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»هوِگر« نام دیگر قّله سبالن در متون اساطیری است که یکی از پیامبران 
پس از بازگشت از آن، کتاب و آیین خود را به مردم معرفی نموده  است.

مدیران هولدینگ گسترش الکترونیک تدبیر ایران در پروژه ی هوگر طی جلسات 
حوزه های  صاحب نظران  و  کارشناسان  خبرگان،  با  صمیمی  نشست هایی  و 
پایه ی پژوهش های  بر  فناوری اطالعات وارتباطات،  و  اقتصاد دیجیتال  مختلف 
علمی و تخصصی خود، گستره و عمق دانش و قدرت تحلیل خود را ارتقا داده و 

مسیر را برای گام های آتی و توسعه اقتصاد دیجیتال، روشن می سازند.

با تشکر از میهمان این جلسه که دانش و تجربیات خود را در اختیار گذاشتند:
 جناب آقای دکتر گرشاسب خزائنی | مشاور، پژوهشگر و استاد دانشگاه

”

تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به هولدینگ گسترش الکترونیک تدبیر ایران می باشد و استفاده از محتوای آن با ذکر منبع بالمانع است.



مشارکت عمومی-خصوصی چه ریسک هایی دارد؟مشارکت بخش خصوصی و عمومی PPP چیست؟

PPP عوامل کلیدی موفقیت پروژه های

وضعیت ما در ایران چگونه است؟

PPP در کدام کشورها بیشتر رواج دارد؟

کشورهای مختلف چه تجاربی در PPP دارند؟

مطالعه موردی ترکیه

MENA در منطقه ِمنا PPP آخرین وضعیت

جمع بندی

آیا این روش همکاری جدید است؟

ساختار همکاری در این نوع مشارکت چگونه است؟

آیا PPP فقط در حوزه زیرساخت کاربرد دارد؟

اهمیت PPP در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات

سازوکار مدل های مختلف PPP چگونه  است؟

آیا پروژه های مشارکتی گران تر تمام می شوند؟

PPP چه مزّیت هایی را به ارمغان می آورد؟
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از دیرباز، یکی از مشکالت اساسی تمام دولت ها، تأمین مبالغ کالن سرمایه گذاری برای پیاده سازی پروژه های زیرساختی بوده است. 
به همین دلیل بیشتر پروژه های پیمانکاری و غالب فرآیندهای بهبود یا توسعه زیرساخت کند پیش رفته یا متوقف شده اند. در نوع 
جدیدی از همکاری، بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار وارد پروژه دولت  )بخش عمومی( شده و بازگشت سرمایه وی، از طریق 

جریان های درآمدی پروژه صورت خواهدگرفت.

فهرست مطالب 

”
“



PPP - هوگـر؛ پژوهش و توسعه اقتصاد دیجیتال

1 Publcic-Private Partnership; Triple-P; PPP; P3; 3P

ویژگی های کلیدی قراردادهای مشارکت بخش عمومی-خصوصی

استهالک  سرعت  و  فناوری  پیشرفت  جمعیت،  افزایش  با  متناسب  را  زیرساخت ها  بتوانند  اینکه  برای  دولت ها 
بازسازی کرده و توسعه دهند، به طور جدی با مشکل محدودیت بودجه مواجه اند. به همین سبب است که تعداد قابل توجهی 
انجام  نازلی  باکیفیت  یا  نیمه کاره  یا  و  نشده  آغاز  واگذار شده است،  پیمانکاری  به صورت  آن ها  اجرای  پروژه هایی که  از 

پذیرفته است. »آخرین آمار پروژه ها در ایران چه حقایقی را نشان میدهد؟ ص 10«
از  استفاده  با  و بخش خصوصی خلق شود.   عمومی  از همکاری بخش  نوع جدیدی  تا  این چالش ها سبب شد 
را  پروژه ها  از  بهره برداری  و  مالی، ساخت  تأمین  می توان  پی(  )تریِپل  قراردادهای مشارکت بخش عمومی – خصوصی 

درمدتی مشخص به بخش خصوصی واگذار نمود. 

مشارکت بخش عمومی و خصوصیPPP 1 چیست؟

آنها شاخصه های عملکردی )KPI( نقش مهمی داشته، مالکیت  بلند مدت هستند و در  PPP، معمواًل  قراردادهای 
دارایی ها در اختیار دولت )بخشی عمومی( خواهد بود و دارای سازوکارهای توزیع ریسک بین بخش خصوصی و عمومی 

هستند.

»مشارکت بخش عمومی و خصوصی« با »خصوصی سازی« به معنای سنتی آن متفاوت است.

4



PPP - مشارکت بخش عمومی و خصوصی

مزّیت های قراردادهای مشارکت بخش عمومی-خصوصی

PPP چه مزیت های را به ارمغان می آورد؟

PPP عمدتًا به عنوان روشی برای رفع نیازهای زیرساختی دولت هایی استفاده می شود که نمی توانند منابع مالی خود 
را به سرمایه گذاری های زیرساختی اختصاص دهند و یا نمی توانند تأمین مالی را از طریق ابزارهای دیگر تأمین کنند. مزیت 

مهم این شیوه از تعامِل برد-برد، حفظ منافع دو طرف همکاری )بخش عمومی و بخش خصوصی( است. 

انگیزه اصلی بخش خصوصی برای فعالیت، کسب عایدی اقتصادی و حاشیه سود است. بنابراین معمواًل در این روش، 
به دلیل نوع نگاه دقیق و حسابگرانه شریک خصوصی، عملیات در بهینه ترین حالت ممکن، یعنی باالترین کیفیت و درآمد، 

و کمترین هزینه و زمان، به ثمر می رسد.
لذا برای دستیابی به خدمات زیرساختی مورد نیاز دولت با کیفیت و زمان مطلوب، الزم است بستر و انگیزه مناسب را 

برای فعالیت اقتصادی شریک خصوصی ایجاد نمود.
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PPP - هوگـر؛ پژوهش و توسعه اقتصاد دیجیتال

آیا این روش همکاری جدید است؟

تاریخچه دقیقی از اولین مشارکت عمومی-خصوصی به شکل امروزی، در دست نیست. اما یکی از اولین طرح ها، 
درست در روزهای اولیه پیدایش ایاالت متحده که توسعه حمل ونقل یک جزء حیاتی برای یک کشور در حال رشد بود، به 

اعطای امتیاز ساخت و بهره  برداری یک جاده در اواخر دهه 1700 میالدی باز می گردد.

در همان ایام، امتیاز ساخت و بهره برداری 100 ساله ی یک قایق کََرجی روی رودخانه چارلز از طرف ایاالت ماساچوست 
به کالج هاروارد اعطا شد. در فرانسه نیز در قرن 17، طرح های زیرساختی زیادی مانند اعطای امتیاز بهره برداری از کانال 

آبراه Du Midi، شبکه های جاده ای، آب و فاضالب و روشنایی پیاده شده است.
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https://www.lorman.com/resources/a-brief-history-of-public-private-partnerships-16968


PPP - مشارکت بخش عمومی و خصوصی

ساختار همکاری در این نوع مشارکت چگونه است؟

افرادی که به انجام پروژه عالقه مند هستند، پس از تشکیل کنسرسیوم، در »فراخوان واگذاری«1 که از سمت دولت 
منتشر شده شرکت می کنند تا بتوانند پروژه را در دست بگیرند. در صورت پیروزی، این کنسرسیوم به »شرکت پروژه« 

تبدیل خواهد شد.

1در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی به جای مناقصه و مزایده از فراخوان واگذاری استفاده می گردد.

شرکت پروژه نیز با پیمانکاران و تأمین کنندگان مالی و کاالیی قراردادهای جداگانه ای به امضا می رساند. البته گاهی 
پیمانکاران با تأمین کنندگان قرارداد می بندند. تشکیل شرکت پروژه باعث می شود یک ماهیت حقوقی به وجود بیاید تا 

بتواند روند کار پروژه را تسهیل نماید. 
به مهلتی که به کنسرسیوم برنده در مناقصه داده می شود تا شرکت پروژه را تأسیس کند، »دورۀ پیشبرد« می گویند. 
در شرکت پروژه، سهام داران همان اعضای کنسرسیوم هستند و روابطشان تابع میزان سهمی ست که در شرکت دارند. این 

مکانیزِم روشِن ورود و خروج سهام به پیشرفت کار پروژه کمک می کند.
از مزایای دیگر تأسیس شرکت پروژه می توان به راستی آزمایی سرمایه گذار اشاره کرد. صاحب پروژه می تواند با ارزیابی 

حساب های شرکت پروژه، اطالعات دقیقی از وضعیت مالی سرمایه گذار به دست بیاورد.
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PPP - هوگـر؛ پژوهش و توسعه اقتصاد دیجیتال

تجربه کشورهای مختلف در استفاده از PPP در صنایع مختلف

آیا PPP فقط در حوزه زیرساخت کاربرد دارد؟
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https://www.researchgate.net/publication/347256638_Foreign_experience_in_the_implementation_of_PPP_projects_for_the_improvement_of_the_Russian_model


PPP - مشارکت بخش عمومی و خصوصی

بزرگترین قراردادهای PPP در بخش ICT - بانک جهانی

سرمایه گذاری )دالر(سالکشور
20056,550,000,000ترکیه
19932,400,000,000تایلند
20062,250,000,000تونس
20002,110,000,000مراکش

20061,937,390,000صربستان
20021,430,000,000چین

19901,254,700,000آرژانتین
20011,248,500,000هند

اهمیت PPP در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات

امروز، پس از مواجه جهان با چالش های COVID-19، ما در میانه موج جدید گسترش ICT هستیم: »پهنای باند« 
پیچیده ی  مشارکت  با  اغلب  و  بین کشورها  همکاری  و  نامشخص  بازپرداخت  دوره  قابل توجه،  سرمایه گذاری  مستلزم 
»دولت  و  باند«  پهنای  »توسعه  پروژه های  دو دسته کلی  در  بیشتر   ICT در  PPPها  در جهان،  است.  اعضای مختلف 

الکترونیکی« شناخته شده هستند.
آرژانتین، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، مالزی، پاکستان، مغولستان، التویا، لیتوانی، اسلواکی و پراگ، من جمله 
کشورهایی هستند که برای توسعه Broadband از مشارکت با بخش خصوصی بهره برده اند. این کشورها همچنین در 
زمینه دولت الکترونیک، تجربه های جالب توجهی در همکاری با بخش خصوصی مانند ارائه خدمات دولتی به صورت 

آنالین، دریافت مالیات و ... دارند.

به  پروژه  برداری  بهره  طول  در 
رگوالتوری  از یک سیستم  پشتیبانی 
یکپارچگی  از  محافظت  برای  پایدار 
انعطاف پذیر  حال  عین  در  و  پروژه 
برای ارائه یک رویکرد تجاری معقول 
 ICT نیاز است. از آنجایی که صنعت
برای  است  ممکن  است،  پویا  بسیار 
قوانین ملی و حاکمیت دشوار باشد 

که همگام باشند.

مدیریت ریسک بازار در پروژه های 
یا  برق  پروژه های  از  دشوارتر  تلکام 
معمواًل  که  چرا  است.  حمل ونقل 
متکی به تقاضای مصرف کنندگان در 
بازاری بسیار رقابتی است. به همین 
مدل های  از  دولت  است  الزم  دلیل 
اضافه  خرید  مانند  درآمد  تضمین 
تضمینی  اشتراک  قرارداد  یا  عرضه 

یک شرکت بهره ببرد.

پروژه های  از  بسیاری  برخالف 
زیرساختی دیگر، یک پروژه مخابراتی 
مشخصات  با  خود  عمر  طول  در 
عوض،  در  نمی شود.  اداره  یکسانی 
تکنولوژی  تغییر  با  مشخصات 
که  است  ضروری  و  می یابد  تکامل 
پروژه  ابتدای  در  الزم  انعطاف پذیری 

در نظر گرفته شود.
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https://data.worldbank.org/indicator/IE.PPI.ICTI.CD?end=2020&most_recent_value_desc=true&start=1985&view=chart


PPP - هوگـر؛ پژوهش و توسعه اقتصاد دیجیتال

سازوکار مدل های مختلف PPP چگونه  است؟

ویژگی اصلی یک قرارداد PPP این است که چندین فاز یا عملکرد پروژه را با هم ترکیب می کند. با این وجود، وظایفی 
که طرف خصوصی مسئول آن است متفاوت است و به نوع دارایی و خدمات مربوطه بستگی دارد. منابع مختلف، تعاریف 
)Design(، ساخت  طراحی  از:  عبارتند  منابع  غالب  در  مرسوم  عناوین  اما  دارند  پروژه  هر  معمول  مراحل  از  متفاوتی 

.)Operate( و عملیات )Maintain( تعمیر و نگهداری ،)Finance( تأمین مالی ،)Build(
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https://pppknowledgelab.org/guide/sections/6-ppp-contract-types-and-terminology
https://en.wikipedia.org/wiki/Public%E2%80%93private_partnership
https://en.wikipedia.org/wiki/Public%E2%80%93private_partnership


PPP - مشارکت بخش عمومی و خصوصی

آیا پروژه های مشارکتی گران تر تمام می شوند؟

همانطور که در شکل زیر مشخص است، پروژه های PPP هزینه و زمان کمتری نسبت به پروژه های عادی نیاز دارد:

PPP روش سنتی - پرداخت از بودجه عمومیروش مشارکت بخش عمومی و خصوصی

به عنوان مثال طبق برآوردی که موسسه PPPCouncil انجام داده است، دولت کانادا از طریق انجام پروژه ها به 
روش PPP طی 10 سال گذشته توانسته است نزدیک به 10 میلیارد دالر صرفه جویی کند. پروژه های اجرا شده 25 میلیارد 
دالر در GDP این کشور تاثیر مثبت داشته و برای 290 هزار نفر شغل ایجاد کرده است و برای بخش خصوصی باالی 32 
میلیارد دالر درآمد ساخته است. همچنین نزدیک به 8 میلیارد دالر درآمد مالیاتی برای این کشور به همراه داشته است .

10 میلیارد دالر 
صرفه جویی در بودجه 

عمومی

25 میلیارد دالر 
تأثیر مثبت بر 

تولید ناخالص ملی

ایجاد شغل برای 290 
هزار نفر

23 میلیارد دالر 
درآمد بخش 

خصوصی

8 میلیارد دالر درآمد 
مالیاتی
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https://www.pppcouncil.ca/web/News_Media/2016/The_World_Learns_About_P3s_from_Canada.aspx
https://www.pppcouncil.ca/web/News_Media/2016/The_World_Learns_About_P3s_from_Canada.aspx
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مشارکت عمومی-خصوصی چه ریسک هایی دارد؟

در این روش به دلیل وجود سازوکار مناسب برای همکاری دولت و بخش خصوصی و نبود ساختار کارفرما و پیمانکار، 
طرفی که به خوبی می تواند مدیریت ریسک کند، ریسک طرح را می پذیرد و به این ترتیب، با افزایش کارایی، هزینه ها 

کاهش یابد. 
در پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی با توجه به پیچیدگی، مّدت طوالنی، سرمایه گذاری زیاد و تنوع ریسک ها در 
 PPP طول پیاده سازی و بهره برداری از پروژه، مدیریت ریسک را دشوارتر می کند. در واقع بخش اعظمی از موفقیت در

منوط به توانایی پیش بینی و تحلیل هرچه بهتر آینده و شرایط اقتصادی است. 

اما آیا می توان شرایط اقتصادی برای 20، 30 یا 50 سال آینده  را پیش بینی کرد؟ برای مثال، پروژه ای در تانزانیا، 100 هزار 
مشتری پیش بینی کرده  بود که تنها 50 هزار نفر از آن محقق شد؛ یا در آمریکا، مدت بهره برداری از یک پل، 30 سال تمدید 
شد تا زیان متحمل  شده توسط بخش خصوصی جبران گردد. اغلب برای جاده های دارای عوارض، دولت ها تضمین هایی را 
در قبال سطح ترافیک ارائه می کنند که اگر ترافیک خیلی کم باشد، دولت تضمینی برای افزایش میزان درآمد برای مقابله 
با این خطر ارائه می دهد. همچنین برای ایجاد انگیزه می توان تسهیالت مالی به کمک شرکای ثالث تعریف کرد؛ چرا که 

هزینه مالی برای بخش خصوصی گران تر از بخش دولتی است. 
همچنان، تالش زیادی برای آماده کردن پروژه ها و پوشش ریسک برای سرمایه گذاران و توسعه چارچوب های نوآورانه 

برای افزایش سرمایه گذاری خصوصی مورد نیاز است.
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PPP عوامل کلیدی موفقیت پروژه های

ریسک باید به صورت مناسب بین طرفین تخصیص پیدا کند. همچنین برای دولت ها مهم 
است که از ایده انتقال تمام ریسک پروژه به بخش خصوصی خودداری کنند، زیرا این امر می تواند 
بر پیشرفت یا مشارکت آینده سرمایه گذاران خصوصی در پروژه های PPP تأثیر بگذارد. با این حال، 
شریک دولتی باید خطراتی را که آشکارا از کنترل بخش خصوصی خارج است، مد نظر قرار دهد. 

کنسرسیوم خصوصی قوی
وجود شرکت هایی قابل اعتماد و ساختاریافته در بخش خصوصی برای موفقیت PPP بسیار 
مهم است. لذا به دلیل ماهیت پیچیده پروژه های PPP  شرکت های مختلف اغلب برای تشکیل 
یک کنسرسیوم گرد هم می آیند. با این حال، ساختار و سازگاری این نهاد بر موفقیت پروژه تأثیر 
با مشکالت زیادی روبرو شده و در  بدیهی است  با مدیریت ضعیف  می گذارد. یک کنسرسیوم 

نهایت منجر به شکست در اجرای موفقیت آمیز پروژه PPP خواهد گردید.

حمایت سیاسی

حمایت عمومی و جامعه

تدارکات شفاف

تخصیص مناسب ریسک

PPP را میتوان یک فرآیند قراردادی دانست که نیاز به شفافیت در سراسر این فرآیند دارد. 
باید تاکید کرد که شفافیت تنها در زمان فرآیند مناقصه اعمال نمی شود، بلکه باید در طول زمان 
تحویل پروژه PPP رعایت گردد. با این حال، درجهت ایجاد شفافیت، نیازمند وجود ارتباط صمیمانه 

و دائمی بین طرفین و سایر ذینفعان خواهیم بود.

اتحادیه های  رسانه ها،  از  اعم  جامعه،  عمومی  درک  و  پذیرش  اجتماعی،  یا  عمومی  حمایت 
کارگری، جوامع مدنی و سایر سازمان های غیردولتی در موفقیت پروژه های PPP بسیار تاثیرگذار 
است. حمایت عمومی و جامعه در مراحل اولیه اجرای پروژه کمک می کند تا هر نوع تاخیری مانند 
تملک زمین برای توسعه پروژه به حداقل برسد. عالوه بر این، هزینه تولید کاهش یافته زیرا اکثر 

مردم محلی می توانند به عنوان نیروی فعال در آن پروژه مشغول شوند.

حمایت الزم از سوی رهبران سیاسی، سرمایه گذاران بیشتری را به یک اقتصاد خاص جذب 
می کند. در حوزه های قضایی که پشتوانه سیاسی قوی نیست، ریسک سیاسی باال در نظر گرفته 
است که  علت  بدان  موضوع  این  می کند.  محدود  مناقصه  فرآیند  در  را  رقابت  امر  این  شده که 

بسیاری از سرمایه گذاران عالقه ای به حضور در چنین مناقصاتی نخواهند داشت.
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تعداد و درصد پروژه های استانی معوق؛ 1399تعداد و درصد پروژه های ملی معوق؛ 1399

از میان انواع پروژه های عمرانی، پروژه های احداث، توسعه، تجهیز و تعمیر، مرمت و بازسازی قابلیت بیشتری برای 
نظیر  دفاعی  و  امنیتی  عمومی،  پروژه های  برخی  نیز  پروژه ها  این  میان  از  البته  دارد که  بخش خصوصی  با  مشارکت 
ساختمان های اداری، پاسگاه انتظامی و زندان قابلیت کمتری دارند. پروژه هایی نظیر تأسیسات آب و فاضالب، فضاهای 
ورزشی، نیروگاه ها، سد و شبکه های آبیاری، زیرساخت ارتباطی، زیرساخت حمل ونقل، بیمارستان و مراکز درمانی، مرمت 
بناهای تاریخی با توجه به داشتن توجیه اقتصادی و مالی برای بخش عمومی و خصوصی در زمره پروژه های هدف جهت 

مشارکت عمومی-خصوصی قرار دارند. 

کمبود اعتبارات بودجه ای در سالیان گذشته باعث تزریق قطره چکانی بودجه به پروژه های 
انبوه نیمه تمام شده که طوالنی شدن دوره ساخت این پروژه ها را به دنبال داشته است. طبق 
آمارها حدود 65 درصد از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی در زمان بندی خود 
به اتمام نرسیده و طول دوره ساخت این طرح ها تا نزدیک به 11 سال افزایش یافته است.

سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال 1400،  %11 تعیین شده  بود که مطابق با قانون برنامه ششم 
توسعه می بایست این سهم به عدد %22 می رسید. از سوی دیگر، تنها %56 از این بودجه تحقق پیدا کرد. کسری بودجه، 
سبب می شود دولت از سایر روش های عمرانی بهره ببرد، به  طور مثال، در سال 1399، %63 از کل عملکرد اعتبارات تملک 
بودجه   1401 بوده است. دولت در سال  اوراق خزانه اسالمی  انتشار  از طریق  دارایی های سرمایه ای)طرح های عمرانی( 
عمرانی را بالغ بر 251 هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته، این درحالی است که بودجه عمرانی سال 1400 حدود 176 هزار 

میلیارد تومان بوده است.

وضعیت ما در ایران چگونه است؟
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مدل های مشابه مشارکت با بخش خصوصی در ایران پیش از انقالب اسالمی تجربه شده  است اما به شکل استاندارد 
و مرسوم، اولین بار در سال 1381 برای راه اندازی نیروگاه برق جنوب اصفهان در قالب BOT توسط گروه مپنا پیاده شد. 
آغاز فعالیت این مدل را به طور جدی تر می توان از تصویب جزء یک بند »د« تبصره 19 قانون بودجه 1396 دانست که 
در آن سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد، زيرساختی را ايجاد نمايد تا بستری عملی برای بهبود مديريت طرح ها و 
تغيير از الگوهای سنتی به روش های نوين مانند مدل »مشاركت عمومی - خصوصی« فراهم آید. در برنامه سال 1399 
نیز اصالح قوانین و مقررات توسعه PPP و اهرم سازی منابع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و سایر تسهیالت الزم 

توسط سازمان برنامه و بودجه  کشور صورت گرفت.

میزان سرمایه گذاریسال مالیحوزهنام پروژه
)میلیون دالر(

2004380برقنیروگاه برق جنوب اصفهان

ICT2008370شرکت مخابرات ایران

MTNICT2005350 ایرانسل

2004217برقنیروگاه برق رودشور

2016235بندرتوسعه بندر چابهار

2007158.20برقنیروگاه خورشیدی یزد

201743برقپارک خورشیدی جاجرم

ICT199623شبکه موبایل اصفهان

Athos 201721برقنیروگاه خورشیدی

201718.5برقنیروگاه خورشیدی اصفهان

1881 میلیون دالر سرمایه گذاری در 12 پروژه مشارکت بخش خصوصی و عمومی - بانک جهانی

وضعیت کلی پروژه های شناسایی شده مناسب برای مشارکت در سال 1399 )میلیارد ریال(
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PPP در کدام کشورها بیشتر رواج دارد؟

پس از شیوع بیماری کرونا، میزان سرمایه گذاری در کشورها در حوزه زیرساخت به پایین ترین میزان خود از سال 2011 
رسیده است. اما طبق آخرین گزارش های 2022، کشورها در حال بازیابی و احیای توسعه زیرساخت های خود هستند. این 
نکته قابل توجه است که طی دوران شیوع کرونا، کشورها دچار مشکالت مالی عدیده ای شده اند که نیاز دولت ها به ورود 

بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری را دوچندان می نماید.

و  در حال توسعه  زیرساخت کشورهای  به  برای کمک   PPP به  زیادی  توجه  بین الملل  اخیر در سطح  در سال های 
بانک جهانی،  قاره های مختلف،  در  توسعه  بانک  G20، چندین  2013، کشورهای  در سال  کم درآمد صورت گرفته است. 
انجمن توسعه بین الملل و کشورهای BRICS، گام های متعددی برای این منظور برداشته اند. بر اساس شاخص مشارکت 

می توان میزان توسعه  یافتگی یک کشور در PPP را سنجید:

حجم قراردادهای موفق تعداد قراردادهای موفق

کشورهای پیشتاز در PPP طبق شاخص مشارکت

ژه
رو

د پ
دا

تع

الر
 د

رد
لیا

می
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در منطقه آسیای شرقی سرمایه گذاری 
داشته  رشد  درصد   124 خصوصی  بخش 
است.  رسیده  دالر  میلیارد   10 نزدیک  به  و 
چین در این منطقه بیشترین حجم  کشور 
داشته  را  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 

است.

اروپا و آسیای مرکزی  در منطقه شرق 
سرمایه گذاری نسبت به سال گذشته 279 
درصد افزایش یافته و به 4.7 میلیارد دالر 
رسیده است. کشور ازبکستان در این منطقه 
بخش  سرمایه گذاری  حجم  بیشترین 

خصوصی را داشته است.

در منطقه آمریکای جنوبی سرمایه گذاری 
افزایش  84 درصد  به سال گذشته  نسبت 
یافته و به 14.5 میلیارد دالر رسیده است. 
کشور برزیل در این منطقه بیشترین حجم 
داشته  را  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 

است. 

نسبت  سرمایه گذاری  آفریقا  منطقه  در 
یافته  افزایش  درصد   105 سال گذشته  به 
کمبود  دالر  میلیارد   108 آفریقا  است. 
زیرساخت دارد در حالی که دولت های این 
هستند.  مالی  مشکل  دچار  غالبًا  منطقه 
مهدهای  از  یکی  است که  طبیعی  بنابراین 

PPP این منطقه باشد. 

 PPP در اروپا در سال 2020، 34 قرارداد
پایان  به  یورو  میلیارد   7.9 کل  ارزش  به 
رسید که فعال ترین بازار از نظر ارزش آلمان 
و از نظر تعداد پروژه ها فرانسه بوده است. 
تعداد  و  ارزش  بیشترین  نیز  حمل ونقل 

پروژه را به خود اختصاص داد.

در منطقه آسیای جنوبی سرمایه گذاری 
درصد کاهش   49 سال گذشته  به  نسبت 
است.  رسیده  دالر  میلیارد   2.5 به  و  یافته 
حجم  بیشترین  منطقه  این  در  هند  کشور 
داشته  را  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 

است.

به  این منطقه سرمایه گذاری نسبت  در 
به  و  یافته  درصد کاهش   59 سال گذشته 
نظر  طبق  است.  رسیده  دالر  میلیون   415
بانک جهانی 75 الی 100 میلیارد دالر ساالنه 
منطقه  این  زیرساخت  برای  تا  است  نیاز 
کشورهای  شود.  صرف  آینده  سال   20 تا 
این  در  سعودی  عربستان  و  خلیج فارس 

زمینه پیشرو هستند.

آسیای شرقی

آسیای مرکزی آفریقاآمریکای جنوبی

اروپا

آسیای جنوبی خاورمیانه و شمال آفریقا

کشورهای مختلف چه تجاربی در PPP دارند؟منبع 
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سیستم آبرسانی نیویورک

طراحی، ساخت، نگهداری و مدیریت عوارض 
جاده ای

مدیریت سیستم آب و فاضالب

اعطای امتیاز انحصاری پل شیکاگو برای ۹۹ سال

در حوزه های حمل ونقل عمومی، ساخت جاده، 
سیستم آب و فاضالب و پارکینگ های عمومی 3۶ پروژه  PPP در سال 2003 با ارزشی بالغ بر ۵ 

میلیون پوند برای هر پروژه
100 پروژه کوچک مانند: پارک ها، امکانات تفریحی و 

سرگرمی

بیش از 100 پروژه زیرساختی با روش BOT از اوایل 
دهه ۹0

ایاالت متحده آمریکا

ایرلند

ویتنام عدم بهره برداری از بسیاری از پروژه ها به دلیل ضعف 
دانش، عدم شفافیت در فرآیند پروژه و   پیش بینی و 

تحلیل ریسک

معافیت از پرداخت عوارض و مالیات بر درآمد تا 
8سال

معافیت گمرکی دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز 
پروژه

استفاده از مشارکت عمومی خصوصی در استرالیا از 
سال 1۹80

در پروژه های اقتصادی مانند: جاده ، فرودگاه  و 
راه آهن  و پروژه های اجتماعی مانند: مدرسه، 

بیمارستان و زندان 

پیاده سازی زیرساخت ICT بیمارستان با 
سرمایه گذاری شریک خصوصی

وجود ذهنیت مثبت از توانایی بخش خصوصی در 
مدیریت زیرساخت های مختلف در میان مدیران 

اجرایی دولت

دفتر تخصصی فدرال در زمینه طراحی قوانین 
مناسب و پرهیز از ایجاد محدودیت های بی مورد

رویه شفاف تأمین مالی و فراهم کردن زمینه تعامل 
مناسب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

استرالیا

سنگاپور

مشارکت با بخش خصوصی برای ارتقای سرعت 
شبکه از 1 مگابیت/ثانیه به 1 گیگابیت/ثانیه با فراهم 

کردن 800 میلیون دالر تسهیالت برای بخش 
خصوصی

راه اندازی سامانه شهروند الکترونیک برای ارائه 
خدمات دولتی به از طریق یک سامانه برخط به کمک 

شریک بخش خصوصی

سامانه دولت الکترونیک در سطح ایالت ها با یک 
میلیون تراکنش ماهانه و درآمد بیش از یک میلیارد 

دالر
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شیلی  3۶ پروژه  با ارزش تقریبی ۵/۵ میلیارد دالر در سال 
1۹۹4

مشارکت با بخش خصوصی و ایجاد 880 مرکز و 
3000 نقطه اتصال به اینترنت برای دریافت اظهارنامه 
 مالیاتی شهروندان از طریق سامانه دولت الکترونیک 

با استقبال ۹۵ درصدی مردم در سال 200۵.

شامل 24 پروژه  حمل ونقل عمومی و ۹ فرودگاه

چارچوب قانونی قوی و فاقد سخت گیری های بی مورد

فرآیندهای قانونی دقیق و شفاف که به خوبی تعریف شده اند

وجود چارچوب های مناسب برای تقسیم مناسب ریسک بین 
بخش خصوصی و عمومی

کمبود زیرساخت های با کیفیت مناسب ساالنه تا 2درصد 
میزان تولید ناخالص داخلی هند را کاهش می دهد.

ساالنه 3 میلیارد دالر ضرر این کشور به علت کیفیت 
نامناسب زیرساخت جاده ای

میزان سرمایه گذاری الزم برای ایجاد زیرساخت ها 
حدود 2۵0 میلیارد دالر پیش بینی شده است.

چهارمین اقتصاد جهان با شکاف زیاد عرضه و 
تقاضای زیرساخت

از سال 1۹80 در جهت کاهش فشارهای تأمین مالی 
وارد بر بخش عمومی و دولت

وجود ضعف مؤسسات و سیستم حقوقی و اداری موجود 
PPP اصلی ترین مانع رشد

 BOT پروژه های موفق نیروگاه »ِشنِزن« با همکاری
یک شرکت هنگ کنگی، نیروگاه »الیبین«، 

»چانگشا« و سیستم آبرسانی »ِچنگدو« در دهه 1۹۹0
اغلب استادیوم ها و بناهای ورزشی المپیک 2008 پکن با 

این روش ساخته شده اند.

چین با کمک بخش خصوصی، تا پایان 2022، احداث بیش 
از 2 میلیون ایستگاه ۵G را هدف گذاری کرده است.

چین

هند 300 درصد افزایش درآمد دولت هند از واگذاری 
بازسازی و بهره برداری آثار باستانی به بخش خصوصی

پشتوانه سیاست های اقتصادی کالن، انطباق قوانین داخلی 
و بین المللی، اتمسفر مثبت سرمایه گذاری و مدیریت مالی 

عمومی قوی
پیاده سازی 1۵۶ میلیارد دالر سرمایه گذاری در قالب 
PPP در در حوزه های حمل ونقل، سالمت و انرژی

جذب 1۶ میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در حوزه 
ICT از سال 2000 میالدی

ترکیه
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PPP - هوگـر؛ پژوهش و توسعه اقتصاد دیجیتال

475 میلیارد دالر
سرمایه گذاری فعلی

823 میلیارد دالر
سرمایه گذاری موردنیاز

348 میلیارد دالر
2021-2040کمبود سرمایه گذاری

5/1 درصد
رشد تولید ناخالص ملی

2002-2020

389 میلیارد دالر
میزان تجارت جهانی با رشد 

300 میلیاردی از 2003

84 میلیون
جمعیت فعلی و 100 میلیون در 

سال 2040

رتبه یازده
در اقتصاد جهان پس از صعود 

از رتبه 18 در 2003

24 شهر
با جمعیت بیش از یک 

میلیون نفر

مطالعه موردی ترکیه

مطالعه موردی وضعیت کشور ترکیه به عنوان یکی از الگوهای موفق در توسعه PPP، با نظر به اینکه از نظر جغرافیایی، 
جمعیت شناختی و فرهنگی، شباهت زیادی به کشورمان ایران دارد، بسیار حائز اهمیت می باشد. در ادامه به برخی از آمار 

مربوط به این کشور پرداخته می شود.

میزان سرمایه گذاری مورد نیاز ترکیه در زیرساخت های مختلف )میلیارد دالر(

حمل ونقل
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حجم سرمایه گذاری )میلیون دالر(

درصد تخت های بیمارستانی باکیفیت طول بزرگراه ها )کیلومتر(

طول راه آهن )کیلومتر( ظرفیت تولید انرژی )گیگاوات(

تعداد پروژه های مشارکتی

156
میلیارد دالر

249
پروژه 20201986

21



PPP - هوگـر؛ پژوهش و توسعه اقتصاد دیجیتال

عربستان سعودی

امضای قراردادهای پروژه ای به ارزش 700 میلیون دالر  برای نیروگاه مستقل آب »جبیل«. یک 
کارخانه آب شیرین کن اسمز معکوس در جنوب شهر جبیل، با ظرفیت تولید آب 570هزار متر 

مکعب در روز برای تأمین نیاز 2 میلیون نفر و خدمات رسانی به ریاض و القصیم.

MENA در منطقه ِمنا PPP آخرین اخبار

مراکش

توسعه نیروگاه 50 مگاواتی بادی در مراکش با ارزش 145 میلیون دالر

کنیا

از طریق پلتفرم سرمایه گذاری در زیرساخت AFRICA50، پروژه انتقال انرژی در کنیا به ارزش 
پروژه های  درصد   50 هندی  این شرکت  انجام می شود.   PowerGrid هندی  توسط شرکت 
انتقال انرژی هند را بر عهده دارد. منابع مالی این پروژه از طریق بازار سرمایه تأمین می شود.

مصر

بانک توسعه زیرساخت اروپا )EBRD( به میزان 100 میلیون یورو تعهد پرداخت برای 340  
میلیون دالر اوراق قرضه شرکت نروژی Scatec قرار داده  است. این سرمایه گذاری مجدد برای 

پروژه 6 نیروگاه خورشیدی در »َبنبان« مصر ایجاد شده است. 

امارات متحده عربی

سرمایه گذاری 7.6 میلیارد دالر در پنج پروژه حوزه انرژی شامل: پارک خورشیدی، تصفیه آب 
دریا، تصفیه فاضالب، نیروگاه سیکل ترکیبی و نیروگاه تولید برق خورشیدی 

قطر

85 میلیارد دالر سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی که 12 میلیارد دالر آن مربوط به حوزه 
نفت و گاز است. بخش قابل توجهی از این پروژه ها مربوط به جام جهانی 2022 می شود.
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در سال های اخیر، دالیل متعدد، مانند جاماندگی از رشد اقتصادی به دلیل شیوع کرونا، برهم خوردن موازنه 
قدرت اقتصادی در جهان و پیدایش فرصت برای اقتصادهای نوپا، رشد سریع فناوری های جدید و سرعت گرفتن 
تحّول دیجیتال و تمایل و نیاز روزافزون مردم جهان به امکانات و رفاه، سبب شده تا دولت ها و حاکمیت ها وزنه ی 
سنگین توسعه زیرساخت ها را بر دوش خود کاماًل حس کنند. طبیعتًا در شرایط بازیابی اقتصادی، گشایش در این 
امر، بدون همراهی بخش خصوصی میّسر نمی گردد. از طرفی بخش خصوصی، خود یکی از قربانیان تنش های 

اقتصادی سال های اخیر است که تمایل بسیاری برای شروع فعالیت های جدید و کسب عایدی  دارد.
به  را دوباره  راهکارهایی است که می تواند چرخه رشد کشورها  از  مشارکت بخش عمومی و خصوصی، یکی 
چرخش انداخته و به تمامی بازیگران و مردم، نفع رساند. کشور عزیز ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. به منظور 

فراهم شدن شرایط بهره مندی از این روش همکاری، الزم است نکات زیر مدنظر قرارگیرد:

ایجاد اتمسفر اقتصادی جذاب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق سیاست های خرد و کالن مناسب، 	 
معافیت های  ایجاد  مالی،  تأمین  فرآیند  تسهیل  قانون،  در  حمایتگرانه  چارچوب های  ایجاد  و  موانع  اصالح 
در  درآمد  حداقل  تضمین  و  پروژه ها  انجام  برای  موردنیاز  زمین  تأمین  و سرمایه گذار،  پروژه  برای  مالیاتی 

قراردادها و توجه ویژه به سرمایه گذاران بین المللی و سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور.

تعریف مدل های درآمدی پایدار برای پروژه ها به منظور انگیزش سرمایه گذار برای استمرار فعالیت، توسعه 	 
تقاضای  به  متکی  دیجیتال که عمدتًا  اقتصاد  پروژه های  در  به  ویژه  امر  این  بهینه.  ارائه خدمات  و  فناوری 

مصرف کنندگان در بازاری بسیار رقابتی است اهمیت فراتری دارد.

یکی از چالش های پروژه های مشارکت با دولت، تحقق درآمد پروژه و تخصیص سهم بخش خصوصی است. 	 
تعیین بهای خدمات و ارائه مجوز دریافت آن از کاربران دولتی، شرکت ها و کسب وکارهای خصوصی و مردم 

از راهکارهای تحقق درآمدها می باشد.

شریک 	  به  و کمک  جذابیت  ایجاد  راهکارهای  از  یکی  دولت،  اختیار  در  دارایی های  طریق  از  غیرنقد،  تهاتر 
سرمایه گذاری خصوصی در پروژه های پرهزینه به  ویژه در بخش توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در 

کشور خواهد بود.

به 	  نقش  نهادهای حاکمیتی،  دیجیتال،  اقتصاد  ایران و حساسیت های حوزه  اقتصاد  اقتضائات  به  توجه  با   
سزایی در تنظیم ارتباط بین دولت و بخش خصوصی برعهده دارند.

ایجاد اعتماد برای دولت در خصوص صیانت از کالن داده ها، پیگیری پروژه، رگوالتوری مدنظر دولت و کمک 	 
به تأمین مالی با استفاده از ظرفیت های بخش حاکمیتی از جمله ارزش های افزوده تعامل سه جانبه دولت 

- حاکمیت - بخش خصوصی می باشد.

جمع بندی
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