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ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومیـ خصوصی در
حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات و روش مدیریت آن
مرجان بهمنی باباناری ،1علیرضا

عالیپناه2

 .1دانشجوی دکترا ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/05/12 :ـ تاریخ پذیرش)1398/11/23 :

چکیده
امروزه ،با توجه به محدودیت بودجة دولتی در تأمین مالی پروژههای حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات ،استفاده از مشـار ت عمـومی ـ
خصوصی میتواند بسیار راهگشا باشد .همچنین با توجه به صرف بودجههای الن و زمان طوالنی برای اجرای این پـروژههـا نیـب بـه
اهداف اصلی پروژه و حصول موفقیت در این پروژهها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .نیز بـه علـت اینکـه پـروژههـای مشـار ت
عمومی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ممکن است در طول حیات خود با ریسکهای متنوع مواجه شوند ه اهداف اصلی پروژه
را تحت تأثیر قرار دهند شناسایی و ارزیابی ماهیت ریسکها ضروری به نظر میرسد .در این نوشـتار سـ ی شـده اسـت ،پـ از تبیـین
ویژگیهای این قراردادها و ریسکهای موجود در استفاده از آنها ،به خطرات استفاده از قراردادهای مشـار ت عمـومی ـ خصوصـی در
بخش فناوری اطالعات پرداخته شود و نحوة مدیریت این ریسکها نیز تشریح شود.

کلیدواژگان
ریسک ،فناوری اطالعات ،قرارداد ،مدیریت ،مشار ت عمومیـ خصوصی.

 رایانامة نویسندة مسئولbahmani92@yahoo.com :
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مقدمه
در چند سال گذشته تحقیقات و برنامههای قابل توجهی در زمینههههای مشهارت ههای عمهومی و
خصوصی )PPP( 1و فناوری اطالعات و ارتباطات صورت گرفته اسه  .زیهرا در بیشهتر تشهورها
دالیل منطقی جه

به تارگیری دول

الکترونیک وجود دارد و همة سهطو دوله

بهه نوسهازی

فناوریهای جدید بهرهوری بهتر و خدمات مناسبتر برای شهروندان و مشتریان نیهاز دارنهد .بها
این حال بسیاری از بهروزرسانیها و نوسازیهای مورد نیاز نهتنها از لحها سهرمایهای سهنیین و
گراناند بلکه مدیری

آنها پیچیده و خارج از محدوده و نیازمند مهارتهای بیشهتر سهازمانههای

دولتی اس  .با انجام دادن خدمات الکترونیکی یا خدمات فنهاوری اطالعهات و ارتباطهات توسه
بخش خصوصی از جانب دول

یک راهحل بالقوة «برده برد» میتواند تحقق یابد .جایی ته بخش

خصوصی یک سیستم را تأمین مالی و آن را اداره تند دول

مهیتوانهد اطمینهان حاصهل تنهد تهه

مؤثر خدمات وجود دارد و مشتریان یا شهروندان خدمات باتیفی تری

وضعی

بهتری در دریاف

دریاف

میتنند و رابطة سودمندتری بهین مشهتری و بخهش عمهومی ایجهاد مهیشهود .مشهارت

عمومیه خصوصی ته متشکل از دو بخهش عمهومی و خصوصهی اسه
پروژههای معینی ته توس بخش خصوصی تأمین مالی شده اسه
میگذارد به یک مدل ثاب

و ریسهکهها و عوایهد

را بها یهکدییهر بهه اشهترا

برای تأمین خدمات عمومی مبتنی بر زیرساخ

بدل شهده اسه  .ایهن

نوع قراردادها توس سازمانهای فراملیه مانند بانک جهانی صندوق بهینالمللهی پهول  OECD2ه

حمای

میشوند و از پشتیبانی احهزاب سهیاسهی با دیههدگاهههای بسههیار مههتفاوت برخوردارنهد

( .)Demirag et al 2012: 1318بنابراین قراردادهای مشارت

عمومیه خصوصی مکانیسهمی بسهیار

محبوب برای توسعة زیرساخ های الکترونیکی مانند پروژههای دوله
تعریف این نوع قرارداد میتوان گف

مشارت

الکترونیکهی هسهتند .در

عمومیه خصوصی روشهی اسه

تهه از طریهق آن

خدمات عمومی در یک تشور با بهرهمندی از تواناییها و تخصصهای بخش عمومی و خصوصهی
اداره و مدیری

میشود (غمامی  .)2 :1391بهه بیهان سهاده مشهارت ههای عمهومیهه خصوصهی

1. Public Private Partnership

 :Organisation for Economic Co-operation and Development .2سازمان همکاری اقتصادی و توسعه.
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قراردادهایی بین یک نهاد بخش خصوصی و یک نهاد دولتی اس

ته از شریک خصوصهی جهه
از بهار مهالی و اداری

ارائة خدمات مطلوب و پذیرفتن خطرات مرتب با آن دعوت میشود .دول

ارائة خدمات رهایی مییابد؛ اما نقش مهم آن در تنظیم و نظارت بهر عملکهرد شهریک خصوصهی
باقی خواهد ماند (.)The Institute for Public Private Partnerships 2009: 3

آنچه باید بدان توجه ترد این اس

ته قراردادهای مشارتتی شکلها و انواع مختلف دارند .امها

همة آنها در سه ویژگی مشتر اند:
 .1وجود یک توافقنامه برای تعریف نقشها و مسئولی های دو طرف؛
 .2تقسیم معنادار مخاطرات بین دو طرف؛
 .3امتیازهای تشویقی برای بخش خصوصی متناسب با دستیابی به اهداف قرارداد.
با توجه به قابلی ها و توانمندیهای دو بخش عمومی و خصوصی مشارت

و همکاری ایهن

دو بخش و تلفیق توانمندیهایشان با یکدییر و تقسیم مخاطرههای موجود میتواند تأثههیر قههابل
توجهی در اجرای بهینة پروژههای زیربنایی و خدمهات عمومی داشته باشد (شیروی و خهدادادپور
 .)229 :1393ازینرو مدیران پروژه از هر دو بخش عمومی و خصوصی بههخهوبی مهیداننهد تهه
مدیری

بهتر پروژه اغلب مترادف اس

ریسکاند ته تعیینتنندة مدیری

با مدیری

بهتر ریسک .بنابراین در همة پروژهها عههوامل

آسهانتهر یا پیچهیدهتر آنهها هستند (.)Ghirbi et al 2019: 1

این قراردادها در ایران نیز رو به افزایش اس ؛ به طوری ته طبق گزارش مرتز دادههای مربوط
به مشارت
مشارت

عمومیه خصوصی بانک جهانی در زمینة زیربناها بین سالهای  1990تا  2010میهزان
بخش خصوصی در مخابرات ایران  2715میلیون دالر گزارش شده اس  .به نظر میرسهد

این گزارش نیز مشارت

بخش خصوصی در مخابرات را تمتهر از واقعیه

نشهان مهیدههد .زیهرا

واگذاری  50درصد از سهام مخابرات ایران در بورس بیش از  4میلیهارد دالر ارزش دارد .همچنهین
سرمایهگذاریهای ایرانسل و سایر اپراتورهای همراه در تشور را نیز باید بهه ایهن رقهم اضهافه تهرد
(دانشجعفری  .)27 :1391بنابراین با توجه به نیاز و ضرورت انعقاد چنین قراردادهایی در سهط
ملی و بینالمللی و لزوم آگاهی از ریسکهای چنین قراردادهایی جه

تخصهیص بهتهر و تارآمهد
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آن در این پژوهش سعی شد ضمن شناسایی مفهوم و ماهی

ریسک و نقش آن در این قراردادها

اهم ریسکهای حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات شناسایی و راهکارهای مدیریتی آن ارائه شود.
نقش و ماهیت حقوقی ریسک در قرارداد مشارکت عمومیـ خصوصی
ریسک نقشی بنیادین در موفقی

یک مشارت

یک پروژه به صورت یک مشارت

اینکهه

عمومیه خصوصی ایفا میتند .در حقیقه

عمومیه خصوصی یا یک تدارتات سنتی در نظر گرفتهه شهود

ابتدا به میزان ریسکی ته طرفین تقبل میتنند بستیی دارد .عامل تلیدی در فهم نقهش ریسهک در
یک مشارت

عمومیه خصوصی همانا ارتباط میان تحمل ریسک و تارایی پروژه اسه

احمدی  .)2 :1393آنچه در پروژة مشارت

(هیبتهی و

عمومیهه خصوصهی «مخهاطره» یها «ریسهک» نامیهده

میشود واقعه یا رویداد یا شرای نامعلومی اس

ته اگر اتفاق بیفتد تأثیر مثب

یا منفی بهر پهروژه

خواهد گذاش  .در این مفهوم جدید به ریسک به مثابة پدیهدهای بها ویژگهی عهدمقطعیه
میشود ته دو جنبة مثب

و منفی دارد .جنبة مثب

نیهاه

ریسک را به فرص

تعبیر مهیتننهد (صهبیحه و

تشتیبان  .)6 :1388در واقع ریسک واقعه یا شرای پیشبینیناپذیر اس

ته در صورت اتفاق افتادن

حداقل بر یکی از اهداف پروژه تأثیر میگذارد .این اهداف میتوانند محهدودة تهار برنامهة زمهانی
هزینه و تیفی

باشند.

در خصوص نقش و شناسایی ریسک در قراردادهای مشهارت
مطالعات ابتدایی بر این سؤاالت بوده اسه
مشارت

عمومیه خصوصهی دخاله

عمهومیهه خصوصهی تمرتهز

تهه اوال «چهه انهواعی» از ریسهکهها در قراردادههای

دارد و ثانیها «چهه تسهی» بهتهرین گزینهه بهرای تقبهل ایهن

خطرهاسه  .چهنین مهطالهعاتی پهیچهیدگهیهای مربهوط بهه انتقهال ریسهک را بههخهوبی نشههان
مهیدهنهد ( .)Demirag et al 2012: 1319در پاسخ به این سؤاالت بنیادین باید گف
مشارت

در پروژههای

عمومیه خصوصی ریسکهای زیادی با توجه به پیچیدگی این نهوع قهرارداد وجهود دارد.

همچنین هزینههای هنیف

ساخ

و گوناگونی ریسکها در طول عمر پروژه مهدیری

ریسهک را

دشوارتر میتند .بنابراین مدیران موفق پروژهها به ابزار شناسایی و ارزیابی خطرههای پهروژه نیهاز
دارند .مطابق قوانین ایران در اجرای تبصرة  6مادة  4دستورالعمل مادة  27قانون الحاق برخی مواد
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به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دول

( )2قبل از شروع فرایند انتخاب سرمایهگذار مطالعة

جامعی برای شناسایی ارزیابی تیفی و تمّی تخصیص و استراتژیهای پاسخ ریسکهای مختلف بر
اساس شرای و ویژگیهای هر پروژه و مشخص تردن مسئول هر ریسک توس سرمایهپذیر انجهام
میشود .این اطالعات در زمان انتخاب سرمایهگذار مسئولی ها و وظایف طرفین قرارداد و تعیهین
دییر مفاد و شرای قرارداد به تار میرود و یکی از پیوس های اسناد واگذاری پروژه خواههد
بنابراین باید در نظر داش

بهود.

ته مستندات حقوقی نقش مهمی در ایجاد رواب ظریهف بهین طهرفین

یک پروژة  PPPایفا میتنند و باید مذاترات دقیقی انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود ته نهادههای
حقوقی جه

تخصیص ریسک به طرف مناسب تالش میتنند و مکانیسمهای حهل اخهتالف بها

شرای پیشبینیشده مناسباند.
ریسک های قرارداد مشارکت عمومیـ خصوصی در حوزة فناوری اطالعـات و ارتباطـات و
روش مدیریت آن
ریسک از طریق اسناد حقوقی دقیق و جامع مدیری
میشود .رژیم حقوقی اصولی و مناسب امنی

میشود تخصیص مییابد و از آن جلوگیری

و آسایش را برای هر دو طرف عمومی و خصوصی

فراهم میتند ( .)Straus 2007: 14در ایران به موجب برنامههای پنجسالة توسعه و قهوانین بودجهة
سالیانه زمینههایی ته امکان بهتارگیری مشارت

عمومیه خصوصی در آنها مجهاز اسه

شده اس  .بند «ث» مادة  4برنامة ششم توسعه دول

مقهرر

را مکلف میتند به جذب شرت های معتبهر

جهانی و منطقهای در زنجیرة تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولوی

مشارت

با سرمایهگهذاران

و تولیدتنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی و رقاب پذیری و صهادرات تاالهها و خهدمات
تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت و حکم
فرهنگ غربی .بر این اساس دول

میتواند روش مشارت

و مصلح

و مشروط به عدمنفوذ

مدنی قرارداد بی.او.تهی و قراردادههای

مشابه دییر را به منزلة یکی از روشهای یادشده در قهانون تشهویق و حمایه

از سهرمایهگهذاری

خارجی در هر یک از فعالی ههای صهنعتی معهدنی تشهاورزی زیربنهایی خهدمات و فنهاوری
اطالعات به تار گیرد و زمینههای الزم را برای این تار فراهم تند .اما این سرمایهگذاری همیشه بها
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ریسک و مخاطره همراه اس

و در اجرای هر پروژه ریسکهای متعددی وجود دارند ته ههر یهک

آثار خاصی بر تأمین مالی اجرا بهرهبرداری و در نهای

بر بازدهی پروژه به جای میگذارند.

معموال برای تعیین ریسک سرمایهگذاری هر تشور از  10معیار استفاده میشود؛ ریسک امنیتی
ریسک ثبات سیاسی ریسک تارایی دول

ریسک نظام حقوقی و قوانین ریسهک اقتصهاد تهالن

ریسک تجارت و پرداخ های خارجی ریسک سیاس

مالیاتی ریسک بازار تهار ریسهک مهالی

ریسک زیرساختاری .بخش فناوری اطالعات و ارتباطهات نیهز از ایهن قاعهده مسهتثنا نیسه  .امها
اصلیترین ریسکهای بخش فناوری اطالعات و ارتباطات را میتوان در پهنج دسهته نقسهیم تهرد:
سیاسی قانونی و نظارتی سرمایهگذاری تکمیل و اجرا و بهرهبرداری.
ریسکهای سیاسی

همانطور ته راهاندازی یک برنامة مشارت

نیازمند حمای

سیاسی اس

پروژة مشارت های بخهش

عمومی و خصوصی فاقد اقبال سیاسی نیز احتماال با مشکالتی روبهرو خواهد بهود .از منظهر شهرت
مجری پروژه قبول یک قرارداد مشارت
شرت

را در موقعی

درازمدت ته مخالف

شدید سیاسهی بها آن شهکل بییهرد

آسیبپذیری قرار میدهد .یک قرارداد مشارت

تامال متفاوت اس  .زیرا یک طرف قرارداد ته بخش عمومی اس
خود برای تغییر قانون یا اتخاذ اقدام اجرایی به ضرر شرت

با قراردادهای عهادی تجهاری
ممکهن اسه

بتوانهد از قهدرت

مجری پروژه استفاده تند .تها زمهانی تهه

اقدامات انجامشده غیرتبعیضی باشند میتوان استدالل ترد ته اینها همان ریسکهای تسبوتهار در
تشوری خاصاند و باید پذیرفته شوند .اما فشار سیاسی میتواند به اشکال زیرتانهه صهورت گیهرد و
احتماال در جه

منافع بلندمدت شرت

مجری پروژه یا سرمایهگذارانش نیسه

(یسهکومب.)496 :

مهمتهرین خطهرات تهدیدتننهدة پهروژهههای فنهاوری اطالعهات و ارتباطهات ملهی شهدن مصهادرة
سرمایهگذاری و تغییرات غیرمنتظرة قوانین اس  .ریسکهای سیاسی شناختهشده بدین شر اند:
 .1عدمتوجه به تنقی صحی و بهموقع قوانین تغییر در قانون یا آییننامههها بههویهژه ریسهک
ایجاد تغییرات تبعیضآمیز در قانون (آن دسته از تغییرات ته مربوط به بخش ذیرب و تأمین مالی
خصوصی پروژههای عمومی به طور تلی یا خود پروژه اس ) و تغییر در پارامترهای فنی از طریق
مجوزها و رضای نامهها یا مجوزهای واردات (.)Delmon 2011: 98
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 .2سلب مالکی

ته اصلی اساسی در حقوق بینالملل اس

موجود در قلمرو خود برای اهداف عمومی سلب مالکی

و دول

حاتم حهق دارد از امهوال

تند؛ اما باید خسهارت مالهک را جبهران

تند.
 .3ملی شدن و مصادرة سرمایهگذاری.
 .4تصمیمات نظارتی ته با تمهیدات تجاری زیربنای  PPPمتفاوت اس .
 .5ریسک قوة قهریة سیاسی .یعنی باید مشخص شود در صورت بروز مسائل سیاسی مالکیه
پروژه و ادامة فعالی

به چه صورت خواهد بود.

ریسکهای قانونی و نظارتی

مستندات حقوقی نقش مهمی در ایجاد رواب ظریف بین طرفین یک پهروژة  PPPایفها مهیتننهد و
برخی از مسائل مهم قانونی باید به منزلة پیشنیاز اجرای  PPPمورد توجه قرار گیرنهد و نبهود ههر
یک از آنها برای این نوع قراردادها ریسکی بزرگ محسوب میشود .این موضوعات شهامل چنهد
مورد اس :
 .1اختیار بخش دولتی برای اجرای پروژه؛
 .2قوانینی ته اجازة تهیه و تنظیم قرارداد  PPPرا میدهند؛
 .3حقوق و قوانینی ته امنی

داراییها یا سهام وامدهندگان را تأمین میتنند و برای محافظه

تافی از آنها مناسباند؛
 .4دسترسی به عدال

(ایدهآل داوری بینالمللی) و سازوتار معقول برای آن و اجرای احکهام/

آرای داوری علیه دول ؛
 .5برای اطمینان از عملکرد صحی  PPPمجموعة دییری از موضوعات قهانونی مههم خواههد
بود؛ مثال تملک زمین رواب تار مالیات حسابداری (مانند هزینههای انتقال و استهال و جبهران
مالیات بر ارزش افزوده) و سازوتارهای نظارتی.
ریسکهای اقتصادی و سرمایهگذاری

بیثباتی نظام مالی و مالیاتی ایران از یک سو و ریسک مقررات مالی و تجارتی حاتم بر بازار یا بهر
تواناییهای تجارتی طرفین قراردادها از سوی دییر را میتوان مهمترین موانع و تهدیهدات جهدی
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در زمینة فعالی های سرمایهگذاری در قراردادهای مشارت

عمومیه خصوصهی دانسه  .فهار از

اینکه نرخ ارز در ایران طی دو سال اخیر با نوسان شدید مواجه بوده اس

فضهای مالیهاتی نیهز در

ایران برای شرت ها و تجار خارجی بسیار مخاطرهآمیز اس  .مضافا قوانین و مقررات ایران موانع
و محدودی هایی جدی در راه جذب سرمایهگذاری خهارجی ایجهاد تهرده اسه  .از ایهن قهوانین
مههیتههوان بههه اصههولی از قههانون اساس هی (اصههل  )46 77 81 139قههانون جلههب و حمای ه

از

سرمایهگذاری خارجی مصوب سال  1334و سایر قوانین مرتب با سرمایهگهذاری خهارجی اشهاره
ترد .به طور تلی قانون سرمایه گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی ناهنجاری اس
اقتصادی تشور را در چنبرة خود محبوس ترده اس
فعالی

و سرمایهگذاری در ایران ممکن اس

تهه توسهعة

(هیبتهی و احمهدی  )87 :1388و ههر گونهه

با مخاطراتی همراه باشد.

اهم ریسکهای اقتصادی و سرمایهگذاری بخش فناوری اطالعات و ارتباطات عبارتاند از:
 .1نوسانات نرخ ارز و تورم فزاینده :با توجه به تمی ثبات در نرخ ارز و ریال و افهزایش نهرخ
تورم امکان نوسانات نرخ تبادالت و معامالت وجود دارد؛
 .2فقدان ثبات اقتصادی؛
 .3ریسک ناشی از تغییر قوانین مربوط به عوارض دولتی؛ نظیهر مالیهاتهها حقهوق عهوارض
گمرتی؛
 .4ریسک مالیاتی به جه

نبودِ سیستم محاسبة مالیاتی دقیق و مشخص؛

 .5نبود شرای و فضای رقاب

تامل؛

 .6ریسک تأمین مالی در پروژههای سنیین (مرتضوی و همکاران .)12 :1391
ریسک مرحلة اجرا و تکمیل پروژه

مرحلة ساخ وساز و تکمیل بالقوه پرهزینهترین ریسکهای پروژهاند .ماهیه
اس

ته یک پروژة ناقص ارزش چندانی ندارد و این بدان معناس

ته طراحهی سهاخ

راهاندازی بهرهبرداری تعمیر نیهداری و نوسازی یک پروژه از اهمی
در این مرحله سه عامل اساسی را باید مد نظر قرار داد:

 PPPبهه گونههای
نصهب

ویژهای برخوردار اسه .
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ه هزینة ساخ و ساز .یک پروژه  PPPنسب

به تغییرات در هزینه بسیار حساس اس  .افزایش

هزینه به تعدیل موافق نامههای مالی و تعهدات متقابل و تأمین بودجهة اضهافی از سهوی یکهی از
طرفین نیاز دارد (زیرا بعید اس
ه زمان تکمیل .شرت

ته وامدهندگان آن را تأمین تنند).

پروژه جه

تسهب حهداتثری درآمهد و بهبهود بهازده سهرمایهگهذاری

خواهان تسریع آغاز تار اس  .به همین ترتیب بخش دولتی نیز به دلیل نیاز مبرم به ارائة خهدمات
خواهان ساخ

در تمترین زمان ممکن اس  .بنابراین اتمام بهموقع ساخ وسهاز دغدغهة اصهلی

طرفین پروژه خواهد بود.
تارهای بهپایانرسیده .در خصوص آثار بهپایانرسیده باید آزمایشها و بازرسهیههای

ه تیفی

خاصی انجام شود تا محصول نهایی مطابق انتظارات پروژه باشد .هر گونه نقهص نیهاز بهه تجدیهد
ساختار مالی دارد تا درآمد پروژه بتواند هزینههای پروژه و بدهی خدمات را تأمین

تنهد ( Delmon

.)2011: 102

بنابراین ریسک مرحلة ساخ

و تکمیل پروژه شامل چند مورد اس :

 .1تفای

طراحی آثار .خطا در طراحی تأسیسات خطرات جبرانناپذیری ایجاد میتند.

 .2ماهی

فناوری مورد استفاده و در دسترس بودن تجهیزات و زیرساخ ها و خدمات بسهیار

اهمی

دارد .استفاده از فناوری نامناسب ریسک بازدهی و بهرهبرداری را به میزان قابل توجهی

افزایش میدهد.
 .3در دسترس بودن نیروی تار و مواد باید بهدق

بررسهی شهود .تیفیه

نامناسهب نیروههای

صرفشده یا شیوة نامناسب جذب یا اسهتفاده از خهدمات پهروژه پهروژه را در معهرض انهواع
ریسکها قرار میدهد.
 .4حوادث یها شهرای پهیشبینهینشهده؛ ماننهد شهرای آبوههوایی یها زیرسهطحی و مسهائل
زیس محیطی ته مانع بهرهبرداری از تأسیسات میشود.
 .5برنامه و پالن تکمیل پروژه در خصوص اینکه روشهای ساخ وساز بها توجهه بهه شهرای
فصلی مناسب باشد روند مصوبات هماهنیی بین پیمانکاران فرعی و برنامهههای آزمهایش و
راهاندازی بسیار مهماند.
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ریسک بهرهبرداری

بدیهی اس
پرداخ

پروژه باید به سط بهرهبرداری برسد تا شرت

هزینههای عملیاتی بازپرداخ

آورد .شرت

پروژه موظف اس

پهروژه بتوانهد درآمهدهای الزم بهرای

بدهی و دستیابی به سطو مناسب مورد نیاز را به دسه

پروژه را به صورت صحی و دقیق اجرا تند .همچنهین قهانون و

مجوزها و دستورالعملهای الزم را رعای

تند و از بروز خسهارت در پهروژه سهای

تأسیسهات

زیربنایی محلی یا مرتب با دارایی همساییان مجاور جلوگیری تند ( .)Delmon 2011: 101در واقع
شریک خصوصی باید امکاناتی ایجاد تند ته بتواند خدمات خود را در سط تیفی و تمّهی مهورد
نیاز ارائه دهد .در بخشی از قرارداد باید مقررات بهرهبرداری و نیهداری پروژه با مشخصات فنی و
مهندسی آن بهوضو ذتر شود (.)private partnership 2009: 39 The institute for public

بنابراین ریسک بهرهبرداری شامل چند مورد اس :
 .1تغییر در مقررات بهرهبرداری به دلیل تغییر در قانون و مقررات یا سایر شرای ؛
 .2نیهداری مناسب از پروژه و تأمین هزینههای جاییزین دارایی و نیهداری درازمدت؛
 .3در دسترس بودن مدیری
 .4برنامه و پالن جه

باتجربه و متعهد به پروژه برای مدت زمان اعطای امتیاز؛

بهرهبرداری و نیهداری و اینکه آیا ایهن برنامهه از نظهم منطقهی پیهروی

میتند؟ آیا با نیاز خریدار جذبشده ارتباط دارد؟ و آیا رویکهردی واقهعگرایانهه بها توجهه بهه
ماهی

تشور صاحب پروژه و مقررات دول

دربارة تار و بهرهبرداری و الزامهات فنهی پهروژه

وجود دارد؟؛
 .5تهیه و تأمین آوردة خاصی ته برای بهرهبرداری از پروژه مهورد نیهاز اسه
پروژه (مانند در دسترس بودن سوخ

توسه شهرت

برق مواد شیمیایی یا سایر ورودیها یا خدمات).

مدیریت ریسک

مدیری

ریسک فرایندی سیستماتیک در شناسایی و تجزیهوتحلیل و واتنش در برابر ریسهکههای

پروژه به منظور بیشینهسازی نتایج و وقایع مثب
اهداف پروژه اس

و تاهش احتمال یا آثار وقوع پیامدهای ناگوار بر

(سلیمی نمین و همکاران  .)481 :1383مدیری

با چیونیی ادارة مخاطرات اس

ریسک یک تئوری در ارتباط

ته به سبب پتانسیل ریسکپذیری و پیچیدگی پروژهها نیاز بهدان
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احساس میشود ( .)Unger 2002: 93منظور از این فرایند توزیع ریسهک میهان طهرفین اسه ؛ بهه
نحوی ته اوال هر طرف مسئولی

ریسکهایی را بپذیرد ته به بهترین وجه قادر به تنترل آنهاس

و ثانیا ههر طهرف در ازای پهذیرش ریسهک از بهازدهی قابهل تهوجهی برخهوردار شهود .ههر چهه
عدمقطعی های یک پروژه دقیقتر تجزیهوتحلیهل شهوند مهدیری
علمیتر خواهد بود .در گذشته مدیری

آن آسهانتهر و تهارآتر و البتهه

ریسک تجربی و شهودی بود .مهدیران مجهرب بهر مبنهای

تجربههای پروژههای پیشین برای تعیین ریسک پیشبینیهایی میتردنهد و هزینههههای آن را بهه
صورت درصدی بر هزینههای برآوردنشده به عنوان موارد پیشبینینشده در نظر مهیگرفتنهد .امها
امروزه سازمانها دریافتهاند ته برای حضور موفهق در دنیهای رقهابتی ناچارنهد عهدمقطعیه هها را
مدیری

تنند .مبحث مدیری

ریسک و ارزیابی حاالت غیر قطعی هیچگهاه منافهاتی بها تجربیهات

گذشته و مهدیران باتجربهه نهدارد .آنهها مکمهل یهکدییرنهد .بهرای شناسهایی و تجزیههوتحلیهل
عدمقطعی ها میتوان از تجربیات گذشته و مدیران باتجربه سود جس  .بنابراین مدیری
گامی در جه

ریسهک

اثربخشی تارایی و البته علمیتر شدن پروژه اس ؛ به گونهای ته عدمقطعی ها را

قبل از اینکه رخ دهند و به بحران تبدیل شوند شناسایی میتنند و تعادلی بین تهدیدها و فرص ها
به وجود میآورند (حسینی و تمالوند .)1 :1394
تخصیص ریسک

قراردادهای مشارت

عمومیه خصوصی با اجازه دادن به بخش دولتهی جهه

بخش خصوصی در فرایند طراحی و ساخ

بهه تهار گمهاردن

و بهرهبهرداری منهافع عمهومی قابهل تهوجهی ایجهاد

میتنند .از آنجا ته این پروژهها بسیار بزرگ و پیچیده به نظر میرسند ریسکهای مالزم آنها نیهز
قابل توجهاند و برای بهبود رواب مؤثر بین طرفین باید تاهش یابند .و این امر میسر نمیشود میهر
اینکه ریسکهای پروژه پس از شناسایی با یک مدیری

صحی به طرفین تخصیص یابند .در یهک

پروژة موفق تخصیص ریسک باید تارآمد و از لحا تجاری قابل قبول و مقرونبهصرفه باشهد .بها
توجه به منافع و اههداف متفهاوت طهرفین درگیهر بخهش مهمهی از تهیهة اسهناد پهروژه و بخهش
جداییناپذیر از موفقی

پروژه در گرو تخصیص ریسک مؤثر خواهد بود .وامدهندگان مالی پهروژه

بهشدت به تخصیص ریسک حساساند و اسهناد قهراردادی تهه موجهد تخصهیص ریسهک «قابهل
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پرداخ » اس

را بههدقه

بررسهی مهیتننهد ( .)Delmon 2011: 95در قراردادههای  PPPاتخهاذ

استراتژی مؤثر تخصیص ریسک برای بخش خصوصی و دولتی بسیار حائز اهمی
ویژگیهای اساسی تخهصیص بهینة خطهر ایهن اسه
اختصههاص یابههد تههه بهههترین مهدیریهه

اس  .یکهی از

تهه بهه مههوجب آن ریسههک بههه طههرفی

را بههر آن دارد ( .)Abd Karim 2011: 8تاربردههای

عمومی این اصل منجر به پیدایش معیارهای تهموبهیش اسهتاندارد در زمینهة چیهونیی تخصهیص
خطرات بین بخشهای دولتی و خصوصی شده اس
 .1در عمل باید دانس

ته در ادامه به آنها اشاره میشود.

تهه تخصهیص ریسهک مهؤثر نیازمنهد تفکهری خالقانهه اسه

تهه بها

ویژگیهای منحصربهفرد هر پروژه تنظیم مهیشهود .در واقهع گرچهه در ههر پهروژه مهدیری
ریسک بر مبنای تارایی هدفی ایدهآل اس

در عمل ریسک به سمتی متمایل خواهد شد تهه

از نظر تجاری و قدرت مذاتره قویتر باشد (.)Delmon 2011: 96
 .2همچنین تخصیص ریسک به اصول راهیشای دییهری نیهز احتیهاج دارد؛ از جملهه در نظهر
گرفتن اینکه تدام طرف بیشترین انییزهها را برای مهدیری

ریسهک پیشهییرانه و بهه حهداقل

رساندن پیامدهای مالی یک ریسک دارد .انتقال بخشی از خطرها ته بهه طهور معمهول توسه
بخش عمومی حفظ می شهود بهه بخهش خصوصهی ممکهن اسه

انییهزهای بهرای شهخص

خصوصی ایجاد تند تا راهحلهای مقرونبهصرفهتر را انتخاب تند.
 .3از آنجا ته خطرها به طور مداوم در طول زنهدگی پهروژه در حهال تحهولانهد بایهد اصهول
راهنمایی عمومی یا بهاصطال «قوانین بازی» تدوین شوند تا در مدیری

خطرهای غیرمنتظهره

یا جدید به تار روند.
 .4و سرانجام طی فرایند تخصیص ریسک طرفین باید از پیییری استراتژیهای بسیار پیچیهدة
مدیری

ریسک ته منجر به نظارت زیهاد و معاملهه و هزینههههای گهزاف مهدیریتی مهیشهود

جلوگیری تنند .این تار میتواند در نهای

سبب تاهش ارزش پول شود (.)Hovy 2015: 6

الگوی تخصیص ریسک

اصول اساسی تخصیص ریسک را ایروین اینگونه بیان ترده اس  :قرارداد  PPPباید ریسهک را در
جه

به حداتثر رساندن ارزش پروژه با در نظر گهرفتن مالحظهات اخالقهی انتخهاب متقابهل و
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اولوی سنجی تحمل ریسک اختصاص دهد .این قاعدهای تلهی اسه
ریسکهای قابل تنترل را در نهای

باید طرفی تحمل تند ته قابلی

و بهه معنهای آن اسه

تهه

تنترل آن را به بهتهرین نحهو

دارد ( .)Engel et al 2014: 3در همین زمینه اصلی وجود دارد ته میگوید همة ریسکها را نباید بر
بخش خصوصی بار ترد .این وضعی

معموال ناتارآمد و گران اس

و باعث میشود پهروژه بهیش

از حد در معرض تغییر و بحران باشد.
اتنون به منظور بیان الیوی تخصیص برای ریسکهای برشمرده در این پهژوهش بایهد گفه
بخش دولتی عموما تحمل ریسک مقدار معینی از خطرهای سیاسی را بهه منزلهة تنهها طرفهی تهه
ممکن اس

بتواند خود را مؤثر بداند و اثهر آن خطرهها را تهاهش دههد از طریهق ضهمان ههای

حاتمیتی نظیر حمای های تضمینی قانون تشویق و حمای
شرطهای قراردادی تثبی

از سرمایهگذاری خارجی یا از طریهق
اشهخاص

قانون میپذیرد؛ مانند وقایع جنهگ شهورش عهدمموفقیه

بخش دولتی تغییر قانون تأخیر انجام دادن تعهدات توس مقامات دولتی.
با این حال ممکن اس

دول های میزبان شرت

پروژه را ملزم به تحمل جنبههای خاصهی از

این ریسک تنند مانند سایر شرت های سرمایهگذاری در آن تشور؛ در مقابل شرت
طریق توجه به عالیق دول
دخال

پروژه نیز از

میزبان (و سایر بازییران سیاسهی) و گنجانهدن آن عالیهق در پهروژه

وامدهندگان و سهامداران محلی یا پیمانکاران فرعی و نهایتا استفاده از بیمة ریسک سیاسی

به دنبال روشهای تاهش این خطر باشد.
در خصوص ریسک قانونی نیز مانند ریسهک سیاسهی از آنجها تهه دوله

نقهش اساسهی در

تصویب قوانین و همچنین صدور مجوزها و تعیین شرای قانونی اینگونه قراردادها ایفها مهیتنهد
عموما مسئولی

اینگونه خطرها را میپذیرد و ریسک ناشی از قوانین مربوط به عوارض دولتهی ه

نظیر مالیاتها حقوق عوارض گمرتیه را از طریق مطالعة امکانسنجی و پیشبینی آن در قیمه
و تثبی

نرخهای موجود و همچنین شرط تثبی

قوانین در قرارداد مهار میتنند.

در خصوص ریسکهای اقتصادی و سرمایهگذاری بایهد گفه

آن قسهم

از خطرهها تهه

مربوط به تورم و نوسانات نرخ ارز و همچنین تعهدات تخصیص بودجة دولتهی اسه
دولتی اس

ته موظف به تحمل آن اس

بخهش

و با اخذ تدابیری سعی در مهار آن میتند .مثال طبق

382

حقوق خصوصی ،دورة  ،16شمارة  ،2پاییز و زمستان 1398

قرارداد دو بار در سال با توجه به شهاخصههای

قرارداد  ECAپرداخ های ریالی و ارزی باب

خاصی تعدیل میشوند یا اینکه ریسک نوسان نرخ ارز با پیشبینی پرداخ

به دو شکل ریهالی

(تقریبا به اندازة مخارج ریالی و هزینههای متغیر بهرهبرداری و نیههداری) و ارزی (تقریبها بهه
اندازة مخارج سهرمایه گهذاری و تعههدات وام پهروژه) تها حهد زیهادی پوشهش داده مهیشهود
(دانشجعفری  .)150 :1391همچنین ریسک تورم ریسک تأمین مالی و افزایش بدهی خارجی
و ریسکهای مشابه (مثل تاهش رشد تولید ناخالص ملی بحران منابع مهالی دوله

دول

 )...ته نتیجة آنها تاهش توان مالی دول

و

و بخشهای دولتی تحویلگیرنهدة خهدمات بخهش

خصوصی و در نتیجه تأخیر یا سر باز زدن از پرداخ

اس

با اخذ ضهمان نامهة پرداخه

از

وزارت امور اقتصادی و دارایی پوشش داده میشوند (برزگر و رحمهانی  .)88 :1393امها بایهد
دانس
شرت

بخش اعظم ریسک مالی ته به سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژه مربوط اس
پروژه و وامدهندگان مدیری

توس

میشود .هزینة تأمین مالی احتماال تا حدودی و تها زمهان

عملی نشدن پروژه نامشخص اس  .زیرا شرت

پروژه قبل از آن هیچیک از این سهازوتارهای

مالی را اجرا نکرده اس  .بنابراین بخش عمومی معموال خطر تغییر در هزینههای تهأمین مهالی
بین تاریخ پیشنهاد و زمان انجام گرفتن پروژه را در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد.
در خصوص ریسک دورة ساخ

و تکمیل باید گف

به طور تلی ریسک این دوره بهه بخهش

خصوصی اختصاص مییابد .چون تحقق مفاد قرارداد از جملهه احهداث و اجهرای پهروژه جهز
تعهدات سرمایهگذار اس

و باید طبق مشخصات و شرای و مدت درجشده در قرارداد اجرا شوند

و معموال بخش خصوصی برای اطمینان اوراق قرضه ارائه میتند تها چنانچهه تهأخیر یها افهزایش
هزینه در ساخ وساز بیش از میزان معین روی دهد دوله

بتوانهد اوراق قرضهه را بهرای چنهین

قصوری نقد تند یا اینکه چنانچه سرمایهگذار در شروع یا تکمیل پروژه بیش از دورة تعیینشده در
احداث قرارداد تأخیر تند لغو امتیاز اجرای (احداث) پروژه و خاتمة قرارداد پیشبینی خواهد شد.
اما باید در نظر داش

چنانچه در قرارداد مواردی باشد ته تح

و به طور بالقوه تأثیر منفی بر ریسک دورة ساخ

تنترل معقول شریک عمومی باشد

بیذاردهه از جملهه مجوزههای محهی زیسهتی

تملک اراضی اطالع برای اقدام تردن و ...ه و در قرارداد مشخص شده باشد ریسهک آن حهداقل
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تا حدی به دول
معناس

اختصاص داده میشود؛ همانطور ته در الزامات قراردادی آمده اس  .این بهدان
نتواند عمل تند باید خسارت بخش خصوصی را برای زیهان وارده در اثهر

ته اگر دول

این ناتوانی جبران تند.
در خصوص ریسک بهرهبرداری و نیهداری بایهد گفه

عمومها ایهن ریسهک نیهز بهه بخهش

خصوصی تحمیل میشود .این ریسک بهویژه زمانی ته در یک قهرارداد  PPPدارایهیههایی وجهود
دارد ته برای ارائة خدمات به صاحبان امتیاز (بخش خصوصی) سپرده میشهود در نظهر دوله
اهمیتی ویژه برخوردار اس  .مثال معمول یک مسیر ریلی اس
فراهم شده اس

ته برای اپراتور حق اسهتفاده از آن

و بخش خصوصی برای بهتارگیری آن هزینة دسترسی به دول

در این قرارداد صاحبامتیاز موظف اس

از

پرداخ

میتند.

همة امور معقول و الزم را در مورد این داراییها انجهام

دهد؛ به گونهای ته در پایان دوره اعطای امتیاز آنهها بتواننهد در شهرای اصهلی خهود بهه دوله
بازگردانده شوند.
در نهای

اگر بخهواهیم از میهان الیوههای گونهاگونی تهه در تخصهیص ریسهک بهین بخهش

خصوصی و بخش دولتی وجود دارد یکی را برگزینیم از مجموع تحقیقهات ایهنچنهین بهه دسه
میآید ته الیوی متداول تخصیص مخاطرهها در طر های مشارتتی به شر جدول  1اس .
جدول  .1الگوی متداول تخصیص مخاطرهها در طرحهای مشارکتی

ردیف

نوع مخاطره

بخش خصوصی

1

فنی و طراحی

+

2

و اتمام

+

ساخ

بخش دولتی

3

بهرهبرداری

+

4

زیس محیطی

+

5

تقاضای بازار

+

6

اقتصادی

+

7

سیاسی و رگالتوری

+

8

فورس ماژور

+

9

نرخ تبدیل و ارزشآفرینی برای پول

+

+
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نتیجه
گسترش و بهبود روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات بهویژه در زمینة تلفنهای همراه و پهنای
باند و خدمات دول

الکترونیک یکی از عوامل مهم رشد بخش خصوصی و ایجاد مشاغل بهویژه

در بازارهای نوظهور اس  .اصالحات در فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبهسرع
سبب ایجاد فرص های جدید تجاری شده اس

رخ داده و

و تأثیر عمیقی بر زندگی افرادی گذاشته ته با این

سرع

رشد همراه شده اند .قالب قهراردادی مشهارت ههای عمهومی و خصوصهی ( )PPPsبهرای

مدیری

این نوع رواب پیچیده بسیار مناسبا نهد و چهارچوبی بهرای تقسهیم ریسهک بهین بخهش

عمومی و خصوصی ایجاد میتنند .زیرا معموال بودجة عمومی برای ساخ
اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز اینگونه پروژهها تفای

زیربناها و تأسیسهات

نمیتند .جذب سهرمایة بخهش خصوصهی

برای سرمایهگذاری در برنامهها و فعالی های عمومی میتواند قسمتی از این تمبود را جبران تند.
در یک قرارداد مشارتتی مناسب تالش بر این اس

ته تارها الزامهها و مخهاطرههها بهه نحهو

بهینه بین دو طرف عمومی و خصوصی تقسیم شود .بنهابراین بها توجهه بهه انهدازه و پیچیهدگی و
ماهی

اینگونه پروژهها لزوم برخورداری از فنون مهدیری

مییابد .مبنای اساسی مدیری

ریسهک پهروژه اهمیتهی قابهل توجهه

ریسک در مشارت های عمومیه خصوصی این اسه

تهه ریسهک

باید به افراد یا گروهها بر اساس توانایی تحمل ریسک تخصیص پیدا تند .گرچه ایهن قاعهدة تلهی
وجود دارد در بهتارگیری آن باید معیارهای دییری نیز مد نظهر قهرار گیهرد .در پهژوهش حاضهر
مشاهده شد ته مستندات حقوقی نقش مهمی در ایجاد این رواب ظریف بین طهرفین یهک پهروژه
 PPPایفا میتنند و تعیین تعهدات و وظایف هر یک از طرفین و همچنهین ضهمان

اجهرای آنهها

بسیار تأثیرگذارند .در این پژوهش پهس از مهرور مبهانی و نقهش ریسهک در مباحهث مربهوط بهه
سرمایهگذاری در ایران ریسک های بخش فناوری اطالعات و ارتباطهات و مهدیری

و تخصهیص

آنها بررسی شد .نتایج نشان داد با توجه به این اصل تلی ته باید ریسک مشخص را به طرفی داد
ته بهتر میتواند آن را مدیری

تند بخش عمومی ریسکهای سیاسی و عمومی و بلندمدت را بهر

عهده میگیرد و بخش خصوصیه ته مسئولی

تأمین مالی طراحی اجرا (احهداث) نیههداری و

بهرهبرداری تجاری را دارده ریسکهای آنها را بر عهده میگیرد .با توجه بهه حرته

پهیشرو در
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تشور به سم

تحقق قانون اجرای سیاس های تلی اصل  44قانون اساسی و واگذاری پروژههای

زیرساختی دول

به بخش خصوصی توجه به فنون و مطالعات و تجارب تشهورهای مختلهف در

مدیری

ریسک اینگونه پروژهها تمک قابل توجهی در زمینة طراحی مناسب اینگونهه قراردادهها

در تشور خواهد ترد.
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منابع
 .1برزگر عبدالرضا؛ تهمینه رحمانی (« .)1393جاییاه قرارداد مشارت

عمومی ه خصوصهی در نظهام

حقوق اداری ایران» حقوق اداری س  2ش .5
 .2حسینی مجتبی؛ امین تمالوند (« .)1394فرایند پیادهسازی مدیری
جه

ریسهک و ارائهة روش اجرایهی

بهتارگیری آن در پروژههای عمرانی» تنفرانس بینالمللهی پهژوهش در مهندسهی علهوم و

تکنولوژی.
عمومی ه

 .3دانشجعفری داوود (« .)1391بررسی الیوی جمهوری اسالمی ایران در ترتیبات شرات

خصوصی در چارچوب چشمانداز بیس سالة تشور» مجموعهه مقهاالت همهایش ملهی مشهارت
عمومی و خصوصی در توسعة زیرساخ .
 .4سلیمی نمین محمدحسین؛ محمود عابدی؛ رضا مهدی (« .)1383تقوی
طریق تلفیق با مدیری

فراینهد مهندسهی ارزش از

ریسک» تنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع دانشیاه صنعتی امیرتبیر.

 .5شیروی عبدالحسین؛ منیره خدادادپور (« .)1393مشارت

عمومیه خصوصی از منظر قوانین ایران»

حقوق خصوصی دانشیاه تهران د  11ش .2
 .6صبیحه محمدمهدی؛ یاسین تشتیبان (« .)1388شراته
نیروگاهی :مدیری

بخهش خصوصی ه دولتهی در پهروژهههای

ریسک و افزایش ارزش پول خدمات» پنجمین تنفرانس بینالمللهی مهدیری

پروژه تهران.
 .7غمامی مجید (« .)1391مشارت

عمومیه خصوصی در توسعة زیرساخ هها در ایهران بهر اسهاس

مبانی مذتور در قانون اساسی و قوانین عادی» مجموعه مقاالت همایش ملی مشهارت

عمهومی و

خصوصی در توسعة زیرساخ .
 .8مرتضوی مهدی؛ فیضاهلل زارعپور؛ فهیمه غفرانهی (« .)1391بررسهی الزامهات و موانهع اجرایهی و
اداری توسعة مشارت

عمومیه خصوصی در ایران» مقهاالت همهایش ملهی مشهارت

عمهومی و

خصوصی در توسعة زیرساخ .
 .9هیبتی فرشاد؛ موسی احمدی (« .)1393مدیری

ریسهک در مشهارت ههای عمهومی ه خصوصهی

پروژههای زیرساختی تنفرانس بینالمللی توسعة نظام تأمین مالی دانشیاه صنعتی شریف.
 .10هههههههههههههههههههههههههه (« .)1388مشارت

عمومیه خصوصهی :نظهام نهوین تهأمین مهالی در
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