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 خصوصی –با تأکید بر مشارکت عمومی  مین مالیبررسی ابزارهای نوین تأ

 2، سجاد شکری1سجاد صفری اصل
 

 چکیده

 یبرا و بهداشت و... آموزش و ارتباطات، ونقلحمل برق، تأمین از قبیل عمومی خدمات

و  عهتوسدرحالثر کشورهای در اک اقتصادی دارند. رشد سریع اهمیت بسیار جامعه بقای

ردیده گ زیربنایی و زیرساختی هایپروژهیافته، موجب تقاضای پایدار جهت ایجاد توسعه

-دولت اتنهنهکه  استهای کالنی سرمایه کارگیریبهمستلزم  هاانجام این نوع پروژه .است

ز موارد در بسیاری امطلوب تأمین مالی نمایند بلکه  طوربهها را توانند آنبه تنهایی نمی ها

 به از کشورهاها را هم ندارند، به همین دلیل بسیاری تخصص الزم برای اجرا کردن آن

خصوصی روی -ها از طریق مشارکت عمومیتأمین مالی و اجرا و مدیریت این پروژه

برای  منابع درآمدی پایدار کمبود دلیل بهنیز  دولت جمهوری اسالمی ایران اند.آورده

ین دولت و همچن سازیکوچکهای زیرساختی و زیربنایی کشور، لزوم تأمین مالی پروژه

ششم برنامه قانون  موجببهقانون اساسی،  44ل های اصدر راستای اجرایی کردن سیاست

و اشکال گوناگون آن تأکید دارد. شناخت  PPPتوسعه و سایر اسناد باالدستی به استفاده از 

فاده از آن، جایگاه ایران و همچنین آگاهی از ، آگاهی از وضعیت جهانی استPPPتر دقیق

مک تواند کمفاد قانونی مصوب شده در راستای مشارکت بیشتر بخش خصوصی می

 های اجرایی جهت تحقق اهداف توسعه نماید.شایانی به دستگاه
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 مقدمه - 1

شهرها، به کالن رویهبیهای های اخیر رشد سریع جمعیت شهری، مهاجرتدر سال

 ایهپروژههای فرسوده شهری، ضرورت انجام توسعه شهری، نوسازی و ترمیم بافت

اری، های تجها، تأسیس مجتمعها، جادهها، پلزیربنایی و زیرساختی مانند ساخت بزرگراه

 یشازپبیشومی، تأمین مسکن برای شهروندان و غیره را عم ونقلحملبهبود سیستم 

 ،هااین پروژهانجام مین مالی جهت (. تأ1970نمایان ساخته است )فیروز زارع و برجی، 

-ترین چالشیکی از اساسی عنوانبهها برداری از محصوالت و خدمات ناشی از آنبهره

فراوان ناشی از انجام این باشد. بار مالی می توسعهدرحالهای پیش روی کشورهای 

مین مالی این خدمات با ها جهت تأشود تا دولتها باعث میها بر بودجه دولتپروژه

 گیری ازها ناچار هستند تا با بهرهکنند. لذا دولتمشکالت زیادی دست و پنجه نرم 

های زارها و ابخود را تأمین نمایند. روش موردنیازابزارهای نوین تأمین مالی، منابع 

د باشنهای خاص خود را دارا میویژگی هرکدامگوناگونی برای تأمین مالی وجود دارد که 

، این ابزارها و هاآنو میزان ریسک  گذاریسرمایهو بسته به نیازها، توان مالی، شرایط 

از گذشته تا به امروز بنا (. 1971پور، شوند )مصطفیها انتخاب و به کار گرفته میروش

به دالیلی نظیر باال بودن هزینه، طوالنی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و 

ها بر عهده بخش عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت

های دولتی و عمومی بوده است. اما امروزه، واضح عمومی و یا همان دولت و سازمان

ب تواند به ایجاد بهینه و مناسبخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمیاست که 

 ها نزد بخشبسیاری از تخصص چراکهها بپردازد، زیربنایی و زیرساخت تأسیسات

توانایی باالتری در مدیریت منابع و  معموالًتر است و بخش خصوصی خصوصی قوی

 بررسی ضمن حاضر پژوهش(. 1970د )روزنامه دنیای اقتصاد، ها دارزمان در پروژه

 مومیع مشارکت ضرورت بررسی به مختلف، مالی تأمین ابزارهای علمی ادبیات اجمالی

 نجم وپ سالهپنج هایبرنامه و ایران خصوصاً زمینه این در کشورها تجربه و خصوصی –

 نایزیرب در شیوه این کاربست زمینه در را الزم پیشنهادات و پردازدمی توسعه ششم

 .دهدمی ارائه توسعه
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 مبانی نظری -2

در  یجایگاه مهم از ها بوده وها یکی از اصول زیربنایی مدیریت پروژهتأمین مالی پروژه

سطوح مدیریت استراتژیک برخوردار است. اهمیت تأمین مالی از این جهت مورد تأکید 

پذیر نخواهد ای بدون انتخاب روش مناسب تأمین مالی امکاناست که شروع هر پروژه

بود و انتخاب روش نامناسب تأمین مالی یکی از عوامل اصلی بروز تأخیرات و یا توقف 

(. رشد سریع اقتصادی در کشورهای 1936پور و موسوی، پروژه است )صیرفیان

ایی های زیربنها موجب شده تا به توسعه امکانات و طرحو تغییر نگرش آن توسعهدرحال

، قلونحملهای گذاری کالن در زمینهاین کشورها بدون سرمایه توجه خاصی مبذول کنند.

نیرو، مخابرات، نفت و گاز و... قادر نخواهند بود تا رشد اقتصادی خود را در سطح 

مین منابع مالی اندیشیدن راهکارهای تأ (.49: 1930مطلوبی حفظ نمایند )شیروی، 

از به انجام رسیدن پروژه است، موردنیاز پروژه از مراحل ابتدایی جهت حصول اطمینان 

پروژه باید به تمام موارد و  سنجیامکاندر انتخاب روش مناسب تأمین مالی در مرحله 

کشور میزبان پروژه، صنعت  ازجملههای مختلف درگیر در پروژه های بخشخواسته

دهنده، مسئله های قرضکنندگان، بانکمرتبط با پروژه، پیمانکاران، خریداران، تهیه

های در پروژه توجه کرد و سپس با توجه به ارجحیت تمام بخش طورکلیبهها و ریسک

 (. 1971 عبدی، زاده وها به انتخاب روش مناسب پرداخت )امینو اهمیت هرکدام از آن

 مین مالیتأتعریف  -1 -2

 مدت و بلندمدت اطالقصورت میانتأمین مالی به فرآیند تمرکز منابع مالی سرمایه به

از اعتبار جای در دست داشتن پول نقد، دهد بهگردد. تأمین مالی به نهادها اجازه میمی

ند یگذاری در پروژه یا دیگر مبادالت اقتصادی خود استفاده نمابرای خرید کاال، سرمایه

-های تأمین منابع الزم برای سرمایهترین روشیکی از مهم (.1970رجی، زارع و ب)فیروز 

پایین بودن  واسطهبه توسعهدرحالانداز داخلی است. در اکثر کشورهای گذاری ، پس

انداز هم صورت گیرد، انداز ملی در سطح پایینی بوده و اگر پسسطح درآمدها، حجم پس

 گذاری منجر نخواهدباشد و در نهایت به سرمایههای غیرمولد اقتصادی میدر بخش غالباً
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ذاری گبا کمبود منابع مالی برای سرمایه توسعهدرحالشد. به همین دلیل اغلب کشورهای 

 (.1970مواجه هستند )فیروز زارع و برجی، 

 مین مالیابزارهای تأ -2 -2

ه در پیش توان برای اجرا و تأمین مالی پروژای رویکردهای مختلفی میدر هر پروژه

گرفت، انتخاب رویکرد مناسب برای انجام و تأمین مالی پروژه از تصمیماتی است که در 

روژه تژیک در مدیریت پااز تصمیمات استر اصطالحبهشود و ابتدای هر پروژه گرفته می

 است، که بسته به شرایط اقتصادی، قانونی، فرهنگی و سیاسی هر کشور و همچنین

در  .(1971زاده و عبدی، )امین ها متفاوت استپروژه این روشهای خاص هر ویژگی

ها و ابزارهای تأمین مالی را به دو صورت تأمین مالی توان روشکلی می بندیتقسیمیک 

 .(1970)فیروز زارع و برجی،  نمود بندیتقسیمداخلی و خارجی 

 های تأمین مالی بر اساس محل تأمینانواع روش -2-2-1

  داخلیتأمین مالی 

 تأمین مالی خارجی 

 تأمین مالی داخلی -2-2-1-1

باشند، منابع الزم برای تأمین مالی ترین اقسام آن به شرح ذیل میدر این روش که مهم

 .(1937)مهربانی،  گرددها از محل منابع داخلی تهیه میپروژه

 دولت شدهبینیپیشهای تأمین مالی از محل بودجه 

 برای مشارکت مردمی شدهبینیپیشهای تأمین مالی از محل بودجه 

 تأمین مالی از طریق ایجاد شرکت مختلط مردمی و دولتی 

 های سهامی عام مردمیتأمین مالی از محل ایجاد شرکت 

 ها در مقابل وثایقتأمین مالی از طریق دریافت تسهیالت از بانک 

 تأمین مالی از طریق عقود اسالمی 

 الت در مقابل اسناد بانکیتأمین مالی از طریق دریافت تسهی 
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 اوراق بهادار تأمین مالی از طریق دریافت تسهیالت 

 تأمین مالی از طریق دریافت تسهیالت قراردادهای همکاری 

 اوراق قرضه داخلی شتأمین مالی از طریق فرو 

 تأییدشده قبالًهای اعطایی تأمین مالی از محل اعتبار در حساب جاری یا وام 

 گذارییههای سرماتشکیل صندوق 

 ها به اوراق بهادارتبدیل دارایی 

 المللیبینتأمین مالی خارجی و  -2-2-1-2

های مختلفی جهت تأمین منابع از خارج وجود دارد. ها در دنیا، شیوهبرای اجرای پروژه

کنند می بندیهای جذب منابع خارجی را به دو گروه تقسیمبندی کلی شیوهدر یک تقسیم

 (:1970برجی، )فیروز زارع و 

 های قرضی )استقراضی(الف( روش

-دهنده دریافت و وامهای قرضی میزان وام مورد نیاز از کشور یا مؤسسه وامدر روش

. بپردازد دهندهوامگیرنده موظف است در سررسیدهای مقرر اقساط بازپرداخت آن را به 

پذیرد و تمام انواع را نمیگونه ریسکی دهنده هیچها کشور یا بانک وامدر این روش

 گیرنده است.ریسک متوجه وام

 های قرضی:انواع روش

 فاینانس 

 ها و مؤسسات مالی خارجیاستفاده از تسهیالت اعطایی بانک 

 ( استفاده از تسهیالت بانک توسعه اسالمیIDB)1 

 المللی پولصندوق بین  (IMF)2 

 ( بانک جهانیWB)9 

 شرکت مالی بین( المللیIFC)4 

                                                                 
1. Islamic Development Bank 

2. International Monetary Fund 
3. World Bank 
4. International Finance Corporation  
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  1همکاری مالی -تسهیالت سندیکایی 

 یوزانس 

 خطوط اعتباری 

 گذاری(های غیرقرضی )سرمایهب( روش

 دهکننگذاری هستند که طی آن تأمینهای سرمایههای تأمین مالی غیرقرضی، روشروش

منابع مالی در فعالیت یا طرح موردنظر،  کارگیریبهمالی با قبول ریسک ناشی از  منابع

گذاری شده را از عملکرد اقتصادی فعالیت یا انتظار برگشت اصل و سود منابع سرمایه

های تأمین مالی به روش گونهاینگذاری دارد. به همین دلیل است که طرح مورد سرمایه

د متصل سررسی ابزارهای تضمینی بانکی و دولتی برای بازپرداخت بدون قید و شرط در

رگشت ها، فرایند بگذارینیستند، بلکه دولت میزبان با حمایت قانونی از این نوع سرمایه

اصل و سود سرمایه خارجی را با توجه به شرایط قراردادهای مربوط و ضوابط مرجع 

 (.1932کند )قاسمی، کننده از طریق تأمین و فروش ارز از نظام بانکی تسهیل میتصویب

  2جبرانیمعامالت 

 بیع متقابل 

 قراردادهای خرید متقابل 

 قراردادهای ساخت، بهره( برداری و انتقالB.O.T) 

در کشورها و ضعف مالی  سازیخصوصیهای اخیر با اهمیت یافتن مبحث در طی سال

های زیربنایی، نیاز به حضور فعال بخش گذاری طرحها در سرمایهو اجرایی دولت

ی ها نیز با اعمال مشوقاتشود و دولتاحساس می ازپیشبیشها خصوصی در این فعالیت

های زیربنایی دارند. های بخش خصوصی در پروژهگذاریسعی در باال بردن سرمایه

 عنوانبهذیل،  شدهمطرحخدمات عمومی همواره به دالیل  تأمینها و توسعه زیرساخت

 (:2014، 9)شارما و بیندالباشد های بخش عمومی میترین فعالیتمهم

                                                                 
1. Sendicate Loan- Confinance 
2. Compensation Trade 
3. Sharma and Bindal 
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 ترسمی به فقر را کاهش و اقتصادی رشد در هاوجود زیرساخت حیاتی نقش هادولت( 1

 . اندشناخته

 هب دسترسی اندکرده تالش هادولت ،"ضروری" و "عمومی کاالهای" ماهیت دلیل ( به2

 کنند. تأمین بازار شرایط به توجه بدون را شهری خدمات

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ورود بخش خصوصی به این ( در برخی مناطق به دالیل 9

 و عمومی خدمات . بنابراین ارائهروستروبههای فراوانی مناطق با سختی و چالش

فشارهای ناشی از افزایش  افزایش با ،حالبااین. است بر عهده دولت هازیرساخت

 یازهاین به رسیدگی برای دولت توانایی توسعه، روندهای سایر و شهرنشینی جمعیت،

این باعث شده است که . است شده محدود شدت به سنتی ابزارهای وسیلهبه عمومی

به بخش خصوصی برای ایجاد  ایفزایندهها در سراسر جهان توجه دولت

خصوصی  –عمومی و ارائه خدمات عمومی از طریق مشارکت عمومی  هایگذاریسرمایه

 داشته باشند. 

 خصوصی –مشارکت عمومی  -3 -2

تواند لغتی با معنای گسترده است که می PPPخصوصی یا همان  –مشارکت عمومی 

 برداری تا یکواگذاری مدیریت بهره مدتکوتاهطیفی از یک فرم و شکل ساده قرارداد 

-ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهرهشامل تأمین منابع مالی، برنامه بلندمدتقرارداد 

 (.1971در برگیرد )سازمان برنامه و بودجه استان سمنان،  برداری، نگهداری و ... را

سایر  ی است که در آن بخش عمومی )دولت یاخصوصی مکانیزم –مشارکت عمومی 

، ونقلحملالب، بنایی )اعم از آب و فاض تأمین خدمات زیر منظوربهنهادهای حکومتی( 

تجربه و منابع های بخش خصوصی )اعم از دانش، تسالمت، آموزش و ...( از ظرفی

 (.1971)سازمان برنامه و بودجه استان سمنان، نماید مالی( استفاده می

ای از ارتباطات ممکن میان نهادهای خصوصی به مفهوم گسترده -ی مشارکت عمومیواژه

های دیگری که ها و دیگر خدمات است. واژهعمومی و خصوصی در زمینه زیرساخت

ت بخش مشارک»توان چنین نام برد: شوند را میرفته میهایی به کار گبرای چنین فعالیت
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یکدیگر نیز مورد اشاره قرار  جایبهها گرچه این واژه«. 2سازیخصوصی»و « 1خصوصی

مشارکت »از منظر بانک توسعه آسیا . (1972)جاودانی ،گیرند، اما متفاوت از یکدیگرند می

ش عمومی بخ هاآن درشود که گذاری اطالق میهای سرمایهخصوصی به پروژه –عمومی 

گیرد ب عهده برداری پروژه را برمین مالی، ساخت و بهرهبا مشارکت بخش خصوصی، تأ

سهم مشارکت هر یک از شرکا بین  اندازی پروژه هم به نسبتمدهای ناشی از راهو درآ

های بازار و فلسفه میالدی، مدیریت دولتی جدید 1770در طول دهه  «.ها تقسیم شودآن

 کهآنجاییازتحت تأثیر مدیریت دولتی در اکثر کشورها قرار داشتند.  ازپیشبیشمحور 

ها ن مسئولیتهای بیمیزان پیچیدگی مسائلی که باید حل شوند در نتیجه افزایش وابستگی

صوصی های خهای بیشتری بین بخشو طرفین درگیر افزایش یافته است، لذا مشارکت

های روشکه ذکر شد،  گونههمان (.1979)هاشمی و همکاران، ند و دولتی ایجاد شد

ها )بسته به وضعیت مالکیت و نحوه الگوتواند در طیف وسیعی از انواع انجام پروژه می

ها( مورد توجه باشد. این طیف از الگوی کامالً دولتی شروع تقسیم مسئولیت و ریسک

ن خصوصی مابی -الگوهای مشارکت عمومی کند. شده و تا کامالً خصوصی ادامه پیدا می

 آفرینی بخش خصوصی وابتدا و انتهای این طیف قرار داشته و بسته به میزان نقش

ها و وظایف او در پروژه )اعم از مدیریت، تأمین مالی، طراحی، ساخت، مسئولیت

 -)پرتال ملی مشارکت عمومیاند شامل طیفی مانند شکل زیر باشد توبرداری( میبهره

 (:1979خصوصی، 
 

        

                                                                 
1. Private sector Participation  
2. Privatization 

دولتی کامالً  

عملیات  
 عمرانی

قراردادهای  

 خدماتی

قراردادهای  
 مدیریت

نگهداری و  

برداریبهره  

قراردادهای  
 اجاره

 واگذاری امتیاز

BOT/BOO 

Joint 
Venture 

فروش جزئی 
هادارایی  

فروش کامل 
ها و  دارایی

ی  خصوص

کامل یساز  

ها  بخش دولتی مالک دارایی

 است.بردار آن و بهره
 (PPPخصوصی )-مشارکت عمومی

ها و  بخش خصوصی مالک دارایی

 بردار آن است.بهره

 کم دولت ینیآفرنقشمیزان  زیاد
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 خصوصی-ای قراردادهای عمومیشناسی پایه. چکیده گونه(1)جدول

 خدماتی قراردادهای دامنه
قراردادهای 

 مدیریتی

 قراردادهای 

 ایاجاره
 واگذاری

-اجرا -ساخت

 انتقال

 

ای از قراردادهای دسته

خدمات پشتیبانی 

گیری مانند اندازه

-مصرف، صورت

 حساب و ...

مدیریت تمامی 

عملیات یا موارد 

 اصلی

مسئولیت مدیریت، 

 عملیاتی و نوسازی

 عملیات تمامیمسئولیت 

برای فراهم ساختن منابع 

-مالی، اجرایی و سرمایه

 گذاری ویژه

گذاری در سرمایه

اجرای تمامی 

موارد اصلی مانند 

 آالتتعمیر ماشین

 خصوصی/ عمومی خصوصی/ عمومی عمومی عمومی عمومی مالکیت دارایی

  21-90 10-11 2-1 1-9 بندیزمان

مسئولیت 

و  دهیسازمان

 مدیریت

 خصوصی خصوصی خصوصی خصوصی عمومی

 خصوصی خصوصی عمومی عمومی عمومی گذاریسرمایه

 خصوصی خصوصی مشارکتی عمومی عمومی خطرپذیری تجاری

در  خطرپذیری
تمامی سطوح از 

سوی بخش 

 خصوصی

 باال باال محدود بیشینه/محدود کمینه

 های یکسانقیمت شرایط پرداخت

بهای ثابت و با 

برتری دادن به 
 انگیزه عملکردی

 تمامی یا بخشی از درآمد بخشی از درآمد
اغلب ثابت، برخی 

 پایه تولیدبر 

 شدید و مداوم پذیریرقابت

قرارداد  باریکتنها 

معمول  طوربه

 شودتجدید نمی

 ادتنها قرارد

نخستین، 

قراردادهای بعدی 

 بر پایه گفتگو

نخستین،  ادتنها قرارد

قراردادهای بعدی بر پایه 

 گفتگو

، گاهی باریکتنها 

همراه با گفتگو 

بدون رقابت 

 مستقیم

 موارد ویژه

برای  فادهمورداست

بخشی از راهبرد و 

بهسازی اثربخش 

 شرکت عمومی

حل جایگزین به راه

سازی هنگام آماده

برای مشارکت 

 تر خصوصیبیش

بهبود اثربخشی 

عملیاتی و تجاری؛ 

توسعه کارکنان 

 محلی

بهبود اثربخشی عملیاتی 

و تجاری؛ گردآوری 

 گذاریمنابع مالی سرمایه

 و توسعه کارکنان محلی

منابع گردآوری 

گذاری مالی سرمایه

و توسعه کارکنان 

 محلی

 هامسائل و چالش

نیازمند توانایی برای 

اداره قراردادهای 

گوناگون و اجرای 

 قراردادهای 

ممکن است 

مدیریت، کنترل 

زیادی بر عوامل 

کلیدی نداشته 

باشد؛ مانند منابع 

ای، سیاست بودجه
 کارکنان و...

احتمال کشمکش 

میان اعضای بخش 

عمومی مسئول 

گذاری و سرمایه

کارگزاران بخش 

 خصوصی

-چگونگی جبران سرمایه

ها و اطمینان از گذاری

نگهداری خوب در بازه 

ساله  10تا  1زمانی 

 قرارداد

نیازمند بهبود  الزاماً

اثربخشی عملیات 

مدام نیست؛ ممکن 

است نیازمند 

 ضمانت باشد.

 (90: ص 1972) منبع: جاودانی
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 خصوصی - عمومیمشارکت  تمایزوجه  -2-3-1

یری گشود و بهرهخصوصی تنها با هدف تأمین مالی پروژه انجام نمی -مشارکت عمومی 

های ، مهارتیهای بخش خصوصی مانند دانش و تجربه تخصصاز دیگر ظرفیت

 توضیح اینتواند مورد توجه باشد؛ با می نیزمنابع  بهینهجهت مصرف  انگیزهمدیریتی، 

ه بخش ب بیشتر مسئولیتانتقال ریسک و  دلیلبه  خصوصی - عمومیکه در مشارکت 

، شورسازمان برنامه و بودجه کخواهند داشت ) بیشتری تأثیرعوامل فوق  نتایج، خصوصی

1979). 

  و پیمانکاری در میزان سپاریبرونخصوصی با قراردادهای  -تفاوت مشارکت عمومی 

به بخش خصوصی و همچنین در نحوه پرداخت به او  شدهمنتقلریسک و مسئولیت 

و پیمانکاری بر اساس حجم عملیات  سپاریبرونباشد. پرداخت در قراردادهای می

خصوصی بر اساس نتایج  -بوده اما در مشارکت عمومی  (Output) شدهانجام

 خانه فاضالبمثال در پروژه احداث تصفیه عنوانبهباشد. می (Outcome) شدهحاصل

در حالت پیمانکاری بر اساس میزان پیشرفت مستحدثات پروژه به پیمانکار پرداخت 

رداری بگیرد )فارغ از اینکه پروژه با چه هزینه یا زمانی تکمیل و به بهرهصورت می

ود و برداری شپروژه تکمیل و بهره کهدرصورتیبرسد( اما در حالت مشارکتی تنها 

لوب عینیت پیدا نماید، بازپرداخت سرمایه محصول پروژه )پساب( با کیفیت مط

شود. بخش خصوصی از محل عواید پروژه یا خرید خدمت بخش عمومی تأمین می

به بیان دیگر در روش پیمانکاری تکیه بر روی انجام عملیات عمرانی بوده اما در 

ت ای و افزایش کمیت و کیفیهای توسعهروش مشارکتی تکیه بر روی انجام فعالیت

 .خدمات زیربنایی است ارائه

 سازی کاملدر حالت کلی تفاوت خصوصی (Full Privatization)  با مشارکت عمومی

های فیزیکی و غیرفیزیکی )اعم از مستحدثات، خصوصی در انتقال کامل دارایی -

 .باشدزمین، برند( و کنترل و نظارت کمتر بخش عمومی می
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 تجربه کشورها -4

سابقه طوالنی در بسیاری از کشورها دارد، اما محبوبیت آن خصوصی -مشارکت عمومی

میالدی رو به افزایش نهاد. در این مقطع، تفکر بخش خصوصی ارائه شد  1730از دهه 

و از آن در بخش دولتی استفاده شد و معیارهای بازار محور برای تأمین و ارائه محصوالت 

 و خدمات دولتی اعمال شدند.

 60و  10های ر آمریکا دارد. در دههدیشترین سابقه را خصوصی ب-مشارکت عمومی

ای ابزاری بر عنوانبهخصوصی در آمریکا توسط دولت فدرال -میالدی، مشارکت عمومی

ری و توسعه اقتصاد محلی گذاری در زیرساخت شهتحریک بخش خصوصی به سرمایه

ها به ابزار مطمئنی آن(. 1777، 9؛ لیندر1792، 2؛ بیورگارد1732، 1)فوسلر و برگر اجرا شد

های و کمک 1793که سیاست ملی شهری  در طول ریاست جمهوری کارتر تبدیل شدند

-گذاری خصوصی به سرمایههای سرمایهتوسعه شهری باعث شدند تا شهرها از یارانه

ه گیری بخصوصی برسند. دولت ریگان این جهت-ت عمومیهای مشترک مشارکگذاری

را با کاهش اندازه دولت فدرال و نقش آن در  گذاری خصوصیسمت سرمایه

های اصطالحاً راه سوم افزایش داد. دولت کلینتون از سیاستمحلی  هایگیریتصمیم

یکی از اجزای اصلی سیاست  عنوانبهخصوصی را -حمایت کرد و مشارکت عمومی

رد. کشهری ترویج داد. دولت کلینتون روی اهمیت مشارکت تمام جامعه محلی تأکید می

گذاری تجاری در آمریکا شدید است چون در آنجا وابستگی دولت محلی به سرمایه

(. اهمیت باالی 1979، و همکاران گونه کمک  ایالتی و فدرالی وجود ندارد )هاشمیهیچ

شود. تجربه برخی از کشورهای خصوصی تنها به آمریکا و محدود نمی-مشارکت عمومی

 :ادامه ذکر گردیده است در نیز دیگر

 ایرلند-

به پیشنهاد کارشناسان ایرلندی، دولت طرح قانونی ورود بخش خصوصی را در سال 

مشارکت بخش خصوصی  پروژه 96، 2009تا جایی که در نیمه سال تأیید نمود،  1773
                                                                 

1. Fosler and Berger 
2. Beauregard 
3  . Linder 



12 
 

تر کوچک پروژه 100و حدود  میلیون پوند برای هر پروژه 1و عمومی با ارزشی بالغ بر 

 2000های ها، بین سالهای زیرساختگذارییگر تعریف و تصویب شد. مجموع سرمایهد

میلیارد پوند آن با استفاده از روش  31/1میلیارد پوند بوده است که  19/6حدود  2006تا 

ها مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام گرفته است؛ گرچه فرآیند انجام برخی پروژه

بینی دقیق و شفاف برخی اجزای کلیدی به کندی به دلیل نوع قرارداد و عدم پیش عمدتاً

  (.2004، 1المللی پول)صندوق بین طول کشیده است شیازپشیبپیش رفته است و 

 بریتانیا-

-معتقد بود که دولت مرکزی باید به نفع بهره 1797سال  کارمحافظهدر بریتانیا، دولت 

میالدی در بریتانیا،  1730خصوصی کنار بکشد. در اواخر دهه های برداری از سرمایه

روش مطلوب  عنوانبهخصوصی  -های عمومیدولت تاچر سعی کرد تا از مشارکت

ای که مقامات محلی را تشویق )برنامه 2احیای اقتصادی استفاده نماید. برنامه چالش شهر

ین محلی نمود( جایگز یوکارهاکسبهایی برای احیای اقتصادی با مشارکت به ارائه طرح

 (.1979، و همکاران )هاشمی های توسعه شهری شدشرکت

 شیلی-

شیلی در زمینه مشارکت بخش خصوصی و عمومی از تجربیات موفقی برخوردار بوده و 

های زیرساختی بزرگ در این کشور از طریق مشارکت بخش از پروژه یتوجهقابلبخش 

با ارزش تقریبی  پروژه 96، 1774خصوصی و عمومی انجام شده است. برای مثال در سال 

پروژه  24، که میلیارد دالر با روش مشارکت بخش خصوصی و عمومی آغاز گردید 1/1

-عامل موفقیت شیلی در پروژه رینتمهم شد.فرودگاه را شامل می 7عمومی و  ونقلحمل

عمومی ، ساختار قانونی شفاف و دقیقی است که در -های مشارکت بخش خصوصی

ها و نیز طراحی چارچوب توافق مالی مناسب بین شریک زمینه پروپوزال و تعریف پروژه

دولتی و شریک بخش خصوصی حاکم است. همچنین ارزیابی و پایش منظم شرایط 

                                                                 
1. International Monetary Fund 
2. City Challenge 
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ر طول زمان ساخت هر پروژه، همواره از سوی شرکای دولتی اجتماعی و محیطی د

 (.2004المللی پول، )صندوق بین گیردقرار می موردتوجه

 چین-

برای بهبود کمی و کیفی   30خصوصی از اواسط دهه -اولین دوره مشارکت عمومی

میالدی  70شروع و تا اواسط دهه سیسات مختلف زیرساختی در راستای رشد اقتصادی أت

بود که با همکاری یک  BOTاولین پروژه موفق « شن ژن»نیروگاه  طول انجامید. پروژهبه 

های ، استفاده از این شیوه در پروژه70کنگی به انجام رسید. در اواسط دهه شریک هنگ

در پایان   BOT هایگذارینخستین موج رشد سرمایهمختلف به شدت افزایش یافت و 

به  دولتیموج در شروع قرن بیستم و با توجه کارشناسان  دومین .به اتمام رسید 70دهه 

 عنوانبه ازیموردنبا میزان تأسیسات  سیسات زیرساختی موجودأشکاف موجود بین میزان ت

ف شکا این ازآنجاکهترین موانع رشد و توسعه اقتصادی چین آغاز شد. یکی از اصلی

های مشارکت عمومی های دولتی نبود، نیاز به استفاده از شیوهبا سرمایه میترمقابل

های قانونی جهت دولت محدودیتو به همین  افزایش یافت BOT ازجملهخصوصی 

 ها و بناهای ورزشی المپیکبرای مثال اغلب استادیومرا کاهش داد.  موجود در این زمینه

  .(2006، 1سیایی)بانک توسعه آ پکن به این شیوه ساخته شدند

  در سطح دنیا و منطقه های زیربناییهوضعیت مشارکت خصوصی در پروژ -5

 جهانی PPIگذاری سرمایه روند -1-5

گذاری در ، برای اولین بار تعهدات سرمایه2019در سال بر اساس گزارش بانک جهانی، 

های فناوریهای حیاتی و شامل زیرساخت توسعهدرحالبازارهای نوظهور و کشورهای 

رفته گذاری صورت گ. به طوریکه در این سال کل سرمایهبوده استاطالعاتی و ارتباطاتی 

میلیارد دالر بوده  79پروژه،  904برای  2(PPI) ها توسط بخش خصوصیدر زیرساخت

این  ده است.درصدی برخوردار بو 99ز یک افزایش ا 2016است که نسبت به سال 

رهای کشو) شرق آسیا انجام چند مگاپروژه در گذاری درسرمایه ناشی از افزایش چشمگیر
                                                                 

1. Asian Development Bank 
2. Private Participation in Infrastructure 
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-باشد. با این همه رقم سرمایهدر جنوب آسیا می و همچنین پاکستان (چین و اندونزی

های گذاری، از متوسط سرمایه2019ها در سال گذاری بخش خصوصی در زیرساخت

تعداد  باشد.کمتر میدرصد  11 میلیارد دالر(، 10703) سال اخیر 1بخش خصوصی طی 

 230از برخوردار بوده است ) 2016نسبت به سال درصدی  7ایش ها نیز از افزپروژه

 رطوبهاین افزایش  افزایش یافته است(. 2019پروژه در سال  904به  2016در سال  پروژه

کشور  ،پروژه( 21پروژه به  2)از  کشور مصر ها درعمده ناشی از افزایش محسوس پروژه

 بوده است.پروژه(  49پروژه به  92از و کشور هند ) پروژه( 99 پروژه به 64 ازچین )

-داد پروژهزیادی در تع نسبتاًو کلمبیا یک کاهش  همچنین کشورهایی نظیر برزیل، ترکیه

گذاری بخش کشور از سرمایه 12، 2019در سال  طورکلیبه اند.هایشان تجربه کرده

گذاری ( زیر، میزان کل سرمایه1نمودار ) اند.مند بودهبهرهها خصوصی در زیرساخت

و  های حیاتی و فناوری اطالعات و ارتباطاتگذاری در بخش، میزان سرمایهشدهانجام

 دهد.را نشان می 2019-2003های ها طی سالتعداد پروژه
 (2019-2003) توسعهدرحالدر بازارهای نوظهور و کشورهای  PPIمیزان  (.1نمودار )

 
 .(2019: بانک جهانی )منبع

دالر بوده  PPI 1409سرانه  2019در سال شود، ( مالحظه می2که در نمودار ) طورهمان

نسبت   PPIهمچنین میزان  درصد افزایش یافته است. 91، 2016است که نسبت به سال 

 افزایش یافته است. 2019درصد در سال  0094به  2016در سال  درصد 0021از  GDPبه 
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 GDP ها سهم خیلی پایینی ازگذاری در زیرساختایههمچنین الزم به ذکر است که سرم

 دهد.، تشکیل میتوسعهدرحالی نوظهور و کشورهای در بازارها را
 GDP (2003-2019)( به PPI)درصدی ( و نسبت PPI)سرانه  .(2) نمودار

 
 .(2019جهانی )منبع: بانک 

میلیون  909به  2016میلیون دالر در سال  224از  ارزشیها به لحاظ میانگین اندازه پروژه

سال گذشته حدود  1ها طی پروژه میزان ارزشیرسیده است. همچنین  2019دالر در سال 

عدد با میانگین  20، 2019ها در سال تعداد مگاپروژه زایش داشته است.یون دالر افلیم 296

درصد از  40) 2016عدد در سال  19( در مقابل PPIدرصد از کل  11میلیارد دالر ) 204

ها، میانه و میانگین ( گزارشی از تعداد پروژه2در این راستا جدول ) باشد.می( PPIکل 

( 2016-2012ها را در بازه زمانی )پروژه ارزشها و همچنین سقف دالری حجم پروژه

 .کندارائه می
 (میلیون دالر) ها به لحاظ کمی. وضعیت پروژه(2جدول)

 وژهپردر یک گذاری بیشترین میزان سرمایه میانگین میانه هاتعداد پروژه سال

2012 614 237 74 11491 

2019 410 219 101 9920 

2014 993 943 39 10619 

2011 941 941 39 96091 

2016 230 261 71 1170 

2019 904 910 109 6332 

 .(2019منبع: بانک جهانی )
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 هامشارکت خصوصی در زیرساخت گستره جغرافیایی -5-2

های طی سال PPI شدهانجامهای گذاریسهم منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه از کل سرمایه

 میلیارد دالر 47یعنی  به بیشترین مقدار خود 2019اخیر افزایشی بوده است و در سال 

کشورهای شرق آسیا و  برعکس. (PPIگذاری درصد از کل سرمایه 19رسیده است )

درصد در  61از  ئیبااقیانوسیه، سهم کشورهای منطقه آمریکای التین و حوزه دریای کار

کاهش یافته است. سهم منطقه منا )خاورمیانه و  2019درصد در سال  21به  2016سال 

 2019درصد ثابت باقی مانده بود در سال  2های اخیر که حدود طی سال شمال آفریقا(

درصد  6به  PPIگذاری افزایش سه برابری را داشته است و سهم منطقه منا از کل سرمایه

میلیارد دالر(،  1901پروژه با  99در سطح کشوری نیز، پنج کشور چین ) رسیده است.

میلیارد دالر(، برزیل  306پروژه با  20(، مکزیک )میلیارد دالر 1104پروژه با  11اندونزی )

میلیارد دالر( در زمینه  107 پروژه با 4میلیارد دالر( و کشور پاکستان ) 909پروژه،  24)

 13میلیارد دالر،  1401در مجموع این پنج کشور با جذب  د.نباشپیشتاز می PPI جذب

اند که نسبت اختصاص داده گذاری جهانی در این بخش را به خوددرصد از کل سرمایه

 درصدی داشته است. 10و  6سال اخیر به ترتیب کاهش  1و میانگین  2016به سال 

، تنها در زمینه PPIگذاری سرمایه درصد سهم از 17ا در اختیار داشتن کشور چین ب

شده است و همچنین میلیارد دالر برای اجرای سه مگاپروژه 19موفق به جذب  ونقلحمل

 109پروژه انرژی بوده است که منجر به افزایش  96در  مشارکت خصوصیذب قادر به ج

 گیگاوات انرژی به ظرفیت تولید انرژی کشور خواهد شد. 

میلیارد دالر  107برابری موفق به جذب  9منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز با افزایش 

های گذاریسرمایهاین افزایش چشمگیر در درجه اول به خاطر سرمایه شده است. 

پروژه  21باشد. بطوریکه کشور مصر با توسط کشورهای اردن و مصر می شدهجذب

پروژه آن متعلق به  24پروژه،  21میلیارد دالر شده است که از این  207موفق به جذب 

ران گذاهای دولت در راستای تشویق سرمایههای تجدیدپذیر در نتیجه سیاستانرژی

بوده است. همچنین کشور اردن نیز با  1در پارک خورشیدی بنبانگذاری جهت سرمایه

                                                                 
1. Benban 
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ها مربوط به نیروگاه سوخت پروژه که بیشتر این پروژه 6میلیارد دالر برای  207 جذب

طقه در من مشارکت بخش خصوصیابل توجهی را در زمینه جذب نقش قباشد، شیل می

گذاری مختلف در سرمایه کشورهایها و سهم منطقه( 4( و )9نمودار ) .ایفا نموده است

PPI ( نشان 2019-2003را طی بازه زمانی )دهدمی.  
 PPI (2003-2019)گذاری ف جهان از سرمایهلسهم مناطق مخت -(9نمودار )

 
 (.2019منبع: بانک جهانی )
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 PPI (2003-2019)گذاری سهم کشورهای مختلف جهان از سرمایه (.4نمودار )

 
 (.2019بانک جهانی )منبع:         

 هاروندهای بخشی مشارکت خصوصی در زیرساخت -2-5

میلیارد دالر برای  1107بخش انرژی با جذب  2019ق گزارش بانک جهانی، در سال مطاب

درصد( و  16های دیگر از آن خود کرده است )پروژه بیشترین سهم را بین بخش 209

 در جایگاه دوم قرار دارد پروژه 66برای  میلیارد دالر 9601با جذب  ونقلحملبخش 

میلیارد  9پروژه و جذب  1های فناوری اطالعات و ارتباطات )با بخشو  درصد( 97)

های بعدی میلیارد دالر( در جایگاه 107پروژه و جذب  90با دالر( و آب و فاضالب )
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نشان داده  2019تا  2003های مختلف طی بازه ( سهم بخش1اند. در نمودار )قرار گرفته

 شده است.

 هاهای خصوصی در زیرساختهای مختلف از مشارکتسهم بخش(. 1نمودار )

 
 (.2019منبع: بانک جهانی )

گذاری سرمایه تعهدپروژه که  292پروژه از کل  163جزئیات تأمین مالی  2019در سال 

 21دهنده سهم در دسترس بود که نشانمیلیارد دالری را داشت  6106 به ارزش مشترک

ا هدر تأمین مالی پروژهمنابع بخش خصوصی  یدرصد 41 و سهمبخش عمومی  یدرصد

جزئیات بیشتر در . تعلق داردای نهادهای توسعهبه نیز  باقیماندهدرصد  90و باشد می

 ( ارائه شده است.6نمودار )
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 های زیرساختی با مشارکت خصوصیمنابع تأمین مالی پروژه (.6نمودار )

 
 (.2019منبع: بانک جهانی )

ای های سرمایهشیوه صورتبهدرصد آن  26 ،از کل منابع تأمین مالیمطابق نمودار فوق 

درصد  90درصد منابع عمومی( و  9درصد منابع خصوصی و  29تأمین مالی شده است )

درصد توسط بخش  22ای و توسعه مؤسسات از طریقدرصد  90بدهی ) صورتبه

سوبسید از محل منابع  عنوانبهدرصد نیز  4و  توسط بخش عمومی( درصد 13خصوصی، 

 عمومی تأمین مالی گردیده است. 

 ساختی در ایرانهای زیرمشارکت بخش خصوصی در پروژه -3-5

های ژهپرو درصد صددهد که تقریباً اخیر نشان می صدسالنگاهی به اقتصاد ایران ظرف 

ند. امحلی توسط دولت تأمین مالی و اجرا شده ای وزیرساختی کشور در سطح ملی، منطقه

یعنی زمان تشکیل سازمان برنامه و هدایت هدفمند منابع نفتی به  1929تا قبل از سال 

های زیربنایی، منابع حاصل از انحصارات، نفت و مالکیت دولتی در اختیار سمت پروژه

ر زمینه آب، راه و گرفته و از محل این منابع تعداد محدودی پروژه ددولت قرار می

دانشگاه به اجرا رفته است. با تشکیل سازمان برنامه و شروع اولین برنامه توسعه در ایران 

ان گرفت. وظیفه این سازم( منابع حاصل از نفت در اختیار این سازمان نوپا قرار می1929)
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نتخاب ها و همچنین ابندی آنها، اولویتانجام مطالعات فنی، اقتصادی و مالی پروژه

توان گفت وظایفی که در حال می درواقعپیمانکاران و نظارت بر اجرا نیز بوده است. 

بندی، اجرا و نظارت وجود های اجرایی برای تعریف پروژه، اولویتحاضر در دستگاه

 سالههفتگرفته است. این روند طی برنامه دارد همگی توسط سازمان برنامه صورت می

( نیز ادامه داشته است. در برنامه پنجم 1941-46سوم ) سالهپنج ( و برنامه1994-41دوم )

آن  اساس برهای اجرای پروژه صورت گرفت و قبل از انقالب اسالمی تغییراتی در شیوه

ا را به ههای اجرایی مسئولیت انجام مطالعه، انتخاب پیمانکار و نظارت بر پروژهدستگاه

مود. نها اقدام میای بر پروژهمالی و نظارت برنامهعهده گرفتند و سازمان برنامه به تأمین 

 هایهای قبل از انقالب و حتی تا سالهای اجرا، نظارت و تأمین مالی در طول سالشیوه

فعال در  صورتبهای بخش خصوصی مؤید این مطلب است که در هیچ دوره 60دهه 

انقالب اسالمی طی است. پس از  های عمومی نقشی نداشتهاجرا و مشارکت با پروژه

ای که بالفاصله پس از جنگ تحمیلی تهیه ( یعنی دو برنامه1969-93برنامه اول و دوم )

های مشارکت ، پروژهغیردولتیاند، علیرغم نیاز شدید دولت به منابع و به اجرا درآمده

، سازوکار قانونی و عدم موردنیازعدم وجود نهادهای  دلیل بهخصوصی  -عمومی

-39) برنامه سومطی  اند.بخش خصوصی جایگاهی را در اقتصاد ایران نداشتهتوانمندی 

( که با عنوان برنامه ثبات اقتصادی و نهادسازی مشهور و معروف است، علیرغم 1997

تالش دولت برای بسترسازی و تشویق بخش خصوصی، در این برنامه نیز شاهد تحول 

-های مشارکت عمومیروژهچشمگیر و حضور گسترده بخش خصوصی برای اجرای پ

 اندازچشم( که اولین برنامه از سند 1934-37طی برنامه چهارم ) ایم.خصوصی نبوده

شود. از نظر احکام قانونی که در آن تعبیه شده است جمهوری اسالمی ایران محسوب می

دولت به بخش خصوصی و  هایها و واگذاری تصدیگامی به جلو برای اجرای پروژه

پنجم و ششم توسعه توجه بیشتری برای ورود  سالهپنج هایبرنامهو در طی  تعاونی است

های عمرانی و زیرساختی صورت گرفته است. بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه

ها که با مشارکت بخش خصوصی در ایران آمار برخی از پروژه (3( و )9های )نموداردر 

 اند آورده شده است:به اجرا درآمده
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 1770-2019های زیرساختی با مشارکت خصوصی در ایران از تعداد پروژه (.9)نمودار 

 
 (.2013منبع: بانک جهانی )

  1770-2019های زیرساختی با مشارکت خصوصی در ایران پروژه گذاری درسرمایه ارزش(. 3نمودار )

 

 (.2013منبع: بانک جهانی ) 

مشارکت بخش خصوصی  زیرساختی با یها، کل تعداد پروژه(2013) طبق گزارش بانک جهانی

 2019سال  باشد، که درمیلیون دالر می 327میلیارد  1 پروژه به ارزش 7 ،کنونتا 1770از سال 

میلیون دالر در بخش  49به ارزش  هاتنها یک پروژه مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت

 باشد.مربوط به پروژه نیروگاه خورشیدی جاجرم میباشد که برق را دارا می

 عهتوس پنجم و ششم سالهپنج هایبرنامهدر قانون خصوصی  –مشارکت عمومی  -6

های تاند فرصطی سه دهه گذشته، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است که توانسته

 ترینمهمفراهم نمایند. از  غیردولتیجدیدی برای فعاالن اقتصادی اعم از دولتی و 

گذاری در زیرساخت پنجم در تأمین مالی و توسعه سرمایههای قانونی برنامه ظرفیت

 توان به مواد قانونی زیر اشاره کرد:می
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  تشکیل صندوق توسعه ملی و اختصاص عواید ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به

 (.34با توجه به مفاد ماده ) غیردولتیهای سودآوری دولتی و طرح

 یارانه سود تسهیالت جهت حمایت مالی از  ابزار مالی وجوه اداره شده یا کارگیریبه

ماده  موجببهها در زیرساخت و توسعه فعالیت این بخش غیردولتیهای بخش

(113.) 

 های خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره شده و یارانه سود و حمایت از بخش

فراهم ساختن زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول 

 (.197امه طبق ماده )برن

 های خصوصی و تعاونی و استفاده از منابع داخلی های جدید توسط بخشایجاد ظرفیت

طبق  EPCFو  BOTهایی نظیر های ریلی در قالب روشو خارجی برای رشد فعالیت

 (.174ماده )

 های عمرانی دولتی با رویکرد جلب مشارکت های اجرایی طرحگیری از روشبهره

 گشایش اعتبارات اسنادی ازجملههای بانکی تی و استفاده از ظرفیتبخش غیردول

 (.1971)منظور و صیامی نمین، ( 214ماده ) "د"و  "ب"با بندهای متناسب 

 های قانونی برنامه ششمظرفیت

 درصدی، ممنوعیت سرمایه 3( این قانون، در راستای رسیدن به رشد 4ماده ) موجببه-

هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم در فعالیتگذاری جدید برای بخش دولتی 

 باشد.با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می

 های ظف است در جهت توسعه فعالیت(، دولت مو21ماده ) "الف"بند  موجببه

قانون  اساس برو گسترش بخش غیردولتی،  وکارکسبصنعت بیمه و بهبود محیط 

های بیمه قانون اساسی، سهام دولت در شرکت 44های کلی اصل اجرای سیاست

بیمه مرکزی ج.ا.ا و شرکت بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون  استثنایبه

به بخش  سازیخصوصیبرنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان 

 غیردولتی واگذار کند.
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 منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی به(، 21ماده ) "الف"بند  موجببه

وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و منظور افزایش بهرهو تعاونی در اقتصاد و به

دار وظایف اجتماعی، اجرائی که عهده هایدستگاهمدیریت بهینه هزینه به تمامی 

شود در چهارچوب استانداردهای کیفی فرهنگی و خدماتی هستند اجازه داده می

گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش ربط تعیین میدمات که توسط دستگاه ذیخ

جای تولید خدمات( اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری خصوصی و تعاونی )به

 مدارس دولتی ممنوع است.

 های کلی برنامه و تحقق سیاست منظوربه(، 29ماده ) "الف"( بند 2جزء ) موجببه

وسعه ت "در راستای ارتقای جایگاه روستاها در اقتصاد ملی به  اقتصاد مقاومتی و

 نودوهشتبرداری و ساخت روستایی، بهره وکارکسبخوشه  وچهارپنجاهحداقل 

و چهارده هزار فرصت شغلی در  صدنهو  میلیونیکناحیه صنعتی روستایی و ایجاد 

پذیر تصادی رقابتاق هایبنگاهروستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه 

  همت گمارد. "خصوصی و تعاونی ایبخشهگرا از طریق و صادرات

 های( دفع )پروژه هایطرحطراحی و اجرای (: 29ماده ) "ب"( بند 2جزء ) موجببه

ها، بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه

فوذپذیری کم اراضی دفع فاضالب در ن دلیل بهها، سدها و روستاهایی که تاالب

 .باشد از طریق بخش خصوصیدچار مشکل می هاآن

 زیستمحیط(، دولت مجاز است در راستای حفاظت از 99( ماده )2تبصره) موجببه ،

گذاری بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به از طریق تشویق سرمایه

ها، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک سازی جنگلاحیاء توسعه و غنی

 و ... اقدامات الزم را انجام دهد. زداییبیابانو آبخوان و 

 های کلی اقتصاد دولت مکلف است در اجرای سیاست(، 42ماده ) "الف"بند موجببه

مالی و اعتباری و تنظیم  هایکمکهای الزم از قبیل ها و مساعدتمقاومتی، حمایت

برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی  دنیازمورمقررات 
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 ملع بهکشور را با مشارکت بخش خصوصی  دفاعی غیردر تأمین اقالم دفاعی و 

 ها استفاده کنند.اجرائی مجازند از این ظرفیت هایدستگاهآورد. همه 

 و در طول از طریق وزارت نیر"(، دولت مکلف است 43ماده ) "ث"بند  موجببه

از طریق  هزار مگاوات وپنجبیستاجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا 

گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و سرمایه

متداول  هایروشصورت تابعه یا به هایشرکتخارجی و یا منابع داخلی 

برداری ( و ساخت، بهرهBOOتصرف )برداری و گذاری از جمله ساخت، بهرهسرمایه

ط توس شدهتعیین( اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ BOTو انتقال )

 ."شورای اقتصاد خواهد بود

 وزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را (، 43ماده ) "ج"( بند 1جزء ) موجببه

و  و تعاونیبخش خصوصی  هایشرکتهای ها و توانمندیبرای استفاده از ظرفیت

های اکتشاف، تولید و گذاری در فعالیتنهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه

ویژه میادین مشترک در چهارچوب برداری )نه مالکیت( میادین نفت و گاز بهبهره

 عمل آورد.( قانون اساسی به44های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست

  اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری  هایدستگاه(، 69ماده ) "پ"با عنایت به بند

الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت  توانند در راستای یاطالعات م

اطالعاتی مربوط، از مشارکت بخش خصوصی  هایبانکالکترونیکی و تکمیل 

 استفاده نمایند.

 خصوصی و تعاونی  ایبخشهدولت موظف است از (، 94ماده ) "پ"بند  موجببه

 دانش سالمت، حمایت به عمل آورد. هایشهرکبرای ایجاد 

  به دولت اجازه  ، کل کشور 1976قانون بودجه سال  (17بند )الف( تبصره ) اساس بر

دارای  ایسرمایه هایداراییهای تملک تسهیل تأمین مالی طرح منظوربه شودمیداده 

نسبت به جلب و انعقاد قرارداد  تمامنیمههای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح

ن را تأمی موردنیازمنابع مالی  و و مشارکت با بخش خصوصی اقدام گذاریسرمایه

 .نماید
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 گیری، ارائه راهکارها و پیشنهادات سیاستی نتیجه -7

های اصلی شیوه تأمین مالی در حوزه بخش عمومی طی چند دهه گذشته یکی از نقیصه

مربوط به این موضوع است که ما به صورت سنتی و منحصر به دو شیوه عمل در کشور، 

کردیم. یکی استفاده از منابع عمومی و دیگری استفاده از شیوه استقراض یا بدهی. این 

دو روش تقریباً رویکرد غالب و مسلم، در شیوه تأمین مالی در کشور بوده است. کشور 

میلیون نفر با انبوهی از مطالبات  31مترمربع و کیلو 1،643،000پهناوری مثل ایران با 

کشور،  ایهای اقتصادی و زیربنایی و نیز اقتضائات توسعهمردمی برای ایجاد زیرساخت

های بلند خود را به نخواهد توانست در چارچوب منابع محدود موجود، گام گاههیچ

 انداز بردارد.چشمسند سمت تحقق اهداف 

از منابع  عمومی و متکی به درآمدهای  شدهتصویبهای اکثر پروژهاز آنجا که تأمین مالی 

هد دنفتی است، نوسان درآمدهای نفتی، تأمین منابع مالی را تحت تأثیر منفی خود قرار می

بطوریکه در هر دوره که قیمت نفت با مشکل مواجه شده و روند کاهشی داشته است، 

اند. عالوه بر این یز با مشکل مواجه شدههای عمومی نمتأسفانه تأمین منابع مالی طرح

جر به من شدهتعیینها در زمان برداری رساندن پروژهعدم تکافوی اعتبارات برای به بهره

ها گردیده گذاریو کاهش عمر سرمایه شدهتماموری سرمایه، افزایش هزینه کاهش بهره

 است.

صوصاً در امور زیرساختی گذاری خبرای سرمایه موردنیازدر چنین شرایطی که منابع 

دید ج هایحلراهکشور بسیار کمتر از حد نیاز است برای پر کردن این شکاف باید به 

وان به تشیوه تأمین مالی اندیشید که در این میان عالوه بر شیوه تأمین مالی سنتی، می

 اشاره نمود. خصوصی-جمله مشارکت عمومیتأمین منابع مالی از سایر ابزارهای 

به منابع نفتی و یا شیوه استقراض برای تأمین منابع مالی  اتکااز مشکالت دیگری که 

نی گویند. یعمی« اثر مزاحم»یا « اثر ازدحام»ای است که در علم اقتصاد به آن دارد، نقیصه

به منابع  تریهای خود، دسترسی سهلبخش دولتی برای تأمین منابع مالی پروژه کهوقتی

این  شود کهکند، سهم بخش خصوصی در اقتصاد کمتر میض پیدا میعمومی و استقرا

 44امر ضمن بیرون کردن بخش خصوصی از عرصه اقتصاد، مغایر با سیاست کلی اصل 
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 وری وو کاهش نقش دولت در اقتصاد است. جنبه منفی دیگر اثر ازدحام، کاهش بهره

وان ته به موارد فوق میکارایی و نیز کاهش کیفیت ارائه خدمات عمومی است. با توج

دن های سنتی تأمین مالی برای رسیشیوه چراکه درانداختنتیجه گرفت که باید طرحی نو 

-ن روشتواد ایران کافی و وافی نخواهند بود، در نتیجه میدر اقتصا شدهترسیمبه اهداف 

راهکاری جهت حل دو اثر منفی  عنوانبهخصوصی را  -های تأمین مالی مشارکت عمومی

فوق به کار بست به طوریکه به بکارگیری این روش هم نقش بخش خصوصی در اقتصاد 

خواهد شد و هم با توجه به دانشی که بخش خصوصی در اختیار دارد  ترپررنگایران 

 وری و کارایی باالیی همراه خواهند بود.ها به بهرهانجام پروژه

ایران در افق »آن:  اساس برجمهوری اسالمی ایران که  اندازچشمدر راستای اجرای سند 

یافته، کشوری با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در کشوری توسعه اندازچشم

غربی )آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همساز( ی آسیای جنوبسطح منطقه

ارتقاء  و مستمر اقتصادی وافزاری و تولید علم، با رشد پرشتاب با تأکید بر جنبش نرم

های و نیز سیاست« نسبی درآمد سرانه و تالش در راستای رسیدن به اشتغال کامل است 

 ایگونهبها زرشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال»کلی برنامه ششم توسعه که مبنی بر: 

مه درصد در طول برنا 3های کشور، متوسط رشد که با بسیج همه امکانات و ظرفیت

-تو تقویت ساختار رقابتی و رقاب وکارکسبمحقق شود و همچنین بهبود مستمر فضای 

خصوصی -های مختلف مشارکت عمومیاست، استفاده از شیوه« پذیری بازارها

  کند.ضرورت پیدا می ازپیشبیش

ی خصوص -در این راستا جهت بکارگیری هرچه بهتر روش تأمین مالی مشارکت عمومی

 گردد:ذیل پیشنهاد می سیاستی موارد

 انجام تعهدات بخش دولتی در حوزه توافق شده در قرارداد مشارکت عمومی-

که اعتماد بخش خصوصی نسبت به تعهدات تقبل شده توسط  ایگونهبهخصوصی 

 دولت جلب گردد.



28 
 

 ها صرفاً وابسته و خصوصی اجرای طرح-توجه به این نکته که در مشارکت عمومی

و شفاف  اجتماعی پایدار-مالی نیست بلکه وضعیت سیاسی-اقتصادیمتکی به عوامل 

چنین سیاست اقتصادی سالم در باالترین اولویت از نظر عوامل حیاتی موفقیت و هم

اندرکاران سیاستی و اجرایی و دست گذارسیاستقرار دارد که بیانگر لزوم توجه 

 کشور به این مهم است.

  کاهش زمان اعطای مجوزها، تنظیم قوانین کاروکسبتالش در راستای بهبود فضای ،

کننده سود کارگذار بخش خصوصی بعد از اجرای پروژه، کاهش کارای تضمین

ها، پایبندی بلندمدت به قراردادها جدای از عوض بوروکراسی در اجرای این پروژه

 طرفین قرارداد. الزاماتها، تعیین شدن دولت

  ی گذار بخش خصوصدر راستای حمایت از سرمایهبازنگری در قوانین و تدوین قوانین

و پرداخت غرامت در صورت عدم همکاری بخش دولتی برای ادامه فرآیند 

 طبق قرارداد اولیه. شدهتعیین

 بندی عوامل اثرگذار بر جذب مشارکت انجام تحقیقات جامع و اصولی مبنی بر دسته

وصی که خص-های مشارکت عمومیچنین شناسایی روشبخش خصوصی و هم

 بیشترین کارایی را در ایران دارند.

 انی ربط با هدف بروز رسگذاری توسط مسئوالن ذیشناسی ابعاد مختلف سرمایهآسیب

 قوانین و مقررات.

 های داخلی و سازی در خصوص جذب سرمایهرسانی، بازاریابی و فرهنگاطالع

 های مختلف.خارجی در پروژه

 ا ههای مختلف و ارائه آنگذاری در پروژهی سرمایههاهای اطالعاتی، فرصتتهیه بانک

 به مجامع و محافل مربوطه در داخل و خارج کشور.

 خصوصی و بسنده نکردن به قوانین و -ارائه ضوابط تفضیلی درباره مشارکت عمومی

 احکام کلی.
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