حقوق خصوصی
دورة  ،11شمارة  ،2پاییز و زمستان 1131
صفحات 261ـ 222

مشارکت عمومی -خصوصی از منظر قوانین ایران
2

عبدالحسین شیروی ،1منیره خدادادپور

 .1استاد گروه حقوق خصوصی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت22/8/2 :؛ تاریخ پذیرش)29/01/22 :

چکیده
بهکارگیری روشمشارکت عمومی -خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است .در ایران
برای اولین بار به روش مشارکت عمومی -خصوصی در بند (ب) مادة  202قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده است ،ولی جزئیات آن
بیان نشده است .ضوابط تفصیلیتری دربارة مشارکت عمومی -خصوصی در قوانین بودجة سالهای  0920و  0922درج شد ،ولی بهدلیل
دائمی بودن این نوع مقررات ،شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجة سال  0929مخالفت کرد .بنابراین ،در حال حاضر کشور
ضوابط تفصیلی دربارة مشارکت عمومی-خصوصی ندارد .در این مقاله ضمن تجزیهوتحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج در
قوانین بودجة سالهای گذشته ،در پی بیان آن هستیم که روش مشارکت عمومی -خصوصی در قوانین کشورمان با چه الگوها و در چه
حوزههایی تحقق مییابد و این الگوها تا چه حد با تقسیمبندیهای بینالمللی مشارکت عمومی -خصوصی انطباق دارد.
.

کلیدواژگان
سرمایهگذاری بخش خصوصی ،طرحهای تملک دارایی ،قانون بودجه ،مشارکت عمومی -خصوصی.

 نویسندة مسئول

تلفن99215932190 :

رایانامهmonir_kh_61@yahoo.com :

 222

حقوق خصوصی ،دورة  ،11شمارة  ،2پاییز و زمستان 1191

مقدمه
از جمله موانعی که دولتها ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند ،محدودیت منااب
مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای سرمایهگذاری است .در کنار این مسئله عواملی مانند فقادان
تخصص کافی در این بخش و طوالنی شدن دوران ساخت و اجرای پروژهها توسط دولت موجا
شد دولتها به بهره گیری از توان مالی و تخصص فنی بخاش خصویای رت ات نشاان دهناد .از
سوی دیگر ،واگذاری کامل برخی پروژهها به بخش خصویی ممکن است باه جهااتی باه یا ح
ن اشد ،یا عم ً امکان پذیر ن اشد ،یا اساساً برای بخش خصویای توجیاه اصاصاادی نداشااه باشاد.
چنین شرایطی دولتها را به سمت بهرهگیری از فناون و مادلهاای ترکی ای اجارای پاروژههاای
سرمایهگذاری سوق میدهد

(2010, p.10

 .(Ho,از جمله روشهایی که بیش از دو دهه مورد توجه

دولتها صرار گرفاه است و با گذشت سالها دولتها همچنان و با شدت بیشاری میکوشند بخش
خصویی را به مشارکت در آن ترتی

کنند ،مشارکت عمومای– خصویای اسات (

Darr, 2008,

 .)p.58با آنکه بسیاری از کشورها سالها در اجرای پروژههای خود از این روش بهره میبرناد ،در
کشور ما با وجود ضرورتهای فراوانی که در این زمینه وجود دارد ،هنوز صاانون باهخصویای در
این زمینه تصوی

نشده است .ال اه در برخی صوانین از جمله صانون برنامة پانم توساعه و صاوانین

بودجة سالهای  2592و  2591در این موضوع بحث شده است که در این مقاله این صوانین بررسی
میشوند و با توجه به تمربة کشورهای دیگر آنها نقد و بررسی میشوند .بر ایان اساا  ،پاز از
معرفی روش مشارکت عماومی -خصویای و روشانشادن جایگااه آن در صاوانین ایاران ،اناواع
روشهای مشارکت عمومی -خصویی و پروژههایی که میتواند موضوع این مشارکت صرار گیارد
از منظر صوانین موجود بررسی میشوند و در کناار آن باه تقسای بنادی روش مشاارکت عماومی-
خصویی در سطح بین الملل و انط اق یا عدم انط ااق تقسای بنادی صاوانین ایاران باا آن خاواهی
پرداخت .در ادامه ،حمایات هاایی کاه در ایاران و برخای کشاورها از روش مشاارکت عماومی-
خصویی انمام گرفاه است ،بررسی میشود.
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روش مشارکت عمومی– خصوصی
امروزه به کارگیری روش مشارکت عمومی -خصویی بارای اجارای پاروژههاای مخالاب بسایار
ماداول است و بسیاری از کشورهای در حال توساعه و توساعهیافااه ایان روش را بارای اجارای
پروژههای خود در سطوح ملی و محلی بهکار میگیرند (رسولیمنش ،2539 ،ص .)53پیش از آنکه
به مفهوم این مشارکت و نحوة تحقق آن بپاردازی  ،بایاد مقصاودمان از بخاش عماومای و بخاش
خصویی را به عنوان طرفین صرارداد مشارکت بیان کنی  .بخش عمومی باه مسسساات و نهادهاایی
گفاه میشود که بهطور مساقی یا تیرمساقی در اخایار دولت ،نهادها و ساازمانهاای عماومای یاا
شهرداریها صرار دارند و به صصد انافاع یا بدون صصد انافاع عمل میکنند .مقصود از بخش عمومای
ممکن است دولت ،اع از دولت مرکزی ،دولت ایالای و منطقهای یا مسسسات عمومای تیردولاای
مانند شهرداریها ،یا هر نهاد تحت کنارل دولت باشد .طرف خصویی که معماوالً در صالا

یا

شرکت فعالیت میکند به اشخایی گفاه میشود که تحت مالکیت و کنارل مساقی دولای نیساند و
توسط سرمایه گذاران بخش خصویی اداره و کنارل میشوند .اگر سرمایهگذاران ماعدد با مشارکت
یکدیگر شرکای به این منظور تأسیز کرده باشند ،از آن به عنوان «شرکت پروژه» یاد میشود.
با توجه به صابلیتها و توانمندیهای دو بخش عمومی و خصویی ،،مشارکت و همکاری ایان
دو بخش و تلفیق توانمندیهایشان با یکدیگر و تقسی مخاطرههای موجود مایتواناد تاأریر صابال
توجهی در اجرای بهینة پروژههای زیربنایی و خدمات عمومای داشااه باشاد .مشاارکت عماومی-
خصویی به ترتی ات صراردادی طوالنیمدتی اط ق میشود که میان نهادهای بخش دولای و بخش
خصویی منعقد میشود .بهویژه با هدف تأمین ماالی ،طراحای ،عملیااتیکاردن و بهارهبارداری از
تأسیسات زیربنایی و خادماتی انماام مایگیارد ( .)ADB, 2008, p.15ویژگای چناین صراردادهاایی
مشارکت در سرمایهگذاری ،مخاطره ،مسئولیتها و درآمدها بین طرفهای مشارکت اسات .هادف
آن تحویل پروژهای است که بهطور سنای به وسیلة بخش عمومای تاأمین مایشاده اسات (
p.4

IMF,

 .)2012,اما به دالیلی دولت تصمی میگیرد با مشارکت بخاش خصویای آن را انماام دهاد.

اساساً درگیری هر دو طرف (بخش عمومی و خصویی) در صراردادهای مشاارکت یا

ضارورت
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تلقی میشود ) .)Grigorescu, 2008شورای کانادایی مشاارکت بخاش خصویای و عماومی را باه
عنوان همکاری مشارک بین بخش عمومی و خصویی بر اساا

مهاارت و تاوان هار بخاش باه

منظور پاسخدادن به نیازهای بخش عمومی تعریب مایکناد کاه در آن ،وضاعیت منااب  ،مخااطره،
جوایز و امایازات به روشنی مشخص شده است

(.) Nascio, 2006

فعالیتهای موضوع مشارکت عمومی -خصویای شاامل احاداأ تأسیساات باا خصویایات
یادشده در صرارداد و بهره برداری از آن با کیفیت مورد توافق است .بهطور کلی ،روش یادشده برای
اجرای پروژههای زیربنایی با بهره گیری از توانایی بخش خصویای اسات ،باهطاوری کاه دولات
بهجای عهده دارشدن اجرای پروژه ،امایاز احداأ و بهرهبرداری از پروژه را که میتواند برای نمونه
احداأ ی

فرودگاه ،توسعة بنادر یا ایماد مراکز تفریحی و سرگرمی یاا هاال باشاد ،بارای مادتی

معین به ی

شرکت خصویی واگذار میکند که این شرکت مسئولیت تأمین و گاردآوری سارمایة

الزم (بهطور کلی یا جزئی) و طراحی پروژه را نیز بر عهده میگیرد .شرکت خصویای یادشاده در
طول زمان بهرهبرداری از پروژه ،سرمایة اولیه و سود مورد اناظار خود را که براساا

توافاق اولیاه

با طرف دولای تعیین شده است ،از محل درآمادهای حایال از فاروش کااال یاا خادمات پاروژه
برداشت می کند و عموماً در پایان دورة امایاز ،به یورتی که ضوابط آن در صرارداد مشاخص شاده
است ،مدیریت مساحدرات را به طرف دولای برمایگرداناد .ال ااه مالکیات مسااحدرات پاروژه در
برخی روشها برای همیشه (عم ً تا پایان عمر مفید آن) با طرف خصویی باصی مایماناد ،کاه در
این یورت ،امایازات اعطایی دولت در پایان مادت صارارداد تماام مایشاود و بخاش خصویای
میتواند بدون تکیه به دولت پروژه را ادامه دهد.
چهار مشخصه میتواند مفهوم مشارکت عمومی– خصویی را روشنتر کند که ع اارت اسات
از :الب) بهدست آوردن بازدهی و کارایی مناس

از طریق تقسی مخاطره و پاسخگویی بین بخاش

عمومی و خصویی؛ ب) سرمایه گذاری بخش خصویی در طول عمر پروژه؛ ج) ارت اط صراردادی
طوالنیمدت؛ د) ابداع و نوآوری بهویاژه در عرضاة خادمات (ساازوکارهای پرداخات ،عرضاه و
توییب خدمات وجز آن) از سوی بخش

خصویی (.)Alfen et al, 2009
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برخ ف اهمیت فراوانی که امروزه مشاارکت عماومی -خصویای در جاذب سارمایهگاذاری در
بخش های مخالب اصاصاد به دست آورده است ،تاا ساالهاای اخیار چنادان ماورد توجاه جادی
صانونگذار کشورمان صرار نگرفاه بود .تنها صانونی که به روش مشارکت عمومی -خصویی تصاریح
کرده است ،بند (ب) مادة  121صانون برنامة پنم توسعه اسات .ال ااه بعاااً صانونگاذار باه مفهاوم
مشارکت عمومی -خصویی در صوانین ص لی نیز اشاره کارده اسات .یکای از ایان صاوانین ،صاانون
تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (روزنامة رسامی ،شامارة  )2532/1/21 ،20799مصاوب
 2539/21/29است .به موج

بند (ب) مادة  5این صانون «سرمایهگذاری خارجی در کلیة بخشهاا

در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی»« ،بی ماقابل» و «ساخت ،بهارهبارداری و واگاذاری» کاه
برگشت سرمایه و مناف حایله یرفاً از عملکرد اصاصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی شاود و
ماکی به تامین دولت یا بان ها و یا شرکتهای دولای ن اشد» از تسهی ت و حمایتهاای مقارر
در صانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی بهرهمند میشوند .سرمایهگذاری موضوع این بند
که از آن به «سرمایهگذاری خارجی در چارچوب ترتی ات صراردادی» تع یر شده اسات .بارای هماة
فعالیتهای اصاصادی مماز است ،اع از این که این فعالیتها در انحصار دولات باشاد ،یاا بخاش
خصویی نیز باواند در این نوع کارها فعالیت کند (شیروی ،2539 ،ص.)113
از جمله روشهای یادشاده در ایان بناد روش «مشاارکت مادنی» اسات .در صاانون مادنی از
مشارکت مدنی تعریفی نشده است ،اما صانونگذار تعریفی از «شرکت» بیان کرده است« .شرکت» باه
موج

مادة  372صانون مدنی ع ارت است از اجاماع حقوق مالکان ماعدد در شیء واحد باه نحاو

اشاعه .مادة  23آییننامة صانون عملیات بانکی بدون ربا «مشارکت مادنی» را ع اارت از درآمیخاان
سه الشرکه نقدی و یا تیرنقدی ماعلق به اشخاص حقیقی یا حقوصی ماعدد ،به نحو مشاع به منظور
انافاع ،ط ق صرارداد دانساه است« .مشارکت حقوصی» نیز ط ق مادة  15همین آییننامه ع ارت اسات
از تأمین صسمای از «سرمایة» شرکتهای سهامی جدید ،یاا خریاد صسامای از ساهام شارکتهاای
سهامی موجود .مشارکت یادشده در این مواد میتواند بهطور مشارکت بین بخشهای عماومای یاا
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خصویی ،یا مشارکت بین بخش خصویی و عمومی محقق شود .هر چند صانونگذار در بناد (ب)
مادة  5صانون تشویق به روش «مشارکت مدنی» اشاره کرده است ،به نظار نمایرساد مقصاود از آن
خارج کردن مشارکت حقوصی از صلمرو بحث باشد .در حقیقات ،صانونگاذار در پای بیاان ترتی اات
صراردادی است که سرمایهگذار خارجی می تواند از طریق آن سارمایهگاذاری کناد و یکای از ایان
روشها ،مشارکت است.
از روشهای دیگر یادشده در بند (ب) «روش ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری» یا (بای.او.تای)
است که میتوان آن را ماداولترین شکل صراردادهای مشارکت عمومی– خصویی در نظر گرفت.
این ماده یرفاً ماذکر روش بی.او.تی است و ماذکر گونههای دیگار آن ملال بای.او.او و املاال آن
نشده است .ال اه از ع ارت اخیر بند (ب) مادة  5صانون تشویق که برگشت سرمایه و مناف حایاله
را یرفاً از عملکرد اصاصادی طرح مورد سرمایهگذاری دانساه است ،می توان اسافاده کرد کاه ککار
روش بی.او.تی در این ماده یرفاً اخاصاص به روش سااخت ،بهاره بارداری و واگاذاری معماول
ندارد ،بلکه ناظر به همة روشهای مشابه است ،ملل بی.او.او است .به ع وه ،این صاانون یارفاً باه
بیان کلی روشهای «مشارکت مدنی» و «ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری» اکافا کرده است و دربارة
چگونگی انمامدادن این روشها و تعهدات طرفین اشارهای نکرده است.
همانطور که بیان شد ،بهرهگیری از روش مشارکت عمومی– خصویی در بند (ب) ماادة 121
صانون برنامة پنم توسعه تصریح شده است که ماعاص اً ایان روش باا تفصایل بیشااری در صاوانین
بودجة سالهای  2592تا  2591درج شده است .در بند (ب) مادة  121صانون برنامة پنم توسعه با
بیان کلی دولت را موظب کرده است به منظور افازایش کارآمادی و ارربخشای طارحهاای تملا
داراییهای سرمایهای از روشهای اجرایی مناس

از جمله روشهای مشارکت بخاش عماومای–

خصویی با پیشبینی تامینهای کافی بهره گیرد .اما در این بند به نحوة تحقاق ایان مشاارکت و
نوع تامینهای مورد نظر اشاره نشده است .ال اه در اجرای بند (ب) یادشاده ،ت صارة  291صاانون
بودجة ساال  2592و ت صارة  210صاانون بودجاة ساال ( 2591روزناماة رسامی ،شامارة ،29399
 )2591/5/13و ت صرة  3الیحة بودجة  2595کل کشور ضوابطی را دربارة نحاوة تحقاق مشاارکت
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عمومی -خصویی ،تعهدات طرفین خصویی و دولای و حمایاتهاایی کاه از ایان روش انماام
میگیرد ،مقرر کردند .در ادامه ،صصد داری این موضوع را از نظر امکان یا عدم امکان درج ضاوابط
روش مشارکت عمومی -خصویی در صوانین بودجاه و شارایط و حمایاتهاای منادرج در ایان
صوانین ،نقد و بررسی کنی .
درج مقررات مشارکت عمومی -خصوصی ضمن قوانین بودجة سالیانه

گفای که در پی بند (ب) مادة  121صانون برنامة پنم توسعه به ترتی  ،در صوانین بودجة سالهاای
 2592و  ،2591و الیحااة بودجااة  2595ت صاارههااایی بااه روش مشااارکت عمااومی -خصویاای
اخاصاص یافت .یرفنظر از ضوابطی که در این زمینه در هر ی

از این صوانین مطرح شده است،

این سسال به کهن ما ادر میشود که آیا اساساً طرح ضوابط مشارکت عمومی -خصویی در ضامن
صوانین بودجة سالیانه تأیید می شود یا خیر؟ دلیلی کاه ضاوابط مشاارکت عماومی -خصویای در
صوانین بودجة سالیانه درج شده ،این است که مملز از این طریق به دولت اجازه مایدهاد برخای
طرحهای اصاصادی خود را تأمین مالی کند.
به نظر می رسد این امر به تنهایی دلیل مناس ی برای طرح ضاوابط ایان روش در صاانون بودجاة
سالیانه نیست و ماهیت بودجهای به آن نمیدهد .موضوعات بودجهای احکامیاند که ساازوکارهای
اجرایی نحوة ویول دریافتها و پرداختها را مشخص میکنند و موج ات تسهیل اجرای بودجاه
را فراه میکنند .روش مشارکت عمومی -خصویی بیشار ی

شیوة همکاری طوالنیمادت باین

بخش دولای و خصویی در اجرای پروژههای دولای ،عمومی و رفاهی است .مشاارکت عماومی-
خصویی توأم با ترتی ات صراردادی طوالنیمدتی است کاه آراار آن بسایار فراتار از ساازوکارهای
اجرایی دربارة دریافتها و پرداختها است که باوان در صوانین بودجة سالیانه آنها را صرار داد .باه
ع وه ،صوانین بودجه ،احکامی را در برمیگیرد که مدت اعا ار آنها فقط برای یا

ساال اسات و

پز از سپریشدن این مدت خودبهخود ،بیاعا ار میشود .در حالی که همانطور که گفاای  ،روش
مشارکت صراردادهای طوالنیمدتی را در بر میگیرد که آرار آنها گاه تا دهها سال اسامرار دارد .بار
این اسا  ،پرداخان به این روش در طی صانون بودجه چندان توجیهپذیر به نظر نمیرسد.
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ال اه در صوانین بودجه نیز برخی ت صرهها و بندها ماهیت بودجه ای ندارند کاه باه ت صارههاای
دائمی تع یر میشوند .ت صرههای تیربودجهای بهطور تیرمساقی آرار درآمدی و هزیناهای دارناد و
از این جهت در صوانین بودجه گنمانده می شوند .ایرادی که بر طرح این ت صرهها در صوانین بودجه
وارد است ،آن است که صانونگذار در هیچ جا به ماهیت تیربودجهای آنها اشاره نکرده است ،حای
به دائمیبودن اعا ار آنها تصریح نکرده است .همانطور که در اظهارنظر شورای نگه ان بیان شاده
است ،اینگونه ت صرهها باید در صوانین مربوط به خود ،نه در صانون بودجه مطرح و ایا ح شاوند.
اما گاهی این احکام ،بهدلیل تشریفات کمار در رسیدگی و اخذ نایمة سری تر ،ضمن صوانین بودجة
سالیانه مطرح میشوند (اظهار نظر کارشناسی دربارة الیحة بودجة کل کشور .)2591/21/1 ،از نظار
شورای نگه ان ،پرداخان به روش مشارکت با توجه به تعهادات و آراار طاوالنیمادتی کاه ایمااد
میکند ،نیازمند تصوی

صانون دائمی است ( بررسای ایارادات شاورای نگه اان بار الیحاة بودجاه،

 .)2591/22/1بنابراین ،اگر به رویة مرسوم ساال هاای اخیار ضاوابط مرباوط باه روش مشاارکت
عمومی -خصویی طی صانون بودجه مطرح شود ،این ضوابط برخ ف خود صانون بودجه که اعا ار
یکساله دارد ،باید اعا اری فراتر از یکسال و حای دائمی داشاه باشد.
از منظر دیگر ،درج ضوابط مشاارکت عماومی – خصویای در صاوانین بودجاة ساالیانه ر اات
حقوصی الزم را برای همکاری بلندمدت بین بخش خصویی و عمومی فراه نمایکناد و در ایان
یورت ،هیچ سرمایهگذاری حاضر نخواهد شد چنین مخاطرة باالیی را بپاذیرد و سارمایة خاود را
سارمایهگاذار در

در مسیری وارد کند که صوانین ناظر به آن صوانینی موصای و با دوام یکساله باشاند.
جایی حاضر به سرمایهگذاری میشود که ر ات نس ی بر صوانین و شرایط موجاود برصارار باشاد .در
وضعیای که اطمینانی به وجود صاوانین فعلای بارای ساالهاای بعاد نیسات ،چگوناه مایتاوان از
سرمایهگذاران اناظار سرمایهگذاری با روشهای طوالنیمدت مشارکت عمومی -خصویی داشت.
شورای نگه ان به این ایراد در بررسی الیحة بودجة  2595کل کشور بهطور خاص توجه کرد و
بر همین اسا  ،ت صرة  3الیحة بودجه که به روش مشارکت عمومی -خصویی و ضوابط اجرایی
آن را بیان می کرد ،در صانون بودجة  2595حذف شد .با این ویب ،در حال حاضر دربارة ضاوابط
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کلی مربوط به روش مشارکت عمومی  -خصویی صانون اجراشدنی در کشور موجود نمیباشاد و
از این جهت ضرورت دارد با بررسی دصیاق نیازهاا و امکاناات موجاود در زمیناة روش مشاارکت
عمومی -خصویی ،صانونی خاص و دائمی در این زمینه تصوی

شود.

اخیراً دولت «الیحة الحاق موادی به صانون تنظی بخشی از مقررات مالی دولت» را باه مملاز
شورای اس می تسلی کرده است که دریدد است هماة ت صارههاای دائمای را از صاوانین بودجاه
خارج ،و تحت این الیحه تصوی

کند .در این الیحه ضوابط مشارکت عمومی -خصویی تصریح

نشده است ،ولی در مادة  50این الیحه بیان شده است« :به دولت اجازه داده میشود اصادامات زیار
را به عمل آورد :الب) واگذاری طرحهای تمل
و آمادة بهرهب رداری در صال

دارایی سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشاده

صراردادها و شرایط مورد تصوی

شورای اصاصاد با تعیین نحوة تاأمین

مالی دور ساخت (فاینانز) ،پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت صارارداد باا
رعایت اساانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایااً واگذاری طرح پز از دورة صرارداد به بخاش
تیردولای».
الگوهای مختلف مشارکت عمومی– خصوصی از منظر قوانین

همان طور که بیان شد ،مشارکت عمومی– خصویی ترتی ات صراردادی طوالنیمدت میان نهادهاای
بخش دولای و بخش خصویی است که ایوالً با هدف تاأمین ماالی ،طراحای ،عملیااتیکاردن و
بهرهبرداری از تأسیسات زیربنایی و خادماتی انماام مایگیارد ( .)ADB, 2006, p.15در احاداأ و
تأمین مالی پرونده هاای خادماتی و زیربناایی باا روش مشاارکت عماومی– خصویای ،از آتااز،
الگوهای گوناگونی بهکار گرفاه میشود و در هر ی
حدودی مافاوت است .پیش از اناخاب هر ی

از آنها تعهدات دولت بخاش خصویای تاا

از روشهای مشارکای ،باید هزینهها و مناف روش

موردنظر در مقابل روش های دیگر مقایسه شود ،ساپز ،از میاان گزیناههاای مخالاب مشاارکت،
مناس ترین گزینه که تطابق بیشاری با اهداف پروژه و خواساههاای طارفین دارد ،برگزیاده شاود.
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برخی الگوهای مشارکت در کشورهای خاص ماداولترند ،برای نمونه میتاوان باه «روش تاأمین
مالی خصویی» اشاره کرد که در کشور انگلساان بیش از نقاط دیگر ماداول است .برخای دیگار
در سطح وسیعی از کشورها کاربرد دارند .از ماداولترین الگوهای مشاارکت عماومی– خصویای
میتوان به روش بی.او.تی ،بی.او.او ،بی.او.او.تی و بی.تی.او اشاره کرد (شیروی.)2531 ،
به برخی از این الگوها در صوانین ایران به طور خاص توجاه شاده اسات .بناد (ب) ماادة 121
صانون برنامة پنم توسعه در این زمینه مقرر مایکناد« :دولات موظاب اسات باه منظاور افازایش
کارآمدی و ارربخشی طرحهای تمل

داراییهای سارمایهای روشهاای اجرایای مناسا

از ص یال

«تأمین مناب مالی ،ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری»« ،تأمین مناب ماالی ،سااخت و بهارهبارداری»،
«طرح و ساخت کلید در دست»« ،مشارکت بخش عمومی– خصویی» ،یا «ساخت ،بهرهبارداری و
مالکیت» را با پیشبینی تامینهای کافی بهکارگیرد».
این صانون به چند نمونه از الگوهای مشارکت عمومی– خصویی اشاره کرده است .نحوة بیاان
ماده طوری است که روش مشارکت بخش عمومی– خصویی باه عناوان روشای در کناار چهاار
روش دیگر یادشده در بند (ب) ککر شده است و این تردیاد را در کهان ایمااد مایکناد کاه آیاا
روشهای یادشدة دیگر در این بند ،روش مشارکت عمومی– خصویی تلقی نمیشوند .روشهای
«تأمین مناب مالی ،ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری»« ،تأمین مناب مالی ،سااخت و بهارهبارداری» و
«ساخت ،بهرهبرداری و مالکیت» از جمله روشهای مندرج در این تقسی بندی است .در هر ی

از

این روشها بخش خصویی بساه به نوع صرارداد تأمین مالی ،سااخت و بهارهبارداری از پاروژه و
احاماالً واگذاری آن را پز از طی مدت صرارداد برعهده میگیرد و بخش دولای نیاز باا توجاه باه
توافق انمام گرفاه ممکن است در تأمین مالی پروژه مشارکت کند یا زمین ماورد نیااز را در اخایاار
)1. Private-Finance-Initiative (PFI
2. Build-Operate-Transfer
3. Build-Own-Operate
4. Build-Own- Operate-Transfer
5. Build- Transfer- Operate
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سرمایه گذاران صرار دهد .تنها روشی که نمی توان آن را در عداد مشارکت عمومی-خصویی تلقای
کرد ،روش «طرح و ساخت کلید در دست» است که مسئولیت طراحی و اجرا باهطاور کامال بار
عهدة بخش خصویی (پیمانکار) است ،به طوری که پز از تکمیل پاروژه ،کارفرماا کاه در اینماا
یکی از دساگاههای دولای است ،فقط با چرخانادن یا

کلیاد باواناد بهارهبارداری از تساهی ت

اجراشده را آتاز کند .در این روش که بسیار ماداول است ،بودجاة اجارای طارح از منااب دولاای
تأمین میشود و از مصادیق روشن صراردادهای طراحی ،تأمین کاال و ساخت (ایی پی سی) است.
بهطور کلی ،میتوان گفت هرگونه همکاری و مشارکت بین بخش عمومی و خصویی کاه در
راساای اجرای پروژه های مخالب و با ایماد تعهدات ماقابل برای دو طرف باشد ،در صلمارو روش
مشارکت عمومی–خصویی صرار میگیرند .به نظر میرساد هادف صانوگاذار از تصاریح باه چناد
روش از روشهای مشارکت در کنار روش مشارکت عماومی -خصویای تأکیاد خااص بار ایان
روشها و شاید شناخاهشدهتربودن این روشها برای دساگاههای دولای باشاد ،ناه جاداکردن ایان
روشها از روشهای مشارکت عمومی– خصویی .ع وه بر اینکه روشهای یادشده در ایان بناد
به نحو تملیلی و با ع ارت «از ص یل» بیاان شاده اسات .بار ایان اساا  ،منعای وجاود نادارد کاه
دساگاه های دولای باوانند با توجه به شرایط و اهداف پروژه هر ی

از انواع مخالاب صراردادهاای

مشارکت عمومی– خصویی را که به هدف ایشان نزدی تر است ،اناخاب کنند.
در بند  210-2صانون بودجة  2591نیز به برخی الگوهای مشارکت عمومی – خصویی اشااره
شده است .در این بند بیان شده است« :کلیة دساگاههای اجرایی مکلفند صرارداد تأمین منااب ماالی،
اجرا و بهرهبرداری طرحها (پروژهها) را به شرکت پروژه یاح

یا حیت کاه یارفاً باه هماین

منظور تأسیز می شود ،واگذار کنند و با آنها برای پیشخرید تأسیسات احداری (نوع الب) ،اجاره
درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) ،خرید درازمدت و یا پیشخریاد کااال و خادمات
تولیدی آن طرح (نوع ج) ،به ود کارایی آب و انرژی (ناوع د) و یاا ساایر اناواع مشاارکت بخاش
)1. Turnkey (Design and Bvild
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عمومی با بخش خصویی برای ارائة خدمات عمومی (نوعها) اصدام کنند» .در ایان بناد الگوهاای
مخالب مشارکت عمومی– خصویی با عناوین «الب ،ب ،ج و د» نامگذاری شدهاناد و در پایاان،
روشهای دیگر مشارکت عمومی– خصویی برای عرضة خدمات عمومی را باا عناوان «ناوعهاا»
مشخص شده است .وجه مشارک این روشها همان طاور کاه یادر بناد یادشاده بیاان مایشاود،
واگذاری صرارداد تأمین مالی ،اجرا و بهرهبرداری از طرحها به شرکت پروژة مورد نظر اسات .ال ااه
ع وه بر موارد یادشده ممکن است تعهدات دیگری نیز در زمینة طراحی ،ساخت یا توسعة پاروژه
بر عهدة بخش خصویی نهاده شود ،یا دولت در انمام دادن ماوارد یادشاده مشاارکت کناد ،بارای
نمونه بخشی از مناب مالی مورد نیاز طرح مورد نظر را برعهده گیرد.
سسالی که دربارة این روش تقسی بندی به کهن ما ادر میشود آن است کاه صانونگاذار بار چاه
م نایی برخی الگوهای مشارکت را از الگوهای دیگر تفکی
ویژگیها و یا آرار هر ی

کرده است؟ آیا صانونگذار با توجاه باه

از این الگوها چنین تقسی بندی کرده است ،یا ایان تقسای بنادی م ناای

دیگری دارد؟ در تقسی بندی از روش مشارکت عمومی -خصویی که توسط یندوق باینالمللای
پول انمام گرفاه است ،روش مشارکت با توجه به حدود تعهدات بخش عماومی و خصویای باه
سه گروه تقسی شده است ( .(IMF, 2011, p.8در گروه اول ،بخش خصویی تعهد میکناد پاروژه
را پز از ساخت و احاماالً بهرهبرداری به دولت واگذار کند .اما در روشهای دوم و ساوم بخاش
خصویی الزامی به واگذاری پروژه به دولت ندارد .در روش دوم ،بخش خصویی پروژة موجاود
را از دولت خریداری یا اجاره می کند و آن را بازسازی و نوسازی میکند ،یا توسعه میدهد .اما در
روش سوم ،بخش خصویی طراحی ،ساخت ،تأمین مالی ،بهرهبرداری و مالکیت پروژه را بر عهده
میگیرد ) .(Anibel, 2011, p.4شایان ککر است این تقسی بندی باا تقسای بنادی منادرج در صاانون
بودجة سال  2591ایران تفاوت اساسی دارد.
در صانون بودجة سال  2591ایران وجود برخای ویژگایهاا در الگوهاای «الاب تاا د» موجا
تفکی

آنها از الگوهای دیگر مشارکت شده است .در روشهای الب ،ب و ج ،تأسیسات ،کاال یاا

خدماتی توسط بخش خصویی عرضه میشود و بخش دولای آنها را از این بخش خریاداری یاا
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اجاره می کند .این روشها با اندکی تفاوت در بند  291-5صانون بودجة ساال  2592و بناد (الاب)
ت صرة  3الیحة بودجة  2595بیان شده است .در روش الب دولت ،صراردادی به منظور پایشخریاد
تأسیسات احداری توسط شرکت پروژه با این شرکت منعقاد مایکناد و هماین تعهاد پایشخریاد
تأسیسات احداری توسط دولت عامل ایلی ترتی
برای ملال دولت ساخت ی

بخش خصویی به ایماد این تأسیسات اسات.

ممام تفریحی را به شرکای که به همین منظور تأسیز شاده اسات،

واگذار می کند و در مقابل ،تأسیساتی را که در آینده احداأ میشود ،پیشخرید میکند ،یا به خرید
آن تعهد می کند .این پیش خرید ممکن است یرفاً تعهد به خرید در آینده باشد ،باا صیمات معینای
باشد ،یا بخشی از رمن معامله به شرکت پروژه پرداخت شود ،که در ایان یاورت ،دولات دریاد
معینی از مناب مورد نیاز پروژه را تأمین کند و بقیة مناب مورد نیاز ط ق توافق ،توسط شرکت ماورد
نظر تأمین میشود .تا زمانی که تأسیساتی ایمادنشده ،چون هنوز مالی وجود خارجی ندارد و حاق
به آنچه موجود است ،تعلق میگیرد ،نه به آنچه هنوز موجود نشده است ،لذا مالکیای نیز نس ت باه
تأسیساتی که صرار است در آینده ایماد شود ،تحقق پیدا نمایکناد .اماا ایمااد مالکیات نسا ت باه
تأسیسات برای دولت همزمان با احداأ آن انمام میگیرد.
روش الب تا حدودی به روش اول در تقسی بندی یندوق بینالمللی پاول نزدیا

اسات .در

روش اول بخش خصویی تعهد می کند پروژه را پز از ساخت به دولات واگاذار کناد .در روش
الب نیز شرکت پروژه موظب است تأسیساتی را به منظور واگذاری به دولات احاداأ نکناد .اماا
تفاوتی ک ه بین این دو روش وجود دارد ع ارت از آنست که در روش اول بخش خصویای اباادا
پروژة مورد نظر را احداأ می کند و پز از ساخت و احاماالً مدتی بهرهبارداری ،آن را باه دولات
واگذار می کند ،اما در روش الب تأسیسات به محض ایماد به دولت مناقل می کند و اساساً مالکیت
از همان ابادا برای دولت ایماد میشود .بر این اسا  ،در روش اخیر امکان اعمال حق مالکیت یاا
بهرهبرداری بخش خصویی از پروژة مورد نظر وجود ندارد.
پیش خرید کاال و خدمات تولیدی طرح ،روش دیگری از مشارکت عمومی -خصویای اسات
که در صوانین یادشده با عنوان نوع ج بیان شده است .در این روش دولت ماعهد میشاود کاالهاا و
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خدمات طرح را پیشخرید کند .این پیشخرید ممکن است همراه با پرداخت بخشی از رمن آن در
زمان انعقاد صرارداد باشد ،یا دولت یرفاً ماعهد می شود در آینده آنها را خریداری کناد .تعهاد باه
خرید طوالنیمدت کاالها و خدمات پروژه توسط دولت باعث خواهد شد پروژه توجیاه اصاصاادی
پیدا کند و بخش خصویی رات

به سرمایهگذاری شود .با توجه به اینکه دولت به پیشخریاد یاا

خرید طوالنی مدت کاالها و خدمات عرضاهشاده اصادام مای کناد ،ممکان اسات م لرای را بابات
پیشخرید یا خرید طوالنیمدت پرداخت کند .این م لغ دریدی از مناب مالی مورد نیااز پاروژه را
تأمین میکند .بقیة مناب موردنیاز توسط بخش خصویی و با بهکارگیری سرمایة شارکت یاا منااب
تأمین مالی داخلی و بینالمللی انمام میگیرد.
در الگوی دیگری که با عنوان «نوع ب» در این صوانین شناخاه شده اسات ،هماه یاا بخشای از
تأسیسات احداری به یورت طوالنیمدت به یکی از دساگاههای دولای اجاره داده میشود .در ایان
روش تأسیسات مورد نیاز دساگاههای دولای توسط شرکت پروژه احداأ مای شاود و مالکیات آن
نیز برای این شرکت باصی می ماند ،اما به یورت طوالنی مدت به دساگاه دولای مربوطه اجااره داده
می شود .تعهد دساگاه دولای به اجارة تأسیسات باعث می شود پروژه توجیه اصاصاادی پیادا کناد و
بخش خصویی نس ت به سرمایه گذاری و اجرای پروژه تمایل یابد .از آنما که تأسیسات احاداری
با سرمایة بخش خصویی اجرا می شود ،مالکیت آن ها باه بخاش خصویای تعلاق دارد و بخاش
دولای مناف طوالنیمدت آن را خریداری کرده است .بر این اسا  ،شرکت پروژه میتواند پاز از
سپریشدن مدت اجاره ،آن را به دولت یا به دیگران اجاره دهد یا سایر انافاعات را بنماید .در ایان
روش دولت موظب نیست در تأمین مالی مناب مورد نیاز اجرای پاروژه مشاارکت کناد ولای بایاد
اجارة آن را پز از ساخت تامین کند.
تعهد دولت به خرید یا اجارة طوالنیمدت یا پیشخرید تأسیسات ،کاالهاا و خادمات تولیادی
طرح نقش تعیاین کنناده ای در تحقاق روش مشاارکت عماومی-خصویای دارد و باعاث تمایال
سرمایهگذاران به انعقاد چنین صراردادهایی میشود .همین اطمیناان خااطر بخاش خصویای را باه
واردکردن سرمایه در این پروژهها ترتی

میکند ،زیرا تأسیساتی که با روشهای یادشاده احاداأ
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می شود یا کاال و خدماتی که به واسطة اجرای پروژه عرضه میگردد ،عمدتاً جزء آن دساه کاالها و
خدماتی هساند که ممکن است مصرف کننادة خصویای در باازار آزاد نداشااه باشاد و فقاط باه
سفارش و با حمایت دولت اجرا میشوند .دولت با تامین خرید کاالها و خدمات تولیادی طارح
یا خرید یا اجارة تأسیسات احداری و تامین جن ة سودآوری پروژه ،سرمایه گاذاران خصویای را
مامایل به سرمایهگذاری ،اجرا و بهرهبرداری از پروژه میکند.
نوع د یعنی «روش به ود کارایی آب و انرژی» ویژگیهای مافاوتی از الگوهای دیگر مشاارکت
دارد و به نظر میرسد دلیل تصریح جداگاناه باه ایان روش نیاز هماین ویژگایهاا باشاد .بخاش
خصویی در این بخش میکوشد با بهکارگیری فنون و روشهای ناوین در مصارف آب و انارژی
یرفهجویی کند و کارایی این مناب را به ود بخشد .بهطاوری کاه باه تصاریح بناد  210-7صاانون
بودجة سال  ،2591برناده در مناصصاه ،بار اساا

مناسا تارین نسا ت ارزش حاال بازپرداخات

پیشنهادی به ارزش حال هزینههای آب و انرژی یرفهجویی شده خواهد بود و پرداختهاای ایان
نوع صراردادها یرفاً بر اسا

و از محل منااب حایال از یارفهجاویی ناشای از اجارای صارارداد

کیربط انمام میگیرد( .ت صرة بند  )210-3این روش در صانون بودجة  2592اشااره نشاده اسات،
ولی در بند  210-2صانون بودجة  2591و الیحة بودجة  2595در کنار روشهای دیگار ککار شاده
است.
روشهای دیگر مشارکت عمومی -خصویی که دربرگیرندة الگوهای ماعددی است باا عناوان
نوع ها نامگذاری شده است .این تع یر را می توان در بند الب ت صارة  3الیحاة بودجاة  2595نیاز
مشاهده کرد .این مورد طیب وسیعی از روشهای مشارکت عمومی -خصویای شاامل مایشاود.
میتوان گفت هر روش مشارکت عمومی -خصویی تیر از روشهای مندرج در روشهاای الاب
تا د ،در صلمرو نوع ها صرار میگیرد .با گسارة وسیعی که روشهای مشمول نوع ها دارند ،هر یا
آرار و تعهدات مافاوت دارند .به نظر میرسد همة روشهایی که در تقسی بندی یندوق بینالمللی
پول با عنوان اول ،دوم و سوم نامیده شدهاند ،تیر از مواردی که احیاناً در کیل روشهای الب تاا د
صرار میگیرند ،در صلمرو نوع ها صرار میگیرند .گویا صانونگذار با هدف ترتی

سارمایهگاذاران باه
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بهکارگیری این روشها در پروژههای مخالب و ایماد امکان برای دسااگاههاای دولاای در جهات
اناخاب ماناس ترین نوع صارارداد مشاارکت عماومی -خصویای محادودیت خایای را درباارة
اناخاب نوع روش مشارکت صرار نداده است و امکان مشارکت بخاش عماومی و خصویای را در
هر ی

از صال های روش مشارکت عمومی -خصویی امکانپاذیر دانسااه اسات .ال ااه در اداماة

بندها و ت صرههای مورد بحث صانون بودجه ،صیودی بر چگاونگی اجارای ایان روش لحااه شاده
است ،که خواهناخواه برخی روشهای مشارکت را از شمول این بند خارج مایکناد .بارای نموناه
می توان به واگذاری زمین مورد نیاز برای مدت مشخص به شرکت پروژه (منادرج در بناد 291-2
صانون بودجة  ،2592بند  210-5صانون بودجة  ،2591بند الب ت صرة  3الیحة بودجة  )2595یا الزام
بخش خصویی به تأمین مالی پروژه (منادرج در بناد  ،291-1صاانون بودجاة  ،2592بناد 210-1
صانون بودجة  ،2591بند ب ت صرة  3الیحة بودجة  )2595اشاره کرد .بر این اسا  ،روشهایی کاه
مالکیت زمین بهطور موبد به بخش خصویی واگذار می شود و روشهای دیگری که به هار دلیال
مشمول شرایط این صانون صرار نمیگیرد ،از صلمرو این بند خارج میشود.
اگر چه به دالیلی که اشاره کردی ت صرة ( )3الیحة بودجة  ،2595درنهایت ،در صاانون بودجاة
سال ( 2595روزنامة رسمی ،شمارة  )2595/21/21 ،19299حاذف شاد ،باه جهات ارت ااطی کاه
روش های مشارکت عمومی– خصویی با م احث بودجهای پیدا میکند در ت صرههای دیگار ایان
صانون میتوان نمونههایی از توجه به روش مشارکت عماومی– خصویای و اناواع آن را مشااهده
کرد .در این زمینه میتوان به بند (ص) ت صرة  5این صانون یادشده اشاره کرد کاه باه دسااگاههاای
اجرایی و همة دارندگان ردیب در این صانون و پیوستهای آن اجازه داده است طارحهاای تملا
داراییهای سرمایه ای خود در حوزههای فرهنگی ،آموزشی ،درمانی ،ورزشای و خادماتی و ماوارد
مشابه دیگر را که کمار از پنماه درید پیشرفت داشاهاند ،به بخشهای خصویای یاا تعااونی باه
یورت فروش یا اجارة بلندمدت حداصل دهساله از طریق مزایدة عمومی واگذار کنند تاا باا حفا
کاربری موجود ،آن را تکمیل کنند و از آن بهرهبرداری کنند (خ یة مذاکرات جلسة شامارة 232
مملز .)2595/22/20 ،در این راساا ،محل اجرای پروژه و تأسیساات نیماه تماام آن باه یاورت
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فروش یا اجاره بلندمدت در اخایار بخش خصویی یا تعاونی صرار میگیرد .اجرای این بند مناوط
به آییننامه ای خواهد بود که در آن روش تعیاین صیمات ،اعطاای تخفیفاات و تساهی ت ،تقسایط
تعهدات ماقاضیان و مواردی از این ص یل تعیین شده است .بر این اسا  ،دساگاه دولای ماورد نظار
موظب است ع وه بر واگذاری طرح مورد نظر ،تخفیفات و تسهی تی را نیز برای شارکت طارف
صرارداد در نظر گیرد .از آنما که طرحهای مورد بحث از طرحهای تملا

دارایایهاای سارمایهای

دساگاههای مخالب دولای اسات ،باهطاور معماول ،هماین دسااگاههاا پاز از تکمیال ،خادمات
عرضهشده توسط این طرحها را از شرکت پروژه خریداری میکنناد و ایان در صارارداد باه عناوان
تعهدی بر عهدة بخش دولای درج میشود .ال اه خرید خدمات طرح توسط دساگاههاای دولاای در
این ت صره تصریح نشده است ،اما با توجه به اینکه طرح مورد نظر از طرحهای تمل

داراییهاای

سرمایه ای دساگاه طرف صرارداد است که با توجه به نیازی که به خدمات این پروژه داشااه اسات،
تکمیل آن را به بخش خصویی سپرده است ،اسافادهکننده از خدمات پروژة مورد نظر نیز باهطاور
معمول ،همین دساگاه خواهد بود.
با توجه به تعهداتی که در این بند بر عهدة بخش خصویی و دولای صرار مایگیارد ،مایتاوان
صراردادهای یادشده را نوعی صرارداد مشارکت عمومی -خصویی تلقی کارد .در حقیقات ،در ایان
روش بخش خصویی یا تعاونی تکمیل طرحهای نیمهتمام دولای را بر عهده مای گیارد و پاز از
تکمیل ،با توجه به نوع صرارداد منعقدشده بین این بخش و دساگاه دولای مربوطه به یاورت موباد
یا مدت معین از طرح بهرهبرداری میکند .دولت نیز محال اجارای پاروژه و تأسیساات نیماهتماام
موجود در آن را از طریق مزایده و به منظور تکمیل و بهرهبرداری در اخایاار بخاش خصویای یاا
تعاونی صرار میدهد .به ع وه ،دولت موظب است تخفیفات و تسهی تی در راساای اجرای پاروژه
برای شرکت مورد نظر در نظر گیرد و احامااالً خادمات عرضاهشاده توساط طارح ماورد نظار را
خریداری کند .با این ویب ،سااخاار طارح ماورد نظار مایتواناد باا روش مشاارکت عماومی-
خصویی که دربرگیرندة مشارکت دو بخش عمومی و خصویی به منظور اجرای پاروژة خایای
است ،انط اق داشاه باشد.
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بند (ق) ت صرة  1صانون بودجة  2595به وزارت نفت اجازه داده شاده اسات

از طریق شرکتهای دولای کیربط برای اجرای طرحهای نفت و گااز تاا ساقب یکصاد میلیاارد
دالر ...اصدام به سرمایه گذاری به روش بیا ماقابال ،سااخت ،بهارهبارداری و تحویال ) ،(BOTیاا
روشهای موضوع بند (ب) مادة  121صانون برنامة پنجسالة پنم توسعة جمهوری اس می ایران باا
تامین خرید محصول ،اجازه به فروش داخلی یا یادرات برای بلندمدت (حداصل دهسال) صرارداد
منعقد و یا مموزهای الزم را برای سرمایهگذاری یادر کند .بخش پایانی این بند نیز به شرکتهای
تابعه و وابساة وزارت نفت اجازه داده است با رعایت صانون اجرای سیاساتهاای کلای ایال 11
صانون اساسی با سرمایهگذار بخش تیردولای مشارکت کنند (خ یة مذاکرات جلساة شامارة 270
مملز .)2595/22/20 ،بر اسا

این بند صانونگذار به شرکتهای دولای زیرممموعة وزارت نفت

اجازه داده است در طرحهای نفت و گاز با رعایت شرایط مقارر روشهاای یادشاده در بناد (ب)
مادة  121صانون برنامة پنم که شرح داده شد ،در کنار روش بی ماقابل و بی.او.تای (کاه یکای از
روش های مشارکت عمومی– خصویی اسات) را باهکاار گیرناد .بناابراین ،شارکتهاای دولاای
زیرممموعة وزارت نفت میتوانند در پروژههای نفت و گاز از هر ی
روشهای مشارکت عمومی-خصویی صرار میگیرد ،ماناس

از روشهایی که در صلمارو

با پروژة مورد نظر بهره گیرند.

پروژههای موضوع مشارکت عمومی– خصوصی

امروزه اصاصادهای توسعهیافاة دنیا بهطور روزافزون ،صراردادهای مشارکت عماومی– خصویای در
حوزههای گوناگون را بهکار میگیرند .از ساخت جادههای درونشاهری و باینشاهری گرفااه ،تاا
نوسازی و احیای بافتهای فرسودة شهری ،و از ارتقای تأسیسات زیربناایی گرفااه ،تاا احاداأ و
بهسازی مراکز خدماتی مانند مراکز تفریحی و اصامای .کشورهای در حاال توساعه نیاز باه اهمیات
چنین صراردادهایی پی بردهاند و می کوشند بهطور جدی ،از این روش در پروژههای مخالاب بهاره
گیرند.
نمونههای فراوانی از کاربرد این روش در پروژههای زیرساخای مانند ایمااد خطاوط ارت ااطی،
فرودگاهها یا تأمین آب و برق یا پروژههای مرت ط با عرضة خدمات مانناد پاروژههاای مارت ط باا
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ینعت گردشگری می توان یافت .برای نمونه میتوان به راهاندازی فرودگاه بینالمللی در هام ورگ
آلمان ،احداأ بازار عمومی در کشور فیلیپین ( )UNDP, 2008, p.50و احاداأ راهآهان پرپیناان -
فیگورا

بین دو کشور فرانسه و اسپانیا

(Commission, 2004

 )Europeanاشاره کرد که همگی با

روش مشارکت عمومی -خصویی انمام گرفاهاند.
ال اه دولتها با توجه به سیاستها و برنامههای اصاصادیشان ممکن است از اجرای پروژههاای
مشارکت عمومی -خصویی در حوزههای خایی حمایت بیشاری کنند یا اساسااً انماامدادن ایان
صراردادها را به صلمروهای خایی محدود کنند ،یا آنکه روشهای خااص از مشاارکت را مشامول
حمایتها و تسهی ت خود صرار دهند .برای نمونه بهکارگیری روش مشارکت عمومی– خصویای
در کشور اسارالیا باید با رعایت آن دساه از سیاستهای کلی انماام گیارد کاه «ساازمان مشاارکت
عمومی– خصویی ملی» و «سازمان زیرساختهای اسارالیا» اب غ می کنناد .در ایان کشاور بارای
عرضة خدمات در حوزههای گساردهای از جمله احداأ و بهرهبرداری از پروژههایی مانند جادهها،
فرودگاهها و راهآهن و نیز تأسیسات زیرساخای اجاماعی (مدار  ،بیمارساانهاا ،زنادانهاا و جاز
آن) این شیوه بهکارگرفاه میشود.
کارشناسان ایرلندی با بررسی تمارت بینالمللی مشارکت عمومی– خصویای باه ایان نایماه
رسیدند که در این کشور میتوان در حوزههای حملونقل عماومی ،سااخت جااده ،سیساا آب و
فاض ب و پارکینگهای عمومی این مادل را باهکاار گرفااه اسات .بناابراین ،پیشانهاد سااخت و
راهاندازی ممموعهای از پروژهها را به یورت آزمایشی با این شیوه به دولت عرضه کنند (

Teresa

 .)Ter – minassian, 2004, p.148دولت ویانام جهت تشویق بخش خصویی به منظاور مشاارکت
در پروژه هایی که از نوع بی.او.تی باشند ،اصداماتی تشویقی پیشبینی کارده اسات .اصاداماتی مانناد
معافیت از پرداخت عوارض و مالیات بر درآمد بارای  1یاا  3ساال بار حسا

اهمیات پاروژه و

معافیت گمرکی دساگاهها و تمهیزات مورد نیاز پروژه.
1. Perpignan- Figueras
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در ایران ،به موج

برنامههای پنجساله توسعه و صوانین بودجة سالیانه زمینههایی را کاه امکاان

بهکارگیری مشارکت عمومی -خصویی در آنها مماز شده ،مقرر شاده اسات .ماادة ( )11صاانون
برنامة چهارم توسعة جمهوری اس می ایران (روزناماة رسامی ،شامارة  )2535 /7/19 ،27573باه
دولت اجازه داده بود در صلمرو فعالیت های تولیدی اع از ینعای ،معادنی ،کشااورزی ،زیربناایی،
خدمات و فناوری اط عات ،زمینههای الزم را از طریق مذکور در بند (ب) مادة  5صانون تشاویق و
حمایت سرمایهگذاری خارجی فراه کند .بر این اسا  ،روش مشارکت مدنی ،صرارداد بی.او.تی و
صراردادهای مشابه دیگر آن می تواند به عنوان یکی از روشهای یادشده در بند (ب) ماادة  5صاانون
تشویق در هر ی

از فعالیتهای ینعای ،معدنی ،کشاورزی ،زیربنایی ،خدمات و فناوری اط عات

بهکار گیرد و دولت موظب شده بود زمینههای الزم برای این موضوع را فراه کند.
از زمینه های دیگری که صانون برنامة چهارم توسعه بهرهگیری از روش مشارکت بخش دولای و
خصویی را تمویز کرده بود ،ایماد مراکز حف آرار و فرهنگ ایلی در شهرساانهاا و اسااانهاای
کشور از ص یل دهکدة توریسای ،مراکز و اطراقهای تفرجگاهی ایلی ،ماوزه و نمایشاگاه اسات .باه
موج

بند (ی) مادة  221این صانون «مشاارکت بخاش دولاای و خصویای و واگاذاری زماین و

اعطای تسهی ت به بخش خصویی برای اجرای این گونه پروژهها ب مان است» .به ع وه ،دولت
میتواند وظایب مربوط به امور تصدیهای اجاماعی ،فرهنگی و خدماتی را باا باهکاارگیری روش
مشارکت با بخش تیردولای از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تمهیزات و مناب فیزیکی انماام
دهد .با وجود توجه برخی مواد صانون برنامة چهارم توسعه به روش مشارکت دولاای -خصویای،
در طول مدت اجرای برنامة چهارم ،سازوکار اجرایی چندانی برای اجراییکردن این مواد مقرر نشد
و در صوانین بودجة سالیانه نیز بودجاه یاا ترتی اات خایای در جهات باهکاارگیری ایان روش در
پروژههای یادشده در صانون برنامة چهارم در نظر گرفاه نشد.
در صانون برنامة پنم توسعه ه می توان موادی را مشاهده کرد که دربارة پروژههای خایی باه
بهره گیری از روش مشارکت توجه کرده است .برای ملال مادة ( )217این صاانون باه وزارت نفات
اجازه داده است دربارة تکمیل پاالیشگاههای میعانات گازی ،از مشارکت بخشهاای خصویای و
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تعاونی بهره گیرد .این ماده به دولت (وزارت نفت) امکان داده است برای تکمیال پاالیشاگاههاای
میعانات گازی از روشهای مشارکت بخش عمومی -خصویی بهاره گیارد .هماینطاور در ماادة
( )201این صانون امکان واگذاری بخشی از پروژههای تمهیز ،به ود و افزایش زیرساخت به بخاش
خصویی و تعاونی در صال

روشهایی مانند مشارکت ،ساخت ،بهرهبرداری ،اناقال ) (BOTو جاز

آن با واگذاری امایازاتی مانند بهکارگیری زیربناهای حملونقل ریلی و اناقال حاق دسارسای آن تاا
اساه ک کامل سرمایه و سود مورد توافق پیشبینی شده است .ایان مااده نیاز در بردارنادة امکاان
واگذاری پروژه های زیرساخت در حوزة حمال و نقال باه بخاش خصویای و مشاارکت بخاش
خصویی و دولای در این زمینه است .در این زمینه می تاوان باه بخاش خصویای امکاان داد تاا
اساه ک کامل سرمایه و سود مورد توافق ،زیربناهای حملونقل بهکار گرفاه و امکان واگذاری این
حق را به دیگران نیز داشاه باشد .به ع وه ،امایازات درنظرگرفاهشده به این موارد محدود نیست و
صانونگذار از باب تملیل به این امایاز اشاره کرده است .این امر را میتوان از ع اارت «باا واگاذاری
امایازاتی نظیر »...اسان اط کرد .بر این اسا  ،با توجه به توافق انمامگرفاه بین بخاش خصویای و
دولای ،و با توجه به نوع پروژة مورد نظر ،میتوان امایازات دیگری نیز بارای بخاش خصویای در
نظر گرفت.
اما مادة مهمی که دربارة روش مشارکت عمومی -خصویی در صانون برناماة پانم بیاان شاده
است ،بند (ب) مادة  121این صانون است که ص ً بررسی شد .در این مااده باهکاارگیری مشاارکت
عمومی -خصویی در «طرحهای تمل

داراییهای سرمایهای» مقارر شاده اسات .در بناد ()210

صانون بودجة سال  2591که در اجرای بند (ب) مزبور تصوی

شده است ،نیز به طرحهاای تملا

داراییهای سرمایه ای اشاره شده است و دساگاههای اجرایی مکلب شدهاند برای شاروع عملیاات
اجرایی پروژهها و طرحهای تمل

دارایی سرمایهای ملی خود ،یا طرحهای بزرگ مصوب (ممما

و یا دولت از محل مناب داخلی) شرکتهای دولاای از روشهاای منادرج در بناد ( 210-2اناواع
روشهای مشارکت عمومی -خصویی) اسافاده کنند.
حال باید دید طرحهای تمل

دارایی سرمایه ای چه طرحهایی اند کاه صانونگاذار دسااگاههاای
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اجرایی را به بهکارگیری روش مشارکت عمومی– خصویی را دربارة این طارحهاا مکلاب کارده
داراییهای سرمایهای آن دساه از طرحهایی اسات کاه یاا در جهات

است .ایوالً طرحهای تمل

ایماد ظرفیتهای جدید اصاصادی و اجاماعی ،یا در پی گساارش و توساعة ایان ناوع ظرفیاتهاا
هساااند .باار اسااا

بنااد ( )29مااادة  2صااانون برنامااه و بودجااه (روزنامااة رساامی ،شاامارة ،3129

 ،)2531/2/21طرحهای تمل
که بر اسا

داراییهای سرمایهای ،ممموعه عملیات و خدمات مشخصی اسات

مطالعات توجیهی ،فنی ،اصاصادی یا اجاماعی توسط دساگاه اجرایی انمام مایگیارد و

طی مدت معین و با اعا ار معین برای تحققبخشیدن به هادفهاای برناماة عمرانای پانجسااله باه
یورت سرمایهگذاری رابت شامل هزینههای تیررابت وابساه در دورة مطالعه و اجارا یاا مطالعاات
اجرا میشود و همة یا صسمای از هزینههای آن از محل اعا ارات عمرانی تأمین میشاود ،و باه ساه
نوع انافاعی ،تیرانافاعی و مطالعاتی تقسی میشاود .بار اساا

هماین صاانون ،طارحهاای تملا

داراییهای سرمایهای انافاعی طرح هایی است که در مدت معقولی پز از شروع باه بهارهبارداری،
ع وه بر تأمین هزینة جاری و اساه ک سرمایه ،سود ماناس ی را نیز به ت عیات از سیاسات دولات
عاید کند .طرحهای تمل

داراییهای سرمایهای تیرانافاعی ،طارحهاایی اسات کاه بارای اجارای

برنامه های رفاه اجاماعی و عملیات زیربنایی و احداأ ساخامان و تأسیسات جهات تساهیل هماة
وظایب دولت اجرا میشود و هدف ایلی آن حصول درآمد نیست .طرحهای تملا
سرمایهای مطالعاتی ،طرحیهایی است که بر اسا

دارایایهاای

صرارداد بین سازمان و دساگاههای اجرایی دیگر

با مسسسات علمی و مطالعاتی ماخصص برای بررسی خایی اجرا میشود.
در مادة ( )77صانون تنظی بخشی از مقاررات ماالی دولات (روزناماة رسامی ،شامارة ،20013
 )2532/2/21نیز تعریفی از این طرحهاا بیاان شاده اسات .باه موجا

ایان مااده «طارح تملا

داراییهای سرمایهای به طرحی گفاه می شود کاه منااب ماورد نیااز اجارای آن از محال اعا اارات
مربوطه به تمل

داراییهای سرمایهای تأمین میشود» .این تعریب ،تعریفی کلای و ما ه اسات و

مشخص نیست مقصود از طرحهای تمل

داراییهای سرمایهای چه طرحهایی است .در واص  ،این

تعریب بیشار به من تأمین سرمایة مورد نیاز این طرحها پرداخاه است تا خود طارحهاا .در اداماة
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این ماده انواع طرح های تمل

دارایی تقسی شده است که در آن بار خا ف تقسای بنادی صاانون

برنامه و بودجه که این طرحها را به سه دساه تقسی کرده بود ،طرحهاای مطالعااتی را بادون بیاان
دلیل خایی حذف کرده است و طرحهای تمل

داراییهای سرمایهای را به دو دساه تقسی کارده

است که اناقادشدنی به نظر میرسد.
دارایایهاای سارمایهای را باه دو دسااه تقسای کاردهاناد،

از نظر جررافیایی طرحهای تمل

طرحهای ملی و طرحهای اساانی .طرحهای ملی ممموعه طرحهایی اند که جن ة راه ردی دارناد و
از لحاه سرمایهگذاری بزرگ و از نظر تکنولوژی پیچیدهاند و آرار مارت
ی

بار اجارای آنهاا نیاز از

منطقه فراتر میرود .اما طرحهای اساانی ممموعهای از طرحهای خاص ناحیاهای و منطقاهای

هساند که طراحی و اجرای آن با به کارگیری امکانات مشارک محلی و ملی در اسااان امکاانپاذیر
است .ع وه بر این ،در درجة اول باید در پیشرفت آن اساان مسرر باشند و در درجة دوم با اهاداف
و سیاستهای ک ن دولت مرایرت نداشاه باشند ،آنچه عمدتاً در نظر صانونگذاران و صوانین بودجاة
یادشده دربارة روش مشارکت عمومی و خصویی ،و روشهای مشابه دیگر بوده است ،بهرهگیری
از این روشها در طرحهای تمل

داراییهای سرمایهای ملی است که اهمیت بیشااری نسا ت باه

طرحهای اساانی دارد و در ابعاد گساردهتر و با تکنولوژی پیچیدهتری انمام میگیرد باهطاوری کاه
دربارة این طرحها ضرورت بیشاری به بهارهگیاری از تخصاص ماخصصاان و کارشناساان بخاش
خصویی احسا

میشود .با این حال ،براسا

ت صرة ( )3بند  210-2صانون بودجة  2591و بناد

(الب) ت صرة  3الیحة بودجة  2595بهکارگیری روشهای مندرج در ماواد مربوطاه در طارحهاای
اساانی نیز ب مان است .به ویژه در مواردی ممکن است طرحی به عنوان طرح اساانی تعریب شود،
ولی ضرورتهایی داشاه باشد که مشارکت بخش خصویی در آن را ایماب کند.
بر اسا

مادة  12صانون برنامه و بودجه ،مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای تمل

دارایایهاای

سرمایه ای بر عهدة دساگاه اجرایی است .اما ماأسفانه ،در این ماده و مقررات صاانونی و رویاههاای
اداری دیگر نشانی از چگونگی تصوی

و مرج تصوی کنندة آنها مشاهده نمیشود .ایان مسائله

دربارة طرحهایی که از طریق «سایر مناف » ماعلق به دساگاههای اجرایی اجرا میشود ،یا اعا ااراتی
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که از طریق ت صرههای بودجه با وجوه ادارهشده به یورت طرح تنظی میشاود و دارایایهاایی را
تحت مالکیت دولت ایماد میکند ،بسیار پیچیدهتر اسات .بار ایان اساا  ،ضارورت دارد مرجا
تصوی

و رویة تصوی

این طرحها بهروشنی مشخص شود تا مناب در نظرگرفاهشاده بارای ایان

طرحها با توجه به ضرورت و اولویت طرحها بهکار گرفاه شوند.
به هر حال ،با توجه به صوانین بودجه ،دساگاههای دولای مکلفند برای شروع عملیاات اجرایای
هر ی

از طرحهای تمل

پروژة مورد نظر از هر ی

داراییهای سرمایهای خود در هر ی

از اصساام آن و ماناسا

باا ناوع

از روشهای مندرج در این صوانین که انواع مخالب روشهای مشارکت

عمومی– خصویی میباشد ،بهره گیرند.
سسالی که در اینما مطرح می شود آن است که چرا دسااگاههاای اجرایای یارفاً بارای شاروع
عملیات اجرایی پروژهها و طرحهای تمل

دارایی سارمایهای خاود باه بهارهگیاری از روشهاای

مندرج در این مقررات مکلفند .آیا مقصود از این ع ارت آن است که این دساگاهها دربارة اساامرار
عملیات اجرایی مکلب به بهره گیری از ایان صراردادهاا و مشاارکت بخاش خصویای نیسااند یاا
نمیتوان از آن چنین برداشای کرد.
با توجه به ط یعت مشارکت عمومی -خصویی که دربرگیرنادة همکااری و مشاارکت بخاش
عمومی و خصویی است و با لحاه طوالنیمدتبودن این گونه روشها و لزوم اسامرار مشارکت
ایمادشده تا پایان پروژة مورد نظر ،می توان اینگونه اسان اط کرد که صانونگذار در پی آن ن وده است
که یرفاً در مرحلة شروع این طرحها از مشارکت بخش خصویی به شایوههاای منادرج در ایان
صانون بهره گیرد .این دریافای با هدف مشارکت که مقصود ایلی چناین روشهاایی اسات ،مراایر
است .به ع وه ،با عنایت به بندهای دیگر مربوط ،از جمله امکان واگذاری زمین مورد نیاز طرح به
مدت حداکلر پنماه سال به شرکت پروژه ،که از اسامرار طوالنیمدت پروژه و مشارکت دو بخاش
عمومی و خصویی حکایت میکند (بند  210-5صانون بودجة  2591و بند  291-2صاانون بودجاة
 )2592و همینطور پیش بینی امکان اناقال امایازات و حقوق شرکت پروژه به اشخاص رالاث (بناد
 210-0صانون بودجة  )2591اسان اط کرد که هدف طرفین اسامرار مشارکت تا حصول نایمة مورد
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نظر است .در تأیید این نظر میتوان به بند  210-29صانون بودجة  2591اشاره کرد که دساگاههاای
اجرایی را مماز کرده است دربارة ادامة اجرای طرحهای نیمه تمام که فسخ شاده یاا خاتماه یافااه
باشند ،بر اسا

بند  210عمل کنند .بر این اسا  ،دساگاههای اجرایی می توانند دربارة پروژههایی

که مرحلة شروع خود را سپری کردهاند ،اما در میانة راه ماوصب مانادهاناد ،نیاز از روش مشاارکت
عمومی -خصویی بهره گیرند .در یورتی که اگر مقصود صانونگذار بهرهگیری از این شایوههاا در
مرحلة شروع پروژهها بود ،این بند نمی توانست توجیهی داشاه باشد .بر این اسا

و باا توجاه باه

آنچه گفاه شد ،می توان دریافت که دساگاه های اجرایی موظفند تا پایان عملیات اجرایی و حای باا
توجه به نوع صراردادهای منعقدشده تا پایان زمان بهرهبرداری مندرج در صرارداد به شایوة مشاارکت
مورد نظر پای ند باشند .این الزام مسلماً دربارة شرکت پروژه (بخش خصویی) که طرف دیگر ایان
رابطه است ،نیز وجود دارد.
مطل

دیگری که دربارة مادة  10صانون بودجاة ساال  2591و ت صارة  3الیحاة بودجاة 2195

شایان ککر است ،اشاره به طرحهای بزرگ مصوب شرکتهای دولاای در کناار طارحهاای تملا
دارایی سرمایهای ملی است .در این ماده و هیچ مادة دیگری تعریب خایی از طرحهای بزرگ بیان
نشده است و مشخص نیست به چه طرحهایی طرحهای بزرگ اط ق میشود و از ایان لحااه بار
این بند ایراد وارد است .نکاهای که در این ماده ،بهطور کلی ،اشاره شده اسات ،آن اسات کاه ایان
طرحها باید مصوب ممم و یا دولت بوده و از محل مناب داخلی شرکتهای دولای باشد .به نظار
میرسد مقصود از ممم  ،ممم عمومی شرکتهای دولای باشد که ضوابط تشکیل این مماام در
آییننامة تشکیل ممام عمومی و شوراهای عاالی شارکتهاای دولاای (روزناماة رسامی ،شامارة
 )2531/7/9 ،27907درج شده است .اما مصوب دولت بودن این طرحها ابهام دیگری بر این مااده
افزوده است ،.زیرا مشخص نیست چرا طرحهای بازرگ بایاد باه تصاوی

دولات برساد .مرجا

تصمی گیری دربارة موضوعات مرت ط با شرکت ،ممم عمومی آن است و شرکت حای اگر دولای
باشد دولت یا دساگاههای دولای نمیتوانند بهطور مساقل ،درباارة موضاوعات مارت ط باا شارکت
تصمی گیری کنند .بر این اسا  ،هر چند در صوانین یادشده به طرحهاای مصاوب دولات در کناار
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طرحهای مصوب ممم عمومی اشاره شده است ،اما تصمی گیری دربارة شرکتها توساط دولات
یا هر ی

از دساگاههای دولای با ایول حاک بر شرکتها ناسازگار است .ممکن است گفاه شاود

مقصود از دولت در اینما ،همان شارکتهاای دولاای و مرجا تصامی گیاری آنهاسات ،در ایان
یورت نیز باید گفت پز چه ضرورتی به بیان ع ارت دولت در کنار ممم وجود دارد .ال اه ابهام
یادشده در ت صرة الیحة بودجة  2595رف شده است و باا حاذف کلماة «دولات» از ایان ت صاره،
ع ارت به این شرح ای ح شده است ...« :طرحهای بزرگ مصوب ممما از محال منااب داخلای
شرکتهای دولاای .»...باه ایان ترتیا  ،مایتاوان گفات در صاانون بودجاة  2591نیاز مقصاود از
مصوبدولتبودن طرحهای بزرگ ،تصوی

مراج کیی ح شرکتهای دولای مربوطه که هماان

ممم عمومی این شرکتهاست ،میباشد.
در ممموع ،باید گفت به موج

صانون برنامة پنم توسعه و صوانین بودجه باهکاارگیری روش

مشارکت عمومی– خصویی در طرحهای تمل

داراییهای سرمایهای ملای و طارحهاای بازرگ

مصوب شرکتهای دولای تمویز شده است ،در حالی که در صانون برنامة چهارم توسعه صلمروهای
خایی برای این شیوه در نظر گرفاه شده بود و بهکارگیری این روش بهطاور کلای تماویز نشاده
است.
حمایتهای مندرج در قوانین بودجه دربارة روشهای مشارکت عمومی– خصوصی

صانونگذار باا هادف باهکاارگیری ظرفیاتهاای بخاش تیردولاای و ترتیا
سرمایهگذاری در طرحهای تمل

سارمایهگاذاران باه

داراییهاای سارمایه ای ملای و اسااانی ،و افازایش کارآمادی و

ارربخشی این طرحها ،صراردادهای تأمین مناب مالی ،اجرا و بهرهبارداری از پاروژههاا را در صاوانین
بودجة کل کشور پیشبینی و ضوابطی را برای آن مقرر کرده است .همانطور کاه بیاان شاد ،چناد
سال صانونگذار ضوابط مربوط به صراردادهای مشارکت عماومی -خصویای را در صاوانین بودجاة
سالیانه تصوی

کرد .در این بخش ،میکوشی حمایتها و تسهی ت منادرج در صاوانین بودجاه را

در دو صسمت بررسی کنی  .صسمت اول ،به حمایتهایی اخاصاص دارد کاه بارای اناواع مخالاب
روش های مشارکت عمومی– خصویی مندرج در صانون بودجه لحاه شده اسات و صسامت دوم،
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به حمایتهایی است که به تع یر صانون بودجه ،به ناوع هاا یاا «ساایر اناواع روشهاای مشاارکت
عمومی -خصویی» اخاصاص دارد.
از مه ترین حمایت هایی که برای انواع مخالب روشهای مشاارکای عماومی– خصویای در
نظر گرفاه شده است می توان به تأمین زمین مورد نیاز پروژه (طرح) توسط دساگاه اجرایی مرباوط
به مدت حداکلر پنماه سال اشاره کرد .در این روش دساگاه اجرایی کیربط موظاب اسات زماین
مورد نیاز پروژه را تأمین کند و طی صراردادی طوالنیمدت در اخایاار شارکت پاروژه صارار دهاد.
مقصود از شرکت پروژه ،شرکای از نوع سهامی خاص یاا تااامنی اسات کاه توساط مسسساات و
شرکتهای سرمایهگذاری ،مشاوره ای ،پیمانکار ،یاا ساازنده بارای عقاد صارارداد و اجارای پاروژه
تأسیز می شود (مسان ط از ت صرة  2بند  210-2صانون بودجة  )2591در صاانون بودجاة  2592باه
ایماد شرکت پروژه اشاره نشده بود و دساگاه اجرایی موظب بود زمین ماورد نیااز را تاأمین و باه
مدت حداکلر پنماه سال حس

نوع بهرهبرداری از طارح در اخایاار پیمانکاار یااح

یا حیت

برندة مناصصه صرار دهد .اما بند  210-5صانون بودجاة 2591واگاذاری زماین باه شارکت پاروژه را
مطرح کرده و مقرر کرده است« :زمین مورد نظر طرح با رعایات صاوانین مقاررات مرباوط توساط
دساگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکلر پنماه سال حس

ناوع بهارهبارداری از طارح ،در اخایاار

شرکت پروژه صرار می گیرد .»....هرچند تأمین زمین معموالً توسط دسااگاه اجرایای مرباوط انماام
می گیرد ،اما صانونگذار نخواساه است انمام دادن این عمل را به عنوان تکلیفی بر عهدة دساگاههاای
اجرایی صرار دهد .این امر را می توان از ع ارت پایانی بند یادشده اسان اط کرد که بیان مایکناد...« :
در تیر این یورت تأمین زمین برای اجرای طرح ،جزئی از موضوع صرارداد خواهد باود» .بار ایان
اسا  ،اگر دساگاه اجرایی زمین مورد نیاز را تأمین نکند ،شرکت پروژه به عنوان جزئی از موضوع
صرارداد ،ملزم به تأمین زمین مورد نیاز خواهد بود.
نکاهای که در اینما صابل بحث است ،مقصود صانونگاذار از دراخایارگذاشاان زماین ماورد نیااز
پروژه است .آیا این واگذاری به معنای اناقال مالکیت زمین مورد بحث به شرکت پروژه میشود یاا
این زمین به شرکت اجاره داده می شود ،یا آشرکت یرفاً حق انافاع از زمین را به دسات مایآورد.
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مسل است از تعیین مدت مشخص برای واگذاری ولو این که این مدت ،طوالنی باشد ،نمایتاوان
دوام (دائمی بودن) را اسان اط کرد .در حالیکه یکی از اویاف بارز مالکیت ،دائمایباودن آن اسات
(کاتوزیان ،2539 ،ص )299و حقوصدانان این ویب را برای مالکیات مسال دانسااهاناد ( اماامی،
 ،2535ص.)29
در حالیکه تعیین مدت برای مالکیت با این ویب منافات دارد ،با توجه به مقیدبودن باه زماان
واگذاری در این بند ،می توان اینگونه اسان اط کرد که دساگاه دولای مرباوط ،مالکیات زماین را باه
شرکت پروژه مناقل نمی کند و فقط مکلب است زمین را به مدت معینی که از پنماه ساال مامااوز
ن اشد ،در اخایار شرکت پروژه صرار دهد .این امر ممکن است از طریق صرارداد اجارة بلندمادت یاا
ایماد حق انافاع انمام گیرد؛ تعیین مدت یکی از شرایط درساای عقاد اجااره اسات ،اماا ع اارات
مندرج در این بند صانون بودجه ش اهت زیادی با حق انافاع دارد .در اجاره ،مسااأجر مالا

منااف

مورد اجاره می شود ولی حق انافاع مرت های ضعیبتر از مالکیات منفعات اسات و یااح

حاق،

مال

مناف نمی شود (عطازاده و دیگران ،2591 ،ص )29و فقط در حدود صرارداد ،حق تصارف در

مناف را پیدا میکند .مساأجر مل

چون مال

مناف می شود ،ایوالً می تواند منافعی را که به دست

آورده است به دیگران مناقل کند .ولی دارندة حق انافاع ،حق اجارهدادن مل

را به دیگران ندارد و

فقط می تواند حقی را که یافاه است مناقال کناد (کاتوزیاان ،2531 ،ص .)501بناد  210-0صاانون
بودجة  2591امکان واگذاری امایازات ،حقوق ،مساحدرات ،دارایی و مناف پروژه توسط شرکت به
اشخاص رالث را پیشبینی کرده است .اگر شرکت پروژه مساأجر مل
به اینکه مال

مورد اجاره باشد ،با توجاه

مناف می شود ،ایوالً میتواند مساحدرات و داراییهای پاروژه را از طریاق صارارداد

اجاره به اشخاص رالث واگذار کند ،اماا اگار شارکت پاروژه فقاط حاق انافااع نسا ت باه زماین
واگذارشده داشاه باشد ،به جهت ویژگیهای ناشی از این حاق ایاوالً نمایتواناد چناین حقاوصی
داشاه باشد .بنابراین ،واگذاری زمین به شرکت پروژه نمی تواند از نوع واگذاری حق انافااع باشاد،
بلکه به نظر می رسد این واگذاری بیشار به صرارداد اجاره نزدی
منعقد شده است.

باشاد کاه باه یاورت بلندمادت
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از حمایتهای دیگری که در این صانون و آییننامة اجرایی بند  210صانون بودجة  2591مطارح
شده است ،درنظرگرفان امکان توریق صراردادهای موضوع این بند به عناوان بخشای از وریقاههاای
مورد نیاز در بان های عامل است .مادة ( )3آییننامة یادشده در این زمینه مقارر کارده اسات کاه:
«شرکت پروژه برای اخذ تسهی ت از نظام بانکی و یا یندوق توسعة ملی میتواند صرارداد و اعا ار
اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از ورائق ارائه دهد» .صراردادی که میتواند به عناوان بخشای
از وریقة اعطای تسهی ت توسط بان

عامل پذیرفاه شود ،باید شرایطی داشااه باشاد :الاب) بارای

تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد؛ ب) اماای باالترین مقام دسااگاه اجرایای یاا
مقام مماز از طرف وی را داشاه باشد؛ ج) موضوع آن ،پیشخرید تأسیسات احداری (نوع الب) یاا
انواع روشهای دیگر مندرج در بند  210-2صانون بودجه باشد.
در این راساا ،در یورت درخواست شرکت پروژه برای اخذ تسهی ت و تصوی
توسط بان

عامل و هیئت امنای یندوق توسعة ملی ،به تناسا

معادل ده درید تسهی ت مورد نظر بان
(بان

توجیه طرح

تساهی ت ماورد نیااز آن طارح،

عامل ،از مناب یاندوق توساعة ملای نازد نظاام باانکی

مرکزی و یا بان های عامل از جمله بان

ینعت و معدن) سپردهگذاری می شود تا درباارة

تسهی ت پرداخای به آن طرح ،مسدود شده و به منظور وجاهالاامان (پشاای ان وریقاه) تعهادات
شرکت پروژه در ص ال اخذ تسهی ت صراردادهای موضوع بند  210صانون بهکار گرفاه شود (مادة 29
آییننامة یادشده) به موج

این مااده منااب یاندوق توساعة ملای باه عناوان پشاای ان وریقاه یاا

وجه الامان تعهدات شرکت پروژه که شرکای خصویی است ،صرار میگیرد و شرکت میتواند تاا
ده برابر مناب مسدودشدة یندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی از بان
همینطور بان

عامل تسهی ت اخذ کند.

عامل می تواند ع وه بر صراردادهاای موضاوع بناد  210صاانون بودجاة ،2591

دارایی های طرح و عواید حایل از آن را نیز به عنوان بخشی از وریقههای صابل ص ول بابت اعطاای
تسهی ت بپذیرد (مادة  21آییننامة یادشده) .شرکت پروژه می تواند عا وه بار اخاذ تساهی ت از
نظام بانکی ،با شرایطی که بیان شد ،بهطور مساقی  ،مناب یندوق توسعة ملی را نیاز باهکاار گیارد.
ال اه این امر در یورتی امکانپذیر است که در شامول ماواردی کاه در بناد ( )29ماادة  31صاانون
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برنامة پنم توسعه به عنوان مصارف یندوق آمده است ،صرار گیرد .از جمله ماواردی کاه در ایان
بند مطرح شده است ،اعطای تسهی ت به بخشهای خصویای ،تعااونی ،و بنگااههاای اصاصاادی
ماعلق به مسسسات عمومی تیردولای برای تولید و توسعة سرمایهگذاریهاای دارای توجیاه فنای،
مالی و اصاصادی ،و اعطای تسهی ت به سرمایهگذاران خارجی با رعایت شرایط مقرر است.
از تسهی ت دیگر درنظرگرفاهشده توسط صانون بودجه می توان به تکلیب معاونت برنامهریازی
و نظارت راه ردی رئیز جمهور دربارة تممی اط عات ،تسهیل اخذ مموزها و تامینها ،تدوین
دساورالعملها ،هماهنگی بین دساگاهها و پشای انی راه ردی از مشارکت عمومی– خصویی بارای
راه اندازی فرآیند سرمایهگذاری ،ساخت و بهرهبارداری اشااره کارد .ایان معاونات بایاد گازارش
اصدامات انمامگرفاه را به مملز شورای اس می ارائه کناد .در ایان راسااا ،دسااگاههاای اجرایای
موظفند هماهنگی الزم را با این معاونت به عمل آورند .این تکلیب در بند  210-22صانون بودجاة
 2591و بند ل ت صرة  3الیحة بودجة  2595مقرر شده است.
برخی حمایتهای دیگر به روشهای خایی از مشارکت عمومی– خصویی که با عنوان نوع
ها یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصویی ،برای عرضة خادمات عماومی نامیاده
شده است ،اخاصاص دارد و دربارة روشهای دیگر مطرح نمیشود .ایان حمایات شاامل اعطاای
کم

مالی یادشده در ت صرة  5بند  210-2این صانون است که به موج

آن ،دولات ممااز اسات

یرفاً در صرارداد نوع ها پز از پیشبینی ردیب بودجة کم های فنی و اعا اری به تفکی

سنوات

مورد نیاز و از طریق گشایش اعا ار اسنادی تا چهل درید م لغ برآورد دساگاه مناصصهگزار ،بارای
ساخت به شرکت پروژه کم

مالی اعطا کند .بر این اسا  ،هر چند به موج

بند  210-2صاانون

بودجة سال  ،2591تأمین مالی پروژههای مشارکای بر عهدة بخش خصویی است ،ایان امار ماان
اعطای کم

مالی توسط دولت نمیشود .ال اه اعطای این کم

مالی به عناوان تکلیاب بار عهادة

دولت صرار نگرفاه است و یرف ًا دولت مماز شده اسات تاا چهال دریاد م لاغ بارآورد دسااگاه
مناصصهگزار و پز از پیشبینی ردیب بودجة کم های فنی و اعا اری و از طریق گشایش اعا اری
اسنادی به شرکت پروژه کم

مالی اعطا کند .بر این امر در مادة ( )0آیاینناماة اجرایای بناد 210
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صانون بودجة سال  2591تأکید شده است .روشن است چهل درید یادشده در ایان مااده حاداکلر
میزان کم

مالی دولت است و حداصل آن می تواند تا کمارین میزانی که به آن اط ق کما

شود ،کاهش یابد .اما دولت می تواند به تناس
در آن برای دولت دارد و با هدف ترتی

ماالی

پروژة مورد نظر و میزان اهمیای که سارمایهگاذاری

سرمایهگذاران خصویی به اتخااک روشهاای مشاارکت

مندرج در نوع ها این صانون ،حمایتهای مالی الزم را از پروژه به عمل آورد .هر چند درنظرگرفان
کم

مالی برای پروژههایی که به روشهای مشارکت انمام می گیرد ،در صوانین ایران بارای اولاین

بار به موج

صانون بودجة  2591انمام گرفاه اسات ،چناین حماایای در کشاورهای دیگار ساابقه

داشاه است .برای نمونه میتوان به کشاور ایرلناد اشااره کارد کاه در حاوزههاای مخالاب روش
مشارکت را بهکار گرفاه است و در این راسااا ،کما هاای ماالی از ساوی دولاتهاای محلای و
شهرداریها در نظر گرفاه شده و در اخایار شرکتهای ایمادشده به این منظور صارار گرفااه اسات
( .)Minassian, 2004, p.148در احداأ راهآهن پرپینان -فیگورا

بین دو کشور اساپانیا و فرانساه

که تأریر صابل توجهی بر ش کة ریلی این دو کشور داشت ،با مشارکت دو دولت یادشده ،م لاغ 319
میلیارد دالر کم

دولای شد که  37درید از هزینههای پروژه را در پوشش میداد.

درنظرگرفان حمایتهایی مانند کما هاای ماالی دولات در کناار تساهی ت دیگار از جملاه
دراخایارگذاشان زمین مورد نیااز ،مایتواناد تاأریر صابال تاوجهی در رویکارد سارمایهگاذاران باه
بهرهگیری از روشهای مشارکت عمومی– خصویی در اجرای پروژههای سارمایهگاذاری داشااه
باشد .اما مسل است که مطرحکردن به روش مشارکت عمومی–خصویی در صانون بودجة ساالیانه
و درج حمایت ها و تسهی ت در صانونی که بیش از یکسال دوام ندارد نمیتواند آنطور که بایسااه
است سرمایهگذاران را به حمایتهای دولای و اسامرار آن دلگرم کناد .روش مشاارکت عماومی-
خصویی پیچیدگیها و ظرافتهای فراوانی دارد .بر این اسا  ،باید با بررسی دصیقتر ابعااد روش
مشارکت ،و نیازها و صابلیتهای آن صانونی دائمی در این زمینه بهطور مساقل ،یا در ضامن صاوانین
دیگر تصوی

شود .بهویژه ،با وضعیت پیشآمده برای ت صرة  3الیحة بودجة  2595در حال حاضر

صانون کلی الزم االجرایی در این زمینه وجود ندارد .باا تصاوی

صاانون در ایان زمیناه ها بخاش
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خصویی به روش مشارکت عماومی -خصویای و حمایاتهاای وعادهدادهشاده در آن اعامااد
بیشاری خواهد کرد و ه این روش از وضعیت موصایبودن به واسطة درج در صانون بودجة سالیانه
خارج خواهد شد .ال اه تصوی
بسارهای حقوصی مناس

صوانین مورد نیاز فقط یکی از م کهاای ماورد نیااز بارای ایمااد

برای تحقق و توسعة اینگونه سرمایهگذاری اسات .بایاد باا بررسایهاای

کارشناسانه حوزه هایی که امکان تحقق روش مشارکت در آن وجود دارد ،مشخص شاود و دولات
گامهای عملی در راساای ترتی

سرمایهگذاران به این صراردادها بردارد .در این راساا ،بهارهگیاری

از صراردادهای نمونه و صال های حقوصی ازپیشتعیینشده ،بهویژه برای دساگاهها و سرمایهگذارانی
که هنوز در ابادای این راه صرار دارند ،میتواند تا حدود زیادی از پیچیدگیهای روناد ماذاکرات و
تشکیل این صراردادها بکاهد و رت ت ایشان را برای بهرهگیری از این روشها بیشار کند .همانطور
که تمربة بسیاری کشورها نشان داده است باهکاارگیری روش مشاارکت عماومی -خصویای در
بسیاری از پروژهها امکانپذیر است .اما در این راساا ،باید به شرایط و ویژگیهای هر کشور بهطور
خاص توجه کرد و با توجه به آن ،چگونگی تحقق مشارکت را بررسی کرد .در کشور ما باا توجاه
به مشک تی که در تأمین مالی بسیاری از پروژهها وجود دارد ،بهکارگیری این روش میتواند منااب
مالی خوبی را در اخایار اجرای پروژهها صارار دهاد و در عاین حاال ،پاروژه را از توانمنادیهاا و
تخصص بخش خصویی بهرهمند کند .ال اه این امر مسالزم آن است که بخش خصویی ع وه بر
دارابودن مناب ماالی مناسا  ،تخصاص و توانمنادیهاای الزم را داشااه باشاد .بار ایان اساا ،
توانمندسازی بخش خصویی و اجرای عملی سیاستهای اب تای ایال  11صاانون اساسای یا
ضرورت تلقی میشود .همین طور عملیکردن حمایتهای منادرج در صاوانین فعلای و همااهنگی
دساگاههای کیربط در این زمینه و پرهیز از ماان تراشایهاای بایماورد از لاوازم تحقاق عملای
روشهای مشارکت تلقی میشود.
نتیجه
امروزه به کاارگیری روش مشاارکت عماومی -خصویای در بسایاری از کشاورها بارای اجارای
پروژههای مخالب ماداول شده است ،اما با وجود صابلیتهای فراوانی که ایان روش دارد ،باهطاور
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جدی ،در صوانین ایران به آن توجه نشده است .ال اه صانون برنامههای چهارم و پانم توساعه ،و در
پی آن صوانین بودجة سالهای  2592و  2591تا حدی این روش را مطرح کرده است ،ولای مشاابه
این مقررات در الیحة بودجة سال  2595ککر شد ،در نهایت ،بهدلیل ماهیت دائمی آنها حذف شد.
بهزودی صانونگذار مقررات مربوط به مشارکت عمومی-خصویای را باهطاور دائمای باه مملاز
شورای اس می ارائه کرده و تصوی

میکند .محاوای چنین صانونی نمایتواناد باا آنچاه در صاانون

بودجة سال  2591و الیحة بودجة سال  2595مطرح شده است ،تفاوت زیادی داشاه باشاد کاه در
این مقاله نقد و بررسی شد .تقسی بندی صانونگذار از روشهای مشاارکت عماومی-خصویای باا
تقسی بندیهای بینالمللی موجود تفاوت اساسی دارد و روشن نیست صانونگذار بر چه م نایی ایان
تقسی بندی را برگزیده است .حدود و ررور خیلی از این روشها دصیقاً روشن نیست و چاارچوب
هر ی

نیز به روشنی ت یین نشده است .ع وه بر ضرورت ت یین روشها ،باید حمایتهای صاانونی

و کم های دولای به هر ی

از این روش هاا نیاز باه روشانی توساط صانونگاذار مقارر شاود .از

مه ترین حمایت هایی که در صوانین بودجه باید به روشنی بیان شاود ،تاأمین زماین ،مشاارکت در
تأمین مناب مالی و تامین خرید محصول است که باعث می شود ،پروژه بارای بخاش خصویای
توجیه اصاصادی داشاه باشد و بخش خصویی برای مشارکت در آن ترتی

شود.
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