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و  مساعد  محیط  یک  ایجاد  مساعد:  محیط 
است.  دولت  مهم  مسئولیت های  از  یکی  مطلوب 
مــوجــود،  مــحــیــط هــای  کــشــورهــا،  از  بــســیــاری  در 
ــرای اجـــرای  مــحــیــط هــای مــطــلــوب و مــســاعــدی بـ
نیستند  -خصوصی  عمومی  مشارکت  پــروژه هــای 
قانونی  چارچوب های  از:  است  عبارت  آن  علت  و 
یکپارچگی  عــدم  و  منسوخ  و  ناقص  رگــوالتــوری  و 
و  بازار  میان بخش های مختلف، محدودیت های 
ساختار بخش ها، درک عمومی نادرست از مشارکت 
روشن  خط مشی های  نبود  -خصوصی،  عمومی 
به  خصوصی.  و  دولتی  بخش های  نقش  مــورد  در 
منظور مدیریت این موضوعات، دولت باید قوانین 
جدیدی را به تصویب برسانده یا قوانین موجود را 

با الحاقیه هایی اصالح نماید.
کمیت  حا ایجاد  مناسب:  کمیت  حا فرهنگ 
مناسب بر اساس اصول پذیرفته شده ای همچون: 
شفافیت،  مشارکت،  کارآیی،  عدالت،  پاسخ گویی، 
مسئولیت های  دیگر  از  شایسته ساالری  و  انطباق 

مهم دولت به شمار می آید.
این  اغلب،  سیاسی:  و  اجتماعی  نگرانی های 
بخش های  تمام  ــا  آی کــه  مــی شــود  ح  مطر پرسش 
-خصوصی  عمومی  مشارکت  پروژه های  از  جامعه 
ــه ایــن  بــهــره مــنــد مــی شــونــد؟ بـــرای پــاســخ گــویــی ب
پرسش، دولت ممکن است خط مشی ها، مقررات 
منافع  عــادالنــه  تــوزیــع  متضمن  کــه  را  ضوابطی  و 
باشد، ایجاد نماید یا حمایت های الزم را از طریق 
کمک های فنی به عمل آورد. این باور  مشوق ها و 
انگیزه  واســطــه  بــه  خصوصی  بخش  مشارکت  کــه 
کمتری  اشتغال  و  باالتر  قیمت های  بیشتر،  سود 
را به دنبال دارد و ممکن است در راستای اهداف 
کشورها نباشد از یک سو و فقدان اراده  اجتماعی 
مانعی  می تواند  دیگر،  ســوی  از  دولت ها  سیاسی 
برای ایجاد یک محیط حمایتی از مفهوم مشارکت 
موفقیت  بــرای  آیــد.  شمار  به  -خصوصی  عمومی 
توسط  باید  موضوعات  این  مشارکت،  برنامه های 

گیرد. دولت مورد توجه قرار 
ــامــه هــای  ــرن ــت بـــایـــد ب ــ ظـــرفـــیـــت ســـازی: دولـ
ظرفیت سازی مناسبی را برای توسعه مهارت های 
ــرای  اجـ و  تــوســعــه  در  کــه  مــســئــوالنــی  ــرای  ــ ب الزم 

پروژه هایPPP مشارکت دارند، تدارک ببیند.

مسئولیتهایمالیدولت
عالوه بر مسئولیت های مربوط به موضوعات 

همچنین  مــشــی،  خـــط  و  ــوری  ــ ــوالت ــ رگ قـــانـــونـــی، 
و  مستقیم  مسئولیت های  دولت  اجرایی،  مسائل 
مشارکت  دارد.   PPP پروژه های  در  غیرمستقیمی 
دولت ممکن است در مالکیت دارایی ها، مشارکت 
تقبل  فرعی،  وام  طریق  از  مالی  تأمین  آورده،  در 
برخی ریسک ها و ارائه مشوق های مختلف، شامل 
خارجی  و  داخــلــی  منشأ  بــا  وام هـــای  ضمانتنامه 
باشد. این نوع مشارکت ها مستلزم تقبل تعهدات 

اقتضایی صریح و ضمنی از سوی دولت است.

حمایتاقتصادیدولتازمشارکتعمومی
خصوصی

از  می تواند   PPP پروژه های  از  دولت  حمایت 
گیرد: طریق موارد زیر صورت 

اعــطــای ســرمــایــه و سایر  زمــیــن،  گــــــذاری  وا
درآمـــد،  تضمین  ــی،  ــال م کــمــک هــای  شــکــل هــای 
مشوق های  خارجی،  ارزهــای  تبادل  ریسک  تقبل 
کــاهــش تــعــرفــه هــا یا  ــر  ــراب مــالــیــاتــی، حــفــاظــت در ب
وام، مشارکت  گذاری، تضمین  وا محدودیت دوره 

کمک در صدور مجوزهای الزم. در آورده و ارائه یا 

حمایتهایعمومیدولت
اجرای  برای  مستمر  حمایت  و  سیاسی  تعهد 
ضروری  -خصوصی  عمومی  مشارکت  برنامه های 
این  در  که  اجتماعی  موضوعات  از  برخی  اســت. 
از:  هستند  عبارت  پــرداخــت،  آن هــا  به  باید  راستا 
قیمت گذاری و انگیزه سود برای بخش خصوصی، 
اسکان  فقر،  کاهش  راهــبــردهــای  گرفتن  نظر  در 
مجدد، توانمندسازی و جبران، انتشار اطالعات و 

مشارکت جامعه.
و  اقتصادی  تحلیل  کنار  در  که  معنی  این  به 
کردن فواید و هزینه های پروژه مورد نظر،  مشخص 
گیرد. غیر  می بایست آثار بیرونی طرح نیز مدنظر قرار 
از صرف منافع مالی بلندمدت برای ایجاد تأسیسات 
جدید در مقایسه با حفظ وضعیت موجود آن )مثاًل 
در رابطه با هزینه های نگهداری و یا جایگزینی یک 
تأسیسات جدید به جای چند تأسیسات قدیمی( 
که قابل قیمت گذاری هستند )نظیر  یا سایر منافعی 
جاده  یک  روی  بر  رانندگی  زمــان  در  صرفه جویی 
جدید(، در ارزیابی اولیه یک پروژه بخش عمومی، 
گسترده تر اقتصادی  می بایست منافع و هزینه های 
دیگر،  عبارت  به  یا  و  بیرونی  )آثــار  آن  اجتماعی  و 
صرفه ها و یا عدم صرفه های بیرونی( نیز به حساب 

آورده شود. این آثار بیرونی شامل موارد زیر هستند: 
توسعه اقتصادی، مثاًل افزایش در ارزش زمین ها و 
ایمنی  بر  مترتب  آثار  اقتصادی،  کلی  فعالیت های 
کاهش تصادفات منجر  یا بهداشت عمومی مانند 
به فوت در اثر احداث یک جاده جدید، آثار زیست 
یا  صوتی  آلودگی  کاهش  یا  افزایش  نظیر  محیطی، 

آلودگی هوا.
اقــتــصــادی  قــیــمــت  تعیین  ــرای  ــ ب همچنین 
خدمات عمومی همچون آب، برق و گاز، می بایست 
کتورهای متعددی مورد  بسته به ماهیت پروژه، فا
که از جمله می توان به حساسیت  گیرند  بررسی قرار 
رشد  میزان  همچنین  ایشان،  درآمــد  و  مشتریان 
باید  جمعیت و نحوه مهاجرت مردم اشاره نمود. 
توجه داشت مشارکت بخش خصوصی به معنای 
تأسیسات  بــر  خــود  کنترل  دولـــت  کــه  نیست  آن 
زیربنایی را از دست می دهد؛ بلکه دولت با ایجاد 
قوانین و مقررات جدید، نقش تسهیل گر و رگوالتور 
کارگیری  به  توانایی  و  نسبی  مــزایــای  اســاس  بر  را 
شیوه های خود برای دستیابی به اهداف سیاسی 

و اجتماعی ایفا می کند.

مؤسساترگوالتوریونقشنظارتیدولت
کلی، تعریف این مؤسسات، به منظور  به طور 
معقول  قیمت  و  مناسب  کیفیت  با  خدمات  ارائــه 
صورت  کنترل  و  مقررات  وضع  مناسب،  زمــان  در 
انحصاری  حق  از  برخوردار  شرکت های  می پذیرد. 
هیچگونه  بـــدون  را  خــدمــات  کــه  می کند  مــلــزم  را 
آن  خـــواهـــان  ــه  ک طــرف هــایــی  تــمــام  ــه  ب تبعیضی 
کنند و در واقع، مصالح عمومی و  هستند، عرضه 
ذی نفع(،  یک  )نــه  ذی نفعان  کلیه  منافع  تحقق 

کید قرار می گیرد. مورد تأ
نظام های  وجودی  دالیل  اصلی ترین  از  یکی 
کنندگان در عین  رگوالتوری، رعایت حقوق مصرف 
عدم مداخله دولت در نظام قیمت گذاری است. به 
رگوالتوری  نقش  پیشرفته،  کشورهای  در  هرحال، 
تنها قیمت گذاری یا وضع مقررات در موارد خاص 
مؤسسات  ایــن  بلکه  نیست؛  آن  اجـــرای  پایش  و 
مشخص  و  می نمایند  ایفا  هم  را  تخصصی  نقش 
کاال یا یک  که اجزا و عناصر سازنده ی یک  می کنند 
و  مشخصات  چه  از  باید  و  باشد  باید  چه  خدمت 
گی هایی برخوردار باشند. به عبارتی دیگر، این  ویژ
مؤسسات نقش چشم جامعه را در این خصوص بر 

عهده می گیرند.


