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 هاي بخش خصوصي در تأمين كاالهاي عمومياستفاده از ظرفيت

 خصوصي( -)مشاركت عمومي

 

 

 

 
 

 

 

 

 دهيچك

ها با تعهدات مالی و غیرمالی فراوانی برای ارائه کاالها و خدمات عمومی روبرو هستند. ارائه کاالها دولت

تجارب دنیا در تواند توسط دولت یا بخش خصوصی انجام گیرد. هدف این گزارش، ارائه و خدمات می

تواند برای است. این تجارب می« ـ خصوصیمشارکت عمومی »تأمین کاال و خدمات عمومی از طریق 

 د. نهای متفاوت اداره امور کشور مورد توجه قرار گیرکشور ایران مفید فایده بوده و در بخش

 عبارتند از: « ـ خصوصیمشارکت عمومی »ی هاالگو 

 ـ عملیات و نگهداری بدون کسب مالكیت،  

 ـ طراحی و ساخت، 

 صورت کلید در درست،ـ تحویل پروژه به 

 ،برداریهرهـ اجرای طرح توسعه و ب

 ،اجازه خریدـ 

 ،سازی تدریجیـ خصوصی

 ،برداری یا خریدتوسعه، بهره ،هرـ اجا

 ،برداریبهره و ـ ساخت، انتقال

 ،برداری و انتقالـ ساخت، مالكیت، بهره

 برداری.ـ ساخت، مالكیت و بهره

های متفاوت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد که تواند در بخشهای مذکور میهریک از روش

 موارد زیر اشاره کرد: به توان عنوان نمونه میبه

های مدیریت مدرسه )مدیریت منابع مالی و انسانی(، خدمات پشتیبانی )وعده ـ آموزش و پرورش:

ریزی درسی، تحویل کتب درسی، معلم، طراحی برنامه)تربیت ای ونقل(، خدمات حرفهغذایی و حمل

 ها و ...(.تضمین کیفیت، حفظ و نگهداری زیرساخت

ها، امكانات ها، تعمیر و نگهداری پاركشهری )آب و فاضالب، تعمیر و نگهداری جاده خدماتـ  

 تفریحی و امكانات پارکینگ و ...(.
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 .و ...( هاهای آب و فاضالب، فرودگاهها، سیستمها، بزرگراهها )جادهـ امور زیرساخت

 های دولتی. ای، ساختمانهای سرمایهـ دارایی

که وظایف خود را از طریق دهد روش مشارکت عمومی ـ خصوصی این امكان را به دولت می 

کمتر و کیفیت باالتر انجام دهد. طبیعی است که مشارکت با بخش خصوصی در زمان کمتر، با هزینه 

پذیر بودن اقتصاد وابسته است. درواقع در حضور بخش خصوصی در اقتصاد به درجه رقابت درجه کیفیت

 مشارکت عمومی»تواند از الگوی می از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند شرایطی که دولت بخواهد

ری پذیحال در کنار آن باید ظرفیت رقابتبا این که در گزارش ارائه شده است بهره ببرد.« ـ خصوصی

 زایش یابد. یی بخش خصوصی نیز افآاقتصاد را نیز افزایش دهد تا کار

اند که مواردی از آنها که در ـ خصوصی استفاده کردهکشورهای مختلفی از الگوی مشارکت عمومی  

 عبارتند از: گزارش ارائه شده

 مدیریت بنادر کشور اردنـ 

 .آب در کشور اسكاتلند بخشـ مدیریت 

 ـ بخش فاضالب در ایرلند. 

 ـ دفن زباله در بلغارستان. 

 بلژیک. در ونقل حملمدیریت ـ 

 استرالیا. در ـ بخش بهداشت 

 در کشورهای ترکیه، هند و استرالیا. های عمرانیها و طرحتوسعه زیرساختـ 

ر تواند در دستور کامی« مشارکت عمومی ـ خصوصی»تجربیات کشورها در استفاده از الگوی 

های اخیر آشكار شده است. تجربیات از این الگو در سالکشورمان نیز قرار گیرد که ضرورت استفاده 

دهند، قابلیت در نظر یی دولت را افزایش میآدهد که این سازوکارها ضمن اینكه کارکشورها نشان می

 امنیت ملی را نیز در خود دارند. گرفتن مالحظات 

 

 مقدمه

ساس تعهدات خود عهده     هادولتبا توجه به اینكه  شور یا برا ساس قوانین حاکم بر ک  دار تأمین بخشبرا

طور روزافزونی منجر  اند و هزینه ایفای این تعهدات بهمهمی از کاالهای عمومی خالص و ناخالص شــده 

سیاری از این کاالها و خدم  های دولت میبه عدم توازن در بودجه   اتشود و همچنین با توجه به اینكه ب

شــود و رقبای بخش خصــوصــی بعضــا  توان و تجربه بیشــتری در ارائه این با کیفیت مناســب ارائه نمی

ستن از بار مخارج   و ارتقای کیفیت کاالها و خدمات عمومی   هادولتخدمات دارند، یافتن راهی برای کا

 به یک اولویت اساسی برای کشورها تبدیل شده است.
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های بخش خصوصی در تأمین مالی، انتقال یده استفاده از ظرفیتبرای مواجه شدن با این مسئله ا

هایی در این خصوص وجود داشته دانش، مدیریت و نظایر آن مطرح شده است. منتها همواره دغدغه

است که اگر بخش خصوصی یگانه سكاندار عرضه کاالهای عمومی شود احتمال سوءاستفاده، کاهش 

دغدغه دارند که آموزش مدارس با استانداردهای  هادولتود دارد. مثال  کیفیت، اتالف منابع و نظایر آن وج

ز برداری اای اداره شود یا در بهرهبا کیفیت ویژه هابیمارستانای ارائه شود و یا آموزشی و اخالقی ویژه

 شها سوءاستفاده نشود یا کارکنان قبلی دولت در اثر مشارکت بخهای ارتباطی، بنادر و فرودگاهراه

 خصوصی اخراج و بیكار نشوند.

های سیاستمداران ازسوی های بخش خصوصی از یک طرف و رفع دغدغهبرای استفاده از ظرفیت

تدریج در دنیا الگوهای بینابینی معرفی شده است که در تأمین کاالی عمومی مشارکت بخش  دیگر به

دار تأمین مالی عمومی عهدهطور همزمان وجود داشته باشد. مثال  بخش عمومی و بخش خصوصی به

برداری شود یا دولت تأمین مالی را منوط دار طراحی، ساخت و بهرهپروژه باشد و بخش خصوصی عهده

یشتر آموز بطوری که برای مثال با ثبت نام هر نفر دانشبه اندازه خدمات توسط بخش خصوصی نماید به

ه تخصیص دهد. به این ترتیب رقابتی بین مدارس آموز را به مدرسدر مدرسه مورد نظر دولت سرانه دانش

 .شودایجاد می آموزان با ارائه خدمات برتربرای جذب دانش

در تأمین کاالها و خدمات  1خصوصی -هدف از گزارش حاضر معرفی الگوهای مشارکت عمومی

ها و الگوهای مشارکت بخش خصوصی و بخش عمومی است. در قسمت بعد، مروری اجمالی بر روش

 ترگردد، پس از آن بحث کمی خاصشود و ضمن معرفی هر الگو موارد کاربرد آن تشریح میعمومی می

گردد. در قسمت ی میشود و الگوهای عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش معرفمی

گیرد و در نهایت خصوصی مورد بحث قرار می ـ بعد هم چند تجربه جهانی درخصوص مشارکت عمومی

 شود.بندی میمطالب جمع

 

 الگوهاي عمومي مشاركت بخش خصوصي و بخش عمومي. 4

مشاركت بخش خصوصي های خصوصی و عمومی وجود دارد. های مختلفی برای مشارکت بخشروش

صورت كليد در دست، اجراي طرح در عمليات و نگهداري، طراحي و ساخت، تحویل پروژه به

برداري یا سازي تدریجي؛ اجاره، توسعه، بهرهخرید، خصوصي ـبرداري، اجاره توسعه و بهره

 كيت وبرداري، انتقال و ساخت، مالبرداري؛ ساخت، مالكيت، بهرهساخت، انتقال، بهرهخرید؛ 

                                                 
1. Public- Private Partnership (PPP) 
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در . عمومي در تأمين كاالهاي عمومي است ـهاي مشاركت خصوصي برداري ازجمله روشبهره

 ها با توجه به موارد كاربرد آنها خالصه شده است.انواع این روش 4جدول 

گاهی مشارکت بخش خصوصی مربوط به عملیات و نگهداری بدون کسب مالكیت است. در این 

بندد که عملیات و نگهداری تأسیسات با مالكیت عمومی صی قرارداد میدولت با یک شریک خصوروش، 

توان به ای از خدمات شهری کاربرد دارد. از این جمله میرا برعهده گیرد. این روش برای طیف گسترده

ها، امكانات ها، تعمیر و نگهداری پاركآب و فاضالب، از بین بردن مواد زائد، تعمیر و نگهداری جاده

 و امكانات پارکینگ اشاره کرد. تفریحی

الگوی دوم مشارکت بخش خصوصی در طراحی و ساخت است. در این الگو شریک خصوصی طراحی 

گیرد که با استانداردها و نیازهای اجرایی دولت محلی و ساخت تأسیسات عمومی را به نحوی برعهده می

گیرد حلی مالكیت آن را برعهده میمطابقت داشته باشد. هنگامی که این تأسیسات ساخته شد، دولت م

ها، ها، بزرگراه)شامل جاده هازیرساختشود. این الگو در تأمین اغلب برداری از آن میو مسئول بهره

 های آب و فاضالب و استخرهای شنا( کاربرد دارد.سیستم

اندازی هکند و برای طراحی، ساخت و رادر روش کلید در دست دولت بخش مالی پروژه را فراهم می

له وسیبندد. اهداف اجرایی بهزمان مشخص با یک شریک خصوصی قرارداد میتأسیسات برای یک مدت

گردد و شریک دولتی مالكیت تأسیسات را برعهده دارد. این روش در اجرای بخش دولتی تعیین می

یک باتجربه، با این های نفت و گاز، آب، برق و نیرو کاربرد دارد. در صورت انتخاب شربسیاری از پروژه

 روش کیفیت مناسبی از خدمات ارائه خواهد شد.

ی خود را توسعه دهد، اما منابع الزم را برای هازیرساختبیند بخشی از گاهی اوقات دولت الزم می

این منظور در اختیار ندارد. در این شرایط این امكان وجود دارد که شریكی خصوصی تأمین مالی و 

اضافه بر تأسیسات عمومی موجود را برعهده بگیرد. شریک خصوصی ممكن است ساخت امكاناتی 

انجام  گذاریبرداری از امكانات اضافه شده به تأسیسات را برای مدتی از زمان و یا تا زمانی که سرمایهبهره

 .است Wrap Around Addition شده بازگشت شود، در اختیار بگیرد. این روش مشهور به روش

اره ـ خرید دولت برای طراحی، تأمین مالی و ساخت تأسیسات با شریک خصوصی در روش اج

بندد تا خدمتی عمومی را ارائه کند. شریک خصوصی پس از آنكه مالكیت به دولت واگذار شد قرارداد می

تواند مورد استفاده قرار گیرد که کند. این روش وقتی میتأسیسات را برای یک دوره زمانی اجاره می

نیاز به تأسیسات و خدمات جدید دارد، اما در موقعیتی نیست که بتواند تأمین مالی آن را برعهده  دولت

 بگیرد.

سازی تدریجی است. در این روش مالكیت روش دیگر مشارکت دادن بخش خصوصی، خصوصی

یابد؛ شریكی که در بهبود و گسترش آن نقش تأسیسات عمومی موجود به شریک خصوصی انتقال می
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ته است. پس از آن این تأسیسات را شریک خصوصی برای یک دوره مشخص از زمان که در قرارداد داش

 کند.برداری میاش، مالكیت و بهرهگذاریآمده و یا تا زمان بازگشت سرمایه

شریک خصوصی تأسیساتی عمومی را از دولت اجاره « برداری یا خریداجاره، توسعه، بهره»در روش 

 برداری از آن تحترد. منتها شرط خرید یا اجاره، گسترش یا نوسازی تأسیسات و بهرهخکند و یا میمی

رود شریک خصوصی در گسترش یا بهبود قراردادی با دولت است. درواقع، در این روش انتظار می

گذاری کند. دوره مشخصی از زمان در اختیار شریک خصوصی برای بازگشت تأسیسات سرمایه

 گیرد.رار میاش قگذاریسرمایه

نوعی از مشارکت است که در آن دولت با شریک خصوصی  (BOT)« انتقال و برداریساخت، بهره»

بندد. زمانی که ساخت به اتمام رسید، شریک خصوصی برای تأمین مالی و ساخت تأسیسات قرارداد می

دتی شریک خصوصی برای مدهد. سپس دولت آن تأسیسات را به مالكیت تأسیسات را به دولت انتقال می

 اش را داشته باشد.گذاریدهد که در آن مدت شریک خصوصی فرصت بازگشت سرمایهطوالنی اجاره می

بخش خصوصی فرانشیزی انحصاری    (BOOT)« انتقال و برداریساخت، مالكیت، بهره »در روش 

ــاخت، بهره    های کاربران،    ری هزینه آوبرداری، حفظ و نگهداری و مدیریت و جمع   برای تأمین مالی، سـ

آورد. پس از پایان یافتن فرانشـــیز، حق مربوطه در اختیار دولت قرار  دســـت میبرای یک دوره ثابت به

 گیرد.می

یا مالكیت و مسئولیت تأسیسات  ؛روشی است که دولت (BOO) «برداریبهره و ساخت، مالكیت»

 امبرداری تأسیساتی جدید و بادوساخت، مالكیت و بهرهیا با شریک خصوصی برای کند و موجود را منتقل می

 طور کلی با شریک خصوصی است. . در این روش تأمین مالی بهبنددقرارداد می

های آب و فاضالب، امكانات و تأسیسات عمومی ازجمله سیستم هازیرساختدرخصوص بیشتر 

یعنی  اخیرهای اداری و عملیاتی دولت سه روش ها، ساختمانپارکینگ، امكانات تفریحی، فرودگاه

BOO, BOOT, BOT .قابل استفاده است 
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 خصوصي و عمومي هايانواع مشاركت بخش .4جدول 

 انواع مشاركت ویژگي كاربرد

ای از خدمات شهری شامل آب و گستردهطیف 

فاضالب، از بین بردن مواد زائد، تعمیر و نگهداری 

ها، امكانات تفریحی، ها، تعمیر و نگهداری پاركجاده

 های آب و فاضالب.امكانات پارکینگ، سیستم

ه بندد کدولت با یک شریک خصوصی قرارداد می

عملیات و نگهداری تأسیسات با مالكیت عمومی 

 برعهده گیرد.را 

عملیات و 

 نگهداری

های ساخت ی عمومی و پروژههازیرساختبیشتر 

های ها، آب و فاضالب، سیستمها، بزرگراهشامل جاده

 آب و فاضالب، استخرهای شنا و دیگر امكانات دولتی

 .باشدمی

بندد برای دولت با یک شریک خصوصی قرارداد می

استانداردها و طراحی و ساخت تأسیساتی که با 

نیازهای اجرایی دولت محلی مطابقت دارد. هنگامی 

که این تأسیسات ساخته شده، دولت محلی مالكیت 

برداری آن گیرد و مسئول بهرهآن را برعهده می

 شود.می

 طراحی و ساخت

عمومی در جایی قابل ـ  این شكل از مشارکت خصوصی

 ااجراست که بخش دولتی منافع زیادی در مالكیت ر

ساز و ودنبال نفع بردن از ساختکند اما بهحفظ می

برداری بخش خصوصی از امكانات است. این روش بهره

تواند شامل اغلب تأسیسات زیربنایی شامل آب و می

 .باشد های دولتیفاضالب، استخرهای شنا، ساختمان

کند و برای دولت بخش مالی پروژه را فراهم می

تأسیسات برای یک  اندازیطراحی، ساخت و راه

زمان مشخص با یک شریک خصوصی مدت

وسیله بخش هبندد. اهداف اجرایی بقرارداد می

گردد و شریک دولتی مالكیت دولتی تعیین می

 تأسیسات را برعهده دارد.

Turnkey 

Operation 

ها، و تأسیسات عمومی شامل جاده هازیرساختاغلب 

های فاضالب، امكانات آب، سیستم یهاسیستم

 تفریحی و سرگرمی مانند استخرهای شنا.

شریكی خصوصی تأمین مالی و ساخت امكاناتی 

اضافه بر تأسیسات عمومی موجود را برعهده 

گیرد. شریک خصوصی ممكن است می

برداری امكانات اضافه شده به تأسیسات را بهره

 گذاریایهبرای مدتی از زمان و یا تا زمانی که سرم

 انجام شده بازگشت شود.

Wrap 

Around 

Addition 

ها، ای مانند ساختمانهای سرمایهتوان برای داراییمی

ناوگان وسایل نقلیه، آب و فاضالب، تجهیزات کامپیوتر، 

 استفاده کرد.

دولت برای طراحی، تأمین مالی و ساخت 

ا بندد تتأسیسات با شریک خصوصی قرارداد می

ی را ارائه کند. شریک خصوصی پس خدمتی عموم

از آنكه مالكیت به دولت واگذار شد تأسیسات را 

کند. این روش برای یک دوره زمانی اجاره می

تواند مورد استفاده قرار گیرد که دولت وقتی می

نیاز به تأسیسات و خدمات جدید دارد، اما در 

موقعیتی نیست که بتواند تأمین مالی آن را 

 برعهده گیرد.

 جاره ـ خریدا

و تأسیسات  هازیرساختتواند در بیشتر این مدل می

ها، عمومی مورد استفاده قرار گیرد، مانند جاده

های فاضالب، امكانات های آب، سیستمسیستم

ها و امكانات های دولتی، فرودگاهپارکینگ، ساختمان

 تفریحی سرگرمی مانند استخرهای شنا.

به شریک مالكیت تأسیسات عمومی موجود 

آن امكانات  شخصوصی که در بهبود و گستر

نقش داشته است انتقال یابد. پس از آن این 

تأسیسات را شریک خصوصی برای یک دوره 

مشخصی از زمان که در قرارداد آمده و یا تا زمان 

سازی خصوصی

 تدریجی
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 انواع مشاركت ویژگي كاربرد

ی برداراش، مالكیت و بهرهگذاریبازگشت سرمایه

 کند.می

تأسیسات عمومی شامل  و هازیرساختبیشتر 

های فاضالب، امكانات های آب، سیستمسیستم

ها، امكانات های دولتی، فرودگاهپارکینگ، ساختمان

 سرگرمی مانند استخرهای شنا.ـ تفریحی 

شریک خصوصی تأسیساتی عمومی را از دولت 

خرد، گسترش یا نوسازی کند و یا میاجاره می

ردادی با برداری از آن تحت قراآن، سپس بهره

رود شریک خصوصی در گسترش دولت. انتظار می

گذاری کند. دوره یا بهبود تأسیسات سرمایه

مشخصی از زمان در اختیار شریک خصوصی برای 

 گیرد.اش قرار میگذاریبازگشت سرمایه

اجاره، توسعه، 

برداری یا بهره

 خرید

و تأسیسات عمومی شامل  هازیرساختبیشتر 

های فاضالب، امكانات تمهای آب، سیسسیستم

ها، امكانات های دولتی، فرودگاهپارکینگ، ساختمان

 سرگرمی مانند استخرهای شنا.ـ تفریحی 

دولت با شریكی خصوصی برای تأمین مالی و 

بندد. زمانی که ساخت تأسیسات قرارداد می

ساخت به اتمام رسید، شریک خصوصی مالكیت 

 سپس دولتدهد. تأسیسات را به دولت انتقال می

آن تأسیسات را به شریک خصوصی برای مدتی 

دهد که در آن مدت شریک طوالنی اجاره می

اش را گذاریخصوصی فرصت بازگشت سرمایه

 داشته باشد.

ساخت، 

 و برداریبهره

  انتقال

و تأسیسات عمومی مانند  هازیرساختبیشتر 

های آب و فاضالب، امكانات تفریحی، سیستم

های عملیاتی و اداری دولت، ها، ساختمانفرودگاه

 امكانات پارکینگ، تأسیسات مدیریت ضایعات.

بخش خصوصی فرانشیزی انحصاری برای تأمین 

برداری، حفظ و نگهداری و مالی، ساخت، بهره

اربر برای یک های کآوری هزینهمدیریت و جمع

آورد. پس از پایان یافتن دست میدوره ثابت به

 گیرد.فرانشیز، حق در اختیار دولت قرار می

ساخت، مالكیت، 

 و برداریبهره

 انتقال

و تأسیسات عمومی ازجمله  هازیرساختبیشتر 

های آب و فاضالب، امكانات پارکینگ، امكانات سیستم

اری و عملیاتی های ادها، ساختمانتفریحی، فرودگاه

 دولت.

دولت یا مالكیت و مسئولیت تأسیسات موجود را 

کند و یا با شریک خصوصی قرارداد منتقل می

برداری بندد برای ساخت، مالكیت و بهرهمی

لی با طور کبهتأسیساتی جدید بادوام. تأمین مالی 

 شریک خصوصی است.

 ساخت، مالكیت

 برداریبهره و

 1ی محلی.هادولتمشارکت بخش خصوصی عمومی راهنمایی برای مأخذ: 

 

گذاری خصوصی برای تأمین مالی موجودی موفق به بسیج سرمایه هادولتدر بسیاری از کشورها، 

شوند. این نوع قراردادها سرمایه مورد نیاز در خدماتی مانند آب و برق و نیز دیگر خدمات عمومی می

های مورد نیاز در مواقع ضروری و فوری را در تأمین سرمایه هادولتباشد زیراکه برای دولت جذاب می

ترین و یا تنها خریدار خدمات های آموزش و پرورش و بهداشت، اغلب اصلیت در بخشکند. دولکمک می

برای امكانات جدید است. در چنین مواردی، بستن قرارداد با بخش خصوصی برای تأمین مالی و 

                                                 
1 . Public Private Partnership: A Guide for Local Government, May 1999, Biritish Columbia, 

Ministry of Municipal Affairs 
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گذاری آنها را در طول زمان دهد که پرداخت هزینه سرمایهساز امكانات به دولت این امكان را میوساخت

 ای بپردازد.صورت قراردادهای دورهبهو 

کند. این اتكا به تنها یک مشتری طور کامل تعیین میگذاری را بههای دولت، ارزش سرمایهپرداخت

گذاری در خدمات اجتماعی برای شود سرمایههای سیاست(، باعث می)منوط به تغییر سیاسی و اولویت

عنوان یک نتیجه، پیمانكاری (. به2116د )بانک جهانی، آمیز باشگذاران خصوصی بسیار مخاطرهسرمایه

راین، هاست. بناببرانگیزترین انواع پیمانكاریمؤسسات خصوصی در تأمین مالی و ساخت مدارس از چالش

 شود.تر میگذاری ایمنبیشتر فرآیند و محتوای قرارداد صرف حداقل کردن ریسک تخلف دولت و سرمایه

گیرد بسته به قرارداد متفاوت است و ترتیبات مشابه صوصی برعهده میحوزه مسئولیتی که بخش خ

، طراحی»مانند اغلب به« انتقال و برداریبهرهساخت، »عنوان مثال قرارداد های مختلف دارند. بهاغلب نام

ترین نوع که عمومی« انتقال و برداریبهرهساخت، »است. تحت قرارداد « اجرا و ساخت، تأمین وجه

ای دولتی قرارداد است، بخش خصوصی امور تأمین مالی، طراحی، ساخت و اجرا را برای امكانات مدرسه

سال(. در پایان دوره  31تا  25دهد )مثال  تحت قراردادی با دولت و برای دوره مشخصی از زمان انجام می

 شود.می قرارداد، مالكیت تأسیسات مدرسه به دولت منتقل

ي متمركز هازیرساختاي متفاوت باشند، طور گستردههرچند ممكن است قراردادها به

 عمومي در چند وجه مشابهت دارند:ـ بر مشاركت خصوصي 

 شود،ای رقابتی انتخاب میخصوصی از طریق مناقصهـ کنسرسیوم 

ط با آن را ارائه کند و خدمات مرتبگذاری میی مدرسه سرمایههازیرساختـ شریک خصوصی در 

 دهد )مانند، نگهداری ساختمان(،می

 ـ دولت همچنان مسئولیت ارائه خدماتی مانند آموزش را برعهده دارد،

سال(  31تا  25ـ قرارداد بین دولت و شریک خصوصی تابع قراردادهای بلندمدت است )معموال  

 ت چه استانداردهایی است.کند پیمانكار خصوصی ملزم به ارائه چه خدمات و رعایمی که مشخص 

در قراردادهای خدمات، سازمان خصوصی اغلب چندین وظیفه را مانند طراحی، ساخت، تعمیر و 

 نگهداری و اشتغال برخی کارکنان غیرآموزشی برعهده دارد.

ها مشروط به ارائه موفق خدمات براساس استانداردهای توافق شده توسط بخش خصوصی پرداخت

 است. 
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 هازیرساختخصوصي و عمومي در هاي هاي موجود براي مشاركت بخشطيف گزینه. 0جدول 

 هاویژگي انواع مشاركت

 طراحی و ساخت سنتی
دولت با شریكی خصوصی برای طراحی و ساخت تأسیسات برای نیازهای خاص قرارداد 

 بندد.می

 بندد.قرارداد میدولت با شریكی خصوصی برای اداره کردن امكانات عمومی  اداره و نگهداری

Turnkey operation 
کند و شریک خصوصی طراحی، ساخت و اداره تأسیسات را دولت منابع مالی را فراهم می

 برای یک دوره معین برعهده دارد تا زمانی که شریک دولتی مالكیت آن را باز پس گیرد.

 اجاره ـ خرید
کند و پس از آن ره میشریک خصوصی تأسیسات را از دولت برای یک دوره مشخص اجا

 شود.مالكیت توسط دولت واگذار می

 وتوسعه  ،اجاره یا خرید

 اداره

خرد و عملیات توسعه و اداره کند و یا میشریک خصوصی تأسیساتی را از دولت اجاره می

 گیرد.آن را تحت قراردادی با دولت برای دوره زمانی مشخصی برعهده می

 و برداریبهره ،ساخت

 انتقال

شریک خصوصی قراردادی را برای تأمین وجه، ساخت، اداره، نگهداری، مدیریت و 

های کاربر برای تأسیسات عمومی برای یک دوره زمانی تا مستهلک شدن آوری هزینهجمع

 .شودبندد و در پایان این فرانشیز، امور به دولت بازگردانده میاش مشخص میسرمایه

 اداره وخرید  ،ساخت

برای همیشه مالكیت و مسئولیت تأسیسات موجود را به شریكی خصوصی انتقال دولت یا 

دهد یا برای همیشه با شریک خصوصی برای ساخت، مالكیت و اداره تأسیساتی جدید می

 بندد.قرارداد می

 .2116بانک جهانی، مأخذ: 

 

 خصوصي در آموزش و پرورش -الگوهاي مشاركت عمومي. 0
 

ی هاییكی از زمینهخصوصی در طیف وسیعی از کاالها و خدمات قابل استفاده است.  -مشارکت عمومی

تواند مشارکت داشته باشد بخش آموزش است. مشارکت بخش خصوصی که دولت با بخش خصوصی می

طور چشمگیری طی دو دهه گذشته در همه نقاط جهان افزایش یافته است. این در آموزش و پرورش به

های با درآمد کم، های با درآمد باال تا خانوادهرسانی به همه نوع خانوار، از خانوادهتمشارکت برای خدم

اند عنوان منبع اصلی تأمین مالی آموزش و پرورش باقی ماندههمچنان به هادولتگیرد. هرچند صورت می

خصوصی  شود(، در بسیاری از کشورها بخش)دستكم در آموزش ابتدایی و متوسطه این امر دیده می

 دست آورده است.سهم قابل توجهی در آموزش و پرورش به

تواند ارائه کند، قراردادهای متنوعی برای جذب با توجه به خدمات وسیعی که بخش خصوصی می

انواع قراردادهای  3بخش خصوصی در آموزش و پرورش در سراسر جهان استفاده شده است. در جدول 

 مربوط خالصه شده است.
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 نواع قراردادها در آموزش و پرورش. ا3جدول 

مواردي كه دولت براي آن قرارداد 

 بنددمي
 خردمي آنچه دولت

ای و مدیریت خدمات پشتیبانی، حرفه

 )ورودی(

 مدیریت مدرسه )مدیریت منابع مالی و انسانی(

 نقل(وهای غذایی و حملخدمات پشتیبانی )وعده

ریزی درسی، تحویل کتاب برنامهای )تربیت معلم، طراحی خدمات حرفه

 درسی، تضمین کیفیت و خدمات تكمیلی(

 خدمات عملیاتی )فرآیند(
آموزان، مدیریت منابع مالی و انسانی، خدمات آموزش و پرورش دانش

 ای و نگهداری ساختمانحرفه

 خدمات آموزشی و پرورشی )خروجی(
بستن با مدرسه آموزان در مدارس خصوصی )از طریق قرارداد گماردن دانش

 آموزان خاص(نام از دانشبرای ثبت 

 هازیرساختحفظ و نگهداری بنا و  ارائه امكانات )ورودی(

 های آموزشی و عملیاتی(ی ترکیب شده با خدمات )خروجیهازیرساخت ارائه امكانات و خدمات آموزش و پرورش

 همان. مأخذ:

 

ها( مانند تربیت معلم، مدیریت، طراحی خرند )ورودیخدمات مرتبط با آموزش را می هادولتبرخی 

با برخی دیگر (. 2111های خصوصی )ساواس، برنامه درسی، یا استفاده مدرسه از امكانات سازمان

عنوان مثال با بندند تا فرآیند آموزش و پرورش را تدارك ببینند، بههای خصوصی قرارداد میسازمان

بندند تا خدمات های خصوصی قرارداد میبا سازمان هادولتمدیریت و اداره مدارس دولتی. برخی دیگر از 

خرند(. در این قسمت هریک از خدمات آموزانی خاص ارائه دهند )بنابراین خروجی را میآموزشی به دانش

دمات عملیاتی، ای، خدمات پشتیبان، خخدمات مدیریتی، خدمات حرفه از جمله آموزش و پرورش

 .گیردمورد بحث قرار می خدمات آموزشی، ارائه امكانات و ترکیب خدمات آموزشی و ارائه امكانات

 

 خدمات مدیریتي. 4-0

مدیریت ضعیف یک عامل محدودکننده در بهبود عملكرد مدارس دولتی است. برای مقابله با این مسئله، 

اند تا مدیریت یک مدرسه دولتی و یا همه مدارس های خصوصی را به میدان آوردهسازمان هادولتبرخی 

ه داند معموال  بدولتی منطقه را برعهده گیرند. مسئولیتی که پیمانكار تحت این قراردادها مفروض می

 ریزی بلندمدت و رهبری.شود: مدیریت مالی، مدیریت کارکنان، برنامهچهار دسته تقسیم می

ند. شوحت این قراردادها، تمامی پرسنل غیرمدیریتی همچنان کارمندان بخش دولتی محسوب میت

ای و های حرفهقراردادهای مدیریتی چندین مزیت بالقوه برای آموزش دولتی دارند: استفاده از مهارت

 هاییتروکراسی و محدودوهای جدید از بخش خصوصی، دادن آزادی به مدیر برای مدیریت، کاهش بایده

ها از طریق برگزاری مناقصه برای برنده کارگیری خدمات دولتی، ترویج رقابت بین سازمانمرتبط با به
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 طوریشدن در قرارداد مدیریت و توانایی مقامات آموزش و پرورش برای مشخص کردن نیازهای اجرایی به

 رند.که آنها توانایی تغییر پیمانكار را در صورت عدم رضایت از عملكرد دا

تواند به کار آید، اما این خدمات نسبت خصوصی در زمینه خدمات مدیریت میـ مشارکت عمومی 

تر است. مشخص کردن و نظارت بر عملكرد مدیران طور ذاتی در بستن قرارداد سختبه سایر خدمات به

ست یسته نیدشوار است. زیرا عوامل زیادی در عملكرد مدرسه در کنار کیفیت مدیریت دخیلند، این شا

سادگی تنها به اثر قرارداد مدیریت نسبت دهیم. در اغلب کشورها، که تغییرات در عملكرد مدرسه را به

تدریج در بستن به هادولتمنافع حاصل از قرارداد خدمات ورودی در طول زمان بهبود یافته است، زیرا 

 اند.تر شدهاین نوع قراردادها پیشرفت کرده و باتجربه

 

 ايمات حرفهخد. 0-0

ای مانند تربیت معلم، تحویل کتاب درسی، طراحی برنامه درسی، صدور بستن قرارداد برای خدمات حرفه

گونه قراردادها این است گواهینامه کیفیت و خدمات مكمل، اغلب روش موفقی است. مزیت اصلی این

شود. محتوا و یکه تخصص و مهارت بخش خصوصی برای بهبود آموزش و پرورش دولتی استفاده م

نظارت بر قرارداد در زمان خرید خدمات ورودی اهمیت دارد. خدمات ورودی ساده برای تبیین کردن 

ت عبارت دیگر، کیفیراحتی قابل نظارت است. بهشرایط قرارداد آسان هستند و عملكرد پیمانكاران به

ه آن سطح از کیفیت موفق نبود از تواند در قرارداد مشخص شود و اگر پیمانكار در ارائارائه خدمات می

ه ای برای بدهندگان خدمات انگیزهتواند به ارائهبر این، فشارهای رقابتی میادامه کار محروم شود. عالوه

حداکثر رساندن عملكردشان بدهد زیرا زمانی که تعداد زیادی از پیمانكاران خدمات ورودی در کشورها 

بر است. زمانی که با یک سازمان برای ارائه خدمات ورودی با تعداد وجود دارند، لغو قرارداد تهدیدی معت

ها را گردد. این روش هزینههای ناشی از مقیاس ایجاد میمختلفی از مدارس قرارداد بسته شود، صرفه

 دهد.کاهش و کیفیت را افزایش می

رت تحویل آن به صواند، در ایندهنده خدمات بودهطور اصیل ارائهاگر کارکنان بخش دولتی به

تواند برای مقاماتی که ممكن است با تواند کار دشواری باشد. فازهای اولیه قرارداد میپیمانكاران می

آور باشد. هرچند، فرآیند کار ناآشنا باشند و اطالعاتشان در مورد نحوه بستن قرارداد کم باشد، دلهره

اشد. برانگیز بتواند چالشپشتیبانی می ای ودست آوردن پذیرش سیاسی برای سپردن خدمات حرفهبه

ها، ارتقای کیفیت و زمان بیشتر برای مقامات جویی در هزینهاین حرکت معموال  نتایج مثبتی چون صرفه

 (.2116همراه داشته است )بانک جهانی، مدرسه برای اختصاص به آموزش و پرورش را به
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 خدمات پشتيبان. 3-0

های غذایی آموزان و وعدهنقل دانشوعمیر و نگهداری ساختمان، حملهای غیرآموزشی شامل تفعالیت

های زیادی برای مدارس دولتی دارند. تعدادی مطالعه موردی تحلیل هزینه نشان مدرسه، اغلب هزینه

ه داشت تریقابل توجههای داده است که این خدمات در مدارس دولتی نسبت به مدارس خصوصی هزینه

(. نسبت کارمندان غیرمعلم در مدارس دولتی اغلب باالست و مطالعات حقوق 2116است )بانک جهانی، 

و دستمزد در چندین کشور نشان داده است که دستمزد کارمندان پشتیبان در مدارس دولتی نسبت به 

های مشابه در بخش خصوصی باالتر است. در واکنش به این موضوع، سیاستگذاران بسیاری از شغل

نند سپاری کاند تا از طریق آن بتوانند خدمات پشتیبان را برونها را گسترش دادهالیتکشورها حوزه فع

های ناشی از مقیاس را افزایش دهند و زمان و منابع کارمندان مدرسه و مقامات آموزش و پرورش و صرفه

 س متعدد بهرا برای تمرکز بر فرآیند یادگیری، آزاد کنند. معموال  یک قرارداد برای پوشش دادن مدار

 شود.مناقصه گذاشته می

های کارآمد خصوصی با سازد تا از شرکتسپاری خدمات پشتیبان، بخش آموزش را قادر میبرون

جه ها در نتیهای ناشی از مقیاس بهره ببرد این صرفههای خاص استفاده کند و از صرفهمهارت در فعالیت

گردد. این مسئله استفاده از یک پیمانكار مشابه برای ارائه خدمات به تعداد زیادی از مدارس ایجاد می

دهد تا بر آموزش تمرکز کنند. همچنین در کشورهایی که به همچنین به کارمندان مدرسه اجازه می

د، شوهایی قوی هستند، دستمزد باالیی داده میعلت اینكه عضو اتحادیهکارمندان بخش دولتی، به

جویی در تواند به صرفهم کند میتواند کارگران غیراتحادیه را استخداسپاری به پیمانكاری که میبرون

 (. همان)هزینه منجر شود 

 

 خدمات عملياتي. 1-0

بندند تا مسئولیت طیف های خصوصی قرارداد میدر برخی کشورها، مقامات آموزش و پرورش با سازمان

، وسیعی از امور را برعهده گیرند، در اصل، اداره کل یک مدرسه دولتی را. در این قراردادهای عملیاتی

. هدف چنین (همان)کنند های خصوصی نه تنها مدرسه را بلكه کارمندان را نیز مدیریت میسازمان

های خدمات دولتی است و یا دادن خودمختاری بیشتر قراردادهایی اغلب رها کردن مدرسه از محدودیت

داده شده است به مدرسه و باال بردن نظارت بر مدرسه است. در بسیاری از موارد که به مدارس اجازه 

ساز، نگهداری یا ارتقای امكانات همكاری وها و جوامع دیگری نیز در ساختخود را اداره کنند، گروه

بندی پیمانكاری در پاسخ به تقاضا از یک اند. گاهی اوقات مقامات آموزش و پرورش یک طبقهداشته

 (.2113a)بانک جهانی، کنند انتفاعی ایجاد میسازمان اجتماعی یا یک سازمان آموزشی غیر
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های مشكل امتحان شده است و آن را به سازوکاری قرارداد خدمات عملیاتی معموال  در حوزه

مناسب برای بهبود وضعیت مدارسی که با مشكالت عملكردی مواجهند تبدیل کرده است. همچنین این 

ابل دسترسی هستند، نیز هایی که به سختی ققرارداد برای حصول اطمینان از ارائه خدمات به جمعیت

تواند برای جمعیت محروم مورد هدف (. همچنین این نوع قرارداد می2116کاربرد دارد )بانک جهانی، 

 (. 2111 1قرار گیرد )بارِراـ اسوریو،

 

 خدمات آموزشي و پرورشي. 5-0

نام ثبت هادولتجای عقد قرارداد با یک سازمان خصوصی برای اداره یک مدرسه دولتی، برخی به

 هادولتخرند. ها را میکنند و در اصل خروجیسپاری میآموزان در مدارس خصوصی را بروندانش

سرعت افزایش نام در مدارس موجود، دسترسی را بهآموزان جهت ثبتتوانند با پرداخت برای دانشمی

نام ثبت هادولتر ای برای ساخت و تجهیز مدارس جدید پرداخت کنند. دیگدهند بدون اینكه هزینه

ن کنند. بدیسپاری میآموزان را در خدماتی خاص که در بخش دولتی غیرقابل دسترس است، بروندانش

فرد  نام فردمعنای استفاده از بودجه دولتی برای تضمین ثبتسپاری خدمات آموزشی بهترتیب، برون

آموزان خاصی را چون ها و دانشروهتواند گآموزان در مدارس موجود است. این نوع قرارداد میدانش

 دار، مورد هدف قرار دهد. آموزان مسئلهدرآمدها، محرومین یا دانشکم

آموزان تأمین وجه شده دولتی به مدارس خصوصی قرارداد خدمات آموزش از طریق فرستادن دانش

شان ای مدرسهیههای سرماهای مدارس خصوصی در داراییگذاریسازد که سرمایهاین امر را ممكن می

آموزان تأمین وجه شده دولتی تحصیالتی باکیفیت باالتر را نسبت عنوان یک نتیجه، دانشافزایش یابد. به

 افتیدر ،شودیم خود آنها محدودبه وجوه دولتی پرداخت شده به ،به حالتی که هزینه تحصیلشان

آموزان تأمین وجه شده دولتی را از دانش. همچنین، اگر مدارس طرف قرارداد قصد دارند تا کنندیم

آموزان آموزان کمک مالی کنند، این شكل از قرارداد به دانشطریق مبالغ پرداخت شده توسط دیگر دانش

 (.2116کند تا از مبالغ باالتری بهره ببرند )بانک جهانی، تأمین وجه شده دولتی کمک می

دهد. اول اینكه مدارس تحت فشار رقابتی قرار ش میاین نوع قرارداد پاسخگویی را از دو راه افزای

آموزان بین مدارس دولتی و خصوصی قادر به انتخاب هستند. دوم در بعضی دارند زیرا که والدین و دانش

بهبود  ای برایشوند که به مدارس انگیزهموارد گردانندگان مدرسه از طریق فرآیندهای رقابتی انتخاب می

 (.همان)هد دبخشیدن به خدمات می

 

                                                 
1. Barrera-Osorio 
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 . ارائه امكانات و خدمات آموزش و پرورش )پيمانكاري جامع(6-0

خصوص بخش بهداشت و درمان های اجتماعی بهدر بخش هادولتنوع دیگری از قرارداد که برخی 

های مربوط به های خصوصی برای برعهده گرفتن تمامی فعالیتکنند، قرارداد با شرکتاستفاده می

ی مورد نیاز است. درواقع دولت همزمان دو شكل قرارداد با یک پیمانكار ثابت به هازیرساختخدمات و 

رساند )یک قرارداد برای تأمین مالی تأسیسات و توسعه آن و قرارداد دیگر برای ارائه خدمات(. امضا می

گذاری را رمایهسرمایه الزم برای س ،سازدمنطق این نوع قرارداد بیشتر آن است که دولت را قادر می

از طریق ترغیب بخش خصوصی به سازماندهی و ارائه خدمات کارآ. قراردادهای جامع  تا دست آوردبه

ازمان کار گرفتن تنها یک سکند و در نتیجه بهسپاری تأسیسات و خدمات را با هم ترکیب میمزایای برون

واند تفیت با کمترین هزینه ممكن میو ساخت تأسیسات و هم برای ارائه خدمات باکیهم برای طراحی 

 .(همان)جویی و کارآیی بیشتر شود منجر به صرفه

 

 خصوصي ـهاي جهاني در مشاركت عمومي تجربه. 3

شود. های مختلف اقتصادی دیده میخصوصی در حوزه ـگیری قراردادهای مشارکت عمومی کاربهامروزه 

ها نشان شود. این نمونهمی خصوصی معرفیـ در این بخش چند تجربه جهانی در مشارکت عمومی 

های توانند در قالب قراردادهای مختلف و بدون واگذاری مالكیت از توانمندیمی هادولتدهد که می

 بخش خصوصی برای تولید کاالهای عمومی بهره گرفته و کیفیت کاال و خدمت خود را باالتر ببرند. 

 

 4خصوصي در بنادر: مطالعه موردي بندر عقبه اردن ـ مشاركت عمومي. 4-3

 ،های تجاری سه قاره )اروپادر شمال دریای سرخ و در تقاطع راه -تنها بندر اردن در کنار دریا -هبندر عقب

 1911چندمنظوره در دهه  ونقلحملدلیل ساختار آسیا و آفریقا( و چهار کشور واقع است. این بندر به

عودی( تبدیل شد. اهمیت سبه سومین بندر بزرگ دریای سرخ )پس از سوئز در مصر و جده در عربستان 

با توجه به رقابت شدید لتاکیه، بیروت و دوبی کاهش یافت. کاربری اندك  1991آن بندر در اواخر دهه 

افزاری و ی نرمهازیرساختگذاری در در این بندر موجب مخفی ماندن ضعف مدیریت و کمبود سرمایه

تحوالت عمده در آن بندر به رسمیت افزاری آن شد. باالخره بروز یک بحران باعث شد ضرورت سخت

 شناخته شود.

                                                 
 این مطلب با استفاده از گزارش زیر تهیه شده است: .1

Cebotari, Doina and Dennis, Allen (2008); "Jordan: A public-private partnership brings order to 

Aqaba’s port"; Published in "Celeberating Reforms", World Bank, Doing Business 2008: case 

studies. 
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ها را در عمر خود ای جدی دچار شد و کمترین تراکم کشتیبه وقفه 2113این پایانه در سال 

شدند. روبرو می - ساعت 151حتی تا  - های پهلو گرفته در آن بندر اغلب با انتظار طوالنیپذیرفت. کشتی

دالر بیشتر دریافت  511فوتی حدود  21ها بابت هر کانتینر خطوط کشتیرانی برای جبران تأخیر

را تحمل کنند زیرا زمان معطل  1«هاخسارت معطل ماندن کشتی»کردند. بازرگانان نیز مجبور بودند می

 رسید.روز نیز می 41ماندن کاالها در بندر زیاد بود و حتی به 

ه برای ارتباط به بنادر دورتر در لبنان و سوریتراکم بارگیری باعث شد بازرگانان و خطوط کشتیرانی 

میلیون دالر  121شد، حدود به عراق متوسل شوند. بار مالی تخمینی این ازدحام که به اردن تحمیل می

 شد.منجر بود. بحران پیش آمده به انجام برخی اصالحات 

 این قانون واگذاری مالكیت بندرها به یک جناح .تصویب شدسازی قانون خصوصی 2111در سال 

 طرف )شرکت آبادانی عقبه( را ممكن کرد که محرك تسریع اصالحات شد.بی

وره ها در دگذاری در طرح اصالحات مستلزم پیشرفته شدن آن پایانه بود که طبق تخمینسرمایه

وضاع اقتصادی ناگوار اردن و میراث اما ا ،گذاری نیاز داشتمیلیون دالر سرمایه 511به  2111تا  2113

مثابه باری بر دوش شد که چنان تعهدی بهموجب می 1991های مالی و پولی در ابتدای دهه بحران

گیری قراردادی مشارکتی با بخش کاربهبودجه دولت سنگینی کند. مشكالت اقتصادی دولت لزوم 

ها با این نوع قرارداد بسیار بود. نگرانی اصلی آن بود که ممكن است خصوصی را روشن کرد، اما مخالفت

های اعم از برنامه -. حكومت از هر تالشیدشوخصوصی به تخریب امنیت ملی ختم  -مشارکت عمومی

 برای جلب حمایت همگانی استفاده کرد.  -های مطبوعاتیرادیویی، تبلیغات همگانی و مصاحبه

خصوصی،  -جای وارد شدن در یک مشارکت بلندمدت عمومیتصمیم گرفت بهدر نهایت حكومت 

سال با یک قرارداد مدیریت بندر آغاز کند. بخش خصوصی در آن قرارداد مدیریتی فقط  2کار را به مدت 

ساله  دوشد. دوره های بندر به آن بخش مربوط نمیه خدمات مدیریتی بود و زیرساختئمسئول ارا

 ها به ارزیابی عملكرد شرکای بخش خصوصی بپردازند. تی باشد که اردنیتوانست فرصمی

کرد و بخش عمومی از عملكرد او راضی بود، طرح اگر متصدی پایانه کانتینری کارآمد عمل می

های المللی پایانهمتصدی بین 11آمد. بدین ترتیب از ساله به اجرا در می 25گذاری مشترك سرمایه

متصدی در مناقصه شرکت  1متصدی  11مشارکت در مناقصه دولتی دعوت شد و از این  کانتینری برای

 کردند.

ای که خود شعبه 3هاتر بود. یكی از آن شرکتکنندگان جذاباز سایر شرکت 2پیشنهاد سه شرکت

ن کشور جها 41های کانتینری در شد و تجربه جهانی فراوان در اداره پایانهمحسوب می 4از یک گروه

                                                 
1. Demurrage 

2. Hutchinson ports Molding, P&O port, and APM Terminals 

3. APM Terminals 

4. A.P.Moller-Mearsk Group 
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ساله و  25گذاری مشترك گذاری در سرمایهداشت، بیشترین حق امتیاز، بیشترین سهم سرمایه

، قرارداد مدیریت دوساله 2114مارس  1ه کرد. آن شرکت در ئهای گسترش بندر را اراترین برنامهجالب

 را با شرکت آبادانی عقبه امضا کرد.

های کانتینری عقبه به کار بست. اولین نشانه تخصص چشمگیر خود را در اداره بندر ،شرکت خارجی

 شد. مدیر آنتغییرات کامال  محسوس بود و به پاکسازی بندر برای ایجاد محیط کار جدید مربوط می

ضباط بر سختكوشی، انو همكاران او بر منابع انسانی تأکید کرده، رویكرد جدیدی مبتنی (APM)شرکت 

های بندری و دریایی در پیش گرفتند. کارگران حاال آموزش -قومیبه جای پیوندهای  -و شایستگی را

 شدند.را فرا گرفته، از دستمزد بیشتری نیز برخوردار می

یک درمانگاه در بندر  APMهایی برای پاداش دادن به کارگران شایسته پدید آمد. همچنین طرح

وآمد برخوردار کرد. البته ینه رفتهزتأسیس کرد و همه کارکنان خود را از بیمه درمان، غذا و کمک

 کارگران اجازه نداشتند شغل دوم در پیش بگیرند. خاطیان به سرعت اخراج شدند.

میلیون دالری  31گذاری وری و عملكرد شد، سرمایهبهبود انگیزه کارگران موجب بهبود بهره

های ای، چرخدار، حاملی پایههاافزاری هم آن را تقویت کرد. جرثقیلافزاری و سختی نرمهازیرساخت

های پیشرفته و سایر وسایل نقلیه بالفاصله پس از واگذاری مدیریت در کشدو طرفه )دو پایه(، یدك

ای شده، با بهترین درصد رایانه 111آن پایانه  2115خریداری و نصب گردیدند. در ژوئن  2114ژوئن 

 شد.افزارهای موجود اداره مینرم

 2114اصالحات در عقبه نتایجی به بار آورد که بالفاصله پس از تغییر مدیریت در تابستان اجرای 

ساعت بود، به  129حدود  2113زمان انتظار پهلوگیری در بندر که در سال  2115آشكار شد. در فوریه 

مارس روز به چند ساعت کاهش یافت و از اول  1کلی برطرف شد. کل زمان متوسط توقف در بندر هم از 

های کشتیرانی جدید به همكاری با های ازدحام حذف شد. همچنین شرکتکلیه اضافه هزینه 2115

شرکت کشتیرانی با عقبه معامله کردند. بیمه لویدز نیز  21حدود  2115عقبه پرداختند. در پایان سال 

 آن بندر را در زمره سه بندر برتر در خاورمیانه و شبه قاره هندوستان برگزید.

عمومی و استفاده از توانمندی یک شرکت ـ ن نمونه نشان داد که چگونه مشارکت بخش خصوصی ای

 یی یک بندر تجاری را ارتقا دهد. آمنجر شود و کار وکارکسبتواند به تسهیل فضای می با تجربه
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كيفيت آب با مشاركت شركتي  يارتقاخصوصي در بخش آب:  -مشاركت عمومي . 0-3

 4خصوصي در اسكاتلند

 SWAاز ادغام سه سازمان مربوط به آب تشكیل شد.  2112در آوریل  2(SWA) سازمان آب اسكاتلند

در سراسر  وکارکسبهزار مشترك  131میلیون مشترك خانگی و 2/2خدمات آب و فاضالب را برای 

دهنده ارائهترین میلیارد پوندی در رتبه چهارم بزرگ 1کرد. این سازمان با گردش مالی می منطقه فراهم

 خدمات آب و فاضالب در انگلستان قرار داشت.

دارای ساختار عمومی بوده و همچنان به پارلمان اسكاتلند پاسخگو  SWAستان لدر صنعت آب انگ

های اقتصادی توانست بر شود. این سازمان از طریق تعدیلاما مانند یک شرکت خصوصی اداره می ،است

درصد کاهش  41به میزان  2116و  2112ی هاساللیاتی خود را طی غلبه کند و هزینه عم هاچالش

ی هاسالگذاری خود طی میلیون پوندی را در برنامه سرمایه 511جویی دهد. همچنین توانست صرفه

 صورت دهد. 2116تا  2112

مسئولیت    SWAاولین کاری که انجام شد ادغام آب بخش غربی، شرقی و شمالی اسكاتلند بود.     

را پوشش    2116تا  2112ی هاسال ی را داشت. این برنامه که  گذارسرمایه سرمایه یک برنامه   بازگشت 

تصــمیم گرفت که یک شــرکت تابعه به نام    SWAمیلیاد پوند بود. بدین منظور  1/1داد، به مبلغ می

راه ممكن بازگشت سرمایه را   ترین تأسیس کند تا با مقرون به صرفه   SWS(3( «حل آب اسكاتلند راه»

( یكی از UUGMو  Stirling Water) و دو کنســـرســـیوم SWA توســـط SWSبه همراه آورد. 

های شراکت در نوع خود بود و برای اولین بار در صنعت آب انگلستان تشكیل شد.       ترین توافقنامهبزرگ

SWA  درصد  51مالکSWS طور مساوی بین دو کنسرسیوم تقسیم شد.  بود و مابقی به 

SWS های جدیدی به خدمت گرفت و از کارمندان با برای رهبری اصالحات صنعت آب تخصص

های های با تجربه در صنعت آب با تجربهتجربه صنعت دعوت به همكاری کرد. بدین ترتیب برخی از چهره

 وساز و ... را گرد هم آورد. های ساختجهانی مدیریت دارایی، مهندسی، مدیریت برنامه، مهارت

میلیون پوندی برای ارتقای کیفیت  611ی گذارسرمایه SWS، 2116تا  2112ی هاسالدر فاصله 

ها و میلیون پوندی برای پاکسازی سواحل دریا، رودخانه 413ی گذارسرمایهآب آشامیدنی و فاضالب و 

 وکارکسبپروژه تحول  51حدود  2114تا  2112ی اهسالدر فاصله خطوط ساحلی انجام داد. همچنین 

 میلیون پوند شد، به اجرا درآمد. 11جویی حدود که باعث صرفه

                                                 
 مطالب این بخش براساس گزارش زیر تهیه شده است: .1

“RESOURCE BOOK ON PPP CASE STUDIES: Scottish Water Solutions, UK” 2004. 

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY 

2. Scottish Water Authority  (SWA) 

3. Scottish Water Solutions (SWS) 
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هایی شامل تصفیه عمده آب، بهبود سیستم فاضالب، طرح جلوگیری از این شرکت توانست پروژه

را به انجام رساند و درحال های قدیمی و دارای نشتی و ... ها و جایگزینی لولهجاری شدن سیل به خانه

های با هدف محافظت و تأمین آب برای نسل Katrineمیلیون پوند به نام  111ای با اعتبار حاضر پروژه

 آینده آغاز شده است.

برای ایجاد تحول در صنعت آب سود  SWSتنها دو سال بعد از تأسیس  SWAطبق گزارش 

طور قابل توجهی کارآمدتر شده و هزینه امروز بهو صنعت آب اسكاتلند  SWAدست آمد. واقعی به

سال قبلش شده است. کیفیت آب آشامیدنی افزایش  2های درصد کمتر از هزینه 21اش حدودا  عملیاتی

امروز به وقوع پیوسته  هازیرساختمیلیارد پوندی برای نوسازی  1/1ی گذارسرمایهیافته و بازگشت برنامه 

 است.

یک ساختار و عملكرد ناکارآمد بود که نشان داد چگونه تخصص بخش عمومی این نمونه پاسخی به 

 تواند ترکیب شود و یک همكاری قوی عملیاتی را منجر شود.و خصوصی می

 

 4خصوصي در بخش فاضالب: طرح فاضالب منطقه دوبلين، ایرلند ـ مشاركت عمومي. 3-3

 اهزیرساختیكی از اقدامات دولت ایرلند تشویق مشارکت بخش خصوصی در ارتقای خدمات عمومی و 

 -ساخت -و یا طراحی 2اجرا -ساخت -بوده است. در اغلب موارد مشارکت، دولت از قراردادهای طراحی

مات آب ی خدگذارسرمایهاستفاده کرده است. در بخش آب و فاضالب دولت برنامه  3،اجرا -تأمین مالی

خصوصی است به اجرا گذاشته است. این پروژه  -( که از قراردادهای مشارکت عمومی2111-2116)

طرح ها یكی از این پروژه شود.می 4پایلوت در بالیمور ایستیس، کالرویل و جاده لیهای شامل پروژه

 فاضالب منطقه دوبلین است.

ای شهر دوبلین نیاز به ایجاد سیستم تحت فشار رهنمودهای فاضالب شهری اتحادیه اروپا، شور

کیفیت آب خلیج دوبلین بود. این شورا تصمیم بر آن  یجدید تصفیه را شناسایی کرد که مستلزم ارتقا

گرفت تا با استفاده از روش طراحی، ساخت و اجرا کارخانه تصفیه را ایجاد کند تا بیشترین ارزش را در 

دیگر ساخت کارخانه در سایت محدود موجود نیاز به بهترین  ازسویطول دوره پروژه تضمین کند. 

کرد که صندوق انسجام اروپا آن ای بیش از سایر موارد طلب میهای به روز داشت که هزینهتكنولوژی

 شكاف مالی مورد نیاز را پر کرد.

                                                 
 اساس گزارش زیر تهیه شده است:مطالب این بخش بر. 1

“RESOURCE BOOK ON PPP CASE STUDIES: Dublin Region Waste Water Scheme, Ireland” 

2004. EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY 

2. design-build-operate’ (“DBO”) 

3. design-build-finance-operate’ (“DBFO”) 

4. Ballymore Eustace (serving Dublin), Clareville (serving Limerick) and Lee Road (serving Cork) 
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جود وری خدمات از طریق جذب بهترین فناوری و تخصص موافزایش کیفیت و بهرهدرواقع، هدف 

دین ی بود. بگذارسرمایهدنبال ایجاد ساختاری برای محافظت بهتر از بر این دولت بهدر بازار بود و عالوه

 عمومی به انجام رسید. این مشارکت تحتـ تصفیه فاضالب خلیج دوبلین با مشارکت خصوصی  ترتیب

اتحادیه اروپا، وزارت یک پروژه طراحی، ساخت و اجرا انجام شد و بخشی از بودجه به وسیله صندوق 

 محیط زیست، دولت محلی، شورای شهر دوبلین و کاربران غیرخانگی تأمین شد.

امل المللی واگذار شد که شاین قرارداد از طریق برگزاری یک مناقصه عمومی به یک کنسرسیوم بین

شد. می (Ascon (IRE), Black & Veach (UK) and Anglia Water (UK)سه شرکت )

 سال تعیین شد.  21لیاتی قرارداد تصفیه، مرحله عم

ای حمایت ای موفق در توسعه پایدار منطقهعنوان پروژهاین پروژه را به 1صندوق انسجام اتحادیه اروپا

میلیون یورو آن به وسیله صندوق  133میلیون یورو بود که  256کرد. هزینه کلی این پروژه بالغ بر 

 انسجام اروپا فراهم شد.

وساز کارخانه جدید تصفیه و فاضالب را مالی ارائه شده توسط صندوق انسجام اروپا ساختحمایت 

ها را فراهم آورد. لذا جهت به فناوریکارگیری جدیدترین ی برای بهگذارسرمایهممكن کرد و امكان 

 روزرسانی سایت قدیمی کارخانه دیگر نیازی به احیای زمین از دریا نبود. 

ب در این منطقه از فناوری مدرن استفاده شد. استفاده از این فناوری مدرن برای تصفیه فاضال

اندازی و کار نیاز به یک محدوده کوچک داشت، مزایایی را به همراه داشت. دستگاه مورد استفاده برای راه

. کردمی بیشتری طلب یگرفت محوطه و فضامی درحالی که اگر فناوری دیگری مورد استفاده قرار

اده عنوان کود برای کشاورزی مورد استفشد که بهن در پروسه کار دستگاه تصفیه، لجنی تولید میهمچنی

 کرد.درصد نیازهای انرژی الكتریكی دستگاه را تأمین می 61گرفت. بیوگاز تولید شده نیز قرار می

یی آا کاربجدید و های عمومی دستیابی به تكنولوژیـ بدین ترتیب از طریق یک مشارکت خصوصی 

توانند برای جذب فناوری نوآورانه و می هادولتچگونه پذیر شد. این نمونه نشان داد که باالتر امكان

 ـمحیطی از مشارکت خصوصی یی اقتصادی و زیستآهای نو در بازار و نیز برای افزایش کارتخصص

 عمومی بهره ببرد.

 

                                                 
1. The European Union (E.U.) Cohesion Fund 
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 4دفن زباله در بلغارستانخصوصي در بخش دفن زباله: ـ مشاركت عمومي . 1-3

های توریستی بلغارستان است. صنعت گردشگری ترین جاذبهشهری در دریای سیاه و یكی از اصلی 2نسبار

ی هاهتلی لوکس از دل هاهتلطور چشمگیری در این شهر رشد داشته و یک ساحل طوالنی با به

شهرداری نیز بخشی از درآمدهایش را صرف توسعه  ،های توریستیقدیمی برآمده است. با توجه به جاذبه

 .کرده استامكانات گردشگری 

خصوص مناطق توریستی از اهمیت باالیی برخوردار یكی از مسائل شهری که در همه مناطق به

 آای زیبا و جذاب باشد سیستمی کاراست چگونگی برخورد با زباله است. برای آنكه چهره شهر، چهره

آوری زباله توسط دولت انجام ند الزم است. در نسبار خدمات مربوط به حمل و جمعبرای مدیریت پسما

 و ظروف انجام شده است. درحالی ونقلحملی قابل توجهی در نوسازی ناوگان گذارسرمایهشود و می

ی دفن زباله نسبار از هامكانآوری زباله را برعهده دارد، که یک شرکت شهرداری خدمات حمل و جمع

 شود. یق یک حق امتیاز اداره میطر

کند. می اداره 1994ی دفن زباله را از سال هامكانکه شرکتی خصوصی است،  3شرکت گلدن باگ

شهرداری  ازسویکرد که بعدها این قرارداد در ابتدا گلدن باگ تحت قرارداد خدمات با شهرداری کار می

شهرداری  ازسویساله شد. درحال حاضر این شرکت با حداقل حمایت مالی  15تبدیل به یک حق امتیاز 

را  هامكانگلدن باگ با استفاده از درآمد خود این شود. و تنها با فروش ضایعات قابل بازیافت اداره می

سازی و تجهیزات ساده ذخیره هایی برایتوسعه داده است. آب، فاضالب و برق نصب شده و ساختمان

با تجهیزات متحرك  هامكانمواد قابل بازیافت ایجاد شده است. همچنین این سازی فشرده و جهت خرد

اند. به تازگی نیز، دفاتر اداری جدیدی به ها و کانتینرها تجهیز شدهو ابزارهایی برای ضدعفونی کامیون

فناوری و مدیریت نیروی کار در این شرکت بسیار ست. همراه ایستگاهی برای وزن کردن ساخته شده ا

 خانوار در انجام امور فیزیكی درگیر هستند. 21ساده است و حدود 

های پالستیكی، دیگر مواد طور عمده بطریگلدن باگ درآمدش را از فروش مواد بازیافت شده، به

د قابل بازیافت در طول سه ماه آورد. بخش عمده موادست میهای فلزی بهپالستیكی، کاغذ و قوطی

فروشد. در بعضی موارد مشتریان ها میشود. گلدن باگ مواد را به بازفرآوریگردشگری جمع آوری می

 فرستد.برند و در برخی دیگر گلدن باگ مواد را برای مشتریان میآیند و مواد را میخود به محل می

                                                 
 مطالب این بخش براساس گزارش زیر تهیه شده است: .1

 “RESOURCE BOOK ON PPP CASE STUDIES: Nessebar “Golden Bug” Landfill, Bulgaria” 2004. 

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY 

2. Nessebar 

3. Golden Bug 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

21 

فلزی هستند. مشتری اصلی کاغذ، کارخانه تولید های دو کارخانه بازفرآوری مشتری قوطی

های پالستیكی خرد شده نیز یک مشتری اصلی دارد که بازفرآوری کاغذهای بهداشتی است و بطری

 دهد. پالستیک را انجام می

عمومی در بازیافت ضایعات توانسته است به یک فعالیت ـ بدین ترتیب یک مشارکت خصوصی 

ه با ی دفن زبالهامكانای که مواد قابل بازیافت گونهتبدیل شود، به تجاری برای یک شرکت خصوصی

 هزینه و فناوری پایین توانسته از نظر تجاری مقرون به صرفه باشد.های کمگیری روشکاربه

وسیله اپراتور خصوصی دفن زباله هاین مورد نشان داد که چگونه فناوری بسیار ساده ابتدایی ب

 تواند به یک فعالیت تجاری با دوام تبدیل شود.ضایعات منجر شود و می تواند به بازیافتمی

 

: حل ترافيک با مشاركت بخش ونقلحملخصوصي در بخش ـ مشاركت عمومي . 5-3

 4خصوصي در بلژیک

نتم بروکسل به یک تنگنای جدی تبدیل شده بود. حجم ترافیک ووضعیت ترافیک جاده شمالی فرودگاه زا

رسید و با گسترش منطقه بار صنعتی انتظار افزایش ترافیک وسیله نقلیه در ساعت می 2511روزانه به 

 3511ترافیک تقریبا  به  2111بینی کرده بود که برای سال رفت. شرکت فرودگاه بروکسل پیشنیز می

فضای پارکینگ در منطقه بار و محموله  6111اتومبیل خصوصی در ساعت برسد و تقاضایی در حدود 

 اد شود. لذا نیاز به یک اقدام جدی برای رفع معضل ترافیک بود. ایج

ر هایی را برای رفع آنها دگرفتن تنگناها و مشكالت شبكه زیرساختی جاده، برنامه ظرن دولت با در

ه در ی پروژدها، دولت تصمیم گرفت که تعدامنظور سرعت بخشیدن به انجام این برنامهنظر گرفت. به

گرفته شد تا دسترسی جاده  2115خصوصی تعریف کند. این تصمیم در نوامبر  ـمی قالب مشارکت عمو

بدین ترتیب ازدحام  2خصوصی ارتقا یابد. ـ شمالی به فرودگاه زاونتم تحت یک قرارداد مشارکت عمومی

که دسترسی جاده شمالی به  3گذاری زاونتمدر جاده منتهی به فرودگاه بروکسل باعث شد پروژه سرمایه

نتم هم برای ترافیک مسافری و هم ترافیک وبخشید به اجرا درآید. پروژه زاودگاه بروکسل را بهبود میفر

 باری درنظر گرفته شده بود. 

دو مناقصه به صورت جداگانه اما همزمان انجام شد: یک فراخوان برای بخش طراحی، ساخت و 

 تعمیر و نگهداری پروژه و یک فراخوان برای تأمین مالی پروژه. 

                                                 
 مطالب این بخش براساس گزارش زیر تهیه شده است:. 1

A. Roumboutsos, S. Farrell, C. L. Liyanage and R. Macário, 2013, COST Action TU1001Public 

Private Partnerships inTransport: Trends & Theory,2013 Discussion Papers, Part II Case Studies, 

The Via-Invest Zaventem Project  

2. (Van Gestel et al., 2011) 

3. Via-Invest Zaventem 
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این رویكرد مسئولین قرارداد را قادر کرد که بهترین پیشنهاد پیمانكاری و بهترین پیشنهاد مالی را 

ت ترکیب کنند. عالوه بر این، جداکردن فراخوان مناقصه به پیمانكاران بدون آسیب دیدن مدل مشارک

 تر نیز اجازه ارائه پیشنهاد داد، زیرا که دیگر مسائل مالی مانعی برای ورود آنها نبود.کوچک

وم برای مذاکرات مناقصه طراحی، ساخت یکنسرس 4اعالم شد.  2116فراخوان عمومی در ماه مارس 

 THV Dialinkکنسرسیوم برای مذاکرات تأمین مالی انتخاب شدند. در نهایت  4 و تعمیر و نگهداری و

ماه به طول انجامید. بدین  11یند آاز میان پیشنهادکنندگان انتخاب شدند. این فر 1و بانک فورتیس

و قرارداد مالی  THV Dialinkترتیب قرارداد طراحی، ساخت و تعمیر و نگهداری با شریک خصوصی 

 خصوصی یعنی بانک فورتیس بسته شد. ذارگسرمایهبا 

ی جاده، شامل نظارت، تعمیر آسیب و ایمنی آن با هازیرساختمسئولیت حفاظت و نگهداری از 

یخ و ...( برعهده دولت محلی منطقه فلمیش  ،پیمانكار خصوصی بود و مدیریت بحران )بحران برق، برف

 بود.

وسیله بخش هطور جداگانه بهردو پروژه به 2.همراه شد اجرای این پروژه با پروژه راه آهن دیابولو

گذاری زاونتم و پروژه دیابولو دو پروژه مستقل شدند. در حقیقت پروژه سرمایهمی یخصوصی تأمین مال

 بودند که در یک زمان و در یک مكان به اجرا در آمده بودند. 

دو پروژه به طور قابل توجهی دهد که اجرای مشترك این گزارش اثرات زیست محیطی نشان می

تر باعث کاهش اثرات منفی عمومی و زیست محیطی شد. عالوه بر این، اجرای مشترك مقرون به صرفه

 های ناشی از مقیاس زیادی به همراه داشت. بود و صرفه

یت ها، باعث تقوگذاری با بهبود بخشیدن دسترسی مسافرین و محمولهدر نهایت این پروژه سرمایه

 های بلژیكی شد. خصوص با دیگر فرودگاهقدرت رقابت فرودگاه بروکسل به

خصوصی ضمن حل معضل ترافیک توانست  ـ این نمونه نشان داد که چگونه یک مشارکت عمومی

برای سرعت بخشیدن به انجام  هادولتقدرت رقابت یک فرودگاه را افزایش دهد. همچنین نشان داد که 

 بخش خصوصی دعوت به همكاری کنند.توانند از پروژه می

 

                                                 
1. Fortis Bank 

2. Diabolo project 
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خصوصي در بخش بهداشت: توسعه بيمارستان سلطنتي ساحل ـ مشاركت عمومي . 6-3

 4وسيله بخش خصوصيهشمالي سيدني ب

به عنوان یک بیمارستان ساحلی افتتاح شد و امروزه  1115در سال  2بیمارستان سلطنتی ساحل شمالی

عمومی در سیدنی استرالیا تبدیل شده است که طیف وسیعی از ی مهم  آموزش هابیمارستانبه یكی از 

 دهد.خدمات پزشكی را ارائه می

یک قرارداد  2111درصد جمعیت استرالیا را دارد. در سال  1/5این منطقه جمعیتی در حدود 

امضا شد. این قرارداد  3میلیون دالر با کنسرسیوم اینفراشور 951خصوصی به ارزش ـ مشارکت عمومی 

استثنای ارائه خدمات بالینی(، ی )بهبرداربهرهساله شامل تأمین مالی، طراحی، ساخت و  21قرارداد  یک

ساختمان قدیمی در فضای  53تعمیرات و نگهداری از امكانات بود. کنسرسیوم به توسعه مجدد 

تیبانی پشبیمارستان پرداخت. ساخت پارکینگ جدید چند طبقه، ارائه برخی امكانات مدیریتی و خدمات 

 غیربالینی )مانند تمیز کردن، برقراری امنیت، مدیریت مواد زائد و غیره( از دیگر اقدامات کنسرسیوم بود. 

های تخت داشت و از آن زمان به بعد تعداد تخت 611بیمارستان در زمان مناقصه چیزی کمتر از 

توسعه مجدد بیمارستان امكان ارائه بر این، درصد افزایش داشته است. عالوه 21بیمارستان به میزان 

 تر و خدماتهای بیشتر دیالیز، خدمات تشخیصی پیشرفتهخدمات شیمی درمانی اضافی و صندلی

بر این، ساختمان جدید اتاق عمل را فراهم آورد. عالوه 29های سرپایی بیشتر و در مجموع مراقبت

جدید و واحدهای سالمت و بهداشت خدمات بالینی در دست تكمیل است که شامل واحد سوختگی 

 شود. می زنان و کودکان و نیز سالمت روان

  یهابیمارستانهمچنین به واسطه گسترش خدمات، این بیمارستان امروزه به یكی از مهمترین 

 آموزشی در سیدنی تبدیل شده است.

ی خش خصوصخصوصی و مشارکت با ب -کارگیری قرارداد مشارکت عمومیهتحلیل هزینه و فایده ب

دست آمد. این نمونه نشان میلیون دالری در هزینه، سود خالص به 4/13جویی دهد که با صرفهنشان می

دمات ای از خارائه طیف گسترده داد که مشارکت با بخش خصوصی نه تنها منجر به توسعه بیمارستان و

 پزشكی و آموزشی شد بلكه منافع مالی نیز به همراه داشت.

 

 هارساختیخصوصي در توسعه ز -ه در استفاده از مشاركت عمومي يتجربه كشور ترك. 7-3

 BOTروش به ها جهت اجرای طرح( 3996یک قانون کلی )قانون شماره  1994برای اولین بار در سال 

                                                 
 مطالب این بخش براساس گزارش زیر تهیه شده است:. 1

 THE BEST PRACTICE IN PPP IN HEALTHCARE SECTOR: A REVIEW OF DIFFERENT PPP 

CASE STUDIES AND EXPERIENCES: Royal North Shore Hospital (RNSH) and Community 

Health Facility, Sydney, Australia, 2012, UNECE, WHO, and ADB. 

2. Royal North Shore Hospital (RNSH) 

3. InfraShore 
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برمبنای  1باشد.درمان و... می ،آب ،های زیرساختی همچون انرژیبه بخش ناظرکه  شددر ترکیه تصویب 

طرح با  11شود. که در ترکیه اجرا می PPPهای طرح با روش 111ساله حدود این قانون در بازه ده

 اند. اجرا شده TORبا روش طرح  35و  BOطرح از آنها مربوط به روش  BOT ،5روش 

ل های اجرا شده در ساهای عمرانی اجرا شده به تفكیک روش مورد استفاده برای طرحتوزیع طرح

 ها بهدرصد طرح 13شود، طور که مشاهده میدر ترکیه در نمودار زیر قابل مشاهده است. همان 2113

اجرا شده است. این امر اهمیت و پرکاربرد بودن این  TORروش  ها بهدرصد طرح 45و  BOTروش 

 دهد. را نشان می PPPهای دو روش در مقایسه با سایر روش

 

  0243شده در سال  هاي عمراني انجامروش. توزیع 4نمودار 

 
 

کار رفته در های مختلف مشارکت عمومی ـ خصوصی بهدر جداول زیر میزان استفاده از انواع روش

های اجرا تعداد پروژه 4ترتیب که جدول اند. بدینهای مختلف نشان داده شدههای حوزهاجرای طرح

دارد که بیان می 4جدول  2دهد.با هر روش را نشان می های انجام شدهارزش پروژه 5شده و جدول 

خود بیشترین تعداد را به TORاجرا شده و بعد از آن روش  BOTها با استفاده از روش بیشترین طرح

 از که نشان استطرح  11و  12ترتیب برابر با هها در این دو روش باختصاص داده است. شمار طرح

 های زیرساختی دارد. قابلیت باالی این دو روش در اجرای طرح

 

                                                 
1. PPP in turkey ,  ali gumer tekin ,  prime ministry privatization adminiatration, 2010- p3 AND PPP 

infrastructure projects in turkey, project finance international European report, September 2012. 

2. Public-private partnership implication in turkey, saribrahimoglu law office, 2013 - p6 -11. 

TORروش 

BOTروش 

BLروش  BOروش 
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 در مرحله ساخت  PPPهاي اجرا شده در هر حوزه به تفكيک . تعداد پروژه1جدول 

 شرح
هاي پروژه

 بزرگراهي

هاي پروژه

 فرودگاهي

هاي پروژه

 بندر

خدمات 

گردشگري 

 و تفرجگاه

امكانات و 

هاي ورودیه

 گمركي

هاي پروژه

 زیرساختي

 شهري

هايپروژه  

امكانات 

 بهداشتي

هايپروژه  

 توليد برق
 كل

BOT 3 2 1 5 1 - - - 12 

BO - - - - - - - - 1 

BL - - - - - - 1 - 1 

TOR - - - - - -  11 11 

 03 42 4 2 4 5 4 0 3 كل

 

 این است قابل توجه باشد. نكتههای اجرا شده با هر روش مینیز بازگوکننده ارزش پروژه 5جدول 

م گذاری در این بخش انجاها در بخش بزرگراهی، بیشترین میزان سرمایهبودن تعداد طرح که علیرغم کم

 شده است. 

 

 در مرحله ساخت PPPهاي اجرا شده در هر حوزه به تفكيک روش . ارزش پروژه5جدول 

 شرح
هاي پروژه

 بزرگراهي

هاي پروژه

 فرودگاهي

هاي پروژه

 بندر

خدمات 

گردشگري و 

 تفرجگاه

امكانات و 

هاي ورودیه

 گمركي

هاي پروژه

زیرساختي 

 شهري

 هايپروژه

امكانات 

 بهداشتي

 هايپروژه

 توليد برق
 كل

BOT 1111 $ 531 $ 13 $ 54 $ 22 $ - - - 1611 

BO - - - - - - - - 1 

BL - - - - - - 315 $ - 315 

TOR - - - - - -  264 $ 264 

 3335 $ 061 $ 315 2 $ 00 $ 51 $ 73 $ 531 $ 1222 كل

 

 PPPهای شود، بیشترین تعداد پروژه انجام شده با روشنیز مشاهده می 6جدول طور که در همان

قرار طرح  11با  یبزرگراهبخش و  19بندر با پروژه بوده و پس از آن بخش  43در بخش تولید برق با 

های عمرانی دارد، بیشترین کاربرد را در اجرای طرح BOTروش  همچنان این نكته کهاین جدول  دارند.

ها با روش بیشترین طرح BOTجدول، بعد از روش  طرفی همانند دارد و ازمی قوت خود باقی نگهبه

TOR شده است.  انجام 

 

  pppهاي برداري، اجرا شده با روشهاي در مرحله بهره. تعداد پروژه6جدول 

 هاي مختلف به تفكيک نوع روش در حوزه
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 شرح
هاي پروژه

 بزرگراه

هاي پروژه

 فرودگاه

هاي پروژه

 بندر

خدمات 

گردشگري 

 و تفرجگاه

امكانات و 

هاي ورودیه

 گمركي

هاي پروژه

زیرساختي 

 شهري

 هايپروژه

امكانات 

 بهداشتي

 هايپروژه

 توليد برق
 كل

BOT 11 1 3 1 1 2 - 25 11 

BO - - - - - - - 5 5 

BL - - - - - - 1  1 

TOR - 6 16 - - -  13 35 

 444 13 2 0 7 1 43 41 41 كل

 

وضوح برداری هستند را بههایی که در مرحله بهرهشده برای پروژه صرف میزان سرمایه، 1جدول 

های یافته مربوط به پروژهاختصاص سرمایهشترین میزان یب شودطور که مشاهده میهماندارد. بیان می

 داده است. خود اختصاصبهرا  منابعاست که حدود نصف  یفرودگاه

 

  pppهاي برداري، اجرا شده با روشهاي در مرحله بهره. ارزش پروژه7جدول 

 هاي مختلفبه تفكيک نوع روش در حوزه

 شرح
هاي پروژه

 بزرگراه

هاي پروژه

 فرودگاه

هاي پروژه

 بندر

خدمات 

گردشگري و 

 تفرجگاه

امكانات و 

هاي ورودیه

 گمركي

هاي پروژه

زیرساختي 

 شهري

 هايپروژه

امكانات 

 بهداشتي

 هايپروژه

 توليد برق
 كل

BOT 195 $ 1921 $ 49 $ 111 $ 191 $ 1161 $ - 4311 $ 1195 

BO - - - - - - - 4394 $ 4394 

BL - - - - - - - - - 

TOR - 11652 $ 1444 $ - - -  1451 $ 13553 

 06210 $ 42004 - 4461 $ 437 $ 417 $ 4133 $ 40512 $ 435 كل

 

 هازیرساختخصوصي در توسعه  -عمومي  تجربه كشور هند در استفاده از مشاركت. 1-3

تمرکز نموده است.  PPPگذاری بخش خصوصی به صورت دولت هند با انجام اقداماتی بر افزایش سرمایه

میلیارد دالری بخش  511میلیارد دالر از  کمبود  151باید  2112-2111بازه زمانی طوری که در به

شد که این نوع از قراردادها نقش مؤثری در جذب مشارکت زیرساخت از ناحیه بخش خصوصی تأمین می

 بخش خصوصی را داشته است.

اجرا شده بودند  1میلیارد روپیه و به ارزش  PPPپروژه در قالب  16تنها  2114تا قبل از سال 

به  PPPو با افزایش مقبولیت مدل  2116باشند. پس از سال و جاده می سازیکه اکثر آنها در بخش پل

                                                 
 روپیه بوده است. 54میانگین ارزش یک دالر در این سال تقریبًا . 1
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به  PPPپروژه در قالب  151، شاهد اجرای PPPخاطر اصالحات سیاستی و ایجاد ساختارهای نوآورانه 

های توان سهم هریک از حوزهدر نمودار زیر می 1ایم.بوده 2111روپیه در سال  میلیارد ارزش 

 دریافت. PPPزیرساخت را از قراردادهای 

 

 پروژه هاي مشاركت عمومي ـ خصوصي  به تفكيک بخش و ارزش. 0نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبارتند از:  در هند PPPهای رایج قراردادهای فرم

1 .BOT2  که دوسوم قراردادهایPPP باشند،در هند از این نوع می 

  3. قراردادهای طراحی ـ ساخت اصالح شده،2

 4نگهداری کارآیی مبنا.  /. قراردادهای مدیریت3

 شود.هایی رقابتی بین دولت و بخش خصوصی بسته میاین قراردادها پس از اجرای مزایده

صورت گرفته به شرح  PPPهایی که توسط دولت برای افزایش قراردادهای اهم اقدامات و سیاست

 ر است:زی

 ها،تر پروژهتأیید هرچه آسان جهت برآورد و  5PPPاندازی کمیته ارزیابیراه -

 درها طرح یگیری و اجراتصمیم یبرای بهبود فرآیندها  6PPPسازی مجموعه ابزارهایآماده -

 .PPP  یهاروش

 .2112-2111از جانب وزارت دارایی در سال   1PPPنویس سیاست ملیارائه پیش -

                                                 
 دالر بوده است. 54در این سال میانگین ارزش هر دالر حدودًا . 1

2. Build-operation-transfer 

3. Modified design-build (turnkey) 

4. Performance Based Management/Maintanance 

5. PPAC 

6. PPP toolkit 

7. National PPP Policy 
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اصالح مالیات  VGF،2 1،های زیرساختهای مالی از طریق صندوق توسعه پروژهحمایتافزایش  -

 کننده و... .مصرف

های استاندارد ها و اسناد دیگر: این مدل حاوی لیست چارچوبتهیه مدل واگذاری توافقنامه -

کند )مثل مدل درخواست احراز را شفاف و رقابتی می PPPهای ای است که واگذاری پروژهشده

ی مرکزی و ایالتی هادولت صالحیت، مدل درخواست برای پروپوزال و ... (. همچنین به کارآ شدن تالش

 نماید.ها کمک میقبل از اعطای پروژه

 

ــترال. 3-3 ــور اس ــاركت عمومي يتجربه كش ــتفاده از مش ــعه   -ا در اس ــي در توس ــوص خص

 هارساختیز

طور خاص، سیاست و راهنمای مشارکت بخش عمومی و به PPPمنظور حمایت از دولت استرالیا به

تصویب کرده است. ظاهرا  این ساختار توسط کشورهایی مانند کانادا مورد  2111خصوصی را در سال 

ینی ب( پیشBMI) 3وکارالمللی کسبمطالعه و استفاده قرار گرفته است و همچنین مؤسسه رصد بین

گذاری باقی خواهد ماند و یكی از دالیل ترین مناطق سرمایهعنوان یكی از محبوبکرده است استرالیا به

 داند.کلیدی آن را همین ساختار می

دهد که با وجود تبلیغات گسترده برای در این کشور نشان می PPPالبته نگاهی به وضعیت آماری 

خود اختصاص سهم کوچكی از تأمین مالی زیرساختی را بهها ، درحال حاضر این روشPPPهایروش

گذاری میلیون دالری از یک میلیارد دالر سرمایه 51سهم  PPPقراردادهای  1995داده است. از سال 

نندگان عمده کاند و فقط سه ایالت نیو ولز جنوبی، کوینزلند و ویكتوریا استفادهکل زیرساختی را داشته

PPP و شاید برای اجرای گسترده زمان  4اید خاطرنشان کرد این ساختار تازه تأسیس بودهاند. البته ببوده

 بیشتری مورد نیاز باشد.

 

 

 بنديجمع

یت تواند از ظرفدولت برای تأمین مالی بخشی از کاالهای عمومی و همچنین برای ارتقای کیفیت آنها می

تقال سازی و انمعنای خصوصیلزوما  بهبخش خصوصی استفاده کند. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 

کامل مالكیت و مدیریت نیست. بین مالكیت و مدیریت کامال  دولتی و مالكیت و مدیریت کامال  خصوصی 

                                                 
1. IIPDF 

 .مالی فاصله سوددهی پروژه. تأمین 2

3. Business Monitor International 

 تصویب شده است. 2002. این ساختار در سال 4
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توانند با هم در تهیه و تولید خصوصی و عمومی می هایها وجود دارد که بخشطیف وسیعی از حالت

 عمومی مشارکت کنند.کاالی عمومی و شبه

مشارکت بخش خصوصی در عملیات شود. ها در قالب قراردادهای مختلف عملیاتی میمشارکتاین 

برداری، صورت کلید در دست، اجرای طرح توسعه و بهرهو نگهداری، طراحی و ساخت، تحویل پروژه به

 رداری؛بساخت، انتقال، بهرهبرداری یا خرید؛ سازی تدریجی، اجاره، توسعه، بهرهخرید، خصوصی ـاجاره 

های مشارکت خصوصی برداری ازجمله روشبرداری، انتقال و ساخت، مالكیت و بهرهساخت، مالكیت، بهره

 عمومی در تأمین کاالهای عمومی است. ـ

خصوصی در طیف وسیعی از کاالها و خدمات قابل استفاده است. از تأمین  ـ مشارکت عمومی

ها، بنای سدها، طراحی، ها و توسعه شبكه راهبزرگراه)نظیر ساخت و توسعه بنادر، احداث  هازیرساخت

ای در زمینه آموزش و پرورش ساخت و حفظ و نگهداری سیستم آب و فاضالب( تا تأمین خدمات حرفه

 و بهداشت و درمان.

در این گزارش مالحظه شد که حداقل به هفت طریق مختلف امكان استفاده از ظرفیت بخش 

 ش و پرورش وجود دارد. این ترتیبات قراردادی عبارت است از:خصوصی در ارائه خدمات آموز

 خدمات مدیریتی، . 1

 ای، . خدمات حرفه2

 . خدمات پشتیبان، 3

 . خدمات عملیاتی، 4

 . خدمات آموزشی، 5

 . ارائه امكانات،6

 . قرارداد جامع جهت ارائه ترکیبی از خدمات آموزشی و تأمین امكانات.1

تجربه و امكانات بخش خصوصی را در اختیار آموزش و پرورش عمومی ها کارگیری این روشبه

تواند تهیه دهد و دولت ضمن عمل به وظایف قانونی خود در تأمین آموزش و پرورش عمومی میقرار می

آن را به بخش خصوصی بسپارد و با مخارج کمتر به کیفیت باالتری دست یابد. به کارگیری این ترتیبات 

پذیر ی عمومی نیز بسته به کاال و خدمت ارائه شده با تغییراتی در نوع قراردادها امكانهادر دیگر بخش

 است. 

برای  هادولتهمچنین با معرفی چند تجربه جهانی در این گزارش  مشاهده شد که بسیاری از 

رهایی از موانع پیش روی فعالیت و برای ارائه خدمات بهتر نیاز به همكاری با بخش خصوصی را احساس 

کنند. گاهی مشكل کار، روندهای طوالنی و زمانبر است )مانند بندر عقبه(، گاهی ساختار و عملكرد می

د(، گاهی دولت ناتوان از دولت ناتوان از توسعه و بهبود بخشیدن امور است )مانند بخش آب اسكاتلن

های نو در بازار است )مانند بخش فاضالب دوبلین(، گاهی نیاز به استفاده جذب فناوری نوآورانه و تخصص
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هزینه و با فناوری پایین است )مانند دفن زباله در بلغارستان(، گاهی نیاز به سرعت های کماز روش

ه نتم بروکسل(، گاهی نیاز به توسعوه شمالی فرودگاه زاهاست )مانند ترافیک جادبخشیدن به انجام پروژه

 گیری خدمات جدیدتر و به روزتر است )مانند بیمارستان سلطنتی سیدنی(.کاربهکار و 

در تمامی موارد فوق این امكان وجود داشت که با دادن بخشی از مسئولیت بسته به نوع نیاز به 

های ذکر شده دیدیم که مشارکت با شود. در نمونهی برداربهرهبخش خصوصی، از تجربیات این بخش 

به، در بندر عق وکارکسبتواند منجر به کوتاه شدن روندها و در نتیجه بهبود فضای بخش خصوصی می

د وری خدمات فاضالب دوبلین، بازیافت ضایعات و ایجاارتقای کیفیت آب اسكاتلند، افزایش کیفیت و بهره

توان  نتم بروکسل و افزایشوبلغارستان، رفع مشكل ترافیک جاده فرودگاه زایک فعالیت تجاری در نسبار 

 تر توسط بیمارستان سیدنی شود. رقابت این فرودگاه و ارائه خدمات گسترده

هایی از حضور و مشارکت بخش خصوصی و دولت بودند. طیف وسیعی از کاال و اینها تنها نمونه

توانند ضمن تأمین آنها، بخشی از مسئولیت تهیه آن را به یم هادولتخدمات عمومی دیگری هست که 

 ود.تر آنها فراهم شآتر و کارجویی در منابع، امكان ارائه با کیفیتبخش خصوصی بدهند تا ضمن صرفه

سائل م یز با برخیگر کشورها نیدهد دیم ن حوزه نشانیات موجود در ایاست مطالعه تجرب یگفتن

اند هتوانست یاند ولمواجه بوده یخصوصـ  یمشارکت عموم یهااستفاده از روش جیمشابه کشورمان در ترو

خش در سپردن امور به ب یتیت از بروز مسائل امنیتوان به ترس حاکمیم مثال یند. برایایبر آنها فائق ب

 اشاره کرد. یخصوص

خش که است که ب ییاستانداردها یو نظارت بر اجرا یاستگذاریگاه سیجا یت باالیگر اهمینكته د

در استفاده از  یدیک عنصر کلیعبارت بهتر ت آنهاست. بهیطرف مشارکت، موظف به رعا یخصوص

 آنهاست. یق بر اجرایت و نظارت دقیفعال یف استانداردهای، تعریل بخش خصوصیپتانس

و ها مانند  بنادر، جادهها از حوزه یاریز در بسیران نیتوان گفت در ایم با توجه به نكات فوق

 نیز در این یات معدودیكرد استفاده کرد. تجربین رویتوان از ایم حوزه آموزش یو حت هابیمارستان

  دا کنند.یالزم است گسترش پ ونه وجود دارند یزم
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