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عمومی  مشارکت  با  پیمانکاری  تفاوت های  جمله 
اخیر  ــراردادهـــای  قـ بــرتــری  مــوجــب  کــه  -خصوصی 
می شود، پرداخت اعتبارات مقرر به طرف خصوصی 
است. در قراردادهای پیمانکاری پرداخت برحسب 
پیشرفت طرح2  انجام می شود. برخالف قراردادهای 
از  حاصله3   نتایج  پــرداخــت  مبنای  کــه  مشارکت 
طرح است. همین تفاوت موجب می شود سرعت 
یابد زیرا  افزایش  پیشرفت در قراردادهای مشارکت 
به  منوط  را  طرح  عایدی  دریافت  خصوصی  طرف 
بهره برداری از آن می داند و از این رو سعی می کند در 
کند. در  بهره برداری  آماده  را  زمان طرح  کوتاه ترین 
مقابل در قراردادهای پیمانکاری معمواًل به واسطه 
طرف  پرداختی  دولتی  طرف  اعتبارات  محدودیت 
موجب  تأخیر  همین  و  افتاده  تعویق  به  خصوصی 
کاهش انگیزه پیمانکار در تکمیل و بهره برداری طرح 

می شود.4
ــرورت  ــدن ضـ ــن تــرتــیــب بــا بــرجــســتــه شـ بــه ایـ
عمرانی  طرح های  انجام  در  الگو  این  از  بهره گیری 
همکاری  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  زیرساختی، 
مربوطه  از جمله دستگاه های  این عرصه  بازیگران 
کــشــاورزی به  بــازرگــانــی، صنایع، مــعــادن و  اتــاق  و 
در  منسجم  و  شامل  الیحه ای  پیش نویس  تدوین 
اسفند  در  کــرد. الیحه پیش گفته  اقــدام  رابطه  این 
ماه 1397 در هیئت وزیــران به تصویب رسید و به 
مجلس تقدیم شد. این الیحه با یک وقفه یک ساله 
تصویب  از  پس  و  شد  بررسی  عمران  کمیسیون  در 
مجلس  صحن  در  طــرح  نوبت  در  کمیسیون  ایــن 
گرفت اما زمزمه هایی مبنی بر تصویب آزمایشی  قرار 
کمیسیون بر اساس اصل 85 نگرانی هایی را  آن در 
گوشزد  برانگیخت و لزوم بررسی دقیق تر موضوع را 
کرد. جدای از اتفاقات مزبور، البته این اولین تالش 
برای تدوین الیحه واحد برای تنظیم امور مشارکت 
صورت  تالش هایی  دهم  دولــت  در  پیش تر  نبوده، 
با آغاز دولت یازدهم تا چندین سال  که  گرفته بود 
به ورطه فراموشی سپرده شد. توضیح بیشتر سابقه 

موضوع در ادامه خواهد آمد.
در تعریف مشارکت عمومی خصوصی می توان 
گفت ترتیبات قــراردادی طوالنی مدت میان بخش 
تأمین  ــدف  ه بــا  کــه  هستند  خصوصی  و  عمومی 
کردن و بهره برداری انجام  مالی، طراحی، عملیاتی 
اصلی  ویژگی  چهار  به  می توان  اینجا  در  می شود.5 

کرد: این قرارداد اشاره 
تقسیم  وسیله  بــه  کــارآیــی  و  بــازدهــی  کسب  الـــف( 

مخاطره و پاسخگویی میان دو حوزه
عمر  طول  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  ب( 

پروژه
ارتباط قراردادی طوالنی مدت ج( 

نوآوری های بخش خصوصی از جمله در عرضه  د( 
خدمات6 

از جمله  قــرارداد مشارکت عمومی -خصوصی 
قراردادهای اداری است و تابع ترتیبات خاص این 
باتوجه به پروژه  قــرارداد  این  از قراردادهاست.  نوع 
از  می شود.  منعقد  مختلفی  قالب های  در  مربوطه 
زیر  موارد  به  می توان  قالب ها  این  رایج ترین  جمله 

کرد: اشاره 
)BOT( ساخت، بهره برداری و انتقال 	●
)BOO( ساخت، تملک، بهره برداری 	●

)BOOT( ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال 	●
یکی از موارد مشابه این نوع مشارکت، جریان 
که بیش از یک دهه از اجرای  خصوصی سازی است 
انتقادات  ابــتــدا هــدف  از هــمــان  و  آن هـــا مــی گــذرد 
که در  از مشکالتی  گرفته اســت. یکی  قــرار  بسیاری 
نگرانی هایی  و  افتاد  اتفاق  خصوصی سازی  جریان 
نسبت به وقوع همین اتفاقات در موضوع مشارکت 
عمومی -خصوصی وجود دارد، رویکرد دولت به این 
که این الگوها در حقیقت  مقوالت است. توضیح آن 
خصوصی  بخش  تقویت  و  کــارآمــدی  افزایش  بــرای 
دولت ها  رویکرد  آنکه  حال  می شود،  گرفته  کار  به 
که از این الگو در جهت پرداخت  مبنی بر این است 
از  کنند.  استفاده  خصوصی  بخش  به  خود  دیــون 
که حساسیت ها نسبت به این  این رو مناسب است 
الیحه بسیار بیشتر از مقطع تصویب قوانین مرتبط با 

خصوصی سازی باشد.

پیشینهموضوع
چون  کشورهایی  در  نیز  این  از  پیش  هرچند 
برخی  از  بــهــره بــرداری  و  تکمیل  در  متحده  ایــاالت 
طرح ها از این الگو استفاده شده است اما پیشینه 
در  -خصوصی  عمومی  مشارکت  الگوی  از  استفاده 
می گردد.  بــاز  میالدی  هفتاد  دهــه  به  مقیاس  ایــن 
بدهی های  بــا  ســویــی  از  ــت هــا  دول مقطع  ایــن  در 
انباشته مواجه بوده و از سوی دیگر نیازمند توسعه 
وادار  را  دولت ها  تنگنا  همین  بودند.  زیرساخت ها 
انجام  برای  خصوصی  بخش  ظرفیت های  از  تا  کرد 
گیرند.7 بخش خصوصی که پیشتر  این طرح ها بهره 
عرصه های  در  دولـــت  پــررنــگ  حــضــور  وضعیت  در 

مختلف، ناتوان از رقابت با دولت بوده و همین امر 
کافی این بخش را موجب می شد.8 عدم رشد 

پنجم توسعه  برنامه  زمان تصویب  تا  ایران  در 
در هیچ یک از قوانین و مقررات نسبت به مشارکت 
عمومی -خصوصی تصریح نشده است. اما این به 
پیشینه  نیست.  الگو  این  از  استفاده  عدم  معنای 
»قانون  بــه  مــی تــوان  را  ــران  ایـ در  الگو  ایــن  قانونی 
از  تــرابــری  و  راه  بخش  عمرانی  پــروژه هــای  احـــداث 
طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی 
گرداند. مطابق ماده واحده  کشور« مصوب 1366 باز 
گذاری دو  این قانون به وزارت راه و ترابری اجازه وا
کارویژه تأمین مالی و اجرای طرح های عمرانی حوزه 
راه و ترابری به شرکت های دیگر اعطا شده است. در 
مقابل منافع بهره برداری از طرح نیز - در عین حفظ 
ک سرمایه و سود  تا زمان استهال مالکیت دولت - 

گذار می شود. طرف خصوصی به آن وا
برنامه ای  قوانین  در  مشابهی  موارد  همچنین 
از برنامه پنجم دیده می شود. در برنامه اول  پیش 
مشارکت  ــرای  ب راه کــارهــایــی  آن   8 تبصره  و  توسعه 
برنامه دوم  بخش خصوصی پیشنهاد می کند و در 
نیز چنین رویه ای حکم فرماست. الزم به ذکر است 
گذاری به عنوان نوعی از  در هر دو سند منظور از وا
مشارکت بخش خصوصی محسوب شده و این نوع 
متفاوت از آن چیزی است که امروز مشارکت عمومی 

-خصوصی عنوان می شود.9
پیش از تصویب برنامه پنجم، عبارت مشارکت 
قوانین  برخی  و  چهارم  تا  اول  برنامه  قوانین  در  که 
عام  مفهوم  می شد،  ذکــر  دیگر  کنده  پرا مــقــررات  و 
که  آن  علی رغم  البته  داشـــت.  منظور  را  مشارکت 
هنوز قانونگذار در استعمال عبارت مشارکت عمومی 
گاهی به الگوهای  -خصوصی صراحت نداشت اما 
مشارکت  مفهوم  ذیــل  که  می کرد  ــاره  اش مشارکتی 
مثال  شاهد  مــی گــیــرد.  جــای  -خصوصی  عمومی 
گذاری  این امر »قانون تشویق و حمایت از سرمایه 
خارجی« مصوب 1381 بود. در بند ب ماده 3 این 
قــراردادی چون »مشارکت مدنی«،  ترتیبات  قانون 
گذاری«  »بیع متقابل« و »ساخت، بهره برداری و وا
از  اخیر  مــورد  که  می دانیم  و  اســت  شــده  برشمرده 
-خصوصی  عمومی  مشارکت  مــرســوم  روش هـــای 

محسوب می شوند.
ماده  ب  بند  در  بــار  نخستین  بــرای  قانونگذار 
از عبارت مشارکت  برنامه پنجم توسعه  قانون   214
عمومی -خصوصی استفاده کرد. در بخش دیگر این 


