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قوانین  در  خصوصی  عمومی  مشارکت  پیشینه 
ــاه مــن اولــیــن  ــدگ مــوضــوعــه اظــهــار داشــــت: »از دی
به  اینکه  ولو  ح می شود  PPP مطر که بحث  جایی 
روشنی اسمش نمی آید در قانون تشویق و حمایت 
کــه در ســال 80 به  ســرمــایــه گــذاری خــارجــی اســت 
تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد و در سال 
81 در نهایت به تشخیص مصلحت نظام تأییدش 
اشاره  روش  دو  به  قانون  این   3 مــاده  در  می کند. 
بند  مستقیم  سرمایه گذاری  می گوید  اول  می کند، 
روش  آنجا  و  می کند  اضافه  را  بندی  بعد  »الــف«، 
مــشــارکــت مدنی  از  مــی کــنــد،  ح  مــطــر را  ــراردادی  ــ قـ
صحبت می کند، بعد می رود سراغ BOT و بعد بیع 
متقابل. این مشارکت مدنی بد ترجمه شده وگرنه 
منظورش همان PPP بوده، چرا؟ چون اواًل این ها 
بیع  با  باشد   PPP ایــن  وقتی  نیستند،  هم  جنس 
متقابل و با BOT از یک جنس می شوند، به عالوه 
این ها  از  کدام  که هیچ  آورده  آخر  در  اینکه قیدی 
تضمین  بــاشــد،  دولــتــی  تضمین  بــه  متکی  نباید 

نهادها و مؤسسات دولتی باشد.«
توجه  را  نکته  »یــک  افــزود:  ادامــه  در  شیروی 
که  ــم  داری قانون  چندین  حــاال  ما  باشید،  داشته 
ح شده  این مشارکت عمومی خصوصی در آن مطر
آمده  مشخص  طور  به  که  قوانینی  از  یکی  اســت. 
ماده  نــیــاورده،  را  اسمش  امــا  کــرده  ح  مطر آنجا  و 
از  یکی  اتفاقًا  هست.  تولید  موانع  رفــع  قانون   12
الیحه  کــه  اســت  ایــن  شــده  تهیه  الیحه  مشکالت 
مشخص  و  نکرده  پیدا  قوانین  بقیه  در  را  خودش 
قــوانــیــن دیگر  ــه  ب کــه جــایــگــاه مــن نسبت  ــکــرده  ن
 PPP چگونه است[، مثاًل همان ماده 12 همه شان[
گسترده تر هست از الیحه، خیلی  هستند اما خیلی 
کار نوشته  که برای این  خنده دار است، الیحه ای 
خاصی  قانون  یک  تا  شده  نوشته  محدودتر  شده 
تمامش  آنجا  است  جالب  خیلی  و  هست  آنجا  که 
راه کارهای متفاوتی برایش پیش بینی شده است. 
باید  کجا  اســت،  که سهم دولــت چقدر  گفته  مثاًل 
کند،  تأیید  اقتصاد  شــورای  باید  شود،  پیش بینی 
یک  امــا  ــرده،  ک بیان  آنجا  را  این ها  همه  جزییات 
سازوکار  و  مکانیسم  یک  الیحه  این  در  مثاًل  دفعه 
این ها  هــم  بــا  اصــاًل  کــه  می بیند  بــرایــش  متفاوتی 
که اصاًل متعرضش  تطبیق نمی کند و جالب است 
آیا  هستند،  چه  قانون ها  آن  باالخره  که  نمی شود 
آن ها باطل می شوند، آیا آن ها هنوز هستند؟ مثاًل 
که  است  این  است  ح  مطر که  بحث هایی  از  یکی 

که حاال این  ما یک قانون برگزاری مناقصات داریم 
قانون نسبت به انتخاب یک سرمایه گذار PPP هم 
ح می شود اما در این الیحه مشخص نمی شود  مطر

کم هست یا نیست.« که باالخره آن قانون حا

در خصوصی عمومی مشارکت چالشهای
ایران

این  به  پاسخ  در  شیروی  عبدالحسین  دکتر 
حـــوزه مشارکت  در  چــالــش هــایــی  ــه چــه  ک ســـؤال 
گفت:  دارد  ــود  وجـ ــران  ــ ای در  خــصــوصــی  عــمــومــی 
کــه دســتــگــاه هــای دولــتــی با  ــه ای  »اولـــیـــن مــســأل
آن  نمی دانند  کــه  اســت  ایــن  هستند  روبـــه رو  آن 
آیا  کنند،  انتخاب  شکلی  چــه  بــه  را  ســرمــایــه گــذار 
کم هست یا نه؟  قانون برگزاری مناقصات بر آن حا
خیلی مشکالت دیگری وجود دارد در عمل؛ هنوز 
ــدازه  ان تــا چــه  کــه  اســت مشخص نیست  کــه هنوز 
پروژه هایی  می شود،  ایجاد  که  اموالی  می توانیم 

بگذاریم،  رهن  در  می توانیم  را  می شود  ایجاد  که 
بانکی  نظام  بدهیم،  فاینانسورها  بــه  می توانیم 
حمایت  آن هـــا  از  را  قـــراردادهـــا  ایــن  نمی شناسد 
زمانی  قـــراردادهـــا  ایــن  حتی  بــنــابــرایــن  نمی کند. 
جذب  توانایی  ســرمــایــه گــذاران  می شود  بسته  که 
یک  می توانم  من  حــاال  نــدارنــد.  را  ــازار  ب از  سرمایه 
این ها  امــا  بــدهــم،  شما  بــه  بلندباال  واقــعــًا  لیست 
وجود  که  هست  اصــلــی ای  گیرهای  آن  از  بخشی 

دارد.«

خصوصیاتمشارکتعمومیخصوصی
که  ــاره خــصــوصــیــات مــشــارکــت  ــ ــروی دربـ ــی ش
»بیشتر  کرد:  اضافه  می گیرد  قرار  توجه  مورد  کمتر 
واقعًا  دیــدم  من  که   PPP عنوان[  ]با  قراردادهایی 
یک  کــه  انــگــار  یعنی  مــی شــود،  نوشته  یــک طــرفــه 
که دولت دارد خودش  قرارداد پیمان کاری هست 
ــه پــول  ک ــه خــاطــر ایــنــکــه فـــردی  پـــول مـــی دهـــد. ب
تقاضایی  هر  بزند،  می تواند  حرف  خیلی  می دهد 
وقتی  اما  بزند؛  می تواند  حرفی  هر  بکند،  می تواند 
کاری  بیایید  می گویید  سرمایه گذار  یک  به  شما 
چه  ــعــًا  واق آن  ببینید  بــایــد  حــاال  دهــیــد  انــجــام  را 
ــروژه بــرایــش  ــ اقــتــضــاهــایــی هــســت، چــگــونــه ایـــن پ
هست.  این ها  بماند؛  اقتصادی  باشد،  اقتصادی 
که مرتب در حال تغییر است؛ این هم  قوانین هم 
تهدید  مرتب  را  خصوصی  بخش  که  است  خطری 

می کند.«

سهروشارایهخدماتعمومی
روشاول

نشست  ــه  ــ ــ ادام در  هـــداونـــد  مـــهـــدی  دکـــتـــر 
ــــه خــدمــات عــمــومــی و  ــاره بــه ســه روش ارای ــا اشــ ب
گفت:  روش ها  این  در  مشارکت  جانمایی  ضرورت 
عمومی  مشارکت  از  دقیق تری  فهم  اینکه  ــرای  »ب
از  که  از منظر ما  به ویژه  باشیم،  خصوصی داشته 
نقطه  شاید  و  هستیم  عمومی  حقوق   discipline
این موضوع  به  باشد،  ورودمــان مقداری متفاوت 
که اساسًا دولت ها یا همان بخش  کنیم  باید توجه 
دهد  ارایـــه  عمومی  خــدمــات  اینکه  ــرای  ب عمومی 
این  کند.  استفاده  می تواند  روش  سه  از  واقــع  در 
ما  که  جهت  این  به  اســت،  مهم  خیلی  روش  سه 
مشارکت  درســـت  مــکــان یــابــی  اســاســًا  کــه  ببینیم 
به  اینکه  اول  حالت  کجاست؟  خصوصی  عمومی 
)اصطالحًا  بیاید  خــودش  دولــت  کالسیک  صــورت 

این  که  داریــم     حاال چندین قانون 
آن  در  خــصــوصــی  عــمــومــی  مــشــارکــت 
مطرح شده است. یکی از قوانینی که به 
کرده  آنجا مطرح  طور مشخص آمده و 
قانون   12 مــاده  نــیــاورده،  را  اسمش  امــا 
از  یکی  اتــفــاقــًا  هست.  تولید  مــوانــع  رفــع 
که  مشکات الیحه تهیه شده این است 
پیدا  قوانین  بقیه  در  را  ــودش  خ الیحه 
که جایگاه من  نکرده  نکرده و مشخص 
اســت[،  ]چگونه  دیگر  قوانین  به  نسبت 
 PPP ــاده 12 هــمــه شــان  مــثــًا هــمــان مـ
از  هست  گسترده تر  خیلی  امــا  هستند 
الیحه، خیلی خنده دار است، الیحه ای 
محدودتر  شده  نوشته  کار  این  برای  که 

نوشته شده 

که  کنیم  ع باید توجه   به این موضو
یا همان بخش عمومی  اساسًا دولت ها 
برای اینکه خدمات عمومی ارایه دهد در 
واقع از سه روش می تواند استفاده کند. 
این سه روش خیلی مهم است، به این 
جهت که ما ببینیم که اساسًا مکان یابی 
خصوصی  عــمــومــی  مــشــارکــت  ــت  ــ درس

کجاست؟ 


