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Abstract
Projects in the real world do not always follow definitive information, and change along with
uncertainty is a well-known factor in most management and engineering activities. Economic
and political factors are also among the factors that are effective in changing future
parameters. Although it is easy to recognize changes, it seems difficult to involve them in
economic studies and especially in the economic evaluation of projects. This factor is
overlooked in many studies, given that the existence of risk in economic forecasts of revenue
and expenditure forecasts and financial processes is essential. This research with a library
approach examines the importance of risk management in the economic evaluation of
projects. The results show that despite the costs incurred by financial processes as a result of
implementing risk management, this issue should still be considered in the economic
evaluation of projects.
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شدهای در بیشتر فعالیتهای مدیریت و مهندسی میباشد .عوامل اقتصادی و سیاسی نیز از جمله عواملی هستند که در
اقتصادی و به ویژه ارزیابی اقتصادی طرحها ،دشوار به نظر میرسد .با توجه به این که وجود ریسک در پیشبینیهای
اقتصادی درآمدی و هزینهای و فرآیندهای مالی ،امری ضروری به نظر میرسد ،در بسیاری از تحقیقات این عامل
نادیده گرفته میشود .این تحقیق با رویکرد کتابخانهای ،اهمیت بررسی مدیریت ریسک در ارزیابی اقتصادی طرحها
را مورد بررسی قرار میدهد .نتایج نشان میدهد علیرغم هزینههایی که در اثر اجرای مدیریت ریسک به فرآیندهای
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تغییر پارامترهای آینده مؤثر هستند .گرچه شناخت تغییرات آسان است ،ولی دخالت دادن آنها در بررسیهای

مالی وارد میشود ،باز هم باید این موضوع در ارزیابیهای اقتصادی در نظر گرفته شود.
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واژگان کلیدی :مدیریت ریسک ،ریسک ،ارزیابی اقتصادی ،اقتصاد مهندسی.
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 .1مقدمه
امروزه بخش عمده سرمایه هر کشور ،به خصوص کشورهای در حال توسعه به پروژه ها و طرح ها اختصاص دارد و یکی
از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه ها محسوب می گردد (امانی .)۱۳۹۲ ،ارتباط صحیح
بین نظام های مالی و تولیدی در هر کشور از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود .کشورهایی که
الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی دارند ،اغلب از پیشرفت اقتصادی و در نتیجه رفاه
اجتماعی باالتری برخوردارند .تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازارهای مالی
انجام می پذیرد (نصراله .)۱۳۸۴ ،ارزیابی طرح های اقتصادی را می توان شاخهای از اقتصاد کاربردی دانست که هدف
آن تشریح روش های مختلفی است که برای ارزیابی مقایسه اقتصادی امکانات و فرصتهای سرمایهگذاری مورد استفاده
قرار می گیرد و شامل روشها و تکنیک هایی ریاضی برای ساده کردن مقایسه اقتصادی پروژههاست که مدیران،
مهندسان و کارشناسان از آن به عنوان تصمیم گیری برای انتخاب پروژه های مناسب استفاده میکنند ( قاسمی و محمود
زاده.)۱۳۸۹ ،
عالوه بر این عدم قطعیت در تخمین زمان و هزینه برآورد شده پروژه های صنعتی به عنوان چالش عمده ای در علم
مدیریت پروژه در نظر گرفته می شود .در این راستا یکی از مهمترین راه کار های مؤثر برای حل این مسئله ،تحلیل و
مدیریت ریسک می باشد .در واقع مدیریت ریسک ،کاربرد سیستماتیک سیاست های مدیریتی ،رویه ها و فرآیندهای
مربوط به فعالیت های تحلیل ،ارزیابی و کنترل ریسک می باشد (نورث.)۱۹۹5 ،
«مدیریت ریسک» در دنیای به شدت در حال تغییر کنونی ،در سازمان ها ،شرکت های تولیدی یا خدماتی به ویژه در
حوزه های سرمایه گذاری در تالطم ،امری ضروری است؛ زیرا اساس ًا مدیریت ریسک فرآیندی است که طی آن مدیران
برای کنترل اثرات مخرب ریسک های موجود ،به شناسایی ،اندازه گیری و تصمیم گیری در مورد ریسک ها و نظارت بر
انواع آنها می پردازند (بلبل و همکاران.)۲0۱۹ ،

گف تنی است که میزان توجه به مقوله مدیریت ریسک سرمایه گذاری و به کارگیری آن به عوامل متعددی نظیر ماهیت و
اهمیت حوزه سرمایه گذاری ،میزان سودآوری و اشتغال زایی آن در سطح کالن ،کارکرد بلند مدت حوزه سرمایه-
گذاری با توجه به مزیت نسبی آن ،میزان اهمیت راهبردی آن برای کشور در حوزه بین المللی و غیره وابسته است (اوال و

همکاران .)۲0۱۹ ،درواقع مدیریت ریسک ،فرآیند شناسایی ،ارزیابی و کنترل تهدیدها برای سرمایه و درآمد یک سازمان
است .این تهدیدات یا خطرات می توانند ناشی از طیف گستردهای از منابع اعم از عدم اطمینان مالی ،بدهی های قانونی،
خطا های مدیریت راهبردی ،حوادث و بالیای طبیعی باشند .مدیریت صحیح ریسک به معنای کنترل رویداد های احتمالی
در آینده است .برنامه مدیریت ریسک شامل فرآیندهای یک شرکت برای شناسایی و کنترل تهدیدات بر دارایی های
دیجیتالی آن از جمله داده های اختصاصی شرکت ،اطالعات شخصی و قابل شناسایی مشتریان و مالکیت معنوی است
(هدایت پور.)۱۳۹۹ ،
به عالوه ادبیات بین المللی درباره مدیریت ریسک سازمانی چنین استدالل می کند که سازمان ها می توانند عملکرد خود
را با در پیش گرفتن رویکرد جامع برای بهبود مدیریت ریسک بهبود بخشند (بیزلی و همکاران۲00۸ ،؛ بیزلی و همکاران،
۲005؛ الول ،و یرامیلی۲0۱۳ ،؛ هویت و الینبرگ۲0۱۱ ،؛ پاپه ،و اسپکله۲0۱۱ ،؛ ملیکگوتسیدو و رونتوس.)۲00۸ ،
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همه سازمان ها برای دست یابی به اهداف خود به شناسایی و مدیریت ریسک ها نیازمندند (ریچتر )۲0۱۴ ،زیرا آنها
همواره با طیف گسترده ای از خطرهای مخدر بالقوه رو به رو می شوند و به نظر می رسد سازمان هایی موافقاند که
بتوانند به طور کامل و شایسته ریسک هایی را مدیریت کنند که در معرض آنها قرار دارند (بنکز .)۲0۱۴ ،مدیریت
ریسک تالش می کند ریسکها را شناسایی ،ارزیابی و اندازه گیری کند؛ سپس اقدامات متقابلی در زمینه مدیریت آنها و

نه حذف آن ها انجام دهد (تارانتینو و سرناواسکاس.)۲0۱۱ ،
ال پارامترها را قطعی در نظر میگیرند ،اما در کشورهای توسعه نیافته و
از سوی دیگر در ارزیابی طرح های اقتصادی معمو ً
در حال توسعه ،عدم قطعیت و وجود ریسک از اهمیت قابل مالحظهای برخوردار است ،لذا نمی توان در این کشورها
پارامترها را با اطمینان باال در ارزیابی طرح های اقتصادی بیان کرد (قاسمی و محمودزاده.)۱۳۸۹ ،
همچنین مدیریت ریسک یک پدیده نوظهور و جدید در ایران است از طرفی با توجه به بحران های مکرر و کمبود
روزافزون منابع ،مدیریت نوین ناگزیر از استفاده از تمامی ابزارها و تکنیک های مدیریتی ریسک در جهت دستیابی به
اهدافی همچون داشتن یک بازار سرمایه قوی و کارا می باشد .با این وجود بسیاری از معامله گران بازار با وجود تسلط بر
مباحث تکنیکی و بنیادی با داشتن استراتژی کارآمد ،همچنان قادر به کسب سود و حتی حفظ سرمایه در بلندمدت نمی-
باشند .تقریباً تمامی مدیران به دنبال ابزارها و تکنیک هایی هستند تا خطرات و پیامدهای ناشی از تصمیمات را به حداقل
ممکن کاهش دهند.
"ارزیابی و مدیریت ریسک" ابزار جدیدی است که در زمان کوتاه توانسته است جایگاه مناسبی برای خود پیدا کند از
آنجایی که ماهیت فعالیت های تجاری سرمایه گذاری به گونهای است که کسب بازده مستلزم تحمل ریسک است توجه
به این نکته مهم هم ضروری است که در فرایند تصمیم گیری برای اجرای پروژه یا سرمایه گذاری ،در بسیاری از مواقع
محافظه کاری و ریسک گری زی غیر منطقی مدیران دولتی سبب انتخاب گزینه های پر هزینه و کم ارزش گردیده است.
دلیل این محافظه کاری و ریسک گریزی غیرمنطقی مدیران دولتی سبب انتخاب گزینههای پرهزینه و کم ارزش گردیده
است.
در این تحقیق تالش شده است تا با مطالعه منابع و ادبیات موضوع ،اهمیت و ضرورت ریسک در ارزیابی اقتصادی طرح-
ها ارائه گردد .با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در این پژوهش به دنبال پاسخ به این مهم هستیم که بررسی و در نظر
گرفتن مدیریت ریسک تا چه اندازه در ارزیابی اقتصادی طرح ها اهمیت دارد؟ در این راستا ،در این پژوهش ابتدا به
مروری بر بخش ادبیات موضوع در حوزه ارزیابی اقتصادی و مدیریت ریسک پرداخته می شود .در ادامه نیز با مطالعه
برخی از مهمترین آ ثار این حوزه ،اهمیت در نظر گرفتن ریسک در ارزیابی های اقتصادی بررسی می شود .در نهایت نیز
جمع بندی و نتیجه تحقیق ارایه خواهد شد.
 .2مبانی نظری و ادبیات موضوع
ارزیابی اقتصادی عبارت است از تحلیل تطبیقی راهکارهای مختلف انجام یک فعالیت ،مداخله یا برنامه بر حسب هزینه ها
و پیامدهای آن .هر فرایند منطقی تصمیم گیری شامل تعیین مزایا و معایب آن است .روشهای مقایسه این مزایا و معایب
بر حسب قانون تصمیم گیری و چارچوب مورد استفاده برای تصمیم گیری متفاوت است .در ارزیابی اقتصادی یک طرح
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در واقع برای تصمیم گیری در مورد میزان مطلوبیت ،فرایند وزندهی به مزایا و معایب صورت می پذیرد .این شیوه
ارزیابی به مقایسه هزینهها و منافع گزینه های متفاوت در تصمیم گیری می پردازد به همین دلیل این شیوه ،ابزاری کارآمد
برای کمک به انتخاب خردمندانه از میان پروژه های موجود و اجرای بهینه آنهاست .دلیل اهمیت ارزیابی اقتصادی آن
است که این نوع ارزیابی اساساً ابزاری جهت تعیین وضیعت تخصیص مناسب منابع در موقعیت تصمیم گیری و کاهش
منابع است (اندرسون.)۲0۱0 ،

هدف از ارزیابی اقتصادی ،فراهم ساختن برآوردی از هزینه ها و منافع حاصل از هر پروژه در طول زمان برای تصمیم
گیران است و نتیجه آن ممکن است به ادامه پروژه به شکل موجود و بدون هرگونه اصالح و یا ادامه پروژه با اصالحات
مورد انتظار و یا لغو پروژه منتهی شود .دالیل مختلفی برای انجام ارزیابی اقتصادی پروژه ها وجود دارد .اصولی ترین آنها
به صورت کلی یا جزیی ،بر اساس مفهوم کارایی اقتصادی قرار دارد .تعیین کارایی اقتصادی بستگی به ارزشگذاری تمام
هزینه ها و منافع حاصل از یک پروژه با معیار پولی دارد .پروژه ها از نظر اقتصادی هنگامی کارایی الزم را دارند که منافع
حاصل از آنها با معیار پولی بیش از هزینه های آن باشد ،و کارآمدترین پروژه آن است که حداکثر تفاوت بین این دو
مقدار را داشته باشد (انجمن جهانی پیاراک.) ۲00۴ ،

در این بین بهره وری به عنوان ارتباط ورودی و خروجی های شرکت در فرآیند عملیات شرکت اندازه گیری می شود .هر
اندازه خروجی های شرکت در سطح معینی از ورودی ها بیشتر باشد نشان از عملکرد بهتر شرکت خواهد بود .افزایش
بهره وری شرکتها منجر به کاهش ریسک و افزایش ارزش شرکت خواهد شد (گوردون و همکاران.)۲00۹ ،

ولی تصمیمگیریهای مرتبط با حوزه ارزیابی اقتصادی خود به دو حالت تصمیم گیری در حالت اطمینان کامل و عدم
اطمینان تقسیم میگردد .در واقع اگر درآمدها و هزینه های یک پروژه را بتوان با اطمینان پیش بینی نمود ،ما با تصمیم-
گیری در شرایط اطمینان مواجهایم .ولی در دنیای واقعی تقریباً در تمامی موارد انجام این امر یعنی پیش بینی تمام
درآمدها و هزینهها به صورت قطعی ،کاری دشوار و حتی غیر ممکن است .بنابراین ابزارهای دیگری در ارزیابی طرح ها
نظیر بحث های تحلیل حساسیت و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان برای کمک به تصمیم گیری بهتر به وجود
آمدهاند.
مدل هایی که به بررسی نااطمینانی در بررسی طرح ها می پردازند خود به دو حالت تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان
کامل و تصمیم گیری در شرایط ریسک تقسیم میگردد .تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کامل برای زمانی است
که مشکل موجود شامل تعدادی از متغیرهای غیرقابل کنترل نیز می شود ،لیکن اطالعاتی از گذشته به منظور پیش بینی
برای این متغیرها در دسترس نبوده و از این رو محاسبه احتمال وقوع برای آنها ممکن نیست .مدلسازی برای این نوع
تصمیم گیری اکثراً توسط ماتریس تصمیم گیری خواهد بود .دراین حالت همچنین تصمیمگیر به روش های شهودی و یا
خالق نیز مراجعه می نماید .خالقیت خود عاملی برای شناخت بیشتر مسئله است و همچنین شناسایی جایگزینها
(آلترناتیوها) است (وودمن و همکاران.)۱۳۹۳ ،

ولی تصمیم گیری در شرایط ریسک برای زمانی است که مشکل موجود شامل تعدادی متغیرهای غیر قابل کنترل نیز
میشود ،لیکن اطالعات از گذشته در مورد وقوع آنها در دسترس است و بنابراین محاسبه احتمال وقوع برای آنها ممکن
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خواهد بود .به عنوان مثال ،طراحی سناریوهای حمله در دوران جنگ یک تصمیم گیری همراه ریسک است ،هرچند که
یک فرمانده سعی می نماید که اکثر اطالعات راجع به دشمن را قبالً تهیه نماید.
مدل های مورد استفاده برای این شرایط از تصمیم گیری ممکن است از انواع مدلهای ریاضی و احتمالی باشند .کلیه
مدلهای ریاضی را میتوان در چارچوب علم تحقیق در عملیات معرفی نمود که عالوه بر مدلهای مطرح در مورد تصمیم
گیری درشرایط اطمینان ،از مدلهای احتمالی مانند ارزش مورد انتظار ،برنامه ریزی خطی ،آنالیز سربه سر ،بازگشت
سرمایه ،تحلیل بیز ،منحنی توزیع ،مدل صف ،تجزیه و تحلیل بر اساس زنجیره مارکوف و تصمیم گیری شاخهای ،تئوری
بازیها و تئوری صف استفاده میشود (بالی.)۱۹۸6 ،

در این جا مناسب است تا تعریفی از ریسک نیز انجام شود .ریسک در تعریف عام ،احتمالی است که یک کنش یا
کنشوری (یا بی کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد .تقریباً همه
کوششهای بشری در بردارنده درجاتی از ریسک است ،با این همه برخی از آنها ریسک های بیشتری را به همراه دارند
(رسولی زاده ئی .)۱۳۸۴ ،در واقع ریسک یا خطر ،به عنوان احتمال محقق نشدن پیشبینیهای آینده تعریف میشود .به
عبارت دیگر ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیر مالی در نتیجه انجام یک فعالیت است
(نصراله.)۱۳۸۴ ،
شناسایی ریسک ،متضمن تعیین و مستندسازی ویژگی ریسکهایی است که میتوانند بر پروژه اثر بگذارند .معموالً
ریسک های پروژه در دسته های ریسک ،شناسایی و سازماندهی میشوند که میتوانند شامل این موارد باشند :ریسک-
های فنی ،کیفیتی یا عملکردی ،ریسک های مدیریت پروژه ،ریسک های درون سازمانی ،ریسک های برون سازمانی،
ریسک های مربوط به حوادث قهاری (راز و میشل.)۲00۱ ،


 .3پیشینه پژوهش
درباره نقش ریسک و ابعاد آن و در نظر گرفتن در ارزیابی های اقتصادی ،مطالعات مختلفی در سال های اخیر انجام شده
که در ادامه به بررسی مختصر برخی از آنها می پردازیم.
آوجوبی و آمل ( )۲0۱۱به ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری نیجریه با تمرکز بر عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک بانکها
پرداختند .ایشان با به کارگیری دادههای تابلویی در دوره  ۲00۳تا  ۲00۹تﺄثیر عوامل کالن اقتصادی و مشخصههای
درونبانکی را بر مدیریت ریسک در بانکها مورد بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که رشد اقتصادی و تورم به ترتیب
دارای تﺄثیر مثبت و منفی بر نسبت سرمایه بانکهای نیجریه میباشد .در میان شاخصهای درون بانکی ،نسبت نقدینگی
بازار ،تﺄثیر مثبت و ریسک اعتباری تﺄثیر منفی بر نسبت سرمایه بانکهای نیجریه داشته است .در واقع ،نتایج پژوهش
بیانگر این نکته مهم بودند که مدیریت ریسک در بانکها نه تنها به عوامل درون بانکی بستگی دارد ،بلکه تحت تﺄثیر
عوامل کالن اقتصادی نیز میباشد.
قهرمان و همکاران ( ،)۲00۲در مقاله خود ابتدا به بیان اهمیت ریسک و این نکته که در فضای نااطمینانی اقتصاد ،دانش
ال توسط حدس های قوی
افراد خبره نیز دچار خطا است ،می پردازند .آنها معتقدند نرخ بهره و مقادیر جریان نقدی معمو ً

| 97علوی و طاهری

یا استنتاجات از داده های آماری به دست می آیند .لذا اعداد فازی می توانند به این امر کمک شایانی کنند .سپس به ارائه
مدل های خود برای کاربرد منطق فازی در اقتصاد مهندسی می پردازند.
منصوریان ( ،)۱۳۹۴به ارزیابی ریسک در تصمیم گیری سرمایه گذار در پروژه های باالدستی نفت و گاز پرداخته است
که نتایج حاصل از این پژوهش بدین صورت می باشد :فعالیت های اکتشاف و تولید نفت و گاز یکی از پر ریسک ترین
کسب و کارها به شمار می رود .تصم یم گیری در سرمایه گذاری های مربوط به این فعالیت ها نه تنها به دلیل حجم عظیم
سرمایه مورد نیاز بلکه به دلیل ریسکها و عدم اطمینان نسبتاً زیاد این پروژهها ،به راحتی امکانپذیر نیست .این فرآیند
ارزیابی اقتصادی و تصمیم گیری سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت را تاحدودی پیچیده ساخته است .بنابراین،
فرآیند تصمیم گیری در فعالیت های اکتشاف و تولید ،پر ریسک ارزیابی شده و کمی سازی و تحلیل ریسک در ارزیابی
اقتصادی این فعالیتها اجتناب ناپذیر است.
آبیار و همکاران ( ،)۱۳۹۴به ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات به نژادی پنبه تحت شرایط ریسک در پهنه های کشاورزی –
اقلیمی ایران پرداختند .آن ها در این پروژه منافع اقتصادی بالقوه تحقیقات به نژادی پنبه در استان های حراسان رضوی،
گلستان ،اصفهان ،فارس و آذربایجان شرقی را با روش مازاد اقتصادی پیش از اجرا مورد ارزیابی قرار می دهند .یافته های
آنها بیانگر آن است که با وجود عدم حتمیت و ریسک فعالیت های کشاورزی ،تحقیقات به نژادی پنبه متضمن رشد
بهرهوری عوامل و افزایش تولید پنبه است و از این افزایش ،منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن را به دنبال خواهد
داشت.
مهرآرا و مهرانفر ( )۱۳۹۲با استفاده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی به مطالعه عملکرد بانکی و
عوامل کالن اقتصادی در مدیریت ریسک پرداختند .آنها پس از ارزیابی مطالعات انجام شده دریافتند که برای ارزیابی
عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری از تعدادی شاخصهای مالی استفاده می شود که نسبت کفایت سرمایه درمیان آنها
از اهمیت بیشتری برخوردار است .سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی و ضروری برای حفظ سالمت نظام
بانکی است و هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری ،برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت ،اعتباری های خود باید
همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند .کارکرد اصلی این نسبت،
حمایت بانک در برابر کلیه ریسکهای مالی و غیرمالی بانک ،زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و
اعتباردهندگان است .بنابراین ارزیابی دقیق نسبت یاد شده ،می تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک برای پوشش
هزینه های ریسک نگریسته شود.
کمیجانی و مجاب ( )۱۳۹0در پژوهشی مشترک به بررسی آثار نا اطمینانی حاصل از تورم بر سرمایه گذاری در اقتصاد
ایران پرداختند .از نظر ایشان اقدامات و سیاستگذاریهای دولت به دلیل آثار تورمی که در پی دارد ممکن است موجب
افزایش ریسک سرمایه گذاری و در پی آن کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در اقتصاد کشور گردد.
کریم زاده ( )۱۳۸۸در مطالعهای به بررسی موانع تولید در ایران پرداخته و از آنها تحت عنوان "عوامل افزاینده ریسک-
های سرمایهگذاری" در کشور یاد می کند .در تحقیق وی بیشتر بر جنبه های قانونی و موانع نظام حقوقی تﺄکید گردیده
است .وی با استفاده از یافته های تحقیق راهکارهایی نیز به منظور تعدیل ریسک سرمایه گذاری در کشور ارائه می نماید
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که مهم ترین آن ها عبارتند از اصالح و به روز رسانی مقررات و قوانین ،اصالح نظام نظارت دولتی بر بخش خصوصی،
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و موارد مشابه دیگر.
آهنگر و سعادت مهر ( )۱۳۸۷با استفاده از شاخص امنیت سرمایه گذاری تحت عنوان راهنمای ریسک سرمایه گذاری
کشورها ( )ICRGمحاسبه شده توسط شورای کسب و کار بین المللی آمریکا ( )IBCبه ارائه مدلی از سرمایه گذاری
بخش خصوصی در ایران طی سال های ( )۱۳6۳ -۱۳۸۴می پردازند .بر اساس نتایج حاصل طی دوره زمانی مورد مطالعه
رابطه معنا دار منفی بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و ریسک سرمایه گذاری در کشور وجود دارد ،به طوری که
یک واحد افزایش در ریسک سرمایه گذاری به کاهش حدود  ۲۲درصد واحدی سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد
انجامید.
درباره ارزیابی پروژه های بلندمدت مطالعهای توسط "نیکخواه آزاد و معصومیان" ( )۱۳۸۷صورت گرفته است .جامعه
آماری مطالعه آنان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آنها متشکل از  ۲6۲مدیر مالی این
شرکتها بود .نتایج مطالعه آنان نشان داد که شرکت های پذیرفته شده در بورس جهت ارزیابی پروژهها از روش های
خالص ارزش فعلی و سودآوری استفاده می کنند ولی از سایر روش ها استفاده نمی کنند.
از دیگر تحقیقات انجام شده در زمینه روشهای ارزیابی پروژهها و تحلیل ریسک می توان به مطالعه «هولمن و
پراکبوگ» (« ،)۲006باتاچاریا و لچ» ( )۲00۳و «گرین آستین و تولکسکی» ( )۲00۴اشاره نمود .همچنین «کولتارست»
( )۱۹۸6و «جهانخانی» ( )۱۳۷۳نیز به بررسی نقش تورم در ارزیابی پروژه های بلندمدت پرداختهاند.
 .4بررسی اهمیت ارزیابی و مدیریت ریسک در مطالعات اقتصادی
ارزیابی ریسک یک فرآیند جمع آوری اطالعات برای گرفتن تصمیمات علمی و شفاف برای تعیین سطح ریسک مربوط
به یک خطر است .در واقع ارزیابی ریسک یک روش ساختاریافته و سیستماتیک برای شناسایی خطرات و برآورد
ریسک برای رتبه بندی تصمیمات جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول است .به طور ساده ارزیابی ریسک
عبارت است از یک بررسی دقیق در موردی که چه چیز در محل کار شما می تواند سبب آسیب رساندن به نفرات گردد.
به طوری که بتوانی د تشخیص دهید آیا اقدامات پیشگیرانه موجود کافی است یا باید اقدامات بیشتری جهت جلوگیری از
آسیب انجام گیرد (کریمی.)۱۳۹۲ ،
ریسک جزء جدایی ناپذیر در حوزه سرمایه گذاری است و ارتباط تنگاتنگی با بازدهی سرمایه گذاریها دارد و بالطبع به
کارگیری تجزیه و تحلیل اثرات آ ن در بخش سرمایه گذاری بر پایه درک عمیق ماهیت ریسک و تبدیل آن از یک
مفهوم انتزاعی به یک ابزار محاسباتی استوار است (خسرو زاده و همکاران.)۱۳۹۷ ،
«مارکوییتز» ( ،)۱۹5۲از برجسته ترین محققان در حوزه مالی ،شاخصی عددی را برای برآورد ریسک معرفی کرده و بر
اساس آن ریسک را انحراف معیار چند دورهای یک متغیر تعریف نموده است .پس از او پژوهشگران بسیاری از کارکرد
نوسانات و انحراف معیار به عنوان شاخصی نسبی برای تعیین و برآورد ریسک سرمایه گذاریها استفاده کردهاند؛ ازجمله
«گالیتز» ( ،)۱۹۹6که ریسک را هر گونه نوسانات در عابدی دانسته است .بر این اساس روشن است که تغییرات احتمالی
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آتی برای یک شاخص اعم از مثبت یا منفی ،می تواند ایجاد کننده ریسک و منفعت یا ضرر باشد؛ بنابراین ،کنترل و
مدیریت حائز اهمیت خواهد بود.
در همین راستا« ،شوتیچ و همکاران» ( ،)۲0۱۴ریسک را احتمال وقوع پدیدهای مخرب و اثرگذار بر بازدهی سرمایه-
گذاری تلقی می کنند که با وزن خاص و قابل برآوردی بر بازدهی سرمایه گذاری موردنظر اثرگذار است .همچنین،
«شن» ( ،) ۲0۱۸ریسک را احتمال متفاوت بودن بازده سرمایه گذاری نسبت به بازده مورد انتظار معرفی و تﺄکید می کنند
که افراد می توانند با برآورد انحراف معیار یا از طریق محاسبه مقادیر احتمال شرطی به کمک خانواده مدل های
 ،ARCHمیزان ریسک سرمایه گذاری های خود را برآورد کنند.

منظور از مدیریت ریسک نیز شناسایی ،تحلیل و کنترل اقتصادی ریسک ها یا احتمال خطرهایی است که می تواند
داراییها و درآمدهای بنگاه اقتصادی را تهدید نماید (زند حسامی و ساوجی .)۱۳۹۱ ،در واقع مدیریت ریسک همان
سامانهای است که جهت نظم بخشی به عملیات مقابله با عدم قطعیت یا احتمال انحراف طراحی می شود .مدیریت ریسک
مانند یک رادار جلو بین عمل کرده و آینده غیرقطعی را جست و جو می کند تا چیزهایی را که ممکن است سبب
خطری مهم شوند ،شناسایی و از آنها اجتناب شود یا فرصتی مهم کشف شود (دری و حمزهای.)۱۳۸۹ ،
از سوی دیگر مدیران در سال های اخیر به گزارش سود شرکتها توجه زیادی داشتهاند .مدیران عالقه مند به حفظ رشد
سود هستند زیرا پاداش آنها اغلب به سود شرکت وابسته است .سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطالعاتی محسوب
می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد استفاده می شود (شریف آبادی و نریمانی.)۱۳۹۷ ،
برخی معتقدند که نیازی به مدیریت ریسک نیست و می توان کل عدم قطعیت پروژه را با برنامه ریزی بسیار دقیق حذف
کرد ،یعنی با تدوین یک برنامه حاوی جزئیات زیاد ،همه احتمال ها و اتفاق ها را پوشش داده و آینده را پیش بینی کرد.
دو مشکل در رابطه با این نگرش وجود دارد .اوالً ،تجربه نشان داده است که برای افزایش دقت یک برنامه احتیاج به
تالش بسیار زیاد تری خواهد بود .به عنوان مثال برای دو برابر کردن دقت یک برنامه ،شاید نیاز به تالشی در حدود چهار
برابر تالش اولیه وجود داشته باشد .مشکل در اینجاست که برنامه ریزی بیشتر ،نتیجه و اطالعاتی را به دست می دهد که
در مقایسه با تالش و نیروی صرف شده دارای ارزش کمتری است .از این رو ،در آخر مجبوریم که برنامه ریزی را در
نقطه ای متوقف کنیم و به مدیریت ریسک بپردازیم.
مشکل دوم این است که به هیچ وجه نمی توان ریسک را در طرح ها حذف کرد ،یعنی نمی توان آینده را به دقت پیش
بینی نمود .از این رو ،مدیریت ریسک امری ضروری و الزم در مدیریت پروژه است.
یکی از بزرگ ترین موانع محقق نشدن اهداف طرحها ،دیدگاه های تیم مدیریت پروژه نسبت به ریسک است .برخی از
مدیران طرح ها دانش کمی از مفاهیم ریسک دارند ،برخی دیگر نیز اطمینان کافی به روش های ریاضی تحلیل ریسک و
نتایج حاصل از آن ندارند و بدین ترتیب ترجیح به پذیرفتن ریسک یا احتیاط بیش از اندازه می دهند.
مدیریت ریسک فرآیندی مستمر و یکپارچه در کل دوره عمر پروژه است .مدیریت ریسک ،تنها محدود به دوره خاصی
از عمر پروژه نیست و باید کل دوره عمر پروژه را مدنظر قرار دهد .وضعیت و اهمیت ریسک های پروژه در مراحل
مختلف از دوره عمر آن بسیار متغیر است و همانند سایر کارکرد مدیریت های پروژه ،مؤثرترین زمان برای دستیابی به
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بیشترین تﺄثیر روی نتایج پروژه ،مراحل اولیه دوره عمر پروژه است .ضمن اینکه مدیریت ریسک را می توان برای هر یک
از مراحل مختلف پروژه به عنوان یک بخش مستقل به کار برد (نظری و همکاران.)۱۳۸۷ ،
ریسک در پروژه رویدادها یا وضعیت های ممکن الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع بصورت پیامدهای منفی یا
مثبت بر اهداف پروژه مؤثر میباشد .هر یک از این رویدادها یا وضعیتها دارای علل مشخص و پیامدهای قابل تشخیص
هستند .پیامدهای این رویدادها مستقیماً در زمان هزینه و کیفیت پروژه مؤثر می باشد .بنابراین شناسایی ریسک وتعیین
میزان پیامد های مثبت و منفی آن بر اهداف پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است.
مدیریت ریسک پروژهها حتی در کشورهای صنعتی هم مبحث نوینی در مدیریت پروژهها می باشد .متاسفانه در کشور ما
مدیریت ریسک در ابعاد مختلف حتی ابعادی که امروزه در همه دنیا به طرز گستردهای مورد استفاده قرار می گیرد
مهجور مانده است .از آنجا که پوشش اغلب اهداف و مﺄموریت های سازمانی به صورت پروژه های عملیاتی در سازمان-
ها مطرح می باشد لذا مدیریت و کنترل ریسک نقش مهم و حیاتی در اتمام موفقیت آمیز به موقع پروژهها دارد زیرا اوالً
پروژهها از یک سری فعالیت های ساخت نایافته (غیر تکراری) تشکیل شده اند .ثانیاً اکثر فعالیت ها بیشتر احتمالی هستند
تا قطعی و ثالثاً در یک محدوده زمانی خاص دارای رفتار خاصی بوده و طول عمر کوتاهی دارند و اعتبار آنها در یک
بازه زمانی خاص می تواند مورد بهره برداری و اثر بخشی قرار گیرد (فتحی بیرانوند.)۱۳۹6 ،
به منظور ورود مباحث مدیریت و ارزیابی ریسک در مطالعات اقتصادی ،الزم است تا مراحل زیر مورد بررسی قرار
بگیرد :تعیین الزامات قانونی مرتبط ،تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان و اثرات آنها ،برقراری معیارهای تعیین شده ،ارزیابی
عوامل بالقوه آسیب رسان برجسته و اثرات آنها ،مستند نمودن عوامل بالقوه آسیب رسان اثرات آنها و بکارگیری الزامات
قانونی ،تعیین جزئیات اهداف و معیار کارایی عملکرد ،تعیین اقدامات کاهش ریسک و اعمال اقدامات انتخابی برای
کاهش ریسک.
 .5نتیجهگیری
تجربه نشان می دهد زندگی ،کسب و کار و طرحها در معرض عدم قطعیت هستند .در مورد طرحها این عدم قطعیتها
در طبیعت پروژه نهادینه شده و در مواردی مطلوب نیز هست ،چرا که عدم قطعیت به صورت مستقیم با سود مربوط می-
شود .عدم ق طعیت در طرح ها از طریق تعامل آن با اهداف پروژه ،به ریسک تبدیل می شود .ریسک به صورت عدم
قطعیتی تعریف می شود که در صورت وقوع ،یک یا چند هدف را تحت تﺄثیر قرار خواهد داد.
سازمان با اجرای یک برنامه مدیریت مؤثر ریسک و در نظر گرفتن خطرات یا رویدادهای مختلف احتمالی پیش از وقوع
حادثه ،می تواند سرمایه خود را حفظ کند و همچنین آینده کسب و کار خود را نیز تضمین سازد .این امر بدان معناست
که یک برنامه مدیریت ریسک هدفمند به یک شرکت کمک می کند تا روشهایی را برای جلوگیری از تهدیدهای
احتمالی ایجاد کند و تﺄثیرات منفی این تهدیدات را به حداقل برساند.
مهمترین عامل هر تصمیم گیری سرمایه گذاری ،تعیین رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار است .با این آگاهی ،فرآیند
مدیریت ریسک به صورت یک مجموعه را می توان در  5مرحله جست و جو کرد :تشخیص منابع ریسک ،ـ اندازهگیری
میزان ریسک ،ـ ارزیاب ی میزان تﺄثیر مورد نظر بر استراتژی های مالی سازمان ،ـ ارزیابی توانایی سازمان در برنامه ریزی
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. ـ انتخاب ابزارهای مناسب و مفید مدیریت ریسک،)برای مدیریت ریسک ( با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک
.)۱۳۹۳ ، رحیمی،(سعادت جوی آورد کلو
در واقع بررسی های این مطالعه نشان میدهدکه با توجه به این که تخمین درآمدها و هزینه های طرح های اقتصادی به
 مدیریت ریسک. ارزیابی کیفیت مسائل و پروژه های اقتصادی را باال می برد، مدیریت ریسک،سادگی ممکن نیست
عالوه بر مزایا و نتایج متعددی که در پی خواهد داشت با تعریف جامعی که از شناسایی و تعریف ریسک در طرحها ارائه
 پس از مدیریت ریسک قادر خواهیم.می دهد میتواند مرجع ورودی مهمی برای برنامه ریزی استراتژیک طرحها باشد
بود که در برخورد با محرکها و مسائل و تغییرات ناخواسته داخلی و خارجی به موقع عمل کرده و بهره وری طرح را
- به طور ک لی طرحی که به شکلی اثربخش به مدیریت ریسک می پردازد از مزایای قابل توجهی در حوزه.ارتقاء بخشید
 استفاده، بهبود برنامه ریزی تجاری و استرتژیک:های مختلف بهره می برد که ازجمله می توان به موارد زیر اشاره کرد
. کاهش تنشها و حوادث ناخوشایند و غیره، کاهش شکستها، افزایش توانایی اتمام کار در موعد مقرر،بهینهتر از منابع
به عنوان پشنهاد برای سایر تحقیقات نیز می توان کمی سازی اثر مدیریت ریسک برای ارزیابی های اقتصادی را پیشنهاد
 بدین صورت که خروجی پروژه های مختلف در حوزه های متفاوت با استفاده از مدیریت ریسک و بدون آن مورد.نمود
.بررسی قرار گیرد تا نتایج دقیق تری حاصل شود
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