهم و کلیدی ریسک در این گروه فورس ماژور است. فورس 

شود که از کنترل طرفین قرارداد خارج ماژور به شرایطی گفته می

گیر، جنگ، تحریم و... های همهسوزی، بیماریباشه. مثل سیل، آتش

[6]. 

های تسهیم ریسک براساس انواع مختلف مشارکت -8-3

 خصوصی -عمومی

یص ریسک به بخشی که بهترین نحو بتواند آن را مدیریت نماید تخص

باشد. طراحی سطح به معنای حداکثر ریسک به طرف مقابل نمی

های بهینه تسهیم ریسک شامل سطح نسبی کارمزدها در مقابل کمک

مالی دولت شامل تبادالت پیچیده و قرارداد بهینه ممکن است که به 

عالوه بر این، درجات مختلفی از [ 19شرایط ویژه بستگی دارد. ]

 -تخصیص ریسک در انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی

خصوصی وجود دارد که در جدول زیر به نمایش درآمده است. به 

 -پشتیبانی -برداریبهره -ساخت -عنوان مثال قراردادهای طراحی

 -تامین مالی شامل ریسک بیشتری در مقایسه با قراردادهای طراحی

های بخش باشد. با افزودن هر فعالیت به مسئولیتت میساخ

آید که آیا بخش خصوصی به بهترین خصوصی این سوال پیش می

تواند به مدیریت ریسک فعالیت اضافی بپردازد یا نه. تعیین نحو می

خصوصی موجب ایجاد  -های عمومیمشخصات ریسک برای مشارکت

 -رکت عمومیهای مشاشود چرا که پروژهمشکالت خاصی می

تر و متمایزتر از های زیرساختی که پیچیدهخصوصی توسعه پروژه

گیرند. پیچیدگی از منابع مختلف باشند را دربرمیها میدیگر پروژه

گیرد تامین مالی که توسط شرکت مجری پروژه مورد استفاده قرار می

های خود درآمد های طوالنی که این پروژه باید از محل بازدهو سال

شود. برخی مشخصاتی که باعث تفاوت میان سب نماید ناشی میک

شود به شرح گذاری عادی میهای بزرگ زیرساختی از سرمایهپروژه

 باشد:زیر می
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 بندی ریسک بین عوامل دخیل در پروژهتقسیم -4شکل 

 براساس نوع پروژهدرجه تسهیم ریسک  -2جدول 

 

های عملیاتی پایین. این های باالی سرمایه و هزینهترکیب هزینه -

شود های تامین مالی پایین میدهی و هزینهامر موجب ارائه خدمات

 و در نهایت بخش زیادی از کل مخارج را تشکیل دهد.

درحالیست که درآمدزایی باشد و این های ساخت طوالنی میدوره -

 شود.به آهستگی محقق می

صورت جریان وجه نقد پروژه نقشی کلیدی در زمینه بازده برای  -

ها )در هحقوق صاحبان سهام و در زمینه ارائه امنیت برای اعتبار دهند

نماید. صورتی که هیچگونه ضمانت دولتی ارائه نشده باشد( ایفا می

[20] 

 اهبندی ریسکطبقه -9-3

بندی نمود: ها را به شرح زیر طبقهریسک 1996مرناو اسمیت در سال 

[21] 

هایی ریسک های فورس ماژور(:های جهانی )ریسکریسک* 

که در حالت عادی خارج از بسته پروژه بوده و خارج از کنترل 

توان به باشد. از جمله این موارد میکنندگان در پروژه میمشارکت

 ها اشاره نمود.بالیای طبیعی، جنگ

شود که تحت هایی مربوط میبه ریسک های مقدماتی:ریسک* 

کنندگان در پروژه بوده و به پنج طبقه زیر تقسیم کنترل مشارکت

 شود.می

هایی که مرتبط با افزایش در قدرت ریسک های سیاسی:ریسک* 

 باشد.ملی کشور میزبان و بدلیل شرایط خاص کشور می

ریسک مرتبط با ارزشمندی  اعتبارگیرنده: های اعتباریریسک* 

اعتباری شرکت مجری پروژه که برای اجرای پروژه ایجاد شده است 

 باشد.می

ریسک مرتبط با تغییر رتبه اعتباری  های اعتباری حامی:ریسک* 

 های حامی مالیشرکت

های مرتبط با تغییر رتبه اعتباری ریسک های حاکمیتی:ریسک* 

 باشد.پذیری پروژه مرتبط میهحاکمیت که با توجی

 شود:بندی میکه به پنج طبقه زیر تقسیم های پروژه:ریسک* 

 ریسک تاخیردراتمام پروژه ریسک تکمیل : -

ریسک اینکه پروژه به دلیل  برداری و پشتیبانی:ریسک بهره -

کاستیهای در نیروی کار و سرمایه قادر به دستیابی به کارایی 

 مناسب نباشد.
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ریسک عرضه ناکافی، کیفیت پایین  ورودی و خروجی: ریسک -

و ناسازگار مواد اولیه و دیگر تجهیزات و ریسک تقاضای ناکافی 

 برای خروج پروژه

دهی ریسک مرتبط با افزایش در هزینه خدمات ریسک مالی: -

 پول بدست آمده برای پروژه   

 [21و.... ] ریسک نوسانات نرخ تبادل-

لف ریسک با توجه به جنبه هنری آن از فردی نحوه تعیین انواع مخت

توان ریسک را به دو باشد. بصورت قطعی میبه فرد دیگر متفاوت می

دسته ریسک تجاری )با ریسک بازار، پروژه درونی( در مقابل ریسک 

 بندی نمود.سیاسی و قانونی تقسیم

تواند از عهده ریسک تجاری بخش خصوصی معموالً به نحو بهتری می

تواند از ید و این در حالیست که بخش عمومی به نحو بهتری میبربیا

های قانونی و سیاسی عهده ریسک قانونی و سیاسی بربیاید. ریسک

های دیگر به چارچوب قانونی، رفع اختالفات، در میان ریسک

-بندی، سلب مالکیت و ملیچارچوب مقرراتی، سیاست دولت، مالیات

-توان به دو بخش ریسکرا می شود. ریسک تجاریسازی مربوط می

توان به دو های )عرضه و تقاضا( تقسیم نمود. ریسک عرضه را می

بخش ریسک ساخت و ریسک عملیاتی جانب عرضه )که در آن 

-دهند( تقسیمبرداری دو مرحله از پروژه را تشکیل میساخت و بهره

بندی نمود. این بخش عمدتًا شامل توانایی بخش خصوصی در ارائه 

باشد. ریسک ساخت و ریسک عملیاتی جانب عرضه، ات میخدم

های ورودی و نیروی کار، های مرتبط با دسترسی و هزینهریسک

های فنی و فرآیند تولید، ریسک ارزشی باقیمانده را عالوه بر ریسک

گیرد. عالوه بر این ریسک ریسک مرتبط با جایگزینی فنی دربرمی

زار مالی ناشی از تغییرات ساخت و ریسک عملیاتی شامل ریسک با

باشد. های تبادل و تورم نیز میدر هزینه سرمایه و تغییرات در نرخ

باشد و از تغییرات ریسک تقاضا شامل ریسک عملیات جانب تقاضا می

کننده، ظهور یا محو محصوالت جایگزین و در ترجیحات مصرف

-مکمل، رقابت واردات و تغییرات در درآمد و متغیرهای جمعیت

پذیرد. همچنین ریسک تقاضا ممکن است شامل شناختی تاثیر می

های تبادل و تورم نیز باشد. ریسک بازار مالی که از نرخ، بهره نرخ

[20] 

 
 بندی ریسکطبقه -5شکل 

های های مدیریت ریسک در مشارکتاستراتژی -10-3

 خصوصیعمومی 

های تنزیل دولت معموالً از نرخ ترجیح زمانی اجتماعی و سایر نرخ

کند و این در حالی است بدون ریسک برای ارزیابی پروژه استفاده می

های تنزیل باالتری های خصوصی تمایل دارند تا از نرخکه شرکت

های ریسک باالتری دست یابند. درنتیجه استفاده کنند تا به صرفه

های مناسب بخش خصوصی که از احتمال بالقوه بیشتری پیشنهادیه

برای کارایی برخوردار است ممکن است کنار زده شود. حتی پس از 

اینکه بخش خصوصی در مناقصه انتخاب شد، شفافیت و ارزیابی 

هزینه بخش عمومی و خصوصی ممکن است منجر به تخصیص 

وه آنها شناسایی ها و اثرات بالقناکارای منابع گردد. زمانی که ریسک

هایی که به بهترین نحو قادر به مدیریت شد، فعاالن به بررسی ریسک

پردازند. ابزار تخفیف زا( میهای برونباشند )همچون ریسکآنها می

های ریسک متفاوت بوده و شامل تنظیمات قراردادی، بیمه، ضمانت

آژانس اعتبار صادراتی، بیمه ریسک سیاسی و بکارگیری مشتقات 

 باشد.الی میم

 ها وجود دارد:بطور کلی پنج نوع از پاسخ

که در آن منبع ریسک حذف شده یا اینکه از  اجتناب از ریسک: -

هایی که در معرض آن قرار دارند از آن اجتناب طریق اجتناب از پروژه

 گردد.می

که در آن فعاالن اقدام به کاهش احتمال  جلوگیری از ریسک: -

 پردازند.ریسک یا از بین بردن اثر آن می

که در آن یک طرف نسبت به خرید قرارداد بیمه  بیمه ریسک: -

نماید و به عنوان یک نمونه متداول انتقال ریسک مالی اقدام می

 شود.محسوب می
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-یسککه در آن فعاالن نسبت به تخصیص مجدد ر انتقال ریسک: -

هایی که به بهترین نحو بتوانند آن را مدیریت کنند اقدام ها به بخش

 کنند.می

شود چرا که هزینه که در آن ریسک حفظ می حفظ ریسک: -

 مدیریت ریسک بیشتر است.

های عمومی خصوصی در عمل چالش سختی تسهیم ریسک مشارکت

-را در زمینه اجرای مشارکت عمومی خصوصی خصوصاً برای فعالیت

آورد. مطابق نظر صندوق های انعقاد قرارداد و حسابداری پدید می

، موضوع اصلی به تفاوت میان مالکیت  2004المللی در سال بین

قانونی و اقتصادی در قراردادها که بدرستی قواعد تسهیم ریسک 

شود. به عنوان مثال یک شرکت کند مربوط میواقعی را منعکس نمی

کند از نظر قرارداد به ایی استفاده میبخش خصوصی که از یک دار

شود. به هر حال در صورتیکه دولت عنوان مالک قانونی تلقی می

بیشتر ریسک )همچون ریسک تقاضا( را تحمل کند، به عنوان مالک 

شود. این موضوع یک تفاوت حیاتی که اقتصاد و دارایی محسوب می

این موضوع به  رود.شود به شمار میدر قرارداد قانونی منعکس نمی

رود. عنوان یک مسئله پیچیده خصوصاً در قرارداد اجاره به شمار می

 [20( ]2004المللی در سال )صندوق بین

 کنترل ریسک -11-3

آخرین مرحله از چرخه عملیات مدیریت ریسک، کنترل و نظارت بر 

های شناخته شده، باشد. این فرآیند شامل نظارت بر ریسکریسک می

های جدید، اطمینان مانده، شناسایی ریسکهای باقیکنترل ریسک

از اجرای برنامه پاسخ به ریسک و ارزیابی میزان کارایی آنها در کاهش 

باشد. در این مرحله اثرات ناشی از مراحل قبل محسوس ریسک می

خواهد بود. اگر در مراحل گذشته، زمان کافی صرف ارتباط با ذینفعان 

تر مناسب انجام شده باشد، این مرحله آسانو مدیریت پروژه به نحوی 

صورت باید زمان زیادی صرف مشکالتی خواهد بود و در غیر این

اند. ممکن است کنترل ریسک شامل خواهد شد که قابل اجتناب بوده

انتخاب استراتژی جایگزینی، اجرای برنامه اقتضایی، اقدامات اصالحی 

الزم به ذکر است که تیم کنترل ریزی مجدد پروژه نیز باشد. و یا برنامه

ریسک باید در تمام طول پروژه برنامه مدیریت ریسک، برنامه پاسخ 

به ریسک، ارتباطات پروژه، نتایج شناسایی و تجریه و تحلیل ریسک 

 [1و تغییرات محدوده پروژه را پیگیری و تحت نظر داشته باشند. ]

 گیرینتیجه -4

ر کشورهای در حال های کشورهای مختلف دنیا خصوصاً ددولت

دهی نوعی مشارکت در زمینه تامین مالی، طراحی، توسعه به شکل

اند. این موضوع به های زیرساختی پرداختهمالکیت و عملیات پروژه

های عمومی و های اساسی فراروی ذینفعان بخشیکی از چالش

خصوصی تبدیل شده است. ظهور مشارکت عمومی خصوصی به 

های کشورها با ن در زمینه توسعه زیرساختعنوان راهکاری بنیادی

رود. با توجه به استفاده از متخصصین بخش خصوصی به شمار می

ها، لزوم برخورداری از فنون اندازه ،پیچیدگی و ماهیت اینگونه پروژه

شود. مبنای مدیریت ریسک پروژه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می

ی خصوصی این است های عموماصلی مدیریت ریسک در مشارکت

ها براساس توانایی تحمل ریسک که ریسک باید به افراد یا گروه

های عمومی خصوصی، متخصصین پیدا کند. همچنین در مشارکت

متخصصین ریسک باید به نحوی باشند که موجب ایجاد انگیزه در 

طرفین در زمینه پذیرش مسئولیت شود. در برخی از کشورها در 

ها باید به نحوی کتی عمومی خصوصی، این پروژهها مشاراجرای پروژه

باشند که بخش خصوصی از تخصص خود استفاده نموده و بخش 

تری از کار را بر عهده گرفته و میزان باالتری از مسئولیت به وسیع

های آنها منتقل شود. مطابق برخی از مطالعات پذیرفته، فقدان مهارت

ذاری و انتقال عوامل ریسکی گالزم در زمینه تعیین، ارزیابی، ارزش

ها شده است. منجر به عدم حصول درآمدهای قابل توجه برای دولت

های موجود برای مدیریت ریسک در این مقاله راهکارها و استراتژی

های عمومی خصوصی ارائه مشارکت عمومی خصوصی برای بخش

شده است. با توجه به حرکت پیشرو در کشور به سمت واگذاری 

ی زیرساختی دولت به بخش خصوصی )قانون اجرای سیاست هاپروژه

قانون اساسی( توجه به فنون، مطالعات و تجارب  44کلی اصل 

ها کمک قابل کشورهای مختلف در مدیریت ریسک اینگونه پروژه

ها در کشور خواهد توجهی را در زمینه طراحی مناسب اینگونه پروژه

 نمود.

-گیری، زیرساختنحوه شکل لذا انجام مطالعات گسترده در خصوص

ها و های موردنیاز و عوامل تاثیرگذار برای موفقیت اینگونه پروژه

چارچوب قانونی و فنی مورد نیاز در زمینه اجرا و مدیریت ریسک 

اندازی، های عمومی خصوصی تاثیر بسزایی را بر راهپروژه مشارکت

بخش  های زیرساختی دولت بهاجرا و تحقق اهداف واگذاری پروژه

 خصوصی خواهد داشت. 
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