فصلنامه علمي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران
سال هشتم ،شمارهي  ،13پايیز 3131

صفحات971-911 :
DOI: 10.22084/aes.2019.6692.1822

بررسي نقش دولت در كاهش تأخیر پروژههای عمراني در چارچوب مدلهای
مشاركت عمومي-خصوصي در ایران
*1

حسین صادقی سقدل
2
مهدی نصرتی
3
لطفعلی عاقلی
4
قهرمان عبدلی
تاریخ دریافت2931/20/02 :

تاریخ پذیرش2931/21/21 :

چكيده
پروژههای عمرانی بخش عمومی با تأخیرهای زيادی به اتمام میرسند و درعینحال تعداد زيادی طرح
نیمهتمام در كشور وجود دارد .يكی از راههای غلبه بر اين موضوع استفاده از مدلهای مشاركت عمومی-
خصوصی است كه در برنامه ششم توسعه در ايران موردتوجه قرار گرفته است .اما موفقیت اين مدلها نیازمند
ايفای صحیح نقش دولت است .در اين مقاله ،در قالب يك الگوی نظری و تحلیلی ،ريسكهای ناشی از
عدمتخصیص اعتبارات عمرانی بر تأخیر طرحهای زيرساختی بررسی شده است .نتیجه مطالعه اين است كه
در مدلهای مشاركت عمومی-خصوصی ،الزم است سرمايهگذاری بهصورت كامل توسط بخش غیردولتی
صورت گیرد .آورده بخش دولتی صرفاً منوط به شروع دوره باشد كه میتواند در قالب تأمین زمین و يا
واگذاری طرحهای نیمهتمام و يا موارد مشابه باشد و منوط به تخصیصهای سنواتی عمرانی نباشد .در اين
حالت برای دولت بهینه است كه بهجای اينكه بهطور مشاركت مستقیم در سالهای ساخت پروژه سرمايه-
گذاری و هزينه كند ،از طريق دستمزد ،خريد خدمات و هزينههايی كه از طريق بودجه جاری در سالهای
بعد مشاركت خواهد كرد ،در سرمايهگذاری مشاركت داشته باشد و بهجای سرمايهگذاری در زيرساختها،
بهعنوان خريدار خدمت عمل كند .بدين ترتیب بودجه و اعتبار موردنیاز از بخش عمرانی (تملك دارايیهای
سرمايهای) به بخش جاری بودجه (هزينهای) منتقل میشود .همچنین ،هزينه فرصت تأخیر در بهرهبرداری از
طرحهای زيرساختی محاسبه شده است .اين چارچوب محاسباتی میتواند بهعنوان يكی از معیارهای واگذاری
و قیمتگذاری طرحهای دولتی در قالب مدل مشاركت عمومی-خصوصی مدّنظر قرار گیرد.
کليد واژهها :مشاركت عمومی-خصوصی ،سرمايهگذاری ،زيرساختهای اجتماعی ،دولت.
طبقهبندی .E22 ,H11 ,H54 ,L32 :JEL
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 .1مقدمه
به استناد گزارش طرحهای عمراني متوقف  9319تعداد زیادی طرح نیمهتمام عمراني در کشور وجوود
دارد که با روند فعلي اتمام آنها در آینده نزدیك با ابهوام مواجوه اسوت .یکوي از ديیوا اصولي ایو
موضوع را باید در الگوی سرمایهگذاری ،مدیریت و اجرای ای طرحها جستجو کرد .عدم حضور بخش
خصوصي ،منجر به ناکارآیيهایي ميشود که یکي از پیامدهای آن طويني شدن اجورای پوروهههوا و
افزایش هزینهها نسبت به مخارج پیشبیني شده اولیه است.
از دید توکلي ( ،)9331سرمایه گذاری عمراني دولت مقدمه ضروری کارکرد مولد بخوش خصوصوي
است؛ مشروط بر آن که خود با بهره وری ،همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضوعیت کوالن اقتصوادی
سازگار باشد .عدمرعایت قانون در تهیه و اجرای پروهه های عمراني ،طي سالیان دراز ،حجم عظیمي از
پروهه های ناتمام را بر اقتصاد ملي تحمیا کرده و سبب شده است تا دوره احداث ،بسیار طويني شود.
ای پدیده ،تورمي بوده و باعث کندی نرخ رشد است؛ و نارضوایتي اجتمواعي و کواهش مشوروعیت و
اقتدار سیاسي نیز از ثمرات آن است .وی راهحا میانمدت را در تالش برای اصالح فراینود سیاسوي و
اداری تصمیم گیری ،باز تعریف نقش دولت ،مبارزه با فساد و اصالح نظام فني اجرایي مي داند و توصیه
ميکند که ادامه طرحهای ناتمام موجود را باید با دو شاخص کارایي و عدالت اولویتبندی کرد.
سبحاني و بیگدلي ( )9319اضافه و کم شدن برخي طرح هوا و پوروهه هوای عمرانوي را در جریوان
بررسي لوایح بودجه سنواتي از مصادیق اسراف ميدانند و در قالب نظریه انتخاب عمومي معتقد هستند
که انتخاب برخي از طرح ها و پروهه های عمراني برای اجرا متأثر از منافع سیاست مداران و نماینودگان
مجلس است.
عاقلي و همکاران ( )9314با استفاده از روش نظریة بازیها ،در قالب بازیهای همکارانه ،به
تحلیا اثر کمبود اعتبارات عمراني بر پروهههای عمراني در بخش انرهی در سالهای  9331و 9311
با استفاده از مدل راهحا چانهزني نش پرداختند .براساس نتایج ،دو بازیک دولت و بخش خصوصي
(پیمانکار) ،ائتالف همکارانه (مدل مشارکتي) را انتخاب کردند ،زیرا با انتخاب آن سود بیشتری ،نسبت
به حالت ائتالف مستقا ،بهدست ميآورند.
ابوحمزه و زماني ( )9311بهمنظور کاهش هزینههای مازاد طرحهای عمراني و تأخیر در
بهرهبرداری از آنها در ایران سه روش «مشارکت خصوصي عمومي»« ،واگذاری» و «اولویتبندی»
طرحها را پیشنهاد ميدهند .در ای راستا ،ابتدا طرحها با معیار توجیه اقتصادی به سه گروه طرحهای
دارای توجیه اقتصادی ،طرحهای بدون توجیه اقتصادی اما قابا اقتصادیسازی و طرحهای بدون
توجیه اقتصادی و غیرقابا اقتصادیسازی تقسیم ميشوند .سپس برای طرحهای دسته اول و دوم از
روشهای «مشارکت خصوصي عمومي» و «واگذاری طرحها» و برای طرحهای دسته سوم ،از روش
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موجود

«اولویتبندی» استفاده ميشود .عالوهبرای  ،بسترهای قانوني جدید و الزامات قوانی
موردتوجه واقع ميشوند.
با توجه به عدمتقارن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران ،امیری و صمدیان
( )9311در بررسي علا تأخیر در طرحهای عمراني به ادوار سیاسي توجه داشته و با کمك دادههای
تابلویي پویا و تخمی زننده گشتاور تعمیمیافته طي سالهای  ،9371-9313نتیجه گرفتهاند که سیکا
سیاسي مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمراني دارد و سیکا سیاسي
ریاست جمهوری تأثیر بیشتری بر اعتبارات عمراني دارد به ای معنا که اثرگذاری ادوار سیاسي ریاست
جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرحهای عمراني در سال قبا از وقوع سیکا سیاسي بزرگتر
است.
ای تحقیق قصد دارد با مرور ادبیات موضوع و با معرفي الگوی مشارکت عموومي-خصوصوي ،بوه
وضعیت پروهههای عمراني زیرساختي در ایران ،ریسكهای مترتب بر ای پروههها و نحوه تخصویص
بودجه عمراني بپردازد .به ای منظور ،ابتدا با کمك یك الگوی نظری و تحلیلي ،شرایط بهینه حضوور
دولت در پروهههای زیرساختي بررسي ميشود .سپس ،الگویي برای محاسبه هزینه فرصوت توأخیر یوا
وقفه در اجرای طرحهای زیرساختي معرفيشده و با توجه به شرایط ایران و با لحاظ فورو مختلوف،
محاسبات تحقیق گزارش ميشوند.
 .2ادبیات موضوع
زیرساخت ،مفهوم گستردهای دارد و تعاریف مختلفي در ادبیات اقتصادی برای آن مطورح شوده اسوت.
بالدوی و دیکسون ،)3 :2113( 9زیرساخت را به عنوان مجموعهای از ساختارهای ثابت تعریف ميکنند
که از عمر مفید طويني برخوردار هستند ،ایجاد آن ها مسوتلزم یوك دوره انتظوار قابوا توجوه اسوت،
جانشی های مناسبي در کوتاه مودت و میوان مودت ندارنود ،موجوب جریواني از خودمات مويشووند ،و
ذخیرهسازی آنها دشوار است و از سایر عواما تولید حمایت ميکنند.
زیرساختها دستهای از دارایيهای جدید با ویژگيهای متمایز هسوتند :موانوع ورود و صورفههوای
مقیاس بايست (یعني بسیاری از پوروهه هوا از ماهیوت انحصوار طبیعوي برخووردار هسوتند)؛ خودمات
عرضهشده با تقاضای بي کشش مواجه هستند که چندان با چرخههای کسبوکار نوسوان نمويکننود؛
حاشیه سود عملیاتي بايست؛ و دوره بهرهبرداری و اجاره دادن ،طوويني اسوت .اجواره توا  11سوال و
واگذاری امتیاز بهرهبرداری بی  21تا  31سال برای ای دارایيهوا ،رایوج اسوت (انگوا 2و همکواران،
.)212 :2194
1. Baldwin and Dixon
2. Engel
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بهطورکلي زیرساختها را ميتوان به دو دسته زیرساختهای اقتصادی و زیرساختهوای اجتمواعي
تقسیم کرد :زیرساختهای اقتصادی شاما زیرساختهای حماونقا از قبیوا جواده ،راهآهو  ،بنودر و
فرودگاه؛ زیرساختهای انرهی؛ آب و فاضوالب و ماننود آنهوا هسوتند ،درحواليکوه زیرسواختهوای
اجتماعي عمدتاً شاما آموزش و سالمت ميباشند .جدول ( )9تفاوتهای اصلي میان زیرسواختهوای
اقتصادی و اجتماعي را نشان ميدهد.
جدول  :1تفاوتهای اصلي میان زیرساختهای اقتصادی و اجتماعي
زیرساخت اقتصادی
درآمدها از فروش مستقیم کايها و خدمات به مصرفکننده نهایي
حاصا ميشود و تخصیص منابع از طریق بازار صورت ميگیرد.
عرضهکنندگان با ریسكهای قابا توجه بازار مواجه هستند.
زیرساختها و خدمات معمويً از طریق یك بنگاه تجاری دولتي و با
رعایت اصول کلي رقابت ارائه ميشوند.
ریسكهای درآمدی نقش مهمي در وضعیت مالي طرح دارند.

زیرساخت اجتماعي
درآمدها از طریق دولت و برمبنای تخصیص منابعي که دولت
انجام ميدهد تأمی ميشود.
ریسك بازار برای عرضهکنندگان پایی است -جریان
پرداختها عمدتاً از سوی دولت تأمی ميشود.
زیرساختها و خدمات معمويً از طریق یك عاما دولتي ارائه
ميشوند.
ریسكهای هزینهای نقش مهمي در وضعیت مالي طرح دارند.

منبع :اداره توسعه زیرساختها و مناطق استرالیا94 :2113 ،

تحت یك مشارکت بخش عمومي و خصوصي ،یك اداره محلي یا یك سازمان مرکزی دولتي یك
قرارداد بلندمدت با یك تأمی کننده خصوصي برای تحویا برخي از خدمات ميبندد .تأمی کننده
خدمات ،مسئولیت احداث زیرساخت ،تأمی مالي سرمایهگذاری و سپس مدیریت و نگهداری ای
تأسیسات را تقبا ميکند .قراردادهای مشارکت بخش دولتي و خصوصي ،در اروپا ،کانادا،
ایايتمتحده آمریکا و تعدادی از کشورهای درحالتوسعه ،میزان مشارکت بخش خصوصي در ارائه
خدمات عمومي را به شکا خصوصيسازی ،مقررات زدایي ،برونسپاری و کاست از اندازه دولت
افزایش ميدهند .ای قراردادها بهطور سنتي در حماونقا ،انرهی و آب به کار گرفته شده اما اکنون
استفاده از آنها به خدمات فناوری ارتباطات ،مسک  ،امکانات تفریحي ،زندانها ،آموزش نظامي،
مدیریت پسماندها ،مدارس و بیمارستانها گسترش یافته است (یوسا و مارتیمورت.)1 :2191 ،9
کیفیت نهادی نقش مهمي در تدارک خدمات عمومي توسط بخش خصوصي ایفا ميکند .حموامي2
و همکاران ( )1 :2111بر ای باور هستند که مشارکت بخش خصوصي (به شکا قرارداد مشارکت بی
دولت و بخش خصوصي ،خصوصي سازی یا تدارک خدمات متعارف) در کشورهایي که فسواد کمتوری
دارنوود و از حاکمیووت موورثر قووانون برخوووردار هسووتند ،بیشووتر رواج دارد .در قراردادهووای مشووارکت،
درصورتيکه حکمراني ،قوی نباشد و خطر تغییرات یكجانبه در شورایط قورارداد توسوط دولوت وجوود
داشته باشد ،نميتوان انتظار منافع بیشتری را برای بخش خصوصي داشت.
1. Iossa and Martimort
2. Hammami
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زیرساختها در زمره کايهای شبهعمومي 9طبقهبندی ميشوند ،زیرا بهطوور کاموا رقابوتپوذیر و
استثناپذیر نیستند .بخش خصوصي در ای حوزه سرمایهگوذاری کوافي انجوام نمويدهود و «شکسوت
بازار» ،ضرورت مداخله دولت را توجیه ميکند .اما ازآنجایيکه خود دولوتهوا بوهویوژه در کشوورهای
درحالتوسعه با ناکارآیي ،محدودیت منابع و سوءمدیریت مواجه هستند ،لذا ترکیب منابع و قابلیتهوای
بخشهای دولتي و خصوصي ميتواند به کارایي بیشوتری منجور شوود .بور هموی اسواس ،موضووع
مشارکت عمومي-خصوصي و مدلهای سرمایهگذاری مشترک با مشارکت بخش خصوصي از اواسوط
دهه  9111به ای سو ،بهمثابه یك رویکرد جهاني مقبولیت یافته است (بار.)21 :2117 ،2
هدف مدلهای مشارکت دولت-بخش خصوصي ای است که ریسكهوای فعالیوتهوا بوه بخوش
خصوصي منتقا شود ،بهگونهای که موجب افزایش کارایي و کاهش هزینهها شود(آلف  3و همکواران،
 .)21 :2111در مورد چرایي حضور بخش خصوصي در سرمایهگذاری در زیرساختها ،ادبیات گسترده-
ای وجود دارد (بهطور مثال یوسا ،2117 ،انگا .)2191 ،بنوت 4و یوسوا ( )2111عنووان مويکننود کوه
تعریف واحدی برای مدلهای مشارکت عمومي-خصوصي وجود نودارد .ایو مودلهوا هوم در سوپهر
تحقیقات دانشگاهي ،هم در فضای سازماني و نهادی (مثا بانك جهاني ،بانك توسعه آسیایي و ماننود
آنها) و هم در گستره کامالً حرفهای و تخصصي تبیی شدهاند .در حوزه تحقیقات دانشگاهي ،یوسا و
همکاران ( ،)1-7 :2191مدلهای مشارکتي را بهصورت زیر تعریف کوردهانود« :مودلهوای مشوارکت
عمومي-خصوصي اشاره به هرگونه ترتیبات قراردادی بی یك بخش دولتي و یك بخوش خصوصوي
دارد ،بهگونهای که دارای چهار ویژگي باشند )9 :مراحا مختلف پروهه در یوك قورارداد واحود تجمیوع
شود )2 ،تمرکز بر خروجي(ستاده) باشد )3 ،درجه بايیي از انتقال ریسك وجود داشته باشد )4 ،قورارداد
بلندمدت باشد».1
مشارکت عمومي -خصوصي ،قراردادی بی بخش عمومي و خصوصي بوهمنظوور عرضوه خودمات
زیرساختي توسط بخش خصوصي به بخش عمومي و یا کمك بخش خصوصي به دولوت اسوت .ایو
مشارکت ،بهطور طبیعي ،بر اساس قرارداد فیمابی رسمیت ميیابد و حدود و دامنه تعهودات و واوایف
طرفی را مشخص ميسازد؛ بر عملکرد طرفی و ارائه بهموقوع خودمات تمرکوز دارد؛ غالبواً بلندمودت
است؛ مبتني بر تسهیم ریسك است تا تعهد ،کارایي ،پایداری و توازن قرارداد را تضمی نماید و ياقوا
بی یك واحد دولتي و یك بنگاه خصوصي منعقد ميشود (دلمون.)7 :2197 ،1

1. Quasi-public goods
2. Barr
3. Alfen
4. Bennett
 .1ای نعریف با تعاریف انگا ،فیشر و گالتویچ ( )2113و مارتیمورت و پویه ( )2111سازگار است.
6. Delmon
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تحقیقات تجربي که به اثربخشي حضور بخش خصوصي و اجرای مدلهای مشارکتي در سورمایه-
گذاری در زیرساختها پرداختهاند ،به سه نوع یافته رسیدهاند :یافتههای مثبت ،یافتههای منفي و یافته-
های مختلط (هابِتس .)97 :2191،9آندرسِ  )2111( 2در تحقیقات تجربي خود ،نشوان داده اسوت کوه
مدلهای مشارکتي در تأمی مالي زیرساختها اثربخش و مفید هستند .در مقابوا ،انگوا و همکواران
( )2113و گواش )2114( 3نشان دادهاند که روشهای مشارکتي در مقایسه با روشهای سونتي باعوث
افزایش هزینهها یا کاهش کیفیت خدمات شدهاند .دسته سووم از تحقیقوات ،رویکوردی میانوه دربواره
اثربخشي مدلهای سرمایهگذاری مشارکتي داشتهاند ،بدی معني که بهطور مطلق نميتوان گفت کوه
ای مدلها موفق یا ناموفق بودهاند ،بلکه موفقیت یا شکست آنها بستگي به شرایط و عواما مختلفي
دارد(هابتس .)22 :2191 ،از مهم تری تحقیقات ای حوزه مي توان به مطالعه یوسا و همکاران (:2117
 )1اشاره کرد که چهار عاما کلیدی را برای موفقیوت مودلهوای سورمایهگوذاری برمويشومارد :اول،
مشخصات زیرساختهای بخش هدف و ساختار بازار؛ دوم ،چارچوب قوانوني و نهوادی کشوور؛ سووم،
درجه ناپایداری اقتصاد کالن؛ و چهارم ،شیوه طراحي و مدیریت قرارداد سرمایهگذاری.
در ایران نیز مطالعات تجربي زیادی به سرمایهگذاری و تأمی مالي در زیرسواختهوا پرداختوهانود.
ازجمله کشفي و همکاران ( )9 :9311از دفتر تجهیز منابع مالي و گسترش مشارکت بخش غیردولتوي
شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ،تأمی مالي پروهههای آب و فاضالب را با استفاده از تسهیالت
بانك توسعه اسالمي موردبررسي قرار دادهاند .مطابق ایو بررسوي ،تعوامالت بخوش آب و فاضوالب
کشور با بانك توسعه اسالمي به گونه ای بوده است که طي  31ماهه منتهي به  ،9311ایو بخوش در
حدود  91111میلیارد ریال اعتبار برای پنج پروهه بزرگ آب و فاضالب کشور(پروهه فاضوالب مشوهد،
پروهه آبرساني به قم ،پروهه فاضالب قم و کاشان ،پروهه فاضالب روستایي و پروهه فاضالب منطقوه
غربي تهران) اخذ نماید .شناسایي ای پروههها براساس سند همکاریهای سوه سواله ایوران بوا بانوك
توسعه اسالمي ،صورت گرفته است .همچنی قدیمي ( )9333تأمی مالي طرح آبرساني به شهر قوم
از سد کوچری ( 4کیلومتری جنوب غربي شهر گلپایگان) را از محا تسهیالت بانك توسوعه اسوالمي
موردمطالعه قرار داده است.
نویسندگان هر دو مقاله در ارزیابي ریسكهای ای طرحها به ریسكهای موالي و اعتبواری اشواره
کرده و در ای خصوص عدم تأمی اعتبارات و منابع ریالي را بهعنوان ریسك طورحهوا برشومردهانود.
ریسك مالي-اعتباری مهمتری ریسك موجود در پروهههای زیرساختي ایران است.

1. Habets
2. Andersen
3. Guasch
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در خصوص روشهای مشارکتي عمومي-خصوصي ،گروه مپنا« ،تأمی مالي پروههای »9در نیروگاه
جنوب اصفهان را بهعنوان یکي از مهمتری تجارب کشور در زمینه استفاده از منابع خارجي در بخش
نیروگاهي موردبررسي قرار داده است .تأمی مالي ای طرح با مشارکت بخوش خصوصوي و بوه روش
 BOTانجام شده است .اسدزاده و همکاران ( )9319مشارکت بخش دولتي و خصوصي در احوداث
انبار نفت در نکا را موردمطالعه قرار داده و به جنبههای مختلف قراردادی و اقتصوادی ایو مشوارکت
پرداختهاند .عبدی و همکاران ( )9319به مقایسه تطبیقي روشهای قراردادی تأمی مالي پروهههای
زیربنایي با تأکید بر قراردادهای مشارکت بخش عمومي-خصوصي پرداختهاند .در حوزههای بخشوي
نیز مطالعات گوناگوني انجام شده اسوت ،ازجملوه حیودری و همکواران ( )9319در مطالعوات جداگانوه
چارچوب نظری و تجربیات مشارکت عمومي -خصوصوي در توسوعه زیرسواختهوای آب و بور را
بررسي کردهاند.
 .3نگاهي به وضعیت پروژههای زیرساختي در ایران
در گزارش نظارت پروهههای ملي عمراني سال  9312فاصله واقعوي بوی بورآورد مودتزموان اجورای
پروههها و زمان واقعي اجرای آنها بهخوبي بیان شده است .مقایسه متوسط مودت پویش بینوي شوده
برای اجرای پروههها ( 3/1سال) و میانگی وزني مدت اجرای پوروهههوای خاتموه یافتوه (94/2سوال)
نشاندهنده فاصله زیاد میان پیشبیني و عملکرد است .به دلیا تحويت فناوری ،نوآوریهوای موالي،
تغییرات در بازارهای هدف و شکاگیری نیازهای جدید اقتصادی و اجتماعي ،طرحهایي که بوا توأخیر
زماني قابا توجه اجرا ميشوند ،توجیه فني و اقتصادی خود را از دست ميدهند.
طبق همی گزارش بر پایه اطالعاتي که از نظارت  1179پروهه عمراني اجرایي بوهدسوتآموده ،در
پایان سال  9319تنها حدود  11درصد از اهداف یكساله پیشبیني شده برای عملیوات عمرانوي ملوي
محقق شده است .بررسي روند تخصیص اعتبارات عمراني دولت طي دوره  9371-9311نشوان موي-
دهد که هیچگاه ای تخصیص بهصورت کاما صورت نگرفته است ،بهطوریکوه مطوابق نموودار (،)9
تفاوت قاباتوجهي بی بودجه مصوب و عملکرد بودجه طرحهای عمراني مشاهده ميشود.

1. Project Finance
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نمودار  :1مقایسه بودجه عمراني مصوب و عملكرد دولت طي سالهای  1331تا ( 1311هزار میلیارد ریال)
منبع :دوره  9371-9319مرکز پژوهشهای مجلس( )9313و دوره  :9312-9311گزارش اقتصادی و ترازنامه بانك مرکزی

نمودار ( )2در مقایسه درصد تخصیص بودجه عمراني با درصد تخصیص بودجه جواری (هزینوهای)
طي سالهای  9371تا  9311نشان ميدهد که طي ای دوره ،بودجه جواری تقریبواً  911درصودی (و
گاهي بیشتر) تخصیص پیدا کرده است ،اما درصد تحقق بودجوه عمرانوي نوسوان زیوادی داشوته و در
برخي مقاطع به زیر  41درصد رسیده است .بهطور مشخص ،براساس آخری آمار در دسترس در سوال
 9313تعداد پروهه های عمراني نیمه تمام ملي و استاني کشور بالغ بر  77هزار پروهه بوده اسوت کوه از
ای تعداد حدود  7111پروهه ملي و بقیه پروهه های اسوتاني تعریوف شوده انود .از مجمووع طورح هوای
نیمه تمام عمراني تعداد  2111طرح با پیشرفت فیزیکي بايی  31درصد در کشور وجود دارد که از ای
تعداد فقط بهرهبرداری از  241طرح در قانون بودجه سال  9313کا کشور تکلیف شده است.
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درصد تحقق بودجه جاری(هزینه ای)

درصد تحقق بودجه عمراني

نمودار  :2مقایسه میزان تحقق تخصیص بودجه عمراني و هزینهای طي سالهای  1331تا 1311
منبع :دوره  9371-9319مرکز پژوهشهای مجلس( )9313و دوره  :9312-9311گزارش اقتصادی و ترازنامه بانك مرکزی

با توجه به سابقه و تاریخ شروع پروهههای نیمهتمام ،کا مبلغ هزینه شده قبا از برنامه پنجم ،سال
 9331و طي برنامه پنجم برای پروهههای عمراني نیمهتمام حدود 9111هزار میلیارد ریال و براساس
مفاد يیحه بودجه سال  9314و برآوردهای کارشناسي ،اعتبار يزم برای تکمیا  77هزار پروهه
نیمهتمام ملي و استاني حدود  3111هزار میلیارد ریال برآورد ميشود.
مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمي نشان مي دهد کوه در  91سواله 9371-9314
به طور متوسط 17 ،درصد از اعتبارات بودجه جاری و فقط  11درصد از بودجوه عمرانوي محقوق شوده
است .نمودار ( )3متوسط تحقق اعتبوارات عمرانوي دولوت در دوره  9311-9311را حودود  12درصود
بهدست ميدهد.

نمودار  :3درصد تحقق اعتبارات عمراني دولت طي سالهای 1311-19
منبع :بانك مرکزی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،بخش مالي و بودجه
* درصد تحقق مربوط به  3ماه اول سال است.
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عدمتکمیا طرحهای عمرانوي در موعود مقورر ،بورآورد بویشازحود درآمودها در بودجوه سواينه و
عدمتحقق آن ها سبب شده تا دولت به منظور پوشوش کسوری بودجوه خوود ،بخشوي از هزینوه هوای
اجتناب ناپذیر مانند حقو  ،دستمزد ،یارانه و غیره را از محا بودجوه عمرانوي توأمی کنود و اعتبوارات
عمراني به طور کاما تخصیص پیدا نکنند .مطابق با نمودار  ،4طي دوره  9311-9314بهطور متوسوط
حدود  31درصد طرحهای عمراني با تأخیر در تکمیا مواجوه شودند .از ديیوا اصولي ایو وضوعیت،
ميتوان به عدمتحقق درآمدهای نفتي بهدلیا نوسانات قیمت نفت ،تحریمها و محدودیت در صوادرات
نفت کشور اشاره کرد.

نمودار  :4درصد طرحهای عمراني خاتمه نیافته طبق زمانبندی مصوب
منبع :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،9314 ،بررسي يیحه بودجه  ،9311طرح تملك دارایيهای سرمایهای

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال  ،9314هزینههای تأخیر در پروهههای عمراني
طي دوره  9311تا  9311حدود  171هزار میلیارد ریال برآورد شده اسوت (نموودار  .)1اتوا بازرگواني،
صنایع و معادن و کشاورزی ایوران ( )9311در واکاوی وضعیت طرحهای عمراني ملي بوه نتوایج زیور
رسیده است:
الف -روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرحهای عمراني ،بدون تناسب با ارفیوت هوای مالي و اجرایي،
حجم عظیمي از پروهههای عمراني ناتمام و گاه متوقف را بر اقتصاد ملي تحمیا کرده و سبب طويني
شدن دوره احداث شده است.
ب -عمدهتری عاما عدم پیشرفت طرحهای عمراني ملي مطابق با زمانبندی مصوب ناشي از عواما
اعتباری است بهطوریکه در دوره  9333-9313بهطور متوسط حدود  74درصد از پروهههای عمراني
به علا اعتباری دچار تأخیر در مراحا اجرا شدهاند .در بی عواما اعتباری ،نارسایي تخصیص اعتبار با
 41/3درصد و عدمکفایت اعتبارات مصوب با  27/4درصد ،بیشتری سهم از کا پروهههای عمراني
تأخیری را به خود اختصاص دادهاند.
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ج -سهم عواما محیطي  93درصد و سهم عواما اجرایي حدود  3درصد از کا پروهههای عمراني
دچار تأخیر بوده است .در بی عواما محیطي ،کمبود زمی و مشکالت اجتماعي با سهمي معادل 3/2
و  2/1درصد و در بی عواما اجرایي ،ناکارآمدی دستگاههای اجرایي و پیمانکاران با سهمي معادل
 1/3و  4/9درصد از عمدهتری ديیا طويني شدن زمان بهرهبرداری پروهههای عمراني ملي بوده
اند.
د -طويني شدن دوره احداث پروهههای عمراني عالوهبر پیامدهای اقتصادی ،نظیر بروز آثار تورمي،
چند برابر شدن هزینه تمام شده و اشتغال ناپایدار ،پیامدهای اجتماعي همچون افزایش نارضایتيهای
اجتماعي و گسترش شکاف منطقهای را به همراه دارد.

نمودار  :9هزینه تحمیل شده به بودجه عمراني بابت عدم تكمیل بهموقع طرحهای عمراني
(به هزار میلیارد تومان)
منبع :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي( .)9314بررسي يیحه بودجه  .9311طرح تملك دارایيهای سرمایهای
* مقادیر مربوط به سال  9311بر اساس ارقام يیحه بودجه  9311محاسبه شدهاند.

از سال  9311به بعد در ایران ،ارفیتهای قانوني گسوتردهای بورای اجورای مشوارکت عموومي-
خصوصي در ایران فراهم شده است که از آن جمله ميتوان به ای موارد اشاره کرد :در قوانون برناموه
پنجم توسعه در بند ب ماده  294به صراحت دولت مواف شوده اسوت بوهمنظوور افوزایش کوارآیي و
اثربخشي از روشهای مشارکتي استفاده کند .در قانون مدیریت خدمات کشوری (در مواده  93و  94بور
واگذاری امور اجتماعي (شاما آموزش و سالمت) و امور زیربنایي (شاما حماونقا و آب و فاضوالب
و غیره) به بخشهای دولتي و خرید خدمت از سوی دولت تأکید شده است .در بودجوههوای سونواتي از
 9313به بعد بر واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش غیردولتي و خرید خدمت از بخشهوای واگوذار
شده ،تأکید شده است .همچنی يیحه قوانون مشوارکت عموومي-خصوصوي در آذر  9317در هیوات
دولت به تصویب رسید.
نحوه ایفای نقش دولت در مشارکتهای عمومي-خصوصي کمتر موردتوجه قرار گرفته اسوت .بوا در
نظر گرفت شرایط ایران ،در بخش بعدی الگویي برای نحوه حضور بهینه دولت ارائه ميشود.
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 .4مدل نظری
فر ميکنیم دولت در نظر دارد یك زیرساخت اجتماعي (مثالً یك بیمارستان) را از طریق مشوارکت
با بخش خصوصي بسازد .همانطور که ذکر شد در زیرساخت اجتماعي ،سرمایهگذار بوا ریسوك بوازار
مواجه نیست و درآمدهای طرح از سوی دولت تخصیص ميیابد .هزینههای پوروهه بوهطوور مشوترک
توسط دولت و بخش خصوصي تأمی ميشود .سهم دولت در سرمایهگذاری برابر با  kفر ميشوود،
بهنحویکه  ،1>k>9لذا سهم سرمایهگذاری بخش خصوصي برابر با ( )1-kخواهود بوود .هزینوههوای
سرمایهگذاری در طرحهای زیرساختي را ميتوان بدی ترتیب نوشت:
()9

I = IG + IP = kI + (1 − k)I

که در آن IG=kI ،هزینههای سرمایهگذاری دولت در طرحهای زیرسواختي را نشوان مويدهود .بورای
سادگي فر بر ای است که دولت فقط یك پروهه عمراني دارد و یا ایو کوه سوهم دولوت در هموه
پروهههای عمراني یکسان و برابر با  kاست .لذا  kIنشاندهنده بودجه عمراني دولت اسوت .جوزء دوم
ای معادله IP=(1-k)I ،سهم بخش خصوصي را در هزینههای سرمایهگذاری نشان ميدهد.
بودجه دولت به دو بخش تقسیم ميشود :بودجه جاری (یا بودجه هزینهای) و بودجوه عمرانوي (یوا
تملك دارایي سرمایهای) که در اینجا برای اختصار عبارت هزینههای جاری و عمراني بهکار برده مي-
شود .سهم بودجه جاری دولت از کا بودجه با  µنشان داده ميشود ،بهنحویکه  1>µ>9و لوذا سوهم
بودجه عمراني دولت برابر با  1 − μخواهد بود .ترکیب بودجه دولت را ميتوان بدی ترتیب نوشت:

()2

G = μG + (1 − μ)G

که جزء اول در سمت راست رابطه ( )2نشاندهنده بودجه جاری و جوزء دوم نشواندهنوده بودجوه
عمراني است.
هدف دولت به عنوان برنامهریز اجتماعي ،حداکثر کردن رفاه (مطلوبیت) جامعه است .در ای مودل،
مطلوبیت جامعه تابعي از میزان مالیات پرداختي ( ،)Tمیزان منافع ناشوي از خودمات زیرسواخت ( )Bو
دستمزد پرداختي دولت به کارکنان خود ( )Wاست.
()3

)U = U(T, B, W

بهنحویکه مشتق تابع مطلوبیت نسبت به مالیات منفي است و مالیاتدهي بیشتر مطلوبیت جامعوه
را کاهش ميدهد و درعی حال مشتق تابع نسبت به منافع ناشي از زیرساختها و همچنوی دسوتمزد
پرداختي دولت به کارکنانش مثبت است .لذا مساله بهینه سازی دولت به ای صورت خواهد بود:
()4

)𝑀𝑎𝑥 U = U(T, B, W
s. t. G = T + R
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قید ای مسأله ديلت بر بودجه متوازن دولت دارد .برای توازن بودجه دولت ،هزینهها موي بایسوت
باید با درآمدها برابر باشد .در ایو مودل ،منوابع درآمودی دولوت عبارتنود از :درآمودهای نفتوي ( )Rو
درآمدهای ناشي از مالیات( .)Tبودجه جاری دولت ترکیبي است از سهم حقو و دستمزد ( )Wو سوایر
هزینهها ( )Cبه نحوی که:
μG = W + C

()1
و بودجه عمراني عبارت است از:

IG = (1 − μ)G = kI

()1

تابع يگرانژ برای مسئله حداکثرسازی مطلوبیت جامعه به فرم زیر نوشته ميشود:
)L = U(T, B, W) + λ(T + R − G

()7

با جاگذاری روابط  1و  1به جای  Gدر رابطه ( ،)7رابطه ( )3حاصا ميشود:
()3

)L = U(T, B, W) + λ(T + R − W − C − kI

شرایط بهینه اول عبارتند از:

()1

∂L
∂L
∂L
∂L
;= 0
;= 0
;= 0
= 0
∂T
∂B
∂W
∂λ

از شرط آخر در رابطه ( )1عبارت زیر برای  kبهدست مي آید:
()91

k = (T + R − W − C)/I

از طرفي بودجه دولت باید متوازن باشد بهنحویکه دولت با کسوری بودجوه مواجوه نشوود ،یعنوي
 .G=R+Tامّا ،بودجه دولت در ایران عمدتاً به درآمدهای نفتي وابسته است و در عی حال درآمدهای
نفتي بهدلیا نوسان سطح قیمت و همچنی تحويت بی المللي ،نوسانات زیادی دارد .راهکار اصوولي
ای است که وابستگي به درآمدهای نفتي کمتر شود .اما ای موضوع در سطح کالن و سیاستگوذاری
قرار مي گیرد و خارج از چارچوب بحث ما است .در ادامه بحث ،ما بهدنبال ایو هسوتیم کوه ریسوك
تأمی مالي احداث زیرساختها به حداقا برسد .لذا بهجای بودجه متوازن برای طرحهوای عمرانوي در
یك سال ،باید ای بودجه طي یك دوره زماني (طول عمر طرح) متوازن باشد یعني:
()99

∑G = ∑T + ∑R
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به دلیا نقش حاکمیتي دولت و نیز جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب موردم بورای هزینوههوای
ارائه خدمات ،مخارج احداث زیرساختهای اجتماعي غالباً توسط دولت تأمی ميشوود و لوذا در طوول
عمر طرحهای زیرساختهای اجتماعي ،تساوی ( )92باید برقرار باشد:
()92

∑G = ∑C + ∑I

همانطور که در ابتدا اشاره شد ،سرمایهگذاری در زیرساختهای اجتماعي خواه توسط دولت و خواه
از طریق مشارکت با بخش خصوصي صورت گیرد ،در نهایت ،ای دولت است که باید هزینه سورمایه-
گووذاری را بپووردازد .از ایوو رو در رابطووه ( ∑ I ،)92مجموووع مخووارج سوورمایهگووذاری دولووت در
زیرساختها(برای مثال زیرساختهای سالمت) طي یك دوره زماني است و  ∑ Cسوایر هزینوههوای
دولت را طي زمان نشان ميدهد .پس خروجي مطلوب در ای مودل ،تحقوق سوطح مشخصوي از ∑ I
طي دوره زماني مشخص ،است .فر کنویم بودجوه دولوت بوهصوورتي متووازن تنظویم شوده اسوت
که  ،G=R+Tلذا ميتوان نوشت:
()93

μ0 G + (1 − μ0 )G = R + T

که  μ0سهم بودجه جاری از بودجه کا در سال صفر را نشان ميدهد.
 .1-4ناقرینگي نسبت بودجه جاری به عمراني
نسبت بودجه جاری به عمراني در طوول زموان متغیور بووده و از مواهیتي نامتقوارن برخووردار اسوت،
بهگونهای که با افزایش درآمدهای دولت ،هر دو هزینههای جاری و عمراني افزایش ميیابود ولوي بوا
کاهش درآمدهای دولت ،هزینههای عمراني کاهش ميیابد .بورای بررسوي نواقرینگي نسوبت بودجوه
جاری به عمراني ،فر ميشود که درآمدهای دولت از درآمدهای پیشبیني شده اولیه متفاوت باشود.
ابتدا حالتي بررسي ميشود که منابع بودجه دولت کمتر از  R+Tو برابر با  R+T-ɛباشد ،در ای حالت
بهمنظور توازن بودجه بایستي شرط  G-ɛ=R+T-ɛبرقرار باشد ،لذا:
()94

μ1 (G − ε) + (1 − μ1 )(G − ε) = R + T − ɛ

که  μ1سهم بودجه جاری از بودجه کا در سال یك را نشان ميدهد .نکته مهم ای است که علیرغم
کاهش بودجه کا ،بودجه جاری قابا کاهش نیست ،چون مستقیماً با پرداخت بابوت حقوو کارکنوان
دولت و مخارج جاری دولت مرتبط است ،لذا هر گونه کاهش در بودجه جواری در توابع هودف دولوت
تأثیرگذار است و عمالً قابا کاهش نیست .بنابرای علیرغم کاهش بودجوه کوا ،بودجوه جواری در دو
دوره صفر و یك باید یکسان باشد:
()91

)μ0 G = μ1 (G − ε
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که عبارت سمت چپ تساوی ،بودجه جاری دولت در سال صفر و عبارت سمت راست تساوی ،بودجوه
دولت در سال یك را نشان ميدهد .حا معادله برحسب  μ1به رابطه ( )91منجر ميشود:
()91

)μ1 = μ0 G⁄(G − ε

ای رابطه نشان ميدهد که  μ1 > μ0یعني با کاهش منابع درآمدی دولت ،سهم بودجه جاری در
بودجه کا کشور افزایش و متعاقباً سهم بودجه عمراني در بودجه کوا کشوور کواهش خواهود یافوت،
یعني:
()97

μ1 > μ0 ⇒ 1 − μ1 < 1 − μ0

از طرف دیگر ،براساس رابطه ( )91که سهم سرمایهگذاری دولت در طرحهای عمراني در هر سوال
( )kرا بهدست ميدهد ،ميتوان نوشت:
()93

∂k
∂k
∂k
∂k
;> 0
;> 0
;< 0
<0
∂T
∂R
∂W
∂C

یعني سهم بخش دولتي در سرمایهگذاری با مرلفههای بودجه جاری (ازجمله حقو و دستمزد)W ،
رابطه منفي دارد .ای روابط نشان ميدهد که سهم سرمایهگذاری دولت در طرحهای زیرساختي( )kبوا
افزایش درآمدهای نفتي( )Rو مالیات ها( )Tافزایش ميیابد و با کاهش درآمدها ،کاهش ميیابد .ایو
وضعیت ميتواند دو نوع ریسك را در شرایط افزایش یا کاهش درآمدها به طرحهای عمراني وارد کند.
در شرایط کاهش  Rیا  k ،Tنیز کاهش مي یابد امّا ای به معني افزایش ( )1-kنخواهد بود زیرا سهم
بخش غیردولتي در طرحهای سرمایهگذاری زیرساختي -طبق قرارداد مشارکت -از قبا تعیی شوده و
ای بخش ،توان افزایش سهم خود را ندارد .حتّي اگر ای امکان هم وجود داشته باشد ،به ایو معنوي
است که ریسك تأمی مالي مستقیما به بخش غیردولتي منتقا ميشود .در شرایط افوزایش  Rیوا ،T
در دوره اول ،سهم دولت در طرحهای عمراني افزایش مي یابد ولي ای ریسك کماکان به دوره بعدی
منتقا مي شود و در دوره بعدی نیز کماکان دو حالوت ممکو اسوت روی دهود :کواهش درآمودها یوا
افزایش درآمدها و ای وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد .ای موضوع در نمودار ( )3نمایش داده
شده است.
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دوره دو

دوره يك

افزایش  :Rافزایش k2

افزایش  :Rافزایش k1

افزایش مشارکت دولت

افزایش مشارکت دولت

کاهش  :Rعدم تحقق k2

دوره صفر
شروع مشاركت دولت در طرح
های زيرساختی

کاهش  :Rعدم تحقق k1

تحقق k0

نمودار  :3تأثیر تغییر درآمدهای دولت بر مشاركت دولت در دوره های مختلف

دقیقاً عکس روابط ( )93برای سهم بخش غیردولتي ( )1 − kمصدا دارد:
()91

)∂(1 − k
)∂(1 − k
)∂(1 − k
)∂(1 − k
;< 0
;< 0
;> 0
>0
∂T
∂R
∂W
∂C

نتیجه کلي مدل ای است که در شرایطي که بودجه دولت کمتر از مقدار پیشبینوي شوده ،محقوق
شود(مثالً بهدلیا کاهش درآمدهای نفتي) ،انتخاب بهینه برای دولت ای است که  µرا افوزایش دهود
که ای به معني افزایش سهم بودجه جاری از بودجوه کوا و کواهش  1-µاسوت .در نتیجوه ،بودجوه
عمراني دولت کاهش و همی طور میزان سرمایهگذاری دولت در طرحهای زیرساختي کاهش خواهود
یافت .اما در شرایطي که درآمدهای دولت افزایش یابد k ،افزایش خواهد یافت کوه بوه معنوي حضوور
بیشتر دولت در طرحهای زیرساختي است که ریسك بالقوه بايتری را به دورههای بعد منتقا ميکند.
براساس ای تحلیا ،مقادیر  kبرای سالهای مختلف ،متغیر است .برای پرهیز از ریسك عدمتحقق ،k
ای مقدار در سال صفر شروع پروهه ،ميتواند محقق شود (در صورت عدمتحقق ،پوروهه اصوالً شوروع
نخواهد شد) و در سالهای بعد برابر با صفر باشد.
 .2-4محاسبه هزینه فرصت تأخیر در پروژها
همانطور که در بخشهای قبلي ذکر شد ،عمدهتری دلیا تأخیر یا توقف طورحهوای عمرانوي دولوت،
موضوع عدم تأمی اعتبارات مورد نیاز طرحها است .مدل نظری نشان داد که در شرایط اقتصاد ایران،
مادامي که دولت هزینه های سرمایهگذاری را تقبا کند ،ای ریسك وجود خواهد داشت.
ای بخش به محاسبه هزینه فرصت تأخیر در پروهههای زیرساختي مي پردازد .برای سادگي بحث،
تأکید مقاله بر پروهههای بیمارستاني بوهمثابوه زیرسواختهوای اجتمواعي اسوت .در گوزارش نظوارتي
پروهههای عمراني ملي سال  9312سازمان برنامه و بودجه ،متوسط اجرا و تکمیا پوروهههوای وزارت
بهداشت  1/2سال ذکر شده است.
در سامانه اینترنتي طرحهای عمراني وزارت بهداشت کلیه طرحهای عمراني وزارت بهداشت شاما
بیمارستانهای در حال تکمیا موجود است .البته دسترسي به ای سامانه مستلزم داشت نام کاربری و
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رمز عبور است که با مساعدت مسئوين محترم وزارت بهداشت میسور گردیود .بور اسواس دادههوای
پیشبیني زمان خاتمه پروهههای بیمارستاني وزارت بهداشت و با فر تخصیص اعتبارات مطوابق بوا
روال جاری ،میانگی مدت پیشبیني شده برای اتمام طرحها  3/1سال محاسبه شد .به بیان دیگر ،اگر
همه چیز مطابق پیشبینيها جلو رود ،تکمیا ای طرحها زودتر از ای زمان ممک نیست .درعی حال
ای ریسك وجود دارد که با توجه به وضعیت درآمدی دولت ،ریسك اجرای طرحها بیشتر باشد.
برای محاسبه هزینه فرصت تأخیر در اجرای طرحهای عمومي ،از الگوی مرکز تخصصي مشوارکت
دولتي-خصوصي اروپا ( 9)EPECاستفاده ميشود .برای نمونه ،اگر قرار باشد بیمارستاني ساخته شوود،
ساخت ای بیمارستان توسط دولت و یا به روش مشارکت با بخش خصوصي با یکدیگر مقایسه موي-
شود .در مُدل دولتي ،ای بیمارستان در زمان  T2و در مدل مشارکتي در زمان  T1به بهرهبرداری مي
رسد.

نمودار  :4مقایسه تسریع در شروع كار در دو روش سنتي و مشاركتي
منبع :مرکز تخصصي مشارکت دولتي-خصوصي اروپا1 :2199 ،

بدی ترتیب مطابق با نمودار ( (T2-T1) ،)4زمان تسریع در بهرهبرداری طرح را نشوان مويدهود.
نمودار ( )1نیز منافع ناشي از ای تسریع در انجام کار را نشان ميدهد.

نمودار  :9مقایسه منافع ناشي از تسریع در شروع كار در دو روش سنتي و مشاركتي
منبع :مرکز تخصصي مشارکت دولتي-خصوصي اروپا1 :2199 ،
1. European PPP Expertise Center
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بهطور مثال ،شروع سریعتر منفعترساني به میزان  1سال به ای معني اسوت کوه جامعوه  1سوال
زودتر ،از ای خدمات بهرهمند ميشود .یعني در نموودار ( )1منوافع  T3توا  T4کوه در روش سونتي در
انتهای دوره تحقق ميیافت ،با منافع  T1تا  T2جایگزی شده و به ابتدای دوره منتقا ميشوود .ایو
انتقال منافع از جهت ترجیح زماني ،دارای ارزشي است که بر مبنوای نورخ تنزیوا اجتمواعي محاسوبه
ميشود .نرخ تنزیا اجتماعي ،نرخ تنزیلي را نشان ميدهد که جامعه بر مبنای آن حاضر است مصورف
حال را با مصرف آینده جایگزی کند (لوپز .)2113 ،در خصوص کشورهای آمریکای يتی ای نرخ با
تعدیا اثر تورم ،بی  3تا  4درصد در سناریوی رشد پایی و بی  1تا  7درصد در سناریوی رشد باي در
دوره آتي محاسبه شده است (لوپز.)91 :2113 ،
بر ای مبنا ،هزینه فرصت تأخیر در پروهههای عمومي را ميتوان از ای فرمول محاسبه کرد:
()21

D = W(1 + r)T2−T1

که در آن D ،هزینه فرصت تأخیر در اجرای پروهه W ،هزینه سورمایهگوذاری طورح و  rنورخ تنزیوا
اجتماعي است .اگر دولت قرار باشد برای یك پروهه زیرساختي در طول عمر بهرهبرداری پوروهه مبلوغ
 Wهزینه کند ،با عنایت به ای که قاعدتاً پیشتر محاسبات هزینه-فایده صورت گرفته است ،بوه ایو
معني است که ای پروهه حداقا به همی میزان یعني  Wمنافع اجتماعي ایجاد خواهد کرد .ای رقوم
در حقیقت تمایا به پرداخت 9سیاستگذار را نشان ميدهد (مرکز تخصصي مشارکت دولتي-خصوصي
اروپا.)91 :2199 ،
برای محاسبه هزینه فرصت توأخیر در ایوران (یوا مطلوبیوت تسوریع) از دادههوای واقعوي متوسوط
مدتزمان اتمام پروهههای بیمارستاني به شرح زیر استفاده شده است:
 محدوه زمان واقعي اجرای بیمارستانهای دولتي بر مبنای تجربیات موجود 1 :تا  31سال ()T2
 مدتزمان منطقي پیشبیني شده برای اجرای یك پروهه بیمارستاني از طریق بخش خصوصي2 :
تا  4سال ()T1
 زمان واقعي تأخیر در پروهههای دولتي 2 :تا  23سال )(T2-T1
 نرخ تنزیا اجتماعي برای ایران با تعدیا اثر تورم 3 :تا  7درصد
بر ای مبنا محاسبات برای شرایط ایران و تحت فرو فو و با فر هزینه اولیه  3111میلیوون
ریال به ازای هر تخت بیمارستاني صورت گرفته و خالصه نتایج در نمودار 1ارائه شده است.
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نمودار  :1تحلیل حساسیت تأخیر در طرحهای بیمارستاني برحسب نرخهای تنزیل مختلف

در ای محاسبات ،هرچند ارقام و فرو (مدتزمان تحویا سریعتر ،نرخ تنزیا اجتمواعي و هزینوه
سرمایهگذاری) ،متناسب با شرایط ایران در نظر گرفته شدهاند ،اما نووع محاسوبه و نحووه نگورش بوه
موضوع مهمتور از ایو اعوداد و ارقوام اسوت .در واقوع ،میوزان هزینوهها/منوافع اجتمواعي ناشوي از
تسریع/تأخیر در پروهههای مشارکتي/دولتي حایز اهمیت است ،اموا معموويً ایو منافع/هزینوه هوا در
محاسبات نادیده گرفته ميشوند .بهطوور مثوال توأخیری بوه انودازه  1سوال در بهورهبورداری از یوك
بیمارستان (و با فر نرخ تنزیا اجتماعي  1درصد) هزینه فرصوت اجتمواعي بویش از  3311میلیوون
ریال به ازای هر تخت بیمارستاني به جامعه تحمیوا مويکنود .یافتوه اصولي در ایو مثوال ،موضووع
واگذاری اجرای طرحهای دولتي از طریق مشوارکت عموومي-خصوصوي اسوت .ازآنجوایيکوه هزینوه
پیشبیني شده طرح  3111میلیون ریال به ازای هر تخت است ،درصورتيکه بخش خصوصوي حاضور
باشد ای طرح را با هزینه  3311میلیون ریال به انجام برساند ،باز جامعه هم  311میلیون ریال منفعت
خواهد برد.
نتیجهگیری
مدلهای مشارکت عمومي-خصوصي یکي از شیوههای غلبه بر مشکا تأخیر در پروهههوای عمرانوي
دولتي در دنیا است که در سالهای اخیر در داخا کشور نیز موردتوجه قرار گرفته و تاحدی ارفیتهای
قانوني آنها ایجاد شده است .با ای حال ،مروری بر ادبیات موضوع نشان داد که ای مودلهوا لزومواً
همیشه موفق نیستند و برای موفقیت آنها باید الزاماتي رعایت شود و ازجمله ای که نقش دولوت بوه
درستي تعریف شود .از آنجایي که مهمتری ریسك تأخیر و توقف پروهههای زیرساختي کشور ،ریسك
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تأمی مالي عنوان شده است ،ای مقاله به بررسوي نقوش دولوت در موفقیوت پوروهههوای مشوارکت
عمومي-خصوصي پرداخت.
در چارچوب مدل نظری مقاله ،نشان داده شد که در قراردادهای مشارکت عمومي-خصوصي ،يزم
است سرمایهگذاری بهصورت کاما توسط بخش غیردولتي صورت گیرد و آورده بخوش دولتوي صورفاً
منوط به شروع دوره ( )k0باشد که ميتواند در قالب تأمی زمی و یا واگذاری طرحهای نیمهتمام و یوا
موارد مشابه باشد و منوط به تخصیصهای سنواتي عمراني نباشد ،در ای صورت  k1و  k2و ...همگوي
صفر خواهند بود .در چنی حالتي ،انتخاب بهینوه بورای دولوت ایو اسوت کوه بوهجوای مشوارکت و
سرمایهگذاری مستقیم در سالهای اولیه ساخت پروهه ،در سالهای بعد با پرداخت دسوتمزد و حقوو ،
خرید خدمات و سایر هزینهها -در قالب بودجه جاری -در سرمایهگذاری مشارکت نماید .به بیان دیگر
دولت بهجای سرمایهگذاری در زیرساختها ،بهعنوان خریدار خدمت عما کند .بدی ترتیوب ،اعتبوارات
يزم از بخش عمراني (تملك دارایيهای سرمایهای) به بخش جاری بودجه (هزینهای) منتقا شوده و
بهصورت بندهای دائمي و ثابت بودجه لحاظ خواهند شد.
در قراردادهای مشارکت عمومي-خصوصي چون بازگشت سرمایه از محا عملکورد طورح صوورت
ميپذیرد ،سرمایهگذار بخش خصوصي انگیزه دارد که طرح زودتر به نتیجه و مرحله بهرهبرداری برسد
و لذا ریسك طويني شدن و تأخیر کاهش ميیابد .اما اگر قرار باشد بخشي از سرمایه از طریق دولوت
تأمی شود ،همان ریسكهایي که برای پروهههای تماماً دولتي وجود داشوت ،کماکوان وجوود خواهود
داشت .با توجه به نقش عمده ریسكهای تأمی مالي در پروهههای زیرساختي ایران و به دلیا ساختار
بودجه بخش دولتي ،وضعیت بهینه ای است که ای ریسكها بوه بخوش خصوصوي منتقوا شوود و
بخش خصوصي مسئولیت تأمی مالي را عهدهدار شود.
مدل رایج در ای خصوص در دنیا ،مدل توأمی موالي پوروههای اسوت (گواتي2192 ،؛ یسوکومب،
 .)2111در ای مدل ،طرح زیرساختي باید از یك قرارداد بلندمدت برخوردار باشد تا بهعنووان پشوتوانه
جریان درآمدی پروهه و بهعنوان وثیقه مورد قبول برای بانكهای وام دهنده عموا کنود (یسوکومب،
 .)2111از ای رو در حوزه زیرساختهای اجتماعي حضور دولت بهعنووان خریودار تضومیني ضوروری
است.
در ای مقال،هزینه فرصت تأخیر در بهرهبرداری از طرحهای زیرساختي محاسبه شد .ای چارچوب
محاسباتي ميتواند بهعنوان یکي از معیارهای واگذاری و قیمتگذاری طرحهای دولتوي بورای اجورا از
طریق مشارکت عمومي-خصوصي مدّنظر قرار گیرد.
نظر به اینکه ،مغایرت قابا توجه مدت اجرای پروهههای عمراني با پیشبیني اولیه ،بهعنووان یوك
شاخص مهم ارزیابي کیفیت مدیریت پروهه ها بهشمار ميرود ،استفاده از توان بخش خصوصوي ،عودم
شروع طرح های عمراني جدید ،نظارت دقیق بر هزینههای جاری از طریق اصوالح سواختار و کوچوك
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سازی دولت ،حذف تشکیالت موازی دارای ردیف بودجه ،تعیی برنامه زمان بندی برای کوچكسوازی
ميتواند طرح های عمراني را نجات بدهد .برای نمونه ،اگر دولوت وارد قراردادهوای خریود خودمات از
بخش خصوصي شود ،ميتوان گفت که تأمی منابع يزم از بودجه عمراني (پرریسك) به بودجه جاری
(کمریسك) منتقا شده است.
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Investigating the Role of Government in Reducing Delays in Development
Projects Within Public-Private Partnership Models in Iran
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Abstract
Public sector development projects are being completed with many delays, and
there are still many uncompleted projects in the country. One of the ways to
overcome this issue is to use public-private partnership models that have been
considered in the Sixth Development Plan in Iran. However, the success of these
models requires playing role by government properly. In this paper, in the form
of a theoretical and analytical model, the risks arising from the non-allocation of
capital credits to the lagged infrastructure projects are investigated. The result of
the study is that in public-private partnership models, it is necessary to invest
fully in the non-governmental sector. Public sector is merely subject to the
commencement of the period, which may be in the form of land acquisition or
subdivision or similar projects, and not subject to annual construction
allocations. In this case, it is optimal for the government to invest and spend,
rather than directly participate in the project's construction years, through wages,
services and expenses by contributing through the annual budgets. In this way,
government participates in the investment and acts as a service buyer instead of
investing directly in infrastructure. As a result, the required credits are
transferred from the development budget (acquisition of capital assets) to the
current budget (expenditure). In addition, the opportunity cost of delays in the
exploitation of infrastructure plans has been calculated. This computational
framework can be considered as one of the criteria for the allocation and pricing
of government projects in the form of public-private partnership models.
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