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چکیده

بهعلت كسري بودجه ،دولتها توانایي تأمين مالي پروژههاي زيربنایي را ندارند؛ يا به داليلي ،تمايلي به تأمين مالي اين پروژهها از خود

نشان نميدهند؛ از این رو،به شيوههاي تأمين مالي پروژههاي زيربنایي ازطریق بخش خصوصي ،ازجمله شيوة قراردادي بي .او تي(ساخت،

بهرهبرداري و واگذاري) متوسل ميشوند .گرچه قرارداد اصلی پروژۀ بي .او .تي ،بين دولت سرمايهپذير و شركت پروژه منعقده شده است،

شركت پروژه برای اجراي پروژه با پيمانكاران و شركتهاي متعدد و مؤسسات مالي و اعتباري و بانكها ،قراردادهاي متعددي منعقد ميکند.

تعدد اطراف و قراردادها ،آنهم درصورتي كه طرفهاي قرارداد از كشورهاي مختلف باشند ،خطرات و ريسكهاي متعددي بهدنبال دارد؛

ازجمله ،منافع بي.او.تي براي دولتها و انگيزۀ ايشان برای توسل به بي .او.تي ،انتقال خطرات پروژه به شركت پروژه است .منتها شركت پروژه،
معمو ًال توان مديريت كنترل و پذيرش تمام خطرات پروژه را نداشته وبرخي ريسكها و خطرات را به شركتكنندگان ديگر در پروژه ،اعم از

كنندگان مواد اوليه ،خريداران محصول و خدمات و ...انتقال ميدهد.
پيمانكاران ساخت ،اپراتورها ،تأمين
ِ
کلیدواژهها ،BOT :ريسك ،مديريت.

مقدمه

آن ،همچون  ،BOOاز يك طرف ،تأمين مالي پروژههاي

 .1بيان مسئله

زيربنایي و جبران كسر بودجه عمومي ،و از طرف ديگر ،انتقال

پروژههاي زيربنايي،بهويژه درصورتيكه ازطريق شيوههاي

خطرات و ريسكهاي پروژه به بخش خصوصي بوده است.

هزينههاي مالي زياد و زمان تحويل طوالني ،از پروژههاي

حال توسعه ،به دالیل مختلف سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي،

ازجمله كشورهاي در حال توسعه از شيوۀ  BOTو مشتقات
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تمامی مخاطرات و سرمايهگذاري است و اگر هم حاضر به

سرمایهگذاری شود ،حداكثر خطراتي را متقبل ميشود كه

حسب بند «ب» ،مادۀ 3قانون تشويق و حمايت از
ِ
سرمايهگذاري خارجي ايران ،مصوب  ،1380يكي از شيوههاي

از طرفي ،بهويژه دولتهاي در حال توسعه نيز برای جذب

به خرابيهاي ناشي از جنگ و خسارت سنگين وارده ،و از

مهمي در رشد و توسعۀ آن كشور دارد ،حاضر به همكاري

فرسودۀ پروژههاي زيربنايي ،ازجمله راهآهن ،جاده و فرودگاه
و نياز به احداث پروژههاي زيربنايي جديد كه عمدت ًا هزينۀ

انتساب به اقدامات آنها باشد ،مانند :تأخير ناشي از عدم ارائۀ

تأمين مالي روي آوريم كه يكي از اين شيوهها بي .او.تي

گاز كه باعث اختالل و وقفه در شروع كار پروژه ميشود؛ يا

رعايت شرايطي است كه يكي از مهمترين اين شرايط،

سلب مالكيت را پذيرا شوند كه در اين راستا ،دولت حتي به

شركتكنندگان در پروژه است كه ضرورت دارد مورد بررسي

اعمال ميكند .كه اين يعني مديريت ريسك و خطر بين دولت

در مديريت ريسكها ،در بدو امر ،بايد ريسكها شناسايي

بين طرفين تعيين تكليف ميشود.
متعاقب ًا شركت پروژه نيز برای انجام و اجراي پروژه،

شود .كه كنترل ريسك ،يا به اجتناب از ريسك و يا حذف
آن ميسر میشود و اگر ريسك قابل اجتناب نباشد ،بايد آن

از پيمانكاران ساخت ،اپراتورها ،تأمينكنندگان مواد اوليه،

است ،بايد ريسك را پذيرفت ،در غیر این صورت ،بايدآن را

قدرت كنترل و غلبه بر آن خطرات را داشته باشد يا بتواند آثار
مخرب آن را كاهش دهد و به حداقل برساند.

سرمايههاي خارجي و انجام پروژههاي زيربنایي كه نقش

با سرمايهگذار در تقسيم خطرات بين خود میشوند و انتظار
ميرود ،دولت يا طرف دولتي ،خطراتي را متقبل شوند كه قابل
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 .2ضرورت و هدف پژوهش

جذب سرمايههاي خارجي ،بي .او .تي ذكر شده است .باتوجه
طرفي ،كسر بودجۀ عمومي و همچنين تعمير و تجهيز سيستم

مالي سنگيني بهدنبال دارد ،ميطلبد كه به شيوههاي جديد

بهموقع امكاناتي مانند سوخت اوليۀ نيروگاه ،همچون برق و

است .منتها استفاده از اين شيوه و اجراي موفق آن ،مستلزم

خطرات سياسي ،همچون تغيير قانون ،مصادره ،مليكردن و

مديريت ريسك و تخصيص صحيح و مناسب ريسك بين

سرمايهگذار(شركت پروژه) تضميناتي میدهد و تدابير حمايتي

قرار گيرد.

سرمايهپذير و شركت پروژه(سرمايهگذار) كه در قرارداد BOT

شود؛ سپس چنانچه ريسك اهميت داشته باشد ،بايد كنترل

قراردادهاي متعددي با شركتكنندگان ديگر در پروژه ،اعم

را كاهش داد و اگر قابل كاهش نباشد ،چنانچه قابل پذيرش

خريداران محصول و خدمات و ...منعقد میکند و با واگذاري،

انتقال داد.

تدارك قسمتي از پروژه به پيمانكاران فوق ،برحسب
اجرا ،يا
ِ

موجب موافقتنامۀ  BOTبا
مورد ،قسمتي از خطراتي را كه به
ِ

دولت پذيرا شده ،به پيمانكاران فوق انتقال میدهد و برخي

انتقال به يكي از دو شكل زیر انجام ميگيرد:

صورت اول ،اينكه با بيمهكردن ريسك ،ريسك به

شركتها و مؤسسات بيمه منتقل ميشود.

خطرات را ازطريق بيمه پوشش میدهد و درواقع خطراتي را

صورت دوم ،اينكه ريسك به دولت ميزبان ،پيمانكارن

تخصيص ريسك
و میتوان گفت ،يك پروژۀ موفق ،بايد از
ِ

خريد محصول منتقل ميشود(.انصاری114 :1384 ،؛ امیر صدوقی،

پذيرا میشود كه قدرت كنترل و ادارة آن خطرات را داشته باشد؛

مقرون بهصرفه ،عملي و بهلحاظ تجاري ،كارآمد بهره ببرد و

ساخت ،اپراتورها ،عرضهكنندگان مواد اوليه و تجهيزات و

22-23 :1383؛ مسعودنیا و همکاران1 :1391 ،؛ آزاد ورشیدی:1387 ،

مختلف طرفين و شركتكنندگان در
باتوجه به منافع و اهداف
ِ

)91

بين ايشان تقسيم شود(دلمن.)40-41 :2000 ،1

كه عاملي از پروژه كه مسئوليت ريسك را برعهده دارد ،بايد

پروژه ،ريسكهاي پروژه كه مورد شناسايي قرار گرفته است،

مهمترين نكته در فرآيند تخصيص ريسكها ،اين است

1. Delmen, Jeffrey
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همۀ توانایيهاي الزم را براي مديريت صحيح آن داشته

پروژه(خزاینی ،گرشاسب و افشار ،عباس؛  ،1383ص )2؛ و نیل

ريسكهاي پروژه بهطور كارآمد ،تخصيص و مديريت شود تا

همکاران1 :1391،؛ آزاد ورشیدی.)98 :1387 ،

باشد(خزائني و احمدي .)270 :1384 :بر اين اساس و برای اينكه

پروژۀ  ،BOTموفقيتآميز باشد ،الزم است با لحاظ سه سؤال

بين شركتكنندگان در پروژه انجام
زير ،اين تقسيم ريسك ِ
گيرد:

به اهداف و به انجام رسیدن پروژه است(نبوی چشمی و

ازجمله نكات مهمي كه تخصيص ريسك و انتقال آن

از شركت پروژه به ديگر شركت كنندگان در پروژه را توحيه

مينمايد تمايل و خواست وام دهندگان ميباشد .به طور عمده

 .1چه كسي ميتواند آسان ،ارزان و بهطور كارآمد ريسك

بيشتر بودجه و سرماية پروژه  BOTاز طريق مؤسسات اعتباري

 .2چه كسي بيشترين بهره را از مديريت ريسك ميبرد؟

ميگردد كه ایشان مستقیما در ساخت و بهرهبرداري از پروژه

را كنترل کند؟

دوجانبه ،چندجانبه و بانكها و موسسات اعتباري تأمين

 .3چه كسي بيشترين انگيزه براي كنترل ريسك را

نقشي ندارند ،منتها جهت به حداقل رساندن مخاطرات پروژه و

دیگری گفته شده است که ریسک به کسی اختصاص یابد که

پروژه ،بين شركت كنندگان در پروژه نظير پيمانكاران ساخت،

دارد؟(دلمن .)40 :2000 ،عالوه بر سه مورد فوق ،به تعبیر
به ابزارهای حمایتی بیشتری دسترسی داشته و از توان مالی

الزم نیز بر خوردار باشد(آنسیترال.)38-39 :2001 ،1

 .4نهایت اینکه ،اجرای پروژه در شرایط بدون ریسک
تقریب ًا غیرممکن است وچون این امر مستقیم ًا زمان ،هزینه،

كنترل آن ،اصرار دارند كه در بررسي اسناد پروژه ،ريسكهاي

اپراتورها ،خريداران محصول و عرضه كنندگان مواد اوليه و

تجهيزات تقسيم شود(آنسیترال.)40-41 :2001 ،

 .3پيشينۀ پژوهش

 ...را تحتتأثیر قرار میدهد وهزینههایی را بر پروژه تحمیل

وانگ و تيونگ ،از صاحبنظران در زمينۀ پروژههاي

تعیین مسئول ریسک ،یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات

ريسكهاي سياسي را شناسایی و ارزیابی کردهاند .برای

متناقضی در تخصیص ریسکها مواجه میشوند وهریک

كلي دربارۀ شناسايي و مديريت ريسكها بحث شده ،ولي

میکند که باید بهصورت مشارکتی پرداخت شود؛ از این رو،

در قرادادهای  BOTاست واز آنجاکه طرفین قرارداد با اهداف

هنر مدیریت ریسك ،تخصیص درست ومناسب ریسکها به
شیوهای است که به بهترین نحو ،اهداف کلیۀ ذینفعان تأمین

شود؛ به این نحو که تمام ریسکها به یک طرف منتقل
نشود ،بلکه بین طرفین و براساس تواناییهایشان در کنترل

و تعهد ریسک تخصیص یابد؛ در غیر اینصورت ،به عدم
اجرای درست و بهموقع پروژه ،افزایش قیمت قرارداد ،بروز
منازعات و زیان بیش از ح ِّد یکی از طرفین و درنتیجه ،کاهش
انگیزۀ سرمایهگذاری و مشارکت در اجرای پروژهها منجر
میشود(ماکویی و همکاران.)5 :1387 ،

از این رو ،تخصیص ریسک ،عامل حیاتی برای موفقیت

مثال ،در كتابهای یونیدو )1996(2و دلمن(،)2000به شکلی
مديريت حقوقي ريسكها بين شركتكنندگان تاكنون بهطور

اختصاصیدر پروژه وتحت عنوان مقاله بررسی نشده است.

 .4ساختار قراردادي تخصيص ريسك

تخصيص اوليۀ ريسك در قرارداد پروژه ،بين شركت

حق امتياز
پروژه و دولت يا شركت دولتي طرف قرارداد كه ِّ
بهرهبرداري را به شركت پروژهاي اعطا ميكند ،تعريف

ميشود(آنسیترال .)160 :2001 ،بعد از انعقاد قرارداد پروژه ،و

اختصاص برخي خطرات پروژه ،ازجمله خطرات تجاري به
شركت پروژه ،شركت پروژه ،چند قرارداد را با شركتكنندگان

ديگر پروژه ،ازجمله پيمانكاران ساخت ،اپراتورها امضا ميکند
)1. UNCITRAL(United Nations Commision on International Trade Law
)2. UNIDO(United Nations Industrial Developnent Organization
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سعی در کاهش ریسک و انتقال آن به طرف مقابل دارد،

 ،BOTدر مقاالت متعددي،مديريت ريسكها ،بهويژه
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كه در اين قراردادها ،چگونگي توزيع بين شركت پروژه و

در تكميل پروژهاست .عالوه بر آن ،پيمانكار ،معمو ًال بايد

انتقال خطرات پروژه به شركتكنندگان ديگر در پروژه ،به

به شركت پروژه ارائه دهد(آنسیترال.)39 :2001 ،

طرفهاي ديگر قراردادها مشخص ميشود كه تالش براي

«توزيع پياپي ريسك» معروف است(دلمن )40-41 :2000 ،و
مجموعهاي از قراردادهاي مربوط براي تخصيص ريسك،
بهطور معمول ،شامل موارد زیر میشود(یونیدو:)160 :1996 ،

 .1قرارداد سهامداران؛  .2قرارداد تأمين مالي؛  .3قرارداد

ساخت؛  .4قرارداد عرضۀ تجهيزات .5 .قرارداد عرضۀ مواد اوليه

و سوخت؛  .6قرارداد خريد محصول؛  .7قرارداد بهرهبرداري و
نگهداري.

گفتار اول :انتقال خطر اتمام پروژه به پيمانكار
ساخت

شركت پروژه ،براي اتمام امور مربوط به پروژه ،مطابق

با شرايط و زمان تعيينشده در توافقنامة پروژه و توافقنامة

خريد محصول ،درمقابل دولت يا شركت دولتي اعطاكنندۀ
پروژه ،مسئول است و متعاقب ًا اين خطر را كه در حيطۀ مرحلة

در این مقاله ،از تخصيص و تقسيم خطرات بين شركت

ساخت پروژه است ،به پيمانكار ساخت منتقل ميكند و در

ساخت ،اپراتورها و ...سخن بهميان ميآيد .و تقسم ريسك

را افزايش و هزينهها و مخارج ساخت و نگهداري پروژه را

پروژه و ديگر شركتكنندگان در پروژه ،ازجمله پيمانكاران
بين شركت پروژه و دولت يا شركت دولتي به مقالۀ دیگری
واگذار میشود.

 .5انتقـال خطـرات از شـرکت پـروژه بـه
شـركتكنندگان ديگـر پروژه(پیمانـکاران
فرعـی)
مبحث اول :انتقال خطر از شركت پروژه به پيمانكار

ساخت
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ضمانتنامة اجرا(عملكرد) را در قالب ضمانتنامة بانكي يا وثيقه

بهموجب قرارداد  ،BOTخطرات تجاري وسرمايهگذاري

پروژه ،ازجمله خطرات ساخت و تكميل پروژه به شركت پروژه
منتقل شده(یونیدو )1996 ،و شركت پروژه نيز كه بهموجب
قرارداد ساخت ،احداث پروژه را به پيمانكار ساخت واگذار کرده

است ،برخي خطرات مربوط به ساخت پروژه را به پيمانكار
ساخت منتقل ميسازد .برای مثال ،خطر تكميل پروژه،
افزايش هزينهها و ديگر خطراتي كه مربوط به مرحلة ساخت
است ،معمو ًالبه پيمانكار يا پيمانكاران ساخت كه ساخت پروژه

قرارداد ساخت ،شرايطي را درج ميكند تا كارآيي ساخت پروژه

كاهش دهد و از اين رهگذر ،بهرهوري پروژه را به حداكثر
برساند.

مرحلۀ ساخت پروژه ،كه شامل ساخت و راهاندازي پروژه

است ،پرهزينهترين خطر پروژه محسوب میشود و چون

پروژههاي  BOTمربوط به امور زيربنایي است ،پروژۀ ناتمام
ارزش چنداني ندارد؛ بنابراين ،هم دولت اعطاكنندۀ پروژه(دلمن،

 )43 :2000و هم وامدهندگان عالقة زيادي دارند كه كارها
مطابق با مشخصههاي پروژه انجام گيرد.

 .1انتقال خطر تأخير در اتمام پروژهبه پيمانكار
ساخت

بهموجب قرارداد ساخت ،پيمانكار ساخت ،مسئول اتمام

ساخت پروژه در چارچوب زمان تعيينشده در قرارداد است.
و چون خطرات ساخت و راهاندازي پروژه بهعهدة پيمانكار

ساخت است ،خطر اتمام بهموقع پروژه نيز بهعهدة ايشان

خواهد بود(عزيزي )1386 ،و چنانچه پيمانكار ساخت در اتمام

را بهصورت كليد در دست قبول ميكنند ،تخصيص داده

بهموقع امور پروژه ناتوان شود ،ضمانت اجراهایي براي آن

ساخت ،مسئوليت كامل طراحي وساخت پروژه را با قيمت

در اتمام پروژه بر برنامههاي مرتبط ديگر پروژه ،همچون

ميشود(معزز و صبحيه  )1391 ،كه براساس اين قرارداد ،پيمانكار
معين و در زمان مشخصشده ،طبق مشخصات اجرایي خاص

تقبل میکند و مسئول پرداخت وجه التزام يا خسارت تأخير

درنظر گرفته ميشود و از طرفي ،بهخاطر تأثير بالقوة تأخير

دورة بهرهبرداري از پروژه و زمان تحويل محصول يا ارائۀ
خدمات به خريدار ،شركت پروژه ترجيح ميدهد كه خطر

مديريت حقوقي ريسكها بین شرکت پروژه وپیمانکاران فرعی درپروژههاي موضوع قراردادهاي BOT

عدم اتمام بهموقع پروژه بهعهدة پيمانكار ساخت باشد كه
معمو ًالبهصورت قرارداد كليددردست ،1ساخت پروژه را بهعهده
گرفته است.

از طرفي ،تجربه و مهارت پيمانكار ساخت در اين حوزه،

به او اجازه ميدهد كه به بهترين وجه ممكن ،زمانبندي كار

ساخت پروژه را مديريت و برنامۀ ساخت را هماهنگ کند تا
جوابگوي برنامة پروژه و زمان اتمام پروژه در موعد مقرر در
قرارداد ساخت باشد.
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به پيمانكاران ديگر ،همچون تهيهكنندگان تجهيزات و مواد

اوليه يا خريداران محصول ،واگذار ويا با بيمهكردن خطرات،

به شركتها و مؤسسات بيمه واگذار ميشود(.فهندژ سعدي و
همکاران)1390 ،

 .2ضمانت اجراي خطر تأخير در اتمام پروژه

از آنجا كه تأخير دراتمام پروژه در موعد مقرر ،بر عدم

سوددهي پروژه اثر جدي دارد و ضرر آن ،متوجه شركت پروژه

تأخيرات
مسئول
شایان ذكر است كه پيمانكار ساخت،
ِ
ِ
ناشي از حوادث فورسماژور(كه خارج از كنترل و توان ايشان
باشد يا تأخير منتسب به ايشان نباشد) نخواهد بود .معمو ًال

نوبۀ خود بايد جوابگوي تعهدات و وظایف خود در قبال ديگر

پروژه با شركت پروژه كه تعهد ساخت پروژه بهرهبرداري و …

كنندگان مواد اوليه و
خريداران محصول ،وامدهندگان و تأمين
ِ

هم در قرارداد پروژه ،مابين دولت يا شركت دولتي اعطاكنندة

ميشود ،از این رو ،شركت پروژه به خطر عدم اتمام پروژه در
موعد مقرر خيلي حساس است ،چراكه شركت پروژه نيز به

شركتكنندگان در پروژه ،ازجمله دولت اعطاكنندة پروژه،

به شركت پروژه محول ميشود و هم در قرارداد ساخت مابين

تجهيزات در موعد مقرر در قراردادهاي مربوط باشد و عنداللزوم

پروژه به پيمانكار ساخت محول ميشود ،در قسمت حوادث

ايشان خواهد بود كه اين بر اهميت اتمام ساخت بهموقع پروژه

شركت پروژه و پيمانكار ساخت كه ساخت پروژه از شركت
غيرمترقبه و فورسماژور به نكتة فوق اشاره ميشود.

برحسب مورد ،مكلف به پرداخت وجه التزام يا خسارت بهنفع

افزوده است .و شركت پروژه براي محافظت خود در قبال اين

برخي عوامل بالقوه كه موجب تمديد يا تأخير در ساخت

تخلفات و ساير موارد ،از ابزار مختلفي برای مجازات پيمانكار

 .1دستور تعويق ساخت پروژه ازسوي شركت پروژه؛

پروژه ايجاد ميكند كه اين روشها در طول دورة ساخت نيز

پروژه شود و منتسب به پيمانكار ساخت نباشد ،در زیر ميآيد:

 .2دستور تغيير ساخت پروژه ازسوي شركت پروژه كه منجر به
پروژه در تأخير يا ايجاد مانع؛  .4قصور يا ناتواني شركت پروژه
تأمين محل احداث و ساخت پروژه يا تملك آن؛ .5حوادث
در
ِ

غيرمترقبه كه در قرارداد ساخت ،موارد آن تعيين ميشود؛ .6

ميتواند ازسوی شركت پروژه استفاده شود.

 .1-2خودداري از پرداخت قيمت ساخت

هنگامي كه ساخت پروژه ازسوی پيمانكار ساخت ،مطابق

برنامة تعيينشده در قرارداد ساخت ،پيشرفت الزم و كافي را

ناتواني يا قصور مقامات دولتي سرمايهپذير در صدور مجوز

نداشته باشد ،شركت پروژه ميتواند از برخي پرداختها به

مقرر ،درصورتي كه تهيۀ چنين مجوزهايي برعهدة شركت

درصدي از مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار ساخت باشد .اين

ساخت ،واردات تجهيزات و مواد اوليه و ساير مجوزها در زمان

پروژه باشد؛ .7كشف آثار باستاني در محل كه برحسب مورد،

باعث وقفه يا عدم انجام ساخت شود(.دلمن)2000 ،

و معمو ًال اين خطرات ،حسب مورد ،يا بدوا به دولت

سرمايهپذير منتقل میشود يا شركت پروژه متقبل میشود يا

پيمانكار ساخت خودداري كند .كه اين ممکن است ،معادل

عدم پرداخت بايد متناسب با ارزش كاري باشد كه طبق

جدول زماني به اتمام نرسيده است؛ يا معادل خسارت بالقوهاي
باشد كه شركت پروژه بهخاطر تأخير در ساخت ،ممكن است
متحمل آن شود.

1. Turnkey

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره پانزدهم ،تابستان 1396

تأخير در اتمام ساخت درموعد مقرر ميشود؛  .3مداخلۀ شركت

ساخت استفاده کرده و انگيزهاي براي اتمام بهموقع ساخت

زهرا اسفندیاری ،دکتر تقی ترابی
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 .2-2پرداخت وجه التزام

در قراردادهاي ساخت ،معمو ًال تصريح ميكنند كه براي

تأخيرات باعث تعطيلي يا توقف كامل پروژه ميشود .بر اين

براساس برنامة پروژه ،پيمانكار ساخت بايد مبلغ مشخصي را

حق فسخ قراردا ِد
ادامة تأخيرها در اتمام پروژه ،شركت پروژهِّ ،

هر روز تأخير در اتمام ياعدم تكميل امور ويژة احداث پروژه،
به شركت پروژه بپردازد كه اين مبلغ با بدهي شركت پروژه

به پيمانكار ساخت ،قابل تهاتراست .و پرداخت وجه التزام به

طرف خسارتديده كه در اينجا شركت پروژه است ،اين امكان

اساس ،در قراردادهاي ساخت پيشبيني ميشود كه درصورت
ساخت و واگذاري آن به پيمانكار ساخت ديگر را دارد.

گفتار دوم :انتقال خطر عملكرد پروژه به پيمانكار

حسب مورد ،بدون مراجعه به دادگستري ،و
را ميدهد كه
ِ
بدون اثبات ورود خسارت ،مبلغ مقرر را مطالبه كند و درصورت

گفته شد براي اينكه پروژه به مرحلۀ بهرهوري و كسب

مسئوليت مالي
ميشود تا پروژه را بهموقع به اتمام رساند و
ِ

سرمايهگذاري و ساير هزينهها برسد ،بايد تأسيسات احداثشده

ترسيم درست وجه التزام ،انگيزۀ قوي به پيمانكار ساخت داده
تأخير در اتمام ساخت را برعهده بگيرد.
در قرارداد ساخت ،عموم ًا سقفي براي وجه التزام قابل
پرداخت ازسوی پيمانكار ساخت به شركت پروژه تعيين
ميشود كه معمو ًال  5تا 15درصد و در مواردي ،تا  50درصد

ساخت

درآمد الزم برای پرداخت بدهي ،جبران سرمايه و سود ناشي از
و تكميلي پروژه ،مطابق با معيارهاي مشخصي عمل کند كه
آزمايشات الزم دراين خصوص انجام ميگيرد .خطر عدم

دسترسي به سطوح عملكرد الزم ،در موفقيت يا عدم موفقيت

پروژه ،نقش اساسي و حياتي دارد.

قيمت قرارداد را شامل ميشود .هرچند درصورت تأخير در اتمام

معيارها و شرايط الزم عملكرد پروژه در قرارداد پروژه،

پروژه ،خريداران محصول ،وامدهندگان ،تهيهكنندگان مواد

محصول مابين شركت پروژه و خريدار محصول پيشبيني
شده كه انجام آن ،برابر قراردادهاي مذكور بدواً بهعهدة

جبران مسئوليت در قبال اعطاكنندۀ
پروژه ،شركت پروژه برای
ِ
اوليه و تجهيزات ،مبلغي بيشتر از وجه التزام را برای جبران
خسارت تأخير مطالبه ميكند.
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جبران ضرر و خسارت شركت پروژه كافي باشد و از طرفي،

 .3-2اخذ وجه اضافي از پيمانكار ساخت

معمو ًال در قراردادهاي ساخت و پيمانكاري از پيمانكار

ساخت ،وجهالضمان اخذ ميشود كه مبلغ آن ،معادل  5تا
كل قيمت قرارداد است كه درصورت تأخير يا عدم
 50درصد ِّ

مابين دولت يا شركت دولتي و شركت پروژه و قرارداد خريد

شركت پروژه است و هرگونه خطر و ريسك در عدم دسترسي
به سطوح كيفي مشخصشده ،بهعهدة وي خواهد بود .خطر

عملكرد ،شامل خطر طراحي و ساخت ،خطر بهرهبرداري و
تأمين مواد اوليه است كه خطر طراحي و ساخت كه در حيطۀ
كار پيمانكار ساخت بوده ،برابر قرارداد ساخت به ايشان منتقل
ميشود و ايشان موظف خواهد بود كه پروژه را برابر سطوح

ساخت پروژه ازسوی پيمانكار ساخت ،بهنفع شركت پروژه و

كيفي مشخصشده درقرارداد پروژه و قرارداد خريد محصول و

)45 :2000

در اينخصوص بهعهدة ايشان است.

در جهت جبران ضرر و خسارت وارده استفاده ميشود(.دلمن،

 .4-2فسخ قرارداد ساخت

گرچه معمو ًال در قراردادهاي ساخت ،درصورت تأخير

درصورت تأخير
در اتمام پروژه ،وجه التزام مقرر ميشود و
ِ
در ساخت ،قابل مطالبه است ،ولي در مواردي ،ممكن است

تأخير در اتمام پروژه مكرر بوده و وجه التزام نميتواند برای

قرارداد ساخت ،طراحي کند و بسازد و مسئوليت و خطر موجود

گفتار سوم :انتقال خطر طراحي و ساخت به پيمانكار
ساخت

در بدو امر ،خطر طراحي و ساخت پروژه بهموجب

قرارداد پروژه ،بهعهدة شركت پروژه است .در قراردادهاي

سنتي پيمانكاري ،ممكن بود كه كار طراحي و ساخت

مديريت حقوقي ريسكها بین شرکت پروژه وپیمانکاران فرعی درپروژههاي موضوع قراردادهاي BOT

پروژه به پيمانكاران متعدد محول شود ،ولي در قراردادهاي
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اوليه پرداخت ميكند.

شركت پروژه ،ممكن است خود بهرهبرداري و حفظ و

ساخت امروزي كه بهصورت كليد در دست انجام ميگيرد،
معمو ًالطراحي و ساخت پروژه به يك پيمانكار يا يك شركت

نگهداري را انجام دهد ،يا اين وظيفه را به يكي از سهامداران

استانداردهاي ويژه و مشخصشده در قرارداد ساخت ،پروژه را
طراحي و احداث کند و معمو ًالخطر طراحي و ساخت پروژه نيز

حفظ و نگهداري را به شخص ثالث بهعنوان پيمانكار يا چند
پيمانكار بهعنوان اپراتور يا اپراتورها واگذار کند كه عم ً
ال به

پيمانكاري محول ميشود كه ايشان موظف است ،مطابق با

شركت پروژه واگذار کند و يا برابر قرارداد ،بهرهبرداري و

برعهدة پيمانكار ساخت است؛ چون اين پيمانكار ساخت است

دالیل فني و تخصصي ،شركت پروژه ،خود به بهرهبرداري از

كه اجرت ساخت و طراحي پروژه ،قيمت ثابت است ،قسمتي

پروژه را به يك يا چند پيمانكار و اپراتور واگذار ميكند.

كه طراحي و ساخت پروژه را بهعهده دارد .ولي در مواردي
از خطر طراحي و ساخت برعهدة شركت پروژه و وامدهندگان

است كه در هر صورت ،برای جلوگيري از هرگونه وقفه در

طراحي و ساخت پروژه بهعنوان مهمترين مرحلۀ اجراي پروژه
حل سريع اختالفاتِ مابين شركتكنندگان در پروژه ،بهويژه
و ِّ
شركت پروژه و پيمانكار ساخت(طرفين اصلي قرارداد ساخت)،

ضروري است در قرارداد ساخت ،تعهدات طرفين و شرایط
و تقسيم خطرات بين طرفين و … ،بهنحو دقيق و كامل

مشخص و معين شود(دلمن.)44 :2000 ،

پروژه اقدام نمیکند ،بلكه بهرهبرداري و حفظ و نگهداري از
باتوجه به مدت طوالني توافق امتياز بهرهبرداري(برای

مثال ،در نيروگاه برق ،حدود  20-30سال) و درك اين حقيقت
كه جريان دريافت قيمت محصول يا خدمات و پرداخت اقساط

كسب سود
وام يا بدهي ديگر شركتكنندگان در پروژه و
ِ
و استهالك سرمايهگذاري در مرحلۀ بهرهبرداري بهوقوع

ميپيوندد ،نقش اپراتور براي شركت پروژه دارای اهميت
ويژهاي است.

عالوه بر آن ،پروژههاي  ،BOTاغلب در كشورهاي در حال

شركت پروژه ممكن است درصورت نياز ،در اين خصوص

توسعه فعال است و بهرهبرداري از پروژه ،نيازمند درك بازار

اين ضمانت موجب ميشود ،در پروژه از بهترين و آخرين

در حال توسعه ،مانند وجود مصالح و نيروي كار براي حفظ و

از پيمانكاران طراحي و ساخت ،ضمانت الزم را اخذ کند كه

فناوريهاي پيشرفتۀ روز استفاده شود.

محلي است(براي مثال ،تقاضا براي بهرهبرداري در كشورهاي
نگهداري و تعمير تأسيسات پروژه و همچنين ،روابط مناسبت

بعد از تكميل ساخت پروژه ،شركت پروژه بايد پروژه را

پروژههاي زيربنایي بزرگ در شرایط سياسي و تجاري مشابه
محل بهرهبرداري از پروژه
با كشور ميزبان و سرمايهپذير كه ِّ

نگهداري کند كه اين مرحله ،شامل مديريت بهرهبرداري از

شركت پروژه تمايل دارد كه عالوه بر واگذاري مرحلۀ

مبحث دوم :انتقال خطر از شركت پروژه به اپراتور

در دورۀ امتياز بهرهبرداري ،به بهرهبرداري برساند و از پروژه
پروژه ،حفظ و نگهداري و تعويض مواد و تجهيزات ،تأمين مواد
اوليه و تجهيزات برای بهرهبرداري از پروژه و توسعة رابطه با
ضمن انجام
خريدار محصول است كه درنهايت ،شركت پروژه،
ِ

تعهدات خود دربرابر دولت يا شركت دولتي اعطاكنندۀ پروژه

و خريدار محصول ،مبني بر تحويل محصول و ارائةخدمات
محل دريافت قيمت و بهاي آن ،عالوه بر
در موعد مقرر ،از ِّ

پرداخت اقساط وامهاي دريافتي از وامدهندگان ،بدهي حاصل
محل تهيۀ مواد اوليه و تجهيزات را به تهيهكنندگان مواد
از ِّ

است ،تجربه الزم را داشته باشد.

بهرهبرداري و حفظ و نگهداري از پروژه به اپراتور ،خطرات
مربوط در اين خصوص را نيز به اپراتور انتقال دهد .و درصورتي
كه اپراتور به تعهدات خود ،طبق قرارداد بهرهبرداري و حفظ و

حق فسخ قرارداد و تغيير
نگهداري عمل نکند ،شركت پروژه ِّ
اپراتور و انتخاب اپراتور جديد را دارد و گرچه در قراردادهاي
منعقده در چهارچوب  ،BOTازقبيل قرارداد پروژه ،قرارداد

حق فسخ قرارداد و
ساخت و قرارداد تهيۀ تجهيزاتِّ ،...،
انتخاب طرف جديد قرارداد پيشبيني ميشود ،اين وضعيت
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براي توافق بهرهبرداري و نگهداري ،باتوجه به مدت طوالني

خرابي پروژه ،محوطه ،تأسيسات زيربنایي مربوط و تأسيسات

تضمين كيفيت كار اپراتور ،دولت يا شركت دولتي اعطاكنندۀ
ِ

از بهرهبردراي پروژه ،بهجز خرابيهاي قابل انتساب به يكي از

آن و شخصیت و نقش اپراتور ،بسيار مهم است .بهمنظور

پروژه ،شركت پروژه و وامدهندگان ،نظارت بر كار اپراتور را

از جهات ك ّمي و كيفي توليد محصول ،الزم ميدانند(.یونیدو،

)1996

بهطور كلي ،خطرات زیر ،از شركت پروژه به اپراتور منتقل

ميشود:

گفتار اول :خطر بهرهبرداري

خطرات مربوط به عدم موفقيت در بهرهبرداري يا حفظ و

نگهداري از پروژه ،طبق قرارداد پروژه ،بهعهدة شركت پروژه

است .ايشان موظف است ،خطرات مربوط را مديريت کند و

درصورت لزوم بيمه کند و يا بهموجب قرارداد بهرهبرداري و

حفظ و نگهداري ،اين خطرات را به اپراتور منتقل سازد(یونیدو،

)157 :1996؛ واپراتور ،مسئول حفظ و نگهداري از پروژه و

شركتكنندگان در پروژه يا طرف ثالث ،بايد بهحساب اپراتور
منظور شود(.دلمن)46 :2000 ،

باتوجه به اينكه ممكن است ،عرضهكنندگان مواد اوليه

و تجهيزات بهرهبرداري ،خريداران محصول در عدم اجراي

صحيح امور عملياتي نقش داشته باشند ،يا پيمانكار ساخت،
پروژه را در شرايط بهرهبرداري به اپراتور تحويل دهد كه

قابليت بهرهبرداري بهنحو مطلوب را نداشته باشد و براي
اجرا مشكالتي حاصل شود ،از این رو ،برحسب مورد ،خطر
اجرا(عمليات بهرهبرداري) ،بين اپراتور ،عرضهكنندة مواد اوليه،
خريدار محصول و پيمانكار ساخت تقسيم ميشود.

 .1تقسيم خطر بهرهبرداري بين اپراتور و
عرضهكنندة مواد اوليه

راهاندازي آن میشود .عالوه بر اينكه در دورۀ ساخت ،خطرات

مانن ِد دورة ساخت كه پيمانكار ساخت برای طراحي

بهرهبرداري نيز ،اين خطرات ،ازجمله خطر اجرای صحيح

قرارداد منعقده بين شركت پروژه با تهيهكنندگان مواد اوليه

اجرا(عمليات) و عملكرد و … در پروژه وجود دارد ،در دورۀ

پروژه برای بهرهبرداري مطلوب وجود دارد كه خطرات فوق تا
پايان دورة ساخت بهعهدة پيمانكار ساخت است و بعد از پايان
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همجوار اجتناب کند .بنابراين ،هرگونه هزينه يا خرابي ناشي

دورة ساخت و تا پايان دورة بهرهبرداري ،بهعهدة شركت پروژه
است كه به اپراتور منتقل ميكند .به عبارت ديگر ،بعد از انعقاد
قرارداد بهرهبرداري با شركت پروژه و تحويل پروژه ،با هدف
راهاندازي پروژه و بهرهبرداري ،اپراتور ،اجراي صحيح امور

و ساخت پروژه به مواد اوليه و تجهيزات نياز دارد و برابر

و تجهيزات و يا پيمانكار ساخت با ايشان ،ايشان متعهد به
تأمين مواد اوليه مناسب ازلحاظ كمي و كيفي است و عدم
رعايت كميت و كيفيت الزم در مواد ،ساخت پروژه را با مشكل

يا وقفه مواجه میسازد ،در دورۀ بهرهبرداري نيز «عمليات

بهرهبرداري» به مواد اوليه مربوط به خود نياز دارد .چنانچه

مواد اولية نامرغوب به اپراتور تحويل داده شود ،پروژه در

عملياتي پروژه و استفادۀ مطلوب و مناسب از آن را بهعهده

اجراي صحيح امور عمليات با مشكل مواجه ميشود و چه

وقفه و تعلل در آن ،بهعهدة ايشان است.

چون خطر مسئوليت اجراي صحيح امور عملياتي پروژه در

میگیرد و تمام خطرات و مسئوليتهاي ناشي از سوء اجرا يا

بسا بهرهبرداري از پروژه را زير سؤال ببرد .بر اين اساس،

عالوه بر مسئوليت اپراتور ،درخصوص راهاندازي پروژه،

دورة بهرهبرداري بهعهدة اپراتور است و از طرفي ،اين وضعيت

پروژه را با دقت و بهنحو صحيح و مطابق با قوانين قابل

خطر اجرا و عمليات در اين قسمت و نسبت به آن ،از اپراتور

براساس سطوح عملكرد مشخص ،از وي خواسته ميشود

اعمال ،مجوزها و تأييدهاي صادره ،راهاندازي کند و از

به عرضهكنندة مواد اوليۀ عملياتي منتسب ميشود ،از این رو،

به عرضهكنندة مواد اوليه منتقل ميشود و ايشان مسئول و

جوابگو خواهد بود.

مديريت حقوقي ريسكها بین شرکت پروژه وپیمانکاران فرعی درپروژههاي موضوع قراردادهاي BOT
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ساختهشده درسطوح مورد نياز ،كارآیي ندارد ،خريدار محصول

از پرداخت بها و قيمت محصول امتناع کند ،يا مطالبه خسارت

همانطور كه ذکر شد ،خطر اجرای صحيح امور عملياتي

كند و يا قرارداد خريد محصول را فسخ کند(دلمن-111 :2000 ،

اين خطر از ايشان به خريدار محصول منتقل ميشود .برای

خطرات اجراي صحيح عملياتي پروژه در دورۀ
شركت پروژه،
ِ

بعد از پايان دورة ساخت و شروع دورۀ بهرهبرداري ،خريدار

صحيح عمليات بهرهبرداري
باوجود این ،چون عدم اجراي
ِ
پروژه در عمل به پيمانكار ساخت منتسب ميشود ،نسبت

پروژه در دورة بهرهبرداري بهعهدة اپراتور است؛ ولي در مواردي

مثال ،اگر موضوع پروژه  ،BOTاحداث يك نيروگاه برق باشد،
محصول ،برابر قرارداد خريد محصول منعقده با شركت پروژه،
محصول توليدي پروژه را كه انرژي برق است ،از شركت

پروژه خريداري میکند و بايد به ايشان تحويل داده شود .كه
در اين خصوص ،مقدار ظرفيت برق موردنظر از نيروگاه برق

احداثي ،وارد شبكۀ حمل و نقل تعبيهشده از طرف خريدار
خواهد شد ،تا به نيروگاه يا شبكۀ متعلق به خريدار يا كارخانۀ

مشخص ،هدايت شود.

وجود برخي مشكالت در تأسيساتِ عرضهشده از طرف

خريدار ،همچون شبكۀ حمل و نقل ،نيرو و غيره ،ممكن است
بر اجراي صحيح امور عملياتي پروژه تأثير منفي بگذارد و

)110؛ كه آثار و تبعاتِ آن به شركت پروژه برميگردد و چون
بهرهبرداري را به اپراتور انتقال داده است ،ايشان مسئول است؛

به آن قسمت از عدم اجراي صحيح عمليات بهرهبرداري كه
ناشي از ساخت نامطلوب پروژه است ،خطرات اجرا و عمليات

دورۀ بهرهبرداري از اپراتور به پيمانكار ساخت منتقل خواهد

شد.

گفتار دوم :انتقال خطر افزايش هزينۀ بهرهبرداري
به اپراتور

طبق قرارداد بهرهبرداري و حفظ و نگهداري ،اپراتور متعهد
ِ
ميشود كه در دورة بهرهبرداري كه معمو ًالحدود  20تا 30
سال است ،با هزينة مشخص و معين ،بهنفع شركت پروژه

عمليات بهرهبرداري
موجب ايجا ِد وقفه يا مشكل ديگر در
ِ
ِ
نسبت تأثيري كه عوامل
پروژه شود كه در اين خصوص به
ِ

از پروژه بهرهبرداري کند و درمقابل ،اجرتِ بهرهبرداري كه

دارند ،خطر و ريسك اجرايي از اپراتور به ايشان منتقل ميشود.

خطر مربوط به افزايش هزينه و مخارج بهرهبرداري را نيز

صحيح عملياتي پروژه
مربوط به خريدار محصول ،بر اجراي
ِ

پيمانكارساخت

پيمانكار ساخت ،بعد از ساخت پروژه ،پروژه را به شركت

موجب قرارداد
پروژه تحويل میدهد و شركت پروژه نيز به
ِ
بهرهبرداري و بهمنظو ِر بهرهبرداري ،پروژه را به اپراتور تحويل

نظارت شركت پروژه ،پروژه از پيمانكار
ميدهد؛ يا اينكه با
ِ
ساخت به اپراتور تحويل داده ميشود.

ممكن است ،پيمانكار ساخت ،پروژه را در حالتي به اپراتور

مشكالت فني و
تحويل داده باشد كه از نظر عملياتي و اجرا،
ِ
نقايصي داشته باشد و قابليت بهرهبرداري در سطوح مورد نياز

پروژه مقدور نباشد؛ و از طرفي ،عمليات اجرا و بهرهبرداري از
پروژه با مشكل مواجه شود .و چه بسا بهعلت اينكه تأسيسات

ايشان متقبل ميشود.

بودن مدت بهرهبرداري،
به دالیل متعدد و بهعلت طوالني ِ

ممكن است هزينه و مخارج بهرهبرداري افزايش يابد و از

طرفي ،ممكن است تورم زياد در كشورهاي در حال توسعه كه
عمدت ًا خواهان پروژههاي  BOTهستند ،مزيد بر علت شود .از
این رو ،ممكن است اپراتورها در صورتي حاضر به قبول خطر
افزايش هزينۀ بهرهبرداري شوند كه در طول دورة بهرهبرداري

و به فاصلۀ چند سال ،در اجرت و قيمت پرداختي به ايشان
تجديدنظر شود و اجرت افزايش يابد.

در مواردي ،خريدار محصول ،با تغيير در قيمت و افزايش

آن ،قسمتي از تغييرات مربوط به قيمتهاي بازار ،تورم و …،
به عبارتي ،افزايش هزينۀ بهرهبرداري را متقبل ميشود ،يا

اينكه اپراتور با شركت پروژه توافق ميكند ،جز در مواردي
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 .3تقسيم خطر بهرهبرداري بين اپراتور و
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كه منتسب به اپراتور است ،شركت پروژه ،خطر افزايش هزينۀ

بهرهبرداري را متقبل شود؛ اما قيمت و اجرت پرداختي به
قيمت ثابت و معينی خواهد بود.
اپراتور،
ِ

عرضهكنندة مواد اوليه

طبق قرارداد پروژه ،ازجمله تعهداتي كه شركت پروژه در

به هر حال ،چه در مواردي كه خطر افزايش هزينة

راستاي تعهداتي مانن ِد طراحي ،ساخت ،بهرهبرداري ،تأمين

اين خطر به اپراتور منتقل ميشود ،ممكن است افزايش هزينۀ

محسوب ميشود ،تهيۀ مواد اوليه و تجهيزات است كه شركت

بهرهبرداري بهعهدة شركت پروژه بوده ،چه در مواردي كه

مالي و … بهعهده ميگيرد و درواقع از لوازم تعهدات فوق

برحسب مورد ،منتسب به عملكرد عرضهكنندۀ
بهرهبرداري
ِ
مواد و تجهيزات بهرهبرداري يا تأسيسات زيربنایي خريدار يا

كنندگان مواد اوليه محول ميكند(دلمن)47 :2000 ،
را به عرضه
ِ

اعطاكنندۀ پروژه يا حوادث فورسماژور يا غيرمترقبه باشد ،كه:

باكيفيت مشخص و قيمت معين و در زمان يا زمانهاي معين

خطرات سياسي ،ازجمله تغيير قوانين دولت يا شركت دولتي
 .1اگر افزايش هزينۀ بهرهبرداري ،ناشي از كيفيت

نامناسب مواد اوليۀ بهكاررفته در پروژه باشد كه ازنظ ِر ضرر
و خسارت واردشده ،هزينه و مخارج بهرهبرداري افزايش يافته
باشد ،خطر افزايش هزينة بهرهبرداري بهعهدة عرضهكننده و

پروژه نيز براب ِر قرارداد تهيۀ مواد اوليه و تجهيزات ،اين مهم

كه ايشان موظف ميشوند ،مقدار مشخصي از مواد اوليه را

و در طول زماني جريان پروژه ،دراختيار پروژه قرار دهند.
گفتار اول :خطر بازار

علت نوسانات بازار ،عرضۀ برخي مواد اوليه
ممكن است،به ِ

برحسب
تأمينكنندة مواد اوليه و تجهيزات است كه اين خطر
ِ
اينكه بهعهدة شركت پروژه باقي بوده ،يا به اپراتور منتقل شده

با قيمت معين ،با مشكل مواجه شود .شركت پروژه ،براب ِر
قرارداد تهيه و عرضۀ مواد اوليه با تهيهكنندگان مواد اوليه،

اوليه و تجهيزات منتقل ميشود.

آن و زمان تحويل ،خطر افزايش هزينة مواد اوليه را كه در

است ،از طرف شركت پروژه يا اپراتور به عرضهكنندة مواد
 .2ممكن است ،تأسيسات و شبكههاي زيربنایي و

زيرساختي خريدار محصول ،دارای نقص و عيب باشد كه اين
نقص و عيب در دورة بهرهبرداري به پروژه منتقل شود و برای
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مبحث سوم :انتقال خطرات از شركت پروژه به

اصالح و رفع عيوب ،هزينة بهرهبرداري افزايش يابد كه در
اينجا نيز همچون مورد قبلي ،خطر افزايش بهرهبرداري نسبت

ضمن توافق درمورد مقدار مواد اوليۀ موردنياز و قيمت معين
ِ

دورۀ پروژه انجام ميگيرد ،به عرضهكنندگان مواد اوليه انتقال

محل
ميدهد .هزينۀ مواد اوليه ،شامل هزينۀ صادرات از كشور ِ
منبع مواد اوليه ،واردات به درون كشور ميزبان و انتقال به
محل موردنظر پروژه و  ...است.
ِّ
عرضهكنندة مواد اوليه ،عالوه بر قبول خطر افزايش هزينه

به آن قسمت كه منتسب به تأسيسات و شبكههاي زيربنایي

و مخارج مواد اوليه ،خطر مربوط به تأمين مقدار موردنياز

 .3در يك فرض ،ممكن است درنتيجۀ تغيير قوانين و

كردن مقدار مورد نياز مواد اوليه ،به
قصور يا ناتواني در فراهم ِ

بهرهبرداري افزايش يابد كه در اينجا ،چون افزايش هزينه

وارده از ناحيۀ ايشان ،از قيمت پرداختي مواد اوليه به ايشان

خريدار است ،به ايشان منتقل ميشود.

مقررات دولت اعطاكنندۀ پروژه راجع به بازار ،هزينه و مخارج

و مخارج درنتيجۀ تغيير قوانين ،يك خطر سياسي است و
معمو ًال خطرات سياسي بهعهدة دولت اعطاكنندة پروژه است،
از این رو ،خطر افزايش تاحدي كه ناشي ازتغيير قوانين دولت

سرمايهپذير ،يا خطرات سياسي ديگر باشد ،به دولت اعطاكنندة

پروژه منتقل ميشود.

مواد اوليۀ شركت پروژه را نيز بهعهده ميگيرد و درصورتِ

پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد ملزم میشود؛ يا خسارات

كسرخواهد شد .همچنين ،ايشان ملزم به جبران كسري مواد و
مواد اوليۀ تهيۀ مواد اوليه ،تا سطح مورد نياز و مورد توافق از
عرضهكنندگان ديگر مواد اوليه ،خواهد بود.
گفتار دوم :خطر بهرهبرداري

همانطور كه ذکر شد ،درمواردي ،عرضهكنندۀ مواد
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اوليه ،قسمتي از خطر عملكرد پروژه را بهعهده ميگيرد و
كردن مواد
آن ،موقعي است كه
ِ
درصورت تأخير در فراهم ِ
نداشتن كيفيت
بودن آن ،يا غيرمرغوب بودن و
ِ
اوليه يا ناكافي ِ

الزم مواد اوليۀ عرضهشده ،سبب شود كه عملكرد پروژه و

مسئوليت
بهرهبرداري از آن با مشكل مواجه شود كه در اينجا،
ِ

خطر مربوط به اين قصور و نقصان بهعهدة عرضهكنندة مواد
اوليه است.

مبحث سوم :انتقال خطر از شركت پروژه به خريدار
محصول
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خريدار انحصاري محصول پروژه است ،مشهودتر است .برخي
از مصاديق خطر افزايش قيمت ،ممكن است مربوط به تعدد

ارز ،تورم ،افزايش ماليات ،افزايش قيمت مواد اوليه ،هزينۀ

حسب
ساخت و بهرهبرداري و كاهش قيمت محصول باشد كه
ِ
مورد ،به ديگر شركتكنندگان در پروژه منتقل ميشود(.دلمن،
)47 :2000

در مقررات ايران ،حسب مادۀ  11آييننامۀ اجرايي قانون

تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي ،مصوب ،1381
در مواردي كه يك دستگاه دولتي ،خريدار انحصاري كاال و

خدمات توليدي باشد و نیز در مواردي كه كاال و خدمات

ازجمله قراردادهایي كه شركت پروژه در راستاي پروژه

توليدي به قيمت يارانه به مردم عرضه ميشود ،مقرر شده

قسمتي از خطر بازار پروژه به خريدار محصول منتقل ميشود

چاچوب
قيمت تعيينشده در قرارداد مربوط(نه قيمت يارانه) ،در
ِ
مقررات تضمين کند و از طرفي ،در مادۀ  6قانون الحاق موادي

موجب آن،
منعقد ميکند ،قرارداد خريد محصول است كه به
ِ
كه در زیر به مواردي اشاره ميشود:
گفتار اول :خطر بازار

خطرات بازار متعدد است ،ولي برخي خطرات ممکن است،
ِ

متوجه خريدار محصول و خدمات شود كه در زیر ذكر ميشود.
 .1خطر قيمت

قيمت
در دورة امتياز بهرهبرداري ،اين احتمال وجود دارد كه ِ

براي پذيرش خطر نداشته باشند و بخواهند چنين خطراتي
از شركت پروژه دور شود؛ از این رو ،خريدار محصول ،طبق
فرمولهایي كه در قرارداد خريدار محصول پيشبيني شده

است ،قيمت خروجي محصول توليدشده را به شركت پروژه

پرداخت خواهد كرد؛ كه اين در موردي كه دولت سرمايهپذير،

به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،اين تضمين
گسترده شده و به دولت اجازه داده شده است ،او ًال نسبت به
تعهدات پرداخت شركتهاي دولتي به طرف قرارداد تضمين

دهد و همچنين ،مابهالتفاوت قيمت كاالها و خدمات يارانهاي
رايج روز ازطریق سازمان مديريت در بودجۀ سنواتي،
با قيمت ِ
پيشبيني و پرداخت دولت تضمين شود.1
 .2خطر هزينه

هزينۀ انتقال يا حمل و نقل محصول پروژه به شبكه و

علت افزايش هزينۀ بهبود
تأسيسات خريدار ،ممكن است به ِ
ِ

ساختاري ،مكانيزمهاي جديد يا هزينههايي مانند ماليات

افزايش يابد كه خطر افزايش هزينۀ انتقال نيز به خريدار

منتقل ميشود.

 .1مادۀ  6قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،مصوب  : 1380/10/27در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ،مصوب  1380/12/19بهمنظور
جلب سرمایهگذاری خارجی ،در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی ،از قبیل طرحهای نیروگاهی ،انتقال نیرو ،پاالیشگاه تأمین و انتقال آب ،فاضالب ،راه آهن ،راه و آزادراه ،فرودگاه ،بنادر،
ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایهگذار ایرانی به دولت اجازه داده میشود ،عالوه بر تضمینهای قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق وحمایت سرمایهگذاری خارجی ،مصوب
:1380/12/19
1ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد(که نهایت ًا کاال و خدمات آنها الزام ًا میبایست توسط دولت خریداری شود) ،اقدام نماید.
2ـ در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج ،بهای فروش محصول(کاال یاخدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از
سرمایهگذار باشد ،مابهالتفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در بودجۀ سنواتی ،پیشبینی و پرداخت آن توسط دولت(وزارت امور اقتصادی ودارایی) تضمین شود.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره پانزدهم ،تابستان 1396

خروجي پروژه با نوسان مواجه شود و وامدهندگان نيز تمايلي

است كه دستگاه دولتي ميتواند ،خريد كاال و خدمات را به

زهرا اسفندیاری ،دکتر تقی ترابی
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 .3خطر تقاضا

ازجمله خطرات ديگري كه خريدار محصول متقبل

ميشود ،خطر كاهش تقاضا براي محصوالت و خدمات

پروژه است كه خريدار محصول با تضمين خريد محصول،
قسمت اعظم اين خطر را قبول ميکند كه اين تخصيص خطر
ازطريق مكانيزمي ،مانند  Take – or – Payانجام میگيرد.
 .4خطر ارز

ممكن است درآمد شركتكنندگان در پروژه ،در قالب يك

ارز يا بيشتر باشد ،ولي هزينه در قالب ساير ارزها صورت

علت مقتضيات و مصالح
و مليكردن پروژه ،فسخ قرارداد به ِ

و نظم عمومي و نقض قرارداد و خطرات مربوط به جنگ و
آشوب داخلي و ...را دربرگرفته است(قليزاده.)161 ،1378 ،

تفاوتي كه بين تضمينات بانك جهاني و آژانس تضمين

چندجانبۀ سرمايهگذاري و سازمان سرمايهگذاري بينالمللي

وجود دارد ،اين است كه بانك جهاني در قبال تضمينات

ارائهشده از دولت ميزبان ،تضمين متقابل اخذ ميکند ولي
آژانس كه عمدت ًا سرمايهگذاريهاي سهم مالكيت و نیز

وام تمديدشده ازسوی سرمايهگذاران سهم مالكيت را تحت

ارز ازسوی شركت پروژه به خريدار محصول منتقل شود و

پوشش قرار میدهد و حمايتهايي نيز در براب ِر ريسكهاي
سلب
سياسي ،تبديلپذيري ارز ،جنگ و آشفتگيهاي داخلي و ِ

از هزينۀ عملياتي اجراي پروژه ،هزينۀ اخذ وام ،هزينۀ تهيۀ

ميکند(.یونیدو)166 :1996 ،

گيرد .يكی از راهحلهای مشكل ،اين است كه خطر نرخ

پرداختهاي وي در قالب ارز هزينههاي شركت پروژه(اعم
تجهيزات و مواد اوليه) باشد(دلمن.)49 :2000 ،
گفتار دوم :خطر بهرهبرداري

ممكن استشركت پروژه ،خريدار محصول را ملزم سازد

كه خطر مربوط به بهرهبرداري از پروژهاي كه با سيستم حمل

و نقل و انتقال يا اقدامات خريدار محصول مرتبط است ،را
بپذيرد.
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اجراي تعهدات دولت ميزبان ،ازقبيل مصادره و سلب مالكيت

مبحث چهارم :بيمۀ خطرات

تضمين متقابل اخذ
مالكيت فراهم ميكند ،از دولت ميزبان،
ِ

حسب مورد ،دولت ،شركت پروژه ،پيمانكاران
از طرفي،
ِ
ساخت و اپراتورها و غيره ميتوانند عمدۀ خطراتي كه در

تقسيم خطرات و مديريت آن متوجه ايشان میشود ،از خطرات
سياسي گرفته تا خطرات فني ،اقتصادي ،تجاري ،تأمين مالي،
و غيره را بيمه کنند(.فهندژ سعدي و همکاران)5 :1390،

نتيجهگیری

گرچه طرفين اصلي قراردادهاي  ،BOTبين دولت(يا

شركت دولتي) ،بهعنوان سرمايهپذير و شركت پروژه بهعنوان

در برخي از كشورها ،عدم تمايل بانكها به دادن وام

سرمايهگذار است ،ولي طرفهاي متعدد ديگر ،ازجمله

پروژههاي زيربنایي به شيوة  BOTايجاد كرده بود .بهمنظور

تأمينكنندگان مالي ،اپراتورها ،مشاوران فني ،مالي و حقوقي،

بدون تضمينات دولتي ،مشكالت جدي بر سر راه تأمين مالي

توجه به اين مسئله ،آژانسهاي تضمين صادرات دركشورهاي
مؤسسات مالي بينالمللي ،مانند بانك جهاني و
مختلف و نیز
ِ

آژانس تضمين چندجانبۀ سرمايهگذاري ( )MIGAو سازمان
سرمايهگذاري بينالمللي( )IFCو حتي بانكهاي توسعة

منطقهاي ،تضميناتي را در اين خصوص ارائه کردهاند كه اين
خطرات ناشي از حوادث فورس
خطرات سياسي و
تضمينات،
ِ
ِ
ماژور كه منجر به عدم انجام تعهدات مربوط به پرداخت
بدهي به وامدهندگان میشود ،يا ريسكهاي ناشي از عدم

پيمانكاران ساخت ،عرضهكنندگان مواد اوليه و تجهيزات،

خريداران محصول در آن دخالت دارند .تعدد قراردادها و تعدد
موجب
افراد ،آنهم درصورتي كه از كشورهاي متعدد باشند،
ِ
بروز ريسكها و خطرات متعدد ميشود كه بهطور كلي،
ميتوان به خطرات سياسي ،اقتصادي و حقوقي اشاره كرد.

بااینکه دولت سرمايهپذير ،حتياالمكان تمايل دارد كه

خطرات را به شركت پروژه محول کند و گرچه يكي از مزاياي

 ،BOTانتقال خطرات به شركت پروژه است ،ولي واقعيت

اين است كه شركت پروژه ،بهتنهايي توانایي و قدرت كنترل

مديريت حقوقي ريسكها بین شرکت پروژه وپیمانکاران فرعی درپروژههاي موضوع قراردادهاي BOT
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و مديريت خطرات پروژه را ندارد و از طرفي ،ممكن است

اقتصاد انرژي ،سال سوم،ش  ،11ص .62-84

حسب مورد و
و براساس موافقتنامۀ پروژه ،خطرات پروژه،
ِ
باتوجه به طرفي كه قدرت كنترل و پذيرش آن را دارد ،بين
دولت و شركت پروژه تقسيم میشود و متعاقب ًا شركت پروژه،

آزاد ،مريم«.1390 .بررسي نقش و ساختار بيمه در مديريت
برنامهريزي و مديريت محيط زيست.

درخصوص تهيۀ مواد اوليه و
ساخت و اپراتورها ،و همچنين،
ِ

( .»)MIGAمجلۀ سياسي ـ اقتصادي اطالعات ،خرداد و تير

بهراحتي حاضر به سرمايهگذاري نشود .از این رو ،در بدو امر

با واگذاري اجراي پروژه و بهرهبرداري از آن به پيمانكاران
حسب مورد ،خطرات
تجهيزات وفروش محصول و خدمات،
ِ

فني ،تجاري ،اقتصادي و مالي متقبلشده در موافقتنامۀ BOT

فهندژ سعدي ،مهدي؛ كشوري ،محمد؛ مسعودنيا ،محمد؛ پناهي

ريسكهاي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي» ،دومين كنفرانس

قليزاده ،ا« .آشنايي با آژانس چندجانبة تضمين سرمايهگذاري
 - 1378شماره  141و  ،142صص .156-165

ماکویی ،احمد؛ مهدوی ،ایرج؛ فرخیان ،فاطمه«.1387 .تخصیص

پيمانكاران ساخت ،اپراتورها ،عرضهكنندگان
را به هريك از
ِ
مواد اوليه و تجهيزات و خريداران محصول منتقل میکند

چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه.

شركتها و مؤسسات بيمه واگذار میکند.

«بیمه و مدیریت ریسک در پاالیشگاههای گاز ،مطالعۀ موردی:

و خطرات باقيمانده را حتياالمكان با انعقاد قرارداد بيمه به

مرجعها

مناسب ریسک به کارفرما و پیمانکار در اجرای پروژه»،

مسعودنیا ،م.؛ حقپرست ،ح.؛ کشوری ،م .ف.؛ فهندژ ،م.1391.
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی».
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