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برآورد هزینه طرحها و پروژهها
محمد جواد قلی پور ،1حسین نوروزی ،الناز فتوحی ،2شرکت ملی نفت ایران

در یک بنگاه اقتصادی پیشرو ،همواره
استراتژیهای سازمانی برای نیل به اهداف،
تعریف شدهاند و نظامهای برنامهریزی موظف
هستند که در چهارچوب این استراتژیها،
مجموعهای از عملیات ،پروژهها یا طرحها را
تعریف نمایند تا اهداف کالن بنگاه محقق
شود .همچنین برای انجام طرحها و پروژهها،
همواره سیستمها ،روشها و دستورالعملهای
معینی تدوین میشود که انجام صحیح آنها را
تضمین میکند (شکل.)۱-
در این راستا باید توجه کرد که در طرحها
و پروژهها نیز هدف اصلی ،انجام شرح کار
تعریف شده در محدودهی زمانی معین و در
قالب هزینهی برآوردی یا اعتبار مصوب شده
با رعایت سطح کیفی مورد نظر است و تمامی
فرآیندهای مدیریتی یک پروژه ،برای تأمین
این هدف دنبال میشوند (شکل .)۲-در این
بین عامل هزینه و قیمت تمام شده همواره
يكي از چالشيترين مباحث مرتبط با طرحها
و پروژههاست؛ چراكه هرگونه تغيير ناشي از
عوامل بيروني و دروني ،تأثير خود را بهسرعت
در هزينهها نمايان ميکند .بنابراین عواملي
مثل تغييرات فنآوری ،تورم ،امكان كنترل
قيمت ،ايمني و قوانين مربوط به محيط زيست،
بحرانهاي اجتماعي ،مالحظات واردات
و صادرات ،ماليات و تعرفههاي تجاري و
همچنين تغيير ارزش پول رايج ،رقم برآورد
اوليهی طرحها و پروژهها را تحت تأثیر قرار
میدهد .بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از
وقوع مشکالت مالی در انجام یک طرح یا
پروژه ،داشتن برآورد صحيح از هزينهی انجام
آن ،قبل از شروع خواهد بود .برای برآورد
هزینهی هر طرح یا پروژه باید از روشهای
استاندارد که منطبق بر تجربیات بهروز شده
و منطق تحلیلی درست هستند استفاده شود.
در این راستا دسترسی به بانکهای اطالعاتی
بههنگام و افراد با تجربه ،میتواند بسیار مؤثر

باشد .بهطور کلی برآورد هزینهی انجام هر
طرح یا پروژه ،از مجموع برآورد فعالیتها
یا بستههای کاری تعریف شده در آن بهدست
میآید .اما با توجه به ریسکهای مختلف در
انجام بستههای کاری ،باید برای تعیین خط
پایهی 3هزینهی هر پروژه ،از طريق روشهاي
تحليل ريسك مبلغ مربوط به هزینههای ناشی
از موارد پیشبینینشده 4محاسبه و به مبلغ
برآورد اضافه شود (شکل .)۳-عالوه بر اين،
همواره باید بر مبنای ضوابط مصوب و شرایط
محیطی انجام هر طرح یا پروژه ،مبلغي تحت
عنوان رزرو مديريتي 5براي اتفاقات ناشناخته
(غيرقابلپيشبيني) به هزينهی مبنا اضافه شود
و نتيجهی نهايي بهعنوان بودجهی مورد نياز
طرح يا پروژه ،جهت برنامهريزي ارائه گردد.
برای برآورد هزینهی هر فعالیت یا بستهی
کاری ،مهمترین عامل ،آگاهی از شرح کار
آنست .هرچه این آگاهی بیشتر باشد دقت
برآورد افزایش مییابد .بنابراین در ابتدای
پروژه که هنوز ابعاد و احجام شرح کار،
بهدرستی مشخص نشده ،برآورد هزینهی
آن دقت کمتری دارد و بهتدریج که پروژه
پیش میرود و ابعاد و احجام کاری آن بیشتر
مشخص میشود میتوان با دقت بیشتری قیمت
تمام شدهی آنرا تخمین زد (شکل .)۴ -در
استانداردهاي معتبر ،برآورد هزينهی طرحها
و پروژهها ،بر مبناي دقت و هدف مورد نظر
از تهیهی آن ،به سطوح متفاوت طبقهبندي
شدهاند (جدول.)۱-
معموالً برآورد هزینه در سطوح باال برای
اهدافی چون مطالعات مفهومی یا امکانسنجی
انجام میشود .در این مرحله اطالعات مربوط
به شرح کار پروژه بسیار کلی هستند و در
نتیجه دقت برآورد میتواند در محدودهی
 -۲۰تا  +۵۰درصد قرارداشته باشد .در سطوح
میانی هدف اصلی از برآورد ،تعیین بودجه و
برنامهریزی برای تخصیص اعتبارات است .در

این مرحله با وجود اطالعات دقیقتر از شرح
کار پروژه ،دقت برآورد در محدودهی -۱۰
تا  +۳۰درصد خواهد بود .در سطوح پائینی
معموالً اطالعات ریز از شرح کار و احجام
وجود دارد که بر اساس آنها میتوان پروژه را
با دقتهای خیلی خوبی در محدودهی  -۵تا
 +۱۰درصد برآورد نمود.
جهــت بــرآورد هزين ـهی طرحهــا و پروژههــا
در ســطوح ذكــر شــدهی فــوق ،روشهــاي
مختلفــی عنــوان شــده كــه هــر يــك متكــي بــر
شــاخصها ،ضرايــب و عوامــل خــاص خــود
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چرخه ی انجام صحیح پروژه ها

ابعاد مختلف طرح ها و پروژه ها
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هســتند .امــا در اســتاندارد مديريــت پــروژه
 PMBOK-5th Editionچهــار روش كلــي
بــراي بــرآورد معرفــي شــده كــه عبارتنــد از:
■ روشهاي پائين به باال :6كه بر مبناي طراحي
دقيق مهندسي و تجزيهی كامل اجزاء پروژه
و احجام برآورد شدهی حاصل از آن انجام
ميشود .معموالً اين نوع برآورد ،ارقام مندرج
در فهارس بهای واحد را مالك قرار داده و از
دقت نسبتاً زیادي برخوردار است .اما زمانبر و
پرهزينه است و معموالً نيازهاي کالسهای ۱
یا  )Definitive Estimate( ۲را تأمين ميکند.
■ روشهاي مقايسهاي :7كه معموالً بر مبناي
تجربيات حاصل از پروژههاي مشابه قبلي كه
در داخل يا خارج از سازمان انجام شدهاند
يا اطالعات هزينهاي منتشر شده بهدست
ميآيند .اين روش كمهزينه و سريع است و
ميتواند پاسخگوي نيازهاي کالسهای  ۳یا ۴
( )Budget Estimateباشد.
8
■ روشهـاي پارامتريـك  :كـه بـا اسـتفاده
از اطالعـات هزينـهاي پروژههـاي گذشـته،

بـرآورد را بـر اسـاس يـك متغیـر خـاص ارائه
ً
مثلا بـرآورد هزينـهی احـداث
ميدهنـد.
يـك تانـك ذخيـرهی نفتخـام بـه ازای هـر
بشـكه .ايـن نـوع بـرآورد ،نيازهـاي كاربـردي
مربـوط بـه کالسهای ۴یـا  )ROM( ۵را تأمين
مينمايـد.
■ روشهاي ابتكاري يا سرانگشتي :9كه بر
مبناي استفاده از تجربيات افراد خبره و قواعد
كلي مورد قبول آنها ،برآورد هزینهی طرح یا
پروژه را انجام میدهند و معموالً در کالس ۵
استفاده ميشوند.
معموالً دیده میشود که اغلب روشها و
دستورالعملهای منتشر شده برای برآورد
هزینه ،بر کالسهای  ۱و  ۲متمرکز شدهاند که
نمونهی آنرا میتوان در بخشنامههای سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور تحت عنوان
فهارس بهای واحد رشتهها مالحظه کرد .در
حال حاضر مشاوران و شرکتهای مهندس
مشاور ،بهصورت گسترده از این نشریات و
دستورالعملها استفاده میکنند .اما باید توجه
داشت که انجام برآورد در اولین مراحل
دورهی عمر پروژه که مبدأ تصمیمگیریهای
کالن است و ابعاد یا احجام بستههای کاری
بهصورت کامل مشخص نشدهاند ،از اهمیت
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 3هزینه ی موارد پیش بینی نشده
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ویژهای برخوردارند.
اصوالً تهیهی دستورالعملهای یکسان برای
کالسهای  ۳و باالتر ،کاری بسیار دشوار
و پرچالش است که بهمیزان بلوغ سازمانی
و سطح حرفهای بودن هر شرکت بستگی
دارد .بنابراین وجود اطالعات ثبت شده
از پروژههای انجام شدهی قبلی و همچنین
سیستمی که بتواند تجربیات افراد خبرهی
شاغل در سازمان را ثبت و ضبط نماید
میتواند کمک شایانی در این خصوص باشد.
همچنین برای برآورد هزینه در کالسهای  ۳و
باالتر معموالً متدولوژی و قاعدهی یکسانی که
کارکرد فراگیر داشته باشد تعریف نشده است.
بنابراین الزم است برای گروههای مختلف
طرح یا پروژه که انجام آنها در هر سازمان
یا بنگاه رایج است متدولوژیهای مناسب
توسط نخبگان آن سازمان تدوین و بهطور
پیوسته بهروزرسانی شوند .در شرکتهایی که
موضوع مدیریت دانش و ثبت درسآموختهها
مورد توجه قرار گرفته ،بسط و توسعهی دائمی
دستورالعملها و خطوط راهنما ،برای برآورد
هزینه در کالسهای فوق ،امری رایج و مهم
بهحساب میآید و از نتایج آن بهصورت یک
سرمایهی سازمانی محافظت میشود.
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