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پاستور

بررسی نقش حا کمیت در موفقیت قراردادهای
مشارکت عمومی -خصوصی

  علیرضا احمدی ندوشن
دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانشگاه عالمه طباطبایی

ً
در گذشته مــعــمــوال دول ـتهــا متولی اصلی

حــا کــمــیــت ،در ایـ ــن نــوشــتــار ب ــه صـ ــورت خــاص

ساخت و توسعه پــروژههــای زیربنایی بــودهانــد و

بــه بــررســی ای ــن م ــوض ــوع ،همچنین شناسایی

مــوضــوعــات قــانــونــی ،اجتماعی ،اقتصادی،

فقط بخشهایی همچون مدیریت و تأمین مالی

مؤلفههای مؤثر بــر امــر نــظــارت و نحوه اثــرگــذاری

ســیــاســی و اجــرایــی از جمله مــوضــوعــات مطرح

پ ــروژه را بــه بخش خصوصی وا گـ ــذار مـیکــردنــد.

آنها خواهیم پرداخت.

در مشارکت عمومی  -خصوصی اســت و دولــت

افزایش فشارها بر دولت برای کاهش تصدیگری

مسئولیت دولت در سیاستگذاری

مــســئــولــیــت ح ــل و فــصــل طــیــف گ ــس ــت ــردهای از

و در عین حال نیاز روزاف ــزون به توسعه و ارتقای

ن ـقــش حــاکــم ـیــت در مــش ــارک ــت عـمــومــی
-خصوصی

خصوصی در توسعه زیرساختها ،مستلزم تالش

میزان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گردید

هرچند در غالب مــدلهــای قـ ــراردادی PPP

دولـ ــت و ایــفــای نــقــش کــلــیــدی در ط ــر حری ــزی،

و در نــهــایــت ،ق ـ ــرارداده ـ ــای مــشــارکــت عمومی

ســرمــایـهگــذار بخش خصوصی مسئول مستقیم

ســیــاسـتگــذاری و مــوضــوعــات رگ ــوالت ــوری اســت.

-خصوصی شکل گرفت.

تأمین منابع مالی ،طراحی ،ساخت و اجرای پروژه

مسئولیتهای اصلی دولت در این حوزه در موارد

هــمــچــنــیــن ،یــکــی از م ــؤل ــفــهه ــای اث ــرگ ــذار

است؛ اما انجام موفقیتآمیز یک طرح اقتصادی

زیر خالصه میشود:

بــر مــوفــقــیــت قـ ــراردادهـ ــای مــشــارکــت عــمــومــی -

به این روش ،مستلزم همکاری و حمایت دولت

تــدویــن خــط مــشــی :یکی از گــامهــای مهم،

خــصــوصــی ،جــایــگــاه ســیــاسـتگــذاری و نــظــارت بر

پذیرای سرمایه است و حا کمیت ،نقش غیرقابل

آم ــادهس ــازی محیط ب ــرای مــشــارکــت عــمــومــی -

اجرای استانداردهایی است که بخش خصوصی

انکاری در موفقیت این قراردادها خواهد داشت.

خصوصی اســت .وجــود یک چــارچــوب روشــن ،از

طرف مشارکت ،موظف به رعایت آنها میباشد.

تعلق پروژه به بخش عمومی ،مالکیت زمین پروژه،

میزان ابهامات و عدم اطمینان در رابطه با قصد

به عبارت دیگر ،یک عنصر کلیدی در استفاده از

کاالها و خدمات پروژه ،همکاری دولت در تأمین

دول ــت در توسعه مــشــارکــت عمومی -خصوصی

پتانسیل بخش خصوصی ،تعریف استانداردهای

منابع مالی پروژه ،تبدیل درآمد بیاوتی ()B.O.T

میکاهد .این چارچوب میتواند دو بخش داشته

فعالیت و نظارت دقیق بر اجــرای آنهــا اســت .از

به ارز ،مصادره یا ملی کردن پروژه بیاوتی و نظارت

بــاشــد :بخش اول مــربــوط بــه موضوعات معمول

دیگر سو ،به اعتقاد صاحبنظران ،کنترل و نظارت

دول ــت بــر پ ــروژه را از دالی ــل ل ــزوم حمایت دولــت

مــطــرح در مــشــارکــت عــمــومــی -خــصــوصــی مانند

بر کارایی مشارکت بین بخش عمومی و خصوصی

برای موفقیت در قراردادهای مشارکت خصوصی

اهـ ــداف و اصـ ــول اسـ ــت .بــخــش دوم مــربــوط به

اثرگذار است.

برشمرده است .به طور کلی ،دولت در عرصههای

موضوعات ویژه هر یک از بخشهای زیرساختی

زیــر در قــراردادهــای مشارکت عمومی -خصوصی

است .نقش بخش خصوصی و دولتی نیز در این

ایفای نقش میکند:

چارچوب باید به روشنی تعریف شود.

تسهیالت عمومی ،موجب تغییر پارادایم و افزایش

ب ــا عــنــایــت ب ــه مــطــالــب اش ـ ــاره شـ ــده بـ ــاال و
اهمیت بحث نظارت به عنوان یکی از مؤلفههای

مــوضــوعــات را بــر عــهــده دارد .مــشــارکــت بخش

