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چکیده

Abstract

 هزار436 صنعت آب و فاضالب كشور با در اختیار داشنت
 میلیون مشرتک32/8  بازار انحصاری،میلیارد ریال دارایی ثابت
 درصد در تولید ناخالص ملی یکی از صنایع رسمایهبر0/05 و سهم
 درصد از22  آمارها نشان میدهد که به تقریب.محسوب میشود
 پروژههای در جریان،تأسیسات و تجهیزات فرآیند تولید صنعت
تکمیل است که این موضوع میتواند تأثیر پر رنگی در اجرای
، نیاز به رسمایهگذاری کالن.رسالت سازمانی صنعت داشته باشد
، مشکالت اعتبارات دولتی،محدودیت منابع مالی و قیمتگذاری
 لزوم...  آلودگیهای زیست محیطی و،بحرانهای کمبود آب
توجه به استفادهی بهینه از منابع رسمایهگذاری را در صنعت آب
 شناسایی فرصتهای از دست.و فاضالب دو چندان منوده است
رفتهی پروژههای در جریان تکمیل و برنامهریزی برای تکمیل
 تأثیرات محسوسی در تخصیص،و استفادهی به موقع از آنها
بهینهی منابع در راستای تولید ثروت و تشکیل رسمایههای
عمومی برای توسعهی امکانات و ارتقای استانداردهای آب و
 شناسایی فرصتهای از دست، هدف پژوهش.فاضالب دارد
رفته و آثار اقتصادی پروژههای در جریان تکمیل با رویکرد
 یافتههای. است1379-93 تکنیکهای اقتصادی طی بازهی زمانی
پژوهش نشاندهندهی سطح قابل مالحظهای از هزینههای
338581( فرصت از دست رفتهی پروژههای در جریان تکمیل
میلیارد ریال) در مؤلفههای اقتصادی است و میتواند راهنامی
ارزشمندی برای مدیریت ارشد و بخشی صنعت در راستای
بهبود ساخت و تکمیل پروژههای در جریان تکمیل و کارآمدی و
.اثربخشی فعالیتها باشد
، مدیریت پروژه، هزینهی فرصت از دست رفته:واژههای کلیدی
.قیمتگذاری و امکانسنجی اقتصادی

The water and wastewater considered as one of capital intensive industrials in Iran because it has 436 thousand milliard
rial in fixed asset, 32.8 million rial in monopolistic market
and the share of 0.05 % in GDP. The statistics showed that
there is approximately 22 % of facilities and equipment in
industrial production process as uncompleted projects. The
need for macro investment, the limited financial resources
and pricing, the government credits problems, the crises of
water shortage, environmental pollutions and …these are
reasons for special attention to optimal use of investment
resources in water and wastewater sector. Identification of
the lost opportunities in uncompleted projects and planning for completion and proper use of these projects have
significant effects on the optimal allocation of resources that
it is essential for wealth creation and public capital formation in order to the facilities development and promotion of
water and wastewater standards. On basis of the goal, this
study is identified the lost opportunities and economic impacts in uncompleted projects by using of economic technical approach in period of 2000-2014. Results indicated
that the economic factors have a significant share in opportunity cost of uncompleted projects (338581 milliard rial)
that it can be the valuable guide for senior management
and industry sector in order to the production promotion ,
the completion of uncompleted projects and efficiently and
effective of activities.
Keywords: The lost opportunity cost, Project management,
Pricing and Economic validation.
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تعبیری رویکرد مالی مبتنی بر شناسایی هزینههای رصیح 3است
و رویکرد اقتصادی عالوه بر شناخت هزینههای رصیح ،هزینههای
فرصت (ضمنی) را شامل میشود (پورمقیم.)1388 ،
هر چند هزینههای فرصت از دست رفته منحرص به برآورد است
و هزینههای مالی به صورت آنچه اتفاق افتاده گزارشمیشوند،
لذا در بسیاری از تصمیمها به منظور برآورد متام هزینههای مرتبط
و این که چه کسانی این هزینهها را متحملمیشوند ،هزینههای
فرصت از اهمیت به سزایی برخورار است ( Carterو ،Walter
 .)2003همچنین هزینههای فرصت ازدست رفته عالوه بر دیدگاه
گزارشگری واقعی اطالعات ،از دیدگاه استفاهی بهینه از منابع
نیز نقد و بررسیمیشوند که در این پژوهش هر دو رویکرد در
خصوص پروژههای در جریان تکمیل نقد و بررسی شده است.
این مطالعه با هدف شناسایی و ارزیابی فرصتهای از دست
رفتهی اقتصادی پروژههای در جریان تکمیل در محدودهی مکانی
رشکتهای آب و فاضالب شهری ( 35رشکت) طی بازهی زمانی -93
 1380و قلمرو موضوعی مدلهای علمی انجام شده است .این
پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از طرح پس رویدادی
استفاده میکند و از لحاظ گردآوری دادهها و مبانی نظری از نوع
توصیفی است.

مقدمه
هزینهی فرصت از دست رفته ،1هزینههایی است که با اجرای پروژه
تحمیل میشود ،در حالی که با عدم اجرای پروژه این هزینهها
میتوانست تحمیل نشود .در راستای تداعی ثروت آفرینی و حرکت
در مسیر سیاستهای هدفگذاری شده ،هر چند افزایش رسمایه
اهمیت دارد ،اما استفادهی بهینه از منابع و امکان سنجی فرصتهای
از دست رفته در این زمینه نیز با اهمیت است (عبده تربیزی.)1385 ،
هدف سامانههای مالی فراهم آوردن اطالعات الزم برای
تصمیمگیری و ارزیابی وضعیت موجود است و به رغم کاربردهای
بسیار اطالعات مالی ،یکی از مباحث بحث برانگیز اطالعات مالی،
عدم توافق کامل آن با دیدگاه اقتصادی است .در گزارشگری مالی
هزینههای ضمنی ،2مانند هزینهی فرصت از دست رفته ،به دلیل
مغایرت با اصول حسابداری لحاظ منیشود؛ این در حالی است که
توجه به اطالعات واقعی ،در بسیاری از تصمیمگیریها تأثیر به
سزایی دارد (گروه تدوین استانداردهای مرکز تحقیقات تخصصی
حسابداری و حسابرسی .)1385 ،در مقابل هدف گزارشات اقتصادی
ارایهی اطالعات واقعی برای تصمیمگیری و بهینه سازی منابع است.
همین جا تفاوت دیدگاه مالی و اقتصاد مشخص میشود و به
رضورت و اهمیت (شناسایی هزینه-فرصت از دسترفته)

محاسباتی ،منطقی منودن هزينهها ،کارآمدی عوامل توليد و
قيمتگذاری اقتصادی یک تکلیف قانونی است.
 هدفمندسازی يارانهها :بر اساس این قانون قیمتگذاری آب وفاضالب معادل بهای متام شده بر اساس مصارف گوناگون با توجه به
کیفیت و نحوهی استحصال و خدمات فاضالب بر اساس هزینههای
نگهداری و بهرهبرداری قابل توجه میباشد.
• قیمتگذاری اجتامعی در مقابل اقتصادی در راستای سیاستهای
دولت در صنعت آب و فاضالب منجر به کاهش منابع رسمایهای
شده ،بنابراین استفادهی بهینه از منابع رسمایهگذاری محدود در
صنعت رضوری است.
• افزایش توان و کارآمدی در انجام وظایف و حصول اطمینان از
پیرشفت فعالیتها به نظارتهای مستمر نیاز است و شناسایی
هزینههای فرصتهای از دست رفته یک از پارامرتهای اساسی برای
رشوع برنامهریزیهای بهبود و افزایش کارآمدی است.
• قیمتگذاری در صنعت آب و فاضالب به دلیل رعایت سه اصل
کارآمدی ،حفاظت از منابع آب و جربان هزینهها با رعایت عدالت
اجتامعی از حساسیت زیادی برخوردار است .بنابراین به منظور
قیمتگذاری بهینه در راستای ایجاد ثروت ،توسعهی پایدار ،مدیریت
تقاضا و  ...هزینههای فرصت از دست رفته بایستی در بهای متام شده
لحاظ شوند 4.منونهای از این موضع مطابق شکل ( )1است که در
قیمتگذاری اقتصادی آب بایستی متام جوانب محیطی و هزینههای
فرصت از دست رفته لحاظ شوند ( Rogersو همکاران.)2004 ،

مطابق اصول حاکم بر دانش حسابداری و رعایت استانداردهای
حسابداری رسمایهگذاریهای انجام شدهای که هنوز به بهرهبرداری
نرسیدهاند تحت عنوان داراییهای در جریان تکمیل طبقهبندی
میشوند .بنابراین هزینهی استهالک داراییهای فوق و سایر
هزینههای ضمنی به عنوان یکی از عنارص بهای متام شده شناسایی
منیشوند (گروه تدوین استانداردهای مرکز تحقیقات تخصصی
حسابداری و حسابرسی .)1385 ،روی دیگر سکه که از دیدگاه ادبیات
اقتصادی مطرح است ،رضورت شناسایی فرصتهای از دست رفتهی
رسمایهگذاریهایی است که فاقد ارزش افزوده میباشند .با ترکیب
این دو رویکرد ،شناسایی فرصتهای از دست رفتهی پروژههای در
جریان تکمیل در صنعت آب و فاضالب بهرشح زیر است:
• آب به دلیل تقاضای مؤثر برای آن ،کاالیی اقتصادی بوده و تأمین
آن فعالیتی اقتصادی است ،لذا یکی از مهمترین مسایل اقتصاد آب،
تعیین صحیح بهای متام شده است .حال نظر به این که هزینهی
استهالک و سایر هزینههای ضمنی در حسابهای مالی لحاظ
منیشوند ،لذا گزارشهای تولید شده به صورت صحیح نشاندهندهی
بهای متام شدهی واقعی منیباشد .تعیین صحیح محاسبهی بهای متام
شدهی آب و فاضالب از دیدگاههای زیر حایز اهمیت است:
 اصل چهل و چهارم قانون اساسی :مطابق این قانون ،تعیین بهایمتام شدهی آب و فاضالب ،به منظور استاندارد منودن رويههای
نرشیه آب و توسعه پایدار
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در جریان تکمیل با توجه به ظرفیتهای موجود.
• شناخت پارامرتهای تأثیرگذار بر عدم تکمیل به موقع پروژهها
و بهبود آنها.
• مدیریت هزینههای رسمایه و استفادهی بهینه از رسمایهگذاریها.
• برنامهریزی مدون برای استفادهی بهینه از منابع مالی محدود
که با مدیریت وجوه نقد داخلی تبیین میشود.
• احداث دارایی مستلزم منابع مالی است و در صورت محدویت
منابع مالی ،ممکن است از طریق منابع خارج از سازمان تأمین
شود (تأمین مالی مبتنی بر بدهی) که این خود موجب ایجاد
تعهدهای بلند مدت و ریسک پرخطر مدیریت میشود.
• ایجاد هامهنگی مستمر با سایر دستگاههای برون سازمانی
در خصوص جذب اعتبارات به منظور تکمیل پروژهها.
• ایجاد بسرتهای الزم برای استقرار واحدهای ستادی و عملیاتی
کنرتل و مدیریت پروژه.
• رضورت انجام مطالعات امکان سنجی اقتصادی و مالی قبل از
عملیات ساخت پروژهها.
• تعیین صحیح بهای متام شده با لحاظ کردن هزینههای فرصت
از دست رفته (استهالک ،تعمیرات ،نگهداری و بیمه).

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

شکل  -1منودار عمومی قیمتگذاری اقتصادی آب و فاضالب

اهداف و الزامات
هدف اصلی پژوهش ،شناسایی و ارزیابی کمی فرصتهای از
دست رفتهی پروژههایی است که رسمایهگذاری آنها قابلیت
بهرهبرداری را ندارند .نتایج پژوهش راهنامی خوبی برای مدیریت
ارشد و بخشی صنعت آب و فاضالب در موارد زیر میباشد:
• ایجاد بسرتهای مناسب برای ترسیع در ساخت و تکمیل پروژههای

که در نقطهی  Cمقدار  xبیشتری تولید میشود ،در این حالت به
اندازهی  OS2کاالی  yو به اندازهی  OF2کاالی  xتولید خواهد شد.
مطابق شکل ( )2افزایش تولید کاالی  xبه اندازهی ()OF2–OF1
 ∆Fمستلزم از دست دادن مقدار کاالی  yبه اندازهی ()OS2 -OS1
 ∆Sاست که هامن هزینهی فرصت از دست رفته میباشد (نخعی
آغمیونی و نجارزاده.)1382 ،

فرصتهای از دست رفته
مسألهی اصلی اقتصاد ،تخصيص بهينهی منابع به همراه ارضای
نيازهای نامحدود با توجه به منابع محدود است و به دنبال بهرتين
راه برای تخصيص منابع است و از سویی عمدهترین هدف گزارشگری
مالی تولید اطالعات صحیح در راستای تصمیمگیری میباشد كه هر
دو رویکرد با هزينهی فرصت به بهرتين وجه تبیین میشود .مسئلهی
اصلی اقتصاد (کمیابی) با هزینهی فرصت انجام میشود .هزینهی
فرصت از دست رفته برابر است با باالترین فرصت یا فایده از دست
رفتهی ناشی از انتخابی که میتوانست به جای انتخاب مزبور با
رصف هامن مقدار منابع و زمان به کار رفته صورت گیرد .به تعبیری،
هزینهی فرصت هر تصمیم برابر با باالترین فایدهای است که به دلیل
عدم اتخاذ سایر تصمیمها از دست میرود .هزینهی فرصت یک
مفهوم عالی برای تصمیمگیریهای راهربدی و تخصیص منابع است و
تصمیمگیرندگان را قادر میسازد تا سود (زیان) را از دیدگاه مؤثرتری
نسبت به دیدگاه مالی مالحظه کنند (پور مقیم.)1388 ،
5
به منظور ترشیح بهرت هزینهی فرصت از منحنی امکانات تولید
مطابق شکل ( )2استفاده میشود .نقطهی  Dزمانی اتفاق میافتد
که فقط کاالی  xو نقطهی  Aفقط کاالی  yتولید میشود .نقطهی
 Bترکیبی از تولید دو کاال را نشان میدهد که در آن به اندازهی
 OS1کاالی  ،yبه اندازهی  OF1کاالی xتولید میشود و نقطهی C
نیز مانند نقطهی  Dبه ترکیب تولید دو کاال میپردازد با این تفاوت
شناسایی فرصتهای اقتصادی از دست رفتهی پروژههای در جریان تکمیل ...

شکل  -2منودار منحنی امکانات تولید برای دو کاالی فرضی  xو y

عوامل متعددی موجب بروز هزینهی فرصت از دست رفته
میشوند که به دو دستهی کمی (فروش از دست رفته و خواب
رسمایه) و کیفی (ضعف مدیریت و واگذاری قرارداد به پیامنکاران
فاقد صالحیت) طبقهبندیمیشوند ،هر چند عوامل کیفی مؤثر در
ایجاد هزینهی فرصت از دست رفته قابل اندازهگیری نیستند ،ولی از
جمله عوامل مؤثر در تأخیر پروژهها عوامل کیفی میباشند.
3

ابراهیم آبادی ،غ.ر .و همکاران

آسیبشناسی (عدم تکمیل به موقع پروژهها)

• افزایش هزینههای استهالک ،بیمه ،تعمیرات و نگهداشت.
• کاهش اثربخشی و کارآمدی منابع و عدم به کارگیری آنها در
سایر پروژهها.
• غیر واقعی گزارش شدن بهای متام شده و سایر اطالعات مالی.
• عدم رضایت ذینفعان (مشرتکین ،کارکنان ،جامعه و سهامداران-
حال و آینده).
• نظر به این که بخشی از اعتبارات پروژههای در جریان تکمیل
از محل اعتبارات عمرانی غیرانتفاعی تامین میشود (مفاد  32و
 33قانون برنامه و بودجه) و مستلزم بازپرداخت از محل منافع
پروژه است ،لذا عدم بهرهبردای به موقع از پروژهها ،سبب ایجاد
وقفه در باز پرداخت تعهدات و جرایم دیرکرد میشود.

عدم تکمیل و بهرهبرداری به موقع از پروژهها به دالیل مختلف،
آسیبهای جربان ناپذیری را (غالب غیرمحسوس) به ارمغان
دارد که به تعدادی از آنها که خاص صنعت آب و فاضالب
است اشاره میشود:
• افزایش هزینهی رسمایه (رسمایهگذاری) به دلیل راکد ماندن
رسمایه ،این در حالی است که منابع مالی بیشتر سازمانها
محدود است.
• از دست دادن فروشهای حاصل از تأخیر ایجاد شده در
بهرهبرداری به موقع از پروژهها.
وضعیت داراییهای در جریان تکمیل

خالص (با فرض رسمایهگذاری) رصف احداث پروژههایی شده
که قابلیت بهرهبرداری را ندارند و در صورت عدم رسمایهگذاری
در این زمینه میتوانست بسیاری از کمبودها و نواقص صنعت
را جربان منایید (گزارش نتایج عمل.)1394 ،
مبلغ پروژههای در جریان تکمیل در ابتدای سال  1379مبلغ
 3377میلیارد ریال بوده و در پایان سال مالی  1393به 44043
میلیارد ریال رسیده است ،به طوری که میانگین رشد آن 22/68
درصد بوده است.

وضعیت پروژههای در جریان تکمیل صنعت آب و فاضالب
مطابق جدول ( )1است ،به طوری که سهم قابل مالحظهای از
مجموع داراییهای مؤثر را به خود اختصاص دادهاند (رضیب
رسمایهگذاری مثبت) و تکمیل و بهرهبرداری آنها میتوانست
موجب افزایش درآمد و خدمات مطلوب باشد .همچنین به طور
متوسط  26/3درصد از حق انشعاب و  27/1درصد از فروش

جدول  -1تعدادی از مؤلفههای داراییهای در جریان تکمیل صنعت آب و فاضالب طی سالهای 1380-93
سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393

نرشیه آب و توسعه پایدار

داراییهای در
جریان تکمیل
(میلیارد ریال)
4113
5728
8052
8718
10078
12684
14809
18626
23363
26204
31625
36623
43،061
44،043

نسبت داراییهای در
جریان تکمیل به داراییهای
ناخالص مؤثر (درصد)
44
51
52
45
41
43
41
42
44
38
10
11
17
18

4

نسبت داراییهای در
جریان تکمیل به حق
انشعاب (درصد)
36
31
28
29
27
22
25
23
18
19
26
26
22
20

نسبت داراییهای
در جریان تکمیل
به فروش (درصد)
25
25
20
16
21
19
26
25
23
24
25
28
29
43
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است که در آن  Sارزش ريالی رسمايهگذاری در سال فعلیV ،
مبلغ اوليهی رسمايهگذاری R ،نرخ سود سپردهگذاری و  tمدت
زمان رسمايهگذاری میباشد.
t
)(1
				 )S=V.(1+r
تابع ارزش زمانی پول که تابعی منايی است ،نشاندهندهی
نرخهای ثابتی از يک رشد مداوم است که به نسبت ثابت در
فواصل زمانی مجزا ايجاد میشود .در اين تابع به ازای افزايش
مقدار  ،tمقدار  Sبا شدت بيشتری افزايش خواهد يافت .به
تعبیری اگر  tب ه طريق تصاعد عددی افزايش يابد ،مقدار  Sبا
تصاعد هندسی افزايش خواهد داشت (توکلی و نفر.)1371 ،
فرصتهای از دست رفتهی ناشی از عدم تکمیل به موقع
پروژههای در جریان تکمیل که از طریق تابع ارزش زمانی پول در
بسرت نرمافزار  8COMFARانجام شده به صورت خالصه مطابق
جدول ( )2میباشد و فرض بر اين است که رسمایهگذاری انجام
شده در هامن سال به عنوان سپرده با نرخ ثابت سپردهگذاری
شده است (دفرت نظارت مالی ،بودجه و مجامع رشکت مهندسی
آب و فاضالب کشور.)1394 ،

شناسایی هزینههای فرصت از دست رفته
در ادامه فرصتهای از دسترفتهی ناشی از عدم تکمیل
پروژههای صنعت آب و فاضالب از دو دیدگاه کاهش ارزش زمانی
پول و تعیین بهای متام شدهی اقتصادی آب ارایه میشود.
کاهش ارزش زمانیمنظور از ارزش زمانی پول اين است که کاالها در زمان جاری
در مقايسه با آينده از ارزش بيشتری برخوردارند .فرض میشود
که هر چه هزينه يا منفعتی در زمان دورتری در آينده کسب
شود ،ارزش فعلی آن کمتر خواهد بود ،به تعبیری متامی منافع
و هزينههای موجود در آينده با نرخ بهرهی معينی ارزش فعلی
آنها محاسبه خواهد شد .مفهوم ارزش زمانی پول (ترجيح
زماين) در حقيقت توجيهی برای پرداخت بهره در اقتصاد
رسمايهداری محسوب میشود .برای محاسبهی ارزش ريالی
7
پروژههای در جریان تکمیل از تابع ارزش فعلی (بهرهی مرکب)
استفاده میشود .تابع ارزش زمانی پول مطابق رابطهی ()1
6

جدول  -2خسارت کاهش ارزش ریالی پروژههای در جریان تکمیل صنعت آب و فاضالب طی سالهای 1379-93
سال
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
جمع

مبلغ اوليهی
رسمايهگذاری
(میلیارد ریال)
3378
2086
2646
2959
3889
4657
5408
7463
8528
10104
12415
12716
15070
16298
24978
-

شناسایی فرصتهای اقتصادی از دست رفتهی پروژههای در جریان تکمیل ...

مدت زمان
رسمايهگذاری
(سال)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-

5

نرخ سود سپرده
رسمایهگذاری
(درصد)
15/0
15/2
15/3
15/1
15/0
16/0
14/1
15/5
16/1
15/7
14/3
18/0
18/0
18/2
18/2
-

9

ارزش ريالی در
پايان سال 1392
(میلیارد ریال)
27487
22373
16841
15997
18093
20544
17726
23636
24248
24238
24220
24653
24760
23665
30098
338581

ابراهیم آبادی ،غ.ر .و همکاران

مطابق جدول ( )2اگر رشکتهای آب و فاضالب منابع
رسمایهگذاری پروژههای در جریان تکمیل خود از ابتدای سال
( 1379سال پایه) و افزايشهای سالهای ( 1380-93گزینهی )1
را در مؤسسههای مالی رسمايهگذاری یا اوراق قرضه خریداری
کرده بودند (گزینهی  )2در پايان سال  1394در مجموع مبلغ
 338581ميليارد ريال در مقابل  44043میلیارد ریال در اختيار
داشتند که اين هامن ارزش زمانی پول است.
برای مثال این فرصت از دست رفته را میتوان با کنرتل و
مدیریت آب بدون درآمد که یکی از برنامههای راهربدی
صنعت آب و فاضالب است مقایسه کرد .بررسیهای انجام
شده نشان میدهد که در پایان سال  1393میزان آب بدون
درآمد  26درصد میباشد .مطابق هدفگذاریهای انجام شده،
سالیانه بایستی  1/7درصد ،آب بدون درآمد کاهش داشته
باشد .این برنامهی راهربدی مستلزم رصف  4000میلیارد ریال
اعتبار در هر سال (با قیمت پایه سال  )1393است .فرصت از
دسته رفتهی  338581ميليارد ريالی ارزش فعلی پروژههای در
جریان تکمیل میتوانست پوشش دهندهی متام هزینههای
کنرتل و مدیریت آب بدون درآمد برای نیل به برنامههای
هدفگذاری شده باشد که این هامن فرصت از دست رفته به
دلیل عدم استفادهی بهینه از منابع میباشد .همچنین مابقی

آن میتوانست موجب احداث  18/2هزار کیلومرت خطوط
جمعآوری و انتقال فاضالب با قطر  800میلیمرت با قیمت
سال  1393باشد.
یکی از موضوعات مهم در تحلیلهای اقتصادی و مالی هزینهی
استهالک دارایی میباشد .اهمیت استهالک در هزینهی فرصت
از دست رفته از دو دیدگاه تأمین مجدد رسمایهگذاری (منبع
مالی) و بخشی قابل از بهای متام شده قابل مالحظه است
(میرمطهری.)1385 ،
استهالك داراییهای در جریان تکمیل بر اساس مادهی  151قانون
مالياتهای مستقيم محاسبه شده و فرض میشود پروژههای
در جریان تکمیل به بهرهبرداری رسیده است .جدول ()3
نشاندهندهی آثار هزینهی استهالک پروژههای در جریان تکمیل
بخش آب طی بازهی زمانی  1380-93بر بهای متام شدهی یک مرت
مکعب آب میباشد (گزارش نتایج عمل.)1394 ،
مطابق جدول ( )2مشاهده میشود در صورت تکمیل و
بهرهبرداری از پروژههای در جریان تکمیل ،فقط استهالک
آنها سهم قابل مالحظهای (میانگین  25/4درصد) بر بهای متام
شدهی یک مرتمکعب آب دارد و میتواند در تصمیمگیریها
تأثیرگذار باشد .همچنین اطالعات جدول ( )3نشاندهندهی
تفاوت کاربرد هزینهیابی مالی با اقتصادی است.

جدول  -3تأثیر استهالک پروژههای در جریان تکمیل بر بهای متام شدهی یک مرتمعکب آب طی سالهای 1380-93

نرشیه آب و توسعه پایدار

سال

بهای متام شدهی
حسابداری (ریال)

استهالک فرصت از
دست رفته (ریال)

1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393

707
835
972
1129
1146
1163
1583
1888
2087
2552
6057
6291
6920
7955

59
73
129
189
257
371
518
687
906
1069
1140
1385
1497
2295

6

بهای متام شده با
احتساب فرصت از
دست رفته (ریال)
766
908
1101
1318
1403
1534
2101
2575
2993
3621
7197
7676
8417
10250

نسبت استهالک فرصت از
دست رفته به بهای متام
شدهی حسابداری (درصد)
3/8
7/8
3/13
7/16
4/22
9/31
7/32
4/36
4/43
8/41
8/18
1/22
17/3
22/3
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بحث و نتیجهگیری

قابلیت اتکای اطالعات مالی تأکید دارد ،این در حالی است که
عدم شناسایی هزینههای ضمنی در سامانههای مالی تا حدود
10
زیادی موجب کم رنگ شدن خصوصیت "مربوط بودن اطالعات"
میشود (استانداردهای بیناملللی حسابداری .)1385 ،هر چند امکان
لحاظ کردن هزینههای ضمنی در گزارشگری مالی ،انحراف از اصول
حسابداری تلقی میشود ،ولی در این وضعیت دسرتسی به اطالعات
رضوری به نظر میرسد.
 .3هزینهای که در تصمیمگیری در نظر گرفته میشود به عنوان
هزینهی مرتبط شناسایی میشود و به نظر میرسد با توجه به
مزایای هزینهی فرصت از دست رفته در دفاع از هزینههای
صنعت (جدول  )3برای قیمتگذاری واقعی آب و فاضالب در
برابر نهادهای دولتی مقررات گذاری یا جذب بیشتر اعتبارات
دولتی ،بایستی هزینههای فرصت از دست رفته به عنوان
هزینهی مرتبط تلقی شوند.
 .4کشور ما با توجه به موقعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک و
عقب ماندگی خدمات فاضالب ،تقاضا برای آب و خدمات فاضالب
همواره موجب فشار و تنشهای سیاسی و اجتامعی برای افزایش
ظرفیتهای قابل دسرتسی (نظریهی شتاب رسمایه) 11بر رشکتهای
آب و فاضالب شده است .نیل به برنامههای فوق و گذر از تنگناهای
کمبود منابع رسمایهگذاری در سایهی مدیریت کارآمد و استفادهی
بهینه از رسمایهگذاریها انجام میشود .شناسایی فرصتهای
از دست رفته و امکان سنجی اقتصادی در بهبود فرآیند ساخت
پروژههای در جریان تکمیل ،بسیار کارآمد است.
 .5بخش اعظمی از داراییهای در جریان تکمیل ،مربوط به
پروژههای فاضالب است و در حال حارض بر اساس شاخص
جمعیت تحت پوشش فاضالب ( 36درصد) ظرفیتهای زیادی
برای پوشش مشرتکین فاضالب و رشد بازار وجود دارد .تکمیل
پروژههای در جریان تکمیل فاضالب عالوه بر تحقق هدفهای
اجتامعی و حفظ محیط زیست ،میتواند نقش مؤثری در
افزایش درآمد و بهبود نقدینگی داشته باشد.
مطابق نظرات جمعآوری شده از خربگان صنعت از طریق
پرسشنامه به منظور کاهش هزینههای فرصت از دست رفتهی
پروژههای در جریان تکمیل ،پیشنهادهای زیر به ترتیب درجهی
اهمیت ارایه میشود:
• واگذاری پروژهها به پیامنکاران دارای صالحیت و رتبهی باال
از سازمان برنامه و بودجه.
• استفاده از توان علمی رشکتهای مهندسی مشاورهای مرتبط
و خربه.
• مهندسی مجدد در سامانههای کنرتل و مدیریت پروژه به
عنوان فرهنگ سازمانی.
• استفاده از روشهای نوین تأمین مالی پروژهها مانند
مشارکتهای بخش خصوصی و دولتی.12

فرصت از دست رفته از مفاهیم با اهمیت تصمیمگیری است
که از یک سو شاخصی برای شناسایی کارآمدی فعالیتها و از
سویی مؤلفهیی برای محاسبهی بهای متام شده واقعی است.
اطالعات مربوط به هزینههای فرصت از دست رفته برای
بهبود کارآمدی اقتصادی نقش اساسی دارند و امروزه نظر به
محدودیتهای فضای تصمیمگیری ،شناسایی فرصتهای از
دست رفته برای کاهش اثرات منفی تصمیامت ناشی از ضعف
گزارش دهی واقعی بسیار کارساز است.
مأموريت اصلی صنعت آب و فاضالب ،تامني آب رشب،
جمعآوری و تصفيهی بهداشتی فاضالب و ارایهی خدمات
مطلوب به مشرتکني در راستای احرتام به حقوق شهروندی
ميباشد .نیاز به رسمایهگذاری کالن و منفی بودن حاشیهی سود
به دلیل تقدم اهداف اجتامعی بر اقتصادی از مشخصههای
منحرص به فرد این صنعت است ،بنابر این امکان تأمین منابع
مالی برای رسمایهگذاری از محل خالص فعاليتهای عملياتی
و ورود به بازار رسمایه وجود ندارد .همچنین اتکاء به منابع
مالی دولت در بسرت طرحهای متلک داراییهای رسمایهای به
دلیل رشایط اقتصادی کشور از ثبات نسبی برخوردار نبوده و
وجوه حاصل از برقراری امکان استفادی مشرتکین از تأسیسات
و تجهیزات (حقانشعاب) نیز نظر به محدودیتهای قانونی،
ظرفیتهای موجود و رشد بازار تکافوی الزم را ندارد .بنابر
این صنعت آب و فاضالب بایستی برنامههای مدونی را در
استفادهی بهینه از رسمایهگذاریها داشته باشند و این در
حالی است که متأسفانه بخشی از منابع رسمایهگذاری به شکل
غیرکارآمد پروژههای در جریان تکمیل مرصف شده است .این
موضوع بایستی پس از آسیب شناسی و ارزیابی فرصتهای از
دست رفته به عنوان یک برنامهی راهربدی پیگیری شود .در این
پژوهش ضمن شناسایی فرصتهای از دسته رفتهی پروژههای
در جریان تکمیل به صورت کمی نتایج و آموزههای زیر را
میتوان مد نظر قرار داد:
 .1هزینهیابی اطالعات بر اساس دو رویکرد مالی و اقتصادی
قابل تفکیک است ،هر چند با یک دیگر ناسازگار نیستند و
اصول اولیهی هزینهیابی در آنها یکسان است ،اما با توجه به
نوع مسئلهی تصمیمگیری میتوانند بر یک دیگر تقدم داشته
باشد .با این وجود اگر چه اطالعات مالی معیار مفیدی برای
تصمیمگیری است ،اما معیار کاملی نیست (میرمطهری.)1385 ،
بنابر این به نظر میرسد استفاده از مفهوم اقتصادی هزینهها
(فرصت از دست رفته) در مقایسه با رویکرد مالی در صنعت
آب و فاضالب ابهامات کمتری دارد.
 .2گزارشگری مالی مبتنی بر هزینههای آشکار بر خصوصیات
شناسایی فرصتهای اقتصادی از دست رفتهی پروژههای در جریان تکمیل ...
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• برنامهریزی جامع مدیریت زمانبندی اجرای پروژهها با توجه
به محدودیتهای منابع مالی و سایر منابع از طریق مدلهای
بهینهیابی.
• بهبود و افزایش منابع داخلی (حقانشعاب) به عنوان یک
منبع پایدار رسمایهای.
• انجام مطالعات امکانسنجی اقتصادی ،مالی ،اجتامعی،
زیستمحیطی ،سیاسی و فرهنگی ،قبل از اجرای پروژهها.
• نظر به این که بخش اعظمی از منابع رسمایهگذاری از محل
اعتبارات دولتی تأمین میشود ،لذا ایجاد تعامل با دستگاههای
اجرایی و نظارتی الزامی است.

نظر به سطح باالی مبالغ پروژههای در جریان تکمیل و
فرصتهای از دست رفته در صنعت آب و فاضالب ،نیاز به
مطالعات بیشتری است و پژوهشهای زیر پیشنهاد میشود:
 اولویتبندی ساخت پروژههای در جریان تکمیل با توجهبه محدودیتهای موجود با رویکرد مدلهای علمی ،مانند
شبیه سازی ،مثلث پروژه ،مدلهای تصمیمگیری چند معیاره
(برنامهریزی آرمانی) ،13الگوریتم ژنتیک ،شبکهی عصبی و ....
 ارزیابی عملکرد پروژهها برای حصول اطمینان از کارآمدی وموفقیت با رویکرد تکنیکهایی مانند چک لیست فعالیتها،
مدل امتیاز دهی ،تحلیل سلسله مراتبی 14و اقتصاد سنجی.
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