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تامین مالی  /سرمایهگذاری خارجی  /ساخت ،بهرهبرداری و
واگذاری  /ریسک

کلی به ریسکهای عام و ریسکهای ویژه (خاص) پروژههای

چکیده

ریسک ها ،در همه قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری

ریسکها افزایش مییابد .این ریسکها در یک تقسیمبندی

ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری تقسیم میشود؛ زیرا برخی از

پروژههای زیربنایی نقش عمدهای در رشد و توسعه اقتصادی هر

یکسان است(ریسکهای عام) ،ولی برخی دیگر از یک پروژه

پروژهها و نیز گاهی به دلیل کسری بودجه ساالنه ،توانائی تأمین

بررسی ریسکهای عام در قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و

کشور دارد و از آنجایی که دولتها به علت هزینه باالی این

به پروژه دیگر متفاوت است(ریسکهای خاص) .این نوشتار به

مالی این پروژهها را ندارند یا بنا به دالیلی دیگر ،به سراغ جذب

واگذاری میپردازد.

از شیوة ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری[ ]1یکی از شیوههای

مقدمه

سرمایههای بخش خصوصی داخلی و خارجی میروند .استفاده

تأمین مالی پروژههای زیربنایی توسط بخش خصوصی است

توسعه پروژههای زیربنایی عمومی و یا زیرساختها ،یکی از

از جمله ترتیبات قراردادی میداند .در این شیوه تامین مالی به

نیازمند منابع مالی باالیی است[ .]2امروزه برخالف گذشته که

که طرفهای قرارداد از کشورهای مختلف بوده ،خطرات و

و پیمانکار تحلیل میشد ،به دلیل باال بودن هزینه پروژههای

که قانونگذار در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذار خارجی

مالکهای مهم توسعهیافتگی یک کشور به شمار میآید که

دلیل تعدد اطراف قرارداد و نیز تنوع قراردادها بهویژه در صورتی

رابطه دولت با مجری طرح یا سازنده در قالب رابطه کارفرما
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زیربنایی ،کسری بودجه عمومی و یا کمبود ارز در دسترس دولت

احتمال وقوع و آثار منفی آن به حداقل برسد[ .]7از این رو

بخش دولتی به جذب منابع مالی و سرمایههای بخش خصوصی

قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری و کلیه خطراتی که

شناسایی ریسکهای احتمالی ناشی از مراحل مختلف اجرای

یا منابع مالی و ناتوانی دولت از تامین مالی پروژهها ،دولت و

به طور بالقوه قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری و

داخلی یا خارجی روی آورده اند]3[ .

قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری از جمله شیوههای

شرکت پروژه را تهدید میکند با بررسی دقیق و با به کارگیری

امتیاز حق احداث ،بهرهبرداری و مدیریت یک پروژه را به بخش

جهان صورت میگیرد[ ]8,9تا مدیریت ریسک نیز به درستی

تجربیات به دست آمده از مطالعه اجرای پروژههای مختلف در

تأمین مالی است که دولت یا شرکت دولتی با انعقاد یک قرارداد،

انجام شود[]7؛ زیرا شناسایی ریسکها پیش مقدمه مدیریت

خصوصی (داخلی یا خارجی) واگذار میکند .در مقابل ،بخش

ریسکها و مهمترین مرحله آن است .مدیریت ریسک شامل

خصوصی نیز موظف میگردد تا با تأمین سرمایه مالی الزم

پذیرش ریسک ،کاهش ریسک ،تخصیص و تسهیم ریسک بین

برای طراحی ،مدیریت ،ساخت تأسیسات ،پروژه را در مدت معین

طرفهای قرارداد ،انتقال ریسک و اجتناب از ریسک میشود

بسازد و با بهرهبرداری از پروژه در مدت معین ،سرمایه و سود آن

که خارج از بحث حاضر است .افزون بر این ،مقاله کنونی صرفا

را مستهلک سازد ،سپس پروژه را در پایان مدت قرارداد یا اتمام

به دنبال شناسایی و شمارش ریسکهای عام است که متوجه

دور ة امتیاز بهرهبرداری به دولت یا شرکت دولتی اعطاکننده

همه پروژههای ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری میگردد و به

پروژه واگذار کند]4[.

ریسکهای خاص پروژه نمیپردازد.

گرچه در همه پروژههای زیربنایی ریسک وجود دارد و

ریسک از پروژه جدایی ناپذیر است ،ولی در قراردادهای ساخت،

 .1تعریف ریسک (خطر)

بهرهبرداری و واگذاری ریسک افزایش مییابد؛ زیرا پیمانکاران

مختلف از کشورهای متفاوت ابتدا قرارداد مشارکت منعقد و گام

بهطورکلی ریسک در معانی متعددی به کار رفته است از جمله

به تعدد اطراف قرارداد و نیز تنوع قراردادها ،نیز به دلیل باال

«اختالف بین نتایج واقعی و نتایج موردانتظار»« .احتمال وقوع

وامدهندگان و سرمایهگذاران به بازگشت سرمایه و سود از محل

وقوع حادثه همراه با نتایج آن»[« .]11کمبود پیشبینیهای

مییابد؛[ ]6,5از این رو از پروژههای موضوع قراردادهای

با وضعیتها و نتایج متفاوت که احتمال وقوع هر وضعیت قابل

یاد میشود .البته باید توجه داشت که دولتها در قراردادهای

باشد»[.]7

بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی هستند و در عمل

است که تعریف آن مشکل و در خیلی از موارد اندازهگیری

پس موضوع اساسی در قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و

پدیدهای غیرقطعی یا شرایطی است که در صورت تحقق ،اثر

پیش از شروع پروژه تمایل دارند که ریسکهای مرتبط با

است از :احتمال سود یا زیانهای مالی و اقتصادی ،آسیبها و

اول تشکیل یک کنسرسیوم را بر میدارند .بنابراین با توجه

«شانس (احتمال) زیان»« ،امکان زیان»« ،عدم اطمینان»،

بودن هزینهها و مخارج ،زمانبر بودن تحویل پروژه و اتکای

هر نتیجهای غیر از آنچه که انتظارش را داریم»[« .]10احتمال

جریان سهم نقدی پروژه ریسک و خطرات پروژه نیز افزایش

ساختار ،خروجی یا نتایج برنامهریزی یا تصمیمگیری»« ،مواجهه

ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری به عنوان پروژههای مخاطرآمیز

تخمین و پیشبینی بوده و میتواند دارای آثار مثبت یا منفی

ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری به دنبال انتقال عمده خطرات از

هر چند برخی معتقدند ریسک (خطر) یک مفهوم انتزاعی

نیز خطرات و ریسکها به بخش خصوصی منتقل میگردد[.]6

آن غیرممکن است[ .]12با این همه در یک تعریف «ریسک

واگذاری ،شناسایی ریسکهای پروژه است و همه پیمانکاران

مثبت یا منفی بر اهداف پروژه میگذارد» [ ]9و یا ریسک عبارت

پروژه شناسایی گردد [ ]6و با برنامهریزی و مدیریت ریسکها،

ضررهای فیزیکی یا تأخیرهای ناشی از عدم اطمینان به انجام
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یک عمل خاص[ .]13پس ،ریسک هنگامی به کار میرود که

مشکالت عملیاتی؛

دو مفهوم «آینده و شک» است و اگر حادثهای مربوط به آینده

قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری وجود دارد که تنها

بتوان احتمال وقوع یک پدیده را ارزیابی کرد و ریسک متضمن

طرحها و دستورالعملهای نامناسب؛

فجایع ]19[.بنابراین تقسیمبندیهای متفاوتی از ریسکهای
به برخی از آن اشاره میشود:

نباشد و یا وقوع آن مشکوک نباشد ،ریسک به شمار نمیآید]7[.

در خصوص ریسک پروژه نیز تعاریف متعددی ارائه گردیده

الف) تقسیم ریسکها از نظر مراحل پروژه :ریسکها به

در معرض خسارت اقتصادی احتمالی یا سود ناشی از مشارکت

ساخت و بهرهبرداری تقسیم میگردد .ریسکهای مراحل

لحاظ مراحل اجرای پروژه به ریسکهای مراحل توسعه،

است؛ در یک تعریف ریسک پروژه عبارت است از :قرار گرفتن

توسعه ،شامل ریسکهای فناوری ،اعتبار و ریسکهای

در فرایند ساخت[ ]14یا در تعریف دیگری از ریسک آمده است:

مربوط به مناقصه میشود و ریسکهای مرحله ساخت،

«حضور محدودیتهای بالقوه یا بالفعل که در مسیر اجرای پروژه

ریسکهای تکمیل ،اضافه هزینهها ،اجرا و سیاسی را در

ظاهر میگردد و در حین ساخت ،نصب و یا زمان بهرهبرداری

بر میگیرد و باالخره ،ریسکهای مرحله بهرهبرداری

پروژه باعث اختالل نسبی یا کامل میشود یا قرار گرفتن در

شامل ریسک اجرا ،اضافه هزینه ،وام و بدهی ،خرید

معرض احتمال وقوع حوادثی که به طور مطلوب یا نامطلوب

محصول و ...میگردد [ .]16برخی ریسکها را از حیث

اهداف پروژه را تحت تأثیر قرار میدهد»]15[.

در مجموع میتوان در تعریف خطر و ریسک پروژه گفت:

مراحل به مراحل امکانسنجی ،طراحی و برنامهریزی

از آن به نحوی که حادثة موردنظر که باید در چارچوب پروژه مورد

و همکارانش از جمله صاحب نظران برجسته ،در

اجراء و راهاندازی تقسیم کردهاند[ .]6پروفسور تیونک

ریسک و خطر ،یعنی احتمال وقوع یک حادثه و پیامدهای ناشی

بررسی قرار گیرد ،معمو ًال تأثیر منفی بر پروژه خواهد گذاشت .به

خصوص پروژههای  ،BOTخطرات پروژههای

عنوان مثال باعث افزایش هزینه ،تأخیر در تکمیل پروژه ،کاهش

BOT

را

به پنج مرحله تقسیم میکنند که عبارت است از :خطر

پیش از سرمایهگذاری ،خطر اجرا ،خطر ساخت ،خطر

عملکرد و غیرعملی شدن پروژه و ...میگردد[ .]16پس ،ریسک

بهرهبرداری ،خطر انتقال و واگذاری[.]20

و خطر پروژه به شرایطی اشاره دارد که طبق ارزیابی پروژه و

ب) تقسیم ریسکها از نظر منابع ریسک :ریسکها از این

طرحهای قرارداد ،ممکن است تأثیر منفی بر سود پیشبینی شده

جهت به ریسکهای نظارتی ،سیاسی ،فورس ماژور،

پروژه داشته باشد[ ]17مانند تخریب فیزیکی تأسیسات پروژه

فیزیکی ،مالی ،درآمدی ،ساخت ،تحلیل ،راهاندازی و

توسط بالیای طبیعی ،در حالی که اگر این ریسکها مدیریت

مراحل اولیه تقسیم میشوند.

شود میتواند تأثیر مثبت بر پروژه داشته باشد[.]18,19

ج) تقسیم ریسکها از نظر پیامد حوادث نامشخص:

 .2انواع ریسک

ریسکها از نظر پیامد حوادث نامشخص به ریسکهای

محض و غیرمحض(قماری و شرطی) تقسیم میگردند؛

ریسکهای موجود در پروژه از جهات مختلفی تقسیم گردیده

ریسکهای محض .ریسکهایی هستند که وقوع و

است به گونهای که برخی تعداد آن را دوازده مورد دانستهاند؛

بروز آنها موجب ضررهای غیرقابل جبران میگردد،

پارک ،دوازده خطر اصلی را فهرست کرده است که اطراف

اما تغییری در موقعیت فرد یا سازمان که در معرض

قرارداد اغلب با آنها روبرو هستند .این دوازده ریسک عبارت

ریسک قرار دارد ،ایجاد نمیکند .بر عکس ریسکهای

است از :آب و هوا؛ شرایط کاری غیرقابل پیشبینی؛ مشکالت

غیر محض (قماری و شرطی) ،ریسکهایی هستند که

پرسنل؛ اشتباهات در پیش جدول زمانی؛ وقفه ها؛ مشکالت

نتیجه آن یکی از دو حالت ضرر و یا منفعت است .اکثر

مالی؛ اعتصابات؛ امکانات اولیه ناقص؛ نقض در کیفیت ساخت؛
3
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ریسکهای محض را میتوان بیمه کرد اما ریسکهای

که عبارتند از :خطر هزینة شروع ،خطر بهرهبرداری،

د) تقسیم ریسکها به ریسکهای عام و خاص :در راهنمای

افزون بر این دستهبندیها ،دستهبندیهای دیگری نیز وجود

خاص پروژه تقسیم گردیده است .ریسکهای عام

فورس ماژور و رویدادهایی که خارج از کنترل طرفهای قرارداد

ال غیرقابل بیمه شدن هستند[.]9
غیرمحض معمو ً

خطر فناوری ،خطر بازار و خطر سیاسی]23[.

دارد؛ در راهنمای آنسیترال ،خطرات پروژه به خطراتی مانند

یونیدو[ ]22ریسکها به ریسکهای عام و ریسکهای

بوده و باعث قطع کار پروژه میگردد همچون بالیای طبیعی

عبارت است از:

 .1ریسکهای سیاسی مانند :ریسکهای مربوط به

مانند سیل ،طوفان یا زلزله و یا عواملی مانند جنگ ،غارت و

ریسکهای سلب مالکیت /ملی کردن ،ریسکهای

نتیجه اعمال و قوانین سوءدولت) و خطرات ساخت و بهرهبرداری

حملههای تروریستی و خطرات سیاسی (اختالل در پروژه در

حمایت سیاسی ،ریسکهای مربوط به وضع مالیات،

(خطر تکمیل پروژه ،خطر افزایش هزینة ساخت ،خطر اجرا ،خطر

مربوط به خرید و تملک قهری ،ابطال امتیاز

عملکرد ،خطر افزایش هزینه بهرهبرداری) و خطرات تجاری و

بهرهبرداری ،محدودیتهای وارادت /صادرات ،عدم

خطر نرخ تبدیل ارز و خطرات مالی و ...اطالق میگردد]24[.

کسب یا تمدید مجوزها.

در کتاب انجمن بینالمللی پیمانکاران اروپایی نیز ریسکها به

 .2ریسکهای تجاری کشور مانند :ریسک مربوط به

ریسکهای عمومی اقتصادی و مالی ،بازار ،ساخت ،بهرهبرداری

تبدیل ارز کشور ،ریسک تبادل ارز خارجی ،ریسک

و نگهداری و ریسکهای محیطی تقسیم گردیدهاند[ ]25و در اثر

تورم ،ریسک کاهش ارز ،ریسک نرخ بهره.

دیگری که به طبقهبندی خطرات پرداخته شده به ریسکهای

 .3ریسکهای حقوقی کشور مانند :تغییر در قوانین و

سیاسی ،ساخت .بهرهبرداری ،مربوط به بازار و درآمد ،اشاره

مقررات ،ریسک اجرای قانون.

گردیده است]26[.

ریسکهای خاص پروژه نیز به موارد زیر تقسیم میگردد:

بررسی و مقایسه مطالعات و تقسیمبندیهای فوق روشن

 .1ریسکهای توسعه که عبارتند از :ریسک مناقصه،

میسازد که هر یک از این تقسیمبندیها بر یک بعد تاکید

ریسک تأخیر در برنامهریزی ،ریسک مربوط به

میکند و منافع یکی از عوامل پروژه را در نظر گرفته است ،در

تأیید ،ریسکهای معاملهای.

 .2ریسکهای ساخت /تکمیل که عبارتند از :ریسک

نتیجه مدل ارائه شده ،جامعیت الزم را نخواهد داشت .به طور

 .3ریسک تکمیل که عبارتند از :ریسکهای اضطراری،

دیدگاه بخش خصوصی ،ریسکهایی را که سرمایهگذار خصوصی

 .4ریسکهای مربوط به بهرهبرداری که عبارتند از:

دولت میزبان میخواهد که این ریسکها را مدیریت کند ،در

ریسک تقاضا (حجم و قیمت) ،ریسک عرضه (حجم

و «ریسکهای مشتری» مربوط به عدم «ارائه خدمات مناسب»

مثال ،در مدل ارائه شده توسط «یونیدو» سعی شده است از

تأخیر ،ریسک افزایش هزینه ،ریسک اجرای مجدد

در یک کشور خارجی با آن درگیر است مشخص ساخته و از

آسیب کاری ،ریسک مربوط به بدهیها.

حالی که در مقابل به نگرانیهای دولت توجهی نشان نداده است

ریسکهای مربوط به زیربنا ،ریسکهای فنی،

از طرف بخش خصوصی در این تقسیمبندی دیده نمیشود.

و قیمت) ،ریسک تشدید قیمتها ،ریسک مدیریت،

همچنین از مقایسه این طبقهبندیها مشخص میگردد که

ریسک موارد اضطراری ،آسیب به تأسیسات پروژه،

تمرکز هر تقسیمبندی بر قسمت خاصی از روند پروژه بوده است

ریسک بدهیها[ .]6این در حالی است که وودی

و در نتیجه تمامی مراحل یک پروژه  BOTدیده نشده است .به

و پوریان ،تعدادی از ریسکهای خاص مرتبط با
تأمین بودجه پروژه را به پنج گروه تقسیم نموده
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طور مثال یونیدو در گروه ریسکهای پروژه ،ریسکهای مرحله
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تأمین مالی و نیز فروش محصول پروژه را لحاظ نکرده است[،]6

سیستم حقوقی کشور میزبان بستگی دارد و بر درآمد و خدمات

درستی مشخص کردهاند ،ولی تأثیر ریسکهای اقتصادی را بر

دسته مهم سیاسی ،اقتصادی وحقوقی تقسیم میگردند که در

و محصوالت پروژه تأثیر میگذارد .این دسته از ریسکها به سه

در حالی که تیانگ و وانگ[ ،]27این دو دسته ریسک را به

ادامه بررسی میشود.

سرنوشت یک پروژه  BOTمورد توجه قرار ندادهاند[ ]8و یا برخی
نه تنها «ریسکهای اقتصادی» بلکه «ریسکهای قوانین» هم

 .1-3ریسکهای سیاسی

مورد بررسی قرار نگرفته و همه آنها را از جنس ریسکهای

منظور از ریسک سیاسی ،ریسک مربوط به اقدامات دولت است

سیاسی دانسته و در یک دسته آوردهاند[ .]26در مقابل در کتاب

که میتواند پروژه را به مخاطره بیندازد[ .]29این نوع ریسکها

سفید انجمن بینالمللی پیمانکاران اروپایی ،با آنکه ریسکهای

با موقعیت سیاسی داخلی و خارجی و ثبات کشور میزبان ،نگرش

پراهمیت «قوانین» را حذف کرده است ،ولی «ریسک تأثیرات

دولت نسبت به میزان سوددهی بخش خصوصی از پروژههای

زیستمحیطی طرح» را که جزئی از ریسکهای «اجراء» یا

زیربنایی ،تغییر در رژیم مالی کشور میزبان از جمله مالیات بندی،

«بهرهبرداری» است به عنوان گروهی مجزا و هم رتبه دیگر

سلب مالکیت و ملی کردن مالکیت پروژهها به وسیلهی کشور

گروهها قرار داده است و طبقهبندی و تقسیمبندیهای دیگر نیز

میزبان ،ابطال امتیاز بهرهبرداری و عوامل مشابه مرتبط است[.]6

به نوبه خود از جامعیت الزم برخوردار نبوده است[.]25

پس ریسکهای سیاسی نشان دهندة توانایی یا خواست

علیرغم ایرادات وارد بر تقسیمبندیهای ریسکهای

دولت میزبان برای جذب سرمایهگذاری خصوصی در پروژة

پروژه ،تقسیمبندی «یونیدو» موارد بیشتری از ریسکهای پروژه

زیربنایی آن کشور است و عدم مدیریت صحیح این ریسکها

را در بر میگیرد .از این رو در ادامه تالش میشود تا با محوریت

هر نوع سرمایهگذاری را منتفی خواهد کرد[ .]12به عبارت دیگر،

این تقسی م و تکمیل آن ،ایرادات احتمالی وارد بر آن رفع گردد

ریسکهای سیاسی به عنوان مانعی اساسی برای سرمایهگذاری

و حتی االمکان تقسیمبندی جامعی از ریسکهای پروژه ارائه

بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تلقی میگردد که

شود .بر این اساس ،از نظر این که بخش خصوصی (شرکت

عالوه بر سرمایهگذار به کشور میزبان نیز ضرر و خسارت وارد

پروژه) توانایی کنترل خطرات را داشته یا نه و دولت باید آنها

میکند بدین گونه که با کاهش دادن سرمایهگذاری ،دستیابی

را مدیریت کند ،ریسکها به دو دسته اصلی ،ریسکهای عام

به خدمات مهم را کم کرده و یا در صورت سرمایهگذاری باعث

(کلی یا کشوری) [ ]12و ریسکهای خاص یا مختص پروژه

افزایش هزینه و در نتیجه گرانی خدمات میگردد و در یک

تقسیم میگردند که ریسکهای کلی ،ریسکهایی هستند که با

نگاه ،این ریسکها به منزلة تهدید جدی سوددهی پروژه به

محیط سیاسی ،اقتصادی و حقوقی کشور میزبان و (سرمایهپذیر)

حساب میآید و به جای تأثیرپذیری از تغییرات شرایط اقتصادی،

مرتبط بوده و اسپانسرهای پروژه بهطورکلی بر آن کنترل نداشته

عمدت ًا از جهتگیریهای خاص دولت ناشی میگردد و در این

یا کنترل کمی دارند و از طرفی این خطرات در تمام اشکال

جهتگیریها ،عوامل سیاسی پیش از تغییر در منابع دریافتی و

سرمایهگذاری اعم از  BOTو غیره کم و بیش وجود دارند[،]28

تقاضای کاالها و خدمات موجب تغییر سوددهی میشوند[.]30

ولی ریسکهای خاص یا مختص پروژه ،ریسکهایی هستند که

ریسکهای سیاسی به دو گروه عمده کالن و خرد تقسیم

مختص و مربوط به پروژه  BOTبوده و از طرفی تا حدودی به

میشوند؛ ریسکهای سیاسی کالن عبارت است از :سلب

وسیله اسپانسرهای پروژه قابل کنترل میباشند.

مالکیت ،بایکوت یا تحریم اقتصادی ،زمینههای قانونی برای
ملی کردن مالکیت ،قوانین محدودکنندة سرمایهگذاری خارجی

 .3ریسکهای عام

در رشتههای خاص .منظور از ریسک سیاسی خرد ریسکهایی

ریسکهای عام به عواملی مانند رشد اقتصادی ،محیط سیاسی و
5
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است که تنها در بخشهای خاصی از اقتصاد و یا در ارتباط با

نماید که این اختیار در اجرای بند  2مادة  1منشور سازمان ملل

مقررات ویژه برای برخی صنایع ،وضع مالیات بر رشتههای

برای دولتها به رسمیت شناخته شده است[ .]32در پروژههای

متحد و برابر قطعنامههای  1515 ،1514و  1803مورخه 1962

شرکتهای مشخص خارجی وجود دارد .این دسته از ریسکها،

 BOTممکن است کشور میزبان ،دارایی و یا سرمایه یک بنگاه

خاص از فعالیتهای اقتصادی و تجاری ،قوانین مربوط به بومی

اقتصادی را به صورت دلخواه و بدون جبران معقول و عادالنه

یا ملی کردن تولید را شامل میشود[.]31

ریسکهای سیاسی در کتاب راهنمای آنسیترال ،به سه

خسارت به شرکت پروژه و سرمایهگذار ،آن را ملی اعالم و

شدن سرمایه ،سلب مالکیت؛ ریسکهای نظارتی (مقررات) و

مصادرة مستقیم سرمایههای داخلی و خارجی به شدت کاهش

مصادره کند .گرچه در حال حاضر سلب مالکیت و ملی کردن و

دسته کلی ریسکهای سیاسی سنتی؛ مانند :توقیف و ملی

یافته است ولی وجود سوابق وسیع وگسترده در کشور میزبان

ریسکهای شبه تجاری تقسیم گردیده است[.]17

نکته قابل توجه در ریسکهای سیاسی این است که این

میتواند عامل مهمی در عدم تمایل یا وسواس سرمایهگذاران

از این رو پیمانکاران سعی میکنند تا حد امکان ،بخش عظیمی

در حال حاضر و به علت نیاز گسترده کشورها اعم از

خارجی به سرمایهگذاری محسوب شود.

دسته از ریسکها توسط پیمانکاران قابل کنترل نیست[ ]11و

پیشرفته و در حال توسعه به جذب سرمایههای خارجی در

از این خطر را از طریق قرارداد پروژه (قرارداد امتیاز) متوجه

پروژههای زیربنایی ،کشورها با تصویب قوانین و حتی درج

دولت یا شرکت دولتی اعطاءکنندة پروژه (دولت سرمایهپذیر)

اصولی در قوانین اساسی خود متعهد به خودداری از سلب

نمایند .به دیگر سخن ،دولت میزبان تنها طرف قراردادی است

مالکیت از سرمایهگذاران خارجی برای مدت معینی گردیده و

که توان کنترل خطر سیاسی و کاهش اثرات آن را دارد .با این

در صورت سلب مالکیت و ملی کردن ،متعهد به جبران خسارت

حال ،دولت میزبان ممکن است تمایل چندانی به قبول خطر

هستند[ .]33شرکت پروژه نیز در قبال این گونه ریسکها با

سیاسی نداشته باشد و یا تنها بخشی و جوانبی از خطر سیاسی را

رعایت جوانب ،تضمینات مقتضی را از دولت میزبان اخذ میکند.

تقبل نموده و بخشها و قسمتهای دیگر آن را به شرکت پروژه

البته ،میتوان در قرارداد اصلی ،محدودیتهایی برای اصل

محول نماید[.]16

بهطورکلی ریسکهای سیاسی متنوع است ،ولی عمدهترین

حاکمیت انحصاری کشور میزبان بر منابع طبیعی خود در نظر

و اوضاع سیاسی و تغییر در بودجه ،خطر اختیار قانونی ،خطر

محدود کرد .همچنین از تدابیری مانند :بیمه اموال و تأسیسات

گرفت و حق مصادرة دارایی پروژه از سوی کشور میزبان را

آن عبارت است از :مصادره و ملی شدن پروژه ،خطر تغییر دولت

پروژه نیز جهت محافظت در مقابل خطر مصادره و سلب مالکیت

فساد مالی ،خطر مربوط به تأخیر در اخذ مجوز یاتأیید آن ،خطر

استفاده کرد .برخی از صاحب نظران نیز پیشنهاد میکنند که

فسخ و ابطال قرارداد به وسیله دولت و ]29[ ...که به بررسی

مشارکت سازمانهای بینالمللی در تأمین مالی پروژه میتواند

چند مورد میپردازیم

1ـ سلب مالکیت و ملی شدن :اصل حاکمیت انحصاری

فشار سیاسی بینالمللی بر کشور میزبان وارد کند و این فشار

بینالملل است که از طرف سازمان متحد برای کشورها به

2ـ تأخیر در صدور مجوز :پس از انعقاد قرارداد  ،BOTشرکت

سیاسی یک وسیله حمایتی و تضمین تلقی میگردد[.]16

دولتها بر منابع طبیعی خود ،یک اصل اساسی در حقوق

پروژه جهت شروع و اجرای پروژه نیاز به اخذ مجوزهای مربوطه از

رسمیت شناخته شده است .مطابق این اصل ،دولتها در قلمرو

ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا نهادهای متولی

خود و در مالکیت منابع طبیعی خویش و طرق استفاده از آنها

امر سرمایهگذاری نیاز دارد .در ایران ،پس از توافق شرکت پروژه با

دارای حق مسلم بوده و در صورت لزوم حق دارند سرمایههای
خارجیان در قلمرو خود را ملی نموده و یا از تصرف آنان خارج
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دولت یا شرکت دولتی و انعقاد قرارداد  ،BOTمجوز سرمایهگذاری
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توسط «هیأت سرمایهگذاری خارجی» به ریاست معاون وزیر امور

و مجموعه دولت ،تعهدات دولت به قوت خود باقی خواهد بود یا

و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و مرکب از معاون وزیرامور

ممکن است تغییراتی مثال در بودجه نسبت به میزان و نحوة

خیر؟[ ]16به دیگر سخن ،با تغییر دولت و اعضای هیأت دولت

اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان سرمایهگذاری

مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در پروژههای زیربنایی

خارجه ،معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،معاون

به وجود آید یا ممکن است اوضاع سیاسی به سمت و سویی

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حسب مورد،

سوق داده شود که مشارکت خارجی در توسعه پروژههای زیربنایی

معاونینوزارتخانههای ذیربط تصویب و با تایید و امضای وزیر

نامطلوب تلقی شود .این موضوع بهویژه در کشورهای جهان

امور اقتصادی و دارائی صادر میگردد(.ماده  6قانون تشویق و

سوم و در حال توسعه اهمیتی دو چندان دارد؛ زیرا دور ة ساخت و

حمایت سرمایهگذاری خارجی) و ورود ماشین آالت و سرمایه

بهرهبرداری پروژه در قراردادهای  BOTحداقل  20-30سال طول

نیز نیازمند مجوز هیأت سرمایهگذاری خارجی و اداره گمرک

میکشد و در این مدت ممکن است دولت ،ساختار و ترکیب آن

است[ .]34بنابراین ،منظور از خطر مربوط به تأخیر در اخذ مجوز،

چند بار تغییر کند و با هر تغییر این پرسش مطرح میشود که آیا

این است که دولت یا سازمان دولتی یا مرجع صدور مجوز مربوطه،

مسئولیتها و تعهدات پذیرفته شده مندرج در قرارداد پروژه توسط

مجوزهای الزم را به موقع صادر ننموده یا تأیید نکند و یا حتی

دولت قبلی از بین میرود یا به قوت خود باقی است؟ []16

مجوزهای صادره را لغو کند[.]29

اخذ مجوز و تأییدیههای الزم که از آن میتوان به

خطرات فوق بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،بیشتر از

میتواند پروژه و کارآیی مالی پروژه  BOTرا به تأخیر بیندازد[]29

نمونه ،پروژه هیدروالکتریک در آسیای جنوب شرقی به خاطر

سایر پروژهها بر روی پروژة  BOTو  BOOتاثیر دارد .به عنوان

بوروکراسی اداری نیز یاد کرد ،یک فرایند بسیار زمانبر بوده و

عدم توافق بین دولتهای دخیل و عدم قطعیت در مورد تمایل

و به نوبه خود تبعات و آثار مخربی برای سرمایهگذار و شرکت

دولت اعطاکنندهی پروژه به همکاری با بانک جهانی به عنوان

پروژه به دنبال دارد از جمله این که تأخیر در تکمیل پروژه و

یکی از وامدهندگان اولیه به تعویق افتاد[.]16

بهرهبرداری میتواند موجب به تاخیر افتادن باز پرداخت اقساط

 -5اختیار قانونی :اولین پرسشی که باید هنگام مشارکت

وامهای دریافتی از وامدهندگان گردد.

دولت در پروژه

3ـ فساد مالی :منظور از فساد مالی ،استفاده از اهرم

سیاسی ،حقوقی یا نظارتی برای اخذ هزینههای اضافی است

BOT

که به تعبیری نوعی مشارکت بخش

عمومی و خصوصی است ،مطرح شود ،این است که آیا طرف

دولتی یا شرکت دولتی و نمایندة دولت از لحاظ قانونی و اداری

که شرکت پروژه ،هرگز نمیتواند آنها را جبران کند و هیچ یک

حق ورود به تعهدات گنجانده شده در پروژه

از شرکا یا اطراف قرارداد نیز مسئولیت پرداخت آن را بر عهده

تعهدات مندرج در آن را دارد یا خیر ؟

نمیگیرد به عنوان مثال ممکن است مقامات دولتی و وابسته

BOT

و قبول

غالب ًا پروژههای مهم زیربنایی نیازمند اجازه دولت یا نمایندة

به دولت ،کمیسیون یا پاداش غیرقانونی مطالبه کنند یا از نفوذ

دولتی بوده یا در مواردی نیاز به تفویض اختیار به کسانی دارد که

غیرقانونی خود برای اخاذی در ارتباط با اعطاء توافق پروژه

به عنوان نماینده دولت مربوطه ،قرارداد  BOTرا امضا میکنند

به شرکت پروژه استفاده کنند .بسیاری از شرکتها ،در اجرای

و باید قبل از شروع ساخت پروژه ،تفویض اختیار الزم صورت

پروژهها در کشورهای در حال توسعه ،فساد مالی را یک حقیقت

گیرد .پس باید احراز شود که او ًال دولت اختیار قانونی در انعقاد

اجتناب ناپذیر میدانند که در نهایت خطر تعرض نماینده دولت

قرارداد  BOTو اعطای پروژه  BOTبه شرکت پروژه را دارد ،ثانی ًا

به شرکت پروژه و پروژه را به دنبال دارد[.]29

تفویض اختیارات الزم در این خصوص صورت گرفته است یا

4ـ بیثباتی سیاسی :هنگامی که دولت یا شرکت دولتی،

خیر؟[ ]16به طور مثال ،در مجلس هفتم پس از انعقاد قرارداد

طرف قرارداد است این مسئله اهمیت مییابد که آیا با تغییر ساختار
7
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اپراتوری همراه دوم با شرکت ترکسل ترکیه ،طرح الزام دولت

مشارکت داشته باشد[ ]36یا دولت یا شرکت دولتی قسمتی یا تمام

موجب اعتراضاتی نسبت به این طرح شد .طراحان ،طرح خود

یا در پروژههایی همچون احداث نیروگاه برق و آب ،دولت یا شرکت

سرمایه الزم را به صورت وام در اختیار شرکت پروژه قرار دهد باشد

به اخذ مجوز از مجلس در قراردادهای خارجی مطرح گردید و

اصلی ،خریدار انحصاری محصول و خدمات تولیدی باشد و ...که

را به الزام دولت به اخذ مجوز در قراردادهای تاو و ایرانسل (که

موفقیت پروژه  BOTبه الزام و اعتبار نهادهای دولتی بستگی دارد.

سهامدار عمدة آن ترکسل بود) تغییر دادند و علیرغم اینکه،

البته باید میان توانایی انجام تعهدات و اطمینان به انجام تعهدات و

دولت وقت معتقد بود بنا به مجوز قانون برنامه سوم توسعه،

تضمین آن باید تفاوت گذارد و شرکت پروژه و سرمایهگذاران باید

اقدام به انعقاد این قراردادها کرده و اخذ مجوز جدیدی الزم

مطمئن شوند که کلیه اطراف پروژه به تعهدات خود عمل خواهند

نیست ولی مجلس وقت نپذیرفت و با تغییراتی که مجلس در

کرد .انجام تعهدات توسط شرکتکنندگان در پروژه جهت تداوم

میزان سهام شرکت ترکسل و مدیریت آن در ایرانسل ایجاد

کرد نهایت ًا ترکسل از پروژه انصراف داد و شرکت ام تی ان

تأمین مالی پروژه برای وامدهندگان و سرمایهگذاران تضمینی تلقی
میشود .البته اطمینان و اعتبار نهادهای دولتی را به سختی میتوان

آفریقای جنوبی[ ]35جایگزین آن شد.

6ـ مصونیت دولت میزبان در دادگاههای خارجی :در

پروژههای

BOT

مورد ارزیابی قرار داد[.]29

در مواردی که شرکت پروژه یا وامدهندگان از اعتبار

که دولت میزبان یکی از اطراف اصلی قرارداد

شرکتکنندگان در پروژه مطمئن نیستند برای افزایش اعتبار

است ممکن است در خصوص اجرای قرارداد و مسائل مرتبط

طرف ،روشهای مختلفی در اختیار وامدهندگان قرار دارد که از

با آن بین اطراف قرارداد اختالفاتی حاصل شود .با توجه به این

جمله میتوان به اخذ تضمینات و وثائق الزم در این خصوص

که دولتها در دادگاههای ملی از مصونیت برخوردارند ،خطر

اشاره کرد .به طور مثال چون در مواردی خریدار محصول ،دولت

محکومیت در دعوا متوجه سرمایهگذار خارجی میگردد .بنابراین،

اعطاکننده پروژه یا اشخاص داخلی بوده ،خطر و ریسک اعتبار

خطر مصونیت دولت در برابر دادگاههای خارجی امکان مراجعه

مربوط به پرداخت قیمت محصول و خدمات پروژه مهمترین

سرمایهگذار خارجی به دادگاه ملی و طرح دعوا در خصوص قرارداد

خطر و ریسک اعتبار شرکتکنندگان در پروژه است .اگر خطر

را با مشکل مواجه میسازد .مصونیت دولتها در برابر دادگاههای

اعتبار دولت یا شرکت دولتی و یا خریدار محصول و خدمات

خارجی به دو شکل مصونیت در صالحیت و مصونیت در اجرای

تأثیر بدی بر پروژه داشته باشد ،شرکت پروژه و وامدهندگان

احکام خارجی است[ .]16البته امروزه سرمایهگذاران خارجی با

میتوانند از دولت میزبان یا طرف ثالث تقاضای تضمین بنمایند.

توسل به داوری و گنجاندن شرط داوری در قراردادهای تجاری
خود با کشور میزبان ،سعی در کاهش یا حذف این خطر را دارند و

 .2-3خطرات اقتصادی

در این زمینه نیز موفقیتهای بسیاری به دست آمده است.

7ـ ابطال امتیاز بهرهبرداری :در مواردی ممکن است که

ریسکهای اقتصادی منعکسکنندهی محیط کلی اقتصادی

درجهت رعایت مصالح و منافع عمومی قرارداد پروژه را فسخ و

میپردازد[ .]30به عبارت دیگر ،خطر مرتبط با شرایط بازار را

شرکت پروژه را تهدید مینماید.

و افزایش هزینهها [ .]37این گونه خطرات با تبدیلپذیری

دولت اعطاکننده امتیاز بهرهبرداری ،به دالئل مختلفی از جمله

هستند که در آن شرکت پروژه به فعالیت و اجرای پروژه

امتیاز بهرهبرداری را نیز ابطال نماید که این خطر نیز پروژه و

خطرات اقتصادی گویند؛ مانند کاهش قیمتها یا کاهش سطح

8ـ خطر اطمینان و اعتبار نهادهای دولتی :تعدد اطراف درگیر

درآمد حاصل از پروژه به ارزهای خارجی ،نوسانات بهره و

شرکت دولتی یا یک نهاد عمومی در پروژه  BOTبا کنسرسیوم پروژه

خطرات تغییر نرخ مالیات ،محدودیت در انتقال سرمایه به

در پروژه  BOTیکی از ویژگیهای پروژه است که ممکن است یک
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تورم و ...مرتبط است[ .]6افزون بر خطرات پیش گفته به

8

خارج ،محدودیت صادرات و واردات ،افزایش نرخ ارز نیز

کشورهای مختلف در حال توسعه و توسعه یافته بودند .این

بررسی نظرات ،ریسکهای اقتصادی را به شرح ذیل تقسیم

میگردد و جابجایی و مبادله ارزها میتواند پروژه را در مقابل

گونه تنوع در شرکا باعث ایجاد رابطههای پیچیدة مبادله ارزی

میتوان اشاره کرد .البته الزم به گفتن است که برخی پس از

تغییرات در نرخ ارز آسیبپذیر نموده یا سود سهامداران را تحت

کردهاند :نوسان نرخ ارز ،کاهش قیمت پول ،نرخ تورم ،تغییر

تأثیر قرارداده و در نتیجه ،چنین تغییراتی میتواند جریان درآمد

سیاستهای اقتصادی دولت ،عوارض و حقوق گمرکی ،نرخ

را تغییر و تحت الشعاع قرار دهد[.]16

بهره ،تغییر قوانین و مقررات ،عدم امکان قبول آزاد ارز ،عدم

 .2خطر انتقال سرمایه به خارج :سرمایهگذار خصوصی

امکان انتقال ارز ،توجیهناپذیر بودن نرخ تبدیل ارز خارج و

خارجی در صورتی حاضر به سرمایهگذاری در کشور دیگر و

روال نامناسب تغییر یا تعیین تعرفهها [.]38

 .1افزایش نرخ ارز و تبدیلپذیری آن :ریسک نرخ مبادله

ورود سرمایه به آن کشور میگردد که مطمئن باشد پس از اجرا،

باعث تغییر در ارزش نرخ مبادله گردش نقدی حاصل از پروژه

و سود سرمایهگذاری پس از جبران و استهالک ،قابل انتقال به

تکمیل و بهرهبرداری از پروژه و طرح اقتصادی موردنظر ،سرمایه

ارز یعنی وجود امکان تغییر در نرخهای مبادله ارز خارجی که

موطن اصلی سرمایهگذار باشد و از جمله خطراتی که پروژه و

میشود .قیمتها و پرداختهایی که مشتریان یا استفادهکنندگان

از خدمات پروژه میپردازند معمو ًال به صورت واحد پول محلی

شرکت پروژه (سرمایهگذار) را بهویژه در صورتی که سرمایهگذار

است حال آن که تسهیالت وام و بعض ًا هزینههای ساخت و

خارجی بوده تهدید مینماید عدم امکان انتقال سرمایه به خارج
از کشور سرمایه پذیر میباشد .در واقع کشورهای میزبان با

تجهیزات ممکن است به صورت ارز خارجی باشد[.]17

استناد به مقررات ارزی میزان سرمایه و ارز مشخصی را اجازه

انجام مراحل اجرایی پروژه و احداث آن مستلزم فعالیتهای

خروج میدهند و در این صورت سرمایهگذار دچار محدویت

متعددی ازجمله تهیه تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز پروژه

میگردد.

است که گاه این قطعات و تجهیزات باید از خارج از کشور خریداری

 .3محدودیت الزام به صادرات کاالی تولیدی :معمو ًال

گردد و خرید تجهیزات از خارج از کشور نیاز به تبدیل ارز داخلی

در مراحل احداث و ساخت پروژه ،شرکت پروژه نیاز به واردات

به ارز خارجی دارد .زیرا درآمدهای حاصله از پروژه به ارز داخلی

کاالهای سرمایهای و تجهیزات و لوازم مورد نیاز دارد و از

کشور میزبان پرداخت میگردد که جهت انتقال به خارج از کشور

طرفی از آنجا که در پروژههای  ،BOTسرمایه و سود آن باید

سرمایهپذیر باید به ارز قابل انتقال تبدیل گردد[ ]6حتی گاه حسب

در دورة بهرهبرداری از محل طرح اقتصادی و پروژه موردنظر

مورد الزم است درآمد پروژه که به صورت ارز واحد داخلی است به

مستهلک و جبران شود ،ممکن است الزم باشد محصوالت و

چند ارز خارجی مانند دالر ،فرانک ،پوند و غیره تبدیل گردد .پس

کاالهای پروژه ،جهت کسب درآمد به خارج صادر گردد ،هرگونه

در صورتی که خرید تجهیزات از خارج از کشور با سهولت میسر

محدودیت در واردات کاالهای سرمایهای و تجهیزات و صدور

نگردد اجرای پروژه و تکمیل آن و بهرهبرداری از پروژه و باالخره،

کاالها و محصوالت پروژه به خارج ،حسب مورد میتواند منجر به

در فروش محصوالت و خدمات و کسب درآمد جهت پرداخت

وقفه در مراحل اجرایی و احداث پروژه و بهرهبرداری از پروژه و

وامها و جبران سرمایه و سود آن وقفهای ایجاد میگردد.

باالخره ،شرکای پروژه ممکن است درآمدشان از پروژه در

عدم کسب درآمد موردنظر و جبران سرمایه و سود آن گردد .این

الئوس ،خریدار

به چرخه صادرات توسط کشور میزبان در نظر گرفته میشود تا

قالب یک ارز یا بیشتر باشد اما هزینهها در قالب سایر ارزها

پرداخت گردد .به طور مثال ،در پروژه

BOT

محدودیت در برخی از پروژههای سرمایهگذاری به هدف پیوستن
کشور میزبان هم از مزایای سرمایهگذاری خارجی منتفع شود[.]34

محصول در تایلند مستقر بود ،در حالی که پیمانکار ساخت

 .4تورم و افزایش نرخ بهره :قراردادهای پروژه با قیمت

و اپراتور از اروپا بودند و سهامداران و سرمایهگذاران نیز از
9
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ثابت در نظر گرفته میشود ولی تورم بر هزینههای پروژه تأثیر

پروژههای ( BOTساخت ،بهرهبرداری و واگذاری) به دلیل تعدد

پروژه موجب طرح موضوعاتی از جمله اینکه افزایش هزینه ناشی

تنوع قراردادها و مسائل مرتبط دیگر از جمله تامین مالی پروژه

گذاشته و موجب افزایش آن میگردد .بدین ترتیب ،افزایش هزینه

اطراف قرارداد که عموما از کشورهای مختلف بوده و همچنین

از تورم را چه اشخاصی از شرکتکنندگان در پروژه متقبل میشوند

از طریق اخذ وام از موسسات اعتباری و بانکهای بینالمللی و

به دنبال دارد [ .]16افزایش نرخ بهره نیز از جمله ریسکهاست

واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر و مسائل مرتبط با ارز اعم

که میتواند بر پروژه تاثیر نامطلوب بگذارد؛ زیرا معمو ًال پروژههای

از ورود سرمایه ،انتقال و خروج سرمایه ،پرداخت اقساط وامها با

 BOTتوسط بانکها و موسسات اعتباری و بعض ًا بانکهای داخلی

ارز مورد نظر و ...از پروژههای مخاطرهآمیز تلقی میگردد .هر

تأمین مالی شده و بعض ًا پرداخت وامها تمدید میگردد که افزایش

چند که نباید از مزایای قراردادهای  BOTبرای دولت میزبان و

نرخ بهره میتواند تأثیر منفی بر پروژه بگذارد[.]17

سرمایهپذیر ،بهویژه انتقال خطرات پروژه به شرکت پروژه چشم

پوشید .در عین حال شرکت پروژه نیز به راحتی حاضر به قبول

 .3-3ریسکهای حقوقی

خطرات نبوده و از طرفی قدرت کنترل تمام خطرات را ندارد و
الزم است دولت سرمایهپذیر و دیگر شرکتکنندگان در پروژه

ریسکهای حقوقی به مشکالت احتمالی ناشی از ترتیبات قراردادی

نیز خطراتی را که قدرت کنترل و پذیرش دارند ،متقبل شوند.

و چارچوب حقوقی که پروژه در آن انجام میگیرد ،میپردازد.

بهطورکلی خطرات پروژه به خطرات عام (سیاسی ،اقتصادی و

حضور طرفهای متعدد و قراردادهای گوناگون بین این طرفها

حقوقی) و خطرات مختص پروژه ( BOTساخت ،بهرهبرداری ،تأمین

پیچیدگیهای فراوانی را به همراه دارد و هر نوع ابهام در قوانین و

مالی ،تهیه تجهیزات و مواد اولیه ،بازار ،مشتری و )...تقسیم میشود.

ت اجراها باعث میگردد ،پروژه با بن بست مواجه شود[.]12
ضمان 

شناسایی خطرات و ریسکها الزمه مدیریت خطرات و کنترل آن

طرحهای  BOTبه شرایط قراردادی و چارچوب حقوقی که از

است .مرحله کنترل خطرات ،شامل اجتناب ،کاهش ،پذیرش و انتقال

شرایط مالی پروژه حمایت میکند ،متکی هستند .تغییر قوانین از

خطرات (به شرکتکنندگان متعدد در پروژه اعم از پیمانکاران ،ساخت،

جمله خطرات حقوقی است که متوجه سرمایهگذاران و تامینکنندگان
مالی میگردد به عنوان نمونه پس از انعقاد قرارداد

BOT

اپرتورها ،تهیهکنندگان مواد اولیه و تجهیزات ،خریداران محصول و

و در

خدمات و ...و یا بیمه خطرات) میگردد .در ایران ،الزم است در

جریان اجرای طرح ،تغییر قوانین و مقررات محیطزیستی و یا مالی

شرایط کنونی به ریسکهای عام سیاسی ،اقتصادی و حقوقی بیشتر

و مالیاتی بر کارآیی طوالنی مدت پروژه تأثیر منفی بگذارد .البته این

توجه شود و زمینه ریسکها کاهش یابد .مدیریت و کنترل ریسکها

خطرات بر حسب کشور و پروژه میتواند متغیر باشد[ .]6سه خطر

و توجه به ظرفیتها و پتانسیل بالقوه در جذب سرمایهگذاری نیازمند

قابل توجه حقوقی عبارت است از :خطر تغییر قانون(همانند :تغییر

مدیریت ریسکها و نگرش کالن است.

در سیاستهای دولت در ارتباط با قوانین و مقررات در زمینههایی
مانند تورم ،تبدیل ارز ،نرخها و روشهای مالیات بندی یا تعیین

پینوشت

قیمت محصول تولیدی مانند تعرفه برق[]29,39خطر اجرای
قانون(چنین خطری در قرارداد تاو و ایرانسل مطرح و با انصراف

)Build -Operate-Transfer (BOT

2 .2نصیرزاده ،خانزادی و علیپور.1394،

شرکت ترکسل اجرای پروژه به سرمایهگذاران دیگری از جمله
شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی سپرده شد) و خطر ابهام در قوانین
(مانند تفاسیر متعدد ارائه شده از اصل  81قانون اساسی).
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