
 

 گذاری موفقیت در سرمایه سنگ بنایتامین مالی مسئوالنه 

 شیخ تاجیان  ساناز ؛محمدحسین صبحیه ؛احسان اله اشتهاردیان ؛*شیما یاراحمدینویسندگان: 

 شیما یاراحمدی، دانشجوی دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

 دانشگاه تربیت مدرس رشته مدیریت پروژه و ساخت، احسان اله اشتهاردیان، دانشیار 

 محمدحسین صبحیه ، دانشیار رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

 مسئول امور طراحی نهادها و ابزارهای مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ساناز شیخ تاجیان ، 

 

 چکیده 

از  یبا هدف تبدیل بخشقانون برنامه پنجم توسعه  ۸۴بر اساس ماده  ،یارز رهیپس از تجربه ناموفق حساب ذخ ، یصندوق توسعه مل 

و نیز   ی زاینده اقتصاد یهاماندگار، مولد و سرمایه یهابه ثروت ی نفت ی هاو فرآورده یاز فروش نفت و گاز و میعانات گاز ی عواید ناش

اران  گذور سرمایهو طی سالهای تحریم که حض  تاسیس گردیده  ینفت  یهاو گاز و فرآورده  آینده از منابع نفت  یهاحفظ سهم نسل

های  همچون پروژه   برهای سرمایهاد تامین کننده منابع مالی پروژهشد به عنوان بزرگترین نهتر میخارجی هر روز کمرنگ و کمرنگ 

از    LC، دارندگان  کشور  ارزیتر شدن مجاری  نموده است. در سالهای اخیر و تنگپایین دستی صنعت نفت و گاز کشور ایفای نقش  

  التیبا مشکل بازپرداخت تسه  صندوقباشند و از طرفی  از جانب صندوق می  اتمند عدم ایفای به موقع تعهدق گالیهمحل صندو

از محل چرخه معیوب عد  رو شده است.روبه ایفای به موقع تعهدات توسط طرفین قراردادهای مشارکت مدنی اخذ تسهیالت  م 

آن در طول دوران صندوق، ما را برآن داشت تا با بررسی نحوه اثر اقدامات انجام شده توسط مجموعه صندوق و عوامل مرتبط با  

های پتروشیمی دارنده  به با گروهی از مدیران شرکتاین تحقیق از طریق مصاحگفته بپردازیم.  شناسی معضل پیشمشارکت، به آسیب

LC    از محل صندوق توسعه، مدیران بخش بانکی در بانکهایی که عامل صندوق برای اعطای تسهیالت هستند و تعداد محدودی از

ترین عوامل تاخیر وان یکی از مهمبه عن  از پیش تعیین شده   عملکردعدم دستیابی به    مدیران صندوق توسعه ملی انجام شد و نهایتا  

تحقیق،    اصلی  اما سوال  ساز معضل پیش گفته باشدتواند زمینه اگرچه عوامل متعددی می  یی شد.در بازگشت به موقع تسهیالت شناسا

ه دیها گردعه موجب مخدوش کردن عملکرد پروژهچه عواملی در حوزه تامین مالی از محل صندوق توسکه    این است

ی صندوق فرا رسیده است یا خیر؟  هاگذاریدر سرمایهرویکرد  زمان تغییر  تصمیم گرفت آیا    توانبا شناسایی عوامل مذکور می  ؟است

 چه مشکالتی را برطرف خواهد کرد و ارمغان آن چه خواهد بود؟و تامین مالی مسئوالنه 

 ، شرایط سرمایه گذاری، بازپرداخت تسهیالت، عملکرد پروژهایران صندوق توسعه ملی کلمات کلیدی:

 

 



 مقدمه 

 ساالنه   درآمد  میزان.  کندمی  صادر  را  خود  خام  نفت  بشکه  میلیون  یک  حدود  در  روزانه  که  آیدمی  شمار  به  خیز  نفت  کشورهای  از  ایران

  به   داخل  در  مابقی  و  صادرات  سهم  آن  دالر  میلیارد  12  که)    باشدمی  دالر  میلیارد  17  حدود  پتروشیمی  محصوالت  فروش  از  کشور

از طرفی  .  نیز برسدمیلیارد دالر    25  به  1۴03ریزی انجام شده این درآمد در سال  برنامهمطابق    گردیده  بینی پیش  و (  رسدمی  فروش

توان نتیجه می.  اعالم شده است  نفتی   منابع   به  وابسته  کشورنیز  درآمد  از  صد   در   20  محاسبات،  دیوان  گزارشات  مطابق  1399   سال   در

برای دستیابی  .  باشدمی  تاثیرگذار  بسیار  کشور  اقتصادی  شرایط  در  پتروشیمی  صنایع   هایپروژه  جمله  از  نفتی  های پروژه  عملکرد  گرفت

مین بخش  که در سالهای اخیر مسئولیت تأ مین به موقع منابع مالی مورد نیاز پروژه است  عملکرد مطلوب یکی از شروط مهم تأ   به

برای دستیابی به اهداف خود  ها از محل صندوق توسعه ملی بوده است. صندوق توسعه ملی نیز منابع مالی مورد نیاز این پروژه اعظم

توان تأ و  در  استمرار  پروژهایی  مالی  پروژهمین  عملکرد  مستقیم  رابطه  است.  اعطایی  تسهیالت  موقع  به  بازپرداخت  نیازمند  و  ها  ها 

 باشد. میمطالعه ییدی بر اهمیت انجام این أ بازپرداخت به موقع تسهیالت مهر ت

 1۴00تا سال    ایران  مین مالی توسط صندوق توسعه ملیچرخه تأ  -1تصویر

تصویر فوق نشان دهنده نحوه چرخش منابع مالی موجود در کشور و الزام به حفظ این تسلسل برای دستیابی به اهداف بلند مدت  

همانطور که در تصویر نیز مشخص است صندوق توسعه ملی بخشی از درآمد خود را   باشد. صندوق توسعه ملی و همچنین دولت می

ست  نماید، الزم به توضیح است این دهای پایین دستی صنعت نفت میهای خصوصی از جمله پروژهه پروژهصرف اعطای تسهیالت ب

از تسهیالت را در پورتفوی صندوق توسعه ملی به خوداز پروژه البته صندوق تسهیالت  دندهاختصاص می  ها سهم قابل توجهی   .

از محل حسابی که نزد بانک  یید پس از طی شدن مراحل ذیل  با عاملیت یکی از بانکهای مورد تأ کند و  اعطا نمیپیشگفته را مستقیما  

 نماید. در قالب ریالی یا ارزی به متقاضیان پرداخت میمرکزی دارد 



 

خیر در بازپرداخت  تواند موجب تأ می این امر  های پایین دستی صنعت نفت و گاز برای کشور،  نظر از اهمیت ذاتی عملکرد پروژه  صرف

جهت    یکاف  ینگ یعدم وجود نقد  ایو    ریموجب تأخ  ،یمل  یمال  ریله عالوه بر صدمه زدن به ذخاأ مس  نیکه اتسهیالت دریافتی نیز گردد  

تحقیق این است که در حوزه تامین مالی از محل صندوق    لاسؤحال    گردد. می  زیصنعت ن  نیا  یآت   یهاطرحها و پروژه  ی مال  نیتأم

 باشد؟ توسعه چه عواملی بر عملکرد تاثیرگذار می

 

 ادبیات موضوع 

د به مسائل  نباش  رگذاریدر عملکرد تاث  تواند یم  تا یکه نها   ییسکهایاز ر  یاریکه بستوان دریافت  تحقیقات گذشته میدر نتیجه مرور  

 رات ییتغ،  لی به موقع منابع ما  نیمأ در ت  ریتأخ، یمال   نینحوه تأم؛  توان به مسائلی چونمی از جمله  ؛(1393, ی)جمال  گرددیبرم ی مال

،  در پرداختها  ریتأخ  ، ی مشکالت انتقال ارز، ارائه خدمات بانک،  نرخ ارز  راتییتغ،  (محصول  –  دستمزد  –   از یمورد ن  زاتی) تجه  یمتیق

    اشاره نمود. هامیدور زدن تحر لیبدل زاتیتجه متیق شیافزا

اعتبار اسنادی از این محل  فت  هایی که موفق به دریاپروژه  مین مالیتأ   درصدی صندوق توسعه ملی در  ۸0تا    75سهم    به  با توجه

درصدد    زیپژوهش ن  ن ی. اهای مورد نظر داردپروژهدر عملکرد  ای  ی مربوطه نقش تعیین کنندهمفاد قراردادهای مشارکت مدن،  اندشده

 بپردازد. به بررسی نحوه سرمایه گذاری موثر در تامین اهداف صندوق  ، هاپروژهبر عملکرد گذار  ریعوامل تاث  ییاست با شناسا

  قرارداد چارچوب عملکرد  

،  (1393,  ی)جمالپروژه خواهد داشت    تیدر موفق  یاست که نقش مهم  سکهایو ر  تهایعدم قطع  تیریو مد  صیتخص  یبرا   یقرارداد ابزار

کاهش بازده    تا یدر قرارداد موجب بروز مشاجرات ارکان قرارداد در طول چرخه عمر آن خواهد شد که نها   سکینامناسب ر  صیتخص

(، در  گرددیمدون م  زی)که بخش اعظم آن در متن قرارداد ن  زین  نفعانیذ  نیرا به همراه خواهد داشت. نوع تعامالت ب  تیو عدم موفق

  ندها یدر ساختارها، فرآ  رییبه نوبه خود به تغ  ریثأت  نیثر بوده و اؤم  شود،یپروژه با آن روبه رو م   تیری که مد  ی تیدرجه عدم قطع  نییتع

 . (1393, ی)جمالو بروندادها منجر خواهد شد 

انعقاد قرارداد عاملیت بین بانک و صندوق •

بررسی و تأیید طرح توجیهی و شناسنامه اعتباری ارزی طرح توسط بانک و ارسال آن به صندوق•

تأیید شناسنامه اعتباری ارزی طرح توسط صندوق•

جهت عقد قرارداد توسط بانک با مشتری( ماهه6اغلب )تعیین مهلت •

ارسال قرارداد با انضمام تعهد پذیرش ریسک تغییر نرخ ارز امضا شده توسط مشتری به صندوق•

اعالم مسدودی ارز مورد نظر از جانب صندوق به بانک مرکزی•

عقد قرارداد موارد ارزی توسط اداره بین الملل بانک با مشتری•

توسط مشتری و دریافت اولین پوشش ارزی طبق پروفرماLCباز کردن •



 ی الزم برا  یهاییآنها بدون در نظر گرفتن دانش، منابع و توانا  صیو تخص  سکها یانگاشته شدن ر  ت یاهم  یب   2007در سال    لوسمور

اؤم  تیریمد اذعان کرده که  اشاره دارد و  آنها  افزا  نیثر  ,  ی)جمال  وبیمع  یهایشدن  لی و تحو  راتیخأ ت   ها،نهیهز  شیعمل موجب 

حاصل از آنچه   جهیکه بتواند نت  داند یم  یادهی را پد  سکی( ر2002)   لبیخواهد شد. گ  مطلوبکاهش عملکرد    تیو در نها (1393

 .کندیم فیتعر هیاز دست دادن سرما ا یرا احتمال کاهش درآمد  سکی( ر199۸)  وبیانتظار دارد را منحرف کند. ه گذارهیسرما

از منابع    پروژه  ازیمورد ن  یو بخش عمده منابع مال  گرددینم  نی مأ داخل سازمان ت   یتنها از منابع مال  برهیسرما  یهاطرح  یمال   منابع

قراردادها در   نیاز مهمتر  یکی  جهیدر نت  (et al., 2016)اشکوه   گرددیم   نیمأ ت  گذارییا سرمایه  یخارج از سازمان به صورت بده

کرد  و    ی بند  میتقس  یرقرضیو غ  ی را در دو دسته قرض  ی مال  نیم أانواع روش ت  توانیم یطور کل  هاست. ب   ی مال   ن یها، قرارداد تامطرح 

در بازار   یبده  نیمأت یهااز روش یکی شوند،یم یبندطبقه  هیبازار سرما یبازار پول و ابزارها یدر دو دسته ابزارها زین یمال یابزارها

 منابع امروزه با توجه   نیمهمتر  نیاز ا  یکی  کنندیم  یمال  نیمأ طرحها را ت  ی. بانکها از منابع مختلفباشدیاز بانکها م  التیپول اخذ تسه

  ل یصندوق که با هدف تبد  نی . انام دارد  یصندوق توسعه مل  ،یخارج  یگذارهاه یحضور سرما  تیمحدود  به کمبود نقدینگی بانکها و

  یاقتصاد  ندهیزا  یهاهیمولد و سرما  ر،به ثروت ماندگا  ینفت  یهاو فرآورده  یگاز  عاناتیاز فروش نفت و گاز و م  یناش  دیاز عوا  یبخش

و    یو مال   یفن  هیتوج  یکه دارا  تیواجد اولو  یهاطرحشده است به    لیاز منابع نفت و گاز تشک  نده یآ  ی هاحفظ سهم نسل  زیو ن

ها  پروژه. لیکن متاسفانه برخی از  ( ی)اساسنامه صندوق توسعه مل  کندیاعطا م  التیتسه  یو ارز  ی الی باشند در دو قالب ر  یاقتصاد

به موقع تسهیالت دریافتی نمی بازپرداخت  به  این موضوع موجب  قادر  تأ باشند و  مالی  مخدوش شدن چرخه  ها توسط  هپروژمین 

یابی به عملکرد از پیش تعیین شده ، عدم دستها پروژه ط  سغیرقابل انکار عدم توانایی بازپرداخت توگردد. یکی از دالیل  صندوق می

اتکا    وژهرا برعهده دارند بر عملکرد پر  یمال  نیمأ( که تی)ارگان   یکسان   یاپروژه  یمال   نیمأذکر شد، در ت  شتریهمانطور که پ   است.

نت(Khan and Parra, 2016) کنندیم برا  پروژهو عملکرد    جهیلذا  تنها  برا  ریپذهیسرما  ینه  حائز   اریبس  زین  گذارهیسرما  یکه 

  .است تیاهم

متناسب با    ستیبایقرارداد م  ط یمد نظر داشت که شرا  د یبا  کنیل  گردد یمختلف منعقد م  یادهادانواع قرار  پروژه  کیانجام    یبرا

  یطیمح  یسکهایر  از،یمورد ن  یبه دانش فن  ازین  ها، تیعدم قطع  زانیم  عموما   رایز   (Caldwell et al., 2009)باشد  پروژه  یدگیچیپ 

  .است متفاوتها پروژه اهداف و  جهیبه نت یابیدست ریدر طول مس

  ا ی   پروژهدر    یگذارهیسرما  یطرح، قراردادها   اتیمهم در طول چرخه ح  اریبس  یاز قراردادها  یکیاشاره شد،    زین  شتریکه پ   همانطور

 برهیسرما   یهاپروژه  یمال   نیم أ ت   ده ی گرد  د یکأ بارها ت   قیتحق  نیاست. همانطور که در ا  پروژه   ی مال  نیمأت  ی قراردادها  گر یبه عبارت د

باال    یهاتیبا وجود جذاب  سفانه در حال حاضرو متأ   د،یآیبشمار م  پروژه  یاز مسائل جد  یشگاهی اال و پ   یمیپتروش  هایپروژهمانند  

موجود کشور در روابط   یاسیس  طیشرا  لیبه دل  ،یو گاز  ینفت  یغن   ابع وجود من  لیدر حوزه نفت و گاز به دل  رانیدر  ا  یگذارهیسرما

، صندوق توسعه گذارهیسرما  یاز نهادها   یک ی  طیشرا  نی. در اکنندیامتناع م  ی مال  نیمأ از مشارکت در ت   یخارج  گذارانهیسرما  المللنیب

 باشد. یم  یمل

 

 های کلیدی عملکرد اخصش  

م عملکرد  عملکرد، سنجش  ارتقا  در  اول  طر(Matoug et al., 2018)باشدیگام  از  عملکرد    یدیکل  یهاشاخص  فیتعر  قیکه 

(KPIsمحقق م )جه یدر نت  باشند،یاثربخش  آنها م   تیریها و مدبه اهداف پروژه  یابیعملکرد ابزار دست  ی دیکل  یها. شاخصگرددی 



آن    یشود و بر مبنا  فیمورد نظر( تعر  یدیکل  نفعی)از منظر ذ  یاهداف پروژه، سپس استراتژ  ستی بایم  ها، بدوا شاخص  نییتع  یبرا

 .( Deberdieva, 2015)عملکرد مشخص شود  یابیارز یهاشاخص

ارز  یدیکل  یهاشاخص  یسطوح مختلف )سازمان، طرح، پروژه( بر مبنا  تیریمد  تیاهم عملکرد بر اساس    یابیعملکرد و ضرورت 

 یابیعملکرد ابزار سنجش دست  یدیکل  یهاشاخص  گریاست به عبارت دکید شده  نیز در متون مختلف علمی تأ مذکور    یهاشاخص

ها  طرح  یدی کل  نفعانیذ  یها و هم براسازمان  رانیمد  یهم برا  ،جهت  نیاز ا  (Deberdieva, 2015)هستند  کیبه اهداف استراتژ

بصورت عام  وح مختلف سازمانی  ها در سطKPI  یبندو دسته  یوجود دارد که به معرف  یهستند. مقاالت متعددحائز اهمیت  ها  و پروژه

 ,Al Hammadi and Bernard, 2016, Deberdieva)خاص از جمله صنعت نفت و گاز پرداخته است    یبا تمرکز بر صنعت  ا یو  

2015, Matoug et al., 2018, Noorzai, 2020, Shao et al., 2012, Shao and Müller, 2011 باغ قره, سعادتet 

al., 2019, Yan et al., 2019)  .هیدر الحاقی  فاز طر  PMBOK 2016   نیمأاشاره شده است که در ت  زی ن  یمال   تیریدر بخش مد  

  کنند یم   هیبر عملکرد پروژه تک  ، اعتبار  صیعدم تخص  ا ی  صیدر خصوص تخص  یریگمیبه منظور تصم  گذارانهیسرما  یاپروژه  ی مال

(PMI, 2016)  . 

صنعت    هایحوزههای ارزیابی در صنعت نفت و گاز با دیگر  های بسیاری بین شاخصانجام شده شباهتقبلی  با توجه به مطالعات  

های کلیدی  ، شاخصدر حوزه مالی،  PMBOK 2016به عنوان مثال ضمیمه ساخت    (Matoug et al., 2018)ساخت وجود دارد 

های صنعت نفت و گاز  و پروژه  ها که در طرح  (PMI, 2016)را مطرح می کند  IRRهمچون جریان نقدینگی خالص و    1عملکردی

د ابتدا شامل زمان، هزینه، کیفیت معرفی شده و  های اصلی عملکربطور کلی در تمامی تحقیقات انجام شده شاخصکاربرد دارد.    نیز

وری و سودآوری بیش از مابقی  ، بهرهHSEو مشتریان ،  هایی مانند رضایت ذینفعان شامل سهامداران  در رتبه های بعدی به شاخص

   کید گردیده است.  ها تأ شاخص

و    ییرا شناسا  یشاخص اصل  11عملکرد حوزه نفت و گاز پرداخته،    یدیشاخص کل  اتیکه به مرور ادب  201۸در سال    ی نیزقیتحق

 قابل مشاهده است.  صفحه بعدآن در جدول  جیکه نتا (Matoug et al., 2018)کرده است  یبندت یاولو

حوزه  در عملکرد 

 کسب و کار 
 اثربخشی  وری بهره سودآوری

راندمان  

 منابع 
 HSE محدوده 

رضایت  

 ذینفعان 
 KPIs کیفیت زمان  هزینه 

%13.3 %13.3 %13.3 %20 %20 %20 %53.3 %66.7 %93.3 %93.3 %93.3 
درصد 

 فراوانی 

 رتبه  1 2 3 ۴ 5
های صنعت نفت و گاز و رتبه بندی آنها بر اساس نظر  های کلیدی عملکرد در پروژه مقاله در خصوص شاخص   15نتیجه بررسی     -  1لجدو

 (Matoug et al., 2018)خبرگان  

 
1 PMBOK extension 2016, P185: Ex-post evaluations are methodologies to assess the effectiveness of the project and 
the aims fulfillment. The result compares the proposed benefit and the achieved benefit, such as net cash flow, IRR, 
fee, Others’ financing parameters. 



شدند    یبنددسته  یحوزه کل  جها را در پنشاخص  یخصوص در کشور امارات انجام شد، به طورکل  نیکه در ا  یگرید  قیطبق تحق

. مطالعه (Al Hammadi and Bernard, 2016)کارفرما    ت یو رضا  طیو سالمت مح  یمنیا  ت،یفیک  نه،یهز  ،یبندشامل؛ زمان

دانست   HSEچهارگانه پروژه و   ی هاتیاز محدود تردهیچیعملکرد را پ   یاب یارز یها(، شاخص 201۸)  یبیدر کشور ل یگری همزمان د

  نفعان،یذ  تیتجربه حاصله ، رضا  زانیم  ،یور، بهرهی کرد؛ بازده  ی معرف   لیذ   نیرا با عناو  گریفوق هفت شاخص د  مواردو عالوه بر  

پروژه را در دو    کیعملکرد    یابی، ارز1999در سال    نسونی. آتک(Matoug et al., 2018)اتکا  ت ی، قابل  ینگهدار  تیقابل  ،یداری پا

الف( زمان تحو  یالزام  ل یذ   یهامرحله مجزا و باشاخص   نه، یشاخص زمان، هز  ۴توسط    یابارزی  –خدمات    ایمحصول    لی دانست؛ 

حاصله،    جیپروژه، نتا  میت  یمنافع اعضا نفعان،یدر پنج حوزه منافع ذ  یابارزی  –محصول    لیو ب( مرحله بعد از تحو  یورو بهره  تیفیک

پروژه    تیدادند که موفق  شنهادی پ   2000در سال    زیمکارانش ن. ساده و هکارو عملکرد حوزه کسب و    یمشتر  یگذارده شده بر روریتاث

پروژه و در انتها منافع کشور    یو منافع مجر  جیاز محصول پروژه، نتا  یمنتفع شدن مشتر  قهیپروژه، طر  یاز چهاربعد؛ اهداف طراح

، زمان  اهداف  یبر مبنا  ی تفاوتم   یهامحققان مختلف شاخص  ی. بطورکل(Al Hammadi and Bernard, 2016)گردد  یبررس

مین مالی و اقدامات انجام شده در این حوزه نیز نحوه تأ  اند.صنعت ساخت ارائه داده  رمجموعهیمختلف ز  یهادر پروژه  ،یابیانجام ارز

و بدین طریق عملکرد نهایی    دهندثیر قرار میمابقی را بصورت غیرمستقیم تحت تأ   ها را بصورت مستقیم و بسیاری از این شاخص

 گردد. پروژه از آن متاثر می

 

 روش تحقیق 

های  های کاربردی، پژوهشدسته ذیل قرار بگیرد؛ پژوهش  ۴کند در هر یک از  تواند با توجه به هدفی که دنبال میمیپژوهش  هر  

به دنبال  (. در این تحقیق با توجه به آنکه  1390فرد و همکاران،  یی )داناایهای توسعههای ارزیابی و پژوهشای، پژوهشبنیادین یا پایه

  یو چگونگ  ل یدانش و درک ما از مسا  شیافزا  یپژوهش برا  ،هستیم و از طرف دیگرخاص    ایمساله  کیحل    یبرا  هاافتهی  جیکاربرد نتا

 . دانست  یکاربرد- یادیژوهش بنپ توان آنرا یک می شود،یها انجام م حل آن 

  رامون یپ   یپردازه ینظر  یبراباشد و  باشد یک روش تحقیق کیفی میمی  2روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق نیز نظریه داده بنیاد

ادب  شودیاستفاده م  یروش زمان  نی. اشودیمورد مطالعه استفاده م  دهی پد پ   اتیکه  از غنا  رامونیپژوهش  الزم برخوردار    یموضوع 

روش توسط دو جامعه شناس    نیا  .مطرح نشده است  ی است که تاکنون در جوامع پژوهش  د یجد  هینظر  ک یهدف ارائه    نینباشد. همچن

بارن نام  استراوس    Barney Glaser  سریگل  ی به  آنسلم  اصل  ی معرف  یالدی م  1967در سال    Anselm Straussو  روش    یشد. 

 نیتکو یاهیها، نظردسته داده کی با استفاده از  یروش استفاده از انواع مصاحبه است. در روش گراندد تئور ن یها در اداده یگردآور

به طورابدییم ا  ی.  تب  ا یعمل    ند، یفرا  کی  ع،یسطح وس  کیدر    هینظر  نیکه  را  اجزا  ی کی  تیخالق  کند. یم   نییتعامل  مهم    یاز 

  ی میرا درهم شکسته و از عناصر قد  ها فرضشیکه پ   سازدیروش پژوهشگر را مجبور م  نیا  هایهی است. رو  داده بنیاد   پردازیه ینظر

 ی استراتژ  نیدر ا هینظر یرگیروند شکل یعن ی. ردگییبهره م ییاستقرا کردیرو یاز نوع  ادیداده بن ه ینظر یاستراتژ .ندیافرینو ب ینظم

 حرکت از جزء به کل است. 

ثر در بازپرداخت تسهیالت با تعدادی از مدیران بانکهای عامل صندوق توسعه و افراد یق ابتدا با هدف شناسایی عوامل مؤدر این تحق

ها به انجام  معدودی در صندوق توسعه ملی مصاحبه گردید، سپس برای آسیب شناسی و کشف عوامل مختل کننده  عملکرد پروژه

 
2 Grounded Theory 



ها در  شرکت پتروشیمی دارنده اعتبار اسنادی از محل صندوق توسعه ملی پرداخته شد و مصاحبه   10حبه باز گروهی با مدیران  مصا

ها مکتوب و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. هر بخش تا زمان رسیدن به اشباع نظری نیز ادامه پیدا کرد. سپس تک تک مصاحبه 

 های تحقیق جمع آوری و ارائه گردید. یافته های انجام شده در بخشیج بررسیانت

 

 های تحقیق یافته 

غیرمنصفانه ریسک به جای مشارکت عادالنه در اجرای    تمرکز بر تسهیم  گذاری است.ضامن موفقیت در سرمایهپروژه  عملکرد مطلوب  

انتقال ریسک به طرفی که قادر به تحمل  گردیده استعملکرد آنها  موجب تضعیف  ها،  پروژه انعقاد   . باشدآن ریسک می.  از اصول 

وارد شود نیز طرفین   پروژهای به  ، تحمیل هزینه نا چنانچه ناشی از تغییرات محیطی. ضماستقراردادهای منصفانه در سراسر دنیا  

 بایست در تحمل ریسک مورد نظر با یکدیگر مشارکت نمایند.  می

،  رفی شده استموریت جدید صندوق توسط مدیرعامل این نهاد نیز معگذاری که به عنوان مأ مشارکت در سرمایهقراردادهای  در  

گذار نیز ه باشد سرمایه ود زیرا نتیجه هر چشذار محسوب میگهدف بی قید و شرط سرمایه  پروژهعملکرد مطلوب نهایی و موفقیت  

گردد. در شرایط حال حاضر استفاده از منابع صندوق توسط بخش خصوصی که در قالب  سبت قدرالسهم خود از آن منتفع میبه ن

  هاپروژهغیرمستقیم تحت تاثیر عملکرد    گذار بصورتشود نیز مجموعه بخش سرمایهرکت مدنی و اخذ تسهیالت انجام میقرارداد مشا

با واسطه قراردادن بانکهای ،  سعی داشته استبا هدف صیانت از سرمایه صندوق  د. اگرچه در این روش صندوق توسعه ملی  نباشمی

نتیجه مطابق گزارشات  بانکها انتقال دهد لیکن  خیر در بازگشت تسهیالت را به  ریسک تء،  درصدی به آنها  2.5عامل و اعطای کارمزد  

   اثربخشی حاصل نشده است.

اند؟ بدهی میلیارد دالری بانکها به صندوق و نارضایتی شرکتهای پتروشیمی از  انکها در ایفای نقش عاملیت موفق عمل کردهآیا ب 

ها  پروژهباشد. طبق تحقیقات انجام شده بیشتر از آنکه بانکها بر روی عملکرد  ها ادله پاسخ منفی به سوال فوق میعملکرد حمایتی آن

ها، نتایج  پروژهی تسهیالت بر سوابق تسهیالت گیرنده تاکید دارند. اگرچه بررسی مطالعات امکان سنجی تمرکز کنند، در مسیر اعطا

نیز در دستورکار آنها قرار دارد لیکن عدم توجه به موارد ذیل موجب    پروژه  IRRهای مالی مانند  بررسی بازار محصول و برخی شاخص

 گردیده است: معیوب شدن چرخه بازگشت سرمایه به صندوق  

های صندوق  نظامنامه  مفاد  البته برگرفته ازامکان سنجی که  در نظر گرفتن شرایط بعضا یکسان تحمیلی در ارائه گزارشات   -

و احجام کاری و  پروژهحاکم بر   فارغ از شرایط محیطی  ها   LCهای سه ساله برای اعتبار ، مانند در نظر گرفتن دورهباشدمی

 ها پروژهریالی  

از  نادیده گرفتن بستر پروژه:   - از محل صندوق توسعه شدهپروژهبسیاری  اند، یک پروژه  هایی که موفق به اخذ تسهیالت 

. در نتیجه عدم توجه به عملکرد  ۴برداری دارند هایی هستند که در قالب یک طرح قابلیت بهرهنبوده و در واقع پروژه  3مستقل 

  دیالزم به تاکشود.  میگذار  عدم دستیابی به مایلستونها و اهداف سرمایهرفت طرح و نادیده گرفتن بستر پروژه موجب  و پیش

 
3 Single project 
4 Program projects 



گرفت    ده ی بستر آنها ناد  د ینبا   تیبه موفق  یابیدست  یبرا  ل یدل  نیبه هم  ند یآیبوجود نم  ییبه تنها  یطرح  ا یپروژه    چیاست ه

(Shao et al., 2012). 

کنند اما کمبود دانش فنی  ایفا میها را نیز  پروژهنکها به عنوان عامل صندوق توسعه نقش نظارتی بر  عدم نظارت مستمر : با -

های  مانع اثربخشی نظارت متوجه ریسک نبودن نهاد مالی  تصور  به دلیل    پروژهاسیت بر عملکرد  عدم حسو یا    پروژهمرتبط با  

 . گرددختم می ارائه گزارشات وقایع نگاری غیرمسئوالنه و بهشود ای محسوب میباشد و صرفا تکلیفی دورهانجام شده می

الحاقی قرارداد - قراردادهای  عقد  یکطرفه:  یهای  ریسک ،  کلیه  انتقال  و  بانکها  سرمایهکطرفه  به  عاملها  که پذیر  است  ی 

در نظر نگرفتن    دهد. گذاری قرار میدر بازگشت سرمایه به چرخه سرمایه خیر  أ تگذار را نیز در سایه پنهان ریسک  سرمایه

 ناچار به پذیرش آن است.پذیر در مواجهه با وندورها شرایطی که سرمایه

 کمتر مورد توجه قرار میگیرد.که در نظام بانکی در سایه شاخص هزینه پنهان شده و اثر آن است زمان شاخصی  -

عاملیت    باید این واقعیت را پذیرفت کهپروسه تسهیالت اعطایی را نباید نادیده گرفت لیکن  اگرچه محدودیت اختیارات بانکها را در  

برای حصول هدف بازگشت سریعتر   نتیجتا   خیر در بازگشت سرمایه مصون نگه دارد.وانسته صندوق را در مقابل ریسک تأ نت  هم بانکها 

از   از وپروژهاستمهال مکرر  درخواست  تسهیالت معوق، جلوگیری  نشده حاصل  نهاد  ها و ضررهای محاسبه  برای هر دو  فوق  قایع 

ع که تحقق این موضو  پیش گرفته شود  گذار درگرایانه و مسئوالنه توسط سرمایه   یاز است رویکردی واقعپذیر نگذار و سرمایهسرمایه

 باشد.  میشناسی اقدامات گذشته و حال نیازمند آسیب

پرداخته شد و در بخشی    در پروسه تأمین مالی   هاپروژهعملکرد    عوامل مختل کننده    برخی  در این تحقیق با این هدف به شناسایی

ی  املیت بانکهاصندوق توسعه ملی با عشرکت پتروشیمی دارنده اعتبار اسنادی از محل    10ها اقدام به انجام مصاحبه با  از بررسی 

ها استخراج گردید.  بسیاری از مشکالت که ریشه در تحریم ها دارد موارد ذیل در نتیجه مصاحبه  مختلف پرداخته شد. فارغ از منشأ

  قابل توجهی   رافهای مورد بررسی انحپروژهشود  بینی میثابت چنانچه شرایط تغییر مثبت و یا منفی نکند پیش  روند با در نظر گرفتن  

اما  را به شدت دستخوش تغییر خواهد نمود.    پروژهاولیه    IRRو هزینه را در انتها تجربه کنند که این موضوع واضحا  نسبت به زمان  

 شود؟  چه مواردی را شامل میاز محل صندوق، ها پروژهدر حوزه تامین مالی    به راستی موانع دستیابی به عملکرد صرفا 

ثر در بروز عوامل دیگری از طرفی مؤو  آید  ثیر عوامل دیگری بوجود میتحت تأ   از طرفی  که هر کدام از این عواملالزم به توضیح است  

 باشد.  نیز می

شاید بتوان تحریم را از عوامل اصلی بروز این واقعه دانست، چرا که عدم    :ایفای تعهدات از جانب صندوق  مدت زمان -1

به  خیر در پرداخت  ناشی از همین محدودیت بوده که تأمین ارز  ر صندوق، اولویت غذا و دارو در تأ نقدینگی کافی دوجود  

اعالم فسخ قرارداد، تعلیق مراحل ساخت تجهیزات و یا عدم    است و ادعاهای مالی وندورها و بعضا  وندورها را دامن زده  

افزایش هزینه  بر داشته و نتیجتا به گمرک رسیده را درترخیص کاالهای     پروژههای  موجب تاخیر در عملیات اجرایی و 

رابط در  نک  ، بانک اقدام به پرداخت به وندور از طریق باروز از دریافت کلیه مدارک  20عمول  در شرایط م  گردیده است.

بابت  ضمنا    . بیش از چندماه به طول می انجامد  ، در حالیکه در حال حاضر این موضوع بعضا  نموده استخارج از کشور می

 وجود ندارد.  جریمه یا غرامتی برای صندوق مین مالی از جانب صندوق هیچ تأخیر در تأ 

، محدودیت  توان تاثیر تحریم را نادیده گرفتفاکتور نیز نمیدر این    :ی تحمیلی ناشی از آناسعار کم کیفیت و کارمزدها -2

در داخل کشور موجب شده به جای ارز روابط آزاد مالی با کشورهای دیگر و رو به کاهش بودن ذخایر دالری و یورویی  

ن یوآن چین و و رو یا دالر( باالجبار بانک مرکزی اقدام به پرداخت تعهدات صندوق از محل ذخایر ارزی همچتعهد شده )یو



ه بلکه  پذیر بودنیز برعهده سرمایهکارمزدهای تبدیل ارزهای دریافتی به ارز مورد قبول وندور    نه تنها.  درهم امارات نماید 

درحالیکه این  باشد.  بعهده ایشان می  منابع مالی نیز تماما  از بین رفتن  احتمال  های غیرمتعارف و  ریسک نقل و انتقال از راه

 باشد.پذیر نبوده ولی در حال حاضر ناچار به پذیرش آن میشرایط معمول جزو وظایف سرمایهموارد در 

به   با برنامه پرداخت به سازندگان  قرارادادهای مشارکت مدنی از محل صندوق  مین مالیأعدم تطابق مدل ت -3

با شرایط مورد قبول وندورها  عبارت دیگر تأ  :عدم همخوانی شرایط پرداخت صندوق  محل  مینظام  از  مالی  ن 

بایست توسط مبلغ پوشش ارزی( می  %25درصد از کل پروژه )تقریبا برابر    20حداقل  صندوق توسعه به این شکل است که  

برابر آن از محل مسدودی    ۴پذیر بدهد،  در اصل هر مبلغی سرمایهن و در بانک مورد وثوق بلوکه شود.  میأ پذیر تسرمایه

مین  أ پذیر( ت با مجوز بانک عامل و صندوق از همان محل )آورده سرمایهها    5پیش پرداخت  %20کلیه    شود. ضمنا  پادار می

صوص میان پرداختها ها هم سازندگان امکان ارائه ضمانتنامه بانکی را ندارند در نتیجه در خ شود. از طرفی به دلیل تحریم می

ن تجهیزات  می شامل تأهای پروژه صرفا از آنجاییکه هزینه   .جام دهدنمین مالی را اأ پذیر باید اقدام کند و ت هم خود سرمایه

باعث  این شرایط  خارج از محدوده تسهیالت صندوق توسعه است، مین مالی مراحل ساخت عموما  شود و بطور مثال تأ نمی

 اجرایی است.خیر در عملیات جاد تأ هت پیشبرد پروژه و موجب ایپذیر جکاهش نقدینگی در دست سرمایه

ها، در نظر  در نظر گرفتن زمان غیرواقعی برای پروژه:  LCکارمزد اجباری نسبت به مبالغ هزینه نشده برای تمدید   -4

خیرات موجب بروز تأ   شود مین مالی به پروژه تحمیل میاز جانب عوامل تأ   که  و ریسکهای  نگرفتن شرایط محیطی تحمیلی

شود که چنانچه با گزارشات توجیهی مفصل چنانچه عوامل پروژه  ه پروژه میدر استفاده از مسدودی تخصیص داده شده ب

گردند تازه باید کارمزد مشخصی نیز نسبت به مبلغ باقیمانده پرداخت کنند که   LCموفق به مجاز شمردن آن تمدید زمان  

مطابق ضوابط نظامنامه صندوق توسعه ملی بانکها موظف به    خیر است.مل افزایش هزینه پروژه ناشی از تأ خود اولین عا

باشد لیکن عالوه بر تحریم، تحمل ماهه می  36انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بابت دادن اعتبار اسنادی اغلب با محدودیت  

چار به درخواست  پذیر ناگردد لذا سرمایهپذیر موجب تطویل قابل توجه مدت زمان پروژه مییکجانبه ریسکها توسط سرمایه

ها  گردد که این امر نه تنها خود ناشی از محدودیتهای پیش گفته و افزایش هزینهمی  LCاستمهال مدت زمان استفاده از  

، هزینه دیگری رمزد بابت باقیمانده تسهیالت نیزناشی ازتقبل ریسک را به دنبال دارد  بلکه با عنایت به اجبار به پرداخت کا

بررسی و اتخاذ تصمیم برای انجام این تمدیدها طوالنی شده و قسمتی از زمان تمدید را    کند. بعضا میرا به پروژه تحمیل  

 گردد. شود و این امر موجب کاهش راندمان پروژه مینیز شامل می

که مشکلی بر سرراه   : این عامل نیز در بسیاری از مواردمین کننده مالیارگانهای تأبین  انتقال بدون پشتوانه مسئولیت   -5

شود و هر یک از ارگانها با اعالم عدم اختیارات یا مسئولیت در مین مالی مورد نیاز وجود دارد بسیار دیده میتهیه اسناد تأ

 گردد.مین مالی پروژه میپذیر و تأخیر در تأکنند که موجب سردرگمی سرمایهمورد مطرح شده کار را به دیگری واگذار می

های بخشی از هزینه  به پذیرشمسئوالن پروژه    موجب جبرگاها  که  برای به ثمر رسیدن پروژه    وارانه  عدم نگاه طرح -6

 گردد. مینیز   هازیرساخت 

گران شدن   -ادعای پیمانکاران  –خیر در مراحل پروژه  تأ   -تأخیر در خریدها  -کلیه موارد فوق موجب تأخیر در پرداخت به وندورها

 شود. میو عملکرد نهایی پروژه  وری و کاهش بهره هاافزایش هزینه - خریدها
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 و تحقیقات آتی پیشنهادی نتیجه گیری 

وار منجر  یاری اشاره شد که به صورت زنجیرهها به موارد بساست. در بخش یافته  گذاریسرمایه  در  موفقیت سنگ بنای  پروژه    عملکرد

های کلیدی عملکرد پروژه از جمله زمان تکمیل عملیات اجرایی و رسیدن به بهره برداری، هزینه تمام شده  تغییر برخی شاخصبه  

گذار مایه به سرمایه گذار )حتی سرمایهگردد. در این تحقیق به نتیجه رسیدیم که بازگشت به موقع سرمیوری پروژه  بهره  پروژه و نهایتا 

گذار نیز برای دستیابی به تیابی به عملکرد از پیش تعیین شده پروژه است. لذا با این رویکرد تیم سرمایهبدون ریسک( مرهون دس

ره اجرا و همچنین بایست به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی پروژه با اتخاد تصمیمات درست و حمایت از پروژه در دواهداف خود می

تامین "و این مهم در سایه    ارات اوست دستیابی به عملکرد مطلوب را تسهیل نمایدتقبل برخی از ریسکها که در حیطه قدرت و اختی

ضمن حل بخش بزرگی از مشکالت  این رویکرد  .  گرددیا به عبارت دیگر مشارکت به جای اعطای تسهیالت فراهم می  "مالی مسئوالنه 

آتی پیشنهاد  انجام مطالعات    برای.  خواهد نمودیاری  گذار را نیز در دستیابی به موقع به اصل و سود سرمایه  پذیران، سرمایهسرمایه

 ها بپردازند. با توجه به نیازهای فعلی پروژهگذاری مسئوالنه  محققان به کشف سیاستهای سرمایهتر  گستردهگردد با انجام تحقیقات  می

 

 قدردانی 

 توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران حمایت مادی و معنوی شده است. پژوهش این *
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