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 ونقلتأمین مالی بخش حمل

 موانع قانونی و نهادي تأمین مالی از طريق مشاركت

 (PPP)بخش عمومی ـ خصوصی 

 

 

 

 

 

 دهکیچ

 یهادههطی  (PPPخصوصی ) ـبا رویکرد مشارکت عمومی گذاری مین مالی از طریق جذب سرمایهأت

بر الوهعبا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مهیا نموده است.  هارساختیزاخیر، نقش بسزایی در توسعه 

های در کشور ونقلحملمالی در توسعه  نیتأمکمبود منابع مالی دولت، نقش اساسی این  دلیلبهاین 

برای  ییزیربنا یهابخشیکی از  عنوانبهایران نیز  ونقلحملدر حال توسعه غیرقابل انکار است. بخش 

کمبود منابع مالی دولت، نیازمند استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی است.  دلیلبهتوسعه اقتصادی، 

ربی موانع جذب مشارکت عمومی بدین منظور در این گزارش، ضمن بررسی ادبیات نظری و مطالعات تج

خصوصی، موانع محوری  ـخصوصی و بررسی تجربه کشورهای موفق در زمینه جذب مشارکت عمومی  ـ

. ددگرمیخصوصی در ابعاد کالن، زیرساختی، نهادی و قانونی در ایران استخراج ـ جذب مشارکت عمومی 

قراردادهای متنوع مشارکت عمومی و خصوصی در قالب  شقوق مختلفنتایج مهم حاکی از آن است که 

پیشرفت ابزارها و نهادها و  توأمان .از پوشش کافی برخوردار نیستقوانین و مقررات موجود در کشور 

، نیاز به جایگزینی قراردادهای مشارکت موجود با قوانین مشارکت در شرایط کنونی بازارهای پولی و مالی

خصوصی در  ـا توجه به ضرورت اتخاذ رویکرد مشارکت بخش عمومی با جامعیت بیشتری است. ب

ویژه در سطح ه، فراهم نمودن شرایط الزم برای افزایش مشارکت بونقلحمل یهاپروژهدر گذاری سرمایه

 یهاتشرکمالی از طریق  نیتأمپیمانکاری به بورس،  یهاشرکتبازار سرمایه و نهادهای مالی )مانند ورود 

نقش بسزایی در حمایت از بخش خصوصی  تواندیمپروژه زیرساخت( که  یهاصندوقایه و سرم نیتأم

 به مجموعه وابستهمشارکت این نوع ساختار  نظر به اینکهدیگر ازسوی داشته باشد، ضروری است. 

ضروری است تا  استنهادهای اقتصادی و اجتماعی و کیفیت مداخله دولت و بخش خصوصی در اقتصاد 

منسجمی در جهت بسترسازی ریزی براساس ساختار نهادی کشور و در چارچوب قوانین باالدستی، برنامه

 .پذیردصورت  PPPافزایش 
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 مقدمه

 هایی. این بخش دربرگیرنده فعالیتگرددیممهم اقتصاد ملی محسوب  ییکی از اجزا ونقلحملامروزه 

تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات جریان داشته و در  یهانهیزماست که به شکل گسترده در تمامی 

یکی از  عنوانبه ونقلحمل بخشاقتصادی، نقش غیرقابل انکاری بر عهده دارد.  یهاتیفعالمجموعه 

قتصاد، ا یهابخشبا سایر  مواجههو پیوسته در  دیآیمبه شمار ای اقتصاد هر جامعه یهابخش نیترییربنایز

بلکه خود نیز تحت تأثیر مستقیم این تحوالت قرار گرفته  ،شدهآنها  نه تنها باعث تغییرات کمی و کیفی

ستقیم مطور بهاقتصادی به تولید خدمت نموده و  یهابخشیکی از  عنوانبه ونقلحملگر، یان دیاست. به ب

 .گذاردیماقتصادی هم تأثیر  یهابخشدر رشد اقتصادی نقش اساسی دارد، همچنین بر توسعه دیگر 

با اعتبارات عمومی و منابع داخلی محقق  1434انداز چشماهداف سند گذاری مقایسه نیازهای سرمایه

در پاسخ به حجم و داخلی ای منابع بودجه راتکا ب صرف هک گذاردینمبرجا  یدیی اخیر، تردهاسالشده در 

ی و بخش خصوص ازجملهمالی از منابع دیگر  نیتأمبایستی به فکر ناگزیر و  نیازهای مذکور مکفی نبوده

 ایمنابع بودجهبه  ونقلحملهای ملی طرح صرفین عوارض اتکای مهمترچرا که خارجی بود. گذاری سرمایه

دن شیوه سنتی دولتی ش ،است. از دیگر معایب گذاریسرمایهنوع این  ، ناپایداری)بودجه عمرانی دولت( دولت

ها و هزینه ها، عدم شفافیت در قراردادها، کیفیت پایین پروژه، طوالنی شدن پروژهونقلحملهای طرح

 .شده باالستتمام

به دالیل مختلفی چون تأمین خدمات با نااطمینانی  1خصوصی –عمومی  یهامشارکتواقع امر 

، رسیدن به اهداف مورد نظر طرفین قرارداد، هاپروژهدر بنیان دانشبرتر و  یهایفناورکمتر، استفاده از 

سنتی تأمین عمومی خدمات  یهاروشی از قراردادهای بلندمدت و تخصیص مناسب ریسک، بر مندهبهر

به دولت این امکان را  هامشارکتاستفاده از این  .(Lawther, Wendell C, 2005) برتری دارد

ر تمهم یهاحوزهو سیاستگذاری در ریزی که با کاستن بار مالی تأمین عمومی خدمات به برنامه دهدیم

شود. مشارکت مذکور با سازوکار  مندهبهربپردازد و از توان مدیریت ریسک و نوآوری بخش خصوصی 

یگزین جا تواندیم ،آوری سازوکاری مناسب برای تأمین کاالی عمومیتخصیص بهینه ریسک، ضمن فراهم

 راهکارهای سنتی تولید و ارائه خدمات عمومی در ایران شود.

از منظر اسناد باالدستی و  ونقلحملدر حوزه  بخش خصوصیمشارکت و حمایت از همچنین جایگاه 

حداکثر رساندن مشارکت بر به مبنی های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست «1»بند قوانین مربوطه عبارتند از: 

اصل  های کلیسیاست «2»بند  ،)حضور بخش خصوصی در اقتصاد( های اقتصادیفعالیتآحاد جامعه در 

ی مختلف هابخشگذاری، مالکیت و مدیریت در سرمایهمجاز شمردن بر قانون اساسی مبنیوچهارم چهل

                                                 
1. Public–private partnership (PPP) 
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 «4»بند  و های تعاونی و خصوصیها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشتوسط بنگاه نقلوحمل

 و خارجی داخلی هایسرمایه جذب زمینه کردن فراهمبر مبنی ونقلحمل بخش نظام در کلی هایسیاست

قانونی ی هاچارچوبو  بخش این هایفعالیت در همه بیمه پوشش و گسترش مردم مشارکت و جلب

استفاده از بر ( قانون رفع موانع تولید مبنی12ماده ) در کشور در ونقلحملاستفاده از این نوع مشارکت 

( قانون دسترسی 1ماده ) های اقتصادی،وری در کلیه بخشتوان بخش خصوصی در راستای ارتقای بهره

 (163)و  (146)مواد و  خصوصی ریلی ونقلحملی هاشرکتبر توسعه و حمایت از آزاد به شبکه ریلی مبنی

 ییهاروشبه استفاده از مشارکت بخش خصوصی در قالب  توانیمقانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد که 

 یهامدلاشاره نمود. در این میان استفاده از  هاحوزه( در برخی BOT) 1انتقال -برداریبهره –نظیر ساخت 

رو است که باید و موانع زیادی روبه هاتیمحدوددر ایران با  ونقلحملخصوصی  –مشارکت عمومی 

اساس در این گزارش ابتدا مبانی  همینصورت گیرد. بر آنها  الزم برای رفعریزی شناسایی شوند و برنامه

عمومی مورد بررسی قرار گرفته و سپس براساس ادبیات موضوع و  -نظری مشارکت بخش خصوصی

و در  شودیمعمومی استخراج  -خش خصوصیمطالعات صورت گرفته، موانع اصلی و محوری مشارکت ب

 بخش در( PPP) یخصوص و یعموم بخش مشارکت قیطر از یمال نیتأم یلک تیوضع بر یمرور ادامه

 یشورهاک تجربهو در بخش سوم گزارش به بررسی  ردیگیمانجام  رانیا و جهان اقتصاد در ونقلحمل

 ونقلحمل بخش در( PPP) یخصوص ـ یعموم بخش مشارکت قیطر از یمال نیتأم در منتخب و موفق

در  .شودیمپرداخته  رانیا ونقلحمل بخشسیاستی  یاهارائه پیشنهاد یبراآنها  از یالگوبردار منظوربه

موانع شناخته شده برای فعالیت بخش عمومی و خصوصی در مطالعات نظری و  براساسبخش چهارم 

ایران و جهان و همچنین اطالعات دریافتی از  ونقلحملخصوصی در بخش  –جایگاه مشارکت عمومی 

 و یقانون موانع وزارت راه و شهرسازی و نظرات صاحبنظران و نتیجه مطالعات تجربی انجام شده در ایران،

 بخش در( PPP) یخصوص و یعموم بخش مشارکت قیطر از یمال نیتأم و زشیانگ بر مترتب ینهاد

 مشارکتسیاستی برای بهبود  یاهو پیشنهادبندی ، جمعپایانو در  گرددیماستخراج  رانیا ونقلحمل

 .گرددیمارائه  ونقلحمل یهاپروژهمالی  نیتأمی برای خصوص ـ یعموم بخش

 

 خصوصی -مبانی نظري استفاده از مشاركت بخش عمومی. 1

خصوصی است که طبق آن مجری  -عمومی یهابخشعمومی یک توافق بین  -مشارکت بخش خصوصی

ارائه  ،اندشدهیممالی  نیتأمسنتی توسط نهادهای دولتی ارائه یا طور بهبخش خصوصی خدماتی را که 

 نیتأمسنتی  یهاوهیشخصوصی آن است که در مقایسه با  -. هدف نهایی مشارکت بخش عمومیدهدیم

                                                 
1. Build Operate Transfer 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  

 

 

4 

 ـ گفت که مشارکت بخش عمومی توانیمکلی طور بهو تدارک، ارزش بیشتری برای پول ایجاد کند. 

 دنآمده دارای مزایای زیر باش دستبهاگر محصوالت  شودیمخصوصی، موجب بهبود در ایجاد ارزش 

 :(1311، و همکاران صادقی شاهدانی)

 .هزینه دوره عمر پروژه را کاهش دهند 

 به نحو موثرتری تخصیص یابند. هایسکر 

  بهبود یابد.کیفیت ارائه خدمات 

 .درآمدهای بیشتری حاصل شود 

خصوصی امکان برخورداری از  -از دیدگاه نظری، دلیل اصلی پذیرش و مشارکت بخش عمومی

خصوصی با ایجاد  -بخش خصوصی است. مشارکت بخش عمومی کارآییکیفی مدیریت و  یهایژگیو

 1کارفرما عنوانبهبخش عمومی که در آن  شودیمقراردادهای پیچیده با مجری بخش خصوصی حاصل 

، مجریو  کارفرمادر این رابطه بین  .کندیمعمل  2کنشگر )مجری( عنوانبهو مجری خصوصی 

 اقدامات صورتگیری اندازه، مجریکار بهموضوع، تعریف و تعیین دقیق وظایف مربوط  نیتردهیچیپ

بر عملیات و اقدامات عامل در کل دوره، ارتباطات  کارفرماو نیز حدود کنترل و نظارت  ویگرفته توسط 

تخصیص ریسک  خصوصی، اصل اساسی در چگونگی -بخش عمومی یهامشارکت. در باشدیمقراردادی 

به  که کنندیمرا به طرفی واگذار  هاسکیردر صورت طراحی،  هامشارکتبین دو طرف نهفته است. این 

 ـ در ادبیات مشاركت عمومیآن را تحمل کند.  تواندیمیا  کندیمبهترین صورت ریسک را کنترل 

خصوصی، مسئله ريسک و شیوه تخصیص آن بین بخش عمومی و خصوصی بسیار حائز اهمیت 

و شیوه تخصیص آن بین  قراردادهای مختلف را بر حسب میزان ریسک توانیمطوری که به ،است

موفقیت مشارکت، تخصیص ریسک به بخشی است که  یهاضرورتنمود. یکی از بندی طرفین دسته

در این میان با شناسایی موانع و مشکالتی  .(Shan & et al, 2010) دتوانایی بهتری در مدیریت دار

 به تخصیص بهینه آن کمک کرده و سرعت مشارکت توانیمله ریسک دارند ئکه بیشترین تأثیر را در مس

 را باال برد.

ود ، وجگذاردیمی بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد و بر مشارکت تأثیر عامل مؤثر دیگری که برا

عاملی مؤثر، مشوق بخش خصوصی برای  عنوانبه« بازدهی سرمایه»است. معیار گذاری بازدهی سرمایه

 یهاشرکتگیری تصمیم یهامالککه یکی از ای گونهبه ،افزایش مشارکت در این نوع قراردادها است

، که هر چه این ارزش باالتر باشد، این باشدیم 3ی، ارزش فعلی تنزیل شدهگذارخصوصی برای سرمایه

                                                 
1  . Principal 

2. Agent 

3. Net Present Value (NPV) 
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 .(1311، و همکاران صادقی شاهدانی) ددر اولویت مشارکت قرار گیر تواندیمطرح 

چون  زیربناییارائه انواع خدمات و امور منظور به عموماًخصوصی  -بخش عمومی یهامشارکت

مدت بلندبه شکل موافقتنامه  معموالً هامشارکت. این نوع شوندیمگرفته کار بهو انرژی و ...  ونقلحمل

كه در ت است یحائز اهم. استبخش عمومی و خصوصی  مؤسساتساله( بین  33نمونه  عنوانبه)

خصوصی بايستی الزامات شفافیت، رفتار يکسان، به رسمیت  -قراردادهاي مشاركت عمومی

 یهامشارکتانواع  پذیرش .(1381خرمی، ) شودشناختن دوجانبه و متناسب بودن ريسک رعايت 

هی از تنابعو توسعه تعداد مگیری شکلخصوصی در اشکال پیچیده و پراکنده منجر به  -بخش عمومی

ده سعی بر آن شاین . با وجود سازدیمفراگیر را دشوار بندی قراردادی شده است که طبقه انواع ترتیبات

و  2 ،1خدمات مورد ارائه در قالب جداول  براساسخصوصی  -مشارکت عمومی یهامدلاست که انواع 

 مورد مقایسه قرار گیرد. 3

 

 خصوصی، مقايسه مسئولیت -مشاركت عمومی يهامدل. مقايسه انواع 1جدول 

 در انواع مدل مشاركت شريک خصوصی

 مدل مشاركت
 مسئولیت شريک خصوصی

 نگهداري برداريبهره ساخت طراحی

   * * (DBB)(1)طراحی، مناقصه، ساخت

   * * (PCFS) (2)قرارداد خصوصی خرید خدمت

   * * (DB) (3)طراحی، ساخت

( یا طراحی، ساخت، BOT) (4)انتقال، برداریساخت، بهره

 (DBOM) (5)برداری، نگهداریبهره
* * * * 

 * * * * (DBFO) (6)برداریطراحی، ساخت، تأمین مالی، بهره

 * * * * (BOO) (7)برداریساخت، مالکیت، بهره
Source: Yusuf, Wallace and Hackbart. 

(1). design-bid-build 

(2)  . private contract fee services 

(3)  . Design build 

(4)  . build operate transfer 

(5)  . Design Build Operate Maintain 

(6)  . Design build Finance operate 

(7)  . Build Own Operate 
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 خصوصی، مقايسه -مشاركت عمومی يهامدل. مقايسه انواع 2جدول 

 مسئولیت شريک دولتی در انواع مدل مشاركت

 مشاركتمدل 
 مسئولیت شريک دولتی

 نظارت مالی/پرداخت نگهداري برداريبهره

 کم * * * (DBBطراحی، مناقصه، ساخت )

 کم *   (PCFSقرارداد خصوصی خرید خدمت )

 کم * * * (DBطراحی، ساخت )

( یا طراحی، ساخت، BOT، انتقال )برداریساخت، بهره

 (DBOM، نگهداری )برداریبهره
 متوسط *  

 زیاد    (DBFO) برداریطراحی، ساخت، تأمین مالی، بهره

 کم    (BOO) برداریساخت، مالکیت، بهره

Source: Ibid. 

 

 خصوصی، منبع تأمین مالی و مالکیت زيرساخت -مشاركت عمومی يهامدل. مقايسه انواع 3جدول 

 منبع تأمین مالی مالکیت زيرساخت مدل مشاركت

 دولت دولت (DBBطراحی، مناقصه، ساخت )

 دولت دولت (PCFSقرارداد خصوصی خرید خدمت )

 دولت دولت (DBطراحی، ساخت )

( یا طراحی، ساخت، BOT، انتقال )برداریساخت، بهره

 (DBOM، نگهداری )برداریبهره

مالکیت خصوصی در طول دوره 

 قرارداد و سپس انتقال به دولت

مالی دولتی و سپس  تأمیننخست 

 مالی بخش خصوصی تأمین

 (DBFO) برداریطراحی، ساخت، تأمین مالی، بهره
مالکیت خصوصی در طول دوره 

 قرارداد و سپس انتقال به دولت

مالی بخش خصوصی و  تأمیننخست 

 مالی دولتی تأمینسپس 

 خصوصی خصوصی (BOO) برداریساخت، مالکیت، بهره

Source: Ibid. 

 

خصوصی در مقایسه با قراردادهای ساخت مرسوم روند بسیار  ـقراردادهای شراکت عمومی  عموماً

دارند و به همین دلیل مدیریت روابط بین شرکت خصوصی و بخش عمومی بسیار ضروری  تریطوالنی

مثبت و منفی آن در  یهاجنبه، تمام PPPکارگیری یک مدل هقبل از بالزم است که . رسدیمبه نظر 

 ـاستفاده از مشارکت عمومی  یهاتیمزنظر گرفته شود. به همین دلیل در ادامه به بررسی معایب و 

 خصوصی پرداخته شده است:

 

 خصوصی –استفاده از قراردادهاي مشاركت عمومی  يهاتيمز. 1-1

حبیبی و  Sorg, 2010) :از عبارتندخصوصی  –استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی  هاییتمز

 (1381باغی، 

 ،قابل اطمینان در طول مدت اجرای پروژهریزی برنامه -
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 ،روشن و ضمانت شده هایینههز -

 ،یرسانخدمتترکیب و ادغام مراحل ساخت و  -

 ،همکاری مناسب مدیران در فاز ساخت -

 ،وجود اطمینان از کیفیت اقدامات در مرحله نگهداری -

 ،عمومی یهاسازمانکوچک کردن اندازه دولت و  -

 ،هایرساختز ویژهبهعمومی  یهاپروژهافزایش سرمایه در دسترس جهت اجرای  -

 ،هایرساختزمربوط به توسعه  یهاپروژهشتاب بخشیدن به روند اجرای  -

 ،هاطرحکاهش قابل توجه هزینه اجرای  -

 ،هاپروژهتخصیص بهینه ریسک اجرای  -

 ،افزایش سطح کیفی خدمات عمومی -

 .گوناگون یهامهارتمدیریت متنوع و همچنین  هاییوهشفاده از امکان است -

 

 خصوصی –معايب استفاده از قراردادهاي مشاركت عمومی . 2-1

 ,Virginiatan, Allen) :از عبارتندخصوصی  –معایب استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی 

Overy, 2012) 

 .گذارامکان ورشکستگی سرمایه -

و نی بیپیشو شرایط را برای  سازدیمپیچیده قرارداد را پیچیده فرآیند روند بلندمدت قرارداد،  -

 .کندیمتر را ایجاد آمیزمخاطره، پس محیطی کندیمتر تخمین نتایج بسیار سخت

به همین  ،سازدیمتر ماهیت این نوع قراردادها را پیچیده هاپروژهتعداد طرفین درگیر در این  -

 .رودیمنسبت به قراردادهای مرسوم نیز باالتر  هاتراکنشزینه معامالت و دلیل ه

 ی زیادی برای تکمیل شدن و به سرانجام رسیدن نیاز دارند.هاسال PPP یهاپروژه -

مسائل سیاسی در طرف دولتی، احتمال مواجهه بخش خصوصی با  دلیلبهمدت در طوالنی -

 ورشکستگی یا برعکس، کسب سودهای بیش از حد، همیشه وجود دارد.

( قبل هاوام) هایبدهخصوصی،  –پروژه در قرارداد شراکت عمومی مدت طوالنیماهیت  دلیلبه -

 هستند. آورزیاناز اینکه پروژه به مرحله سوددهی برسد بسیار پرهزینه و 

ین تأم ترآسانارزان، بسیار  یهاوامدسترسی به منابع مالی و  دلیلبهگاهی اوقات بخش عمومی  -

 و نیازی به شراکت بخش خصوصی نیست. دهدیممالی پروژه را انجام 

 عبارتند از: PPPاصلی چرخه پروژه چهار مرحله   
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 4.ناخواسته هایو مدیریت پیشنهاد PPP3مدیریت قرارداد  2،تهیه 1،تدارک

د از عملکر ،دهد که اقتصادهایی با درآمد باالترنشان می توسط بانک جهانی اقتصاد 82 نتایج مطالعات

متعلق  ترتیببهدر این چهار ناحیه عملکرد  ، بهترینعبارت دیگربهبهتری در این چهار مرحله برخوردار بودند. 

 بود.  تر از درآمد متوسط و درآمد پایینمتوسط، پاییناقتصادهای با درآمد باال، باالتر از درآمد به 

در مراحل تدارک پروژه و مدیریت قرارداد دارای عملکرد نامناسبی ، اکثر اقتصادهای مورد بررسیدر 

ند فرآی آغازقبل از  یهاتنظیم فعالیت جهت تدوین مقرراتتوسعه و بودند و بدین منظور نهادی برای 

 در نظر گرفتند. PPP  سازی آنها پس از امضای قراردادآمادهو همچنین در  PPP تدارک

اند. در در نظر گرفته PPPدر اقتصادهای مورد بررسی چارچوب مقرراتی و ترتیبات نهادی برای 

و  هاسیاستاز  کشورها درصد 11دارند.  PPPقانون اعطای مجوز یا قانون مخصوص  ،درصد 71

 هستند.برخوردار  PPPمخصوص  هبردهایار

رویکرد گذاری دو های سرمایهبا اولویت PPP هایو اطمینان از انطباق پروژه PPP مدیریت مالی

که عمدتاً از  تاسگذاری ملی های سرمایهبا برنامه PPPی پایداری و سازگاراز  بخشی برای اطمینان

  .دریگطریق تأیید وزارت دارایی انجام می

های بخش خصوصی با آن گذاریبازارهای نوظهور در جذب سرمایههای اصلی که یکی از چالش

سوم از اقتصادهای مورد بررسی نیاز دو تقریباً .با ساختار خوب است PPP مواجه هستند تهیه یک پروژه

در برابر تهیه ) PPP ثیر اجتماعی، اقتصادی، شناسایی ریسک، قابلیت ورشکستگی و ارزیابی نسبیأبه ت

 . دارند  PPP لقوهسنتی( یک پروژه با

ها ضروری وری در زیرساختها و افزایش بهرهشفاف و رقابتی برای دستیابی به نتایج بهتر برای پروژهفرآیند 

است.  رقابتیفرآیند همه اطالعات مربوط به اطمینان از عمومی انتشار  مندشفاف نیازفرآیند داشتن یک  .است

 23دهند، اما تنها این کار را انجام می (درصد 74) PPP  جایزهیا درصد( و  13اعالم مناقصه )با اکثر اقتصادها 

 .کنندآنالین منتشر میصورت بهکنند و تعداد کمی آن را را منتشر می PPP قرارداداز آنها، درصد 

تی به بخش دولاطالعات عملکرد خود را ای دورهصورت به باید شریک بخش خصوصیدر بیشتر اقتصادها 

 5ند.اهحل اختالف را بین بخش عمومی و خصوصی ایجاد کردمقرراتی م سعمده کشورها مکانیارائه دهد و 

 

 خصوصی –پیش روي مشاركت عمومی  موانع و مشکالت. 3-1

خصوصی پرداخته  –در مشارکت عمومی  مؤثردر مطالعات زیادی به موانع و مشکالت موجود و عوامل 

                                                 
1  . Preparation 

2. Procurement 

3  . Contract Management of PPPs 

4  . Management of Unsolicited Proposals (USPs( 

5  . Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement,2017, The World Bank. 
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برینک موانع و مشکالت مطرح در مشارکت مطالعات انجام گرفته خارجی؛  ینمهمترشده است. در 

 (1313پور و طاهرپور کالنتری، )عزت آبادی :استخصوصی را بدین شرح برشمرده  –عمومی 

پاگیر و وخارجی، مقررات دستگذاری فقدان اعتماد بین دو بخش عمومی و خصوصی، عدم سرمایه

ناخته ش یهاچالشفریب و فساد )انحراف(، سلطه سیاسی و  ،مدیریت ضعیف بوروکراسی، فقدان رهبری،

 1.خصوصی شهری –شده در شراکت عمومی 

 )عزت :دنشمارخصوصی را برمی –میتال و کاالمپوکات ده عامل مؤثر در موفقیت مشارکت عمومی 

 (1313پور و طاهرپور کالنتری، آبادی

، پشتیبانی مدیریت ارشد، مدیریت هاتیمسئولو  هانقشاعتماد و تعهد، توازن قدرت، شفافیت 

و نیازها، تنوع اهداف و منافع، حل اشتراکی مسائل،  هاارزشها و تسهیم ریسک، سازگاری دقراردا

 همکاری، ارتباطات اجتماعی اثربخش.

با سه گروه خبرگان، بخش خصوصی و بخش عمومی انجام داده است و ای استرچیونگ مصاحبه

پور و )عزت آبادی :استنموده بندی را در سه دسته طبقه خصوصی –مشارکت عمومی عوامل مؤثر در 

 (1313طاهرپور کالنتری، 

. عدم تداخل شورای 2 ،ثبات اقتصادی. 1عوامل كلیدي از ديد بخش خصوصی:  -دسته اول

. تخصص پردازش در بخش 5 ،. اهداف و خط زمانی روشن4 ،. روابط خوب/ روح مشارکت3 ،قانونگذاری

پذیری برای . انعطاف1 ،شفاففرآیند . 8 ،. پشتیبانی دولت7 ،. تخصیص مناسب ریسک6 ،خصوصی

 .مثبت یهارسانه. 11 ،کننده. قرارداد ترغیب13 ،نوآوری

 ،بزرگای . پروژه با ارزش سرمایه2 ،رقابت. 1: عوامل كلیدي از ديد بخش عمومی -دسته دوم

. تعریف مناسب 6 ،شفاففرآیند . 5 ،. اعتماد، تعهد و روح مشارکت4 ،. اسناد و قرارداد فراهم شده خوب3

. 13 ،. عناصر عملیاتی زیاد و بزرگ1 ،. تخصیص مناسب ریسک8 ،. مشاوره عمومی7 ،اهداف پروژه

تأمین و تدارک فرآیند . 13 ،هابخشذاکرات اثربخش بین . م12 ،. ثبات اقتصادی11 ،توانمندسازی

 .. پشتیبانی دولتی14 ،رقابتی

. خط 2 ،. اهداف روشن پروژه1: عوامل كلیدي از ديد خبرگان و پژوهشگران -دسته سوم

. ساختار 6 ،. وابستگی و تعلق پروژه5 ،. مشاوره عمومی4 ،شفاففرآیند . 3 ،بینیپیشزمانی و مراحل قابل 

. رقابت با 1 ،. توانایی تکنیکی و مالی صاحب امتیاز8 ،. نیاز بازار7 ،قانونی و مکانیسم مقرراتی روشن

 ،. نیاز به بودجه پولی متناسب با حجم پروژه11 ،تعریف شده و مرتبط با یکدیگر یهانقش 13 ،صالحیت

 .. تعهد شرکا14 ،. قرارداد قوی و محکم13 ،. زمانبندی درست12

 خصوصی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. –عمومی  یهامشارکتدر ایران مطالعات مربوط به 

                                                 
1. Municipal Public- Private. 
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در پژوهشی به شناسایی و تحلیل موانع  1386مطالعات، رهبر و مظفری در سال  نیمهمتردر 

. در این تحقیق با استفاده از نظر متخصصان در ندهاپرداختبخش خصوصی در ایران گذاری سرمایه

ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته گذاری بر امنیت و ارتقای سرمایه مؤثر یهامؤلفهداخل کشور، 

است. در این تحقیق موانع مربوط به قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون، فقدان استراتژی معین و 

اجتماعی، بزرگ بودن دولت، ضعف  –ر عرصه اقتصاد، موانع سیاسی مشخص دگیری تصمیمستاد 

موانع  نیمهمتربه همراه رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و دولتی  هارانتبازارهای سرمایه و وجود 

 (1311، و همکاران صادقی شاهدانی) .اندشدهبخش خصوصی در ایران شمرده گذاری سرمایه

به بررسی الزامات و موانع اجرایی و اداری  1311در مطالعه مهم دیگر، مرتضوی و همکاران در سال 

در ایران پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که موانع سیاسی،  (PPP) یخصوص –توسعه مشارکت عمومی 

مرتبط با و دخالت حوزه حاکمیت در امور تصدیگری گذاری اجتماعی و فرهنگی، نبود امنیت سرمایه

ساالری در بخش عمومی، عدم توانمندی بخش عمومی برای تجدید ساختار هتشراکت، نبود نظام شایس

صی خصوـ موانع مشارکت عمومی  نیمهمتر عنوانبهمتناسب با شراکت و عدم توانمندی بخش خصوصی 

 .اندشدهبرشمرده 

پس از بررسی نتیجه مطالعات گوناگون داخلی و خارجی در زمینه موانع موجود در گسترش و 

مرتبط پژوهشی و احصای متغیرهای  یهانهیشیپخصوصی در متون و  ـعمومی  یهامشارکتتوسعه 

 متغیر محوری تجمیع گردیدند. 1متغیر مؤثر شناسایی شد که این متغیرها در قالب  11مؤثر، 

 

 خصوصی در مطالعات داخلی و خارجی –انع و مشکالت مشاركت عمومی . مو4جدول 

 منبع مؤثرموانع  موانع محوري

ضعف در قوانین و مقررات موجود برای  مشکالت قانونی
PPP 

)Helmy, 2011) 

)Ismaeil et al., 2011) 

(.1311، و همکاران صادقی شاهدانی)  

موانع سیاسی، اجتماعی 

 و فرهنگی

متقابل سیاسی و اجتماعی ثیرات أسلطه و ت

 و فرهنگی در پروژه مشارکتی

)Brink et al.,2006) 

(.1311، و همکاران صادقی شاهدانی)  
(Wong et al., 2006) 
(Chan et al., 2008( 

(.1311، و همکاران صادقی شاهدانی)  

 (Li et al., 2001( و مالحظات محیطی هانگرانی
(Wong et al., 2006) 

تأمین  هایمحدودیت

 مالی از بازارهای مالی

)تأمین  در دسترس نبودن بازارهای مالی

 حجم پول مورد نیاز پروژه(

)Kwoak et al., 2009) 
(Agrawal, 2010) 

(.1311، و همکاران صادقی شاهدانی)  

مشکالت مطرح در جذب 

 خارجیگذاری سرمایه

خارجی در پروژه گذاری ضعف سرمایه

 مشارکتی
)Brink et al., 2006) 

(Ismaeil et al., 2011) 
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 منبع مؤثرموانع  موانع محوري

 شرایط اقتصاد کالن

نبود ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و 

اقتصادی نامطلوب کشور میزبان  یهااستیس

 پروژه مشارکتی در دوره زمانی اجرای پروژه

)Ismaeil et al., 2011) 
(Helmy., 2011) (Wong et al., 

2006). (Hardcastle et al.,2007) 

(1311)مرتضوی و همکاران،  در پروژه مشارکتیگذاری امنیت سرمایهنبود   

 شرایط بخش عمومی

ی تصدیگردخالت حوزه حاکمیت در امور 

 مرتبط با شراکت
(1311)مرتضوی و همکاران،   

(1311)مرتضوی و همکاران،  ساالری در بخش عمومیهتنبود نظام شایس  

عدم توانمندی بخش عمومی برای تجدید 

 ساختار متناسب با شراکت
(1311)مرتضوی و همکاران،   

قوی برای بخش خصوصی در  هایمشوقنبود 

 پروژه مشارکت
)Helmy, 2011) 

 (Li et al., 2001) 
 (Helmy, 2011) عدم پشتیبانی و حمایت از مدیریت پروژه

عدم تعامل بین بخش 

 خصوصی و عمومی

 عدم توازن قدرت بین طرفین مشارکت
(Mittal, Kalampukatt (2313  

 (1386رهبر و مظفری، )

پذیری بین طرفین نبود سازگاری و سازش

 )روح مشارکت(
)Mittal, Kalampukatt, 2010) 

(Agrawal, 2010) 

 (Kwoak et al., 2009( عدم تسهیم و تخصیص ریسک بین طرفین
(Ismaeil et al., 2011)  

 خصوصیعدم توانمندی بخش  شرایط بخش خصوصی

)Lihong,2008) 

(1311)مرتضوی و همکاران،  
(Helmy, 2011).  

(Agrawal, 2010) 

 پروژه هایویژگی

عدم تنوع، شفاف و چندمزیتی بودن اهداف 

 در پروژه

)Ismaeil et al., 2011). (Mittal, 

Kalampukatt 2010) 

  .(Ismaeil et al.,2011( یندهای پروژه مشارکتیآنبود شفافیت در فر

(Helmy., 2011) 
 (Hardcastle et al., 2007( سنجی فنی پروژهعدم امکان

 .های تحقیقیافتهخذ: أم

 

 

خصوصی  ـتأمین مالی از طريق مشاركت بخش عمومی  یلك تیوضع بر يرورم. 2

(PPP در بخش )در جهان و ايران ونقلحمل 

ی اخیر در مناطق هاسالخصوصی طی  –مالی از طریق مشارکت بخش عمومی  نیتأمدر این بخش وضعیت 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ونقلحملمختلف  یهابخشمختلف جهان و ایران و در هر یک از 

با مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت در کشورهای در گذاری مقدار کل سرمایه 1در نمودار 

روند افزایشی داشته  2312سال  که طی دهه اخیر تا گرددیمحال توسعه و بازارهای نوظهور مالحظه 
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روند نسبی کاهشی داشته و این رقم از حدود  2316به بعد به مرور تا سال  2312ولی از سال  ،است

. همچنین سهم ه استرسید 2316سال  در میلیارد دالر 73به حدود  2312میلیارد دالر در سال  163

با مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور گذاری سرمایه

این در حالی است که این  .درصد بود 4/3حدود  2316از تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 

از طریق گذاری درصد( رسیده بود. کاهش سرمایه 1/3به حدود یک درصد ) 2312نسبت در سال 

 گذاریافت سرمایهدلیل بهی اخیر در این طیف کشورها هاسالخصوصی طی  –ی مشارکت بخش عموم

شامل ترکیه، هند و برزیل  ،ثیرگذارأدر سه کشور عمده ت هارساختیزبا مشارکت بخش خصوصی در 

 1بوده است.

 

در  GDPزيرساخت با مشاركت بخش خصوصی به  يهاپروژهدر گذاري . نسبت سرمايه1نمودار 

 6120-6020طی دهه  2كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور

 
Source: World Bank Group, 2016. 

 

  

                                                 
1. 2016 ANNUAL UPDATE, Private Participation in Infrastructure (PPP), World Bank Group 

2. Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs( 
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زيرساخت با مشاركت بخش خصوصی در  يهاپروژهدر گذاري سرمايهاي منطقه عيتوز .2نمودار 

 2016-2000ي هاسالكشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور طی 

 
Source: Ibid. 

 

زیرساخت با مشارکت بخش  یهاپروژهدر گذاری سرمایهای ، توزیع منطقه2با توجه به نمودار 

که طی پنج سال اخیر بیشترین  دهدیمخصوصی در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور نشان 

 ختصاصسهم را در مناطق مختلف جهان، کشورهای آمریکای التین و شرق آسیا و اقیانوس آرام به خود ا

کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی نیز سهم بیشتری در این نوع مشارکت  هاسال. البته در برخی اندداده

سهم منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا در مقايسه با مناطق اين با وجود . انددادهبه خود اختصاص 

اين  خصوصی طی دهه اخیر بسیار ناچیز بوده است و - ديگر در جذب مشاركت عمومی

سازي و ايجاد شرايط مناسب جهت فعالیت بخش خصوصی در اجراي نمايانگر آن است كه بستر

گزارش بانک جهانی،  براساساین بر عالوه .زيرساخت در اين منطقه انجام نگرفته است يهاپروژه

دالیل افت این نوع  نیمهمترسیاسی )متغیر عدم ثبات سیاسی و اجتماعی( از  یهاآشوبو  هامناقشه

 1قلمداد شده است. 2316در سال گذاری سرمایه

 

هاي زيرساخت با مشاركت بخش خصوصی در كشورهاي در زيربخشگذاري . توزيع سرمايه3نمودار 

 2016-2006ي هاسالدر حال توسعه و بازارهاي نوظهور طی 

 
Source: Ibid. 

                                                 
1. 2016 ANNUAL UPDATE, Private Participation in Infrastructure (PPP), World Bank Group 
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خصوصی ـ  با مشارکت عمومی هاگذاریعمده سرمایه گرددمالحظه می 3گونه که در نمودار همان

بوده و زیرساخت آب و فاضالب سهم ناچیزی در جذب  ونقلحملانرژی و  یهابخشدر  هارساختیزدر 

در بخش گذاری این نوع سرمایه هاسالخصوصی داشته است. حتی در برخی ـ  مشارکت عمومی

 با بخش انرژی برابری کرده و یا از آن پیشی گرفته است. ونقلحمل

از رغبت كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور براي جذب  اين موضوع حکايت

 .دارد ونقلحملتوسعه بخش  منظوربهمشاركت خصوصی 

 

با مشاركت بخش خصوصی در كشورهاي  ونقلحملهاي در زيربخشگذاري . توزيع سرمايه4نمودار 

 2016-2011ي هاسالدر حال توسعه و بازارهاي نوظهور طی 

 
Source: Ibid. 

 

با مشارکت بخش خصوصی در  ونقلحملهای در زیربخشگذاری ، توزیع سرمایه4براساس نمودار 

 یهابخشدر گذاری که گرایش سرمایه دهدیمکشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور نشان 

 ازگذاری بنا به نیاز برای توسعه و سرمایه هابخشی متفاوت این هاسالمتغیر بوده و در  ونقلحمل

 .اندبودهاهمیت خاصی برخوردار 

 

 خصوصیـ  با مشاركت عمومیگذاري . میزان سرمايه5جدول 

 دالر(میلیون )              2016-1990ايران طی دوره  يهارساختيزدر 
  میزان بخش

 4113 مخابرات

 838 برق

 235 بنادر

Soucre: Private Participation in Infrastructure Database, WORLD BANK. 
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، میزان مشارکت بخش 2316-1113سال اخیر در دوره  27براساس آمار بانک جهانی در ایران طی 

 156/5مخابرات و برق و بنادر با مجموع  یهاحوزهفقط در  هارساختیزعمومی و خصوصی در حوزه 

میلیون دالر  838میلیارد دالر و بخش برق  113/4میلیارد دالر بوده است که سهم بخش مخابرات برابر 

بنابراين میلیون دالر بود.  235و بخش بنادر )توسعه بندر چابهار و مشارکت با شرکت بندری هند( برابر 

 ونقلحملخصوص بخش هب هارساختيزبا مشاركت بخش عمومی و خصوصی در گذاري سرمايه

ناچیزي در گذاري پايین بوده و فقط سرمايه ( وونقلحمل در يک حوزهفقط محدود )بسیار 

 است. انجام شدهحوزه بنادر 

با توجه به در دسترس بودن  1434انداز برخی از کشورهای رقیب ایران در سند چشم 6در جدول 

ر گذاری دبه تفکیک سرمایهاند خصوصی داشته ـکه عملکرد بهتری در جذب مشارکت عمومی ها، داده

  ونقل آورده شده است.ی حملهابخشزیرهر یک از 

 

 كشورهاي رقیب ايران ونقلحمل هايبخشزيردر  PPPوضعیت . 6 جدول

 (میلیون دالر)   2016-1990 طی دوره  1404انداز در سند چشم

 دريايی ونقلحمل ريلی ونقلحمل ايجاده ونقلحمل هوايی ونقلحمل كشور

 235    ایران

 1117   318 مصر

 231   31 قزاقستان

 3333  14673 44134 ترکیه

 2515   43 پاکستان

  575  334 ارمنستان

Soucre: Ibid. 
 

 به موارد اساسی ذیل اشاره نمود: توانیممطالب این بخش بندی در جمع

  سهم منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا در مقايسه با مناطق ديگر در جذب مشاركت

خصوصی طی دهه اخیر بسیار ناچیز بوده است و اين نمايانگر آن است كه بسترسازي -عمومی

زيرساخت در اين  يهاپروژهو ايجاد شرايط مناسب جهت فعالیت بخش خصوصی در اجراي 

 منطقه انجام نگرفته است.

  كشورهاي درحال توسعه و بازارهاي نوظهور رغبت فراوانی براي جذب مشاركت عمومی

 اند.داشته ونقلحملخصوصی در توسعه بخش  -

 بخش  خصوصبه هايرساختزبا مشاركت بخش عمومی و خصوصی در گذاري سرمايه
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 ناچیزيگذاري حوزه( و پايین بوده است و فقط سرمايهدر يک  فقطمحدود )بسیار  ونقلحمل

 در حوزه بنادر رخ داده است.

 

تأمین مالی از طريق مشاركت بخش عمومی و  در و منتخب موفق يشورهاك تجربه. 3

 رانيا ونقلحملبخش  يبراآنها  از يو الگوبردار ونقلحملبخش  در( PPPخصوصی )

 اربتج از استفاده ،مشارکت بخش عمومی و خصوصی جذب تیوضع بهبود یبرا راهکارها نیمهمتر از یکی

 رحاض مطالعه در و است تیاهم حائز ارتباط نیا در زین یبررس مورد یکشورها انتخاب. کشورهاست ریسا

 ه در سطحکیهند، استرالیا و تر یشورهاک مشارکت بخش عمومی و خصوصی شرو بودنیپ به توجه با

مشارکت بخش جذب  نهیزم درآنها  مناسب تیوضع وو اقتصادهای نوظهور  توسعه حال در یشورهاک

 .نداشده انتخاب بحث مورد موضوع نهیزم در یکاف اطالعات بودن دسترس در عالوههب و عمومی و خصوصی

 

 هند. 1-3

ونقل های مختلف حملخصوصی در بخش ـکشور هند در جذب مشارکت عمومی  در بررسی وضعیت

نقل وبخش حملکل در  PPPگذاری با رویکرد گردد که میزان کل سرمایهمالحظه می در نمودار ذیل

  بوده است.میلیارد دالر  15بیشتر از  2316 - 1113طی دوره 

 

 ونقلحمل يهارساختيزدر  PPPگذاري با رويکرد . میزان سرمايه5نمودار 

 )میلیون دالر(   2016-1990طی دوره  هند

 
 

زیرساخت اقدامات متنوعی را  یهاپروژههدایت اعتبارات مالی بلندمدت به سوی منظور به دولت هند

در دو بخش اقدامات نهادی توسعه زیرساخت و اقدامات راهبردی جهت  توانیماتخاذ کرده است که 

نمازی و همکاران، ) :نمودبندی ( تقسیمPPPتوسعه قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی )

1313) 

حمل و نقل هوایی بنادر جاده ای  ریلی
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 نهادي توسعه زيرساخت اقدامات .1-1-3

 از: عبارتنداقدامات نهادی توسعه زیرساخت در هند 

  برای زیرساخت 1ان نهادی خارجیگذارسرمایه هاییتمحدودکاهش 

  یهاپروژهصندوق توسعه ( زیرساخت هندIIPDF):2 بخشی به این صندوق با هدف سرعت

 اندازی شد.توسط دولت هند راه هاپروژهسازی آماده

 اعتبارات  بخشی و افزایش جریانجهت سرعت هاصندوقاین  3زیرساخت:دهی وام یهاصندوق

شدند. اندازی راهتوسط وزارت دارایی  2311زیرساخت در سال  یهاپروژهبه سمت بلندمدت مالی 

ی ماهیانه بر رو هاییاتمالهمچنین برای جذب اعتبارات خارجی وزارت دارایی اعالم کرد که 

نیز از آنها  درصد کاهش خواهد یافت. درآمد 5درصد به  23از  هاصندوقوام این ای ی بهرههاپرداخت

 یهاپروژهبهره برای بلندمدت و کم یهاوامفراهم نمودن  هاصندوقمالیات معاف شد. وظیفه این 

ع بازنشستگی است. این مناب یهاصندوقمانند بیمه و مدت طوالنیانداز پسزیرساخت با تحریک منابع 

 .کردندیمزیرساخت ایفا  یهاپروژهقبل از این نقش محدودی را در تأمین مالی 

 مستقیم خارجی و توسعه زیرساخت: جهت تسهیل تأمین مالی زیرساخت، مجوز گذاری سرمایه

 صادر شده است. هاپروژهدرصد هزینه  133مختلف تا  یهابخشخارجی در گذاری سرمایه

 ( تأمین مالی فاصله سوددهی پروژهVGF):4 آثار  زیرساخت بر روی اقتصاد یک کشور یهاپروژه

ممکن است برای بخش خصوصی این با وجود  .شوندیممثبتی دارند و موجب رونق و افزایش تجارت 

درصد آن  23درصد آن توسط دولت مرکزی و  23درصد )که  43سودآور نباشند. در این روش دولت تا 

( کل هزینه پروژه را جهت قابل پذیرش شدن آن شودیمط دولت ایالتی و وزارتخانه مربوطه تأمین توس

 .کندیمگذاری (، سرمایهPPPتوسط بخش خصوصی در قالب مشارکت بخش عمومی و خصوصی )

 (PPPاقدامات راهبردي جهت توسعه قراردادهاي مشاركت بخش عمومی و خصوصی ). 2-1-3

ذیل شرح به صورت گرفته PPPکه توسط دولت برای افزایش قراردادهای  ییهااستیساهم اقدامات و 

 5است:

 6کمیته ارزیابیاندازی راه PPP  هاپروژه ترآسانجهت برآورد و تأیید هر چه، 

 7سازی مجموعه ابزارهایآماده PPP یهاطرحو اجرای گیری تصمیم یبرای بهبود فرآیندها PPP، 

                                                 
1. Foreign Institutional Investors 

2. IIPDF: India Infrastructure Project Development Fund 

3. Infrastructure Debt Funds (IDFs( 

4 .VGF: Viability Gap Funding 

5. Accelerating Public Private Partnership in India, FICCI-E&Y Report on PPP, 2012. 

6 .PPAC 

7. PPP Toolkit 
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 1ملینویس سیاست ارائه پیش PPP از جانب وزارت دارایی، 

  2،زیرساخت یهاپروژهمالی از طریق صندوق توسعه  هاییتحماافزایش VGF اصالح مالیات ،

 ،کننده و ...مصرف

  استاندارد  یهاچارچوبو اسناد دیگر: این مدل حاوی لیست  هاتوافقنامهتهیه مدل واگذاری

 .کندیمو رقابتی را شفاف  PPP یهاپروژهاست که واگذاری ای شده

 

 3استرالیا. 2-3

شده است، ولی از زیرساختی در استرالیا توسط دولت تأمین مالی می یهاپروژهتاریخی اجرای طور به

با قدرت گرفتن بخش خصوصی، این بخش نیز مشارکت قابل توجه را در تأمین مالی  1113اواسط دهه 

 زیرساختی داشته است. یهاپروژه

خود، بسترهای قانونی و نهادی خاصی در نظر گرفته است  یهارساختیزتوسعه منظور به استرالیا

 از: عبارتندزیرساختی را ساماندهی کند که  یهاطرحکه اجرای 

 اقدامات نهادي براي توسعه زيرساخت. 1-2-3

 از: عبارتنداقدامات نهادی توسعه زیرساخت در استرالیا 

  ای در دولت استرالیا، وزیر ساخت و توسعه منطقه: ایمنطقهتأسیس وزارت زیرساخت و توسعه

ای، تنظیم مقررات، تأمین و توسعه منطقه ونقلحملمسئولیت تمام اموری را که مربوط به زیرساخت، 

 مالی و ... است به عهده دارد.

 ترالیا اسنهاد زیرساخت یک نهاد قانونی است که طبق قانون زیرساخت : نهاد زیرساخت استرالیا

در مورد طیف  هارساختیزان و صاحبان گذارتأسیس شده است. این نهاد به دولت، سرمایه 2338در 

و  هارساختیزعضو دارد که توسط وزیر  11. این نهاد کندیماز مسائل، پیشنهادهایی ارائه ای گسترده

 .شوندیمانتخاب  ونقلحمل

 است که برایای وه یک پنل تخصصی مشاورهاین گر :گروه تأمین مالی زیرساخت استرالیا 

 تأمین مالی تأسیس شده است. یهااستیسمشورت دادن به نهاد زیرساخت در مورد مسائل مربوط به 

 

                                                 
1 .National PPP Policy 

2 .IIPDF 

استرالیا در سایت بانک جهانی موجود نبود. بنابراین در این بخش نظریه اقدامات و بسترسازی انجام گرفته برای  PPPهای . داده3

 های مجلس شورای اسالمی با مشخصات ذیل استفاده شده است: این کشور ازگزارش مرکز پژوهش PPPتوسعه 

. 2ی عمرانی هاطرحین مالی تأمطبیقی تجربه دیگر کشورها در مطالعات ت. »ابوحمزهزاده، سیدعباس پرهیزکاری و داریوش ناصر امن

 .1313، ی مجلس شورای اسالمیهاپژوهش، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، مرکز «استرالیا
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 اقدامات قانونی و راهبردي براي توسعه زيرساخت. 2-2-3

 از: عبارتنداقدامات قانونی و راهبردی برای توسعه زیرساخت در استرالیا 

  اصالح گردید.  2313تصویب شد و در سال  2338این قانون در سال : زیرساخت استرالیاقانون

 موضوع اصلی این قانون تأسیس نهاد زیرساخت استرالیا است.

  تأسیس صندوق با منظور به ،2338این قانون در سال  :زیرساخت کشور یهاصندوققانون

 .تصویب شدزیرساختی در استرالیا  یهاپروژههدف انجام 

  این سیاست توسط دولت در  1:سیاست و راهنمای مشارکت بخش عمومی و خصوصیاتخاذ

 ازجمله هارساختیزممکن برای تدارک  یهانهیگزتصویب شد که بخشی از آن به ارزیابی  2338سال 

PPP ، محیطی، ریسک تورم، اجرای پروژه، مسائل فنی، مسائل مربوط به قرارداد، مسائل زیستفرآیند

ی اداری و حقوق یهاتیصالحنظارت بر عملکرد، جبران خسارت، تغییر در قوانین، بیمه، حل اختالفات و 

 2.پردازدیم محلی و مرکزی و ... یهادولتهر یک از 

 ساله را برای  53ای نهاد زیرساخت استرالیا برنامه 2313در سال  :برنامه استراتژیک بلندمدت

کشور تدوین نمود. در این برنامه به تأسیس صندوق واحد ملی برای زیرساخت، حرکت از  زیرساخت این

در این بخش و گذاری تشویق بخش خصوصی برای سرمایه یهاروشدولتی به سمت  یهایمالتأمین 

 جدید یهارساختیزدر آنها  دوبارهگذاری زیرساختی دولت و سرمایه یهاییدارافروش یا اجاره بلندمدت 

 (1313زاده و همکاران، امن) .در نظر گرفته شد

 

 تركیه. 3-3

 گرددیمعنوان رقیب راهبردی ایران محسوب به 1434انداز با توجه به اینکه کشور ترکیه در سند چشم

ار در ترکیه بسی هارساختیزگذاری با مشارکت بخش عمومی و خصوصی در دلیل اینکه سرمایهولی به

در حوزه کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی قرار گرفته  PPPبندی میزان باالست این کشور در رده

 حدود 2316-1113ترکیه طی دوره  ونقلحمل یهارساختیزدر  PPPاست. حائز اهمیت است میزان 

طی این دوره  ونقللحم یهارساختیزدر  PPPمیلیارد دالر بود. این در حالی است که کل میزان  63

 .بوده استمیلیارد دالر  7ه خاورمیانه و شمال آفریقا حدود در منطق

 

  

                                                 
1. National Public Private Partnership Policy and Guidelines 

2. http://www.infrastructureaustralia.gov.au/public_private/ppp_policy_guidelines.aspx 
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 يهارساختيزدر  PPPگذاري با رويکرد میزان سرمايه .6نمودار 

 )میلیون دالر(    2016-1990تركیه طی دوره  ونقلحمل

 
Source: Private Participation in Infrastructure Database, WORLD BANK. 

 

ونقل اقدام ی مختلف حملهابخشزیرترکیه در انواع  گرددیممالحظه  6گونه که در نمودار همان

قابل  هایگذارنموده است و همچنین میزان هر کدام از این سرمایه PPPگذاری با رویکرد به سرمایه

 توجه است.

ی ی خاصیاقدامات قانونی و اجرا هارساختیزخصوصی در  – منظور توسعه مشارکت عمومیهترکیه ب

 از: عبارتندانجام داده است که 

 اقدامات قانونی براي توسعه زيرساخت. 1-3-3

 از: عبارتنداقدامات قانونی برای توسعه زیرساخت در ترکیه 

 تصویب قانون مشارکت عمومی – ( خصوصیPPP):  ترکیه یکی از اولین کشورهایی است که

( را توسعه داده است. اولین قانون مربوط PPPخصوصی ) – مشارکت عمومی یهاروشقوانین مربوط به 

 یهاتیفعالتصویب شد و بر طبق آن به بخش خصوصی اجازه داده شد تا در  1184به این امر در سال 

 –در ادامه به برخی قوانین مربوط به توسعه و ترویج مشارکت عمومی 1مربوط به تولید برق مشارکت کند.

 –مشارکت عمومی یهاروشترکیه برای انواع  دهدیمکه نشان  گرددیم( اشاره PPPصی )خصو

 ( و ناظر به نوع فعالیت اقتصادی، قانون خاصی در نظر گرفته است:PPPخصوصی )

 BOTقوانین مربوط به 

گسترده در ترکیه مورد طور به BOT، 2مختلف مشارکت عمومی و خصوصی، روش  یهاروشاز میان 

 از: عبارتند. بنابراین در این راستا سه قانون تصویب شده است که باشدیماستفاده 

  این قانون برای اولین بار اجازه ورود بخش خصوصی به حوزه تولید برق  :3316قانون شماره

 را صادر کرد.

                                                 
1. PPP Infrastructure Projects in Turkey, Project Finance International European Report, September, 2012. 

2. Build- operate-and-Transfer 

حمل و نقل هوایی بنادر جاده ای 
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  و نگهداری  برداریبهرهاین قانون انحصار فعالیت دولت در بخش ساخت،  :3465قانون شماره

 استانی را حذف کرد. یهاشاهراه

  زیرساختی با روش  یهاپروژهقانون مبنایی برای اجرای این  :3116قانون شمارهBOT  در

 ترکیه است.

 1TORقوانین مربوط به 

  قانون درآمده صورت به 1114سازی تأکید دارد و در سال بر خصوصی :4346قانون شماره

 است.

  جزئی و یا کلی صورت به را هافرودگاهتا  دهدیماین قانون به دولت اجازه  :5335شماره قانون

 رداریببا ابزار اجاره بلندمدت و یا انتقال حق بهره تواندیمبه بخش خصوصی منتقل کند. این انتقال 

 باشد.

  نگهبانی، ساخت، بجز مدیریت کل،  را هابزرگراهاجازه واگذاری نهادهای  :3465قانون شماره

 .دهدیمرا به بخش خصوصی  بردارینگهداری و بهره

 2LTRقوانین مربوط به 

  مورد استفاده قرار  هاطرحاز  برداریاین قانون برای واگذاری حق بهره :4346قانون شماره

 .ردیگیم

  فرودگاهی را به  ونقلحمل یهابخشحق امتیاز یک بخش یا تمامی  :5335قانون شماره

 .(TORو  LTR یهاروش براساس) کندیمصوصی واگذار خبخش 

 (PPPخصوصی ) –راهکارهاي اجرايی براي توسعه مشاركت عمومی. 2-3-3

 از: عبارتند( در ترکیه PPPخصوصی ) –راهکارهای اجرایی برای توسعه مشارکت عمومی

 در استفاده از منابع محدود  کارآییافزایش منظور به ی اخیرهاسالدر  :هاطرحبندی اولویت

 و اضطراری بودن پروژه در نظر گرفته شده است. همچون زودبازدهی ییهاتیاولو

 آالت و تجهیزات الزم ول واردات ماشینماین معافیت مش :معافیت از حقوق و عوارض گمرکی

 .شودیم GDFIفهرست مجاز اقالم وارداتی  براساسگذاری برای سرمایه

 از استگذاری بیشتر در قالب معافیت مالیاتی سرمایه هاکمکاین : یگذارسرمایه یهاکمک .

آالت، به ساختمان، ماشین توانیمگذاری مجاز سرمایه یهاقیتشومورد قبول مشمول  یهانهیهز

 اشاره نمود.اندازی راهو نصب و  ونقلحملتجهیزات، 

  مشارکت عمومی هاییسکرپوشش– ( خصوصیPPP) : مختلف  یهاروشاجرایPPP 

                                                 
1. Transfer of Operational Rights 

2. Long Term Leasing 
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دارد. در عمل دو نوع ضمانت در ترکیه انجام  هاسکیرتوسط بخش خصوصی نیاز به پوشش برخی 

 مستقیم خارجی است.گذاری گارانتی درآمدی یا کاربردی و گارانتی سرمایهصورت به که ردیپذیم

 گارانتی درآمدي يا كاربردي (الف

 یهاطرح( در حوزه هانیماشحداقل درآمد و یا حداقل ترافیک )حداقل تعداد عبور و مرور  هاروشدر این 

 .شودیمتوسط دولت تضمین  ونقلحمل

 مستقیم خارجیگذاري گارانتی سرمايه (ب

 یاههیسرمامختلفی که  یهاسکیرخارجی اقداماتی جهت پوشش گذاری جذب سرمایهمنظور به ترکیه

گذاری تر برای سرمایهفراهم کردن محیطی امنمنظور به خارجی با آن مواجهند، انجام داد. این کشور

دوجانبه و چندجانبه کرده  یقراردادهاجهانی و عقد  یهاسازمانخارجی، اقدام به عضویت در برخی 

 .(1313مردی و همکاران، ) است

  شرکتMIGA1: کشور ترکیه دارای شرکتی به نام MIGA ای هاست. این شرکت زیرمجموع

با ، عمرانی یهاطرح( را در حوزه FSIمستقیم خارجی )گذاری از بانک مرکزی است که ریسک سرمایه

 .دهدیمابزار بیمه پوشش 

عمرانی در تركیه صرفاً  يهاطرحمصوب شد كه  2009نکته قابل توجه آن است كه در سال 

 يهابخشاجرا شده و اغلب در  BOTعمدتاً با روش  هاطرحاجرا شوند. اين  PPP يهاروشبا 

 2هستند. ونقلحملانرژي و 

 خصوصی –با رویکرد مشارکت عمومیگذاری تجارب سه کشور موفق در جذب سرمایهبندی در جمع

(PPP )به موارد اساسی ذیل اشاره نمود: توانیم 

  ملی در راستاي حمايت از مشاركت عمومی هايیاستسايجاد قوانین يا– ( خصوصیPPP) 

 خصوصی  –ايجاد نهادهاي حاكمیتی يا غیرحاكمیتی با هدف حمايت از مشاركت عمومی

(PPP) 

  يهاصندوقزيرساخت از طريق ايجاد  يهاپروژهبسترسازي مناسب جهت تأمین مالی 

زيرساخت و استفاده از  يهاپروژهتوسعه زيرساخت، كاهش محدوديت بخش خصوصی براي 

 PPPگوناگون قراردادهاي  يهامدل

  يهاپروژهان در اجراي گذاربیمه و تضمین سرمايه يهاروشاستفاده از انواعPPP  

 

 

                                                 
1  . Multilateral Investment Guarantee Agency 

2. European ppp Report, European ppp Report Center, 2009. 
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زش و رشد تأمین مالی از طريق یمترتب بر انگ يو نهاد یقانون موانع و هاچالش. 4

 رانيا ونقلحملبخش  در( pppمشاركت بخش عمومی و خصوصی )

قبلی گزارش پس از مطالعه تئوریکی و معرفی مشارکت بخش عمومی و خصوصی و بررسی  یهابخشدر 

مطالعات مختلف داخلی و خارجی در این زمینه، موانع مؤثر و محوری توسعه مشارکت بخش عمومی و 

همچنین در ارزیابی وضعیت مشارکت بخش عمومی و خصوصی در جهان  خصوصی شناسایی گردیدند.

ایران، مالحظه گردید که کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور رغبت فراوانی برای جذب  و

با رویکرد مشارکت گذاری اند و سرمایهداشته ونقلحملخصوصی در توسعه بخش  -مشارکت عمومی 

سال  27طی  1434انداز چشمکشور رقیب سند  ونقلحمل( در حوزه PPP) یخصوصبخش عمومی و 

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. با گذاری اخیر، کشور ترکیه، بیشتر از کل این نوع سرمایه

خصوص حوزه هب ،هارساختیزبا مشارکت بخش عمومی و خصوصی در گذاری ، سرمایهاین وجود

کشورهای که  ایران بسیار محدود و فقط در حوزه بنادر رخ داده است. همچنین مالحظه گردید ونقلحمل

قانونی و  یهااستیسچه اقدامات و  هارساختیزموفق در جذب مشارکت بخش عمومی و خصوصی در 

 .انددادهانجام گذاری نهادی برای توسعه این نوع سرمایه

از طریق مشارکت بخش گذاری پیش روی جذب سرمایه یهاچالشبنابراین مورد نیاز است موانع و 

مورد کاوش و تحلیل قرار گرفته و همچنین در راستای رفع این  ونقلحملخصوصی در  –عمومی 

یل تسریع نمنظور به هاطرحاز این  قبالًاز تجربیات کشورهایی که  اصالحی یاهو ارائه پیشنهاد هاچالش

ز االزم صورت گیرد. در این راستا، در این بخش  برداری، بهرهاندنمودهبه توسعه اقتصادی خود استفاده 

قرار  یمورد بررس ونقلحملحوزه خصوصی در  -گزارش، اهم موانع موجود در جذب مشارکت عمومی

گردد تا ضمن برشمردن اهم موانع، راهکارهای مشخصی نیز در جهت اصالح مشکالت گرفته و تالش می

 شود. ارائه هاچالشو 

خصوصی در  -ومیگزارش، موانع محوری و مؤثر موجود در جذب مشارکت عم از در این بخش

و اطالعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی و سایر متولیان  هالیتحلایران با استفاده از  ونقلحملبخش 

. رندیگیمو نظرات صاحبنظران و مطالعات معتبر انجام گرفته داخلی مورد شناسایی قرار  ونقلحملحوزه 

ایران  ونقلحملخصوصی در بخش  -نتایج حاکی از آن است که موانع محوری جذب مشارکت عمومی

 -در راستای محورهای شناسایی شده ناشی از مطالعات نظری و تجربی خارجی در جذب مشارکت عمومی

موانع موجود شناسایی شده در جذب مشارکت  نیمهمترخصوصی در کشورهای مختلف بوده است. 

 از: عبارتندایران  ونقلحملخصوصی در بخش  -عمومی

 

 از طريق بازار سرمايه خصوصبهتأمین مالی  يهاتيمحدود. 1-4
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 عدم دلیل عدم توسعه نهادها و ابزارهای مالی و نفوذ کم بازارهای سرمایه،هدر کشورهای در حال توسعه ب

گذاری از طریق گذاری ازجمله سرمایهانجام سرمایهمانع  نیتریاصل توانیمدسترسی به منابع مالی را 

 دانست. ونقلحملمشارکت عمومی و خصوصی در حوزه زیربناهای 

 2شاخص توسعه بازارهای مالی ایران 7231،1-6231پذیری جهانی طی سال گزارش رقابت براساس

پذیری در وکار و رقابتمانع کسب نیمهمتر عنوانبهکشور مورد بررسی  138از بین  131با کسب رتبه 

دهنده این شاخص با توجه به نمودار تشکیل یهامؤلفهفضای اقتصاد ایران برشمرده شده است. در بین 

ر بازا قياز طر یمال نیتأمو  به وام یسهولت دسترس، زیآممخاطره هيبه سرما یدسترسذیل 

 دالیل ضعف شاخص توسعه بازارهای مالی در ایران ذکر شده است. نیمهمتراز  یسهام محل

 

 2010-2016دهنده شاخص توسعه بازارهاي مالی در ايران طی سال تشکیل يهامؤلفهوضعیت  .0نمودار 

 
Source: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum 

 

مالی مانند  مؤسساتو  هابانکدر کشورهای مختلف،  هارساختیزان سنتی توسعه گذارسرمایه

گذاری هستند که به دنبال سرمایهگذاری سرمایه یهاشرکتبازنشستگی و  یهاصندوقو  هامهیب

دت به خرید اوراق بدهی بلندمالمللی بیندر بازارهای مالی  مؤسسات. این باشندیمریسک بلندمدت و کم

دارند.  بیشتری نسبتاًبهره  یهانرخ معموالً ،بلندمدت بودن دلیلبهکه  کنندیمتوسعه زیرساخت اقدام 

ر نقش پررنگی د هابورسحضور فعال در دلیل بهپیمانکاری  یهاشرکت، یافتهتوسعهدر بازارهای مالی 

ایه راهسازی هنوز جذب بازار سرم یهاشرکت. اما در کشور ما کنندیمایفا  هاپروژهمنابع مالی  نیتأم

در  هاشرکتدر بازار سرمایه؛ اوالً این  هاپروژهبزرگ دارای سبد  یهاشرکت. در صورت حضور اندنشده

راحتی در بازار افزایش به برداریساخت و بهرهگذاری سرمایه یهاپروژهمالی  نیتأممواقع مورد نیاز برای 

ریسک کمتری را  هاشرکتاین  یهاپروژهسبد  دلیلبهان گذارسرمایه خواهند داد. ثانیاً عموم سرمایه

ند. بگذران برداریمتقبل خواهند شد و نیز ضرورتی ندارد دوره احداث را بدون عایدی به انتظار دوره بهره

                                                 
1. The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum. 

2. Financial Market Development 
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 .ودشیممدیریتی بین سبدها سرریز  یهانهیهز، هاشرکتتجربه مدیریت پروژه این  دلیلبههمچنین 

داری نرخ تورم و ناپای ازجملهشرایط اقتصاد کالن  دلیلبهایران  در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

مالی با هزینه باال  نیتأمچه این بازار ذاتاً منبع ن تجربه موفقی رخ نداده است. اگر، تاکنوهااستیس

اعتباری نیز محصوالت قابل  یهامهیبیا گذاری سرمایه یهامهیبالذکر . به دالیل فوقگرددیممحسوب 

ن و عدم پایداری قوانی دلیلبه. همچنین در شرایط فعلی اقتصاد ایران اندنکردهاتکا و بلندمدتی ارائه 

مالی تسهیالت  مؤسساتمقررات و عدم پایداری سیاسی و عدم ثبات نرخ بهره، تورم، نرخ ارز و ...؛ 

 .اندکردهج کلی از سبد تسهیالت خود خارصورت به بلندمدت را

 پیمانکاري در بازار بورس يهاشركتعدم حضور  .1-1-4

کوک، بنابراین برای انتشار اوراق ص ،بورسی نیستند یهاشرکتاینکه جزء دلیل بهپیمانکاری  یهاشرکت

. در این رابطه در صورت همکاری راهبردی وزارت راه با یک یا چند مواجهندبیشتری  یهایریگبا سخت

ان وجود دارد. همچنین گذارسرمایه، امکان انتشار و بازارگردانی اوراق بدهی برای سرمایه نیتأمشرکت 

توسط دولت مورد نیاز  گذارکارمزد یا سود اوراق بدهی سرمایه یهانهیهزتضمین پرداخت بخشی از 

 (1314نژاد و همکاران، روحانی) .است

 مالی زيرساخت نیتأمسرمايه در  نیتأم يهاشركتنقش ضعیف . 2-1-4

با کمک  .کنندیمبر بازار سرمایه ایفا مالی مبتنی نیتأممتنوعی در  یهانقشسرمایه  نیتأم یهاشرکت

بندری و فرودگاهی را در بازارهای  یهاپروژهاوراق بهادار  توانیمالمللی بینسرمایه  نیتأم یهاشرکت

 المللی منتشر کرد.سرمایه بین

 یهایذارگتخصصی نقش مدیریت سبد سرمایهصورت به توانندیمسرمایه  نیتأمبزرگ  یهاشرکت

مالی را برعهده گیرند و اوراق بهادار مربوط به هر پروژه را بین چندین  مؤسساتو سایر  هابانکزیرساخت 

ن موضوعات نیاز ایچه پیشو بیمه و.. توزیع کنند. اگرگذاری بانک و صندوق بازنشستگی و صندوق سرمایه

 است. هاپروژهان و نیز جذاب کردن اوراق بدهی گذاربرای سرمایه هاپروژهسودده کردن 

 مالی زيرساخت نیتأمنقش ضعیف صندوق توسعه ملی در  . 3-1-4

نظامنامه ارزی برای توسعه ناوگان  براساسی اخیر امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هاسالطی 

مالی ارزی بسیار محدود است و در صورت  نیتأمو ریلی به ای جاده یهاپروژهفراهم است. نیاز  ونقلحمل

تولید ریل در ایران این نیاز بسیار کاهش خواهد یافت. البته تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی برای 

هد گواهی تع منابع مالی نوسازی ناوگان قابل استفاده و مفید است. همچنین حائز اهمیت است؛ نیتأم

سط توای وثیقه اخذ تسهیالت توسعه عنوانبه تواندیم گذاردولت به پرداخت اجاره به شرکت سرمایه

پروژه قراردادهای مشارکتی در نظر گرفته شود. اگرچه طی تفاهمات اولیه با صندوق توسعه  یهاشرکت

تصریح شده است، ولی هنوز  شودیمملی، توثیق عواید معین اجاره که در قراردادهای مشارکت ذکر 
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 همان() سازوکار این مهم مشخص و تبیین نشده است.

 مالی زيرساخت نیتأمدر اي توسعه يهابانکنقش ضعیف . 4-1-4

خود فاصله ای های توسعهموریتاز مأ عموماً هابانکاین  ،ایتوسعه یهابانکدر کشور ما علیرغم وجود 

ض لذا در معر ؛اندشدهخرد منع  یهاسپردهاز دریافت ای توسعه یهابانکند. در بسیاری از کشورها اهگرفت

و  وندشینمرو با مقررات کفایت سرمایه بازل ارزیابی اینو از رندیگینمسیستماتیک قرار  یهاسکیر

در یک ردیف با هم مقایسه  هابانک. در کشور ما همه پردازندیمخود  یهاییدارابه مدیریت سبد  صرفاً

 نزد بانک مرکزی با هم تفاوتی ندارد.آنها  قانونی یهاسپردهو  شوندیم

بازپرداخت اقساط تسهیالت  هابانک، هابانکطبق اساسنامه صندوق و قراردادهای عاملیت صندوق با 

نزد بانک مرکزی نسبت به  هابانک. در غیر این صورت صندوق توسعه از محل منابع کنندیمرا تقبل 

 کاربهی را در اعطای تسهیالت سختگیرکمال  هابانکرو ازاینتسویه مطالبات خود اقدام خواهد کرد. 

 زمینی ونقلحملپیشنهادی دارند که در حوزه  یهاطرحبازدهی باال را برای  یهانرخو انتظار  رندیگیم

و  نندکیمی سختگیرنیز  هاقهیوثهمچنین در اخذ پذیر نیست. بازگشت باالیی امکان یهانرخچنین 

 را ندارند.المللی بینتوسعه  یهابانکشرایط تسهیالت سایر 

حضور ای توسعه یهابانکوجود ندارد و ای بلندمدت توسعه یهاوامدر شرایطی که در کشور 

 یهاانکبکاری تعبیه شود که با تقبل بخشی از سودهای تسهیالت ی سازوثیرگذاری ندارند، بایستأت

که سازند. تقبل یارانه در صورتی ترکینزدای تسهیالت توسعه یهایژگیوتجاری، این تسهیالت را به 

آهن حجم باال و ارزی بودن این اقساط از توان منابع داخلی سازمان راهداری و راهدلیل بهعمومیت یابد، 

ظر برای این منظور در ن ونقلحملد بود. بنابراین بایستی منبع پایداری مانند صندوق توسعه خارج خواه

 گرفته شود.

 نبود صندوق تخصصی پروژه زيرساخت. 5-1-4

مالی از طریق صندوق پروژه در دست نیست. در این راستا سازوکار  نیتأمتاکنون تجربه موفقی از روش 

ازای شرکت پروژه در بازار مابه توانیمنهادی و قانونی مورد نیاز است. صندوق پروژه بازار سرمایه را 

سرمایه در نظر گرفت. عمر صندوق پروژه مشابه شرکت پروژه محدود به مدت قرارداد پروژه تا استهالک 

. ویژگی ماندیمآن در محدوده پروژه باقی  یهاتیفعالو  هانهیهزاست و درآمد و گذاری یهکامل سرما

دور مالی پروژه اقدام به ص نیتأممنحصر به فرد صندوق این است که مدیریت صندوق متناسب با نیاز به 

کامل جمع شود. همچنین در طور بهسی ینوواحدهای جدید کند و نیازی نیست که تمامی پول در پذیره

به  که هابانکو  هامهیببازنشستگی،  یهاصندوقان نهادی مانند گذارامکان جذب سرمایه هاصندوقاین 

 (همان) .دنبال منافع بلندمدت هستند وجود دارد
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 ضعف در قوانین و مقررات موجود. 2-4

خصوصی  –مشارکت عمومی  یهاروشکارگیری هقانونی که در مسیر ثبات و ب یهاتیمحدودموانع و 

 هارساختیزنقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی، اصالحات و مکانیسم توسعه  کندیماخالل ایجاد 

 وجود ندارد PPP یهاپروژهدارد. در حال حاضر در ایران ساختار حقوقی و قانونی مناسبی برای اجرای 

از  یکی (1311صادقی شاهدانی، ) دارد. ییکارآسنتی و مرسوم  یهاهیروو این ساختار فقط برای 

اعمال مالیات  ،آزادراهی دارد یهاپروژهفراوانی در سوددهی  ریتأثعدم پایداری قوانین که  یهانمونه

. موضوع دیگر اینکه باشدیمافزوده بر درآمدهای حاصل از عوارض قراردادهای آزادراهی مشارکتی ارزش

مالیات جداگانه بپردازد معقول نیست و  ،کشور خود و هم کشور میزبانموجب قانون ، هم بهگذارسرمایه

. در حال حاضر ایران با کشورهای معدودی بر سر گرددیممشترک گذاری سبب جلوگیری از سرمایه

 حذف مالیات مضاعف توافقنامه امضا نموده است و باید این امر توسعه یابد.

تركیبی در قراردادهاي  يهاطرحعدم وجود بند قانونی شفاف براي اعطاي مجوز . 1-2-4

 مشاركت

در حال  ونقلحمل یهارساختیزگذاران در حاشیه از اراضی دولتی به سرمایه برداریاعطای امتیاز بهره

ا و امتیازه برای تقویت پایه قانونی اعطای اینای نامه. ولی قانون یا حداقل آیینردیگیمحاضر انجام 

همچنین مشخص کردن سقف و حدود این امتیازها و انواع مختلف امتیازهای قابل اعطا تدوین و تصویب 

 نشده است.

هاي عمرانی بخش راه و ترابري از طريق احداث پروژهن وانمطرح در ق يهابیآس. 2-2-4

 ها و ساير منابع مالی و پولی كشورمشاركت بانک

زارها کن با پیشرفت ابقوانین و مقررات بود. ل نیتریمترقتصویب در نوع خود یکی از  ن در زمانوقاناین 

و نهادها و بازارهای پولی و مالی و بهبود رویکردهای مدیریت پیمان و سایر موارد، امروزه نیاز به 

الی م نیتأم. وجود قراردادهای شودیمبیشتر احساس  تر،با قانون مشارکتی جامع قانونجایگزینی این 

. شودینمپوشش داده  قانوندر این  ی مختلف و ...هاو موافقتنامه BOTمانند و ساخت متنوع 

تعریض،  یهاطرحتمام، نیمه یهاطرحهمچنین نیاز به قوانین و مقررات مشابه در مورد تکمیل 

 قانوناینکه این دلیل به. همچنین شودیم. احساس .و نگهداری و. برداریبهسازی و بهره یهاطرح

متمرکز شده است و انعطاف الزم برای تدوین  هاراهاحداث  یهاطرحمشارکت در احداث فقط روی 

ر و سایالذکر فوق یهاطرحمجزایی برای نامه آیینتر فراهم نبوده، نیاز است قوانین و جامعنامه آیین

 (1314نژاد و همکاران، روحانی) .مشابه تدوین شود یهاطرح

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  

 

 

28 

 هاي موجود در بخش عمومیضعف. 3-4

 عبارتند ونقلحملخصوصی در حوزه  -های موجود در بخش عمومی برای مشارکت بخش عمومی ضعف

 از:

 ونقلحملبخش خصوصی در بخش  گذارنبود متولی اصلی جذب سرمايه. 1-3-4

شهرسازی کارکرد عملی و منسجمی  و گذاری در وزارتخانه راهرغم وجود جذب سرمایهعلیدر حال حاضر 

ی هادر کلیه زیربخشگذاری از طریق مشارکت بخش عمومی و خصوصی دهنده جذب سرمایهکه پوشش

دیگر مانند شرکت ساخت و توسعه زیربناهای  یهادستگاهدر  .گرددونقل باشد مشاهده نمیحمل

اد با ستآنها  ولی فصل مشترک فعالیت ،آهن دفاتر جذب سرمایه مستقر استو شرکت راه ونقلحمل

دفتر جذب سرمایه وزارتخانه در زمینه جذب  یهاتیفعال شایان ذکر استوزارتخانه مشخص نشده است. 

 تمرکز داشته است. هابزرگراهو  هاآزادراهمشارکتی بیشتر روی گذاری سرمایه

 ونقلحمل يهاپروژهنبود سازوكار جامع و شفاف واگذاري، پیگیري و اجراي . 2-3-4

مالی )جز  نیتأمولی هیچگاه دو روش  ،شودیممختلفی استفاده  یهاروش هاپروژهمالی  نیتأمبرای 

که انعقاد قرارداد با طرف . در صورتیشودینمهمزمان برای یک پروژه پیگیری طور بهبودجه دولتی( 

مالی سهم دولت از طریق فاینانس داخلی یا خارجی یا بهتر از آن اعطای منابع  نیتأممشارکت منافاتی با 

باشد. دلیل دیگر این  هاپروژهپروژه ندارد. شاید علت این موضوع تعدد زیاد  گذارفاینانس به سرمایه

و  قبل از انعقاد قرارداد هاپروژهمالی  نیتأممتمرکز برای پیگیری روند مذاکره و ای مسئله، نبود سامانه

 است. هاطرحشروع احداث و عدم وجود شفافیت و عدم امکان رصد 

که باعث کاهش انگیزه و  گرددیمدر حال حاضر قراردادهای مشارکت از طریق مذاکره واگذار 

 حتی اگر بهای که برگزاری شفاف مناقصات دو مرحلهدر حالی شودیمراهسازی  یهاشرکتبدبینی در 

خواهد شد. در همین گذاری یندهای سرمایهآختم نشوند باعث ایجاد شفافیت در فر گذارسرمایه جذب

 یهاشرکتو عمرانی دارای توان مالی و فنی و همچنین  یراهساز یهاشرکتاز ای راستا پایگاه داده

بزرگ وجود ندارد  ونقلحمل یهاشرکتو  هابانکو  هامهیببازنشستگی و  یهاصندوقو گذاری سرمایه

 .ابدیینمو آگهی عمومی انجام مذاکرات انتشار 

طرح  یهاپروژهو واگذاری از  برداریمالی و ساخت و بهره نیتأم یهاپروژهماهیت متفاوت  دلیلبه

ت. نیس هامناقصهی دولت، معیار مناسبی برای انتخاب برنده هاپرداختارزش فعلی  نیکمترو ساخت، 

 تر در نظر گرفت.را هم بایستی مفصل هاطرحشرایط مذاکره و نهایی کردن این 

 دولتیي قیمتگذارپوشش ريسک سازوكار نبود . 3-3-4

بخش خصوصی از روال قیمتگذاری عوارض و حق دسترسی در کشور آگاه نیست و نسبت  گذارسرمایه
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ی نرخ عوارض بیشتر قیمتگذارر حال حاضر در ایران ی آتی اطمینان ندارد. دهاسالبه دوام این روال در 

مرجع و اعالم شده و در بین قوانین مربوط  یهاتمیالگورمتکی به نظر افراد است تا متکی بر فرمول یا 

 (همان). وجود نداردی قیمتگذارمربوط به پوشش ریسک ای مادهگذاری به سرمایه

 عدم تضمین در اجراي تعهدات دولتی. 4-3-4

گذار داده موقع سهم دولت به سرمایههحال حاضر در قراردادهای مشارکتی هیچ تضمینی برای تزریق بدر 

خ با نر هایگذاربازگشت اصل و فرع سرمایه تواندیمدولت  ونقلحملزیرساخت  یهاپروژه. در مورد شودینم

دهد. ب ییهانامهنرخ عوارض سایه ضمانتان در تعهد گذاریا به سرمایه ،کندسود شورای پول و اعتبار را تعهد 

گذاران برای فروش عواید آتی به سرمایه تواندیمبا تعهد دولت  هاپشتوانه عواید آتی این ضمانتنامه

 محور دیگر کمک کند. در همینازشان برای دریافت تسهیالت پروژهمورد نی یهاقهیوث نیتأمیا  شانیهاپروژه

 باشد. کارساز تواندیمگذاران نیز برای سرمایه LCراستا گشایش 

 عدم پوشش ريسک تقاضا. 5-3-4

 ـینه هز یهاگزارشبینی شده در که اگر تقاضای واقع شده یا تقاضای پیش اریسک تقاضا بدین معن

درآمد دوره مطالعه همخوانی نداشته باشد، برای جبران ریسک پوششی تعبیه نشده است. این ریسک در 

دیگر پروژه باشد. پرداخت حق  یهاقطعهناشی از تکمیل نشدن  تواندیم برداریی ابتدای بهرههاسال

تقاضا و  یهاسکیردهنده همزمان گذاران در حقیقت پوششبه سرمایه هادولتتوسط  1برداریبهره

 .باشدیمی قیمتگذار

 منبع مالی بدهی با نرخ ثابت عنوانبهان گذارنگاه نازل به سرمايه. 6-3-4

این است که دولت به  ونقلحملدر توسعه گذاری ان به سرمایهگذاردالیل کاهش رغبت سرمایهیکی از 

آهن راه یهاطرح. این موضوع در نگردیممنبع بدهی با نرخ ثابت  عنوانبهبخش خصوصی گذاری سرمایه

است که مشارکت . این در حالی شودیمتشدید آهن راهمحور بودن قراردادهای مشارکتی اجاره دلیلبه

و عدم ممانعت از احتمال باال  ونقلگذاری حملو منافع طرح سرمایه هاسکیرگذار در صحیح سرمایه

اری گذمنجر شود. جذابیت هر سرمایهگذاری به جذب بیشتر سرمایه تواندیمرفتن نرخ سود مشارکت 

بر عالوهآهن راهگذاری با میزان سودآوری ناشی از قبول ریسک مرتبط است. در قراردادهای سرمایه عمدتاً

گذار، حق دسترسی به حجم تردد ناوگان باری و مسافری تعهد پرداخت نرخ ثابتی از اجاره به سرمایه

ه محورهای ه توسعآهن بتوسعه راهگذاری سرمایه یهافرصتگذاران در انتخاب وجود ندارد تا سرمایه

 (همان) زا جذب شوند.پرترانزیت و درآمد

 

                                                 
1 .Availeability 
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 ونقلحملوري پايین تجهیزات و ناوگان فرسودگی و بهره. 4-4

اسی اس یهاچالشاز مشکالت و  ونقلحملوری پایین و مستهلک و قدیمی بودن ناوگان فرسودگی و بهره

تعمیر، نگهداری و عملیاتی زیادی  یهانهیهزدر این صنعت است که در صورت مشارکت بخش خصوصی 

؛ نظیر ریسک باال، الگوی مصرف ایرا متوجه این بخش خواهد نمود. این وضعیت مشکالت پردامنه

ادقی ص) .خدمات و.. را به دنبال خواهد داشت یهانرخغیربهینه، تأخیر و نارسایی در ترانزیت کاال، افزایش 

 (1311شاهدانی، 

 

 هاي تورم، ركود و بیکاريناشی از مؤلفه اقتصادي و اجتماعیثباتی سیاسی، بی. 5-4

 ثباتی سیاسی باعث افزایش هزینهان ثبات سیاسی است. هر نوع بیگذاریکی از عوامل مهم برای سرمایه

. عواملی مانند تورم، اشتغال و بروز مشکالت سازدیمسرمایه شده و اجرای پروژه را با مشکل مواجه 

 .شودیمدر مرحله ساخت شود، سبب افزایش ریسک  ریتأخملی که سبب بروز سیاسی و یا هر عا

، این است که اقتصاد کشور از ثبات ونقلحملاساسی مشارکت بخش خصوصی در  یهاضرورتاز 

تعرفه مربوط به خدمات و ....  یهانرخارزی، گمرکی، قوانین کار،  یهابخشدر  هایریگدر تصمیم

را برای مشارکت بخش خصوصی با مشکل گیری تصمیممذکور،  یهابخشدر ثباتی بیبرخوردار باشد. 

مشارکت  یهاطرح. یکی از مشکالت مطرح در دهدیمو ریسک مشارکت را افزایش  سازدیممواجه 

 است.وزارت راه بوده  یهاتیحماو  هااستیسبخش عمومی و خصوصی، نبود ثبات مورد انتظار در 

 (1381ترکان و شهبازی، )

فراگیر با مسائل اجتماعی و سیاسی مثل شهرسازی، صورت به خصوصیـ مشارکت عمومی  یهامدل

منجر به مخالفت عمومی، تحمیل  تواندیمهستند. این مسائل رو غال و حفاظت محیط زیست و ... روبهاشت

  (1311صادقی شاهدانی، ) .مازاد و تأخیر پروژه شود یهانهیهز

 ريسک محیطی .1-5-4

. باید متذکر شد که این شودیمکشور طراحی و اجرا  یهارساختیزبرای توسعه  معموالً PPPپروژه 

حفاظت از محیط  یهاسازمانو یا  هاگروهت فعد وسیع اجرا، ممکن است با مخالبا توجه به بُ هاپروژه

ساخت یک آزادراه سبب قطع تعدادی درخت در یک منطقه منظور به مثال عنوانبهشود. رو روبهزیست 

 جدی موانع اجرای طرح گردد.طور بهخاص شود، ممکن است چنین ریسکی 

 ريسک پذيرش عمومی .2-5-4

و یا افرادی در جامعه مواجه  هاگروهگاهی اوقات ساخت یک پروژه زیربنایی به هر دلیل، با مخالفت 

 .گرددیمآنها  اعالم شده برای ارائه خدمات پروژه به مردم سبب نارضایتی یهامتیقو یا حتی  شودیم
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 (1381حبیبی باغی، )

 یالمللبین يهاميتحر. 3-5-4

کننده از بخش خصوصی را در این های شرکتاز یک طرف حضور طرفالمللی بین یهامیتحروجود 

ال دسترسی به کا یهانهیهزمبادالتی،  یهانهیهزقرار داده و از طرف دیگر با افزایش  ریتأثتحت  هاپروژه

خدماتی مواجه  یهانهیهزداخلی را نیز با مشکل و افزایش ریسک و  یهاشرکتو خدمات خارجی، 

 یهانهیهزافزایش  دلیلبهکه در صورت عدم حمایت دولت، مشارکت بخش خصوصی ای گونهبه. کندیم

گریزی این بخش دسترسی به فناوری و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز با توجه به عالقه به ریسک

مبادالت تجاری  یهانهیهزاقتصادی و مالی  یهامیتحری اخیر با افزایش هاسالساز خواهد بود. در مشکل

 افزایش یافته است. ونقلحملخصوصی در بخش  یهاشرکتو اقتصادی برای 

 

 ناتوانی بخش خصوصی. 6-4

. شوندیمرو ناتوانی بخش خصوصی در انجام تعهدات، با موانع جدی روبه دلیلبهگاهی  PPP یهاپروژه

دولت در زمان انعقاد قرارداد، باید از توانایی و ظرفیت مالی این بخش در اجرای پروژه اطمینان حاصل 

ه خدمات و افزایش ریسک دولت در تأمین اهداف ، ارائهاپروژهکلی نبود مهارت، بر بازدهی طور بهکند. 

 مورد نظر پروژه تأثیر منفی دارد.

 یهاپروژهمشارکت بخش عمومی و خصوصی در  یهاطرحآمده از  دستبهبراساس تجارب 

 یهایگذار، نبود بخش خصوصی قوی با توان مالی مناسب جهت انجام سرمایهونقلحملزیرساختی 

 (1381ترکان و شهبازی، ) .محدود شده استای بیمه یهاسازمانو  هابانکبزرگ به 

 

 عدم تعامل بین بخش دولتی و خصوصی. 0-4

 هاپروژه، هر یک با نیت و هدفی خاص در این PPP یهاطرحکنندگان در پرواضح است که مشارکت

ود یکی ، کسب سمثالبرای ، که گاهی ممکن است با یکدیگر در تضاد و تعارض باشند. کنندیمفعالیت 

است. در عین حال، یکی از اهداف مهم بخش ای اصلی بخش خصوصی در انجام هر پروژه یهازهیانگاز 

ش بخ یهانهیهزعمومی، ارائه خدمات با کیفیت به مردم است. هرچه کیفیت ارائه خدمات افزایش یابد، 

 خصوصی نیز افزایش و حاشیه سود کاهش خواهد یافت.

، رسیدن به توافق عبارت دیگربهبسیار پیچیده است.  PPP یهاپروژهکلی طراحی و مدیریت طور به

ورد مقبول بل امنافع هر یک تا حد قکه ای گونهبه هاپروژههای ذینفع در این جانبه بین تمامی طرفهمه

 ر بخشموافقت قرار گیرد، کار دشواری است. همچنین فضای حاکم بر بخش عمومی با فضای حاکم ب

نیز در دو بخش با هم متفاوت  هاتیفعالساختاری دارد و در برخی موارد روند اجرای  یهاتفاوتخصوصی 
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خصوص اهداف هر بخش و همچنین تعریف شفاف منافع و درآمد این ین رسیدن به توافق دراست. بنابرا

ف سوی اهدابا سادگی بیشتری به هاطرحبرای هر یک از شرکای مربوطه سبب خواهد شد که این  هاطرح

 خود پیش رود.

 دولت در حوزه فعالیت بخش خصوصی يهادخالت. 1-0-4

با محدودیت  ونقلحمل یهاپروژهبخش خصوصی در  یهامشارکت شودیمیکی از موانعی که موجب 

غیرضروری در  یهاتیمحدودخدمات و اعمال ی قیمتگذاری، گیرتصمیممواجه شود، دخالت دولت در 

ارکت و مشگذاری انگیزگی بخش خصوصی برای سرمایهمد آن بیاتخصیص و توزیع منابع است که پی

است که  ونقلحملخدمات در بخش ی قیمتگذاربارز دولت، در نظام  یهادخالت ازجملهفعال است. 

طوری که به .استبازده را ایجاد کرده کم یهابخش، وجود هانهیهزموجب عدم انعکاس ی بهنارسای

در زمینه  تجارب گذشته براساس. ردیگینمبر عرضه و تقاضا صورت رقابتی و مبتنیصورت به یقیمتگذار

، هاراهمثال در میزان عوارض آزادبرای مشارکت عمومی و خصوصی، دخالت دولت؛  یهاطرح

افزایش سودآوری و مدیریت درآمد با مشکل جدی  یهاروشان بخش خصوصی را در اعمال گذارسرمایه

 (همان) .کندیممواجه 

 عدم توازن در قدرت. 2-0-4

ت طلب به دریافروابط در اعطای تسهیالت، معموالً افراد فرصت دلیلبهکه  انددادهمشاهدات فراوان نشان 

آن، حضور دولت در بر عالوه. ابندییمزا توفیق غیرمولد و تورم یهابخشاعتبارات بانکی و مصرف در 

دولتی در متن اقتصاد و در رقابت با بخش خصوصی، موجب تخصیص  یهاشرکتشده که  سبباقتصاد، 

اعتبارات و امتیازات به خود شوند و عمالً فرصت و امکانات بخش خصوصی را در توسعه فعالیت و حضور 

 (1311صادقی شاهدانی، ) در بازار محدود کنند.

 

 ايران ونقلحملخارجی در صنعت  گذارحضور سرمايهعدم . 8-4

توسعه و ترویج مشارکت عمومی و  خصوصبهو  ونقلحملیکی از اقدامات اساسی برای توسعه صنعت 

خارجی در این صنعت است که در ایران به دالیلی ناموفق گذاری ( استفاده از سرمایهPPPخصوصی )

 :گرددیمدالیل این عدم موفقیت اشاره  نیمهمتربوده است. در ادامه به 

ي گذارو رويکرد واحد در برابر سرمايه رانيا در ونقلحملصنعت  يراهبرد برنامه نبود. 1-8-4

 خارجی

یکی از نکات اساسی در توسعه هر بخش از اقتصاد، داشتن برنامه راهبردی مشخص و منتج به اهداف 

 ددگریمخارجی مالحظه گذاری کشورهای موفق در جذب سرمایهباشد. در بررسی تجارب تعیین شده می
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لیات دور از کهگام برای توسعه را داشتن یک برنامه هدفمند و مشخص و البته ب نیمهمترسیاستگذاران 

ی هاهای راهبردی که در بخشاند. عمده گزارشو انشای مطالب ثقیل دانسته و در این راستا حرکت نموده

بردی غیرکار شود، صرفاً مطالعات صرف دانشگاهی بسیار حجیم و گاهایران تهیه می مختلف اقتصادی در

هنوز برنامه راهبردی توان گفت نهاد مربوطه قرار گیرد. می یاربردکتواند مورد استفاده است که نمی

ی کرده و یشناسا یدرستها و تهدیدها را بهمدون و مشخصی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصت

 نموده باشد وجود ندارد. ارائهی ریگیپ قابل مشخص یکارهاراه

 گذارهیرماس جذب و به تبع آن ونقلحملی کل صنعت برا یمدون یکاستراتژ برنامه ترعبارت دقیقبه

توان گفت میگردد. مالحظه نمی رانیا ونقلحملصنعت  خصوصبهکل اقتصاد ایران و  در یخارج

گذاران خارجی توسط نهادهاي مختلف حضور و برخورد با سرمايههنوز اجماع كافی براي نحوه 

مانند و گذاران خارجی سردرگم میدرگیر نیز وجود ندارد و در چنین شرايطی سرمايه

دانند با چه كسانی و براي چه موضوعاتی بايد مذاكره كنند و چگونه فرآيندهاي مرتبط را نمی

رسد صرفنظر از بحث حضور خارجیان برای نظر میبه به انجام برسانند و يا پیگیري نمايند.

 سازی برنامه استراتژیک یکی، تدوین و البته اقدام عملی برای پیادهونقلحملگذاری در صنعت سرمایه

های است. تنها در چنین شرایطی است که اهداف و برنامه ونقلحملاز اصول مقدماتی برای توسعه صنعت 

شود. در چنین تدوین و سپس به مرحله اجرا گذاشته می ونقلحملاجرایی مشخصی برای صنعت 

 اشاره و برای ونقلحملتوان به ابهامات و سؤاالت رایج موجود در صنعت طور مشخص میای بهبرنامه

 دامکچیست؟  یخارجگذار هیسرما جذب از هدفدنبال پاسخ مشخص گشت. سؤاالتی از قبیل بهآنها 

 یابر کشور یمال و یپول اقدامات و بستر باشند؟یم تیاولو یدارا یخارجگذار هیسرما جذب در عیصنا

 بحران نترلک یبرا ست؟یچ نهیزم نیا در ونقلحملصنعت  راهبرد و ستیچ یخارجگذار هیسرما جذب

ار گذهیسرما اریاخت در چگونه سکیر کنترل و تیریمد یابزارها کرد؟باید  چه هیسرما خروج از یناش

ورود و حفظ آن و خروج آن، چه  یی در ابتداخارجگذار هیسرما جذب یبرا شود؟ داده قرار یخارج

آنها  کتنظر باشد و بسیاری از مطالب و سؤاالت مهم دیگر که باید به تکی باید مدهایاقدامات و اولویت

ت که مشخصی جستجو کرد. تنها در سایه پرداختن به این موضوعات اس یهاپاسخآنها  دقت و برای

 (1314باغ، علیزاده قره) .گذاران را داشتتوان انتظار توسعه بازار و حضور سرمایهمی

 ايران در یخارج يگذارهيسرما يبرا واحد ح، شفاف ويقانون صر نبود. 2-8-4

گذاران تلقی شود، عدم وجود یک قانون تواند یک مانع جدی در جذب سرمایهاز دیگر موضوعاتی که می

گذاری است. خارجیان یا هر فردی عالقمند است بداند از زمان شفاف و واحد برای سرمایه و یا مقررات

چه فرآیندهایی و یا چه مقررات خاصی مواجه است.  اورود تا انتهای خروج سرمایه خود از یک کشور، ب

چه  دارد،کنندگان وجود در اقتصاد ایران ابهامات بسیاری در تفسیر قوانین و مقررات حتی از نظر وضع
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استفاده نماید. این ابهامات متعدد در قوانین و مقررات که در آنها  به اینکه فردی خارجی بخواهد از

طور کلی ضعف قوانین و بهدار معرفی شده است، گذاری خارجی نیز اولویتمطالعات نهاد متولی سرمایه

یا مقررات به قانون یا مقررات دیگر، و ارجاعات متعدد در هر قانون آنها  مقررات و نحوه نگارش و تدوین

 وصخصبهگذاران داخلی و مشکالت زیادی برای سرمایهآنها  تعدد قوانین و مقررات و یک مجموعه نبودن

ها نامهآیین مقررات، این الزامات قانونی متعدد و مبهم، به همراه به نحوی کهخارجی ایجاد نموده است 

گذاران خارجی و در نتیجه سرمایه سردرگمی موجب گوناگون سازمانیدرون یهاهمچنین بخشنامه و

 گذاری در ایران شده است.انصراف وی از سرمایه

 عدم طراحی ابزارهاي الزم براي پوشش ريسک نرخ ارز. 3-8-4

گذاران خارجی، پوشش نوسان نرخ ارز در مقابل پول ویژه سرمایهگذاران بههای سرمایهیکی از دغدغه

گذاری در یک کشور، به گذار خارجی با سرمایهدالیل این امر آن است که درآمد سرمایهاز محلی است. 

پول ملی آن کشور خواهد بود و میزان درآمد وی به پول کشور خود، بستگی به نرخ تبدیل پول کشور 

پول  ل،پذیر )کشور مقصد( دارد. اگر در زمان این تبدیمبدأ سرمایه نسبت به پول ملی کشور سرمایه

 کشور مقصد تضعیف شود، عایدی وی افزایش خواهد یافت.

تا این  گردندگذاران از ریسک نوسان نرخ ارز گریزان هستند و به دنبال ابزارهایی میبیشتر سرمایه

ریسک را از خود دور کنند. یکی از ابزارهای پوشش نوسان نرخ ارز، ابزارهای مشتقه نظیر قراردادهای 

گذاران خارجی با ورود به عامالت روی ارزهای خارجی در مقابل پول ملی است. سرمایهآتی و اختیار م

 باز که تمایل به پذیرش اینسفته عنوانبا توانند ریسک نوسان نرخ ارز را به اشخاصی این بازارها، می

 ازجملهی جدید ها دارند، منتقل کنند. راهکار مشخص در این ارتباط توسعه ابزارها و نهادهای مالریسک

ایجاد بازارهای مشتقه ارزی و قابلیت انجام معامالت و قراردادهای آتی و اختیار معامالت روی ارزهای 

 عنوان نمونه سیاستالبته باید سیاست ارزی کشور کامالً معین )به نهایاخارجی معتبر است. در کنار 

این صورت است که  شود. تنها در چندگانه ارز جلوگیری یهانرخارزی کامالً شناور( و از وجود 

 (مانه). گردندتعیین نرخ ارز می کارآییشده مشتقه، سبب  گذاران با اعتماد به بازارهای ایجادسرمایه

 يگذارعدم وجود سازوكاري براي بیمه نمودن بازگشت اصل و فرع سرمايه. 4-8-4

 را در قبال کارمزد مختصر هایگذارکه بازگشت اصل و فرع سرمایهگذاری تضمین سرمایه یهامهیبنبود 

ارجی ان خگذاروکار ایران برای سرمایهفضای کسب یهایکاستیکی از  ،بیمه تضمین کنند یهاشرکت

ای، و توسعه ابزارها و نهادهای بیمه حجم زیاد قراردادهای مشارکتیدلیل بهاست. در برخی کشورها 

 هاشرکت. این کنندیمزیرساخت را بیمه  یهایگذارسرمایهگر بازپرداخت اصل و فرع بیمه یهاشرکت

 نیتأمتا با کاهش خطرپذیری  دهندیمپروژه این فرصت را  یهاشرکتدر قبال کارمزدهای اندک به 
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از طریق اوراق بدهی یا تسهیالت بانکی بنمایند.  ترارزانمالی راحت و  نیتأم، اقدام به هاپروژهمالی بدهی 

 گذاررمایهسالمللی بینگر پیوستن ایران به نهادهای بیمه ییهاشرکتدر غیاب چنین  هانیگزیجایکی از 

 (همان) ان خارجی است.گذارالمللی در زمینه حفظ حقوق سرمایهخارجی و تعامل با نهادهای فعال بین

 

 مشاركتی يهاطرحموجود در نظام مطالعه فنی و اقتصادي  يهابیآس. 9-4

مالی و  نیتأم یهاپروژهطرح و ساخت و نه برای  یهاپروژهبرای  هاپروژهموجود ارزیابی  یهاگزارش

درآمد موجود فقط به ارزیابی جریان درآمدی و  –هزینه  یهاگزارشمفید هستند. در گذاری سرمایه

ارکتی مشگذاری سرمایه یهاطرحدر  معموالً. شودیم)و نه جریان نقدی( خود پروژه اشاره ای هزینه

که در  دهندیمانجام گذاری محاسبات جریان نقدینگی را از سه منظر دولت، پروژه و شرکت سرمایه

. همچنین در مطالعات فعلی جایی برای مطالعات ریسک دیده نشده است. شودینمشرایط کنونی رعایت 

مطالعات هستند و به ناپذیر این مشارکتی بخش جدایی یهاپروژه یهاسکیرگذاری که ارزش در حالی

 یهالیلتحنیز بایستی  هاسکیرگذاری . بعد از ارزشدنکنیمکمک گذاری تر شدن شرایط سرمایهدقیق

 ریسک، سناریو، حساسیت و.. انجام بگیرد.

 یهاطرحاما در  ،عمرانی کشور است یهاطرحاحداث از مشکالت  یهانهیهزاگرچه برآورد غیردقیق 

 گذارو تنظیم قرارداد مشارکتی و برآورد توان سرمایه هاسکیره دقت برای تسهیم نیاز بدلیل بهمشارکتی 

 احداث به عمل آید. یهانهیهزاز  تریو سایر موارد، الزم است برآورد دقیق

درآمد پیوست  –هزینه  یهاگزارشآزادراهی و درآمدهای مقرر در  یهاشرکتاز مقایسه درآمدهای 

شده بود که بینی پیشکه درآمدهای محقق کمتر از درآمدهای  شودیمقراردادها، این نتیجه حاصل 

 نرخبا دلیل آن مطالعات غیردقیق در مرحله قبل از انعقاد قرارداد و عدم افزایش نرخ عوارض متناسب 

 (1314نژاد و همکاران، روحانی) است. هاسالتورم در برخی 

 

 اهبندي و پیشنهادجمع

مالی  نیتأممنابع  نيمهمتريکی از ( PPPخصوصی ) -با رویکرد مشارکت عمومی گذاری سرمایه

فقدان  دلیلبهدر كشورهاي در حال توسعه  ونقلحملويژه حوزه هزيرساخت ب يهاپروژهبراي 

 اين بخش تواندیمزيرساختی توسط دولت است كه  يهاپروژهمنابع مالی كافی براي اجراي 

 داخلی و يا خارجی باشد. گذارخصوصی شامل سرمايه

از محل بودجه سنواتی بوده است و  ونقلحمل يهاپروژهمالی  نیتأمدر ايران منبع اصلی 

نبود بسترها و ساختارهاي مورد  دلیلبهخصوصی  -استفاده از قراردادهاي مشاركتی عمومی
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 2016-1990خارجی بسیار ناچیز و طی دوره  گذارنیاز جهت فعالیت بخش خصوصی و سرمايه

این در حالی است که مقدار  ون دالر بوده است.یمیل 235فقط در يک حوزه، بندر، و به اندازه 

اخیر در کشورهای در حال توسعه و  یهادههطی  ونقلحملمختلف  یهابخشدر  PPPقراردادهای 

 ونقلحملمختلف  یهابخشدر  PPP، مقدار قراردادهای مثال عنوانبه .نوظهور رو به گسترش بوده است

 میلیارد دالر بود. 63حدود  2316-1113انداز، ترکیه، طی دوره کشور رقیب سند چشم

نمایانگر آن است که این کشورها برای  PPPمطالعات تجربیات کشورهای موفق در زمینه جذب 

ملی در راستای حمایت از مشارکت  یهااستیس زیرساخت به ایجاد قوانین یا یهاپروژهدر  PPPتوسعه 

(، ایجاد نهادهای حاکمیتی یا غیرحاکمیتی با هدف حمایت از مشارکت PPPخصوصی ) –عمومی

زیرساخت از طریق ایجاد  یهاپروژه(، بسترسازی مناسب جهت تأمین مالی PPPخصوصی ) –عمومی

زیرساخت و استفاده از  یهاپروژهتوسعه زیرساخت، کاهش محدودیت بخش خصوصی برای  یهاصندوق

ان در اجرای گذاربیمه و تضمین سرمایه یهاروشو استفاده از انواع  PPPگوناگون قراردادهای  یهامدل

 .نداپرداختهPPP یهاپروژه

در مطالعات نظری و تجربی خارجی انجام شده بر روی موانع و مشکالت محوری جذب مشارکت 

 از: عبارتندکه انع محوری شناسایی گردید م 1خصوصی،  -عمومی

تأمین مالی از بازارهای مالی،  یهاتیمحدودمشکالت قانونی، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 

خارجی، شرایط اقتصاد کالن، شرایط بخش عمومی، عدم تعامل گذاری مشکالت مطرح در جذب سرمایه

 پروژه. یهایژگیوبین بخش خصوصی و عمومی، شرایط بخش خصوصی و 

ایران با استفاده  ونقلحملخصوصی در بخش  -در بررسی موانع و مشکالت جذب مشارکت عمومی

نظران و ، نظرات صاحبونقلحملاز اسناد و اطالعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی و متولیان بخش 

 از: عبارتندانع محوری شناسایی شد که م 1مطالعات معتبر داخلی 

خصوص از طريق بازار سرمايه، ضعف در قوانین و مقررات هتأمین مالی ب ياهتيمحدود

وري پايین تجهیزات و ناوگان ود در بخش عمومی، فرسودگی و بهرههاي موجموجود، ضعف

سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، ناتوانی بخش خصوصی، عدم تعامل بین ثباتی بی، ونقلحمل

ايران،  ونقلحملخارجی در صنعت  گذارسرمايهبخش دولتی و خصوصی، عدم حضور 

 .مشاركتی يهاطرحموجود در نظام مطالعه فنی و اقتصادي  يهابیآس

در مطالعات خارجی و موانع محوری استخراج شده  PPPبا مقایسه موانع محوری پیش روی جذب 

ایران  ونقلحملمطرح در بخش  یهابیآسایران در این گزارش،  ونقلحملدر بخش  PPPبرای جذب 

خصوصی مؤید و در راستای موانع محوری شناسایی شده در مطالعات  -برای جذب مشارکت عمومی

 تجربی خارجی در کشورهای مختلف بود.
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با پیشرفت ابزارها و نهادها و بازارهای پولی و مالی و بهبود رویکردهای مدیریت پیمان و سایر موارد 

ود است. وجنیاز قراردادهای مشارکت موجود با قانون مشارکت با جامعیت بیشتری  امروزه به جایگزینی

و .... توسط قوانین و مقررات  BOTو  ROTمالی و ساخت متنوع مانند قراردادهای  نیتأمقراردادهای 

. همچنین با رجوع به تجربه کشورهای شودینممالی در احداث پوشش داده  مؤسساتمرتبط با مشارکت 

 یهاطرحتمام، نیمه یهاطرح، نیاز به قوانین و مقررات مشابه در مورد تکمیل PPPدر جذب موفق 

اینکه قوانین و مقررات دلیل به. همچنین شودیماحساس  کامالًو نگهداری و غیره  برداریبهسازی و بهره

 متمرکز شده است و انعطاف الزم برای تدوین هاراهاحداث  یهاطرحمشارکت در احداث فقط روی 

الذکر و سایر فوق یهاطرحنامه مجزایی برای ینراهم نبوده، نیاز است قوانین و آیتر فنامه جامعینآی

 مشابه تدوین شود. یهاطرح

 عنوانبهاز بودجه دولت  هاپروژهو افزایش جذابیت مالی  هاسکیردر حال حاضر دولت برای کاهش 

. تنها مزیت این روش که تسریع دوره احداث است مانع از عیان کندیمخش خصوصی استفاده مکمل ب

و  گذارفراهم نمودن مکملی دیگر برای آورده سرمایهبر مبنی. پیشنهاد شودیمآن  یهابیآسشدن 

 تواندیممالی مکمل  نیتأماست. این روش  گذارتضمین آن از محل منافع آتی پروژه یا با تضمین سرمایه

پروژه  یهاصندوقیا پروژه یا  گذاریا انتشار اوراق بدهی با تضمین سرمایهای تسهیالت ترجیحی و توسعه

اجاره و عوارض صورت به از طریق تملک یا در انتهای دوره احداث و یا تواندیمدولتی  یهاکمکباشد. 

ری مشارکت و سهامدا دلیلبهسفانه أکه متان پرداخت شوند گذاربه سرمایه برداریسایه در طی دوره بهره

قبلی قانون مشارکت در به روزرسانی این قانون مورد توجه  یهابیآسدولت در پروژه و عدم توجه به 

 قرار نگرفته است.

مشارکتی جذاب، پرسود و  یهاپروژهفرض است که ابتدا البته تحقق شرایط فوق با این پیش

قت وزارت راه د شودیمپیشنهاد رو ازاینان بخش غیردولتی تعریف شوند. گذارریسکی برای سرمایهکم

تر برای بخش غیردولتی به خرج دهد تا این مراتب انتفاعیبهگذاری سرمایه یهافرصتالزم را در معرفی 

راهسازی دست ندهد که دولت تنها در مواقع تنگنا و در مورد  یهاشرکتان و گذاربرداشت به سرمایه

 .رودیمغیرسودده به سراغ قراردادهای مشارکتی  یهاپروژه

مورد نیاز و شفاف برای قراردادهای مشارکتی الزم است  یهادستورالعملیندها و در راستای تدوین فرآ

نامه ، آیینگذارارزیابی توان مالی سرمایهنامه آیینمشارکتی،  یهاطرحذیل تدوین نظام ارجاع متقاضیان 

 یهاتهبسو دستورالعمل مذاکره و اعطای  گذارپذیر به سرمایهپذیر و سرمایهبه سرمایه گذاریهتضامین سرما

حساب کنترل و تسویهنامه آیینو  گذارترکیبی تشویقی و دستورالعمل تهیه اسناد مناقصه جذب سرمایه

 مشارکتی تدوین شود. یهاپروژهتسهیالت اعطایی موافقتنامه وام پیشنهادی متناسب 

بنابراین با توجه به نتیجه این مطالعه، محورهای اصلی پیشنهادی برای انجام اصالحات و بهبود 

صورت به ونقلحمل یهاپروژه( در PPPعمومی و خصوصی ) شمالی از طریق مشارکت بخ نیتأمفضای 
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 :شودیمزیر معرفی 

  خاص  يهاپروژهبر بودن در ايران و از طرفی هزينه ونقلحملبا توجه به اهمیت

بخش خصوصی در ايران، فراهم نمودن شرايط الزم براي گذاري بودن سرمايه و نوپا ونقلحمل

 يهاشركتويژه در سطح بازار سرمايه و نهادهاي مالی )مانند ورود هافزايش مشاركت ب

ه پروژه( ك يهاصندوقسرمايه و  ینتأم يهاشركتمالی از طريق  ینتأمپیمانکاري به بورس، 

 نقش بسزايی در حمايت از بخش خصوصی داشته باشد، ضروري است. تواندیم

  با توجه به اينکه ساختار مشاركت عمومی و خصوصی به مجموعه نهادهاي اقتصادي و

لذا ضروري است  ،اجتماعی و كیفیت مداخله دولت و بخش خصوصی در اقتصاد بستگی دارد

منسجمی در ريزي ساختار نهادي كشور و در چارچوب قوانین باالدستی، برنامه اسبراستا 

 صورت گیرد. PPPجهت بسترسازي افزايش 

 مشاركت عمومی و خصوصی يهادستورالعمليندها و سازي فرآتدوين و پیاده. 

  مشاركتی و دستورالعمل ارزيابی توان  يهاطرحتدوين نظام ارجاع متقاضیان

 .هاینتضمو تدوين دستورالعمل  گذارسرمايه

 گذاري سنجی و ارزشسازي( مطالعه اقتصادي و امکانتدوين دستورالعمل )و پیاده

 . مشاركتی و تحلیل ريسک و ... يهاطرحريسک 

 بردارينامه و موافقتنامه مورد نیاز براي احداث، بهسازي، نگهداري و بهرهتدوين آيین ،

 .جداگانهصورت به ونقلحملمختلف  يهابخشاجاره و انتقال محورهاي 

 با تضمین از محل عوايد پروژه گذاراعطايی به سرمايهاي تدوين موافقتنامه تسهیالت توسعه. 

 خصوصی  –ايجاد نهادهاي حاكمیتی يا غیرحاكمیتی با هدف حمايت از مشاركت عمومی

(PPP). 

  پروژه زيرساخت با هدف حمايت از قراردادهاي مشاركت يهاصندوقايجاد. 

 



 

 ___________________________________________________________  
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