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Abstract
Public Private Partnership (PPP) is one of the infrastructure supply models that
governments have focused on in recent decades. Given that these types of
models have significant complexity at different stages of the project and the
relationships that govern it are long-term, it is important to know the factors that
affect it and the institutions associated with it. In this study, by examining the
channels affecting PPP and also the analysis of econometrics by panel method,
the factors affecting private public participation in selected countries have been
investigated. The results of the research econometric model show the great
positive impact of market volume, macroeconomic stability, and a strong legal
system on the level of public-private partnership projects.
Keywords: Public Private Partnership (PPP), Rule of law, Infrastructure
development, Panel data
JEL Classification: L32 ،H54 ،C33
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چكيده
نیازهای جدید شهری و توسعه شهرها ،دولتها را با مشکل کمبود منابع مالی جهت تأممی
خدمات شهری مواجه کرده است که ای مسمله موجب ایجاد شکاف میان عرضأه و تااضأای
زیرساختها شده است .ای موضوع در زمینه تممی مالی پروژههأای شأهری از دیأد ب أ
عمومی و به طور خاص شهرداریها اهمیت یافته است .مشارکت عمومی-خصوصأی )PPP
یکی از مدلهای تممی زیرساخت است که در چند دهه اخیر دولتها بأر روی نن متمرکأ
شده اند .بأا توجأه بأه اینکأه ایأ نأوع از مأدلهأا در مرالأل م ت أن انجأاو پأروژه دارای
پیچیدگیهای قابل توجهی هستند و روابط لاکم بر نن ب ندمأدت اسأت ،شأناخت عوامأل
مؤثر بر نن و نهادهای مرتبط با نن اهمیت مییابد .در ای مطالعه با بررسی کانالهای مأؤثر
بر  PPPو نی تح یل اقتصادسنجی بأه رو

تأاب ویی عوامأل مأؤثر بأر مشأارکت عمأومی-

خصوصی در کشورهای منت ب مورد بررسی قرار گرفتأه اسأت .نتأاید مأدل اقتصادسأنجی
پژوه

نشان دهنده تمثیرگذاری مثبت بدهی دولت ،ب رگی لجم بازار ،ثبأات اقتصأادک،ن،

نظاو لاوقی قوی بر می ان انجاو پروژههای مشارکت عمومی-خصوصی است.

واژههایكليدی :مشارکت عمومی خصوصی ،لاکمیت قانون ،توسعه زیرساختها ،مدل
تاب ویی
طبقهبندیC33 ،H54 ،L32 :JEL
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مقدمه 
کشورها برای حرکت به سمت توسعهیافتگی نیازمند توسعه زیرساختهاا هتاتند
گتترش زیرساختها موجب کاهش هزینه مبادله در اقتصاد شده و از ایا رریا
زمینه رشد اقتصادی را فراهم میکند از آنجاکه زیرسااختهاا جازو دارایایهاای
عمومی به حتاب میآیند ،دولتها متولی تاممی آ هاا هتاتند و از راری دیگار
دولت ها به رور معمول برای تحق ای مهم با چالشهای متعاددی از قبیال نباود
توا بودجهای الزم در تممی هزیناههاای رارو ههاا و همننای نباود ت صا

و

کارایی در بدنه کارکنا خود مواجه هتتند برای حل ای متمله ،کشورها در چناد
دهه اخیر کوشیدهاند با ایده مدلهای «مشارکت عماومی خصویای» بارای ب اش
خصویی ای انگیزه را ایجاد کنناد تاا در مراحال م تلا

تاممی زیرسااختهاا

حضور داشته باشند
هر دو ب ش خصویی و عمومی عالقهمند به سرمایهگذاری و بهباود فضاای
خدماتی و سایر کارهای شهری با دیدگاه متفاوتی هتتند اما ب ش خصویای باه
دنبال کتب سود و منافع بوده و ایجاد فضاهای خدمات شاهری مانناد جاادههاا و
سایر کاالهای عمومی برای فعاال ای ب ش اهمیت چندانی ندارد لذا مایبایتات
به دنبال سازوکاری باشیم کاه بتواناد دو ب اش ماذکور را کاه دارای انگیازههاای
متفاوتی هم هتتند را به هم متصل کند
رب گزارش بانک جهانی ،سرمایه گذاری ب ش خصویی در زیرسااختهاا

1

( )PPIدر سال  2017معادل  93.3میلیارد دالر بوده است که نشاا دهناده افازایش
)1. Private Participation in Infrastructure (PPI
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 37دریدی سطح ررو هها نتبت به سال  2016اسات تااکنو کشاورهای شار
آسیا و اقیانوسیه باالتری سطح سرمایه گذاری در ای زمینه را داشتهاناد ،در حاالی
که کشورهای آمریکای التی و منطقه کاراییب و کشورهای جنوب یحرای آفریقا
رایی تری سطح سرمایهگذاری در  10ساال گذشاته در ایا زمیناه را داشاته اناد
(بانک جهانی)2018 ،1
ررو ههای زیربنایی عمومی به رور ذاتی دارای ترتیبات و مقررات رینیاده در
سرمایه گذاری های بزرگ هتتند و ای موضوع داللاتهاای مهمای بارای توساعه
اقتصادی ،سالمت و کیفیت زندگی عموم شهروندا دارد

)(Marcelo. 2017

در محیط جهانی ،دولتها در سراسر جها بر شیوههاای جدیاد تاممی ماالی
ررو هها ،زیرساخت ها و ارایه خادمات تمرکاز مایکنناد ،لاذا مشاارکت عماومی
خصویی )PPP( 2به عنوا یک شیوه مرجح تممی ررو ه های زیرساختی در جها
در نظر گرفته می شود مشارکت عمومی -خصویی ابزاری برای تجمیع نقاط قوت
ب شهای عمومی و خصویی برای توسعه زیرساختهای ملی است
امروزه بتیاری از دولتها در تممی زیرساختهای شهری اقدام به استفاده از
مدلهای مشارکت عمومی-خصویی متناسب با هر ررح مایکنناد در مادلهاای
مشارکت عمومی-خصویی برای هریک از رارفی قارارداد ویاای

و اختیاارات

مش صی در نظر گرفته می شود و هر کدام از ررفی باه فراخاور توانمنادی خاود
انجام قتمتی از ررو ه را برعهده میگیرد ای امر موجب میشاود کاه اوالب ب اش
خصویی با ارمینا خاارر بیشاتر وارد عریاه رارحهاای عماومی شاود و یانیااب
خدمات عمومی با کیفیت مناسبی به شهروندا ارایه شود

)(Babatunde. 2016

بااا ای ا حااال ،مشااارکت ب ااش خصویاای در ارایااه دارایاایهااای عمااومی
دشواری های م ت

به خود را دارد که ضروری است در ساطح سیاساتگاذاری

نتبت به ای رینیدگیها شناخت حایل شود لذا سؤال ایالی ایا گوناه مطارح
میشود که عوامل مؤیر بر مشاارکت عماومی-خصویای کادام هتاتند و میازا
1. World Bank
)2. Public private partnership (ppp
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تمییرگذاری ای عوامل بر مشارکت عمومی-خصویی چند درید اسات تاالش
ای رژوهش برای شناخت و بررسی عوامل مؤیر بر قراردادهای مشارکت عمومی-
خصویی به یورت تطبیقی میا کشورهای منت ب و احصای رهنمودهایی بارای
ایرا است لذا در ادامه مقاله ،رس از بررسی مباانی نظاری و ریشاینه تجربای ،باه
بررسی روش شناسی و برآورد مدل و ارایه نتایج ررداخته میشود
.1مبانینظری 
.1-1مشاركتعمومیخصوصی 

ریش از تبیی مفهوم ای نوع مشارکت میبایتت منظور از ب ش عمومی و ب اش
خصویی به عنوا ررفی قرارداد مشارکت عمومی-خصویی را بیا کرد ب اش
عمومی به سازما ها و نهادهایی گفته میشود که به نحوی در اختیار دولت یا سایر
نهادهای حاکمیتی قرار دارند و لذا مقصود از ب ش عمومی میتواند اعم از دولات
مرکزی ،شهرداریها و

باشد ب ش خصویی که بیشتر به عناوا یاک شارکت

فعالیت میکند ،به اش ایی گفته می شود که در مالکیت و کنتارل ب اش عماومی
نبوده و توساط سارمایهگاذارا خصویای اداره و هادایت مایشاود در قارارداد
مشارکت عمومی-خصویی ،رری خصویی تحت عنوا «شارکت رارو ه »1یااد
میشود (سازما فناوری ارالعات ایرا )1396 ،
در حال حاضر تعری

مش صی برای مشاارکت عماومی-خصویای کاه در

سطح بی الملل مورد رذیرش باشد ،وجود ندارد ای ایطالح برای ریا

وسایعی

از انواع قراردادهای منعقد شده میا ب ش عمومی و خصویی استفاده میشود
بانک جهانی ( )2014مشارکت عمومی-خصویی را ای گونه تعریا

2

کارده

است که قراردادی بلندمدت است که برای تهیه یک دارایی یا خدمت عمومی میا
ب ش خصویی و نهاد دولتی منعقاد مایشاود در ایا رابطاه قاراردادی ،راری
خصویی تاا حاد قابال تاوجهی مشاارکت در ریتاک و متادولیت مادیریتی را
1. Project Company
2. ppp.worldbank.org/public-private-partnership
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میرذیرد و ررداختها متناسب با ایفای تعهد انجام میشاود یاندو بای المللای
رول )2004( 1نیز مشارکت را مناسباتی دانتته که در آ ب ش خصویی داراییهاا
و خدمات زیرساختی عرضه میکند که به رور متعاری توسط ب ش عمومی تممی
شده است ،در ای قراردادها دولت اغلب خریدار ایلی ای خدمات است
متدولیت تممی زیرساخت ها در رول تاریخ روند یکتانی نداشاته اسات تاا
اواسط قر بیتتم ،مشارکت ب ش خصویی در زیرساخت بیشتر باه عناوا یاک
استثنا بوده تا اینکه ب واهد یک قاعده باشد
نکته ای که در مورد مشارکت عمومی-خصویی وجود دارد ای است کاه از
آ نباید به عنوا ابزار تممی مالی استفاده کرد ،اما اغلب آ ها به عنوا راهی بارای
ادامه سرمایهگذاری در زیرساختها حتی در دورههای مالی محدود ارایه میشوند
مشارکت عمومی-خصویی همننی اغلب باه عناوا راهای بارای بهیناه ساازی
بازدهی تولید و در عی حال ارایه سطح بااالیی از خادمات باه حتااب مایآیاد
( )2018Saussier, S., & De Brux, J.
تجارب کشورهای م تل

نشا میدهد که آ ها تمرکز خود را بر مشاارکت

فعال ب ش خصویی و ایجاد فضایی رقابتی در اقتصاد قرار داده اند کاه نتیجاه آ
انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی-خصویی و تتریع در روناد توساعه اقتصااد
کشورها شده است (سازما فناوری ارالعات ایرا )1396 ،
از همی رو نهادهای اقتصادی بای المللای همناو باناک جهاانی ،یاندو
بی المللی رول ،بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا ،بانک توساعه اساالمی ،باناک
توسعه آسیایی برای رفع متایل ناشی از کمباود زیرسااختهاای شاهری و بهباود
ارایه خدمات عمومی کشورها راه حلهایی همنو مشارکت عماومی-خصویای
را ریشنهاد میکنند
.عواملتعيينكنندهمشاركتعمومی-خصوصی 

2-1

در ای رژوهش عوامل تعیی کننده مشارکت عمومی-خصویی به رنج کانال تقتیم
میشود :محدودیت های دولت ،شرایط بازار ،یباات اقتصااد کاال  ،نظاام حقاوقی،
1. IMF
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کیفیت نهادی
محدودیتهایدولت 

.1-2-1

ترتیبات مشارکت عمومی-خصویی امکا رر شد شکای زیربنایی میا آننه که
دولت میتواند انجام دهد و آننه مردم نیاز دارند را فراهم میکناد باه عباارتی در
چارچوب ای نوع قراردادها ،ب ش عمومی می تواند منابع مالی خود را اهرمایتار
نموده و نیز زمینه همکاری ب ش خصویی به عنوا یک واسطه در انجاام رارو ه
را هموار می کند که در نتیجه آ ب اش عماومی قاادر باه ت صای

مناابع ماالی

عمومی محادود در رارو ههاای ارزشامند خواهاد باود ()Hammami et al. 2006
محدودیت بودجهای دولت تنها مرباوط باه کتاری بودجاه نیتات و بادهیهاای
عمومی را نیز شامل میشود

)(Cheung. 2009

همننی کشورهایی که فاقد منابع مالی خارجی هتتند (درآمد نفات و ساایر
عواید منابع ربیعی) ،بحرا های ماالی شادیدی را تجرباه کاردهاناد و لاذا تمایال
بتیاری به سرمایهگذاری خصویی خارجی دارند در مقابل ،کشورهایی کاه دارای
منابع خارجی باالتر یا منابع اضافی هتتند کمتار باه بحارا هاای اقتصاادی دچاار
میشوند و لذا تمایل کمتری به ات اذ سیاستهاای مشاارکت عماومی-خصویای
دارند
.2-2-1شرایطبازار 

انگیزههای ب ش خصویی و عمومی برای حضور در قرارداد مشاارکت عماومی-
خصویی متفاوت است در حالی که دولتها سعی میکنند که منابع محدود خاود
را از رری مشارکت ب ش خصویی در قراردادهای  PPPاهرم کنناد ،بنگااههاای
خصویی با انگیزههای سود هدایت میشوند از ای رو ،سودآوری ررو ههای

PPP

برای جذب شرکای خصویی حیاتی است ()Hammami et al. 2006
سطح تقاضای کاالها و خدمات در بلندمادت عااملی حیااتی بارای موفقیات
ررو ههای  PPPاست ،لذا در متقاعد کرد ب ش خصویی بارای راذیرش رارو ه
نقشی مهم دارد

)(Ngcuka. 2012
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ب ش خصویی اندازه بازار و قدرت خرید را به عنوا عوامل غیرقابل حال

1

در جذابیت ررو ههای  PPPمیبینند با توجه به اینکه بازارهای بزرگ دارای تعاداد
مصری کننده بالقوه بیشتری هتتند ،بنابرای باه راور باالقوه جاذابتر هتاتند باه
عبارتی هرچه بازار بزرگتر باشد ،رتانتیل بازدهی بیشتر خواهد باود

& (Aliouche

)Schlentrich. 2011

.3-2-1ثباتاقتصادكالن 

یبات فضای اقتصادکال نقش عمدهای در جذب سرمایهگذاری ب ش خصویای ایفاا
میکند در یورتی که فضای اقتصادکال بییباات هماراه باا برخای نوساانات باشاد،
احتمااال موفقیاات راارو ههااای  PPPکاااهش ماای یابااد در حااالی کااه در یااک فضااای
اقتصادکال بایبات امکا رسید به نتایج مثبت وجود دارد

)(Galilea & Medda. 2010

.4-2-1نظامحقوقی 

ایجاد یک چارچوب تنظیم گری حقوقی 2به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری
برای شرکای خصویی اهمیت دارد عدم وجود چنی چارچوبهایی ممک است
منجر به تکثیر گتترده فتاد 3شود با توجه به اینکه فتاد انگیزه ب اش خصویای
برای سرمایهگذاری را کاهش میدهد ،میتواند بر رشد اقتصادی یک کشاور تامییر
منفی بگذارد

)(Mota & Moreira. 2015

هرچه ادراک سطح فتاد در یک کشور بیشتر باشد ،یافت سرمایهگاذارانی کاه
تمایل به حضور در مشارکت عمومی-خصویای دارناد ،دشاوارتر مایشاود (باه
خصوص آ هایی که تجربه بیشتری در ای نوع ررو هها دارناد) عاالوه بار ایا ،
حتی در یورتی که سرمایهگذارا به ررو ههای  PPPعالقهمند باشند ،ای احتماال
قوی وجود دارد که شریک خصویی منت ب به جای اینکه باالتری یاالحیت را
داشاته باشاد ،بیشاتری گاارایش باه رشاوه و تباانی بااا قادرت سیاسای را داشااته
1. inextricable factors
2. legal regulating framework
3. large proliferation of corruption
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است

)(Galilea & Medda. 2010

.5-2-1كيفيتنهادی 

فراتر از یبات اقتصاد کال  ،اهمیت کیفیت نهادی برای سرمایهگذارا به خاارر ایار
متتقیم ریتک کشاور بار آ اسات ترتیباات  ،PPPترتیبااتی قاراردادی تعریا
میشود به همی ترتیب ،یبات آ ها به شدت به فضای نظارتی وابتته است که باه
در مورد کیفیت نظاارتی

نوبه خود با کیفیت نهادها شکل میگیرد نهادهای ضعی

ناارمینانی ایجاد می کنند و بنابرای ریتک کشور افزایش ماییاباد ریتاک بااالی
کشور انگیزههای سرمایهگذارا به ملحا شاد باه  PPPهاا را کااهش مایدهاد
نهادهای قوی و حاکمیت قانو مؤیر برای ترتیبات  PPPاهمیت زیادی دارد گلفر،
ریتتور و رایتر 1استدالل میکنند که ایرب شی نهادهای حقوقی تمییر بتایار مهمای
در دسترسی تممی مالی خارجی نتبت به قوانی مکتاوب دارد (

Hammami et al.

)2006
تمایل ب ش خصویی برای رذیرش ررو ه های مشارکت عمومی-خصویای
بتتگی به فضایی دارد که در آ ررو ه تنظیم شده است بناابرای  ،سارمایهگاذارا
کیفیت نهادی را در رابطه با تمییر آ بر ریتاکهاای مارتبط باا کشاور مایبینناد
رایااداری راارو ههااای  PPPبااه شاادت بااه کیفیاات نهادهااا وابتااته اساات باارای
اسات ،ساطح بااالیی از

سرمایه گذارا  ،کشورهایی که در آ کیفیت نهادها ضعی
ریتک اساسی 2را به همراه دارد ()Hammami et al. 2006
.2پيشينهتحقيق 

تممی مالی ررو ه های عمومی و زیرسااختهاا باا مشاکالت عدیادهای از جملاه
تنگنااای مااالی دولااتهااای ملاای و محلاای و همنناای دوره بازگشاات زمااا باار
سرمایه گذاری در زیرساخت ها مواجه است ایا متامله موجاب شاده تحقیقاات
گتتردهای در رابطه با عوامل مؤیر بر اجرای قراردادهاای  PPPانجاام شاود کاه در
1. Pistor, Raiser, and Gelfer
2. underlying risk
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ادامه سواب تجربی رژوهش (مطالعات ریشی ) مربوره آورده میشود:
.1-2مطالعاتخارجی 

انک و ام ایتی ،)2005( 1در مطالعاهای عوامال حیااتی موفقیات اجارای  PPPدر
توسعه زیرساختها را مورد بررسی قرار دادند بار ایا اساا ،،آ هاا شناساایی،
تحلیل و ربقهبندی عوامل حیاتی موفقیات )CSFs( 2را بار مبناای ایال بارد-بارد
عمومی و خصویی و همننی رویکرد تحقی سیتاتماتیک کاه شاامل مطالعاات
موردی ،مرور ادبیات موضوع و مصاحبات/مکاتبات کارشناسا بای المللای انجاام
دادند یک بتته  CSFحاوی رنج  CSFایلی است که هر یک مشاتمل بار چنادی
زیرفاکتورهای موفقیت 3است آ ها سپس اهمیت نتبی  CSFsو  SSFsرا بر اسا،
نتایج بررسی ررسشنامه نظرات مت صصا بی المللی ماورد آزماو قارار دادناد و
نتایج تحقی نشا میداد کاه رتباهبنادی عوامال و زیرفاکتورهاای موفقیات میاا
راسخدهندگا ب ش ینعت و دانشگاهی یکتا است
همامی و همکارا ( ،4)2006در مطالعهای میا ینعتی و میا کشوری ،عوامال
مؤیر بر ترتیبات مشارکت عمومی-خصویی را ماورد بررسای قارار دادناد آ هاا
دریافتند که  PPPدر کشورهایی که دولتها از بدهی سانگی رناج مایبرناد و در
جاهایی که تقاضای کل و اندازه بازار بزرگ است رایاجتار هتاتند ایا یافتاههاا
همننی نشا میدهد که یبات اقتصاد کال  ،تجربه ریشی اجارای  PPPو کیفیات
نهادی برای  PPPضروری است در سطح ینعت نیاز آ هاا دریافتناد کاه عوامال
تعیی کننده  PPPدر ینایع م تل

وابتته به ماهیات زیرسااخت عماومی ،کثارت

سرمایه و تکنولو ی مورد نیاز اسات و مشاارکت خصویای در رارو ههاای

PPP

بتتگی به انتظار قابلیت فروش در بازار ،تکنولو ی مورد نیااز و درجاه ناخالصای
کاالها و خدمات دارد
1. Zhang, M.ASCE
)2. Critical Success Factors (CSFs
)3. Success SubFactors (SSFs
4. Hamami et al
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ریتاید ،)2009( 1در تحقیقی عوامل تعیی کننده مؤکد  PPPدر سرمایهگاذاری
زیرساخت را مورد بررسی قرار داد یافتههای ای مطالعه نشا میدهاد اوالب رشاد
زیاد و س ت ر یمهاای ارز ملای موجاب افازایش ریتاک را از رریا هادایت
توضیحدهندگا به سمت انت اب معکو ،و نیز بروز م ارره اخالقی در رراحای
ررو هها میشود؛ یانیاب بتیاری از شاخ

های کیفیت حکمرانی بانک جهانی منجار

به نتایج نادرست میشود که ریشنهاد میکند از استانداردهای جدید حکمرانی برای
ارزیابی ررو ههای  PPPمورد استفاده قرار گیارد و یالثااب باه جاز تضامی ریتاک
سیاسی ،وامها و حقو یاحبا سهام از نهادهای چندجانبه ایری بر نتایج ندارد
چونگ 2و همکارا ( ،)2012در مطالعاهای تطبیقای عوامال حیااتی موفقیات
( )CSFsاجرای  PPPدر چی و منطقه هنگکنگ را ماورد بررسای قارار دادناد در
ای راستا ،آ ها تعدادی ررساشناماه تجربای میاا مت صصاا فعاال در چای و
هنگکنگ توزیع نمودند یافتههای آ ها نشا میدهد هر دو سرزمی مشتا ارایاه
ررو ههای خدمات زیرساختی بیشتر از رری مدلهای  PPPبودهاند با ای وجاود،
منطقه هنگکنگ اهدای چندمزیتی که برای کشور چی از اهمیت برخوردار اسات
را مورد توجه قرار نمیدهد در مقابل کشور چی  ،با توجه به مشکالت موجود در
بازار مالی خود که قابل لمس است ،بیشاتر نگارا ایجااد یاک ساازوکار تشاریک
ریتک منصفانه است
شارما ،)2012( 3در مطالعهای عوامل مؤیر بار  PPPدر زیرسااخت کشاورهای
در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده است در ای راساتا ،وی از ت مای هاای
رنلی ،دوجملهای منفی تصادفی-روآسا  ،حاداقل مرباع منفای تصاادفی،) GLS( 4
تصادفی توبیت ،5روآس با تورم یفر )ZIP( 6استفاده نمود یافتههای تحقی نشاا
1. Reside
2. Cheung
3. Sharma
)4. Random-Generalized Least Square (GLS
5. Random-tobit
)6. Zero-Inflated Poisson (ZIP
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داد که بازارهای با درآمدهای نتبتاب باال قادر به جذب  PPPبیشتری دارند همننی
شواهد تجربی نشا داد که یبات اقتصاد کال  ،کیفیت مقررات و حکمرانی عوامال
مهمی در تعیی  PPPدر زیرساخت هتتند با ای حال ،تمیید قاویای بارای نقاش
عوامل سیاسی و محدودیتهای بودجهای وجود نداشت
موتا و موریرا ،)2015( 1در رژوهشی عوامل غیرمالی مؤیر بر گتترش  PPPدر
ارورا را مورد ارزیابی قرار دادند نتایج ای تحقی نشاا مایدهاد فضاای اقتصااد
کال به اندازه نظام حقوقی برای  PPPاز اهمیت برخوردار است به عبارتی کیفیت
مقررات و حاکمیت مؤیر قانو با اجرای مؤیر  PPPمرتبط است
ریمنتل 2و همکارا ( ،)2017در رژوهشی ایر اقتصاادکال سارمایهگاذاری در
مشارکت عمومی-خصویی ،ب شهای خصویی و عمومی در کشور ررتغال را با
اسااتفاده از ماادل  VAR3بااا چهااار متغی ار ساارمایهگااذاری عمااومی و خصوی ای،
سرمایهگذاری  PPPو تولید ناخال

داخلی )GDP( 4در دوره زماانی 1998-2013

بررسی نمودند نتایج ای تحقی نشا میدهد که سارمایهگاذاریهاای عماومی و
خصویی بر  GDPایر مثبت دارد و سرمایهگذاری در  PPPبر  GDPایر منفی دارد
هوپ و همکارا  ،)2018( 5در رژوهشی ،مطالعات موجود که در زمینه ررو ههاای
زیرساختی کاه از رریا  PPPیاورت گرفتاه را باه لحاا وضاع موجاود ،رونادها،
شکایهای تحقی مورد بررسی قرار میدهند یک فرآیند سیتتماتیک مشتمل بار ساه
مرحله تحلیل فرکانتی ،تحلیل خوشهای و یک جتتجو در موضاوعات باالقوه تحقیا
کمک میکند تا مقاالت کافی مرباوط باه تحقیا  PPPفاراهم شاود در نتیجاه شاش
موضوع ایلی تحقی منطب بر رارو ههاای  PPPباوده اسات همننای شاکایهاای
تحقی و متیرهای انجام آ میتواند به عنوا یک انگیزه بارای محققاا و مت صصاا
باشد تا در مورد مطالعات بعدی  PPPتوسعه زیرساختها کار کنند
1. Mota and Moreira
2. Pimentel
3. Vector Autoregressive
)4. Gross Domestic Product (GDP
5. Hope
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.2-2مطالعاتداخلی 

ترکا و شهبازی ( ،)1389در مطالعهای به معرفی و بررسی ابعاد م تل

مشارکت

دولت و ب ش خصویی در توساعه مشاارکت عماومی-خصویای ،باا رویکارد
افزایش ارمینا ب ش خصویی ررداخته شده است ریشنهادات ایا تحقیا بارای
ایجاد انگیزه ب ش خصویی جهت سرمایهگاذاری و دساتیابی دولات باه اهادای
توسعهای شامل ارایه تضمی از سوی دولت با سهم معای بادو انتظاار ساود در
دوره قرارداد ،عدم مداخله دولت در قیمتگذاری ،ترجیح قراردادهای  BPPنتابت
به  ،BOTاستفاده از تماام یرفیاتهاای سارمایهگاذاری ،توجاه باه حفا توجیاه
اقتصادی آزادراه احداث شده یا در حال احداث میشود
یادقی شاهدانی و همکارا ( ،)1391در تحقیقای مواناع توساعه مادلهاای
مشارکت عمومی-خصویی در ب ش حمل و نقل را شناساایی کارده و ساپس باا
استفاده از مدلهای  TOPIS2 ،AHP1و  SAW3به عناوا روشهاای تصامیمگیاری
چندمعیاره به اولویتبندی و تحلیل اهمیت نتبی ای موانع ررداختند نتایج حایل
از سه تکنیک تصمیمگیری نشا میدهد ،مؤلفه مربوط باه محادودیتهاای باازار
سرمایه و دسترسی به تممی مالی ،مهمتری مانع شناخته شده است
راهررور کالنتری و عزت آبادیرور ( ،)1393در مطالعهای در مورد متغیرهای
مؤیر بر اجرای موفقیتآمیز مشاارکتهاای عماومی-خصویای ،ررسشانامهای بار
مبنای مبانی نظاری و مقااالت مارتبط باا موضاوع تنظایم کارده و از رانج نفار از
کارشناسا حوزه زیرساختی خدماتی کشور درخواست نمودند که انادازه اهمیات
هر یک از متغیرهای شناسایی شده در ررو ههای شراکت عمومی-خصویی ایارا
چه میزا است نتیجه ای مطالعه نشا مایدهاد کاه «میازا اعتمااد بای رارفی
شراکت» از باالتری اهمیت و «عدم توانمندی ب ش عمومی برای تجدیاد سااختار
متناسب با شراکت عمومی-خصویی» از کمتری اهمیت (از دید راساخدهنادگا )
برخوردار است
1. Analytical Heirarchy Process
2. Technique For Order Preference by Similarity
3. Simple Additive Weighting
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ویژه و رحمتی ( ،)1394در رژوهشی وضعیت مشارکت عماومی-خصویای
در ایرا به لحا حقوقی مورد بررسی قرار دادند نتیجه تحقی آ ها نشا میدهد
قوانی مربوره و همننی یاری وجاود یاک قاانو خااص نیاز کاافی نباوده و
کارآمدی قانونی در گرو ایولی مانند انصای ،شفافیت ،یبات ،قابلیات رایشبینای،
چارچوب حقوقی متتحکم و سیاست روش برای ب ش خصویی است
در تمام تحقیقات فو بر عوامل مؤیر بار اجارای موفا مشاارکت عماومی-
خصویی در کشورهای م تل

تمکید شده اسات اماا باه یاورت جاامع عوامال

نهادی مؤیر بر مشارکت عمومی-خصویی یورت نگرفته اسات و ناوآوری ایا
مطالعه به همی موضوع مرتبط میشود
.3تخمينوتجزیهوتحليل 
رژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی و از منظر جمعآوری ارالعاات یاک مطالعاه
اسنادی و کتاب انه ای است که مبتنی بر ارالعات ریشی با قیا ،و استنتاج دریدد
بررسی و کش

روابط میا مشارکت عمومی-خصویی و متغیرهای ماؤیر بار آ

است
جامعه آماری رژوهش حاضر شامل  17کشاور منت اب از قاارههاا و مناار
جغرافیایی م تل

با ساختار اقتصادی متفاوت است نمونه مورد مطالعه متشکل از

 17کشور منت ب شامل برزیل ،چی  ،کلمبیا ،فرانته ،آلما  ،هند ،اندونزی ،ایتالیاا،
مکزیک ،ررو ،فیلیپی  ،روسیه ،آفریقای جنوبی ،اسپانیا ،ترکیه ،بریتانیا و ویتنام است
که در دو دهه اخیر اجرای مدلهای مشارکت عمومی-خصویی را در دستور کاار
خود قرار داده اند
در ایاا رااژوهش از دادههااای بانااک جهااانی ،شاافافیت باای الملاال ،بانااک
سرمایه گذاری ارورایی و در داخل کشور ارالعات منتشرشاده در لاوایح قاانونی باه
تحلیل روابط متقابل مشارکت عمومی-خصویی و متغیرهاای ماؤیر بار آ اساتفاده
شده است همننی دادههای مورد استفاده در ای تحقی برای برآورد مادل تاابلویی
و برای دوره زماانی  18سااله و بای ساالهاای  2000الای  2017اسات در ماورد
دادههای داخل کشور نیز از گزارشهای مربوط به لوایح قانونی استفاده شده است
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مدل تحقی رژوهش حاضر بر مبنای مقاله همامی و همکارا ( )2006و مقاله
موتا و موریرا )2015( 1نگاشته شاده اسات بارای اساا ،،رانج کاناال ماؤیر بار
مشارکت عمومی-خصویی در نظر گرفته شده است که ایا کاناالهاا باه هماراه
فرضیهها و متغیرهای توضیحی در جدول  1آورده شده است:

کانال
محدودیت
دولت

شرایط بازار
ثبات
اقتصادکالن
نظام حقوقی

کیفیت نهادی

جدول .1کانالها ،فرضیهها ،متغیرهای توضیحی و پایگاهداده
متغیر توضیحی
فرضیه
دو ز هایی که بدهی باالیی ایجاد میکنند،
بدهی کل
تمایل به اجرای پروژههای  PPPدارند.
کشورهای دارای عایدی باالی ناشی ات
صادرات سوخز
فروش منابع طبیعی ،انگیزه کمتری برای
اجرای پروژههای  PPPدارند.
پروژههای  PPPدر کشورهایی که حجم باتار
تو ید ناخا ص داخلی حلیلی
بزرگی دارند ،بیشتر اجرا میشود.
ذخایر بی ا مللی
پروژههای  PPPدر کشورهایی که ثبات
عرضه پول
اقتصادکالن دارند ،بیشتر اجرا میشود.
پروژههای  PPPدر کشورهایی که نهادهای
شاخص حاکمیز قانون
حلوقی قوی دارند ،بیشتر اجرا میشود.
پروژههای  PPPبیشتر در کشورهای با
کیفیز تنظیمگری
کیفیز تنظیم گری باال اجرا میشود.
پروژههای  PPPدر کشورهای با نهادهای
شاخص ادراک فساد
ضعیف کمتر اجرا میشود.

پایگاهداده
بانم جهانی
بانم جهانی
بانم جهانی
بانم جهانی
بانم جهانی
بانم جهانی
شفافیز بی ا ملل

با توجه به بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی کاه ایار متغیرهاای م تلا

بار

مشارکت عمومی-خصویی را ارزیابی کردهاند ،به منظاور بررسای ایار متغیرهاای
مطرح شده بر مشارکت عمومی-خصویی در کشورهای منت ب از مدل کلی زیار
استفاده میشود ( Hammami et al. 2006؛ :)Mota & Moreira. 2015
(رابطه شماره )1

𝑉𝑃𝑃𝐼𝑖.𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖.𝑡 + 𝛽2 𝐸𝑋𝑃𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖.𝑡 + 𝛽4 𝐼𝑅𝑖.𝑡 + 𝛽5 𝑀𝑆𝑖.𝑡 +

()1

𝑡𝑖𝑣 𝛽6 𝑅𝑂𝐿𝑖.𝑡 + 𝛽7 𝑅𝑄𝑖.𝑡 + 𝛽8 𝐶𝑃𝑖.𝑡 +

که در آ ؛ 𝑡𝑉𝑃𝑃𝐼𝑖.میزا مبلغی مشارکت ب ش خصویی در زیر ساختهاا اسات
که در اینجا به عنوا جانشی مشاارکت عماومی-خصویای لحاا شاده اسات،
1. Mota and Moreira
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𝑡 𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖.و 𝑡𝐸𝑋𝑃𝑖.به ترتیب میزا بدهی کل و یادرات سوخت است که به عنوا
شاخصی از محدودیت دولت آورده شده 𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖.𝑡 ،تولید ناخال

داخلی حقیقای

است که به عنوا شاخصی از شرایط باازار لحاا شاده𝐼𝑅𝑖.𝑡 ،و 𝑡𝑀𝑆𝑖.باه ترتیاب
میزا ذخایر بی المللی و عرضه رول ( )M2است که باه عناوا شاخصای از یباات
اقتصااادکال بیااا شااده 𝑅𝑂𝐿𝑖.𝑡 ،و 𝑡 𝑅𝑄𝑖.بااه ترتیااب حاکمیاات قااانو و کیفیاات
تنظیم گری است که بیانگر وضعیت نظام حقوقی است،

𝑡𝐶𝑃𝑖.

شاخ

ادراک فتاد

است که بیا کننده کیفیت نهادی به حتاب میآید
در تصریح مدل فو  𝑣𝑖𝑡 ،بیانگر جزو خطای تصادفی اسات و همننای  tو

i

به ترتیب داللت بر زما و مقطع دارند
در رابطه با تمییر ماورد انتظاار متغیرهاا بار میازا سارمایهگاذاری مشاارکت
عمومی-خصویی میتوا گفت دولتهایی که میزا بدهی آ ها بااال اسات و یاا
اینکه درآمد کمتری از ناحیه فروش منابع ربیعی کتب مایکنناد ،بارای راساخ باه
تقاضاهای زیرساختی ناگزیر به مشارکت با ب ش خصویی در جهت تاممی اماور
زیربنایی هتتند همننی در اقتصادهای با حجم بازار بزرگ امکا سودآوری بااال
در مرحله بهره برداری برای ب ش خصویی وجود دارد لذا ای ب ش از ررحهای
زیرساختی استقبال می کند عالوه بر ای در اقتصادهای دارای یبات اقتصادکال که
در آ نرخ تورم رایی و نوسا نرخ ارز کم اسات ،شارایط بارای سارمایهگاذاری
بلندمدت فراهم است و در آخر اینکه در کشورهایی با نهادهای حقوقی و نظاارتی
قوی ،تمایل ب ش خصویی به اجرای مشارکت عمومی-خصویی بیشتر است
آزمونهایآماریانتخابتكنيکبرآوردوروشبرآوردمدل 

.1-3
.1-1-3آزمونریشهواحد 

قبل از برآورد مدل ضروری است بحث مانایی 1متغیرها بررسی شود ایا امار از آ
جهت اهمیت دارد که در یورتی که در ت می معادالت اقتصادسانجی از دادههاای

1. Stationary
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نامانااا 1کااه میااانگی  ،کوواریااانس و واریااانس غیریاباات دارنااد ،اسااتفاده شااود ،اوال
آزمو های  tو  Fبرای استنتاج آماری معتبر ن واهند بود؛ علیرغم اینکه ممک اسات
رابطه مفهومی بی متغیرهای مدل وجود نداشته باشد ،امکا دارد ضاریب تعیای

R2

مدل بتیار باال باشد ای موضوع موجاب مایشاود کاه رژوهشاگر در ماورد میازا
ارتباط بی متغیرها استنباط نادرستی داشته باشد به همی دلیل ،کاربرد آزماو ریشاه
واحد در مدلهای دادههای تاابلویی بارای تضامی یاحت و اعتباار نتاایج ،الزم و
ضروری است که آزمو ریشه واحد برای تاکتاک متغیرهاای وابتاته و توضایحی
ازجمله رتماند یورت میگیرد تا از وجود همگرایی ارمینا حایل شود
در رژوهش حاضر برای بررسی مانایی متغیرها از آزماو لاوی  ،لای و چاو

2

( ) LLCاستفاده شده است که نتایج ای آزماو بارای تماام متغیرهاا در جادول 2
آورده شده است
جدول  .2آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو
احتمال
آماره
متغیر
VPPI
0.0556
-1.592
DEBT
0.0559
-1.590
CGDTG
0.0041
-2.645
EXP
0.0000
-5.560
RGDP
0.0001
-3.682
IR
0.0000
-7.066
MS
0.0003
-3.403
ROL
0.0000
-7.670
RQ
0.0000
-6.560
CP
0.0000
-5.163

منبع :یافتههای رژوهش

فرضیه یفر ای آزمو ای اسات کاه متغیار دارای ریشاه واحاد و ناماناا اسات
هما رور که در جدول فو قابل مشاهده است تمام متغیرهاا در ساطح معنااداری
 10درید مانا هتتند
1. Non Stationary
2. Levin, Lin & Chu test
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.آزمونهایتشخيصمدل 

2-1-3

بعد از ارمینا خارر نتبت به عدم وجود همانباشاتگی ،بادو وجاود نگرانای از
بروز مشکل رگرسیو کاذب ،میتوانیم مدل را برآورد کنیم قبل از برآورد مدل باه
روش حداقل مربعات معمولی ،به منظور ارمینا انت اب بی روشهای تاابلویی و
تلفیقی 1از آماره  Fلیمر استفاده میشود
فرضیه یفر ای آزمو نشا می دهد که هر یک از مقارع (کشاورها) عار
از مبدأهای یکتانی دارند ،یعنی دادهها تلفیقی هتتند برآورد مدل نشا میهد کاه
فرضیه یفر رد میشود لذا دادهها تابلویی است

احتمال
0.0000
0.0000

جدول  .3نتایج آزمون لیمر
آماره آتمون
درجه آتادی
6.408288
()11.193
66.313220
11

F
Chi-Square

منبع :یافتههای رژوهش

رس از آ که تابلویی بود مدل تمیید شد ،در گام بعد برای انت ااب روش آزماو
دادهها از بی دو روش ایرات یابت و تصادفی از آزمو هاسم  2استفاده مایشاود
فرضیه یفر در ای آزمو عنوا میکند که ارتباری میا جاز اخاالل مرباوط باه
عر

از مبدأ و متغیرهای توضایحی وجاود نادارد (و آ هاا از یکادیگر متاتقل

هتتند) در حالی که رد فرضیه به ای معنی است که بی جز اخاالل و متغیرهاای
توضیحی مشکل تورش و ناسازگاری وجود دارد (لاذا در یاورت رذیرفتاه شاده
فر

 H1از روش ایرات یابت استفاده میکنیم)
نتایج آزمو هاسم نشا می دهد که فرضیه یافر رد شاده اسات؛ بناابرای

روش ایرات یابت برای برآورد مدل انت اب میشود

1. Pool
2. Husman test
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جدول  .4نتایج آزمونهاسمن
آماره آتمون
درجه آتادی

احتمال
0.0003

8

29.278065

Cross-section random

منبع :یافتههای رژوهش

.3-1-3تفسيرنتایجمدلبرآوردیانتخابی

با استفاده از داده های تابلویی و بهره گیری از روش حداقل مربعاات تعمایم یافتاه
( )EGLSو بر اسا ،مدل اراده شده توسط هماامی و همکاارا ( )2006و موتاا و
موریرا ( )2015نتایج مدل در جدول  5ارایه شاده اسات ،در ساطح معنااداری 90
درید است
جدول  .5نتایج برآورد مدل در سطح معناداری  90درصد
متغیرها
ضرایب
احتمال
DEBT
0.20
0.01
EXP
-0.24
0.02
RGDP
0.76
0.00
IR
0.09
0.00
MS
-0.48
0.01
ROL
0.92
0.00
RQ
0.08
0.81
CP
0.01
0.45
C
-11.79
0.00

منبع :یافتههای رژوهش

بااا توجااه بااه نتااایج حایاال از باارآورد یااورت گرفتااه ،متغیاارهااای مربااوط بااه
محدودیتهای دولت که شامل بدهیهای دولت و همننی میزا یادرات انار ی
آ کشورها میشود ضرایب معنیداری را نشا میدهد بر اساا ،ایا نتاایج باه
ازای افزایش یک درید در بدهی دولت ،میزا مشاارکت عماومی-خصویای در
کشورهای منت ب به میزا  0.2درید افزایش مییابد ای در حالی اسات کاه باه
ازای یادرات بیشتر محصوالت نفتی و مشتقات آ تمایل کشاورها باه مشاارکت
عمومی-خصویی کمتر میشود به روری که بر اسا ،نتایج ،به ازای یاک دریاد
افزایش در یادرات ای محصوالت ،میزا مشارکت عمومی-خصویی باه میازا
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 0.24درید کاهش را نشا می دهاد در واقاع کشاورهایی کاه فاقاد مناابع ماالی
خارجی هتتند (درآمد نفت و سایر عواید منابع ربیعی) ،بحرا های مالی شادیدی
را تجربه کردهاند و لذا تمایل بتیاری به سرمایهگذاری خصویی خاارجی دارناد
ایاا مااورد مطاااب بااا یافتااههااای همااامی و همکااارا ( )2006و چونااگ و
همکارا ( )2009است ضریب متغیر تولید ناخال

حقیقی ( )RGDPبرابر با 0.24

است و نشا می دهد که یک درید افزایش در تولید ناخال

داخلی حقیقی منجر

به افزایش  0.24دریدی در مشارکت عمومی-خصویی مایشاود باا توجاه باه
تفاوت سطح مقیا ،تولید ناخال

حقیقی با میزا سارمایه گاذاری در  PPPایا

نتبت معقول به نظر میرسد ای موضوع مطاب با یافتههاای هماامی و همکاارا
( )2006و نگ و همکارا ( )2012است ضریب متغیر ذخایر بی المللی ( )IRبرابر
با  0.09است و مبی آ است که یک درید افزایش در ذخایر بای المللای کشاور
موجب افزایش  0.09دریدی در مشارکت عمومی-خصویی میشود از آنجا کاه
نرخ ارز در بتیاری از کشورها به عنوا لنگر اسمی شناخته میشود ،یبات در ایا
بازار موجب ایجاد ارمینا از شرایط آینده اقتصااد مایشاود؛ لاذا در ایا شارایط
افزایش میزا سرمایه گذاری در کشور قابل توجه خواهد بود ضریب متغیر عرضاه
رول ( )MSبرابر با  -0.48است ای امر بدی معنی است که یاک دریاد افازایش
عرضه رول منجر به کاهش  0.48دریدی مشارکت عمومی-خصویای مایشاود
به عبارتی عرضه رول در کشورهای مورد مطالعه بر تورم ایرگذار بوده و بروز تورم
موجب بی یباتی اقتصادکال کشورها میشود ای نتیجه نیز با یافتههاای گالیلاه و
مدا )2010( 1هم وانی دارد
ضریب متغیر حاکمیات قاانو ( )ROLبرابار باا  0.92آورد شاده اسات کاه
نشا دهنده آ است که به ازای یک درید افازایش در شااخ

حاکمیات قاانو

موجب افزایش  0.92درید مشارکت عمومی-خصویی میشاود ایا بیاانگر آ
است که سرمایه گذارا در رابطه متایل حقوقی از جمله ح مالکیت و غیره بتیار
حتا ،هتتند و توجه به ای حوزه در تصمیم گیری آ ایر متتقیم و قابل توجهی
1. Galilea & Medda
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دارد ای نتیجه با یافته های موتا و موریرا ( )2015مطابقات دارد ضاریب کیفیات
تنظیم گری ( )RQو شاخ

ادراک فتاد نیز اگرچاه مقاادیری مثبات بارای آ هاا

برآورد شده اما به دلیال بای معنای باود آ  ،تحلیلای بارای ایا شااخ

هاا در

کشورهای مورد مطالعه قابل ارایه نیتت لاذا اغلاب متغیرهاای ماورد بررسای باه
یورت معنادار تمییر مثبت یا منفی بر مشارکت عمومی-خصویی داشاته کاه ایا
امر مطاب با یافتههای مطالعات ریشی و مورد انتظار ای مطالعه بوده است
جمعبندیوپيشنهادات 

در چند دهه اخیر مشارکت ب ش خصویی در زیرساختها مورد توجه بوده و تا
به امروز ای ب ش یدها میلیارد دالر یری تممی زیرسااختهاای کشاورها باه
خصوص کشورهای نویهور کرده است که میتوا ایر آ در سطح رفااه کشاورها
مشاهده کرد اما در ایرا و در تممی زیرساخت تنها ب ش دولات فعالیات دارد و
سهم ب ش خصویی در امر کم است
نقش زیرساختهاا در توساعه اقتصاادی کشاورها در کناار محادودیتهاای
دولتها در زمینه ارایه آ به لحا کمی و کیفی موجب آ شده است که کشاورها
به سمت به کارگیری ب ش خصویی در تممی زیرساختها حرکت کنند و رابطه
خود با ای ب ش را نه به عنوا رابطه کارفرما-ریمانکار بلکه به عنوا یک شاریک
اقتصادی در نظر بگیرند
در رژوهش حاضر برای بررسی عوامل مؤیر بر مشارکت عماومی-خصویای
رنج کانال شامل محدودیت دولت ،شرایط بازار ،یبات اقتصادکال  ،نظام حقاوقی و
کیفیت نهادی در نظر گرفته شد که از رری روش اقتصادسنجی تاییرگذاری آ هاا
بر مشارکت عمومی-خصویی مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج ای رژوهش نشاا
میدهد مشارکت عمومی-خصویای در وضاعیتهاایی کاه حجام باازار بازرگ،
اقتصادکال در شرایط بایبات و قوانی و مقررات در تنظیم و یباات اقتصااد کاال
تمییر مثبت و معنی داری بر میزا مشارکت عمومی-خصویی دارد تمام متغیرهای
معنادار ،مطاب با انتظارات و یافتههای مطالعات ریشی بوده است
لذا با استناد به نتایج باه دسات آماده و همننای وضاعیت فعلای مشاارکت
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عمومی-خصویی در ایرا ریشنهاد میشود:
 1در ارتباط با عواملی که در نظام حقوقی حائز اهمیت است میتوا به ایا
نکته اشاره داشت که قوانی و مقررات فعلی کشور تنها نایر به دستگاههای دولتای
بوده و سایر قوا و نهادهای عماومی را شاامل نمای شاود بارای افازایش یرفیات
توسعه زیرساختها ،می توا در قوانی جدید سایر قوا و نهادهاای عماومی (مثال
شهرداریها) مشمول مشارکت عمومی-خصویی شوند
 2باتوجه به اینکه ررو ههای  PPPدر بازه زمانی بلندمادت منعقاد مایشاود،
ب ش خصویی با ریتکهای م تلفی مواجاه مایشاود از جملاه ریتاک تغییار
قوانی و مقررات ری دوره قرارداد که ممک است برای ب اش خصویای هزیناه
ایجاد کند در نتیجه ،اوالب ریش از عقد قرارداد  PPPیک بتته قانونی مشا
بر مفاد قرارداد مؤیر است ،مش

کاه

شود؛ یانیاب بارای در یکای از بنادهای قارارداد

عنوا شود که در دوره قرارداد رری ب ش خصویی فقط در چاارچوب قاوانی
موجود در زما عقد قرارداد فعالیت خواهد کرد و قوانی جدید تمییری بر فعالیات
وی ندارد
 3در حال حاضر ،در ایرا واحد  PPPکه به عناوا متاولی حاوزه مشاارکت
عمومی-خصویی شناخته می شاود ،وجاود نادارد در نتیجاه ضاروری اسات در
قوانی جدید ،چنی نهادی تمسیس شود تا مباحثی همنو سیاستگذاری ،نظارت
و

حوزه مشارکت عمومی-خصویی را انجام دهد
 4در ارتباط با کانال محدودیت دولت و همننی یبات اقتصااد کاال  ،بارای

جذب سرمایه گذارا خصویی در امور زیربنایی ،دولت و باه راور خااص باناک
مرکزی به عنوا متولی سیاستگذاری کشور ،سیاستهای اقتصاادی را باه گوناهای
ات اذ کند که اوالب رشد نقدینگی اقتصاد رایی باشد یانیاب باا متناوع ساازی کاالهاای
یادراتی وابتتگی ارزی کشور به ارز حایل از فروش نفت کاهش یابد همننای
انجام هزینه بتیاری از ررو هها متتلزم تممی مالی ارزی است در حالی کاه عوایاد
ناشی از سرمایه گذاری به واحد رولی کشور است لذا ای چنی سرمایهگاذاریهاا
عالوه بر ریتکهای داخلی در معر

ریتک نوسانات ارز نیز قرار دارناد کاه در
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یورت کاهش ارزش رول ملای ممکا اسات ساودآوری رارو ه کااهش یافتاه و
سرمایه گذارا در بازررداخت بدهی خود با مشکل مواجه شوند در نتیجه ریشانهاد
میشود ،دولت در قراردادهاای  PPPریتاک دامناهای از نوساانات ارزی را بارای
رری خصویی روشش دهد
 5سرمایهگذارا خصویی نتبت به حقو خود در قراردادها بتیار حتاا،
هتتند با توجاه باه اینکاه در ایارا قاانو جاامع ،شافای و یکپارچاه در زمیناه
مشارکت عمومی-خصویی وجود ندارد ،ب اش خصویای نتابت باه وضاعیت
حقوقی خود در همکاری با ب ش دولتای ارمیناا نادارد؛ لاذا ریشانهاد مایشاود
وضعیت الیحه مشارکت عمومی-خصویی در مجلاس در زماا کوتااهی تعیای
تکلی

شود

منابع
) بررسی چگونگی جلب مشارکت ب اش خصویای1389(  میثم، اکبر شهبازی، ترکا
 متاایل و راهکارهاا فصالنامه:در توسعه زیرساختهاای حمال و نقال جاادهای
245-276 ) صص57(19 راهبرد
) اولویاتبنادی1391(  وحیاد، موسی بیگدلی، مهدی شهبازی غیایی،یادقی شاهدانی
خصویی در ب اش حمال و نقال ایارا باا-موانع توسعه مشارکتهای عمومی
 صص6  فصلنامه تحقیقات مدلتاازی اقتصاادیMCDM استفاده از مدل های
107-130
) ارزیاابی و اولویاتبنادی1393(  حتاام، حبیباله عزتآبادیراور،راهررور کالنتری
خصویی فصلنامه فرآیناد مادیریت-متغیرهای مؤیر بر موفقیت شراکت عمومی
21-43 ) صص3(27 توسعه
خصویی در حقاو ایارا ؛-) مشارکت عمومی1394(  ررویز، محمدرضا رحمتی،ویژه
147 -177  صص73 چالشها و بایتتهها فصلنامه تحقیقات حقوقی
Aliouche, E. H., & Schlentrich, U. A. (2011). Towards a strategic model of
global franchise expansion. Journal of Retailing. 87(3). PP 345-365.
Chang, Z. (2013). Public–private partnerships in China: A case of the Beijing
No. 4 Metro line. Transport Policy. 30. PP 153-160.
Cheung, E., Chan, A. P., Lam, P. T., Chan, D. W., & Ke, Y. (2012). A
comparative study of critical success factors for public private
partnerships (PPP) between Mainland China and the Hong Kong Special
Administrative Region. Facilities. 30(13/14). PP 647-666.
Cui, C., Liu, Y., Hope, A., & Wang, J. (2018). Review of studies on the public–
private partnerships (PPP) for infrastructure projects. International
Journal of Project Management. 36(5). PP 773-794.
Galilea, P., & Medda, F. (2010). Does the political and economic context
influence the success of a transport project? An analysis of transport
public-private partnerships. Research in Transportation Economics.

261 عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی_خصوصی در کشورهای منتخب
30(1). PP 102-109.
Hammami, M., Ruhashyankiko, J,. & Yehoue, E. (2006). Determinants of
Public-Private Partnerships in Infrastructure. IMF Working Paper No.
06/99, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=902765
Mota, J. A., & Moreira, A. C. (2015). The importance of non-financial
determinants on public–private partnerships in Europe. International
Journal of Project Management. 33(7). PP 1563-1575.
Ng, S. T., Wong, Y. M., & Wong, J. M. (2012). Factors influencing the success
of PPP at feasibility stage–a tripartite comparison study in Hong
Kong. Habitat International. 36(4). PP 423-432.
Ngcuka, A. (2010). Public Private Partnership as a means to address the
financing of affordable housing in South Africa.
OECD Publishing. (2010). Dedicated public-private partnership units: A survey
of institutional and governance structures. OECD Pub..
Pimentel, I., St Aubyn, M., & Ribeiro, N. (2017). The impact of investment in
Public Private Partnerships on Public, Private investment and GDP in
Portugal.
Rebeiz, K. S. (2011). Public–private partnership risk factors in emerging
countries: BOOT illustrative case study. Journal of Management in
Engineering. 28(4). PP 421-428.
Reside, R. E. (2009). Global determinants of stress and risk in public-private
partnerships (PPP) in infrastructure (No. 133). ADBI working paper series.
Sharma, C. (2012). Determinants of PPP in infrastructure in developing
economies. Transforming government: people, process and policy. 6(2).
PP 149-166
Saussier, S., & De Brux, J. (2018). The Economics of Public-Private
Partnerships. Theoretical and Empirical Developments. Paris: Springer
International Publishing.
World

bank (2016),

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/

agreements
World Bank. (2014). Public-private partnerships: reference guide version 2.0.
World Bank. (2017). Public-private partnerships: reference guide version 3.0.
Zhang, X., Bao, H., Wang, H., & Skitmore, M. (2016). A model for determining
the optimal project life span and concession period of BOT projects.
International Journal of Project Management. 34(3). PP 523-532.

