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 یرساختی؛ز یهادر پروژه یخصوص -یمشارکت عموم

 یرانا یبرا ییموفق و ارائه الگو یهاتجربه مطالعه

 

 

 

 خالصه مدیریتی

 یگرعنوان بازاز آن است که دولت به یگذشته حاک یهاسال یدر ط یعمران یهاطرح یروند اجرا یبررس

. روال یستبرخوردار ن ینهزم ینالزم در ا یو فن یریتیمد ی،مال ییاز توانا ها،یرساختز یندر تأم یاصل

 بر طبق برنامه یربناییز یهادولت در اتمام پروژه یو ناتوان یعمران یهاطرح یو اجرا یبناکارآمد تصو

ناتمام و گاه متوقف را بر  یعمران یهااز پروژه یمیشده در اسناد بودجه، حجم عظ بینییشپ یزمانبند

 یتمنظور رفع وضعو به یاز تجارب جهان یریگدولت با بهره ،اساس ینت. بر ااسکرده یلتحم یاقتصاد مل

حل راه یکعنوان را به خصوصی – یعموم مشارکتمتنوع  یهااز روش یریگبهره ی،عمران یهاطرح یبحران

نشان از آن  ،یبه بخش خصوص یعمران یهاطرح یواگذار ینهعملکرد دولت در زم یاست. بررسمطرح نموده

چندان موفق نبوده است.  ،یرساختیز یهادر پروژه یخصوصتوسعه مشارکت بخش ینهرد که دولت در زمدا

 به بخش یعمران یهاپروژه یبه واگذار یلیعمال تما یادولت  کهد کرعنوان  توانیم ،مسأله ینا یحدر توض

فراهم آورد که در  ینحورا به یعمران یهاطرح یواگذار یطنتوانسته است شرا ینکها یانداشته و  یخصوص

 شود.  یجادا یربناییز هایگذارییهورود به سرما یبرا یکاف یلو تما یزهانگ ی،بخش خصوص

توسعه  یکره و هند، هرگونه تالش برا یا،سه کشور استرال بر تجربه یاست که براساس مرور یدر حال این

 هایتو اعمال انواع حما ینهاد ی،قانونساختار  یجادا یازمندن ها،یرساختدر حوزه ز یمشارکت بخش خصوص

همچون داشتن  یدیکل واملبه علت وجود ع یخصوص یدر مشارکت عموم یااسترال یتاست. در واقع، موفق



 

2 

 

از  یاگسترده یفرا در ط یعموم هاییرساختاز ز یبردارو بهره یریتمد یت،که مالک یچارچوب قانون

با ابعاد  یرساختیز یهاپروژه یبرا یمال یزو تجه ینشفاف تام یهوجود رو کند،یم یامح یربناییز یهاپروژه

 یجاداز ا یزمناسب و پره ینقوان ینه طراحیدر زم یخصوص یمشارکت عموم یبزرگ، وجود واحدها

وجود شبکه  یرساختی،ز یهادر پروژه یخصوص-یدولت یهامشارکت بخش یبرا موردیب هاییتمحدود

تعامل مناسب با  ینهفراهم کردن زم ها،یالتدر ا یخصوص-یمشارکت عمومها و دفاتر از دپارتمان ییکارآ

 یمال ینتام یهاموسسه یزو ن یزاتتجه کنندگانینتام پیمانکاران، ی،و خارج یداخل گذارانیهسرما یهمکار

 کند،یم یلرا تسه هایرساختبلندمدت در ز گذارییهسرما یندطور مطلوب فرآکه به یاتیو وجود نظام مال

همچون  یخاص ینهاد یخود، بسترها یاقتصاد هاییرساختتوسعه ز یبرا یااست. کشور استرالحاصل شده

 یازهایاز ن یفهرست یهمسئول ته یا،استرال یرساختاست. نهاد زکرده یسرا تأس یات استرالیرساخنهاد ز

و ارتقاء  یرساختیز اییازهن بندییتاولو یفهسازمان وظ ینکشور است. ا ینا در یرساختیز یندهو آ یکنون

 یشنهادرا پ یرساختیز یهاپروژه یالتی،و ا یرا بر عهده دارد و به دولت در سطح مل یمل هاییرساختز

را انتخاب  یربناییز یهاپروژه یرساخت،شده توسط سازمان ز یشنهادپ یستبراساس ل یا. دولت استرالدهدیم

 کاسته است.  یامنطقه یهاپروژه یبر تصوب یاسیسازمان، از فشار نخبگان س ین. لذا اکندیم

 یرساختیز یهاکشور در توسعه بازار پروژه ینا یتدهد که موفق ینشان م یکره جنوبتجربه  بررسی

بوده  خصوصی – یاز مشارکت عموم کنندهیتشفاف و حما یو قانون یچارچوب نهاد یجادعلت ابه ی،مشارکت

 حوزهدر  یمنظور جذاب نمودن مشارکت بخش خصوصرا به یمتنوع هاییاستدولت کره س یناست. همچن

و  یساختمان هاییارانه یلاز قب یمال یتبه انواع حما توانیرابطه م یناست. در ااجرا کرده هایرساختز

پروژه با بخش  یسکمنظور به اشتراک گذاشتن راشاره کرد. دولت کره، به یاتیو مال یمال یهامشوق

 هایینههمچون جبران هز ییهاروش یریکارگبه یقرا از طر یسکر یگذارراکبه اشت یسممکان ی،خصوص

 توسعه داده است. هایرساختاعتبار ز ینصندوق تضم یقاز طر هایرساختاعتبار ز ینها و تضمپروژه یهپا

 ینکه ا سازدیروشن م هایرساختدر حوزه ز یخصوص-یمشارکت عموم یدر اجرا هندتجربه کشور  بررسی

 در حال توسعه موفق عمل کرده یباال، نسبت به کشورها یفیتبا ک یتدارکات هاییمت یریکارگها بکشور ب

بخش  یشترهر چه ب تمنظور مشارکبه زایتقابل یچارچوب یجادا یرا برا یاست. دولت هند ابتکارات متنوع

 یشروپ یمال یتماح یستمعنوان مثال دولت هند سکار برده است. بههب یرساختی،ز یهادر طرح یخصوص

و  یقانون هاییتکشور، حما ینا یناست. همچنکرده یجادا خصوصی-یمشارکت عموم یهاپروژه یبرا

اعتبار  یتمناسب تقو یساختارها و یبیترک یساختارها ی،توسعه اوراق بهادار، اوراق بده یرا برا یاسیس

مختلف با مجموعه  یهادر بخش یازد نو مور یکار کاف یروین ینمنظور تأماست. دولت هند بهکرده یجادا

طور در هند به یاست. شرکت توسعه مهارت ملکرده یجادرا ا یمناسب، شرکت توسعه مهارت مل یهامهارت
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 ین. اکندیم ینیآفرباال و در تعامل با بخش صنعت نقش یفیتبا ک یموسسات آموزش عال یجادفعال در ا

در  یسع ،المللیینب یدر سطح استاندارها یتخصص-یفن یاهها و مشاورهشرکت با ارائه انواع آموزش

 دارد.  یخصوص-یمشارکت عموم یهامنظور مشارکت کارآمد در انواع مدلبه یفعاالن اقتصاد یتوانمندساز

 ین،کره و هند و همچن یا،استرال یکشورها بر تجربه یحاصل شده از مرور یهاو با توجه به درس رواین از

 ی،نهاد یطیمجموعه شرا توانیو دولت در اقتصاد کشور، م یخصوصبخش روییشپ یهااهم چالش یبررس

در عرصه  رودبه و یلو تما یزهانگ یکه الزم است تا بخش خصوص یاستیس یو سازوکارها یقانون

 :کرد بندییتاولو یر،کند، به شرح ز یدارا پ یرساختیز هایگذارییهسرما

و  یناناطم یجادا یمسئوالن کشور در راستا یناجماع در ب یجادد و اکالن اقتصا یحفظ ثبات در فضا -1

 .یفعاالن اقتصاد یاناعتماد در م

شود و  یقتشو یربناییز یهادر پروژه یکه در آن مشارکت بخش خصوص یقانون یطمح یک یجادا-2

 .آیدیدهندگان به عمل مو وام گذارانیهالزم از سرما یهامحافظت

توسط دولت،  ی،و قانون یطیمح یستز ی،مال یرساختی،ز ینهادها یندگانمتشکل از نما اییتهکم یلتشک -3

 و انسجام در پروژه باشد. یهماهنگ یجادالزم و ا ییدهایها و تأاخذ مجوز یلساز تسه ینهکه زم

را به  یرز یفوظا یدکه با ی و داراییاقتصادامور  بودجه و وزارتو در سازمان برنامه  PPP یواحدها یجادا -4

 انجام برساند:

از  یعمران یهادر طرح یخصوصمشارکت بخش یرا برا یو رگوالتور یقانون یطموجبات بهبود شرا -

 کند. یلتسه یقبل یهاقانون هاییهو اصالح یدجد ینقوان یشنهادپ یقطر

توسعه و  یهابرنامه هاییتبا اولو یخصوص-یبرنامه مشارکت بخش عموم یکپارچگینسبت به  -

 کند.ایجاد  ینانکسب اطم یاو منطقه یمل اییازهن

 الزم را حاصل کند. یناناست اطم یطیمح یستو ز یمنافع اجتماع یپروژه دارا ینکهنسبت به ا -

انتخاب پروژه و  یاسی،انتظارات س یریتمد یقرا از طر خصوصی – یمشارکت عموم یهافرصت -

 ارتقاء بخشد.  یمال ینتأم

 یتمشاوران، هدا یریتمانند مد یدرباره موضوعات عمل ییهاملراهنما و دستورالع یهادفترچه -

را  هایمانو نظارت بر پ هایماناسناد مناقصه، مذاکره درباره پ یسازآماده ی،مطالعات امکان سنج

 ارائه کند.

 قراردادها و اسناد و مدارک را ارئه کند. ها،یمانشکل استاندارد پ -

 یلاز دولت خواهد شد، را شفاف سازد و تسه یمال یتآن پروژه مشمول حما یکه ط یندهاییفرآ -

 کند.
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در  یرپذو امکان پر بازده یرساختیز یهاپروژه یرا ملزم به مشارکت و واگذار ییاجرا یهادولت دستگاه -5

 . یدنما یسطح باال به بخش خصو

اسناد و مدارک  شرح داده شود، گذارانیهسرما یدر زمان مناقصه برا یرساختیطرح ز یقیتشو یطشرا -6

 یمناقصه به صورت عادالنه و رقابت یندپروژه ارائه شود و فرآ هاییژگیو و یطواضح، شفاف و استاندارد از شرا

 یزاتو تجه یلوسا ی،دانش فن حاظشود که از ل یدهندگان یشنهادو پ گذارانیهباشد تا منجر به جذب سرما

 قرار دارند.   یبهتر یطدر شرا یساخت و منابع مال

داشته باشند که  یدسترس هایییسمبه مکان یدبا یرساختی،ز یهادر پروژه یبخش خصوص گذارانیهسرما -7

از  گذارانیهعنوان مثال سرماوجود آمده را تا حد امکان کاهش دهند. بهبه یمال یبا استفاده از آن، کمبودها

 یسممکان ینکنند. ا یداپ یمختلف دسترس یو ارزها یمال ینمنابع تأم ها،ینبه انواع تضم یسممکان ینا یقطر

 . یردصورت گ ی،خصوص -یشده و براساس قانون مشارکت عموم یجادا PPP یواحدها یقاز طر تواندیم

پروژه  یقبل از واگذار یدبا یبه بخش خصوص یرساختیز یهاواگذارکننده پروژه ییدستگاه اجرا یادولت  -8

برطرف شوند، اقدامات  یدکه با یقانون هاییسکها و راهم چالش و رفع یینسبت به شناسا گذاریهبه سرما

قبل  یدبا ییآورد و چه مجوزها تپروژه را بدس ینزم توانیعنوان نمونه، چگونه مدهد. بهرا صورت  یمقتض

 پروژه کسب شوند. یبرداربه مرحله بهره یدناز رس

 یهادر طرح یجذب توسط بخش خصوصو  یدر جهت اهرم ساز یصندوق توسعه مل یمنابع مال یتهدا -9

. شودیمحسوب م یبخش خصوص یبرا یرساختیز هاییهراهکار مهم جهت جذاب نمودن سرما یک یربناییز

 شارکتیم یدر قراردها یسازوکار استفاده از منابع صندوق توسعه مل یفبه تعر توانیم ینهزم یندر ا

 اشاره کرد.   یرساختیز

 یمال ینتأم هایینهباالبردن گز یبرا یاتوسعه یها و نهادهابانک یالتاز تسه یشترهر چه ب یریگبهره -11

 اییژهو یتکشور از اهم یربناییهای زپروژه یمنابع مال ینهای تأمبه روش یبخشو تنوع یرساختیز پروژه

 برخوردار است. 

و واکنش  یخصوص یگذاریهپروژه، نظارت بر سرما یحصح یاجرا یندر تضم یدینقش کل یددولت با -11

اساس  ینکند. برا یفااز بروز اختالفات ا یریتعارضات، جهت جلوگ یا ییراتو مناسب در زمان بروز تغ یعسر

بخش  یتموفق یندر تضم یربنایی،ز یهادر طرح ینظارت مستمر برعملکرد مشارکت بخش خصوص

 دارد. یتاهم یخصوص
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 مقدمه

 به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باید ساله، کشور ایران بیستانداز بر مبنای چشم

نسبی  یافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقابا تأکید بر جنبش نرم ،آسیای جنوب غربی

دستیابی به چنین آرمان بزرگی، مستلزم دوراندیشی،  .ست یابدد ،سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

گذاری در ها است چراکه سرمایهگذاری در زیرساختها از جمله سرمایهریزی و اهتمام در همه زمینهمهبرنا

شود، به صورت طور مستقیم باعث تقویت بنیه تولیدی در جامعه میها در عین حال که بهزیرساخت

 بخشد. های اقتصاد را نیز بهبود میغیرمستقیم فعالیت سایر حوزه

تواند در اعتالی رفاه شهروندان و های اقتصادی میبا علم به نقش مهمی که تقویت زیرساختبا این وجود و 

عنوان بازیگر اصلی افزایش امنیت اقتصادی کشور داشته باشد، شواهد گویای این حقیقت است که دولت به

یست. به عنوان مثالی ها، از توانایی مالی، مدیریتی و فنی الزم در این زمینه برخوردار ندر تأمین زیرساخت

های عمرانی ملی اشاره کرد. آمارها گویای این حقیقت ها و پروژهتوان به روند اجرای طرحدر این رابطه می

نحوی که میانگین وزنی های زیرساختی اغلب با طوالنی شدن دوره احداث مواجه هستند، بهاست که طرح

افزایش  1392سال در سال  4/15به  1388ل در سال سا 7/12های ملی خاتمه یافته از مدت اجرای پروژه

های زیرساختی با آن رو به رو می توان گفت یکی از معضالت مهمی که اغلب پروژهاست. بنابراین مییافته

های گذشته شدت یافته شوند، تأخیر در فازهای مختلف و در نهایت اتمام پروژه است که این مسأله در سال

گردد که بدانیم طی ن، افزوده شده است. اهمیت این مسأله از آنجا بیشتر نمایان میو بر لزوم تمرکز بر آ

، در بین عوامل مؤثر بر تأخیر، عوامل اعتباری )شامل: عدم کفایت اعتبار مصوب، 1392الی  1388های سال

 74دود نارسایی در تخصیص اعتبار، نارسایی پرداختی خزانه و عدم جذب کامل اعتبار( با سهم متوسط ح

های زیرساختی ترین عامل و مانع بر سر راه پیشرفت طرحعنوان مهمبههای مشمول تأخیر، پروژهدرصد از 

های برداری رسیدن طرحرو، نارسایی در تخصیص اعتبار و طوالنی شدن زمان به بهرهقرار داشته است. ازاین

به اقتصاد تحمیل کرده که این وضعیت های زیرساختی ناتمام و متوقف را عمرانی، حجم انبوهی از طرح

تنها بار مالی سنگینی بر بودجه دولت داشته، بلکه مسیر رشد و توسعه کشور را نیز با اختالل مواجه نه

 ساخته است.

های عمرانی و پوشش منظور رفع وضعیت بحرانی طرحگیری از تجارب جهانی بهبر این اساس دولت با بهره

 -های متنوع مشارکت عمومیحل استفاده از روشعنوان یک راهها، بهاین طرحضعف بخش دولتی در اتمام 

های زیرساختی در دستور کار قرار منظور جذب منابع مالی و فیزیکی بخش خصوصی در پروژهخصوصی را به

خصوصی در است. این در حالی است که بررسی عملکرد دولت در زمینه توسعه مشارکت بخشداده

خصوصی( نشان می دهد دولت در این های زیرساختی به بخشرساختی )میزان واگذاری پروژههای زیپروژه
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حل، استفاده از عنوان یک راهاست. در واقع، دولت اگرچه بهزمینه عملکرد چندان موفقی را حاصل نکرده

یا تمایلی  اما در عمل ؛استهای زیرساختی را مطرح کردهمنظور اجرای پروژههای بخش خصوصی بهظرفیت

های عمرانی خصوصی نداشته و یا اینکه نتوانسته شرایط واگذاری طرحهای عمرانی به بخشبه واگذاری پروژه

 خصوصی انگیزه بخش باشد. نحوی فراهم آورد که برای ورود بخشرا به

 ؛یخترسایز یهادر پروژه یخصوص -یمشارکت عمومبررسی رو بنا بر مقدمه مذکور، هدف از مطالعه پیش

راهکارهای سیاستی به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه موفق و ارائه  یهاتجربه مطالعه

های کشور است. براین اساس جهت دستیابی به هدف تعیین شده، این مطالعه در چهار بخش به زیرساخت

 شرح زیر ساماندهی شده است: 

های که تصویری از وضعیت موجود طرحدر بخش اول از پژوهش حاضر سعی بر آن است بخش اول:  

های عمرانی در اقتصاد کشور رو ابتدا به تبیین اهمیت و ضرورت وجود طرحعمرانی ارائه شود. از این

 های عمرانی، عوامل ایجادکننده تأخیر در اینها و پروژهشود. سپس، وضعیت موجود طرحپرداخته می

 شود. ها بیان میپروژ

 استرالیا(موفق جهانی )کشورهایی نظیر: هند، کره و  هایمروری بر تجربهم با در بخش دو بخش دوم: 

ها دالیل موفقیت این کشورها مورد بازخوانی خصوصی در حوزه زیرساخت -در زمینه مشارکت عمومی 

ز های مورد نیاهای جهانی ساختار نهادی و الزامگیری از تجربهقرار خواهد گرفت، تا از این گذر با درس

  ها احصاء گردد.خصوصی در حوزه زیرساخت-های مشارکت عمومیبرای اجرای موفق و کارآمد مدل

گیرد های زیرساختی مورد واکاوی قرار می: در بخش سوم عملکرد دولت در واگذاری پروژهبخش سوم  

و از شود های زیرساختی بیان میمنظور مشارکت در طرحروی بخش خصوصی بههای پیشو اهم چالش

منظور های موفق مرور شده در بخش دوم، به ارائه الگوی بهینه بهاین گذر در ادامه، براساس تجربه

 شود.های زیرساختی پرداخته میمشارکت موفق بخش خصوصی با بخش دولتی در پروژه

بندی و ارائه راهکارهای سیاستی برای اجرای هرچه : در نهایت در بخش چهارم به جمعچهارم بخش 

 های زیرساختی خواهیم پرداخت.  هتر مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی در پروژهب

 هرچند کوچک، اما مؤثر در راستای توسعه مشارکت بخش یپژوهش بتواند گام ینا هاییافتهاست  یدام

 های زیرساختی کشور محسوب شود.خصوصی در طرح
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 یرساختیز عمرانی و هایتبیین وضعیت موجود کشور در پروژه -1 

های تملک های عمرانی در ادامه براساس گزارش طرحمنظور دستیابی به تصویری جامع از وضعیت پروژهبه

های های مجلس، توان اجرایی دولت در اجرای پروژهای انتشار یافته توسط مرکز پژوهشهای سرمایهدارایی

براساس اطالعات گیرد. سپس ر می، مورد واکاوی قرا1394الی  1381های عمرانی و زیرساختی طی سال

و  یزیربرنامهمنتشر شده توسط معاونت  ،استانیهای عمرانی ملی و های نظارتی طرحگزارشدر رائه شده ا

ها ای از شاخصاساس مجموعهبر های زیرساختی کشور وضعیت پروژه ،یجمهور استیر ینظارت راهبرد

طی « علل اصلی تأخیر در فرآیند اجرا»و « زمان اجرا مدت»، «پیشرفت برمبنای برنامه زمانبندی»نظیر: 

   ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.1393الی  1381های سال

 های عمرانیتوان اجرایی دولت در اجرای پروژه -1-1

در نمودار شماره  ،ییربنایو ز یرساختیز یهاساختن برنامه یاتیدولت در عمل ییتوان اجرا یمنظور بررسبه

پذیرفته، به تصویر کشیده  انیبا آنچه در عمل پا سهیدر مقا ردیپذ انیپا دیکه ساالنه با ییهاطرح نسبت ،(1)

در سال  های زیربناییشود که توان اجرایی دولت در اتمام پروژهشده است. با توجه به نمودار مشاهده می

 5در عمل  1392در سال چراکه  .استدهیرس مورد بررسی، سال 14 یسطح خود ط نیترنییبه پا 1392

 1393در سال است. همچنین رسید، خاتمه یافتههای عمرانی که باید در این سال به اتمام میپروژهدرصد از 

، حدود 1394سال  است که این رقم برایافتهیتحقق های عمرانی خاتمه یافتنی پروژهدرصد از  29تنها 

  است.بودهدرصد 12

 نی خاتمه یافته محقق*  به مصوب**های عمرانسبت طرح -1نمودار 
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هایی هستند که در قانون بودجه هر سال، سال خاتمه آن، همان سال ذکر شده و در قانون های عمرانی خاتمه یافته محقق شامل طرحطرح *
  شوند.بودجه سال بعد ذکر نشده است و خاتمه یافته محسوب می

 که در قانون بودجه هر سال، سال خاتمه آن، همان سال ذکر شده است. عمرانی هایطرح **

 14737ای، شماره مسلسل:های سرمایههای تملک دارایی، طرح1395های مجلس، بررسی الیحه بودجه سال مأخذ: مرکز پژوهش
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، دارند یبه لحاظ اعتبار یحجم کوچک ،محقق نشده زیرساختی یهاشود که طرح ادعااز آنجاکه ممکن است 

ها همان خاتمه آن ،ساس قانون بودجه هر سالکه برا ییهادرصد تحقق طرح تیوضع (2) در نمودار شماره

 تیوضعشود، است. همانطور که مشاهده میبه تصویر کشیده شده یلحاظ اعتباربهشده،  ینیبشیسال پ

است و از روند رو به افول به کرده یها را طهمان روند تعداد طرح ،یبه لحاظ حجم اعتبار ،هاخاتمه طرح

تنها  1392در سال  به عنوان مثال .دارد تیحکاشده،  ینیبشیها مطابق زمان پطرح دنیرس یبرداربهره

اختصاص  ییهاطرح اعتبارات به هیشده و بق ، محققافتهیخاتمه  یعمران یهادرصد از اعتبارات طرح کی

 .(استبوده  1392 سال  ،هاسال اتمام آن )علی رغم آنکهاست دهینرس انیبه پا 1392که در سال  افتهی

درصد از اعتبارات  14و درصد  13 ، به ترتیب1394و  1393 های که در سال شودیمشاهده م همچنین

و  1393 یهاشده که در سال ییاعتبارت صرف طرح ها مابقیشده و محقق  افتهیخاتمه  یعمران یهاطرح

باید  مجدداً لذا و  (بوده است 1394و  1393 یهاها سالسال اتمام آن نکهیبا ااست ) دهیبه اتمام نرس 1394

  .به آنها صورت گیرداعتبار  صیتخص یآت یهاسال در

 یافته محقق به مصوبهای عمرانی خاتمه نسبت اعتبار طرح -2نمودار 

 14737ای، شماره مسلسل:های سرمایههای تملک دارایی، طرح1395های مجلس، بررسی الیحه بودجه سال مأخذ: مرکز پژوهش            
 

 برمبنای برنامه زمانبندیهای عمرانی پیشرفت پروژه -2-1

زمانبندی شده برای اجرای آنها در قوانین  های عمرانی ملی و استانی بر طبق برنامهوضعیت پیشرفت پروژه

شود است. همانطور که مشاهده می آمده، (4)و ( 3)در نمودارهای شماره  1393تا  1381های بودجه سال

درصد از کل  25/61های عمرانی ملی و درصد از کل پروژه 26طور متوسط مورد بررسی، به سال 13در طول 

درصد  48/5ها عمرانی ملی و درصد از پروژه 9/9اند و های عمرانی استانی مطابق برنامه پیشرفت داشتهپروژه
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اند. این در حالی است جلو افتاده مصوب شده در قوانین بودجهی از برنامه زمانی های عمرانی استاناز پروژه

رصد از د 28/34های عمرانی ملی و درصد از پروژه 1/64 در طی دوره مورد بررسی به طور متوسط که

ه روشنی اند. این ارقام بتر بودهبودجه عقب قوانین بندی مصوب درهای عمرانی استانی از برنامه زمانپروژه

 برداری رسیدن آنها دارد. و دیر به بهره های عمرانیحکایت از تأخیر در مراحل اجرای طرح

 ی  )واحد: درصد(بندبرنامه زمان های عمرانی ملی مطابق باپیشرفت پروژه زانیم -3نمودار 

 
 

 .1393الی  1381های های عمرانی ملی در طی سالهای نظارتی پروژهمأخذ: گزارش                                                                                                               

 

 

 )واحد: درصد( یبندمطابق با برنامه زمان استانی یعمران یهاپروژه شرفتیپ زانیم  -4نمودار 
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 .1393الی  1381های های عمرانی استانی در طی سالتی پروژههای نظارمأخذ: گزارش           
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 های عمرانیپروژه مدت زمان اجرا -3-1

تصویر  به (5)ملی و استانی در نمودار شماره  1های عمرانی خاتمه یافتهمیانگین وزنی مدت اجرای پروژه

 ،سال 4/8ای ملی خاتمه یافته از هاجرای پروژهزمان شود، مدت نمودار مشاهده می کشیده است. با توجه به

های اجرای پروژهزمان افزایش یافته است. همچنین مدت  1393در سال  ،سال 7/12به  1381در سال 

 . این آمار نیزافزایش یافته است 1393در سال  ،سال 4/6به  1381در سال  ،سال 1/3استانی خاتمه یافته از

های پروژهبرداری رسیدن دیر به بهرههای زیرساختی و ژهطوالنی شدن زمان اجرای پرونشان از به وضوح 

 دارد. زیربنایی

 های عمرانی ملی و استانی )واحد: سال(پروژه مدت اجرا یوزن نیانگیم -5نمودار 

 
 .1393الی  1381های های عمرانی ملی و استانی در طی سالهای نظارتی پروژهمأخذ: گزارش             

 

 

 

                                           
 یوزن یانگینمهای عمرانی، تهیه شده توسط معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، مطابق با تعریف صورت گرفته در گزارش نظارتی طرح - 1

وزن  یناکه . ینوزن معبراساس  یافتهخاتمه  یطرح عمران یک یمدت زمان اجرااز: میانگین  استعبارت  یافتهخاتمه  یعمران یهاپروژه یمدت اجرا

  .شودیشروع تا خاتمه طرح محاسبه م یهاسال یدر ط یانجام شده به طرح عمران یهابراساس مجموع پرداخت
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 های عمرانیتأخیر در فرآیند اجرای پروژهعلل اصلی  -4-1

که  و استانی، مهمترین عواملی های عمرانی ملیههای نظارتی پروژبندی ارائه شده در گزارشبر اساس طبقه

توان به سه شوند را میهای عمرانی ملی منجر میها و پروژهبه بروز اختالل و رکود در روند پیشرفت طرح

عوامل  -2اجرایی، پیمانکار، مشاور طراح و مشاور ناظر(  هاییی )شامل دستگاهعوامل اجرا-1گروه کلی: 

عوامل محیطی و -3 اعتباری )شامل اعتبار مصوب، تخصیص اعتبار، پرداختی خزانه و جذب اعتبار( و

تدارکاتی )شامل مسایل زیست محیطی، مشکالت اجتماعی و کمبود عوامل تولید مانند مصالح و زمین( 

  دی کرد.بنتقسیم

 در طیهای عمرانی ملی و استانی پروژهدر فرآیند اجرای سهم متوسط هر یک از عوامل تأخیر بررسی 

 تریننشان از آن دارد که در میان عوامل گوناگون اثرگذار بر فرآیند تأخیر، عمده ،1393 تا 1381های سال

در شود، ( نیز مشاهده می7( و )6اره ). همانطور که در نمودارهای شم1عامل مربوط به عوامل اعتباری است

های های عمرانی ملی و پروژهبررسی، سهم متوسط عوامل اعتباری در تأخیر پروژهساله مورد  14طی دوره 

های عمرانی ملی های اجرایی در تأخیر پروژهدرصد، سهم دستگاه 72و درصد  4/56به ترتیب حدود  2استانی

های عمرانی درصد، سهم پیمانکاران در تأخیر پروژه 2/6درصد و  4/5ادل های استانی، به ترتیب معو پروژه

امل محیطی عو شاملدرصد و سهم سایر عوامل ) 3/3درصد و 1/9حدود به ترتیب های استانی، ملی و پروژه

های های عمرانی ملی و پروژهشرایط نامساعد جوی و اقلیمی( در تأخیر پروژه و تدارکاتی، تهیه زمین و

   درصد بوده است. 6/18درصد و  1/29نی استا

 )واحد: درصد تعداد(های عمرانی ملی سهم هر یک از عوامل تأخیر در فرآیند اجرای پروژه -6 نمودار

 
 .1393الی  1381های های عمرانی ملی در طی سالهای نظارتی پروژهمأخذ: گزارش         

                                           
 یاستر یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامهتهیه شده توسط  یو استان یمل یعمران یهاپروژه ینظارت یهاگزارشحاسبات محقق، براساس م 1

 .1393 یال 1381 یهاسال یدر ط یجمهور
 های درگیر با مشکل تأخیرزمانی به لحاظ تعداد پروژه نسبت به برنامه 2
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 )واحد: درصد تعداد(های عمرانی استانی ر در فرآیند اجرای پروژهسهم هر یک از عوامل تأخی -7 نمودار

 
 .1393الی  1381های های عمرانی استانی در طی سالهای نظارتی پروژهمأخذ: گزارش

منظور تکمیل از نارسایی اعتبارات عمرانی بهشود این ارقام به روشنی حکایت همانطور که مالحظه می

سو بودجه کشور به شدت به در رابطه با این وضعیت باید گفت که از یکهای زیرساختی دارد. پروژه

شور از نوسانات درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است که این وابستگی موجب تأثیرپذیری اقتصاد ک

های برای پوشش هزینه ،بینی شده در بودجههای کاهش درآمدهای پیشدولت در زمانقیمت نفت شده و 

های سیاسی در هر سال موجب عتبارات عمرانی کاسته است. از سوی دیگر فشار ناشی از سیکلاز ا ،جاری

های عمرانی جدید شده، که این مسأله نیز موجب شده اعتبارات تخصیص داده شده به پروژهتصویب تعدادی 

های بیشتری این مسأله طرحهای عمرانی اختصاص یابد که چکانی به طرحصورت ناکافی و به اصطالح قطره

 نارسایی در اعتبارات عمرانی مواجه ساخته است. را با مشکل 

های از توانایی الزم برای به اتمام رساندن طرحبخش دولتی توان نتیجه گرفت با توجه به شرایط موجود می 

عمرانی برخوردار نیست. در این خصوص، تجارب جهانی حاکی از آن است که راهکار بهینه، استفاده از 

عنوان یکی از راه حل بههای زیرساختی است. لذا این گزینه می تواند خصوصی در پروژه -شارکت عمومیم

ها، های عمرانی و پوشش ضعف بخش دولتی در اتمام این طرحهای ممکن برای رفع وضعیت بحرانی طرح

 مطرح گردد. 

این مقوله را درک کنند و از  خصوصی باید به خوبی -بنابراین نهادهای دولتی درگیر در مشارکت عمومی

لحاظ راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی، این فرآیند را مدیریت کنند. عالوه بر آن، این نهادها باید روابط و 

گیری از های ذینفع برقرار کنند و بر آنها نظارت و مراقبت نمایند. بهرهفرآیندهای خوبی را در خصوص طرف

خصوصی  -فرآیندها و کاربردهای آنها و نحوه اجرای مشارکت عمومیتواند به فهم تنوع تجارب جهانی می

 کمک نماید. 
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 های زیرساختیمروری بر تجارب جهانی مشارکت بخش خصوصی در طرح -2

 -مومی موفق جهانی در زمینه مشارکت ع هایمروری بر تجربهبا توجه به مراتب یاد شده، در ادامه با 

مندی از و سازوکارهایی که این کشورها در بهرهها شود سیاستمی ها، سعیخصوصی در حوزه زیرساخت

اند، مورد بازخوانی قرار ها به کار بستهگذاری در حوزه زیرساختمنظور سرمایههای بخش خصوصی بهظرفیت

مد های مورد نیاز برای اجرای موفق و کارآهای نهادی و الزامتری از ساختارگیرد تا از این گذر تصویر شفاف

 رو، انتخاب کشورهای موردها ارائه شود. ازاینخصوصی در حوزه زیرساخت-قراردادهای مشارکت عمومی

 بررسی نیز در این ارتباط حائز اهمیت است. 

جهت بررسی در نظر گرفته شده اند. مالک  ، کره و هنداسترالیابر این اساس، در مطالعه حاضر کشورهای 

یافته، در سطح کشورهای توسعه ،1خصوصی در کشورهای مذکور -عمومی این انتخاب، پیشرو بودن مشارکت

خصوصی در  -توسعه، عملکرد مناسب آنها در زمینه جذب مشارکت عمومیحالاقتصادهای نوظهور و در

 ها و در دسترس بودن اطالعات کافی در خصوص هر یکی از آنها بوده است. حوزه زیرساخت

 استرالیا -1-2

از دو  یشاست و بها از طریق مشارکت عمومی خصوصی یرساختز یلتحو ینهدر زم یهانرهبر ج یااسترال

 .خصوصی دارد –به روش مشارکت عمومی به شهروندان خود  عمومی یرساختیدهه تجربه در ارائه خدمات ز

دهه شد، ولی از اواسط های زیرساختی در استرالیا توسط دولت تأمین مالی میطور تاریخی اجرای پروژهبه

های زیرساختی استرالیا داشته است. بر این ای در تأمین مالی پروژه، بخش خصوصی مشارکت گسترده1981

طور قابل به 1981آن در  یهاز زمان استفاده اول یادر استرال خصوصی-مشارکت عمومیستفاده از اساس، ا

 یهااز بخش یاگسترده یفدر ط ارائه خدمات یبراکشور استرالیا  و امروزه است یافته توسعه یامالحظه

 (و...ها، زندان ها  یمارستان)مدارس، ب یاجتماع یهایرساخت( و ز...)جاده ها، راه آهن، فرودگاه ها و یاقتصاد

خصوصی در  -استفاده شده در مشارکت عمومی مدلکند. خصوصی استفاده می -از مشارکت عمومی

و  یمال ینساخت، تأم ی،مسئول طراح یبخش خصوصکه در آن است  DBFO2 مواردیشتر در ب استرالیا

منظور توسعه مشارکت این کشور به .باشدیسال م 31تا  25در مدت  یربناییز یساتاز تاس یبرداربهره

 .های خود بسترهای نهادی و قانونی بالغ و کارآمدی را ایجاد کرده استبخش خصوصی در اجرای زیرساخت

 :3عبارتند از ایدر استرال یخصوص یموممشارکت ع شرفتیدر پ یدیکل عوامل

                                           
 2116براساس نتایج حاصل از گزارش مرکز جهانی زیرساخت در سال  1 

2 Design Build Finance Operate 
3 Levitt, R. E., & Eriksson, K., 2016. 
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 یفرا در ط یعموم یهایرساختاز ز یبردارو بهره یریتمد یت،که مالک یچارچوب قانونداشتن  -

 کند.محیا می یربناییز هایپروژهاز  یاگسترده

اجرای  و تیریدر مد یبخش خصوصی که بخش دولت ییاجرا رانیمد انیدر م تیذهن این وجود -

 مندتر از بخش عمومی است.توان یاخترسیزهای پروژه

با ابعاد  یرساختیز یهاپروژه یبرا یمال زیو تجه نیتامدر شفاف  هایها و دستورالعملرویه ایجاد -

 بزرگ

 موردیب یهاتیمحدود جادیاز ا زیو پره کارا نیقوان یطراح نهیفدرال در زم یوجود دفتر تخصص -

 یرساختیز یهاهدر پروژ یخصوص - یدولت یهامشارکت بخش یبرا

 هاالتیدر ا یخصوص یها و دفاتر مشارکت عموماز دپارتمان ییوجود شبکه کارآ -

 مانکاران،یپ ،یو خارج یداخل گذارانهیسرما یتعامل مناسب با همکار نهیفراهم کردن زم -

 یمال نیتام یهاموسسه زیو ن زاتیتجه کنندگاننیتام

 ها رایرساختبلندمدت در ز یگذاریهسرمالوب فرآیند طور مطبهکه  یاتیو مال وجود نظام حسابداری -

 کند.می یلتسه

ترین ساختار نهادی و قانونی که استرالیا به با توجه به موارد یاد شده، در ادامه سعی بر آن است که مهم

های زیرساختی خود به روش مشارکتی ایجاد کرده است، تشریح شود و سپس به اهم منظور توسعه پروژه

ها برای بخش گذاری در زیرساختها و رهنمودهایی که این کشور به منظور جذاب نمودن سرمایهسیاست

 خصوصی به کار بسته است، اشاره شود.   

 های مشارکتیساختار نهادی استرالیا برای توسعه زیرساخت -1-1-2

نهاد زیرساخت  های اقتصادی خود، بسترهای نهادی خاصی همچون:کشور استرالیا برای توسعه زیرساخت

ای را تأسیس ونقل و توسعه منطقهیا و اداره زیرساخت، حملاسترال یرساختز یمال ینگروه تأم،1استرالیا

 شود.  کرده است. در ادامه به تشریح وظایف هریک از نهادهای زیرساختی مورد اشاره پرداخته می

 نهاد زیرساخت استرالیا 

 2118آوریل  9تأسیس شد و از  21182ساخت استرالیا در سال نهاد زیرساخت استرالیا، طبق قانون زیر

ای از ها در مورد طیف گستردهگذاران و صاحبان زیرساختشروع به کار کرد. این نهاد به دولت، سرمایه

 یازهایاز ن یستیل هیته نهاد زیرساخت استرالیا، تیمسئولدهد. هایی ارائه میمسائل زیرساختی پیشنهاد

دارد و بر عهده را  یمل یهارساختیو ارتقاء ز یبندتیاولو فهیوظ این سازماناست.  دولت برای یمل ییربنایز

                                           
1 Infrastructure Australia 
2 Infrastructure Australia Act, 2008. 
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استرالیا براساس لیست دولت  .دهدیم شنهادیرا پ یرساختیز یهاپروژه ایالتی، و یسطح مل ربه دولت د

از  ،سازماناین  ،اساس . بر اینکندیرا انتخاب م ییربنایز یهاپروژهپیشنهاد شده توسط سازمان زیرساخت، 

  .1کاسته است یامنطقه یهاپروژه بیبر تصو یاسینخبگان س یفشارها

منظور توسعه یک طرح استراتژیک برای تمرکز نهاد زیرساخت استرالیا بر این است که دولت این کشور را به

هایی را از گزارشطور منظم های اقتصادی کشور یاری کند. این نهاد بهرفع مشکالت و نوسازی زیرساخت

های کند. این نهاد پیشنهادها و توصیهای به دولت استرالیا ارائه میها و توسعه منطقهطریق وزیر زیرساخت

 دهد:هایی به شرح زیر ارائه میخود را در حوزه

 های زیرساختی ملی مهم استرالیانیازهای کنونی و آینده زیرساختی استرالیا و اولویت -

 ها اثرگذار باشد.ی و مسائل قانونی که ممکن است در استفاده از زیرساختگذارسیاست قیمت -

 های ملیموانع استفاده مؤثر از شبکه زیرساخت -

های ارائه راهکار و پیشنهادات اصالحی، از جمله اصالحات نظارتی، برای استفاده کارآمدتر از شبکه -

 های ملیزیرساخت

 زیرساختی هایگذاریسازوکارهای تأمین مالی سرمایه -

 هاکنندگان زیرساختنیازهای استفاده -

های زیرساختی استرالیا( که نیازهای زیرساختی را در استرالیا عنوان اولویتهایی )بهتوسعه فهرست -

 کندبندی میاولویت

 های زیرساختی ناشی از تغییرات اقلیمیمعین کردن موانع طرح -

های ها و اولویتهماهنگی با تمامی لیست منظورهای تأمین مالی زیرساخت بهبررسی برنامه -

 زیرساختی 

هر وظیفه دیگری که توسط قانون زیرساخت استرالیا یا قوانین دیگری به عهده این نهاد گذاشته  -

 شده باشد.

های زیرساختی خود تأسیس ها نیز مشابه نهاد زیرساخت استرالیا را برای ساماندهی طرحبرخی ایالت

تأسیس شده است و  2111توان به نهاد زیرساخت ایالت نیوولز جنوبی که در سال یاند. برای مثال مکرده

 .2داری این ایالت است، اشاره کردهمچنین نهاد زیرساخت ایالت کوینزلند که ذیل خزانه

 

                                           
1 Japan External Trade Organization (2010), P 9.  

 . 8-9(، صص 1393زاده، ناصر، سید عباس پرهیزگاری و داریوش ابوحمزه )امن 2
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 گروه تأمین مالی زیرساخت استرالیا

رت دادن به نهاد زیرساخت ای است و برای مشوگروه تأمین مالی زیرساخت استرالیا یک پل تخصصی مشاوره

 : 1های تأمین مالی تأسیس شده است. وظایف این گروه عبارتند ازاسترالیا در مورد مسائل مربوط به سیاست

مشاوره به نهاد زیرساخت استرالیا در مورد اجرای اقدامات تعیین شده در بودجه که مربوط به حوزه  -

 شود.ها میزیرساخت

 هاوانع و راهکارهای موجود برای اصالح امور مالی زیرساختشناسایی و مشاوره در مورد م -

مشاوره در مورد نقش تأمین مالی از طریق بخش خصوصی و الگوهای مالی جایگزین در امور  -

 هازیرساخت

 ایونقل و توسعه منطقهدفتر زیرساخت، حمل

ی وزارتخانه زیرساخت و ای، بخشی از گروه تحقیق و سیاستگذارونقل و توسعه منطقهدفتر زیرساخت، حمل

ها، انواع فرد از وضعیت زیرساختتوسعه منطقه ای است. این دفتر عالوه بر تهیه آمار و ارقام منحصر به 

منظور پیشرفت کند تا بهها را تولید میهای اقتصادی مرتبط با حوزه زیرساختهای پژوهشی و تحلیلگزارش

 ها مورد استفاده قرار گیرد.عه از وضعیت زیرساختهای زیرساختی دولت و افزایش درک جامسیاست

 های مشارکتیساختار قانونی استرالیا برای توسعه زیرساخت -2-1-2

 1991 یهادر طول سال یقانون ییراتتغ یبه دنبال تعداد یادر استرال خصوصی -مشارکت عمومیتوسعه 

ی ابا مجموعه یربنایی،از خدمات ز یعیوس یفدر ط یبخش خصوصمشارکت  تا پیش از این زمان، آغاز شد.

و کم اثر کردن  یبخش خصوص یشترمنظور مشارکت ببه یادولت استرال رو،ازاین. شده بود محدود ینقوان از

عنوان به .و پس از آن به اجرا درآورد 1991 یهاقانون را در طول سال ینچند ،محدود کننده ینقوان

به قانون  توانیم یااسترال هاییرساختدر ز یبخش خصوصتوسعه دهنده حضور  قوانیناز  ییهانمونه

قانون  و 1993 در سال ها، قانون جاده1996 در سال هاقانون فرودگاه ،1997 ی در سالارتباطات مخابرات

 رراتدر رابطه با مق یریپذانعطاف یجادبا ا ینقوان یناشاره کرد. ا 1992 یلی در سالحمل و نقل ر یمل

کشور استرالیا را  یعموم یهایرساختبه ز یاره دادن و ارائه خدمات، ورود بخش خصوصاج یطشرا یت،مالک

 .2 کردیل تسه

                                           
 . 8-9(، صص 1393زاده، ناصر، سید عباس پرهیزگاری و داریوش ابوحمزه )امن 1

 
2 Japan External Trade Organization (2010), Pp 10-11. 
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براساس  های زیرساختی استرالیا از آنجا بود که دولت این کشوراهمیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه

 یدارا هاختیرسادر ز خصوصی – یکه مشارکت عمومبه این نتیجه رسیده بود  1مطالعات صورت گرفته

 :است یربه شرح ز یاییمزا

به  یابیدهنده دستنشان هایرساختدر حوزه ز خصوصی – یحاصل شده از مشارکت عموم یجنتا -

 نسبت به مقدار تعهد شده در قرارداد است. یورسطوح باالتر بهره

به  یک)نزد تریینپا ی،با تدارکات سنت یسهدر مقا خصوصی – یدر مشارکت عموم یاضاف هایینههز -

 صفر( است.

را در توسعه پروژه به  یسکر یلو تحل یهاز تجز یقسطح دق یک خصوصی – یمشارکت عموم -

 آورد. یارمغان م

 .گیردیصورت م یبخش خصوص ی،و نوآور یریتمد ی،و تخصص یفن یهاحداکثر استفاده از مهارت -

شارکت بخش عمومی و ، اقدام به اتخاذ سیاست و راهنمای م2118همچنین دولت استرالیا در سال 

توسط دولت استرالیا تصویب شد، به ارزیابی  2118نوامبر سال  29کرد. این سیاست که در  2خصوصی

های انجام پروژه به صورت مشارکتی، مسائل فنی، ها از جمله: مدلهای ممکن برای تدارک زیرساختگزینه

د، جبران خسارت، تغییر در قوانین، بیمه، مسائل مربوط به قراردادها، مسائل زیست محیطی، نظارت برعملکر

 .3پردازدهای محلی و مرکزی و موارد دیگر میهای اداری و حقوقی هر یک از دولتحل اختالفات و صالحیت

، توسط نهاد 2113ها در سال ساله( در حوزه زیرساخت 51ای تدوین برنامه استراتژیک بلندمدت )برنامه

ها در این کشور محسوب منظور توسعه زیرساختساختارهای قانونی بهزیرساخت استرالیا یکی دیگر از 

شود. در این برنامه به تأسیس صندوق واحد ملی برای زیرساخت، حرکت از تأمین مالی دولتی به سمت می

های زیرساختی گذاری در این بخش، فروش یا اجاره بلندمدت داراییتشویق بخش خصوصی برای سرمایه

آنها را  هایی که هزینههای جدید، استفاده بیشتر از پروژهذاری دوباره آنها در زیرساختگدولت و سرمایه

های جدید و در نظر گفتن فهرستی ها و کاهش هزینه زیرساختپردازند، ارتقای نظارت بر پروژهکاربران می

شود، ل آینده منجر میسا 51روز رسانی شده که به بهبود وضعیت این کشور در  های زیرساختی بهاز اولویت

 حوزه در یبخش خصوص یگذارهیسرما نمودنتأکید شده است. همچنین دولت استرالیا به منظور جذاب 

ها و ها و رهنمودهایی را به کار برده است، که در ادامه به بخشی از این سیاستمجموعه سیاست هارساختیز

 شود. رهنمودها اشاره می

 

                                           
1 Performance of PPPs and Traditional Procurement in Australia, The Allen Consulting Group, 2007 
2 National Public Private Partnership policy and Guidelines 
3 https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/index.aspx 
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 ها گذاری بخش خصوصی در زیرساختمنظور گسترش سرمایها بههای استرالیسیاست -3-1-2

های زیرساختی اجرا کرده، گذاریمنظور جذاب نمودن سرمایههای حمایتی که دولت استرالیا بهاهم سیاست

 :1عبارت است از

 های مشارکتیدر حوزه زیرساخت دانش گاهیپا جادیا

عنوان به دانش و مهارت یگاهپاایجاد ، یااسترالوصی در خص -مشارکت عمومیبازار  یدیکل یهایژگیاز و یکی

. پایگاه دانش و مهارت عالوه استاین کشور  یاالتاز ا یکهر خصوصی در  -بخشی از واحد مشارکت عمومی 

با ارائه خدمات  دنارتباط برقرار کن یطور موثر با بخش خصوصبهدهند تا امکان می بر اینکه به بخش دولتی

گذاران ی دولتی و سرمایههاسازمانخصوصی، از  -ی و تخصصی در زمینه مشارکت عمومیای، فنمشاوره

گر عنوان یک تسهیلکنند و بهطور مشارکتی حمایت و پشتیبانی میبه هایرساختز یهته بخش خصوصی در

 کند. در فرآیند مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی نقش ایفا می

 گذاران خصوصیتراتژیک زیرساختی بین سرمایههای اسموافقت با ایجاد اتحادیه

های زیرساختی خصوصی، با گذاران و شرکت، تعدادی از سرمایهیااسترال خصوصی-مشارکت عمومیدر بازار 

 یهامهارتو تکمیل  یگذاریهسرمای، اقدام به بخش خصوص یمانکارانپ یگربا د یکاستراتژ یاتحادهاایجاد 

های بخش منظور توسعه ظرفیت. در واقع دولت استرالیا بهاندکرده خصوصی -یمشارکت عمومبازار  یازمورد ن

های استراتژیک که را در میان ها، امکان ایجاد اتحادیهگذاری در حوزه زیرساختمنظور سرمایهخصوصی به

 مدیریت هایی، شرکتساختمان یهاشرکت ی،مال یانحامگذاران خصوصی در قالب ای از سرمایهمجموعه

های تخصصی و شرکت -یفن یهامهارتهای دارای ، تکنسیننرم افزار(افزار و )سخت  یساتتاسو مکانات ا

تجهیزات تشکیل فرآهم آورده، تا از این گذر بخش خصوصی هم از منابع مالی  آالت ودهنده ماشین اجاره

 مند شود.رهها بهمنظور مشارکت کارآمد در بخش زیرساختکافی و هم از تخصص فنی الزم به

 -مشارکت عمومیبازار  بخشی ازکه  یمهست هایوماز کنسرس یشاهد حضور برخدر استرالیا اکنون  یجه،در نت

 یا متخاص مانند سال یرا در بازارها یاختصاص یهایمدهند و تیم یلرا تشکدر این کشور  خصوصی

 یر ارائهتحت تأث یادیعمول تا حد زطور مبه یوم در استرالیاکنسرس یریگشکل .اندداده یلها تشکجاده

های زیرساختی، پروژه منظور انجامبه یدیکل یهایژگیو دارایمتقاعد کردن دولت است که  منظوری بهالزامات

 باشند:می یرزبه شرح 

 

                                           
1 Japan External trade Organization (2010), Pp16-17 
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 یرساختز یمال ینتام یبرا یازمورد ن یمالمنابع  یآورجمع منظوربه -

 یازمورد ن یهایرساختساخت زمنظور به -

 های تعریف شدهاستاندارد مطابق باطول مدت قرارداد  در یارائه خدمات یااجرا منظور به -

های استراتژیک بین ، با ایجاد اتحادیهدالر یلیاردم 1کمتر از  اییهبا ارزش سرما ییهاپروژهبر این اساس در 

های ر طرحمشارکت د یبرا یدر بازار داخل یکاف یتظرفگذاران بخش خصوصی، ها و سرمایهشرکت

نقل ومانند حمل یخصوص راه آهن شهرنقل، بهوبزرگ حمل یهادر پروژهشود و یا زیرساختی محیا می

داخلی، بلکه  یهایومکنسرس تنها ازنهبه تجربه اپراتور خارج از کشور وجود دارد،  یازکه در آن ن(، مترویع )سر

 شود. دارند نیز استفاده می تخصص و مهارتهای خارجی که در این زمینه گذاران و شرکتاز سرمایه

 های زیرساختی های تأمین مالی پروژهسازی روشمتنوع

زیرساختی  یهاپروژهکننده از  یتو حما قوی دولت استرالیا از طریق ایجاد ساختار نهادی و قانونی

ذر، عالوه بر بودجه گهای زیرساختی را کاهش دهد و از اینمشارکتی، توانسته ریسک تأمین مالی پروژه

حقوق صاحبان سهام، ها، همچون منظور تأمین مالی زیر ساختهای متنوعی بهها، از روشزیرساخت

عنوان است. بهاستفاده کرده  و اوراق قرضه در داخل و خارج از کشور یارشد بانک یتابع، بده یهایبده

شامل اوراق قرضه در محدوده  یادر استرالخصوصی  –مشارکت عمومی در پروژه  یگذاریهسرما نمونه، میزان

کل  از درصد 25تا  11 در محدوده 1گذاری در سهام سرمایه سرمایهپروژه و  هزینه کل از درصد 91تا  75

 یااسترالدر سهام  یگذاریهسرماهای زیربنایی از طریق تأمین مالی پروژه .دهدرا تشکیل می پروژه نهیهز

 یمانکاران وپ یاو  یبازنشستگ یهاگذاران متخصص، صندوقیهسرما ی،گذاریهماسر یهابانک معموال از منابع

 شود. تأمین می یربنایی تخصصیز یهاصندوق

 ها گذاری در حوزه زیرساختیاتی مشوق سرمایهمال استقرار نظام

استای طور مطلوبی در ربه یااسترال خصوصی در -مشارکت عمومی یدر ارتباط با پروژه ها یاتیمالنظام 

 یعامل بازدارنده برا یکعنوان و بههای زیرساختی در این کشور سازماندهی شده است گذاریتوسعه سرمایه

 کند.یعمل نم یربناییز یدر پروژه ها یتوسط بخش خصوص یگذاریهسرما

الیاتی در رو، قوانین موجود نداشته و ازایندر گذشته سازوکار نظام مالیاتی  البته الزم به ذکر است که این

های زیرساختی در طی سنوات قبل گذاشته است. اما گذاریای بر سرمایهاین کشور اثرات ناخواسته

                                           
1 Equity investment 

 یهسرما یافتاز سود پروژه در مقابل در یقسمت یروش مستلزم واگذار یناست. ا گذاری در سهام سرمایهسرمایه های زیرساختی،ی طرحمال ینتأم یهااز روش یکی
 یازمورد ن یهسرما ژه،پرو یاسهامداران و افزودن بر حجم حقوق صاحبان سهام در شرکت و  یرنقدیو غ ینقد هایهروش، با استفاده از آورد ین. در واقع در اباشدیم

 گردد.یم یعسهامداران توز ینب ینده،تماماً و در آ یزود حاصل از انجام پروژه نپروژه مصرف و س هاییتفعال یشبردسهامداران در په . آوردشودیم ینتأم
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سازوکارهای مالیاتی در طی گذر زمان تکامل یافته و در حال حاضر در کشور استرالیا این سازوکارها مشوق 

شوند. به عبارت دیگر، در می های زیرساختی محسوبگذاریگذاری بخش خصوصی در حوزه سرمایهسرمایه

ها گذاران در حوزه زیرساختباالیی را به سرمایه ستانی نامناسب در استرالیا، ریسکگذشته قوانین مالیات

ها را کاهش داده بود. بر این اساس، های مشارکتی در حوزه زیرساختو سودآوری فعالیت تحمیل کرده بود

در مالیاتی را  ینانجام داد و قوان یاتدر قانون مال یناهنجار ینابر به غل یرا برا یدولت فدرال اقدامات قاطع

 یگذاریهسرما کننده از یتحما یاتیمال یطمح یک یجادابه امر در حال حاضر  یناصالح کرد. ا 2117سال 

 . شده استمنجر  یادر استرالمشارکتی زیرساختی  یهادر پروژه

 های زیرساختی مشارکتی در استرالیا ت تدارک پروژهگذاری و وضعیارزیابی محیط سیاست -4-1-2

های زیرساختی به روش مشارکتی، از گزارش مرکز جهانی منظور ارزیابی عملکرد استرالیا در اجرای پروژهبه

ارزیابی محیط سیاستگذاری ، استفاده به عمل آمده است. در این راستا به جهت 21161زیرساخت در سال 

، «محیط قانونی و نهادی»، به بررسی وضعیت کشوراسترالیا در سه شاخص ی مشارکتیهازیرساخت در حوزه

ارزیابی وضعیت تدارک و منظور پرداخته شده است. همچنین به« فرآیند اخذ مجوز»و « چهارچوب تنظیمی»

، «هاریزی و انتخاب پروژهبرنامه»، وضعیت سه شاخص های زیرساختی مشارکتی در استرالیاتحویل پروژه

 مورد واکاوی قرار گرفته است. « تحویل و عملیات»و « تدارک و استانداردسازی قراردادها»

 طی استرالیا هایرساختیزدر  یگذارهیسرمامطابق با آمارهای ارائه شده در گزارش مرکز جهانی زیرساخت، 

 یگذارهیسرمااست. کل  یافته از رشد باالیی برخوردار بودهتوسعه، نسبت به میانگین کشورهای ریسال اخ 5

بوده، در حالی که  دالر ونیلیمهزار  2/217معادل  ریسال اخ 5 طی در کشور استرالیا انجام شده یرساختیز

باشد. می دالر ونیلیمهزار  139یافته نزدیک به توسعهکشورهای  های زیرساختی درگذاریمیانگین سرمایه

دالر  ونیلیمهزار  5/77 ریسال اخ 5طی  استرالیا هااخترسیدر ز یخصوص یمال نیارزش کل تأمهمچنین، 

باشد. مطابق با ( میدالر ونیلیمهزار  21یافته )توسعهبرابر میانگین کشورهای  8/3 برآورد شده که این رقم

را کسب کرده  7از  6/5ها نمره آمار ارائه شده در مرکز جهانی زیرساخت، کشور استرالیا در کیفیت زیرساخت

یافته نیز گویای این حقیقت های کشور استرالیا با میانگین کشورهای توسعهمقایسه کیفیت زیرساخت است و

 یافته برخوردار است.است که کشور استرالیا از وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشورهای توسعه

 

 
 

 

 

                                           
1 InfraCompass Country Appendix, 2016. 
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 های استرالیاخصوصی در حوزه زیرساخت – عمومی مشارکت محیط ارزیابی -8نمودار 

 
 Source: InfraCompass Country Appendix (2016) 

 

خصوصی در حوزه -کشور استرالیا در مشارکت عمومی ، وضعیت(1( و جدول شماره )8)شماره  در نمودار

شده است، با  یافته مقایسهکشورهای توسعهها براساس شش شاخص مورد اشاره با میانگین زیرساخت

نسبت به میانگین کشورهای  کشور در شش شاخص مورد بررسی،شود که این مشاهده نمودار مشخص می

  است.بهتری داشته  عمل کرده یافتهتوسعه

 یمشارکت یرساختیز یهاپروژهمحیط سیاستگذاری در -1-4-1-2

 1 یو نهاد یتیحاکممحیط 

ت دهنده محیط حاکمیتی و نهادی در کشور استرالیا گویای این حقیقت اسهای تشکیلارزیابی زیرشاخص

وضعیت این کشور در  منظور مشارکت عمومی خصوصی است.که این کشور دارای محیط نهادی کارآمد به

 یاو  یدر جهت منافع شخص یو سوء استفاده از امکانات عموم یریگارگبهمعنای )به 2زیرشاخص کنترل فساد

 3/1ه یافته با کسب نمره ( نسبت به متوسط کشورهای توسع-5/2تا  5/2از بازه ) 9/1ی(، با کسب نمره گروه

معنای تضمین حقوق مالکیت و حسن اجرای  )به 3زیر شاخص حاکمیت قانونمساعدتر است و یا در 

                                           
1 Governance & Institutions 
2 Control of corruption 
3 Rule of law 
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( نسبت به متوسط کشورهای توسعه یافته با کسب نمره -5/2تا  5/2از بازه ) 9/1قراردادها(، با کسب نمره 

که  1اجرای قراردادها زیرشاخص هزینهبررسی  تری برخوردار است. از وجهی دیگر،از جایگاه مناسب 1/ 3

آن از مواردی  یینو تع یصبرای تشخ وبوده  یقراردادها هنگام بروز دعاوی حقوق ییکارآ یزانممعنای به

شود، حاکی از آن است که در کشور یاستفاده م یدادرس ینهو هز یزمان دادرس ی،دادرس یینچون تعداد آ

هاست و وضعیت استرالیا در این شاخص نیز مربوط به اجرای قرارداد قوقیدعاوی حدرصد از  22استرالیا، 

 باشد. تر میدرصد( مطلوب 8/22نسبت به میانگین کشورهای در حال توسعه )

ها، حاکی از گذاران در حوزه زیرساختسرمایه جبران خسارتمعنای نرخ به 2رخ بازیابیزیرشاخص نبررسی 

سنت آن در زمان ایجاد  4/82گذاری صورت گرفته معادل دالر سرمایهآن است که در این کشور از هر 

ازای گذاری بهیافته در جبران خسارت سرمایهشود در حالی که میانگین کشورهای توسعهخسارت جبران می

سنت است. لذا، باال بودن نرخ احیا در کشور استرالیا به معنای ایمن بودن  4/71هر دالر، معادل 

شود. همچنین، کشور استرالیا در سطح ملی و محلی های زیر ساختی در این کشورمحسوب میگذاریسرمایه

های و در این کشور پس از تکمیل پروژه 3خصوصی دارد -های مشارکت عمومی دسترسی به آژانس

 5افعمیزان حمایت از تضاد من . این کشور تنها در دو شاخص نهادی،4ها نظارت وجود داردزیرساختی بر پروژه

شاخص حاکمیت ( و 11از  5/6یافته کسب نمره )میانگین کشورهای توسعه 11از  6با کسب نمره 

( با اختالف 11از  5/6یافته کسب نمره )میانگین کشورهای توسعه 11از  7/5، با کسب نمره 6دارانسهام

ه است. هرچند که تری نسبت به میانگین کشورهای توسعه یافته قرار گرفتبسیار اندک در وضعیت ضعیف

نمره کسب شده در دو شاخص یاد شده در حالت کلی نشان از وضعیت مناسب این کشور در حمایت از تضاد 

 داران دارد. منافع و حاکمیت سهم

 7چهارچوب تنظیمی

دهنده چهارچوب تنظیمی در کشور استرالیا گویای این حقیقت است که این های تشکیلارزیابی زیرشاخص

های مشارکتی عملکرد های تنظیمی و مقرراتی در حوزه زیرساختاد و الزام به اجرای چارچوبکشور در ایج

)به معنای  8آزادی حساب سرمایهاین صورت که کشور استرالیا در شاخص به موفقی را ثبت کرده است. 

و خروج بدون  های قانونی و بوروکراتیک و ورودبا حداقل محدودیتیک کشور گذاری در سرمایهپذیری امکان

در وضعیت مساعدی قرار گرفته است.  1از  7/1( با کسب نمره المللیهای بینها در عرصهمحدودیت سرمایه

                                           
1 Cost of enforcing contracts 
2 Recovery rate, cents on the dollar 
3 Availability of a dedicated National or Sub-National Infrastructure or PPP Unit / Agency  
4Availability of Post-Completion Reviews (Assurance) 
5 Extent of conflict of interest protections 
6 Shareholder governance 
7 Regulatory, Investment & Competition Frameworks 
8 Capital account openness 
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 7تا  1از بازه  4/3، با کسب نمره 1گذاریسرمایه تأثیر مالیات بر انگیزهوضعیت کشور استرالیا در زیرشاخص 

های ها تأثیر منفی بر انگیزهنشان از آن دارد که مالیات اثر(کامالً بی 7به معنای بسیار اثرگذار و  1)که 

های اتخاذی کشور استرالیا مالحظه شد، این گذاری در این کشور دارد و همانطور که در سیاستسرمایه

های زیرساختی استفاده گذاران به مشارکت در پروژهمنظور ترغیب سرمایههای مالیاتی بهکشور از مشوق

توانمندی دولت در به معنای  2گذاریکیفیت مقرراتن، کشور استرالیا در زیرشاخص کرده است. همچنی

بخش  هاییتفعال ۀاست که سبب گسترش نفوذ و دامن ییهامقررات و نظام ها،یاستو اجرای س ینتدو

 (، از چارچوب تنظیمی کاراتری نسبت به5/2تا  5/2از بازه ) 8/1شود، با کسب نمره یدر اقتصاد م یخصوص

 میانگین کشورهای توسعه یافته برخوردار است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Effect of taxation on incentives to invest 
2 Regulatory (including competition) quality 
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 های استرالیاخصوصی در حوزه زیرساخت – عمومی مشارکت محیط ارزیابی -1جدول

نتایج کشور استرالیا  براساس گزارش مرکز زیرساخت 

دهد که  زیرساخت های این کشور از  جهانی، نشان می

ه یافته برخوردار کیفیت باال نسبت به کشورهای توسع

است. همچنین، کشور استرالیا در ایجاد محیط 

ریزی کارآمد به منظور مشارکت گذاری و برنامهسیاست

های زیربنایی موفق عمل کرده بخش خصوصی در پروژه

 است.

میانگین کشورهای 

 یافتهتوسعه
 شرح استرالیا

138796 207252 
ال س 5گذاری زیرساختی انجام شده در کل سرمایه

 اخیر )میلیون دالر(

20012 77518 
ارزش کل تأمین مالی خصوصی در بخش 

 سال اخیر )میلیون دالر ( 5ها در زیرساخت

 ، بهترین(7-1ها )کیفیت زیرساخت 5.6 5.5

میانگین کشورهای 

 یافتهتوسعه
 محیط سیاستگذاری استرالیا

 محیط قانونی و نهادی

 ، بهترین(5/2 تا -5/2کنترل فساد )  1.9 1.3

22.8 22 
هزینه اجرای قراردادها به عنوان درصد از 

 هادرخواست

 ، بهترین(11-1میزان حمایت از تضاد منافع ) 6 6.5

 نرخ بازیابی، سنت بر دالر 82.4 71.4

میانگین کشورهای 

 یافتهتوسعه

استرال

 یا

های وضعیت تدارک و تحویل پروژه

 زیرساختی
 ، بهترین(5/2تا  -5/2ن ) حاکمیت قانو 1.9 1.4

 ، بهترین(11-1حاکمیت سهامداران ) 5.7 6.5 ها )گزینش(ریزی و انتخاب پروژهبرنامه

No Yes 
آیا  کشور دارای طرح زیرساختی ملی یا 

 ایالتی است؟
N/A Yes آیا نظارت پس از تکمیل پروژه وجود دارد؟ 

N/A Yes 
آیا  کشور دارای دستورالعمل برای ارزیابی 

 پروژه های زیربنایی است؟
N/A Yes 

در سطح ملی یا ایالتی به واحد/  pppآیا واحد 

 دسترسی دارد؟ PPPآژانس 

N/A Yes 
ای ملی و ایالتی در آیا کشور دارای برنامه

 ها است؟حوزه زیرساخت
 چهارچوب تنظیمی

68.7 79 
 PPP سازی تدارکاتنمره آماده

 ، بهترین(100-0)
 ، بهترین(1-1سرمایه )آزادی حساب  0.7 0.8

 3.4 3.8 تدارک و استانداردسازی قراردادها
 تأثیر مالیات بر انگیزه برای سرمایه گذاری

 ، بهترین(1-7)

 ، بدترین(6-1نظارت بر تنظیم بازار ) 2.6 2.3 میانگین طول دوره تدارکات )در ماه( 10.7 14

58 71 
 ارزیابی اعالم عمومی برای مناقصه

 (، بهترین1-111)
 ، بهترین(7-1میزان مالکیت خارجی ) 5.5 5.1

70.6 78 
 ارزیابی فرآیند دعوت مناقصه کنندگان

 ، بهترین(1-111)
1.3 1.8 

 کیفیت نظارت )از جمله رقابت(

 ، بهترین(5/2تا  -5/2) 

3 3 
 میزان شفافیت در تدارک عمومی

 ، بهترین(1-4)
 ، بدترین(6-1محدوده عمل مقامات رقابت ) 0.3 0.2

N/A Yes 
آیا دستورالعملی برای تهیه پروژه های 

 زیربنایی در کشور وجود دارد؟
 ، بدترین(6-1های دولتی )محدوده عمل بنگاه 2.9 3

66.3 77 
 مدیریت قرارداد تدارکات پس از اعطا

 ، بهترین(1-111)
 ، بهترین(16-1وفصل ورشکستگی )قدرت حل 11 11.5

 فرآیند اخذ مجوز (، بهترین1-111) PPPتدارکات  90 80

 0.7 3.6 تحویل و عملیات
 هزینه شروع کسب و کار،

 درصد از درآمد ملی سرانه

 GDP 141.6 112 ٪های زیربناییهزینه 3.5 2.1
 های درگیر برای کسبتعداد روز

 مجوز ساخت و ساز

 ها شروع کسب و کارتعداد رویه 3 5.2 ، بهترین(7-1ها )کیفیت زیرساخت 5.6 5.5

0.2 0.9 
های منعقد شده زیربنایی ارزش مالی قرارداد

 GDPدر بازارهای ثانویه، %
 ، بهترین(31-1کیفیت مدیریت زمین ) 20 22.4

0.1 0.5 
های منعقد شده زیربنایی ارزش مالی  قرارداد

 GDPمشارکتی، %
 تعداد روزهای درگیر برای ثبت مالکیت 4.5 19.8

0.3 1.1 
د شده خصوصی های منعقارزش مالی  قرارداد

 GDP٪زیرساختی، 
 زمان الزم برای شروع کسب و کار )تعداد روز( 2.5 8.5
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و نرخ بهبود  یامدپ ینه،که زمان، هز ،1یوفصل ورشکستگحلشاخص به همین ترتیب، کشور استرالیا در 

 کند،یم یرا بررس یورشکستگبه موضوع  یدگیرس یبرا یو قدرت چارچوب قانون یاقتصاد هاییورشکستگ

منظور رسیدگی به معنای قدرت باالی چارچوب قانونی بهبه 16)که کسب نمره  16از  11با کسب نمره 

( را کسب 16از  5/11ورشکستگی است(، امتیازی نزدیک به میانگین کشورهای توسعه یافته )کسب نمره 

کشورهای توسعه  ها نسبت به میانگیندر حوزه زیرساخت 2میزان مالکیت خارجیکرده است. در این کشور 

را کسب کرده، در  7از  5/5یافته رواج بیشتری دارد. زیرا این کشور در شاخص میزان مالکیت خارجی، نمره 

 اند. را کسب کرده 7از  1/5 حالی که متوسط کشورهای توسعه یافته در این شاخص نمره

 3فرآیند اخذ مجوز

رید زمین در استرالیا کارآمدتر از میانگین کار و خهای مربوط به اخذ مجوز برای شروع کسبفرآیند

وکار در این های مربوط به شروع کسبباشد و نشان از سهولت فرآیندها و رویهکشورهای توسعه یافته می

گذار جهت هایی که یک کارآفرین و سرمایههزینهمیزان) 4وکارهای مربوط به شروع کسبکشور دارد. هزینه

دهد( وکار تجاری، خدماتی و یا صنعتی انجام میاری رسمی و شروع یک کسببردتأسیس یک شرکت تا بهره

درصد از درآمد ملی سرانه این کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که  7/1در استرالیا تنها 

درصد از درآمد ملی سرانه  6/3یافته وکار برای متوسط کشورهای توسعههای مربوط به شروع کسبهزینه

   است.بودهآنها 

 نیانگیمروز بوده در حالی که  112در کشور استرالیا  ،5 اخذ مجوز ساخت و ساز یالزم برا یتعداد روزها

باشد. روز می 142، نزدیک به افتهیتوسعه یوکار در کشورهاکسب مجوز کسب یالزم برا یتعداد روزها

که به منظور عملیاتی کردن  6مقرراتی هایو رویه تعداد مراحلهمچنین بررسی وضعیت کشور استرالیا در 

پس اداری  رویه 3، حاکی از وجود باید مراعات و طی شودگذار سرمایهوکار توسط فعالیت پس از ثبت کسب

یافته در این شاخص گذار است. مقایسه استرالیا با میانگین کشورهای توسعهسرمایهوکار توسط از ثبت کسب

یافته برخوردار ن شاخص از عملکرد برتری نسبت به میانگین کشورهای توسعهدهد که استرالیا در اینشان می

 است. 

گذاری و سرمایه ه عرصهکارآفرینان ب ورودباشد، های اداری، کمتر و رویهچه تعداد فرآیندها  از آنجایی که هر

کار در شروع کسب بودن تعداد مراحل مقرراتی برای توان نتیجه گرفت که کم، میشودمی ترسهلکارآفرینی 

                                           
1 Strength of insolvency framework 
2 Prevalence of foreign ownership 
3 Permits, Licenses & Land Acquisitions 
4 Cost to start a business 
5 Dealing with construction permits, Numver of days 
6 Number of procedures to start a business  

بازرسی مقررات ایمنی و اقدامات به انشعابات آب و گاز و...  هایها، رعایت دستورالعملهای الزم، تکمیل فرمشامل عملیات بخش ساختمان اعم از اخذ مجوزها، پروانه
 .شودگذاری و کارآفرینی کمتر میاین تعداد فرآیندها بیشتر باشد، رغبت کارآفرینان برای سرمایههر چه و  است
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های این کننده برای ورود بخش خصوصی به حوزه زیرساخت عنوان یک عامل تسهیلکشور استرالیا، به

نحوی سهولت که به 1های الزم برای ثبت مالکیتشاخص تعداد روزکشور عمل کرده است. همچنین بررسی 

روز کاری، نسبت به  5/4استرالیا با صرف دهد نیز حاکی از آن است که ثبت مالکیت را مورد واکاوی قرار می

تری برخوردار است. استرالیا در روز کاری( از عمکرد موفق 5/8یافته )صرف میانگین کشورهای توسعه

های های مدیریت اراضی و رویهبه معنای میزان پوشش جغرافیایی سیستم 2شاخص کیفیت مدیریت زمین

 را کسب کرده و در مقایسه با میانگین 31از  21، نمره حل اختالف برای مسائل مربوط به تهیه زمین

تری را ثبت کرده اما در حالت کلی عملکرد مناسبی ( عملکرد پایین31از  4/22کشورهای توسعه یافته )نمره 

 در مدیریت زمین داشته است. 

 های زیرساختی مشارکتیمحیط تدارک و تحویل پروژه-2-4-1-2

 3هاروژهریزی و انتخاب پشاخص برنامه

گویای وضعیت بسیار  یربناییز یهاهژو انتخاب پرو یهماهنگ یزی،ردر برنامه استرالیا ییتوانا یزانمارزیابی 

ها و طرح یداراتنها استرالیا نههای زیرساختی است. منظور تدارک پروژهریزی بهمناسب این کشور در برنامه

خاصی را تدوین دستورالعمل  یربناییز یهاپروژه یابیارز یبرایالتی است بلکه ا و یمل یرساختیز هایبرنامه

 -مشارکت عمومی 4سازی تدارکاتآمادهدر  111از  79کرده است. همچنین این کشور با کسب نمره 

 ( بهتر عمل کرده است. 111از  7/68یافته )کسب نمره خصوصی، نسبت به میانگین کشورهای توسعه

 5شاخص خریدهای دولتی

یندها و پیشنهادها براساس چهارچوب قراردهای استاندارد در استرالیا در مقایسه با کشورهای ارزیابی فرآ

یافته، نشان از آن دارد که این کشور در فرآیند انتخاب بخش خصوصی با تمرکز بر مجموعه توسعه

ت از هایی چون شفافیت و عدالت در خریدهای دولتی و فرآیند اعالم عمومی برای مناقصه و دعوشاخص

. استرالیا کنندگان از عملکرد کارآمدتری نسبت به میانگین کشورهای در حال توسعه برخوردار استمناقصه

های آغاز مناقصه، اعالم نتایج نهایی مناقصه و )که شفافیت شروع مناقصه، روش 6شاخص ارزیابی مناقصاتدر 

از  71دهد(، نمره را مورد ارزیابی قرار می کارگیری قراردادهای استاندارد با افراد موفق شده در مناقصهبه

بوده است.  111از  58یافته در این شاخص نمره را کسب کرده در حالی که متوسط کشورهای توسعه 111

اطالعات در  انیو جر تیشفافکه میزان  7هاکنندهشاخص فرآیند دعوت از مناقصههمچنین استرالیا در 

                                           
1 Registering property, No. of days 
2 Quality of land administration  
3 Planning and Selection 
4 Preparation of PPPs 
5 Procurement 
6 Bid evaluation 
7 Calling for tenders 
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 ،یبا بخش خصوصهایی چون مشورت شاخص دهد و از طریقرار میرا مورد بررسی ق یسازمرحله آماده

کننده در ، فرآیند انتخاب مشارکتاطالعات مناقصه هب یکنندگان بالقوه و دسترسمناقصه، مناقصه یهاروش

را کسب کرده و در مقایسه با میانگین کشورهای  111از  78دهد، نمره مناقصه را مورد ارزیابی قرار می

شاخص میزان شفافیت در خریدهای ( کاراتر عمل کرده است. استرالیا در 111از  6/71)نمره  یافتهتوسعه

دهنده باال بودن میزان کسب کرده که نشان 4را از  3یافته، نمره مطابق با میانگین کشورهای توسعه 1دولتی

با  2خصوصی-یشاخص تدارک مشارکت عمومی در این کشور است. استرالیا در دولت یدهایخرشفافیت در 

( عملکرد 111از  81یافته )کسب نمره نسبت به متوسط کشورهای توسعه 111از  91کسب نمره 

 تری داشته است.  مطلوب

 3شاخص تحویل و عملیات

ها، در کشور استرالیا، نشان از موفقیت این های تحویل و عملیات و همچنین کیفیت زیرساختارزیابی فرآیند

در واقع، کشور استرالیا در خصوصی دارد.  –مشارکت عمومی  به روش ییربنایز یدهاانعقاد قرارداکشور در 

یافته از را کسب کرده است و در مقایسه با میانگین کشورهای توسعه 7از  6/5نمره  4هاکیفیت زیرساخت

د از درص 5/3های زیربنایی هزینهها برخوردار است. همچنین، وضعیت کیفیت مساعدتری در حوزه زیرساخت

درصد(،  1/2یافته )و نسبت به میانگین کشورهای توسعه شودتولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می

مالی  ارزشکند. همچنین در کشور استرالیا، های خود میکشور استرالیا هزینه بیشتری را صرف زیرساخت

در  شودد ناخالص داخلی را شامل میدرصد از تولی9/1قراردادهای منعقد شده زیربنایی در بازارهای ثانویه 

حالی که متوسط میزان قراردادهای زیربنایی منعقد شده در بازارهای ثانویه در سطح کشورهای توسعه یافته 

مالی قراردادهای منعقد شده زیربنایی به صورت  ارزشدرصد از تولید ناخالص داخلی است.  2/1جهان 

. در حالی که، متوسط میزان شودتولید ناخالص داخلی را شامل میدرصد از  5/1مشارکتی در کشور استرالیا 

درصد از  1/1قراردادهای زیربنایی منعقد شده به روش مشارکتی در سطح کشورهای توسعه یافته جهان 

مالی قراردادهای منعقد شده زیربنایی  ارزشدهد. همچنین، تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می

 نیادر حالی که متوسط شود. درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می 1/1 به روش خصوصی

 دهد.درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می 3/1 افتهیتوسعه  یشاخص در کشورها

منظور اجرای توان نتیجه گرفت که استرالیا در ایجاد محیط سیاستگذاری بهبر این اساس می

ی، کارا عمل کرده است. همچنین، این کشور در تدارک و تحویل مشارکت یرساختیز یهاپروژه

                                           
1 Degree of transparency in public procurement 
2 Procurement of PPPs 
3 Delivery & Operations 
4 Infrastructure quality 
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یافته عملکرد ی نسبت به متوسط کشورهای توسعهمشارکتهای زیرساختی به صورت پروژه

 یزیرو برنامه یگذاراستیس طیمح جادیاواقع، استرالیا با در تری را ثبت کرده است. مطلوب

های زیرساختی بهره برده است گذاریهای بخش خصوصی در سرمایهتمساعد، نه تنها از ظرفی

موجبات حضور موثر بخش  ،های زیربنایی با کیفیت باالگذارییبلکه به واسطه تحقق سرمایه

های مولد اقتصادی را فراهم کرده و از این طریق نیل به توسعه و رشد خصوصی به حوزه فعالیت

 اقتصادی را سرعت بخشیده است.

 جنوبیکره  -2-2

، با 1991روند سریع صنعتی شدن و رشد اقتصادی متکی بر صادرات در کره جنوبی تا اوایل دهه 

، اولین 1994سال  1گذاری کافی در امور زیربنایی عمومی همراه نبود. قانون تشویق سرمایه خصوصیسرمایه

شکاف مذکور از طریق ش خصوصی جهت پوشاندن گذاری بختالش این کشور برای وارد کردن سرمایه

بود. با این وجود، پیشرفت در این زمینه به علت قراردادن « االمتیازحق»استفاده از قراردادهای واگذاری 

پروژه )بدواً  7بیش از حد ریسک بر عهده بخش خصوصی، در این کشور بسیار محدود بوده و با اجرای 

و کنترل اقتصادی تحمیلی توسط صندوق  1997ال سازی( آغاز گردید که با بحران مالی آسیایی در سجاده

، فرآیند 3و با تصویب قانون مشارکت خصوصی در امور زیربنایی 1999مواجه شد. در سال  2المللی پولبین

های های بخش خصوصی در کره مجدداً آغاز شد که این قانون همراه با اصالحاتی، پایهاستفاده از ظرفیت

 . 4ر زیربنایی را فراهم کردبرنامه مشارکت خصوصی در امو

بر حسب  خصوصی، –ی زیرساختی در کشور کره از طریق مشارکت عمومی هاپروژهاجرای بررسی روند 

  شود:یم یمبه دو دسته تقس کندیروع مشآن را  یچه کس ینکها

 ی،مرکز یا محلی یی، دولتدستگاه اجراشود که هایی را شامل می: پروژه5یدرخواست یهاپروژه -1

کرده و  ییشناساها در حوزه زیرساختبالقوه خصوصی  -عمومی های مشارکتعنوان پروژهبه

  .کنندیمدعوت به مشارکت  یردولتیبخش غ طریق اعالم عمومی از ازمنظور اجرای آن به

 پروژهعنوان به یردولتیبخش غشود که هایی را شامل می: پروژه6یدرخواست یرغ یهاروژهپ -2

پروژه را  یناکه  کندیدرخواست م ییکرده و از دستگاه اجرا ییشناسا خصوصی -میمشارکت عمو

 .در نظر گرفته و نسبت به آن اقدام کند خصوصی -مشارکت عمومیپروژه  یکبه عنوان 

                                           
1 Private Capital Inducement PCI 
2 International Monetary Fund IMF 
3 Private Participation in Infrastructure Act PPIACT 
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6 Unsolicited Project 
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 یندفرا یکدر گذاری خصوصی، سرمایه -در هر دو دسته یاد شده از مشارکت عمومیالزم به ذکر است که 

 .نسبت به رقبا باشد یاضاف یازاتامت یدهنده اول دارایشنهاد ، اگرچه ممکن است پودشی انجام میرقابت

 یارزش خروج نیشتریبه ب یابیدست ،گذارهیانتخاب سرما حلهدر مر ی دولت کرهدیاز مالحظات کل یکی

ل ی است. برای این منظور دولت کره دستورالعمئه خدمات عمومادر ار ،منابع صرف شده یکسب شده به ازا

کسب ارزش  یا تأمینباال بردن  منظورخصوصی را به –های مشارکت عمومی در پروژهخدمات  یدخر یهروو 

محاسبه آشکار پروژه  یهانهیپروژه نه تنها هز یابیدر ارز است. کرده یطراح 1ازای منابع صرف شدهشده به

منظور دستیابی همچنین، به. شودیم رفتهدر نظر گ زیخدمات ن تیفیو ک سکیر یهانهیبلکه هز شود،می

ارزش  نیب یاسهیمقا ی،ئه خدمات عمومامنابع صرف شده در ار یکسب شده به ازا یارزش خروج نیشتریب

و اجرا شود صورت  یمال نیکه پروژه تماماً توسط دولت تأم یبا حالت گذارانهیسرما شنهاداتیپ یفعل

تری برخوردار باشد، دولت کره پایینشارکتی از هزینهم، اگر اجرای پروژه توسط دولت نسبت به روشردیگیم

تری پایینکند و اگر اجرای پروژه به صورت مشارکتی از هزینه خود اقدام به انجام پروژه زیرساختی می

با دهندگان به ارائه خدمات یشنهادپ یبترغی، نسبت به مناقصه رقابتبرخوردار باشد، دولت کره با برگزاری 

 -از طریق مشارکت عمومیخدمت  یدخر کسب شدهارزش  تأمینبهبود و  ترپایین هایینههز باالتر و یفیتک

  کند.اقدام می های زیرساختیپروژهدر  خصوصی

های زیر ساختی، منظور گسترش مشارکت بخش خصوصی در پروژهدیگر، در کشور کره جنوبی بهاز وجهی

را از مشارکتی  یهاقانون پروژه یندارد. ا یتجحرا یگرد یننسبت به قوان خصوصی -مشارکت عمومیقانون 

شرکت » یا« شرکت با هدف خاص»کرده و به استثنا  یمل هایییدارا یریتدر حوزه مد یسخت دولت ینقوان

 های مشارکتیپروژه یقانون یباتمراتب ترت سلسله .ایفا نمایدرا  3یینقش دستگاه اجرا دهدیاجازه م 2«ناقل

 د از:عبارتن در کره جنوبی

خصوصی: به موجب این قانون، دولت باید برنامه ساالنه مربوط به قانون -مشارکت عمومیقانون  -

گذاری خصوصی برای خصوصی را تنظیم کند که در آن سطح مورد انتظار سرمایه -مشارکت عمومی

بینی شده هر پروژه مشخص شده باشد. هدف از این کار اطمینان نسبت به اتخاذ یک رویکرد پیش

باشد. همچنین در این قانون اجرای هماهنگ ملی در قبال مشارکت خصوصی در امور زیربنایی می

 یهاپروژهشوند )خصوصی پیشنهاد میبینی نشده در برنامه که توسط بخشهای پیشپروژه

 .4استیردرخواستی(، نیز تشویق شدهغ

 ییاجرا هایالعملنامه و دستورآیین -

                                           
1 Value For Money (VFM) 
2 special purpose company 
3 competent authority 
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 هایی، مکانیسممال ینتام هایسازی، گزینهیادهپ هایی، رویهمشخط: این طرح شامل 1پایه طرح -

 مستندسازی است. ی و دستورالعملدولت هاییارانهپرداخت  هاییسک، طرحر یمتسه

منظور بهبود بهخصوصی  -سازی مشارکت عمومییادهپ های: دستورالعملهادستورالعمل مجموعه -

ازای کسب شده بهارزش  تأمین آزمونکه شامل  مشارکتیهای زیرساختی در انتخاب پروژه یتشفاف

 یمشخصات خروج یین، تع2(RFP) یشنهادپ یساز، درخواست آماده)VFM(منابع صرف شده 

 یمانکاری، توافقنامه استاندارد پ4مناقصه یشنهاداتپ یابی، ارز3و امکانات یالتاستاندارد توسط تسه

  .باشدمی 6مجدد یمال ینو تام 5یدولت یکارها

گذاری خصوصی ، تأسیس مرکز سرمایه1999همچنین، در قانون مشارکت خصوصی در امور زیربنایی سال 

های سیاستی، ارزیابی و عنوان یک مرکز کارشناسی در نظر گرفته شده تا حمایتبه 7در امور زیربنایی کره

و باالخره ارائه خدمات « المتیازاحق»ها و مذاکرات واگذاری های جدید، کمک به ارزیابی مناقصهتوسعه پروژه

های مربوط به قانون مشارکت خصوصی در امور زیربنایی را فراهم کند. مرکز مذکور، آموزشی در مورد پروژه

مدیریت اکنون نام آن به مرکز بود، ولی هم 8و نقلصورت آژانس متعلق به وزارت ارتباطات و حملبدواً به

تغییر یافته و به صورت بخشی از مؤسسه تحقیقاتی  9ور زیربناییگذاری خصوصی و عمومی در امسرمایه

آید هدف از این کار دور نظر میکند. بههایی را به رئیس جمهور کره ارائه میدرآمده است که گزارش

 .10و فنی ایفا نماید مستقلتا بتواند نقشی  داشتن این مرکز از نفوذ سیاسی باشدنگه

 هاخصوصی در حوزه زیرساخت -منظور جذاب نمودن مشارکت عمومیابتکارات دولت کره به -1-2-2

مصوب کرده ها را استیاز س ی، انواع مختلفمشارکتی رساختیز یهابازار پروژه منظور توسعهبه کره دولت

 انواع به توان( ، می2با توجه به جدول شماره ). دینما لیرا تسه رساختیز یمال نیتواند تامیکه م است

 یاتیو مال یمال یهاشده و مشوق شنهادیپ یهانهیو جبران هز یساختمان یهاارانهی لیاز قب یلما تیحما

به اشتراک  سمیمکان ،یپروژه با بخش خصوص سکیمنظور به اشتراک گذاشتن ربه ،دولت کره. اشاره کرد

                                           
1 Basic Plan 
2 Request for proposal (RFP) preparation 
3 Standard output specification by facility 
4 Tender evaluation 
5 Standard concession agreement 

 یطکه براساس شرا شوداطالق میو دولت  یشرکت خصوص یک ینب ییتوافقنامه اجرا یاقرارداد  ی به یکدولت یکارها یمانکاریتوافقنامه استاندارد پ -

 .کندیم یامح یبخش دولت یترا در حوزه فعال یتوکار و انجام فعالاجازه کسب یشرکت خصوص یشده در قرارداد برا یینتع
6 Refinancing 

های کوتاه مدت، یک وام کوتاه مدت اشاره دارد. درواقع برای تصویه وام ها با سررسید بازپرداختدریافت وام جهت تسویه بدهی تأمین مالی مجدد به -

 شود. جدید با سررسید بلندمدت گرفته می
7 Private Infrastructure Investment Center of Korea PICOK 
8 Ministery of Communication and Transportation MOCT 
9 Public and Private Infrastructure Investment Management Center PIMAC 
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 نیتضم ها وژهپرو )خام( هیپا یهانهیجبران هزهایی همچون گیری روشکاراز طریق بهرا  ریسک یگذار

 .داده است توسعه 1هاصندوق تضمین اعتبار زیرساخت قیها از طررساختیاعتبار ز

 هارساختیدر حوزه ز یخصوص -یمنظور جذاب نمودن مشارکت عمومابتکارات دولت کره بهانواع  -2جدول                      

 دوره ساخت دوره عملیات انواع

 وسازیارانه ساخت پایه )خام( هایجبران هزینه کمک های مالی

 ها از طریق صندوق اعتبار زیربناییتضمین اعتبار زیرساخت تضمین اعتبار

 تخفیف مالیاتی و معافیت مالیاتی های مالیاتیمشوق

 میکانیسم اشتراک

 گذاری ریسک
 یاضاف هایدرآمدآزادسازی حداقل درآمد و  ینتضم

 

در  یخصوصبخش منظور جذاب نمودن مشارکت بهدولت کره که در ادامه به تشریح هریک از ابتکارات  

 . 2پردازیمدر دستور کار قرار داده است، می هارساختیحوزه ز

 های پایه )خام(هزینه ها بر حسبجبران هزینه

براساس  های رقابتی،خصوصی و برگزاری مناقصه بخش حداکثرسازی خالقیت و کارایی منظوردولت کره به

دهندگان ناکام در های ارائه پیشنهاد را برای پیشنهادخصوصی، بخشی از هزینه -عمومی قانون مشارکت

کند. این جبران هزینه به دو مناقصه براساس نسبتی از هزینه طراحی اولیه طرح پیشنهاد شده، جبران می

تنها یک شود، اگر درصد از هزینه طراحی اولیه جبران می 35شود. در روش اول معادل روش انجام می

اگر بیش از دو پیشنهاد دهنده ناکام در  ،پیشنهاددهنده ناکام در مناقصه وجود داشته باشد. در روش دوم

درصد  11بندی تا درصد از هزینه طراحی اولیه که طبق ترتیب رتبه 41مناقصه وجود داشته باشد، حداکثر 

 باشد، داشته در مناقصه وجود ناکام کنندهشرکت سه اگر بیش از شود. تضمین می ،شوداز آن کاسته می

البته هنگامی که مرجع ذی صالح طراحی . کنند تعیین را شرایط واجد داوطلبان تعداد دتوانمی دولت کره

را ( 81-61)در ارزیابی مناقصه امتیازی کمتر از  ناکام پیشنهاددهنده اینکه یک دهد و یاپایه را ارائه می

  گیرد.مزایده صورت نمی هایآورد، جبران هزینهبدست می

 وسازساخت یهاارانهاعطای ی

مقروه به  نهیسازندگان به لحاظ هز یپروژه برابرای اینکه اجرای ، خصوصی-مشارکت عمومیمطابق با قانون 

 یاعطا کند. زمانبندگذار سرمایهساخت به های دوره هزینه که یارانه امکان را دارد نیصرفه باشد، دولت ا

                                           
1 Infrastructure Credit Guarantee Fund (ICGF) 
2 Hyung Kim., Jay (2013), Pp 34-43. 
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نه به صورت ساالنه یارا. شودمی یینتع یگذاریهو بسته به طرح سرما یازامت یوره توافقنامه واگذاردر د یارانه،

دهنده سطح  نشان یعتوز یسال خاص متمرکز شود. زمانبند یکدر  تواندیو نم گرددمی یعتوز یفصل یا

 باشد.یم گذارییهو دامنه سرما یاتمام پروژه و برنامه زمان

 یبیتقرنسبت پروژه، ابتدا دولت  یکام اعالن هنگ شود.می یینتوافقنامه منحصر به فرد تعر در ه یارانه یزانم

ساخت از  ینههز یبرا یارانه یق. نسبت دقکندیاعالم م ،دارد یارانهپرداخت به  یلساخت را که تما ینههزاز 

 یانمتفاوت به پا یارانهدار مق یکهر پروژه با  یجه. در نتشودیح میتصر فقنامهو در توا یینتعمشاوره  یقطر

های هزینهاز کل  در تعیین یارانهمذاکره  یبراکره جنوبی دولت  ، دستورالعمل(3)شماره . جدول رسدیم

 یهاپروژه یبرا یاارانهیدستورالعمل کره دولت شود، همانطور که مالحظه می دهد.یساخت را نشان مدوره 

 یدستورالعمل برا نیاهمچنین بر طبق است. کرده نییپروژه تع نهیدرصد از کل هز 31تا  21 نیب را یاجاده

هزینه دوره  درصد از کل 31بنادر تا  یهاپروژه یبراپروژه،  نههزی کل از درصد 51راه آهن تا  یهاپروژه

 .استشده نییتع ارانهی ،پروژه های ساختنهیکل هزدرصد از  41های کشتیرانی تا ساخت و برای پروژه

 یرساختیز یهااز بخش کیدوره ساخت به هر  نهیهز ارانهیسقف  -3جدول 

 راهنمای مذاکره نوع پروژه

 های دوره ساختدرصد از هزینه 31تا  25 جاده

 بنادر

 کشتیرانی

 های دوره ساختدرصد از هزینه 31

 های دوره ساختدرصد از هزینه 41

 های دوره ساختدرصد از هزینه 51 آهنراه
 

 

 یمحل یهاپروژهواجد شرایط اخذ یارانه باالتری نسبت به  BOTهای ملی ، در کشور کره پروژهطور کلیبه

باالتر  یزپروژه ن ینهبه هز یارانهنسبت رو، ازاینباالتر است و  های ملیدر پروژه پروژه یهاینههز یراهستند، ز

 7/19طور متوسط دولت کره بهشود (، مالحظه می4همانطور که در جدول شماره ) شود.در نظر گرفته می

های مربوط به بخش بندر پروژه نهیهزدرصد از کل  2/22های مربوط به بخش جاده، پروژه نهیکل هزدرصد 

ساز های مربوط به بخش محیط زیست را در قالب اعطای یارانه ساختپروژه نهیکل هزدرصد از  7/64و 

 است. تأمین کرده

 

 (ساز و ساخت هزینه کل درصد: واحد) هابخش به ساختمانی هاییارانه میزان میانگین -4جدول 

 زیست محیط بندر جاده تسهیالت نوع

7/19 % مالی هایکمک سطح  % 2/22 % 7/64 
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خصوصی کره مطابق با  -های مالی در نظر گرفته شده در قانون مشارکت عمومیاز وجهی دیگر، حمایت

 ت.( اس5اطالعات ارائه شده در جدول شماره )

 خصوصی کره جنوبی –عمومی  مشارکت قانون در مالی هایبه حمایت مربوط مالی مقررات -5جدول 

 فهرست

 قانون

 (مالی حمایت) 53 ماده

 کره دولت نیاز به وام بلندمدت باشد، ی زیرساختیهاکارآمد پروژه یاجرامنظور در شرایطی که به

 یاستدستورالعمل راین منوط به تأیید که  کندگذار اعطا سرمایهمدت را به بلند تواند وامیم

 ی می باشد.جمهور

 نامهآیین

 ییاجرا

 (مالی حمایت) 37 ماده

های بلندمدت را در طول دوره ساخت و ساز یا یارانه یا وام ممکن استدولت یا دولت محلی ( 1)

در  کمیته مشورتی، و پس از مشورت با منابع بودجه دوره عملیات، با در نظرگرفتن میزان محدودیت

اعطا نماید: در این رابطه الزم به ذکر  گذارسرمایهبه ، 53های تحت مقررات ماده زیر بخشیک از هر 

 یکیپروژه مربوطه توسط  یااعطا شود  یدولت محل یکوام بلندمدت از بودجه  یا یارانه است که اگر

 یاز سومیلیون دالر آمریکا(  31)حدود  1ونو یلیاردم 31کمتر از  اییارانه و با یمحل یهااز دولت

 شود و یا در موارد زیر، نیازی به مذاکره با کمیته مشورتی نیست: یندولت تام

 باشد؛ ناپذیر اجتناب شرکت انحالل از جلوگیری در صورتی که -

 ؛حفظ شود یدر سطح مناسب گذارسرمایههای هزینهالزم است جایی که  -

دلیل ه دلیل کاهش سودآوری پروژه دشوار است به بی گذاری خصوصجایی که سرمایه -

 های قابل توجه ناشی از اکتساب زمینجبران هزینه

های کاربر جایی که سود واقعی عملیاتی )با توجه به مقدار حاصل از ضرب کردن هزینه -

ای از سود عملیاتی تخمین زده توسط تقاضا برای تسهیالت مربوطه( به میزان قابل مالحظه

 ی که انجام عملیات با مشکل مواجه شود.طور، بهکمتر باشدتحت موافقتنامه  شده

مدت قبل از بلندوام یا یارانه  اعطایخصوصی بدون  -پروژه مشارکت عمومیانجام از آنجایی که 

طور قابل تواند بهمی های مالیلذا، یارانه بسیار دشوار است، ها، که سودآوری آن کم است،انجام پروژه

 ها جذابیت ایجاد کند.برای این پروژهی توجه

 

 

 

                                           
 واحد پول کشور کره  1
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 ها یرساختز یاعتبار تضمینصندوق 

که گذارانی برای سرمایه ی رااعتبارتضمین  ها،یرساختز یاعتبارتضمین ، صندوق میالدی 1994از سال 

. بودند، فراهم کرده است خصوصی -مشارکت عمومی یهاپروژهجهت  ،یوام از موسسات مالدریافت خواستار 

ساالنه،  های دولتیکمکشامل منابع ورودی این صندوق خصوصی  -قانون مشارکت عمومی 31طبق ماده 

 مدیریت 1صندوق تضمین اعتباری کره و توسط ها بودهیگذاریهسرمادیگر و صدور تضمین  هایینههز

باشد. یمدالر( میلیارد  311وون )حدود  یلیاردم 311گذار مایهسرهر برای  یضمانت اعتبار حد .شودمی

درصد وام  5/1 درصد تا 4/1ین وام نیز براساس ریسک تضمین وام و هدف از اخذ وام، بین تضمصدور  ینههز

 دهد.ارائه شده توسط این صندوق را نشان میانواع ضمانت (، 6)شماره ل جدوشود. را شامل می

 هایرساختز یاعتبار ینتضم انواع ضمانت ارائه شده توسط صندوق -6جدول 

 توضیحات نوع

 گذارهای دریافتی سرمایهضمانت تسهیالت و وام ضمانت تسهیالت

 ضمانت یارانه دولتی
گذار تعیین سقف اعتباری برای پرداخت به سرمایه

 های دولتیدر شرایط معوق ماندن پرداخت یارانه

ضمانت تأمین مالی 

 مجدد

اق تبدیل وام با بهره زیاد به وام با بهره جدید یا اور

 قرضه زیرساخت

ضمانت درآمد 

 برداریبهره

گذار تعیین سقف اعتباری برای پرداخت به سرمایه

 در شرایط کاهش درآمد

ضمانت اوراق 

 هازیرساخت

ها که برای ضمانت برای اوراق قرضه زیرساخت

 اند.تأمین اعتبار منتشر شده

های تضمین وام

 گذارسرمایه

منظور گذار، بهضمانت وام و تعهدات پولی سرمایه

 گذاری در طرح پیشنهادیانجام سرمایه

 

 های مالیاتیو معافیت هامشوق

که  یاتیمال هایو معافیت هامشوق ،کره جنوبیدولت  یرساختی،زهای پروژه یمال ینمأتدر  یلمنظور تسهبه

خصوصی  -مشارکت عمومیقانون در کند. یشده را فراهم م یحتصر خصوصی -مشارکت عمومیدر قانون 

 قانون. است)همچون تخفیف مالیاتی و معافیت مالیاتی( در نظر گرفته شده  یاتیمال یهامشوقانواع 

 ایدولت بر طبق این ماده  اشاره دارد. اتیمال فیکاهش و تخفبه  57ماده خصوصی در  –مشارکت عمومی 

                                           
1 Korea Credit Guarantee Fund 
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، های زیربناییدر طرح یصخصوبخش  یگذارهیسرما جیترومنظور توسعه و به توانندیم یمحل یهادولت

 .اعمال کنند یتمعاف ایکاهش دهند را  اتیمالمیزان 

)الف( اوراق قرضه  یبرا تخفیف و معافیت مالیاتیدولت را به وضع  خصوصی-مشارکت عمومیقانون 

و )د( صندوق  ی،خارج گذارییهبر ارزش افزوده، )ج( حوزه سرما یات، )ب( مالیرساختیزهای پروژه

 :کرده است یتهداشرح زیر  به یرساختز

 .شودیاعمال مگذار اجازه انتشار دارد( )که سرمایه یرساختدرآمد اوراق قرضه ز تخفیف مالیاتی بر -

خدمات ساخت و ساز  یاو  یربناییز یالتبر ارزش افزوده تسه مالیات یبرا صفر درصد یاتنرخ مال -

 .شودیم اعمال

 یاتبر کسب، مال یاتبر درآمد، مال یاتها، مالشرکت یاتاز جمله مال یات،از مال یتکاهش و معاف -

 .شودیاعمال م یخارج گذارییهبر اموال، در حوزه سرما یاتثبت و مال

به درآمد سود  درصد 5 یاتنرخ مال یرساخت،صندوق ز یشده برا یعدرآمد سود سهام توز رایب -

 یبرا درصد 14 یاتخ مالو نر وون کره جنوبی یلیونم 311سهام تا   گذارییهسهام از بخش سرما

 .اعمال شده است جنوبی وون کره یلیونم 311از  یشب

 یاضاف هایدرآمدآزادسازی حداقل درآمد و  ینتضم

، 2119در اکتبر خصوصی  –در قانون مشارکت عمومی  کره جنوبیساخت، دولت های هزینه یارانهعالوه بر 

را در صورت عدم تحقق  یاتیعمل یدرآمدها خصوصی، پرداخت حداقلگذار بخش منظور ترغیب سرمایهبه

 تضمین 2ی درآمدهای اضافیو آزادساز 1درآمد تضمین حداقل یقاز طر شده در توافقنامه برآوردمیزان درآمد 

 ینشده ب ینیبیشدرآمد پ یسکر ینکها یاست برا یروشتضمین حداقل درآمد  یستم. سکرده است

ساختار  تضمین حداقل درآمد یکو  یه شود. توافقنامه آزادسازگذاشت اکبه اشترپذیر گذار و سرمایهسرمایه

از  یاتیشده است. اگر درآمد عمل یمدرآمد تنظبرای  یینباال و پا دهتوافقنامه، محدواین دارد. در  یدو بخش

اگر درآمد از  یگر،د ی. از سوکندیرا جبران م یو درآمد واقع یینپا دح ینکمتر بود، دولت تفاوت ب یینحد پا

 شود. میزان درآمد به براساس سقف تعیین شده بین دو طرف تقسیم میبود،  یشترد باال بح

میزان و شرایط تضمین حداقل درآمد و آزادسازی درآمدهای اضافی در کره جنوبی را  (7)شماره جدول 

آغاز  2113تا سال  1995که از سال  ییهاپروژه یبرا کره دولتشود، دهد. همانطور که مالحظه مینشان می

و ه است کرد ینساله تضم 21دوره  یک یرا براموافقتنامه شده در  بینییشدرآمد پ درصد 91، بودند هشد

                                           
1 Minimum Revenue Guarantee 
2 Redemption of Excess Revenue 
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شده را  بینیپیش درآمد درصد از 91تا  71ند، اهآغاز شد 2115تا سال  2114که از سال  ییهاپروژه یبرا

 درصد از 75تا  65، دولت 2116ل نظر شده در سا یدتجد یستمن کرده است. با سیسال تضم 15 یبرا

. همچنین، برای کرده است ی تضمیندرخواست یهاپروژه یسال تنها برا 11 یشده را برا بینیپیش درآمد

بینی شده در درصد درآمد پیش 141تا  111گذاری باالتر از حالتی که درآمد واقعی حاصل از سرمایه

برد. براساس این روش درآمد اضافی مد اضافی را به کار میتوافقنامه باشد، دولت کره سیستم آزاد سازی درآ

  شود.گذار خصوصی و دولت( تقسیم میمطابق با نسبت تعیین شده بین دو طرف )سرمایه

 شده در موافقتنامه( ینیبشی)درصد از درآمد پدر کره  یاضاف یدرآمدها یحداقل درآمد و آزادساز نیتضم -7جدول 

 2119 2116 2115-2114 1995 -2113 شرح

 11تا  6 5تا  1 15تا  11 11تا  6 5تا  1 21تا  1 دوره تضمین )سال(

هیچ )در سال 

متوقف  2119

 شد(

های پروژه

 درخواستی

 65 75 71 81 91 91 تضمین

 135 125 131 121 111 111 آزادسازی

های پروژه

 غیردرخواستی

هیچ )در سال  61 71 81 81 تضمین

متوقف  2116

 شد(
 141 131 121 121 آزادسازی

 شرایط
بینی درآمد در آنها محقق شده، تضمین درصد از پیش 51هایی که کمتر از برای پروژه

 شود.حداقل درآمد لغو می

 را تضمین حداقل درآمدبرنامه  2119در سال شود، دولت کره همانطور که در این جدول مالحظه می

 یمتسه یددر ساختار جد .کردلغو  های مشارکتییسک پروژهر یمتسه یدساختار جد یهمزمان با معرف

گذاری را بر اساس هزینه دوره و حداقل سود سرمایهسهیم شده  یگذاریهسرما یسکردر دولت  یسک،ر

نماید. در حالی که در روش تضمین حداقل درآمد، اوراق بهادار دولتی تضمین میساخت پروژه و نرخ بهره 

گذار خصوصی، از یک دهد، اگر درآمد واقعی سرمایهنی از درآمد ساالنه انجام میبیدولت ابتدا یک پیش

 شود.التفاوت درآمد از سوی دولت پرداخت میآستانه تعیین شده کمتر باشد، مابه

کننده خصوصی را جبران سیاست جدید اتخاذ شده توسط دولت کره، هزینه پایه مشارکت بر این اساس

روش تضمین حداقل درآمد، اگرچه دولت مشارکت بخش خصوصی را تشویق  در حالی که در کند.می

کننده خصوصی طور غیر منطقی برای مشارکتها بهها و ریسککرد، اما به دلیل آنکه در این روش هزینهمی

اما در ساختار جدید تسهیم ریسک، دولت ریسک  شد.پایین بود، باعث ایجاد خطر اخالقی نیز می

دهد و انگیزه کسب سود را برای بخش ا برای مشارکت کنندگان خصوصی کاهش میگذاری رسرمایه

 دهد. خصوصی افزایش می
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 عمومی توجه قابل مزایای با دولت درخواست مورد هایپروژه جدید ریسک، ساختار پوشش تحت هایپروژه

پوشش  در ار گذاری سرمایه ریسک از بخشی دولت ریسک، گذاری اشتراک به جدید ساختار است. در

گذاری ریسک، در ساختار جدید به اشتراک. است دولتی های پروژه به محدود ریسک این پوشش. دهدمی

های دولتی نسبت محدود به هزینه که این کندگذار خصوصی را تقبل میدولت کره نسبتی از ریسک سرمایه

و، در روش جدید تضمین ریسک، ر. ازاینشده باشد( اگر پروژه به صورت دولتی تأمین مالی) است پروژه

گذار های سرمایهپرداخت دولت براساس جبران میزان کسری درآمد عملیاتی واقعی، نسبت به سهم ریسک

گیرد و در التفات بین درآمد عملیاتی واقعی و سهم ریسک بخش خصوصی( صورت میبخش خصوصی )مابه

های دولتی اری بخش خصوصی باشد، یارانهگذزمانی که درآمد عملیاتی واقعی فراتر از ریسک سرمایه

شود. همچنین، دولت کره در روش جدید تضمین براساس میزانی که قبال پرداخته شده، بر گشت داده می

التفاوت بین درآمد عملیاتی واقعی و سهم گذار بخش خصوصی، معادل مابهریسک تنها زمانی به سرمایه

گذاری درصد ریسک سرمایه 51د عملیاتی واقعی بیش از کندکه درآمریسک بخش خصوصی را پرداخت می

  باشد.

 های زیرساختی مشارکتی در کره جنوبیگذاری و وضعیت تدارک پروژهارزیابی محیط سیاست -2-2-2

های زیرساختی به روش مشارکتی از گزارش مرکز منظور ارزیابی عملکرد کره جنوبی در اجرای پروژهبه

هایی که برای ، استفاده به عمل آمده است. در این راستا مجموعه شاخص11621جهانی زیرساخت در سال 

های زیرساختی کشور استرالیا مورد استفاده قرار گذاری و وضعیت تدارک پروژهارزیابی محیط سیاست

 گیرد.گرفت، برای کشور کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار می

 – عمومی مشارکت محیط زیرساخت، از ارزیابیهانی شده در گزارش مرکز جبا آمارهای ارائه  مطابق

 طی این کشور هایرساختیزدر  یگذارهیسرماتوان گفت که میها کشور کره، خصوصی در حوزه زیرساخت

 یگذارهیسرمایافته از رشد باالیی برخوردار بوده است. کل توسعه، نسبت به میانگین کشورهای ریسال اخ 5

، در حالی است بوده دالر ونیلیمهزار  2/197معادل  ریسال اخ 5 طی شور کرهدر ک انجام شده یرساختیز

 دالر ونیلیمهزار  139یافته نزدیک به توسعهکشورهای  های زیرساختی درگذاریکه میانگین سرمایه

برآورد دالر  ونیلیمهزار  64/5 ریسال اخ 5طی  کره رساختیدر ز یخصوص یمال نیارزش کل تأمباشد. می

تر است. بسیار پایین (دالر ونیلیمهزار  21یافته )توسعهبه میانگین کشورهای نسبت  ه که این رقمشد

های کشور کره در مقایسه با همچنین مطابق با آمار ارائه شده در مرکز جهانی زیرساخت، وضعیت زیرساخت

لحاظ کشور کره به هایساختیافته از کیفیت باالتری برخوردار است. درواقع، زیرمیانگین کشورهای توسعه

                                           
1 InfraCompass Country Appendix, 2016. 
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 5/5ها یافته در کیفیت زیرساخترا کسب کرده، در حالی که میانگین نمره کشورهای توسعه 6کیفیت نمره 

های منظور اجرای طرح، وضعیت کشور کره در ایجاد محیطی مناسب به(11)است. در نمودار شماره 

یافته مقایسه شده است با مشاهده نمودار زیرساختی به صورت مشارکتی، با میانگین کشورهای توسعه

یافته محیط مساعدتری را برای مشارکت شود که این کشور، نسبت به متوسط کشورهای توسعهمشخص می

  ها ایجاد کرده است.خصوصی در حوزه زیرساختبخش

 کره جنوبی  هایخصوصی در حوزه زیرساخت – عمومی مشارکت محیط ارزیابی -11نمودار 

 
Source: InfraCompass Country Appendix (2016) 

 

 یمشارکت یرساختیز یهاپروژهمحیط سیاستگذاری در  -1-2-2-2

 محیط حاکمیتی و نهادی

دهنده محیط حاکمیتی و نهادی در کشور کره گویای آن است که این کشور های تشکیلارزیابی زیرشاخص

جمهوری کره تنها در دو شاخص  صی است.منظور مشارکت عمومی خصودارای محیط نهادی کارآمد به

در مقایسه با متوسط کشورهای  1و  5/1ترتیب با کسب نمره به حاکمیت قانونو  کنترل فساد نهادی

تری قرار گرفته است اما کسب نمره مثبت در دو پایین ( در جایگاه4/1و  3/1یافته )کسب نمره توسعه

 ادی کشور کره در کنترل فساد و حاکمیت قانون دارد.شاخص یاد شده، حکایت از کارآمدی ساختار نه
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در مقایسه با میانگین کشورهای  11از  7با کسب نمره  میزان حمایت از تضاد منافعوضعیت این کشور در 

شاخص ( از عملکرد برتری برخوردار است. به همین ترتیب کره در 11از  5/6یافته )کسب نمره توسعه

تری نسبت به میانگین کشورهای از عملکرد مساعد 11از  7/7نمره ، با کسب دارانحاکمیت سهام

 ( برخوردار است. 11از  5/6یافته )کسب نمره توسعه

درصد از  13حاکی از آن است که در کشور کره،  اجرای قراردادها زیرشاخص هزینهاز وجهی دیگر، بررسی 

این شاخص نیز نسبت به میانگین  ها است و وضعیت کره درمربوط به اجرای قرارداد دعاوی حقوقی

 باشد.درصد( کارامدتر می 8/22کشورهای در حال توسعه )

گذاری صورت گرفته، ، حاکی از آن است که در این کشور از هر دالر سرمایهرخ بازیابیزیرشاخص نبررسی  

یافته در عهشود در حالی که میانگین کشورهای توسسنت آن در زمان ایجاد خسارت جبران می 5/84معادل 

سنت است. لذا باال بودن نرخ احیا در کشور کره  4/71ازای هر دالر، معادل گذاری بهجبران خسارت سرمایه

های زیر ساختی در این کشور است. همچنین کشور کره در سطح ملی و گذاریبه معنای ایمن بودن سرمایه

های این کشور پس از تکمیل پروژه خصوصی دارد و -های مشارکت عمومیای دسترسی به آژانسمنطقه

 کند. زیرساختی بر آن نظارت می

 چهارچوب تنظیمی

دهنده چهارچوب تنظیمی در کشور کره نشان می دهد که این کشور در های تشکیلارزیابی زیرشاخص

 های مشارکتی عملکرد مطلوبی داشتههای مقرراتی در حوزه زیرساختگری و الزام به اجرای چارچوبتنظیم

در وضعیت مساعدی قرار گرفته است.  1از  9/1با کسب نمره  شاخص آزادی حساب سرمایهکره در است. 

 1)که  7تا  1از بازه  5/3، با کسب نمره گذاریسرمایه شاخص تأثیر مالیات بر انگیزهوضعیت این کشور در 

های ا تأثیر منفی بر انگیزههاثر( نشان از آن دارد که مالیاتکامالً بی 7به معنای بسیار اثرگذار و 

گذاران را به تواند از طریق اهرم مشوق مالیاتی، سرمایهگذاری داشته است و لذا این کشور میسرمایه

 های زیرساختی ترغیب کند. مشارکت در پروژه

، در مقایسه با متوسط کشورهای 2/1، با کسب نمره گذاریشاخص کیفیت مقرراتهمچنین کره در 

وفصل حلشاخص مند است. به همین ترتیب، این کشور در از چارچوب تنظیمی کارآمدتری بهره یافتهتوسعه

منظور معنای قدرت باالی چارچوب قانونی بهبه 16)که کسب نمره  16از  14، با کسب نمره یورشکستگ

( از 16از  5/11رسیدگی به ورشکستگی است( در مقایسه با میانگین کشورهای توسعه یافته )کسب نمره 

میزان مالکیت تری برخوردار است. در این کشور نسبت به میانگین کشورهای توسعه یافته وضعیت مطلوب

را کسب کرده است )در حالی   7از  2/4کمتری دارد و کره در شاخص میزان مالکیت خارجی نمره  خارجی

 بوده است(. 7از  1/5که متوسط کشورهای توسعه یافته نمره 
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 فرآیند اخذ مجوز

کار و خرید زمین در کشور کره، در مقایسه با متوسط های مربوط به اخذ مجوز برای شروع کسبفرآیند

وکار در این تر است و نشان از سهولت فرآیندهای مربوط به شروع کسبکشورهای توسعه یافته بسیار مناسب

روز است در حالی که  28معادل  کسب مجوز ساخت و ساز یبرای الزم تعداد روزهادر کره  کشور دارد.

کشد. کشور کره روز طول می 142یافته، نزدیک به وساز برای متوسط کشورهای توسعهکسب مجوز ساخت

است و در  گذارسرمایهوکار توسط منظور عملیاتی کردن فعالیت پس از ثبت کسببه  مقرراتی رویه 2دارای 

تری را در این شاخص ثبت کرده است. این کشور یافته عملکرد مطلوبمقایسه با میانگین کشورهای توسعه

روزکاری، در مقایسه با متوسط کشورهای  5/5با صرف  های الزم برای ثبت مالکیتشاخص تعداد روزدر 

شاخص کیفیت مند است. همچنین کره در تری بهرهروز کاری( از عمکرد مطلوب 8/19یافته )صرف توسعه

از  4/22ب کرده و نسبت به میانگین کشورهای توسعه یافته )نمره را کس 31از  5/27نمره  مدیریت زمین

 ( در جایگاه برتری قرار دارد. 31

در کره نسبت به  وکارهای مربوط به شروع کسبهزینه( مشخص است، تنها 8طور که از جدول شماره )همان

های قانونی ه سهولت فرآیندتوان نتیجه گرفت کیافته باالتر است. بر این اساس میمیانگین کشورهای توسعه

های زیرساختی مشارکتی این گذاران را به عرصه فعالیتکار در کشور کره، ورود سرمایهوبرای شروع کسب

 کند.کشور را تسهیل می

 های زیرساختی مشارکتیمحیط تدارک و تحویل پروژه -2-2-2-2

 هاریزی و انتخاب پروژهشاخص برنامه

حکایت از وضعیت  یربنایی،ز یهاهژو انتخاب پرو یهماهنگ یزی،ردر برنامهکشور کره  ییتوانا یزانمارزیابی 

های طرح یداراتنها کشور کره نه های زیرساختی دارد.بسیار مساعد این کشور در تدارک و تحویل پروژه

تدوین کرده  خاصی را نیزدستورالعمل  یربناییز یهاپروژه یابیارز یبرایالتی است بلکه ا و یمل یرساختیز

خصوصی –مشارکت عمومیصمیم به دهد تمیکه اطمینان هایی است. این کشور در رابطه با مجموعه اقدام

، با استآماده  های زیرساختیگذار خصوصی برای مشارکت در طرحسرمایه یک تصمیم قابل توجیه است و 

(، عملکرد 111از  7/68سب نمره یافته )ک، در مقایسه با میانگین کشورهای توسعه111از  83کسب نمره 

 بهتری را ثبت کرده است. 
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 های کره جنوبیخصوصی در حوزه زیرساخت – عمومی مشارکت محیط ارزیابی -8جدول 

نتایج کشور کره  براساس گزارش مرکز زیرساخت جهانی، نشان 

دهد که  زیرساخت های کشور کره از  کیفیت باال نسبت به می

فته برخوردار است. همچنین، کشور کره با کشورهای توسعه یا

ریزی کارآمد به منظور گذاری و برنامهایجاد محیط سیاست

های خود از های زیربنایی، در توسعه زیرساختمشارکت در پروژه

 خصوصی، موفق عمل کرده است. -طریق مشارکت عمومی

میانگین کشورهای 

 یافتهتوسعه
 شرح کره

138796 197236 
سال  5گذاری زیرساختی انجام شده در کل سرمایه

 اخیر )میلیون دالر(

20012 5648 
ارزش کل تأمین مالی خصوصی در بخش 

 سال اخیر )میلیون دالر( 5ها در زیرساخت

 ، بهترین(7-1ها )کیفیت زیرساخت 6 5.5

میانگین کشورهای 

 یافتهتوسعه
 محیط سیاستگذاری کره

 محیط قانونی و نهادی

 ، بهترین(5/2تا  -5/2کنترل فساد )  0.5 1.3

22.8 13 
هزینه اجرای قراردادها به عنوان درصد از 

 هادرخواست

 ، بهترین(11-1میزان حمایت از تضاد منافع ) 7 6.5

 نرخ بازیابی، سنت بر دالر 84.5 71.4

میانگین کشورهای 

 یافتهتوسعه
 کره

های وضعیت تدارک و تحویل پروژه

 زیرساختی
 ، بهترین(5/2تا  -5/2حاکمیت قانون )  1 1.4

 ، بهترین(11-1حاکمیت سهامداران ) 7.7 6.5 ها )گزینش(ریزی و انتخاب پروژهبرنامه

` Yes 
آیا  کشور دارای طرح زیرساختی ملی یا 

 ایالتی است؟
N/A Yes آیا نظارت پس از تکمیل پروژه وجود دارد؟ 

N/A Yes 
برای ارزیابی  آیا  کشور دارای دستورالعمل

 پروژه های زیربنایی است؟
N/A Yes 

در سطح ملی یا ایالتی به واحد/  pppآیا واحد 

 دسترسی دارد؟ PPPآژانس 

N/A No 
ای ملی و ایالتی در آیا کشور دارای برنامه

 ها است؟حوزه زیرساخت
 چهارچوب تنظیمی

68.7 83 
 PPPسازی تدارکات نمره آماده

 ، بهترین(100-0)
 ، بهترین(1-1آزادی حساب سرمایه ) 0.9 0.8

 3.5 3.8 تدارک و استانداردسازی قراردادها
 تأثیر مالیات بر انگیزه برای سرمایه گذاری 

 ، بهترین(1-7)

 ، بدترین(6-1نظارت بر تنظیم بازار ) 2.2 2.3 میانگین طول دوره تدارکات )در ماه( 4 14

58 57 
 ارزیابی اعالم عمومی برای مناقصه 

 ، بهترین(1-111)
 ، بهترین(7-1میزان مالکیت خارجی ) 4.2 5.1

70 60 
 ارزیابی فرآیند دعوت مناقصه کنندگان 

 ، بهترین(1-111)
1.3 1.2 

 کیفیت نظارت )از جمله رقابت( 

 ، بهترین(5/2تا  -5/2) 

3 2 
 میزان شفافیت در تدارک عمومی 

 ، بهترین(1-4)
 ، بدترین(6-1محدوده عمل مقامات رقابت ) 0.6 0.2

N/A Yes 
آیا دستورالعملی برای تهیه پروژه های 

 زیربنایی در کشور وجود دارد؟
 ، بدترین(6-1های دولتی )محدوده عمل بنگاه 2.1 3

66.3 77 
 مدیریت قرارداد تدارکات پس از اعطا 

 ، بهترین(1-111)
 ، بهترین(16-1وفصل ورشکستگی )قدرت حل 14 11.5

 فرآیند اخذ مجوز ، بهترینPPP (1-111)تدارکات  78 80

 14.6 3.6 تحویل و عملیات
 هزینه شروع کسب و کار، 

 درصد از درآمد ملی سرانه

 GDP 141.6 28٪های زیربنایی هزینه 3 2.1
 های درگیر برای کسبتعداد روز

 مجوز ساخت و ساز

 و کارها شروع کسب تعداد رویه 2 5.2 ، بهترین(7-1ها )کیفیت زیرساخت 6 5.5

0.2 0 
های منعقد شده زیربنایی ارزش مالی قرارداد

 GDPدر بازارهای ثانویه، %
 ، بهترین(31-1کیفیت مدیریت زمین ) 27.5 22.4

0.1 0 
های منعقد شده زیربنایی ارزش مالی  قرارداد

 GDPمشارکتی، %
 تعداد روزهای درگیر برای ثبت مالکیت 5.5 19.8

0.3 0.1 
های منعقد شده خصوصی ارزش مالی  قرارداد

 GDP٪زیرساختی، 
 زمان الزم برای شروع کسب و کار )تعداد روز( 4 8.5
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 شاخص تدارک و استانداردسازی قراردادها

هایی چون شفافیت، عدالت در ارزیابی فرآیندهای انتخاب بخش خصوصی با تمرکز بر مجموعه شاخص

کنندگان و مطابق بودن قراردادهای منعقده با مناقصهتدارک و فرآیند اعالم عمومی برای مناقصه، دعوت از 

یافته قراردهای استاندارد در کشور کره، حاکی از آن است که این کشور متناسب با متوسط کشورهای توسعه

مطابق با آمار و ارقام ارائه شده در جدول  در شاخص تدارک و استانداردسازی قراردادها عمل کرده است.

، عملکردی 111از  78با کسب نمره  خصوصی -شاخص تدارک مشارکت عمومیه در (، کشور کر8شماره )

 111از  57، نمره شاخص ارزیابی مناقصاتیافته را ثبت کرده است. در متناسب با متوسط کشورهای توسعه

یافته نیز در این شود، متوسط نمره کشورهای توسعهرا کسب کرده و همانطور که در جدول مالحظه می

از  2با کسب نمره ی دولت یدهایدر خرشاخص میزان شفافیت بوده است. این کشور در  111از  85شاخص 

( عملکرد بهتری را ثبت کرده است و تنها 4از  3یافته )کسب نمره در مقایسه با متوسط کشورهای توسعه 4

انگین کشورهای در مقایسه با می 111از  61، با کسب نمره هاکنندهشاخص فرآیند دعوت از مناقصهدر 

 ( اندکی ناکارا عمل کرده است. 111از  71یافته )نمره توسعه

 شاخص تحویل و عملیات 

ها در کشور کره نشان از عملکرد مطلوب های تحویل و عملیات و همچنین کیفیت زیرساختارزیابی فرآیند

را  7از  6نمره  هازیرساخت کیفیتدر واقع، کشور کره در های با کیفیت دارد. این کشور در ایجاد زیرساخت

( از کیفیت مساعدتری در 7از  5/5یافته )نمره کسب کرده است و در مقایسه با میانگین کشورهای توسعه

درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور  3های زیربنایی هزینهها برخوردار است. همچنین، حوزه زیرساخت

درصد(، هزینه  1/2یافته )بت به میانگین کشورهای توسعهو حاکی از آن است که کره نس شودرا شامل می

مالی قراردادهای منعقد شده زیربنایی با بخش  ارزشکند. در کره، های خود میبیشتری را صرف زیرساخت

. این در حالی است که متوسط شوددرصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می 1/1خصوصی، 

درصد  3/1منعقد شده زیربنایی با بخش خصوصی در سطح کشورهای توسعه یافته مالی قراردادهای  ارزش

 دهد.از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می
 

منظور  توان نتیجه گرفت که کشور کره، دارای محیط سیاستگذاری کارآمد بهبر این اساس می

ط سیاستگذاری در این کشور، ی است و مساعد بودن محیمشارکتی رساختیز یهاپروژهاجرای 

صورت های زیرساختی بهمنظور ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیتعنوان عاملی موثر بهبه

های زیرساختی به صورت همچنین کره در تدارک و تحویل پروژه شود.مشارکتی محسوب می

 یافته عمل کرده است. ی در مجموع متناسب با متوسط کشورهای توسعهمشارکت
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 هند  -3-2

این کشور خصوصی از این وجه برای کشور اهمیت دارد که  -بررسی تجربه کشور هند در مشارکت عمومی 

های های اقتصادی شباهتعنوان یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی، از نظر سطح توسعه و چالشبه

خصوصی در حوزه  –رو، بررسی تجربه کشور هند در مشارکت عمومی اینبسیاری با کشورمان دارد. از

 روی کشور در این حوزه باشد.های پیشمنظور حل چالشتواند حاوی نکات مهمی بهها میزیرساخت

عنوان مثال، در سال کشور هند موضوع جدیدی نیست. به یهامشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت

گرفت، اما بعد از های خصوصی انجام میدرصد از تولید برق توسط شرکت 65قبل از استقالل هند،  1947

موارد مشارکت بخش  رها به حاشیه رانده شد و در اکثاستقالل از بریتانیا، بخش خصوصی از تأمین زیرساخت

دولت هند اصالحاتی را برای  1991نکه در سال های پیمانکاری محدود شد تا ایخصوصی تنها به فعالیت

ها به ترویج کاهش مداخله دولت در اقتصاد و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در پیش گرفت. این سیاست

ها معتقد هستند که رشد بر این اساس برخی از اقتصاددانخصوصی انجامید.  -های مشارکت عمومی پروژه

سوی ، نشأت گرفته از تغییر سیاست دولت است. رفتن به1991اقتصادی باالی کشور هند بعد از سال 

گذاری تر بخش خصوصی که شامل سرمایهاقتصاد باز با اتکای بیشتر به قدرت بازاری، ایفای نقش پررنگ

 . 1خارجی نیز است و بازنگری در دولت از مصادیق این اصالحات عمده است

های با کیفیت را ختزیرسااالتری از رشد اقتصادی، وجود منظور دستیابی به درجات بدر واقع، کشور هند به

های توسعه انداز رشد اقتصادی تعیین شده در برنامهضروری دانسته و بر همین اساس برای دستیابی به چشم

خصوصی در حوزه -های بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومیای از ظرفیتخود، به صورت گسترده

گذاری در حوزه رو، با توجه به نیاز باالی این کشور به سرمایهت. ازاینها استفاده کرده اسزیرساخت

ها و از آنجا که امکان تأمین آن توسط بخش عمومی وجود ندارد، در کشور هند جذب سرمایه زیرساخت

ها با استراتژی تشویق دنبال شده است، تا از این طریق کمبود منابع بخش خصوصی در بخش زیرساخت

عنوان نوع ارجح از لحاظ خصوصی به -رساخت جبران شود. برای این منظور، مشارکت عمومیمالی بخش زی

های زیرساختی در کشور هند به کار گرفته شده است. مشارکت اجرایی و عملیاتی برای اجرای پروژه

 ها،گذاری در زیرساختهای بسیاری از لحاظ ارتقای توان سرمایهخصوصی در این کشور، مزیت -عمومی

ها و افزایش کارایی در اجرا و های کاهش دهنده هزینهمندی از فناوریعرضه کارشناسان متخصص، بهره

های گذاریهای کنونی هند حاکی از آن است که سرمایه. بررسی زیرساخت2نگهداری را ایجاد کرده است

                                           
 .46(، ص 1395کیانپور، سعید و حمید محمدرضایی ازندریانی ) 1

2 Unit, E. I. (2014), P 31. 
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درصد از تولید  2/5(، 2117-2112های هند طی برنامه پنج ساله دهم )انجام شده در بخش زیرساخت

درصد از  5/7( به 2112-2117این کشور بوده است و این میزان در برنامه پنج ساله یازدهم )ناخالص داخلی 

گذاری ( هدف2117-2112تولید ناخالص داخلی هند رسیده است. همچنین در برنامه پنج ساله دوازدهم )

 .1درصد ارتقاء یابد 11به  گذاری زیرساختی به تولید ناخالص داخلیشده تا نسبت سرمایه

های بخش خصوصی در حوزه منابع بخش عمومی، برای جذب سرمایه در واقع، دولت هند به علت محدودیت

ها از ها نیازمند تأمین مالی پروژهها تالش فراوانی کرده است. چراکه، رشد سریع زیرساختتوسعه زیرساخت

گذاری بخش ات موجب افزایش تدریجی سرمایهطریق هر دو بخش دولتی و خصوصی است. این اقدام

های زیرساختی این کشور شده است. تا آنجا که دولت هند امید دارد در طول برنامه پنج خصوصی در پروژه

 از طریق بخش خصوصی تأمین شود. هاهای توسعه زیرساختساله دوازدهم نیمی از هزینه

ها و جادههای الکتریسیته، ه دولت هند به ترتیب بخشها در برنامه دوازدهم توسعاولویت توسعه زیرساخت

های نفت و گاز بوده است. ها، انبارها و خط لولهرسانی، فاضالب، بنادر، فرودگاهآهن، آبها، مخابرات، راهپل

ونقل، فاضالب و برق با کمبود مواجه بوده های حملهای هند در بخشزیرا در پایان برنامه یازدهم، زیرساخت

های زیرساختی مورد اشاره تا کنون برطرف نشده است. این ای از جمعیت هند در حوزهیاز بخش عمدهو ن

های اقتصادی، مانند صنایع سنگین را با مخاطره روبرو نارسایی زیرساختی، رشد اقتصادی در دیگر بخش

حوزه مخابرات،  های کشور هند در سهکرده است. اما در پایان برنامه یازدهم توسعه وضعیت زیرساخت

ها در گذاریدرصد سرمایه 81ای و صنعت برق بهبود یافته و با رشد مواجه شده است و بیش از های جادهراه

درصد در بخش توسعه نیروگاه برق به کمک بخش خصوصی انجام شده  51بخش مخابرات و بنادر و حدود 

  .2است

، آن هاخصوصی در بخش زیرساخت -مشارکت عمومیمنظور جه به مراتب یاد شده، اگرچه دولت هند بهباتو

ای در در دستور کار قرار های گستردهعنوان نوع ارجح برای تأمین سرمایه مورد نیاز این بخش، اقدامهم به

در سطح این کشور های خصوصی در توسعه زیرساخت -تجربه قراردادهای مشارکت عمومی لیکن  داده است

های آنها لغو شده ها وجود دارد که قراردادهمراه بوده است و چندین نمونه از پروژهملی با فراز و فرود زیادی 

های مشارکتی زیر ساختی، ضعف در روی کشور هند در اجرای پروژههای پیشچالش تریناست. از عمده

ی بسترهاهای زیربنایی این کشور است. زا در بیشتر بخشهای قابلیتچارچوب تنظیم مقررات و سیاست

طور جدی نیازمند اصالحات قانونی و نهادی از جمله وجود نهاد نظارتی قدرتمند و مستقل و قانونی هند به

                                           
 .5-6(، صص 1393احسان، ابوالفضل رزقی، داریوش ابوحمزه ) زی،نما 1
 .46(، ص 1395کیانپور، سعید و حمید محمدرضایی ازندریانی ) 2
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های های حل اختالف و... است. چنین اصالحاتی بخش خصوصی را به مشارکت در زیرساختوجود مکانیسم

ها، تشویق ه زیرساختعنوان یک مدل برای توسعخصوصی به -هند و اجرای قراردادهای مشارکت عمومی 

 .1خواهد کرد

 هادر حوزه زیرساخت خصوصی -جذاب نمودن مشارکت عمومیمنظور بهابتکارات دولت هند  -1-3-2

منظور مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در زا بهدولت هند ابتکاراتی را برای ایجاد چارچوبی قابلیت

منظور جذاب نمودن ارات دولت هند به است. مجموعه ابتکهای زیرساختی، عملیاتی ساخته طرح

های اصلی و ابتکارات سازمانی، سیاست -1، های زیرساختی برای بخش خصوصی در سه حوزهگذاریسرمایه

 :2ابتکارات مالی، به شرح زیر ارائه شده است -3ابتکارات نظارتی و  -2

 های اصلی و ابتکارات سازمانیسیاست

 -رات سازمانی که دولت هند به منظور جذاب نمودن مشارکت عمومیهای اصلی و ابتکامجموعه سیاست

 :، عبارت است ازدر دستور کار قرار دادهخصوصی 

سازی فرآیند تصویب منظور بهینهخصوصی به -اندازی کمیته اطالع رسانی مشارکت عمومیراه -

 هاپروژه

گیری و یند تصمیممنظور بهبود فرآخصوصی به -مشارکت عمومی  3آماده سازی بسته سیاستی -

 خصوصی -های مشارکت عمومیاجرای طرح

 -های مربوط به مشارکت عمومیهای جمعی و اتاق فکر به منظور بهبود فرآیندایجاد سازمان -

 خصوصی 

 خصوصی از جانب وزارت دارایی –مشارکت عمومی  4نویس سیاست ملیارائه پیش -

 هامنظور واگذاری پروژهگزاری مناقصه بههای شفاف و رقابتی از طریق الزام به برایجاد رویه -

زیرساخت، تأمین مالی فاصله سوددهی پروژه  توسعه های مالی از طرق صندوقافزایش حمایت -

VGF 5...... و اصالحات مالیاتی و 

 –های مختلف مشارکت عمومی خصوصی در الگو-استانداردسازی قراردادها مشارکت عمومی -

توافق نهایی اعطای امتیاز ویژه تدوین شده است و در آن شرایط  عنوان مثال، الگویخصوصی )به

                                           
 . 23(، ص 1394خالصی، مجتبی ) 1

2 Ernst & Young (2013), Pp 8-11.  
3 PPP Toolkit 
4 National PPP Policy 
5 VGF: Viability Gap Funding 
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های مربوطه و همچنین ها، تعهدات گروهی، ضمانتهای مسئول، ریسکاستاندارد مربوط به طرف

 .1 کیفیت خدمات و استانداردهای مربوط به عملکرد، تدوین شده است(

های مختلف مناسب و مورد نیاز در بخشمنظور تأمین نیروی کار کافی، دارای مهارت دولت هند به -

را ایجاد کرده است. این شرکت  2خصوصی، شرکت توسعه مهارت ملی -بویژه مشارکت های عمومی

آفرینی  طور فعال در ایجاد موسسات آموزش عالی با کیفیت باال و در تعامل با بخش صنعت نقشبه

المللی، خصصی در سطح استاندارهای بینت -ها و مشاوره های فنیکند و با ارائه انواع آموزشمی

های مشارکت عمومی در انواع مدل منظور مشارکت کارآمدسعی در توانمندسازی فعاالن اقتصادی به

وکار نوآورانه کار کسب یهامدل یروینانی که بر کارآفرخصوصی دارد. همچنین این شرکت از  -

 . 3کندکنند، حمایت و پشتیبانی مییم

خصوصی اختصاص -طور خاص به مشارکت عمومیبه WWW.PPPinindia.com نوانوبگاهی با ع -

 خصوصی خدمات ارائه کند. -های مشارکت عمومییافته است تا با عنوان بازار مجازی پروژه

یافته است تا از خصوصی در این کشور توسعه  -پایگاه داده و اطالعات مربوط به مشارکت عمومی -

های خصوصی در بخش –های عمومی این گذر اطالعات جامعی در مورد وضعیت انواع مشارکت

 گوناگون زیربنایی فراهم شود. 

منظور ایجاد انگیزه در عالوه بر ایجاد یک چارچوب سیاستی، دولت هند با ایجاد ابتکارات نظارتی و مالی به

 صوصی اقدام کرده است.راستای هر چه بیشتر مشارکت در بخش خ

 4ابتکارات نظارتی و قانونی

خصوصی ایجاد کرده  –های مشارکت عمومی دولت هند سیستم حمایت مالی پیشرو برای پروژه -

، 5(IIPDFهای زیربنایی هند )است. برخی از این ابتکارات عبارت است از: صندوق توسعه پروژه

های بلندمدت، تسهیالت زیرساختی ساالنه، وامهای ، بودجهVGFتأمین مالی فاصله سوددهی پروژه 

های قانونی و سیاسی بازپرداخت، صندوق قرض الحسنه زیرساختی و...، همچنین دولت هند، حمایت

را برای توسعه اوراق بهادار، اوراق بدهی، ساختارهای ترکیبی و ساختارهای مناسب تقویت اعتبار 

 ایجاد کرده است.

                                           
  .25-27(، صص 1394بی )خالصی، مجت 1

2 Coporation National Skill Development 
3 http://www.skilldevelopment.gov.in/nationalskilldevelopmentcorporation.html  
4 Regulatory initiatives 
5 India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) 

http://www.pppinindia.com/
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ای از متخصصان است صوصی در وزارت اقتصاد هند، دارای مجموعهخ –اتاق فکر مشارکت عمومی  -

گذارانی که قصد مشارکت عمومی و خصوصی در ها و سرمایهها، شرکتها، وزارتخانهکه به دستگاه

 دهد.های فنی و تخصص ارائه میها دارند، مشاورهحوزه زیرساخت

مقامات رسمی در راستای سازی در بخش عمومی، برای تأمین نیازهای مربوط به ظرفیت -

ها هم به بخش کند. این کمکهای معتبر و قابل ارائه به بانک، کمک فنی ارایه میسازی پروژهفراهم

های خود را ارایه کند و گیرد تا بتوانند طی یک فرآیند پیشنهادی رقابتی، پروژهخصوصی انجام می

 -های مشارکت عمومیای طرحهای دولتی صورت می گیرد تا در مدیریت کارهم به دستگاه

 های مرکزی، به آنها کمک شود.خصوصی، در سطح ایالتی و وزارتخانه

عنوان های گوناگون زیربنایی برداشته است. بههای بزرگی برای اصالح ساختار قانونی در بخشدولت هند گام

اخذ مجوز، مجاز مثال، در بخش انرژی برق، مشارکت بخش خصوصی در شرکت تولید برق بدون نیاز به 

شمرده شده است. اگرچه فعالیت بخش خصوصی در حوزه انتقال، توزیع و تجارت برق منوط به اخذ مجوز از 

 25کمیته ویژه تنظیم مقررات برق است که اخذ آن مشروط بر تحقق شرایط خاصی بوده و مجوز صادره تا 

های تولید برق جدید برای اتی برای پروژههای مالی، مانند صد در صد معافیت مالیسال اعتبار دارد. مشوق

های مالیاتی برای سود سهام، بهره، سود برداری، مشوقسال اول بهره 15سال در ظرف  11

های بلندمدت و مزایای صادراتی درصورت وجود، در نظر گرفته شده است. در قوانین مربوط به گذاریسرمایه

های ها، تونلها، بزرگراهرصد در ساخت و نگهداری جادهد 111گذاری خارجی تا ها، سرمایهبخش جاده

های مالی مانند واردات بدون شده است. همچنین مشوق رو و ...، مجاز شمردههای غیر ماشینرو، پلماشین

گذاری نهادهای سال انحصار پروژه، معافیت مالیاتی سود سرمایه 21تعرفه، معافیت مالیاتی ده ساله ظرف 

سال در  31گذاران، دوره انحصاری تا های بلند مدت سرمایهگذاریمعافیت مالیاتی سود سرمایهتأمین مالی، 

درصد مجاز است. معافیت  111گذاری مستقیم خارجی تا نظر گرفته شده است. در بخش بنادر، سرمایه

نظر گرفته  سال اول پروژه در 12سال دوم، در ظرف  5درصدی برای  31سال اول و تخفیف  5مالیاتی برای 

 شده است. 

 1مالیمحرک 

های مهمی عنوان پیشرفت، باید به2های زیرساختی مبتنی بر درآمدهای بانکی برای پروژهوام -

های هند در نظر گرفته شود. خصوصی در زیرساخت –های مشارکت عمومی منظور توسعه فعالیتبه

                                           
1 Financial initiatives 
2 Earning-based PPP 
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ویژه برای های زیرساختی، بهیاز برای پروژه، منابع مالی مورد نرود که این نوع تأمین مالیانتظار می

 های بخش برق را تأمین کند.ای و پروژههای جادهپروژه

منظور کاهش ضوابط و قوانین در ارائه مندی از منابع مالی خارجی و بهدولت هند در راستای بهره -

ست. این اقدام های زیرساختی، با بانک مرکزی اروپا وارد مذاکره شده اهای خارجی به شرکتوام

المللی را برای های مالی بیشتری از بازارهای بیندولت، تسهیل دریافت وام و دستیابی به حمایت

 های زیرساختی به ارمغان آورده است. شرکت

های فعال در بخش زیرساخت این امکان را دارند که منابع تأمین مالی خود را از بازارهای شرکت -

. در واقع، جهت تسهیل تأمین 1دولت و بانک مرکزی دریافت کنند جهانی و بدون کسب موافقت از

های های مختلف تا صد در صد هزینه پروژهگذاری خارجی در بخشمالی زیرساخت، مجوز سرمایه

ها موظف بودند که تأمین مالی خارجی را در حدود تر شرکتزیرساختی صادر شده است. پیش

 م دهند. معین و با اجازه بانک مرکزی هند انجا

های تجارت خارجی خود را برای حداکثر پنج سال، به منظور های زیربنایی اجازه دارند تا وامشرکت -

توانستند وام تجارت خارجی ها میاز این شرکت ای تمدید کنند. پیشوارد کردن کاالهای سرمایه

 خود را برای یک دوره یک تا سه ساله افزایش دهند. 

ای و اجتماعی دارند های زیرساختی که آثار مثبت توسعهب نمودن پروژهدولت هند به منظور جذا -

شوند، تأمین مالی فاصله سودهی پروژه را در دستور سودآور محسوب نمیاما از نظر بخش خصوصی 

درصد آن توسط دولت  21های پروژه )که درصد از کل هزینه 41کار قرار داده است. در این روش 

(، جهت قابل پذیرش شودایالتی و وزارتخانه مربوطه تأمین می سط دولتدرصد آن تو 21مرکزی و 

 .  2شودشدن آن برای بخش خصوصی، تأمین می

المللی و اداره توسعه بین 4، بانک توسعه آسیایی3های چندجانبه مانند بانک جهانیمشارکت سازمان -

تقویت بخش خصوصی در  گذاری و، نقش کلیدی در بهبود شرایط سرمایه5هادر توسعه زیرساخت

 کنند. ها در کشور هند ایفا میحوزه زیرساخت

های های زیربنایی بخش عمومی به پروژههای چند جانبه از پروژهالگوی تأمین مالی سازمان -

های ها اولویت تأمین مالی خود را به پروژهاست. این آژانسخصوصی تغییر کرده -عمومی مشارکت

                                           
 یگذارهیروش سرما نیبا استفاده از ا :route automatic -1. کندیم افتیدر یخارج یگذارهیسرما میآن به طور مستق قیدو روش وجود دارد که هندوستان از طر 1

 یصرفاً با اجازه دولت و بانک مرکز یخارج یرگذاهیروش سرما نیبا استفاده از ا: goverment route -2. ردیگیصورت م یدولت و بانک مرکز دییبدون تأ یخارج

 .شودیم امانج
 .21(، ص 1393احسان، ابوالفضل رزقی، داریوش ابوحمزه ) نمازی، 2

3 World Bank 
4 Asia Development Bank (ADB) 
5 Department for International Development (DFID)  
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های تمیز و با آلودگی کم( زیست )مجهز به فناوریدار محیطستخصوصی دو -مشارکت عمومی

 اند.اختصاص داده

های زیربنایی در هند، خدمات مشاوره ای و حمایت مالی ارائه های چند جانبه، به پروژهسازمان -

های اطالعاتی با تجربه مشارکت عنوان یک منبع پایدار از منابع مالی بلندمدت و پایگاهدهند و بهمی

تا مشارکت دهند  یارائه م یبه دولت هند کمک فنکنند. آنها خصوصی قوی عمل می -عمومی

سازی و خصوصی را هم در سطح دولت مرکزی و هم در سطح ایالت، از طریق ظرفیت –عمومی 

های چند خصوصی در هر ایالت گسترش دهند. همچنین سازمان -ایجاد اتاق فکر مشارکت عمومی

های مالی متنوع همچون ارائه تسهیالت چند منظوره و ی متمادی با ارائه کمکهاجانبه در طی سال

 اند. های هند نقش مهمی ایفا کردههای محلی، در توسعه زیرساختوام

)تأمین مالی  3، کمک مالی مازناین2های تبعی، بدهی1بانک توسعه آسیایی از طریق وام )قرضه ممتاز -

گذاری سهام )سهام عادی، سهام ترجیحی یا قابل تبدیل( و ترکیبی اوراق و دارایی((، سرمایه

های پوشش ریسک سیاسی و اعتبار( توسعه مشارکت بخص خصوصی در ها )تضمینضمانت

 های کشور هند را فراهم کرده است. زیرساخت

های فنی و تخصصی و تعامل با بخش خصوصی از بانک جهانی نیز از طریق اعطای وام، ارائه مشاوره -

های مالی به شرکت تأمین کند. بانک جهانی همچنین کمکهای هند حمایت میه زیرساختتوسع

میلیارد روپیه برای  9/1ارائه کرده است. بانک جهانی قصد دارد  4(IIFCLمالی زیرساخت هند )

ها پله های حومه مرزی بمبئی از طریق ساخت پله برقی، آسانسورها و راهگذاری در ایستگاهسرمایه

گذاری کند. صندوق تأمین مالی بخش خصوصی بانک جهانی، شرکت تأمین مالی زیرساخت ایهسرم

گذاری زیر ساختی ارائه گذاری متنوعی را برای سرمایههند را ایجاد کرده است که منابع سرمایه

 کند.می

 های زیرساختی مشارکتی در هندگذاری و وضعیت تدارک پروژهارزیابی محیط سیاست -2-3-2

های زیرساختی به روش مشارکتی از گزارش مرکز جهانی منظور ارزیابی عملکرد هند در اجرای پروژهبه

هایی که برای ارزیابی استفاده به عمل آمده است. در این راستا مجموعه شاخص ،21165زیرساخت در سال 

                                           
1 Senior debt 
2 Subordinated debt 
3 Mezzanine financing 

از قرض و فروش سهام را  یبیترکگذار سرمایه کمک مالی مازناین عبارت است از تأمین مالی ترکیبی اوراق و دارایی. براساس این نوع از تأمین مالی -

 .دهدیرا م یدر صورت عدم پرداخت بدهدر سهام،  یتمالک دهی از طریقب یلدهنده حق تبدوامو به کنند یانتخاب م
4 India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) 
5 InfraCompass Country Appendix, 2016. 
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کره جنوبی مورد های استرالیا و های زیرساختی در کشورگذاری و وضعیت تدارک پروژهمحیط سیاست

 گیرد.استفاده قرار گرفت، برای کشور هند نیز مورد بررسی قرار می

 – عمومی مشارکت محیط از ارزیابی شده در گزارش مرکز جهانی زیرساختمطابق با آمارهای ارائه 

، ریسال اخ 5 طی این کشور هایرساختیزدر  یگذارهیسرماهند، ها کشور خصوصی در حوزه زیرساخت

 یرساختیز یگذارهیسرماتوسعه از رشد باالیی برخوردار بوده است. کل حال  ه میانگین کشورهای درنسبت ب

طی همین  بوده، در حالی که دالر ونیلیمهزار  19/355معادل  ریسال اخ 5 طی در کشور هند انجام شده

 ونیلیمهزار  7/266ه توسعه نزدیک بکشورهای در حال  های زیرساختی درگذاریمیانگین سرمایه دوره،

 شد. بامی دالر

دالر  ونیلیمهزار  7/68 ریسال اخ 5طی  های هندزیرساختدر  یخصوص یمال نیارزش کل تأمهمچنین، 

 ونیلیمهزار  13توسعه در بازه مذکور )برآورد شده که این رقم نیز نسبت به متوسط کشورهای در حال 

ار ارائه شده در گزارش مرکز جهانی زیرساخت، کشور در کیفیت باشد. مطابق با آمبرابر می 5( بیش از دالر

را کسب کرده است و در مقایسه با  میانگین کشورهای در حال توسعه، از  7از  4ها نمره زیرساخت

 باالتری برخوردار است.  تیفیکها با زیرساخت

(، براساس 11ره )ها در نمودار شماخصوصی در حوزه زیرساخت-وضعیت کشور هند در مشارکت عمومی

شش شاخص مورد اشاره با میانگین کشورهای در حال توسعه مقایسه شده است، با مشاهده نمودار مشخص 

نسبت به میانگین کشورهای در حال  ،های اخذ مجوزفرآیندشود که کشور هند در چهارچوب تنظیمی و می

  توسعه ضعیف عمل کرده است.
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 هند هایخصوصی در حوزه زیرساخت–میعمو مشارکت محیط ارزیابی -11نمودار 

 
Source: InfraCompass Country Appendix (2016)             

 یمشارکت یرساختیز یهاپروژهمحیط سیاستگذاری در  -1-2-3-2

 محیط حاکمیتی و نهادی

دهنده محیط حاکمیتی و نهادی کشور هند حاکی از آن است که این کشور های تشکیلارزیابی شاخص

تا  5/2از بازه ) -5/1با کسب نمره  شاخص کنترل فسادهند در  رای محیط نهادی ناکارآمد و رانتی است.دا

(، نسبت به میانگین کشورهای در 5/2تا  5/2از بازه ) -1/1با کسب نمره  شاخص حاکمیت قانون( و در -5/2

را  دعاوی حقوقیدرصد از  41، ددر هن اجرای قراردادها هزینهحال توسعه در وضعیت نامساعدی قرار دارد. 

حاکی از آن است که از هر دالر  رخ بازیابیشاخص نشود. بررسی عملکرد این کشور در شامل می

ها گذاران حوزه زیرساختعنوان جبران خسارت سرمایهسنت آن به 26گذاری صورت گرفته، معادل سرمایه

ی در حال توسعه در شاخص نرخ بازیابی معادل شود. این در حالی است که میانگین کشورهابازپرداخت می

سنت به ازای هر دالر است. همچنین بررسی عملکرد کشور هند در نظارت پس از تکمیل پروژه نیز  8/35

 های زیرساختی داری ضعف است. امر نظارت پس از تکمیل پروژهگویای آن است که این کشور در 

، در مقایسه با متوسط 11از  7/6، با کسب نمره عمیزان حمایت از تضاد منافکشور هند در شاخص 

( از عملکرد نسبتاً مناسبی برخوردار است. همچنین این کشور در 7از  2/6کشورهای در حال توسعه )نمره 
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، نسبت به میانگین کشورهای در حال توسعه )کسب 11از  8، با کسب نمره دارانشاخص حاکمیت سهام

 تری قرار دارد.( در وضعیت مساعد11از  9/5نمره 
 

 چهارچوب تنظیمی

دهنده چهارچوب تنظیمی در کشور هند نشان می دهد که نه تنها عملکرد های تشکیلارزیابی زیرشاخص

های مشارکتی های تنظیمی و مقرراتی در حوزه زیرساختاین کشور در ایجاد و الزام به اجرای چارچوب

تری کشورهای در حال توسعه نیز از جایگاه ضعیفدارای موارد ضعف اساسی است بلکه نسبت به متوسط 

( حاکی از آن است 1از  1)با کسب نمره  آزادی حساب سرمایهوضعیت هند در زیرشاخص  برخوردار است.

تأثیر به رسمیت شناخته نشده است. همچنین بررسی زیرشاخص  یهحساب سرما یآزادکه در این کشور 

های ها تأثیر منفی بر انگیزههند حاکی از آن است که مالیاتدر  گذاریهای سرمایهمالیات بر انگیزه

 7به معنای بسیار اثرگذار و  1، 7تا  1گذاری در این کشور دارد. هند در این زیرشاخص )در بازه سرمایه

)در  نظارت بر تنظیم بازاراست. همچنین، این کشور در زیرشاخص را کسب کرده 7از  4اثر( نمره کامالً بی

از  -4/1نمره  گذاریکیفیت مقررات و زیرشاخص 3معنای بدترین وضعیت است(، نمره به 6، که 6تا  1بازه 

 شود. ( را کسب کرده است که جایگاه مطلوبی تلقی نمی-5/2تا  5/2بازه )

 فرآیند اخذ مجوز

ذکور در این دهنده فرآیند اخذ مجوز در کشور هند نشان می دهد که فرآیند مهای تشکیلارزیابی شاخص

هایی که یک کارآفرین و هزینهوکار )میزانهای مربوط به شروع کسبهزینه بر است.کشور، ناکارا و زمان

وکار تجاری، خدماتی و یا برداری رسمی و شروع یک کسبگذار جهت تأسیس یک شرکت تا بهرهسرمایه

  است.ه خود اختصاص دادهدرصد از درآمد ملی سرانه را ب 8/13دهد( در هند صنعتی انجام می

روز است، در حالی که برای میانگین  191، در این کشور کسب مجوز ساخت و ساز یبرای الزم تعداد روزها

 هایو رویه تعداد مراحلروز زمان می برد. همچنین ارزیابی زیرشاخص  163کشورهای در حال توسعه، 

های اداری در هند حاکی از وجود رویهوکار مقرراتی به منظور عملیاتی کردن فعالیت پس از ثبت کسب

عنوان یک کار، بهمنظور شروع کسببودن مراحل مقرراتی به گسترده و ناکارا در این کشور است. لذا، گسترده

گذاران و فعاالن اقتصادی این کشور قرار دارد. همچنین بررسی زیر مانع بسیار بزرگ بر سر راه سرمایه

دهند حاکی از آن است که کشور هند ولت ثبت مالکیت را مورد واکاوی قرار میکه سهشاخص ثبت مالکیت 

  در این زیر شاخص هم در وضعیت نامساعدی قرار دارد.
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 های زیرساختی مشارکتیمحیط تدارک و تحویل پروژه -2-2-3-2

 هاریزی و انتخاب پروژهشاخص برنامه

گویای وضعیت  یربناییز یهاهژو انتخاب پرو یهماهنگ یزی،ردر برنامه هند دولت ییتوانا یزانمارزیابی 

 یداراتنها دولت هند نه صورت مشارکتی است.مساعد این کشور در آماده سازی و تدارک پروژه ها به

ای را های ویژهدستورالعمل یربناییز یهاپروژه یابیارز یبرایالتی است، بلکه ا و یمل یرساختیز هایطرح

خصوصی با  -سازی تدارکات مشارکت عمومیین این کشور در زیرشاخص آمادهتدوین کرده است. همچن

( مطلوب111از  8/61، در مقایسه با میانگین کشورهای در حال توسعه )کسب نمره 111از  73کسب نمره 

ای ملی و ریزی و انتخاب پروژه، نداشتن برنامهتر عمل کرده است. تنها ضعف کشور هند در شاخص برنامه

 ها است. در حوزه زیرساخت ایالتی

 شاخص تدارک و استانداردسازی قراردادها

گذار های تدارک پروژه در کشور هند نشان از آن دارد که این کشور در فرآیند انتخاب سرمایهارزیابی فرآیند

هایی چون شفافیت و عدالت در تدارک، اعالم عمومی برای مناقصه و دعوت از با تمرکز بر شاخص

را  111از  51، نمره شاخص ارزیابی مناقصاتکشور هند در  نندگان عملکرد نسبتاً مناسبی دارد.کمناقصه

( است. در شاخص 111از  2/57کسب کرده، در حالی که میانگین کشورهای در حال توسعه )کسب نمره 

در حال را کسب کرده و نسبت به میانگین کشورهای  111از   63کننده، نمره  فرآیند دعوت از مناقصه

 یدهایدر خرشاخص میزان شفافیت تری است. در ( دارای عملکرد پایین111از  9/65توسعه )کسب نمره 

( 4از  9/1کسب کرده و نسبت به متوسط کشورهای در حال توسعه )کسب نمره  4را از  2نمره  یدولت

تدارکات مشارکت عملکرد بهتری در شاخص مورد نظر داشته است. در حالت کلی این کشور در زیرشاخص 

 9/72، نسبت به میانگین کشورهای در حال توسعه )کسب نمره 111از  81خصوصی با کسب نمره -عمومی

 ( عملکرد بهتری را ثبت کرده است.111از 

 شاخص تحویل و عملیات 

قاد انعهای مشارکتی، در کشور هند نشان از موفقیت این کشور در های تحویل و عملیات پروژهارزیابی فرآیند

ها همچنین، این کشور در کیفیت زیرساخت خصوصی دارد. –به روش مشارکت عمومی  ییربنایز یقراردادها

را کسب کرده است و در مقایسه با متوسط کشورهای در حال توسعه از کیفیت باالتری در  7از  4نمره 

شود ( مالحظه می9اره )از وجهی دیگر، براساس آمار ارائه شده در جدول شم ها برخوردار است.زیرساخت

خصوصی، نسبت به  –مالی قراردادهای منعقد شده به صورت مشارکت عمومی  این کشور از منظر ارزش

 کشورهای در حال توسعه کاراتر عمل کرده است. میانگین
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 های هندخصوصی در حوزه زیرساخت – عمومی مشارکت محیط ارزیابی -9جدول 

 ی،جهان یرساختبراساس گزارش مرکز ز کشور هند یجنتا

 هاییرساختکشور در توسعه ز یناز آن است که ا یحاک

 یریبا بکارگ ی،خصوص -یمشارکت عموم یقخود از طر

 هاییرساختز یفیتباال و ک یفیتبا ک یتدارکات هاییمت

در حال توسعه  یباالتر از حد متوسط، نسبت به کشورها

 .ستموفق عمل کرده ا

ورهای میانگین کش

 در حال توسعه
 شرح هند

266618 355193 
سال  5گذاری زیرساختی انجام شده در کل سرمایه

 اخیر )میلیون دالر(

13017 68677 
ارزش کل تأمین مالی خصوصی در بخش 

 سال اخیر )میلیون دالر ( 5ها در زیرساخت

 ، بهترین(7-1ها )کیفیت زیرساخت 4 3.9

میانگین کشورهای 

 توسعهدر حال 
 محیط سیاستگذاری هند

 محیط قانونی و نهادی

 ، بهترین(5/2تا  -5/2کنترل فساد )  0.5- 0.4-

37.9 40 
هزینه اجرای قراردادها به عنوان درصد از 

 هادرخواست

 ، بهترین(11-1میزان حمایت از تضاد منافع ) 6.7 6.2

 نرخ بازیابی، سنت بر دالر 26 35.8

 میانگین کشورهای

 در حال توسعه
 هند

های وضعیت تدارک و تحویل پروژه

 زیرساختی
 ، بهترین(5/2تا  -5/2حاکمیت قانون )  0.1- 0.3-

 ، بهترین(11-1حاکمیت سهامداران ) 8 5.9 ها )گزینش(ریزی و انتخاب پروژهبرنامه

N/A Yes 
آیا  کشور دارای طرح زیرساختی ملی یا 

 ایالتی است؟
N/A No از تکمیل پروژه وجود دارد؟ آیا نظارت پس 

N/A Yes 
آیا  کشور دارای دستورالعمل برای ارزیابی 

 پروژه های زیربنایی است؟
N/A Yes 

در سطح ملی یا ایالتی به واحد/  pppآیا واحد 

 دسترسی دارد؟ PPPآژانس 

N/A No 
ای ملی و ایالتی در آیا کشور دارای برنامه

 ها است؟حوزه زیرساخت
 میچهارچوب تنظی

60.8 73 
  PPPسازی تدارکات نمره آماده

 ، بهترین(100-0)
 ، بهترین(1-1آزادی حساب سرمایه ) 0 0.4

 4 3.6 تدارک و استانداردسازی قراردادها
 تأثیر مالیات بر انگیزه برای سرمایه گذاری 

 ، بهترین(1-7)

 ، بدترین(6-1زار )نظارت بر تنظیم با 3 2.8 میانگین طول دوره تدارکات )در ماه( 8.1 6.8

57.2 50 
 ارزیابی اعالم عمومی برای مناقصه 

 ، بهترین(1-111)
 ، بهترین(7-1میزان مالکیت خارجی ) 4.1 4.5

65.9 63 
 ارزیابی فرآیند دعوت مناقصه کنندگان 

 ، بهترین(1-111)
-0.1 -0.4 

 کیفیت نظارت )از جمله رقابت( 

 ، بهترین(5/2تا  -5/2) 

1.9 2 
 فیت در تدارک عمومی میزان شفا

 ، بهترین(1-4)
 ، بدترین(6-1محدوده عمل مقامات رقابت ) 0.9 0.8

N/A Yes 
آیا دستورالعملی برای تهیه پروژه های 

 زیربنایی در کشور وجود دارد؟
4.6 N/A بدترین(6-1های دولتی )محدوده عمل بنگاه ، 

70.7 68 
 مدیریت قرارداد تدارکات پس از اعطا 

 ترین(، به1-111)
 ، بهترین(16-1وفصل ورشکستگی )قدرت حل 6 9.7

 فرآیند اخذ مجوز ، بهترینPPP (1-111)تدارکات  80 72.9

 13.8 12.5 تحویل و عملیات
 هزینه شروع کسب و کار، 

 درصد از درآمد ملی سرانه

 GDP 163 190 ٪های زیربناییهزینه 3.9 3.7
 های درگیر برای کسب تعداد روز

 و سازمجوز ساخت 

 ها شروع کسب و کارتعداد رویه 12.9 8.2 ، بهترین(7-1ها )کیفیت زیرساخت 4 3.9

0.2 0 
های منعقد شده زیربنایی ارزش مالی قرارداد

 GDPدر بازارهای ثانویه، % 
 ، بهترین(31-1کیفیت مدیریت زمین ) 7 15.8

0.1 0.3 
های منعقد شده ارزش مالی  قرارداد

 GDP %زیربنایی مشارکتی، 
 تعداد روزهای درگیر برای ثبت مالکیت 46.8 31.1

0.7 0.7 
های منعقد شده ارزش مالی  قرارداد

 GDP٪خصوصی زیرساختی، 
 زمان الزم برای شروع کسب و کار )تعداد روز( 26 22.5
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خصوصی نشان از آن دارد -ها از طریق مشارکت عمومیمطالعه تجربه هند در توسعه زیرساخت

ها به روش مشارکتی، نسبت به کشورهای در حال توسعه موفقدر اجرای زیرساخت که این کشور

یافته، عملکرد کرده است، هرچند در سطح جهان و در مقایسه با کشورهای توسعه تر عمل

های نهادی، قانونی و تنظیمی در این خصوصی نیازمند نوآوری-کارآمدتر هند در مشارکت عمومی

بر تجربه هند، نشان داد که این کشور در ایجاد محیط سیاستگذاری  حوزه است. همچنین مروری

در وضعیت ضعیفی قرار دارد. عملکرد هند در دو شاخص  یرساختیز یهاپروژهمنظور اجرای به

بسترهای قانونی های اساسی است. در واقع، دارای ضعف اخذ مجوز یمی و فرآیندتنظ چهارچوب

ت قانونی و نهادی از جمله وجود نهاد نظارتی قدرتمند و مستقل طور جدی نیازمند اصالحاهند به

البته باید گفت که این کشور در رابطه با تدارک و های حل اختالف و... است. و وجود مکانیسم

گذاری در این حوزه عملکرد ی، نسبت به سیاستمشارکتهای زیرساختی به صورت تحویل پروژه

 بهتری داشته است. 
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 های زیرساختی وضعیت ایران در توسعه مشارکت بخش خصوصی در طرح -3

های عمرانی نیمه دهد که افزایش طرحهای گذشته نشان میسالهای عمرانی در بررسی روند اجرای طرح

های تمام یه یک معضل ساختاری و معلول نظام اجرایی کشور تبدیل شده است. ناتوانی دولت در اتمام پروژه

های انبوهی از طرح بینی شده در اسناد بودجه و انباشت حجمبندی پیشزماننایی بر طبق برنامهزیرب

عنوان گیری از تجارب جهانی، بهدولت با بهرهعمرانی ناتمام و بعضاً متوقف در اقتصاد کشور، موجب شد تا 

جذب منابع مالی و فیزیکی منظور خصوصی را به –های متنوع مشارکت عمومی حل، استفاده از روشیک راه

شود عملکرد دولت در رو، در ادامه سعی میهای زیرساختی پیشنهاد کند. ازاینبخش خصوصی در پروژه

ها و تنگناهایی های زیرساختی به بخش خصوصی مورد واکاوی قرار گیرد. سپس اهم چالشواگذاری پروژه

شود زیرساختی با آن مواجه است بیان میهای که کشور به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی در طرح

چهارچوب  هایی که کشور در این زمینه با آن مواجه است،های جهانی و چالشو در نهایت بر اساس تجربه

 شود.ارائه می خصوصی -مشارکت عمومی یتموفقبرای  سیاستی الزم

 

 های زیرساختی به بخش خصوصیعملکرد دولت در واگذاری پروژه -1-3

دهد که دولت عملکرد قابل قبولی های عمرانی نشان میه آمار و ارقام منتشر شده از واگذاری طرحنگاهی ب

ای نداشته است. مطابق با آمار ارائه شده در جدول شماره های سرمایههای تملک داراییدر واگذاری طرح

شته است. در قانون بودجه هیچ واگذاری در این حوزه وجود ندا 1388توان مالحظه کرد که تا سال ( می11)

میلیارد تومان برای سرفصل  1751میلیارد تومان و   3251، به ترتیب به میزان 1391و  1389های سال

های مالی در نظر گرفته شده است ای در بخش واگذاری داراییهای سرمایههای تملک داراییواگذاری طرح

عملکردی گزارش نشده  1391محقق شده و برای سال  1389میلیارد تومان در سال  855که از این میزان، 

ها مبلغی در نظر گرفته نشده است. اگرچه در نیز برای این ردیف از واگذاری 1391است. البته در سال 

 1111میلیارد تومان و  1111میلیارد تومان،  5111به ترتیب مبالغ  1394و  1393، 1392های سال

های عمرانی در نظر گرفته شده است اما بررسی منظور واگذاری طرحهمیلیارد تومان در قوانین بودجه، ب

 . 1های عمرانی حکایت از آن دارد که هیچ واگذاری در این حوزه صورت نگرفته استعملکرد واگذاری طرح

عنوان یک راهتوان گفت اگرچه دولت بههای عمرانی میدر توضیح عملکرد ضعیف دولت در واگذاری طرح

های زیرساختی مطرح کرده اما در عمل منظور اجرای پروژههای بخش خصوصی را بهاز ظرفیت حل استفاده

های عمرانی به بخش خصوصی نداشته و یا اینکه نتوانسته است شرایط واگذاری یا تمایلی به واگذاری پروژه

                                           
 . 5(، ص 1393ابوحمزه، داریوش ) 1
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های زیربنایی، یگذارنحوی فراهم کند که بخش خصوصی برای ورود به عرصه سرمایههای عمرانی را بهطرح

توان نتیجه گرفت که دولت در زمینه توسعه مشارکت بخش رو، میانگیزه و تمایل کافی داشته باشد. ازاین

 های زیرساختی عملکرد موفقی نداشته است. خصوصی در پروژه

 ای )واحد: میلیارد تومان(های سرمایههای تملک داراییعملکرد واگذاری طرح –11جدول 

 عملکرد قانون بودجه نون بودجهمصوب قا سال

1386 1 1 

1387 1 1 

1388 1 1 

1389 3251 855 

1391 1751 1 

1391 1 1 

1392 5111 1 

1393 1111 1 

1394 1111 1 

1395 3111 2 

1396 3511 _ 

(، 1393های مجلس )براساس گزراش مرکز پژوهش 1392الی 1386های مأخذ: ارقام مصوب و عملکرد طی سال

، 1396الی  1393های و ارقام مصوب و عملکرد طی سال 5، ص13766ها و الزامات، شماره مسلسل:لکرد، چالشعم

 آمارهای مالی بانک مرکزی اخذ گردیده است.  براساس گزیده

 

 های زیرساختیهای اقتصاد کشور در توسعه مشارکت بخش خصوصی در طرحچالش -2-3

عنوان مانعی در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته و از حضور که به های موجود در اقتصاد کشوراهم چالش

توان در چهار دسته کلی کاهد را میهای زیرساختی میگذاریگسترده این بخش به عرصه سرمایه

  کرد که عبارت هستند از: بندیطبقه

 های ناشی از فضای ناکارآمد حاکم بر اقتصاد کشورچالش -1

 ار قانونی و مقرراتی مرتبط با مشارکت بخش خصوصی های ناشی از ساختچالش -2

 های ناشی از نارسایی و ناکارایی در نهادهای تأمین کننده منابع مالیچالش -3

 های عمرانیهای ناشی از فضای حاکم بر روند تصویب و اجرای طرحچالش -4

ور موثر بخش خصوصی در روی حضعنوان مانع پیششوند که بهاز جمله عواملی محسوب می موارد مذکور،

های زیربنایی، از تمایل بخش خصوصی به گذاریبا کاهش جذابیت سرمایهد و کنناقتصاد کشور نقش ایفا می
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های حضور موثر چالشموانع و بندی مورد اشاره، اهم ورود در این عرصه کاسته است. در ادامه براساس طبقه

 شود.، تشریح میهای زیربناییگذاریبخش خصوصی در عرصه سرمایه

 های ناشی از فضای ناکارآمد حاکم بر اقتصاد کشورچالش -1-2-3

های اقتصادی و سیاسی اعمال شده به اقتصاد کشور توان به تحریمدر این رابطه می المللی:های بینتحریم

و  های زیرساختی در تأمین منابعهای اخیر اشاره کرد که مشکالت زیادی را برای شرکتدر طی سال

ها به وجود آورده است. اهمیت این مسأله از آنجا بیشتر نمایان تجهیزات مورد نیاز برای احداث زیرساخت

المللی با های بینهای مالی، همچنان موانع همکاریرغم امضای برجام و رفع تحریمشود که بدانیم، بهمی

ارجی به دلیل اعمال فشار از سوی برخی از گذاران خالمللی و سرمایههای بینکشور ایران وجود دارد و بانک

 روند. کشورها، همچنان از همکاری با ایران طفره می

معتبر در  یاز نهادها یکیعنوان به یستمؤسسه اکونوم 2116گزارش  یررسب باال بودن درجه ریسک:

ن از  باال نشامختلف  یهاشرکت یو سودآور یتفعال یرو یشپ هاییسکانواع ر یلو تحل ییشناسا صخصو

 111از  61 یرانا یاقتصاد یسککه نمره ر است گزارش آمده ین. در ادر ایران را دارد یاقتصاد یسکربودن 

 ،؛یدیتول هاییتکسب سود از فعال یبرا ،در کشور یفعاالن اقتصاد این نمره گویای آن است کهاست. کسب 

 یرهایبه لحاظ متغ یراناقتصاد ا یست،مگزارش مؤسسه اکونو براساس رو هستند.روبه ییباال یسکبا ر

 یمقررات و ساختارها ین،دولت، قوان یاثربخش یاسی،)از جمله: ثبات س یاقتصاد یسکر دهندهیلتشک

و  الیم یبازار کار، بازارها ی،خارج یهاتجارت و پرداخت یلاقتصاد کالن، مسا هاییسکر ی،نظارت

 ین،قوان»کشور در دو حوزه  یفعاالن اقتصاد یژهوبه .داردقرار ن آلییدها یطدر شرا (یاتیمال هاییاستس

. دمواجه هستن یسکسطوح ر ینبا باالتر «یخارج یهاتجارت و پرداخت»و  «ینظارت یمقررات و ساختارها

کسب کرده که  111از بازه نمره  را 82و  78 هایامتیاز یببه ترت یادشده،در دو حوزه کشور ایران واقع،  در

 اهمیتدو مؤلفه است.  ینا یهکشور از ناح یفعاالن اقتصاد یباال پذیرییبدهنده آسانموضوع نش ینا

حوزه  یمکه بدان شودیم یاننما یشتراز آنجا ب یاقتصاد یسکر دهندهیلدو حوزه تشک ینحساس شدن به ا

تا چه  ناگذاریهاز سرما یتدر حما یینظام قضا کندیم یبررس «ینظارت یمقررات و ساختارها ین،قوان»

نقل  مرتبط با هاییسکرارزیابی به  «یخارج یهاتجارت و پرداخت»ممکن است ناتوان باشد و حوزه  یزانم

  پردازد.و انتقال کاال یا پول به داخل کشور می

باال بردن ینانی، نااطم یشاقتصاد کشور با افزا یسکرپر یطشرا توان نتیجه گرفت کهبراین اساس می

مشارکت بخش خصوصی در راه  سربر  یعنوان مانعبهگذاری، یهسرما یتامنتضعیف  و مبادله هایینههز

های زیرساختی به علت فضای پرریسک اقتصاد کند. درواقع، پروژههای کشور نقش ایفا میتوسعه زیرساخت
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ابع ند، بلکه به طریق اولی از دستیابی به منرگذاران داخلی دسترسی نداتنها به منابع سرمایهکشور نه

 های خارجی عاجزند. بانک

 ینهاد یفیتک دهندهیلتشک هاییرشاخصکشور در ز یتوضع یبررس چهارچوب نهادی ناکارا و رانتی:

و  ینقوان یفیتک یرشاخصدر ز یرانکه ا نشان می دهد، 2115در سال  یبانک جهان یهابراساس داده

قرار  195 یگاهکشور مورد مطالعه، در جا 214 یندر ب ،(-5/2تا  5/2)از بازه  -28/1نمره با کسب مقررات، 

، گفت توانیم رو،ین. ازامی باشدو مقررات  ینقوان یفیتکشور در ک یفضع یگاهاز جا یکه حاکاست گرفته 

قرار دارد.  یراناقتصاد ا رد یبخش خصوص هاییتبر سر راه گسترش دامنه فعال یعنوان مانعبه ینضعف قوان

و حسن  یتحقوق مالک ینتضم یمعنا قانون )به یتحاکم یرشاخصدر ز کشور یتوضع یبررس ینهمچن

( کسب کرده -5/2تا  5/2)از بازه  -95/1نمره  یرشاخص،ز یندر ا یرانکه ا دهدنشان میقراردادها(  یاجرا

 یفضع یگاهاز جا کایتح به روشنی قرار گرفته که 175 یگاهکشور مورد مطالعه، در جا 214 یندر ب و تاس

  دارد. و احترام به قراردادها یتاز حقوق مالک یپاسدار کشور در

در فضای  ثبات گذاران وجودیهسرما یاز عوامل مهم برا یکی: ثباتی در عرصه سیاستگذارییبتسلط 

گذاری با ایجاد نااطمینانی در در عرصه سیاست ثباتییهر نوع بچراکه است. گیری سیاستگذاری و تصمیم

مشارکت  یاساس یهااز ضرورتبر این اساس، . شودمی یهسرما ینههز یشافزا باعثفضای کالن اقتصاد 

 یهادر بخش گیرییماست که اقتصاد کشور از ثبات در تصم ینا هایرساختدر حوزه ز یبخش خصوص

 یهادر بخش ثباتییتعرفه مربوط به خدمات و.... برخوردار باشد. ب یهاکار، نرخ ینقوان ی،گمرک ی،ارز

 یشمشارکت را افزا یسکو ر سازدیبا مشکل مواجه م خصوصیمشارکت بخش  یرا برا گیرییمتصممذکور، 

از مشکالت مطرح در  بدانیم یکی گردد کهاهمیت حساس شدن به این مسأله از آنجا دوچندان می .دهدیم

 .1کشور است هاییاستنبود ثبات مورد انتظار در س ی،مشارکتزیرساختی به روش  یهاطرح

های صوصی به عرصه فعالیتمنظور ورود بخش خوکار بهی نامناسب و بازدارنده کسبفضا

 یرانوکار اکسب یتوضع بینییشاز پ یگزارش منتشر شده توسط بانک جهان ینآخر براساساقتصادی: 

 در . به این صورت کهقرار ندارند یمطلوب یتدر وضع یرانوکار اکسب یطمح یها، شاخص2117سال  یبرا

قرار گرفته  121 یگاهدر جا ی،کشور مورد بررس 191 یندر ب یران، ا2117در سال  جهانی وکارش کسبگزار

 :2اشاره کردتوان به موراد زیر میوکار نامناسب و بازدارنده کسب یفضاعنوان مثالی در زمینه  بهاست. 
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های همپوشان و مهناها و آیینوپاگیر و غیر شفاف و وجود قوانین، بخشنامهوجود قوانین دست -

 های اقتصادی مولد کاسته است. متعارض، از انگیزه بخش خصوصی برای ورود به عرصه فعالیت

ها و های گوناگون و پراکننده سازمانسردرگمی فعاالن اقتصادی برای اخذ مجوز و دریافت استعالم -

این مجوزها از  مؤسسات تعیین شده برای صدور مجوز و همچنین صرف زمان طوالنی برای دریافت

موانع مهمی است که موجب نگرانی و تردید فعاالن اقتصادی برای آغاز فعالیت و کسب مجوز در 

 شود. کشور محسوب می

های باالی مربوط به آن موجب شده که فعاالن های ثبت اموال و هزینهطوالنی بودن و دشواری رویه -

قانونی مراحل ثبت برای کسب و کار  اقتصادی برای ثبت فعالیت خویش و طی کردن فرآیندهای

 اصلی و تعریف شده خود با مشکالت فراوانی روبرو شوند. 

شود وکار کشور محسوب میهای فضای کسبمحدودیت و ابهام در اخذ اعتبار یکی دیگر از چالش -

روی فعاالن بخش خصوصی قرار دارد و مانع از نقش آفرینی مؤثر این بخش در اقتصاد که پیش

وکار در ایران اعالم های مجلس در گزارش مربوط به محیط کسبده است. مرکز پژوهشکشور ش

روی فعاالن اقتصادی به ترین محدودیت پیشعنوان مهمکرده است که مشکالت بانکی همچنان به

ها و لزوم توسعه بازار سرمایه برای رود. در این گزارش به محدودیت ظرفیت ساختاری بانکشمار می

 ها اشاره شده استالی طرحتأمین م

روی توسعه عنوان مانعی پیشوکار کشور است که بهنظام ناکارامد مالیاتی، چالش دیگر فضای کسب -

های غیرشفاف، سنگین و تبعیض آمیز که در برخی های بخش خصوصی قرار دارد. مالیاتفعالیت

گذاری در بخش خصوصی به سرمایهتنها از انگیزه موارد از سود فعاالن اقتصادی نیز بیشتر است، نه

های اقتصادی کشور کاسته بلکه به افزایش فرار مالیاتی دامن زده است و این مسأله موجب فعالیت

گذاری دچار اختالل های اقتصادی و سرمایهشده که امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت

 .1شود

به اعالم ورشکستگی تا رد کامل دیون شرکت فقدان نظام جامع ورشکستگی که کلیه مراحل مربوط  -

را با سرعت و دقت به انجام برساند از دیگر موانع مربوط به فضای کسب و کار کشور محسوب 

 کند. روی حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش ایفا میعنوان مانعی پیششود که بهمی
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 ی مرتبط با مشارکت بخش خصوصی های ناشی از ساختار قانونی و مقرراتچالش -2-2-3

های قانونی ایجاد شده به ظرفیت خصوصی: -ضعف در قوانین و مقررات مربوط به مشارکت عمومی

قانون اساسی  44های کلی اصل های زیرساختی همچون سیاستمنظور مشارکت بخش خصوصی در طرح

ها و سایر منابع ز طریق مشارکت بانکهای عمرانی بخش راه و ترابری اجمهوری اسالمی، قانون احداث پروژه

های الحاقی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همراه تبصرهبه 1366مالی و پولی کشور مصوب سال 

های آب کشور گذاری در طرح(، قانون تشویق سرمایه89و  88، 43، 33های )ماده 1381مصوب سال 

( مصوب سال 1ون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )، قانون الحاق موادی به قان1381مصوب سال 

(، قانون مدیریت 221و « ب»بند  214های (، قانون برنامه پنجم توسعه )ماده47و  46های )ماده 1384

(، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 24و  14های )ماده 1386خدمات کشوری مصوب 

و  69، 54، 53، 41، 37، «ل»بند  28، 27، 21، 5های )ماده 1393( مصوب سال 2مقررات مالی دولت )

(، 24و  12، 7های )ماده 1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (، قانون رفع موانع تولید و رقابت71

(، فرصت مناسبی در 1391و  1387های جز سال)به 1396الی  1386های قوانین بودجه سنواتی طی سال

های زیرساختی فراهم آورده است. با این حال هنوز برخی عه مشارکت بخش خصوصی در طرحراستای توس

ها، نبود سازوکارهای ارائه تضامین و وجود موانع و مشکالت مهم از قبیل نبود منابع مالی پایدار در تمام حوزه

ایجاد و تحکیم های زیرساختی به صورت مشارکتی وجود دارد که نیاز به مشکالت در تأمین مالی طرح

تنظیم مقررات های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور، در حوزه راهکارهای قانونی دارد. اگرچه در طی سال

نویس الیحه مشارکت توان به تدوین پیشاقداماتی را در دستور کار قرار داده است که در این ارتباط می

های عمرانی به بخش غیر مشارکت در پروژهنویس برنامه واگذاری و خصوصی و یا تدوین پیش -عمومی

اشاره کرد، اما الزم به ذکر است که در زمینه مصوب شدن و الزام  1های برنامه ششم توسعهدولتی در سال

توان گفت که، نبود شود. بر این اساس میمشاهده می اجرایی پیدا کردن قوانین مورد اشاره تعلل و کندی

 –زیرساختی به روش مشارکت عمومی  هاپروژه یاجرا یمناسب برا یقانونو  یساختار حقوققانون جامع و 

چراکه، . کرده است یجاداخالل ا یخصوص – یمشارکت عموم یهاروش یریکارگبه یردر مس خصوصی،

 . دارد ییو مرسوم کارآ یسنت هاییهرو یفقط براقانونی موجود ساختار 

عنوان تورم قوانین یاد که برخی از اقتصاددانان از آن به ینتعدد قوان تعدد قوانین و تغییرات مکرر در آن:

تنها مشکل قانون بوده است، بلکه  کنند نشان از آن دارد که ناکارآمدی عملکرد دولت در این زمینه نهمی

عنوان مانع بزرگی در مقابل حضور مؤثر بخش وجود قوانین متعدد و گاه متناقض و تغییر مکرر در قوانین به
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عبارت دیگر، در کشورهایی که عمر قوانین و مقررات به اندازه عمر یک دولت ی قرار داشته است. بهخصوص

ای هنگام انتقال قدرت صورت طوری که در پایان دوران تصدی یک دولت تغییرات سیاسی عمدهبه) باشد

مدت را مالحظات کوتاهفعاالن اقتصادی  و شود ناامنی اقتصادی بر آن کشور سایه افکندموجب می (،گیردمی

 دهند. ترجیح می بر مالحظات بلندمدت

 تواندیکه م یموضوعات یگرد از :در ایران یگذاری خارجنبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه

 یمقررات شفاف و واحد برا یاقانون و  یکشود، عدم وجود می یتلق گذارانیهدر جذب سرما یمانع جد یک

خود از  یهعالقمند است بداند از زمان ورود تا خروج سرما گذار خارجیسرمایهاست. ارجی گذاران خیهسرما

 یردر تفس یاریابهامات بس یرانمواجه است. در اقتصاد ا یچه مقررات خاص یاو  یندهاییکشور، با چه فرآ یک

بخواهد از آنها  یخارج یفرد ینکهبه ارسد کنندگان وجود دارد، چه از نظر وضع یحت ،و مقررات ینقوان

ارجاعات متعدد در هر قانون  ،آنها ینو مقررات و نحوه نگارش و تدو ینضعف قوان یطور کل. بهیداستفاده نما

 یبرا یادیمجموعه نبودن آنها مشکالت ز یکو مقررات و  ینتعدد قوان یگر،مقررات د یامقررات به قانون  یا

 هانامهیینمتعدد و مبهم، به همراه آ یالزامات قانون ینا که یاست به نحوکرده  یجادا یخارجگذاران سرمایه

از  آنهاانصراف  یجهو در نت یخارج گذارانیهسرما یموجب سردرگمی، سازمان درون یهاو بخشنامه

 .1شده است یراندر ا گذارییهسرما

 

 های ناشی از نارسایی و ناکارایی در نهادهای تأمین کننده منابع مالیچالش -3-2-3

 یط یجهان پذیریبراساس گزارش رقابت: خصوص از طریق بازار سرمایهبه یمال ینهای تأمدودیتمح

کشور  138 یناز ب 131با کسب رتبه  یمال یشاخص توسعه بازارهاکشور ایران در ، 2116-2117 یهاسال

به سرمایه  یترسشاخص دس ینا دهندهیلتشک یهامؤلفه یندر بدر جایگاه ضعیفی قرار دارد.  یمورد بررس

ضعف شاخص  یلدال یناز طریق بازار سهام از مهمتر یمال ینبه وام و تأم یسهولت دسترس ،2یزآممخاطره

 یطشرا یلدلبه ،یه در ایرانبازار سرما یقاز طر یمال ینتأم ذکر شده است. یراندر ا یمال یتوسعه بازارها

 ،الذکرفوق یلبه دالچندان موفق نبوده است. ون تاکن ها،یاستس یداریاقتصاد کالن ازجمله نرخ تورم و ناپا
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. گیردیقرار م یاقتصاد یهآت ی، کوچک، به سرعت در حال رشد و دارانوپا یهاشرکت یاردر اخت یریتی،مد یهااست که به همراه کمک اییهسرما یرخطرپذ یهسرما
 یاررا در اخت یریتیتجارب مد وپول  گذاری،یهسرما یهاگفت شرکت توانیم یانیکوچک و نوپا است. به ب یاهشرکت یمال یناز منابع مهم تأم یر،خطر پذ یهسرما

را  گذاریه. شرکت سرماکنندیمحصول استفاده م یدو تول یرساختز یجادپژوهش، ا یغات،تبل یامکانات را برا ینها هم او آن دهندیدر حال رشد قرار م یهاشرکت
(VC Firmو پو )یرخطرپذ یهسرما شودیکه به شرکت در حال رشد داده م یل (Venture capital fund) شود.یگفته م 

2 Venture Capital 
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بر این  .1کنندنمیارائه  یقابل اتکا و بلندمدت منابع مالی یزن یاعتبار هاییمهب یا گذارییهسرما هاییمهب

وکار و کسب کنندهیک عامل تضعیفعنوان به ،اساس ضعف تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه

   شود.کشور محسوب میقتصاد ا یدر فضا یریپذرقابت

کشور ایران در دستیابی به منابع ای: المللی و منطقهمحدودیت استفاده از منابع مؤسسات بین

 یمال ینهادهادر ساختار قدرت عنوان مثال، های اساسی مواجه است. بهالمللی به محدودیتمؤسسات بین

 ی غربیتحت تسلط کشورها یایی،ک توسعه آسپول و بان المللیینصندوق ب ی،بانک جهان ی همچونبزرگ

 یخوددار یرانبه ا یالتاز ارائه تسهای، این نهادها های هستهیمرحت در دوران د. لذا،قرار دار یکامانند آمر

، فضای کالن اقتصاد کشور با درجه باالی ریسک، نااطمینانی و امنیت ین در شرایط کنونهمچنی. 2کردندیم

گذاری المللی از سرمایهشکننده مواجه است. این شرایط موجب شده، مؤسسات بین گذاری متزلزل وسرمایه

و اعطای وام به کشور ایران خودداری کنند. براساس مالحظات مطرح شده بانک جهانی همکاری خود را با 

ای که هکند. بر این اساس تنها منبع بالقوهای قبلی نموده و پروژه جدیدی تقبل نمیایران محدود به پروژه

است )این موضوع هم بیشتر  3(IDBپذیر است، بانک توسعه اسالمی )در شرایط کنونی دسترسی به آن امکان

باشد( اما باید توجه داشت که اعطای وام بانک پذیر میدرصدی ایران در این بانک امکان 9به علت سهم 

تواند یک باشد و نمیمیلیون یورو می 111تا نهایتاً  51توسعه اسالمی برای صنایع کوچک بوده و حداکثر 

 .4میلیون یورو را پاسخگو باشد. 311پروژه حداقل 

توسعه  بررسی وضعیت منابع ورودی و مصارف صندوقملی:  همحدودیت استفاده از منابع صندوق توسع

بینی پیشها، افزایش دهد که اوالً منابع ورودی به صندوق در برخی از سالملی در چند سال اخیر نشان می

درصد ثابت مانده است که این مسأله صندوق توسعه ملی را با  21شده در اساسنامه را نداشته و در حد 

های صندوق به دولت صورت گرفته است، محدودیت منابع مواجه ساخته است. ثانیاً بخش زیادی از پرداختی

های خصوصی و تعاونی و ارائه خشحال آنکه براساس اساسنامه صندوق، از این منابع باید برای تقویت ب

تنها مغایر با اساسنامه صندوق . لذا، برداشت دولت از منابع صندوق نه5ها استفاد شودتسهیالت به این بخش

های پنجم و ششم توسعه است، بلکه از توان مالی صندوق در و همچنین اسناد باالدستی مانند قوانین برنامه

های صندوق توسعه ملی سته است. همچنین بخش غالبی از پرداختحمایت از بخش خصوصی و تعاونی کا

شود که این منظور جلوگیری از زیان صندوق در شرایط تضعیف پول ملی، به صورت ارزی پرداخت میبه
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3 Islamic Development Bank 
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های مسأله نیز به نوبه خود از دو طریق، از تمایل و انگیزه بخش خصوصی جهت درخواست منابع برای طرح

جزء مواردی که نیاز به واردات کاالهای های زیربنایی بهگذاریاول، از آنجاکه سرمایهعمرانی کاسته است. 

رو، اعطای تسهیالت به صورت ارزی راهگشای تأمین مالی ای دارد، نیازمند منابع ریالی است. ازاینسرمایه

ارز مواجه بوده  های عمرانی نیست و دوم آنکه اقتصاد کشور در چند سال اخیر با نوسانات شدید نرخطرح

است و از آنجا که برگشت منابع به صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی انجام شود، فعاالن اقتصادی در 

این شرایط باید، بدهی خود را به نرخ روز با صندوق تسویه کنند که این امر فشار شدید را بر منابع مالی 

بودن  بینییشپ یرقابلغ یلبه دل یاز فعاالن اقتصاد یاریبسرو، فعاالن اقتصادی وارد خواهد ساخت. ازاین

توسعه  صندوق ارزی یالتبه استفاده از تسه یرغبتو ریسک باالی بازپرداخت وام به صورت ارزی، نرخ ارز 

 ندارند. ملی

 یزانمبراساس گزارش بانک مرکزی  ها:ها و نارسایی منابع مالی بانکگستردگی بدهی دولت به بانک

هزار میلیارد تومان در  41/158به  1391هزار میلیارد تومان در سال  45/39از  ینظام بانک دولت به یبده

 یها و مؤسسات اعتباردولت به بانک یگسترده شدن بده یحدر توضافزایش یافته است.  1395سال 

شده  منظور سود تعهددولت به بانک مسکن به یمربوط به بدهبخشی از این بدهی گفت که  یدبا یردولتیغ

 بدهی از یخاطر نشان کرد که بخش قابل توجه یدبا اینطرح مسکن مهر است. عالوه بر  ینهدولت در زم

نهم  دولت یژهومختلف )به یهااست که دولت هاییینها، مربوط به اصل و سود تعهدات و تضمبانک هدولت ب

 یهو تأد یدبه محض سررس یزها ننکاند و باها ارائه دادهمتعدد نسبت به بانک یالتو دهم( در قبال تسه

در حساب سرفصل  امبالغ اصل و سود آن ر یالت،تسه یرندهگ یو حقوق یقینشدن آن توسط اشخاص حق

 هایییمهجر یلبه دل یزها ندولت به بانک یبده یشاز افزا یاست بخش یهیاند. بدمطالبات از دولت ثبت کرده

 .1رت مستمر در سرفصل مطالبات از دولت انباشته شده استصوتعلق گرفته و به یالتتسه یناست که به ا

 گستردهگردد که بدانیم، ها از آنجا دوچندان میاهمیت حساس شدن به گسترده شدن بدهی دولت به بانک

 یبرجا یمنف یرتأث یبر عملکرد بخش خصوص یبانک یرغ یها و مؤسسات اعتباردولت به بانک یبودن بده

بخش  یبه فعاالن اقتصاد یالتارائه تسه در منابع، یتها به علت محدودبانکو، رگذاشته است و ازاین

 ینگیاقتصاد کمبود نقد یهامشکل بنگاه ینترمهم بر این اساس و با توجه به اینکه ناتوان هستند. یخصوص

حوزه گسترش  ییتنها توانانه یها، موجب شده که فعاالن اقتصاددولت به بانک یاست، گسترده بودن بده

 یاتبه ح یتظرف یربه صورت ناکارآمد و ز ینگیخود را نداشته باشند، بلکه به علت کمبود نقد یتفعال

                                           
 برگرفته از:   1

http://www.cbi.ir/showitem/16386.aspxبانکی گزارش بانک مرکزی در خصوص افزایش بدهی دولت به نظام  -
.51(، ص 5931نه، پگاه صادقی، مریم گرامی و افشین جنانی )فر، سمامقدس -

http://www.cbi.ir/showitem/16386.aspx
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جای بخش خصوصی برای تأمین مالی از به عبارت دیگر جانشینی دولت به. 1دهند هخود ادام یاقتصاد

ه براساس گزارش مرکز نحوی کسیستم بانکی، موجب شده تأمین نقدینگی فعاالن اقتصادی دشوار گردد. به

وکار از نظر فعاالن اقتصادی، ترین مؤلفه محیط کسبوکار، نامساعدهای مجلس از پایش محیط کسبپژوهش

ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی و نرخ باالی تأمین سرمایه از بازار غیر مشکل دریافت تسهیالت از بانک

 . 2باشدرسمی می

بررسیخصوصی در این بازار: بدهی و جانشینی دولت به جای بخش حضور گسترده دولت در بازار

به بازار  یر،سه سال اخ دربودجه خود،  یبه منظور پوشش کسرهای صورت گرفته نشان از آن دارد که دولت 

 هایییدارا یدرصد از واگذار 48، 1394که در سال  یطوربه ،آورده است یرو یو انتشار اوراق مال یبده

 69به  یبنسبت به ترت ین، ا1396و  1395انتشار اوراق مشارکت بوده و در قانون بودجه سال  یقاز طر یمال

اهمیت این موضوع از آنجا دوچندان می شود که دولت از هدف تعیین شده . 3است یافته یشدرصد افزا 73و 

ی برای ارتقای های عمرانهای دولت به پیمانکاران طرحدر انتشار اوراق مالی )که همان تسویه بدهی

منظور های اقتصادی و تسریع در خروج از رکود بوده( منحرف شده است و در طی دو سال اخیر بهظرفیت

های جاری خود )خرید تضمینی محصوالت استراتژیک کشاورزی و یا تأدیه بدهی سازمان پوشش هزینه

 یگزینیجا یمعنابه ی،جم در بازار بدهح یندولت با ا یتفعالسالمت(، اقدام به انتشار اوراق مالی کرده است. 

 یتنگنا یهمسأله در سا یناست که ا یاوراق بده یقاز طر یمال یندر بازار تأم یبخش خصوص یدولت به جا

معضل  یدند، منجر به تشدهست اکنون با آن مواجه کشور هم یاقتصاد یهاو بنگاه یکه بخش خصوص یمال

 ینمنظور تأمبه یبزرگ خصوص یهابنگاه ینکه،ا یح. توضاستشده  یخصوص فعاالن بخش ینگینقد دکمبو

 یداعتماد مردم برخوردار است، به ناچار با یترقابت با دولت که از مز یاندر جر یبازار بده یقاز طر یمال

 یتارائه دهند تا جذاب -بردارندرا در  یسود قابل توجه هاینرخ اکنونهم که – یباالتر از اوراق دولت یهانرخ

ساخته و  ینهپر هز ی اوراق بده یقرا از طر یبخش خصوص یمال ینمسأله، تأم ین. ا1یابد یشوراق آنها افزاا

 ها کاسته است.گذاری در زیرساختاز توانایی مالی فعاالن بخش خصوصی، نسبت به سرمایهعمالً 
 

 های عمرانیهای ناشی از فضای حاکم بر روند تصویب و اجرای طرحچالش -4-2-3

های اجرایی دستگاههای عمرانی: واگذاری طرح آنها به یلو عدم تماهای اجرایی کارآمدی دستگاهنا

های عمرانی اقتصادی و دارای بازده اقتصادی به بخش خصوصی ندارند. این امر تمایلی به واگذاری طرح

                                           
 .31(، ص 1396صمدیان، فرزانه ) 1
 . 8(، ص 1396جوادی، شاهین و زهرا نعیمی ) 2
 .22(، ص 5931)یانی زهرا کاو ی ومحمدرضا عبداللهیدهادی، س یک،ن یموسو 9
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س توان گفت براساباعث ایجاد شرایط مناقصه سخت برای بخش خصوصی شده است به نحوی می

های گذاری در پروژههای انجام شده، بخش خصوصی در مناقصات فاقد توان برای کسب امتیاز سرمایهمناقصه

های اجرایی و فرآیند باشد. همچنین، بوروکراسی اداری عریض و طویل موجود در دستگاهزیرساختی می

های عمرانی و گذاریسرمایههای عمرانی، از انگیزه بخش خصوصی به ورود در عرصه مربوط به واگذاری طرح

 زیرساختی کاسته است. 

های اجرایی تصویب کننده پروژه –ضعف نظام فنی ها: های اقتصادی پروژهضعف در مطالعات و ارزیابی

در مورد  یبه بخش خصوص یکاف یموجب عدم اطالع رسان عمرانی در مطالعات و ارزیابی اقتصادی پروژه

ائه به بخش خصوصی شده است. لذا بخش خصوصی به علت نااطمینانی ها برای ارشرایط اقتصادی طرح

های گذاری در پروژهها، تمایلی به انجام مشارکت و سرمایهنسبت به شرایط فنی، اقتصادی و اجتماعی طرح

منجر به برآورد نادرست زمان و  یقانجام نشدن مطالعات پروژه به صورت دقعمرانی کشور ندارد. همچنین، 

شدن زمان انجام پروژه نسبت به  تریو طوالن ینهشدن هز یشتربا ب از آنجا که ،است وژه شدهپر ینههز

لذا با توجه موارد گفته شده بخش  رود،بین می های عمرانی ازطرحبرخی از اقتصادی  یهتوج یه،اول ینیبیشپ

 های زیربنایی تمایل ندارد.در طرح یگذار یهبه سرما یخصوص

تسلط رویکردهای سیاسی  های عمرانی در اسناد بودجه:سی بر تصویب طرحتسلط رویکردهای سیا

های فعالین اقتصادی بخش خصوصی محسوب های جدید در قوانین بودجه یکی از چالشدر تصویب طرح

های سیاسی بدون توجه به اعتبارات های عمرانی با انگیزهشود. درواقع، تصویب تعداد زیادی از پروژهمی

شده در اسناد بودجه، موجب نارسایی در تخصیص اعتبار و طوالنی شدن در مراحل مختلف  تخصیص داده

گردد که بدانیم نارسایی در اجرای طرح شده است. اهمیت حساس شدن به این مسأله از آنجا دو چندان می

صی آورد. درواقع، بخش خصووجود میتخصیص اعتبار مشکالت متعددی برای پیمانکاران بخش خصوصی به

های عمرانی به صورت پیمانکاری، تمایل و های دولت در زمینه مشارکت در طرحبا داشتن تجربه تلخ بدقولی

 های زیرساختی به صورت واگذاری امتیاز ندارد. گذاری طرحای نسبت به مشارکت در سرمایهانگیزه

سو با انبوهی شور از یکدر شرایط حاضر اقتصاد کهای عمرانی مشمول واگذاری: نبودن پروژه اقتصادی

های عمرانی نیمه تمام و در مواردی به علت مواجه شدن با تأخیرهای طوالنی مدت فاقد بازده از طرح

ای مواجه است که اگرچه از های عمرانی توسعهای از طرحاقتصادی مواجه است و از سوی دیگر، با مجموعه

ای از اهمیت باالیی برخوردار لحاظ مالحظات توسعها بهباشند امای باالیی نمیلحاظ اقتصادی دارای بازده

های مشمول واگذاری از بازدهی و سود اقتصادی برخوردار ای از طرحهستند. بر این اساس بخش عمده

                                                                                                                                   
 .59(، ص 5931محمدی، زهرا و سارا پارسی ) 1
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رو دولت باید با ایجاد مشوقای برای ورود به آنها ندارد. از ایننیستند و لذا بخش خصوصی تمایل و انگیزه

 گذار خصوصی حمایت کند. های مالی، بخشودگی مالیاتی و... از سرمایهکهایی در قالب کم

 منظور مشارکت موفق بخش خصوصی با بخش دولتیبه الگوی کارآمد -3-3

ها ابتدا منظور ارائه الگوی سیاستی کارا در راستای مشارکت موفق بخش خصوصی در حوزه زیرساختبه

منظور مشارکت موفق بخش خصوصی در مجموعه شرایط الزم بهبراساس ادبیات نظری موجود در این زمینه 

های حاصل شده از شود. سپس براساس ادبیات نظری تشریح شده و درسها تشریح میحوزه زیرساخت

هایی های مشارکتی و اهم چالشسه کشور استرالیا، کره جنوبی و هند در حوزه زیرساخت مروری بر تجربه

شود تا بخش خصوصی عملکرد مجموعه شرایطی که موجب می ن مواجه است،که کشور در این زمینه با آ

 شود. های مشارکتی داشته باشد در قالب الگوی سیاستی ارائه میموفقی در حوزه زیرساخت

 ها خصوصی در حوزه زیرساخت –شرایط اجرای موفق مشارکت عمومی  -1-3-3

شود تا بخش خصوصی عملکرد طی که موجب میمجموعه شرایموجود در رابطه با  1بررسی ادبیات نظری

ای از بسترهای نهادی، قانونی و ، به محیا بودن مجموعههای مشارکتی داشته باشدموفقی در حوزه زیرساخت

، 2(1966) دلمونعنوان نمونه، مالی در راستای توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد. به

طور موفق انجام های زیرساختی بهتا مشارکت بخش خصوصی در پروژهای از شرایط که نیاز است مجموعه

منظور کند که بهبندی نظری کرده است. دلمون استدالل می(، صورت12شود، در قالب نمودار شماره )

ای از شرایط در سه سطح باید ایجاد ها، مجموعهخصوصی در حوزه زیرساخت –موفقیت در مشارکت عمومی 

 شود.

 

 

 

 

 

                                           
 وان به مطالعات زیر اشاره کرد.تدر این رابطه می 1

 .33-35(، صص 1966دلمون، جفری ) -

 .11-23(، صص 1394خان، فریبا، طال آذرخش و فرهاد مالکی )دژبان -

  .61-71(، صص 1391محمدی دوست، سلیمان ) -
2 Delmon, 1966 
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 هارساختیدر حوزه ز خصوصی – یدر مشارکت عموم تیمنظور موفقبهمجموعه شرایط الزم  -12دار نمو

 
 .34، ص 1966دلمون، مأخذ: 

 

ها خصوصی در حوزه زیرساخت –دلمون این سه سطح شرایط مورد نیاز جهت موفقیت در مشارکت عمومی 

تقاد او، در سطح اول )مستطیل بیرونی(، کند. به اع(، الگوبندی نظری می12را براساس نمودار شماره )

اراده [ها )همچون: شرایط نهادی حاکم زیرساخت مسائل کالن حاکم بر مشارکت بخش خصوصی در حوزه

پذیری مالی ، چگونگی انتخاب پروژه، چگونگی تأمین مالی و چگونگی امکان]سیاسی، قانونی و رگوالتوری

ها ساماندهی عه مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساختپروژه و تخصیص ریسک( باید در راستای توس

شود. در سطح دوم )مستعطیل میانی( عوامل مشارکت کننده کلیدی )شامل: نهادهای عمومی و خصوصی، 

( و اثرگذار بر pppگذاری، واحدهای های سرمایهالمللی مالی، حامیان مالی، صندوقدهنگان، موسسات بینوام

های مشارکتی باید وجود داشته یا ایجاد شوند. در سطح سوم زیرساخت ورود بخش خصوصی در عرصه

های زیرساختی منظور جذاب نمودن پروژههای شفاف، بهای از ابزارها و سازوکار)مستطیل داخلی( مجموعه

، خرید زمین، قوانین و pppبرای مشارکت بخش خصوصی )همچون: روش انتخاب پروژه، تجربه انجام 

بینی و در نظر گرفته شود. البته دلمون ها( پیشها، بیمه و ضمانتها، یارانهی امتیاز، انواع واممقررات، اعطا

منظور جذاب نمودن دهد که این نمودار فهرست کاملی از همه ابزارهای مورد نیاز بهدر این رابطه توضیح می
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ای را اید راهکارهای خالقانهشود و طرفین پروژه بهای زیرساختی برای بخش خصوصی را شامل نمیپروژه

 . 1های مختلف با آن روبرو هستند، پیدا کنندهایی که پروژهبرای چالش

 خصوصی  -منظور موفقیت در مشارکت عمومی به الگوی سیاستی کارآ -2-3-3

کشورهای  های حاصل شده از مروری بر تجربهمبانی نظری تشریح شده در بخش قبل، درسبراساس 

های ها و بررسی اهم چالشدر ارتباط با مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخته و هند استرالیا، کر

توان نتیجه گرفت که هرگونه تالش برای اجرای موفق ، میروی بخش خصوصی در اقتصاد کشورپیش

 ها نیازمند فراهم ساختن شرایطی به شرح زیر است:خصوصی در حوزه زیرساخت -مشارکت عمومی

اجرای  ها:یب قوانین حمایت کننده از مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساختتصو -گام اول

از قوانین است  ایها در گام اول مستلزم وجود مجموعهخصوصی در حوزه زیرساخت -موفق مشارکت عمومی

های زیرساختی فراهم آورد و از منافع بخش که بستر الزم را برای ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت

 محافظت کند. برای این منظور دولت باید مجموعه اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:خصوصی 

کننده از مشارکت بخش خصوصی را ایجاد کند. دولت ابتدا باید شرایط نهادی و قانونی حمایت  -

های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور، در حوزه تنظیم مقررات اقداماتی را در اگرچه در طی سال

 -نویس الیحه مشارکت عمومیتوان به تدوین پیشستور کار قرار داده است که در این ارتباط مید

های عمرانی به بخش غیر نویس برنامه واگذاری و مشارکت در پروژهخصوصی و یا تدوین پیش

های برنامه ششم توسعه اشاره کرد، اما الزم به ذکر است که در زمینه مصوب شدن و دولتی در سال

برای این منظور دولت شود. لزام اجرایی پیدا کردن قوانین مورد اشاره تعلل و کندی مشاهده میا

ها در اولویت قرار داده و نسبت به خصوصی در حوزه زیرساخت -باید تصویب قانون مشارکت عمومی

 تدوین قانونی شفاف با الزامات اجرایی باال اقدام کند. 

های عمرانی دارای بازده اقتصادی را به ملزم کند که تمامی پروژه های اجرایی رادولت باید دستگاه -

های خصوصی اجرا کنند؛ چراکه خواست و اراده بخش دولتی و دستگاه -مشارکت عمومی  روش

های گذاری در حوزه زیرساختاجرایی وابسته به دولت برای آنکه ورود بخش خصوصی به سرمایه

حاکم بر  یاز فضا یناشهای . همانطور که در بخش چالشپذیر باشد، ضروری استعمومی امکان

 یبه واگذار ییاجرا یهادستگاهی توضیح داده شد، عدم تمایل عمران یهاطرح یو اجرا یبروند تصو

منظور ی، یک عامل توضیح دهنده مهم در عدم موفقیت دولت، بهبه بخش خصوص خود یهاپروژه

 شود. حسوب میهای عمرانی به بخش خصوصی مواگذاری طرح

                                           
 .33-35(، صص 1966دلمون، جفری ) 1
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خصوصی به تصویب خواهد رسید،  –در قانونی که به منظور تبیین نحوه مشارکت عمومی   -

های عمرانی، ملزم به منظور واگذاری طرحهای اجرایی بهسازوکاری ایجاد شود که دولت و دستگاه

 برگزاری مناقصه به صورت شفاف و رقابتی باشند. 

مندی از منابع مالی این نهادها، منظور بهرهالمللی، بهمالی بین دولت دیپلماسی فعالی را در نهادهای -

 اتخاذ کند.

خصوصی به تصویب خواهد رسید، دولت  –در قانونی که به منظور تبیین نحوه مشارکت عمومی  -

 در نظر گرفته باشد. های استراتژیک زیرساختی را ایجاد اتحادیهکننده از ساختارهای حمایت

ها، گذاریهای زیر ساختی، در میان انواع دیگر از سرمایهگذاریح نمودن سرمایهمنظور ارجدولت به -

خصوصی به تصویب خواهد رسید،  –در قانونی که به منظور تبیین نحوه مشارکت عمومی 

پیش گذاری در امور عمرانیتسهیل فرآیندهای قانونی مربوط به سرمایهسازوکارهایی را در راستای 

 بینی کند.  
 

های بعد از ایجاد ساختار قانونی شفاف، در نظر گرفتن حمایت های مالی:سازی حمایتمتنوع -دومگام 

های زیرساختی به روش مشارکتی گذاریمنظور جذاب نمودن سرمایهمالی متنوع یک عامل کلیدی به

د همانند کشور توانهای جهانی نیز مالحظه شد، دولت میآید. همانطور که در مروری بر تجربهشمار میبه

های تابع، اوراق های تأمین مالی جدید )همچون: حقوق صاحبان سهام، بدهیاسترالیا با توسعه انواع روش

های زیربنایی و ایجاد سازوکارهای گذاری در سهام سرمایه و...(، ایجاد صندوق توسعه پروژهقرضه، سرمایه

های عمرانی ها، نسبت به حمایت مالی طرحتگذاری بخش خصوصی در حوزه زیرساخمالیاتی مشوق سرمایه

ها شامل: برداری از طرحاقدام کند و یا براساس تجربه کشور کره با اعطای انواع امتیازات جانبی در بهره

های زیرساختی، اعطای برداری از طرحیشنهادی، تضمین حداقل درآمد در بهرهطرح پ یهپا هایینهجبران هز

منظور تضمین و تسهیل ها بهگذاران و ایجاد صندوق تضمین اعتبار زیرساخترمایهساز به سویارانه ساخت

های زیرساختی را برای بخش خصوصی کم ریسک و جذاب دریافت وام از موسسات مالی، تأمین مالی پروژه

(، VGFتواند مطابق با تجربه هند، با بکارگیری تأمین مالی فاصله سوددهی پروژه )کند. همچنین دولت می

های های مالی سازمانهای زیرساخت، استفاده از ظرفیتهای مالی از طریق توسعه صندوقاعمال حمایت

های مالی متنوعی در اختیار بخش خصوصی قرار های مالیاتی، حمایتالمللی و بکارگیری انواع معافیتبین

ترغیب کند. البته الزم به های مشارکتیگذاری در حوزه زیرساختدهد و بخش خصوصی را نسبت به سرمایه

های مالی یاد شده در کشور، نیازمند محیا بودن شرایط نهادی و قانونی ذکر است که اعمال هریک از حمایت

های مالی رو، الزم است تحقیقات بیشتری در رابطه با میزان اثرگذاری هر یک از حمایتخاصی است، از این

 ها به نحو مناسب ایجاد گردد. ی هریک از حمایتیاد شده صورت گیرد، تا سازوکارهای اجرای
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منظور استفاده از منابع از وجهی دیگر، کشور ایران به عنوان یک کشور نفتی، دارای صندوق توسعه ملی به

از  یناش یهاچالشسازی در اقتصاد است. اما همانطور که در بخش بین نسلی نفت در راستای ظرفیت

و پرداخت برداشت دولت از منابع صندوق ی بیان شد، کننده منابع مال ینتأم یادر نهاده ییو ناکارا یینارسا

تسهیالت ارزی توسط صندوق، موجب شده که صندوق توسعه ملی آن چنان که باید در راستای ارائه 

رو، الزم است سازوکارهایی ایجاد شود که دست های مالی به بخش خصوصی نقش نداشته باشد. ازاینحمایت

های عمرانی واگذار شده به بخش منابع صندوق توسعه ملی کوتاه و منابع این صندوق در طرح دولت از

خصوصی که دارای منافع اقتصادی باال برای کشور است، به کار گرفته شود. همچنین سازوکارهایی تعیین 

 شود که از ریسک بازپرداخت این منابع به صورت ارزی، برای بخش خصوصی بکاهد. 

اینکه، بررسی تأمین مالی از طریق اوراق بدهی حاکی از حضور گسترده دولت در تأمین مالی از  نکته دیگر

خصوصی در بازار بدهی شده است. توان گفت دولت جانشین بخشنحوی که میطریق بازار بدهی است. به

، باید در بدون برنامه یتمرکز بر انتشار اوراق بده یبه جا انباشته شده هاییبده یریتالتزام به مدرو، ازاین

  دستور کار دولت قرار بگیرد.

های جهانی های حاصل شده از مروری بر تجربهبراساس درستوانمندسازی بخش خصوصی:  -گام سوم

ها مستلزم داشتن خصوصی در حوزه زیرساخت -شود که اجرای موفق مشارکت عمومیاین نتیجه حاصل می

دولت در راستای رو، اینهای زیرساختی است. ازرابطه با طرح بخش خصوصی توانمند و دارای مهارت در

 یکاستراتژ هاییهاتحاد یجاداتواند با حمایت از توانمندسازی بخش خصوصی همانند کشور استرالیا می

 برای یبخش خصوص های مالی، فنی و تخصصییتظرفی، به توسعه خصوص گذارانیهسرما ینب یرساختیز

شرکت توسعه مهارت ملی، ها اقدام کند و یا همانند کشور هند، با ایجاد یرساختز در حوزه گذارییهسرما

 -های عمومیهای مختلف بویژه مشارکتنیروی کار کافی، دارای مهارت مناسب و مورد نیاز در بخش

های در انواع مدل منظور مشارکت کارآمدفعاالن اقتصادی را به را تربیت کند و از این طریق خصوصی

 خصوصی توانمد سازد.  -ارکت عمومی مش

توان تنها با یک یا ها نمیالبته الزم به ذکر است، برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت

توان با های موجود در یک یا دو حوزه را میدو مورد از عناصر فوق به موفقیت دست یافت؛ هرچند ضعف

تواند عدم وجود همه عناصر دیگر را نصر منفرد به تنهایی نمیهای دیگر جبران کرد ولی یک عتقویت حوزه

  جبران کند.
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 بندی جمع -4

عنوان بازیگر دولت بههای گذشته حاکی از آن است که های عمرانی در طی سالبررسی روند اجرای طرح

روال دار نیست. ها، از توانایی مالی، مدیریتی و فنی الزم در این زمینه برخوراصلی در تأمین زیرساخت

زمانهای زیربنایی بر طبق برنامهناتوانی دولت در اتمام پروژه ی وعمران یهاطرح یو اجرا یبناکارآمد تصو

ناتمام و گاه متوقف را بر اقتصاد  یعمران یهااز پروژه یمیحجم عظ ،بینی شده در اسناد بودجهبندی پیش

منظور رفع وضعیت بحرانی گیری از تجارب جهانی و بهبر این اساس دولت با بهره. کرده است یلتحم یمل

های متنوع مشارکت ها، استفاده از روشهای عمرانی و پوشش ضعف بخش دولتی در اتمام این طرحطرح

های زیرساختی را بهمنظور جذب منابع مالی و فیزیکی بخش خصوصی در پروژهخصوصی را به –عمومی 

  حل مطرح نموده است.عنوان یک راه

های عنوان یکی از روشهای عمرانی به بخش خصوصی بهبررسی عملکرد دولت در زمینه واگذاری طرح

عمومی خصوصی نشان می دهد که دولت در زمینه توسعه مشارکت بخش خصوصی در  –مشارکت 

یا  د که دولتدر توضیح این امر می توان عنوان کرهای زیرساختی عملکرد چندان موفق نداشته است. پروژه

های عمرانی به بخش خصوصی نداشته است و یا اینکه نتوانسته است شرایط عمال تمایلی به واگذاری پروژه

نحوی فراهم آورد که در بخش خصوصی، انگیزه و تمایل کافی برای ورود به های عمرانی را بهواگذاری طرح

 های زیربنایی ایجاد شود. گذاریسرمایه

استرالیا، کره و هند، هرگونه تالش برای توسعه  سه کشور تجربه مروری بر این در حالی است که براساس

ها، نیازمند به ایجاد ساختار قانونی، نهادی و اعمال انواع حمایتمشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت

  ها است.

رچوب چادر مشارکت عمومی خصوصی به علت وجود عوامل کلید همچون داشتن  استرالیاموفقیت درواقع، 

 هایپروژهاز  یاگسترده یفرا در ط یعموم یهایرساختاز ز یبردارو بهره یریتمد یت،که مالک یقانون

، با ابعاد بزرگ یرساختیز یهاپروژه یبرا یمال زیو تجه نیشفاف تام هیوجود روکند، محیا می یربناییز

 یهاتیمحدود جادیاز ا زیرهمناسب و پ نیقوان یطراح نهیدر زم واحدهای مشارکت عمومی خصوصیوجود 

از  ییوجود شبکه کارآ، یرساختیز یهادر پروژه یخصوص - یدولت یهامشارکت بخش یبرا موردیب

 یتعامل مناسب با همکار نهیفراهم کردن زم، هاالتیدر ا یخصوص یها و دفاتر مشارکت عمومدپارتمان

وجود و  یمال نیتام یهاموسسه زیو ن زاتیتجه کنندگاننیتام مانکاران،یپ ،یو خارج یداخل گذارانهیسرما

حاصل کند، می یلتسه ها رایرساختبلندمدت در ز یگذاریهسرماطور مطلوب فرآیند بهکه  یاتیمالنظام 

های اقتصادی خود، بسترهای نهادی خاصی همچون نهاد شده است. کشور استرالیا برای توسعه زیرساخت

و  یکنون یازهایاز ن فهرستی هیمسئول تهاست. نهاد زیرساخت استرالیا، زیرساخت استرالیا را تأسیس کرده 
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بر را  یمل یهارساختیو ارتقاء زنیازهای زیرساختی  یبندتیاولو فهیوظ این سازماناست.  یرساختیز یندهآ

استرالیا دولت  .دهدیم شنهادیرا پ یرساختیز یهاپروژه ایالتی، و یسطح مل ردارد و به دولت دعهده 

. لذا این کندیرا انتخاب م ییربنایز یهاپروژهراساس لیست پیشنهاد شده توسط سازمان زیرساخت، ب

 . کاسته است یامنطقه یهاپروژه بیبر تصو یاسیاز فشار نخبگان س ،سازمان

ی رساختیز یهابازار پروژه نشان می دهد که موفقیت این کشور در توسعه کره جنوبیبررسی تجربه 

خصوصی بوده  –کننده از مشارکت عمومی علت ایجاد چارچوب نهادی و قانونی شفاف و حمایتبه ،مشارکتی

منظور جذاب نمودن مشارکت بخش خصوصی در حوزه بهرا  های متنوعیسیاست است. همچنین دولت کره

 ی وتمانساخ یهاارانهی لیاز قب یمال تیحماتوان به انواع ها اجرا کرده است. در این رابطه میزیرساخت

پروژه با بخش  سکیمنظور به اشتراک گذاشتن ربه ،دولت کره. اشاره کرد یاتیو مال یمال یهامشوق

 یهانهیجبران هزهایی همچون: کارگیری روشاز طریق بهرا  ریسک یبه اشتراک گذار سمیمکان ،یخصوص

 .توسعه داده استها یرساختصندوق تضمین اعتبار ز قیها از طررساختیاعتبار ز نیتضم ها وپروژه هیپا

ها روشن می سازد که خصوصی در حوزه زیرساخت -در اجرای مشارکت عمومی  هندبررسی تجربه کشور 

 هاییمت یریکارگهبا ب ی،خصوص -یمشارکت عموم یقخود از طر هاییرساختکشور در توسعه ز ینا

بررسی تجربه هند حاکی  .ستمل کرده ادر حال توسعه موفق ع یباال، نسبت به کشورها یفیتبا ک یتدارکات

منظور مشارکت هر چه بیشتر زا بهاز آن است که دولت هند ابتکارات متنوعی را برای ایجاد چارچوبی قابلیت

عنوان مثال دولت هند سیستم حمایت مالی های زیرساختی، بکار برده است. بهبخش خصوصی در طرح

های وصی ایجاد کرده است. همچنین این کشور، حمایتخص –های مشارکت عمومی پیشرو برای پروژه

قانونی و سیاسی را برای توسعه اوراق بهادار، اوراق بدهی، ساختارهای ترکیبی و ساختارهای مناسب تقویت 

های مختلف با منظور تأمین نیروی کار کافی و مورد نیاز در بخشاعتبار ایجاد کرده است. دولت هند به

اسب شرکت توسعه مهارت ملی را ایجاد کرده است. شرکت توسعه مهارت ملی در های منمجموعه مهارت

آفرینی می طور فعال در ایجاد موسسات آموزش عالی با کیفیت باال و در تعامل با بخش صنعت نقشهند به

 المللی سعیتخصصی در سطح استاندارهای بین -ها و مشاورهای فنیکند. این شرکت با ارائه انواع آموزش

خصوصی  -های مشارکت عمومی در انواع مدل منظور مشارکت کارآمددر توانمندسازی فعاالن اقتصادی به

منظور مشارکت دارد. از وجهی دیگر، بررسی تجربه هند گویای این حقیقت است که اگرچه دولت هند به

 ینه،زم ینا در وداده  ای را در دستور کار قرارهای گسترده، اقدامهاخصوصی در بخش زیرساخت -عمومی

 یکشورها عملکرد هند با عملکرد یسهکرده است، اما مقا تر عملدر حال توسعه موفق ینسبت به کشورها

از آن است که عملکرد کارآمدتر هند در  یحاک ها به روش مشارکتی،یافته در انجام زیرساختتوسعه

 حوزه است. یندر ا ونیقان ی ونهاد هایینوآور یازمندن یخصوص-یمشارکت عموم
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 توانمی استرالیا، کره و هندکشورهای  های حاصل شده از مروری بر تجربهدرسرو، و با توجه به ازاین

 به تمایل و انگیزه خصوصی بخش تا است الزم نهادی، قانونی و سازوکارهای سیاستی که شرایطی مجموعه

 .کرد بندیاولویت زیر، شرح هکند، ب پیدا را زیرساختی هایگذاریسرمایه عرصه در ورود

حفظ ثبات در فضای کالن اقتصاد و ایجاد اجماع در بین مسئوالن کشور در راستای ایجاد اطمینان و  -1   

پذیر بینی روند متغیرهای کالن اقتصادی را برای آنها امکاناعتماد در فعاالن اقتصادی ضمن اینکه پیش

های شود و این موضوع با کاهش هزینهخاطره در اقتصاد میسازد، زمینه ساز کاهش انواع ریسک و ممی

منظور مبادله و ایجاد شفافیت در فضای کالن اقتصاد، نقش موثری در تصمیم فعاالن اقتصادی به

 کند.های زیربنایی ایفا میگذاری در پروژهسرمایه

های زیربنایی روژهدولت باید در ایجاد یک محیط قانونی که در آن مشارکت بخش خصوصی در پ -2  

دهندگان را به عمل آورد و تمهیدات الزم را برای گذاران و وامهای الزم از سرمایهشود، محافظتتشویق 

سازی فرآیندهای منطبق با بهترین رویه های موجود جهانی، بیندیشد. در این راستا حتی نیاز به پیاده

اگذاری )امتیاز( در برخی برخی حوزه های وخصوصی یا اعطای حق -تصویب یک قانون مشارکت عمومی

 قضایی نیاز می باشد.

ها نیازمند هماهنگی با انواع مختلفی از نهادهای ملی، محلی، گذاری در حوزه زیرساختانجام سرمایه -3   

ای که در آن از نمایندگان نهادهای فوق مالی، زیست محیطی و قانونی است برای این منظور تشکیل کمیته

ها و تأییدهای الزم و ایجاد اشته باشند، با هدف تشویق به برقراری ارتباطات، تسهیل اخذ مجوزحضور د

 ها بسیار ضروری است.هماهنگی و انسجام در پروژه

کارگیری بهترین روش برای توسعه، اجرا و مدیریت پروژه، دولت باید منابع الزم را تخصیص منظور بهبه -4   

های شاور را فراهم آورد و ظرفیت سازمانی را توسعه دهد. از آنجا که مکانیسمدهد، امکان دسترسی به م

 ها باید از طریق ایجادسازمانی مذکور وابسته به سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد است، لذا این مکانیسم

 ید:تأسیس شده با PPPدر سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد تسهیل شود. واحد  PPPواحدهای 

از  یعمران یهادر طرح یخصوصمشارکت بخش یرا برا یو رگوالتور یقانون یطموجبات بهبود شرا -

 کند. یلتسه یقبل یهاقانون هاییهو اصالح یدجد ینقوان یشنهادپ یقطر

های توسعه و های برنامهخصوصی با اولویت-نسبت به یکپارچگی برنامه مشارکت بخش عمومی -

 کسب اطمینان کند. اینیازهای ملی و منطقه

 نسبت به اینکه پروژه منافع اجتماعی و زیست محیطی برای اقتصاد دارد، اطمینان حاصل کند. -
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خصوصی را از طریق مدیریت انتظارات سیاسی، انتخاب پروژه و  –های مشارکت عمومی فرصت -

 تأمین مالی ارتقاء بخشد. 

عملی مانند مدیریت مشاوران، هدایت هایی درباره موضوعات های راهنما و دستورالعملدفترچه -

ها را ها و نظارت بر پیمانسازی اسناد مناقصه، مذاکره درباره پیمانمطالعات امکان سنجی، آماده

 ارائه کند.

 ها و قراردادها و اسناد و مدارک را ارئه کند.شکل استاندارد پیمان -

ت حمایت مالی از دولت را داشته الزامات و فرآیندهایی که باید قبل از اینکه یک پروژه درخواس -

 باشد، شفاف سازد و تسهیل کند.

 -هایی که از منظر تجاریدهند خودشان پروژههای اجرایی عموماً ترجیح میازآنجاکه دستگاه -5   

آور نبوده و اقتصادی سود -هایی که از لحاظ تجاریشوند را اجرا کنند و پروژهاقتصادی، سودآور محسوب می

زیادی مواجه است را به بخش خصوصی واگذار کنند و یا به صورت مشارکتی با بخش خصوصی  با مشکالت

های های اجرایی به مشارکت و یا واگذاری پروژهانجام دهند، ضروری است دولت ضمن الزام دستگاه

ها زیرساختی برای بخش گذاریهای خاصی را جهت جذاب نمودن سرمایهزیرساختی سودآور، مشوق

ای بیشتر، کمک فنی، تأمین مالی های بودجهتواند شامل حمایتها میدر نظر بگیرند. این مشوقخصوصی 

های زیرساختی، تسهیل گذاریمنظور سرمایههای قانونی بههای مالیاتی، معافیتتوسعه پروژه، معافیت

 خصوصی باشد.های زیرساختی برای بخش منظور جذاب نمودن پروژهوکار زیرساختی بهفرآیندهای کسب

های زیرساختی الزم است فرآیند مناقصه منظور اجرای موفق مشارکت بخش خصوصی در طرحبه -6   

گذاری برای بخش خصوصی برگزار شود. برای این منظور الزم است شفاف و با رویکرد جذاب نمودن سرمایه

داده شود، اسناد و مدارک  گذاران شرحکه شرایط تشویقی طرح زیرساختی در زمان مناقصه برای سرمایه

های پروژه ارائه شود. فرآیند مناقصه به صورت عادالنه و رقابتی واضح، شفاف و استاندارد از شرایط و ویژگی

گذاران و پیشنهاد دهندگانی که از لحاظ دانش فنی، وسایل و تجهزات ساخت باشد، تا منجر به جذب سرمایه

گذاران و تواند موجب اطمینان سرمایهک فرآیند خوب و شفاف میترند، گردد. زیرا یو منابع مالی اصلح

 افزایش رقابت شود.

هایی دسترسی داشته باشند های زیرساختی، باید به مکانیسمگذاران بخش خصوصی در پروژهسرمایه -7   

گذاران سرمایه عنوان مثالوجود آمده را تا حد امکان کاهش دهند. بهکه با استفاده از آن، کمبودهای مالی به

ها، منابع تأمین مالی و ارزهای مختلف دسترسی پیدا کنند. این از طریق این مکانیسم به انواع تضمین

خصوصی، صورت  -ایجاد شده و براساس قانون مشارکت عمومی PPPتواند از طریق واحدهای مکانیسم می

 گیرد. 
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ساختی به بخش خصوصی باید قبل از واگذاری های زیردولت یا دستگاه اجرایی واگذارکننده پروژه -8   

های قانونی که باید برطرف شوند، ها و ریسکگذار نسبت به شناسایی و رفع اهم چالشپروژه به سرمایه

توان زمین پروژه را بدست آورد و چه مجوزهایی عنوان نمونه، چگونه میاقدامات مقتضی را صورت دهد. به

 برداری پروژه کسب شوند.رهباید قبل از رسیدن به مرحله به

های زیربنایی هدایت منابع مالی دولت در جهت اهرم سازی و جذب توسط بخش خصوصی در طرح -9   

شود. در این های زیرساختی برای بخش خصوصی محسوب مییک راهکار مهم جهت جذاب نمودن سرمایه

ملی در قراردادهای مشارکتی زیرساختی  توان به تعریف سازوکار استفاده از منابع صندوق توسعهزمینه می

 اشاره کرد.  

 هایینهباالبردن گز یبراالمللی ی مالی بینها و نهادهابانک یالتاز تسه یشترهر چه ب یریگبهره -11   

کشور از  یربناییهای زپروژه یمنابع مال ینهای تأمبه روش یبخشتنوع زیرساختی و هاپروژه یمال ینتأم

ولتی اعتبارات دهای عمرانی نارسایی اینکه مشکل اصلی پروژهبا توجه به است. برخوردار  اییژهو یتاهم

به شمار  یینپا یتبع هایینهبا هز یالتای که جزو تسههای توسعهبانک یالتاستفاده از تسهلذا،  است.

 ها به روش مشارکتی باشد.تواند راهی به منظور توسعه زیرساختروند، مییم

و واکنش  یخصوص گذارییهپروژه، نظارت بر سرما یحصح یاجرا یندر تضم یدینقش کل یدلت بادو  -11   

اساس  ینکند. برا یفااز بروز اختالفات ا یریتعارضات، جهت جلوگ یا ییراتو مناسب در زمان بروز تغ یعسر

 خشب یتموفق یندر تضم یربنایی،ز یهادر طرح ینظارت مستمر برعملکرد مشارکت بخش خصوص

 دارد. یتاهم یخصوص
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