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Abstract
Public-private partnership is a new way to expand public services
through the private sector, which should be increasingly taken into
consideration in Iran. This research aims at identifying effective
factors in the success of public-private partnership and providing a
model for the public services sector in Iran. The data collection tool
was a questionnaire and the analytical unit and the statistical population
of the study were all public-private partnership projects in Tehran. The
collected data were analyzed using exploratory factor analysis and
multivariate regression. Results show that five categories of factors
affect the success of a public-private partnership, which include:
optimal management, trust building, information and knowledge use,
attention to the interests of the people and financing. Based on the
findings, the optimal management factor has the greatest impact and
financing factor has the least impact on the success of the public-private
partnership. Also, the rate of success for the public-private partnership
is lower than the theoretical average. According to the findings, in order
for public-private partnership to succeed in Iran, it is necessary to pay
special attention to these five key factors.
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چکیده:
شراکت عمومی ـ خصوصی ،روشی نو برای گسترش و ارتقای خدمات دولتی با همکاری
بخش خصوصی است که باید در ایران مورد توجه بیشتر قرار گیرد .این پژوهش با هدف
شناسایی عوامل موثر در موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی و ارائه الگوی آن در بخش
خدمات دولتی ایران اجرا شده است .در این پژوهش ،ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه
است و تمام پروژههای شراکت عمومی ـ خصوصی در شهر تهران به عنوان واحد تحلیل
در نظر گرفته شدهاند .دادههای جمعآوریشده با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی
و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدهاند .نتایج تحلیل نشان میدهد که پنج دسته عوامل
بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی تاثیرگذار هستند :مدیریت مطلوب ،اعتمادسازی،
استفاده از اطالعات و دانش ،توجه به منافع مردم ،و تامین مالی .مبتنی بر نتایج ،مدیریت
مطلوب ،بیشترین تاثیر و تامین مالی کمترین تاثیر را بر موفقیت شراکت عمومی ـ
خصوصی دارند .همچنین ،میزان موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی پایینتر از میانگین
نظری است .منطبق بر یافتهها ،برای موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی در ایران باید
به این پنج عامل کلیدی توجه ویژه داشت.

کلیدواژهها:الگوی شراکت عمومی ـ خصوصی ،خدمات عمومی،
اعتمادسازی ،مدیریت مطلوب ،توجه به منافع مردم.
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در ایران ،نیاز به حضور بخش خصوصی به دلیل تحریمهای بینالمللی ،کمبود بودجههای
عمرانی دولت و سرمایهگذاری خارجی ،افزایش رو به رشد درخواست خدمات عمومی ناشی از رشد
جمعیت و گسترش فزاینده شهرنشینی ،هرچه بیشتر احساس میشود .در سالهای اخیر ،با ابالغ
سیاستهای اصل  44قانون اساسی ،قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ،مواد  146و
 163قانون برنامه پنجم توسعه ،بند «ب» ماده  ،125و بند «ت» ماده  48برنامه ششم توسعه2؛
يعني استفاده از مشاركت بخش خصوصي در قالب روشهايي مانند مشاركت یا واگذاري امتياز و
طراحي ،تدارك و تامين ساخت ،بهرهبرداری ،و انتقال ،زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی
در سرمایهگذاری در ایران فراهم شده است .ولی هنوز ،استفاده از ظرفيتهاي باالي مدلهاي
شراکت عمومي-خصوصي با محدوديتها و موانع زيادي روبهرو است كه بايد شناسايي شوند و
برنامهريزي الزم براي رفع آنها صورت گيرند .یکی از مسائل مهم دنیا در مورد توسعه ،ایجاد
زیرساخت و بهبود ارائه خدمات عمومی است .ولی امروزه روشن است که بخش دولتی ،بدون
کمک بخش خصوصی نمیتواند زیرساختها و خدمات عمومی را بهطور بهینه و مناسب ایجاد
کند .برخی مسائل موجود در کشور که ضرورت توسعه شراکت عمومی ـ خصوصی را در ایران
ایجاد نمودهاند عبارتاند از .1 :بزرگ شدن بدنه دولت و سهم باالی اعتبارهای هزینهای؛  .2وجود
شش هزار پروژه ملّی و  70هزار پروژه استانی نیمهتمام؛  .3منابع اندک برای طرحهای عمرانی
دولت؛  .4افزایش دوره ساخت پروژهها به دالیل متعدد (حدود  65درصد از پروژههای عمرانی
دولت در موعد زمانی تعیینشده تمام نشدهاند و دوره ساخت آنها به  12سال افزایش یافته است)؛
 .1ماده  :25الف .به منظور مردمي شدن و گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و به منظور افزايش
بهرهوري و ارتقاي سطح کيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه ،به تمامي دستگاههاي اجرایي که عهدهدار وظايف
اجتماعي ،فرهنگي ،و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني ،مراکز بهزيستي و توانبخشي ،مراکز
آموزشي ،فرهنگي ،هنري ،ورزشي ،و مراکز ارائهدهنده خدمات و نهادههاي کشاورزي و دامپروري) اجازه داده ميشود
در چارچوب استانداردهاي کيفي خدمات که توسط دستگاه ذيربط تعيين ميگردد ،نسبت به خريد خدمات از بخش
خصوصي و تعاوني (بهجاي توليد خدمات) اقدام نمايند .در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.
 .2ماده  .۴۸دولت مكلف است :ت .در طول اجراي برنامه از طريق وزارت نيرو ،نسبت به افزايش توان توليد برق تا
توپنج هزار مگاوات از طريق سرمايهگذاري موسسههای عمومي غيردولتي ،تعاوني ،و خصوصي اعم از داخلي و
بيس 
خارجي يا منابع داخلي شركتهاي تابعه يا به صورت روشهاي متداول سرمايهگذاري از جمله ساخت ،بهرهبرداري،
و تصرف ( )BOOو ساخت ،بهرهبرداري ،و انتقال ( )BOTاقدام نمايد .خريد تضميني برق بر اساس نرخ تعيينشدۀ
شوراي اقتصاد خواهد بود.
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 .5ناکارامدی فرایندهای پیدایش ،اجرا ،بهرهبرداری و مهمتر از همه ،ضعف ساختاری پایش و
نظارت بر طرحهای عمرانی؛  .6بازماندن دولت در رسیدگی به وظایف حاکمیتی به دلیل مشغله
کاری ناشی از گستردگی فعالیتهای تصدیگری و ضروری نبودن نقشآفرینی دولت در تمام
مراحل از پیدایش تا بهرهبرداری پروژه؛  .7ضرورت استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی برای
افزایش بهرهوری پروژهها و نه فقط به دلیل کمبود اعتبار؛ و  .8بالغ نبودن بخش خصوصی به دلیل
جایگاه رقابتی دولت بهجای نقش حمایتی آن.
جدول  :1پروژههاي دولتی نيمهتمام م ّلی و استانی به تفکیک نوع پروژه در سال 1395

نوع پروژه

ملی

تعداد پروژه

استانی

احداث

2949

27932

تعمیر ،مرمت ،بازسازی

724

15391

توسعه

672

8314

طراحی تفصیلی

25

-

مطالعه طراحی

258

سایر

165

تجهیز

تعهدها

خدمات

809
29

228
166

مطالعه بنیادی

24

نظارت
جمع

6049

جمع کل

76664

7004
843

8838
563

1730
-

70615

منبع :سازمان برنامه و بودجه کشور

پس ،پژوهش حاضر به دنبال این است که با شناسایی تمامی عوامل موثر و میزان اهمیت
آنها بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی در ایران و طراحی الگوی شراکت عمومی ـ خصوصی،
دولت را در اجرای موفقیتآمیز پروژههای خود یاری نماید .تمامی پژوهشهای صورتگرفته در
این زمینه تنها به بررسی تعداد محدودی از عوامل موثر در موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی
پرداختهاند .برای مثال ،غمامی ( )1391در پژوهشی با عنوان «شراکت عمومی ـ خصوصی در
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توسعه زیرساختها در ایران بر اساس مبانی مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی» عدم حمایت
دولت از بخش خصوصی ،نبود مشوقها و تضامین مشارکت ،عدم کارایی قوانین و مقررات ،عدم
تالش بخش خصوصی برای دستیابی به اطالعات و دستاوردهای نوین فناوری و کسب تخصصها
و تواناییهای الزم برای استفاده از این فناوریهای نوین را از جمله مهمترین این عوامل میداند.
این در حالی است که در این پژوهش ،هیچ نظریهای نه رد و نه تایید میشود ،بلکه لیستی از
شباهتها و تفاوتهای کلیه عوامل موثر بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی مطرحشده در
نظریههای مختلف تهیه گردیده است تا میزان تاثیر آنها در موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی
یکجا مورد بررسی قرار گیرند .از سوی دیگر ،پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه با توجه
به شرایط خاص حاکم بر آن کشورها صورت گرفتهاند .یک شکاف ادبیات ،نبود چنین تجربهای
در ایران است ،یعنی آزمون کردن این مدل در ایران سهمی است که در پژوهش حاضر برای
نخستین بار عوامل موثر را در موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی بررسی میکند؛ برخالف
پژوهشهای پیشین که همگی نظرسنجی هستند ،مانند مرتضوی و همکاران ( ،)1391مشارکت
عمومی ـ خصوصی در این پژوهش به روش پروژهمحور در درون خود پروژهها مورد سنجش قرار
گرفته است .پس ،با توجه به کارکردهای حیاتی شراکت عمومی ـ خصوصی و فقدان پژوهشهای
جامع در این زمینه ،انجام پژوهشی در این موضوع میتواند ما را در دستیابی به نگرشی جامع پیرامون
شراکت عمومی ـ خصوصی و برخورداری از مزایای آن یاری رساند.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
شراکت عمومی ـ خصوصی عبارت است از «ترتیباتی که هر دو بخش عمومی و خصوصی ،برای
فراهم کردن خدمات عمومی ،مهارتها و تخصصهای مکمل ،یکدیگر را با خود به پروژه میآورند و سطوح
مختلفی را از اشتغال در پروژه از خود به نمایش میگذارند» ( .)Sudarto et al., 2007: 251در تعریف
دیگر ،شراکت عمومی ـ خصوصی عبارت است از «قراردادی بین بخش خصوصی و بخش دولتی برای
ارائه طراحی ،تامین مالی ،ساختوساز و ارائه خدمات عمومی در قبال دریافت حق مالکیت دارایی عمومی یا
دریافت پول از مصرفکنندگان» ( .)Bloomfield, 2006: 403شراکت عمومی ـ خصوصی برای شرکا،
فرصتهایی را برای آموزش دوجانبه فراهم میسازد .این امر از راه دسترسی به اطالعات و مهارتهای فنی
و شایستگیهایی که هر یک از طرفها مشارکت دارند ،فراهم میگردد (.)Kettler & Towse, 2002
شراکتهای عمومی ـ خصوصی بر اساس ایده وجود فضایی که شرکا ،عالقههای مشترک پیدا کنند ،استوار
هستند .دلیل اصلی هر نوع همکاری ،تهدید ،عالیق شخصی ،و اهداف مشترک است (.)McQuaid, 2000

مدلهای شراکت عمومی ـ خصوصی
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مبانی نظری شراکت عمومی ـ خصوصی ریشه در جنبش مدیریت دولتی نوین دارد .از آنجایی
که مدیریت دولتی نوین ،نوآوری ،حق انتخاب مشتری ،انعطافپذیری ،و رقابت را به رسمیت
میشناسد ،طرفداران مدیریت دولتی نوین و شراکت عمومی ـ خصوصی بر این باورند که با انتقال
مسئولیت ارائه خدمات به بخش خصوصی ،بخش دولتی به قدرت مهار محرکهای مبتنی بر بازار
برمیگردد ( .)Haarhoff, 2009مدیریت دولتی نوین باعث کاهش هزینههای بخش عمومی و
تقویت مشارکت داوطلبانه بخش خصوصی میشود تا ارائه کاالهای عمومی و ایجاد شراکتهای
عمومی ـ خصوصی به عنوان ابزار مدیریت نوین بهبود یابند (.)Khanom, 2010
1

بر اساس انواع مختلف قرارداد و انتقال ریسک ،دامنهای از الگوهای شراکت عمومی ـ خصوصی
وجود دارد که در این الگوها مسئولیتها و ریسکها بین شرکای عمومی و خصوصی از راههای
مختلف تخصیص مییابد .این راهها عبارتاند از :طراحی ـ ساخت (2)DB؛ خرید ـ ساخت ـ راهاندازی
(3)BBO؛ ساخت ـ تملیک ـ راهاندازی (4)BOO؛ ساخت ـ تملیک ـ راهاندازی ـ انتقال ()BOOT؛
ساخت ـ راهاندازی ـ انتقال (5)BOT؛ ساخت ـ اجاره ـ راهاندازی ـ انتقال (6)BLOT؛ طراحی ـ ساخت
ـ تامین مالی ـ راهاندازی (7)DBFO؛ فقط تامین مالی (8)FO؛ قراردادهای راهاندازی و نگهداری9؛
پروانه (اجازه) راهاندازی ( .)Yang et al., 2017در این پژوهش ،به سه پرسش پاسخ داده میشود:
 .1عوامل موثر بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی کداماند؟ به این منظور ،فهرستی از متغیرهای
استخراجشده مبتنی بر پژوهشهای پیشین تهیه شده است ،و به کمک پرسشنامه عوامل موثر در
پروژههای شراکت عمومی ـ خصوصی ایران شناسایی شدهاند؛  .2میزان تاثیر هر یک از عوامل چقدر
است؟ این پرسش به کمک رگرسیون چندمتغیره ،ضریب تاثیر هر یک از عوامل استخراجشده با
پرسشنامه تعیین شده است؛ و  .3موفقیت پروژههای شراکت عمومی ـ خصوصی چه میزان است؟ این
پرسش نیز به کمک آزمون  Tتکمتغیره پاسخ داده میشود.
1. Public Private Partnerships Models
)2. Design-Build (DB
)3. Buy-Build-Operate (BBO
)4. Build-Own-Operate (BOO
5. Build-Operate-Transfer
6. Build-Lease-Operate-Transfer
7. Design-Build-Finance-Operate
8. Finance Only
9. Operate & Maintenance Contract

31

با توجه به پژوهشهای فراوان درباره عوامل موثر بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی در
جهان ،عوامل استخراجشده در ادبیات که البته برخی از عوامل تکراری نیز هستند ،در جدول ()2
آورده میشود.
جدول  :2متغیرهای موثر بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی

نویسنده

(مرتضوی و همکاران)1391 ،
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)( El- Gohary et al., 2006
)(Trafford & Proctor, 2006

)(Zhao et al., 2013

)(ke et al., 2010

()Jamali, 2004

()Chan et al., 2009

()Tang, 2011
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متغیر

موانع فرهنگی پذیرش مشارکت ،مشارکت بخش خصوصی در
فرایند قانونگذاری مرتبط با مشارکت ،دخالت حوزه حاکمیتی در
امور تصدیگری مرتبط مورد مشارکت ،امنیت سرمایهگذاری در
پروژه ،مهارت و دانش الزم طرفین مشارکت ،بازار مالی مناسب و
در دسترس ،وجود توافق کامل بین طرفین ،و دیوانساالری کهنه در
کشور میزبان مشارکت.
کنترل قضایی دولت

آزادی ،اخالق ،تعهد ،و احترام بین طرفین مشارکت ،ارتباطات
اجتماعی اثربخش

محیط قانونی مناسب ،توانایی پرداخت دیون مورد انتظار پروژه،
ظرفیتهای مالی پیمانکاران ،سطح عملیات بازرگانی و کیفیت
پیمانکاران ،شایستگی کارمندان کنسرسیوم خصوصی

محیط اقتصادی باثبات ،تقسیم پاسخگویی بین بخش خصوصی و
دولتی ،فرایند ارائه خدمات شفاف و کارا ،محیط سیاسی و اجتماعی
باثبات ،و کنترل دولتی عاقالنه
ارتباطات موثر و اعتماد بین دو طرف مشارکت ،و آزادی ،اخالق،
تعهد ،و احترام بین طرفین مشارکت

محیط سیاسی و اجتماعی باثبات ،تسهیم اختیار بین بخش خصوصی
و دولتی ،فرایند ارائه خدمات شفاف و کارا ،کنترل دولتی عاقالنه،
کارآفرینی و رهبری در پروژه ،و شرایط اقتصادی مناسب در طول
اجرای پروژه

مهارتهای مکمل بین طرفین مشارکت ،نوآوری تکنیکی برای غلبه
بر پیچیدگی پروژه ،فرایند مصوب کارا ،اثرهای محیطی ،چارچوب
قانونی-اقتصادی توسعهیافته ،ثبات سیاسی ،انتخاب درست پروژه،
اتحاد راهبردی موجود ،مدیریت بهینه منابع ،اعتماد ،حمایت اجتماعی،
مطالعات امکانسنجی ،انتقال فناوری ،ظرفیتهای مالی ،و ساختار
کنسرسیوم

ادامه جدول  :2متغیرهای موثر بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی

نویسنده
()Stonehouse et al., 1996
()Kanter, 1999

متغیر

دخالت دولت با ارائه پشتیبانی برای پروژه ،قدرت تقسیمشده بین
بخش خصوصی و دولتی
کنسرسیوم قوی بخش خصوصی ،قدرت تقسیمشده بین بخش
خصوصی و دولتی

)(Rondinelli, 2004

سازگاری اهداف طرفین مشارکت ،ظرفیت هر یک از شرکا برای
اجرای نقش خود ،کنترل قضایی دولت

)(Abdul-Rashid et al., 2006

)(li et al., 2005

)(Kwak et al., 2009

(Kalampukatt & Mittal,
)2010

)(Qiao et al., 2001

)(Agrawal, 2010
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)(Alinaitwe & Ayesiga, 2013

کنترل قضایی دولت ،حکمرانی خوب در کشور میزبان
توجیه اقتصادی پروژه

مهارت و دانش الزم طرفین مشارکت ،بازار مالی مناسب و در
دسترس ،تسهیم ریسک مناسب بین طرفین مشارکت ،کنسرسیوم
قوی بخش خصوصی ،شفافیت و کارایی در فرایندهای پروژه ،توجیه
اقتصادی پروژه ،مدیریت قرارداد ،و میزان عوارض و تعرفهها
بازار مالی مناسب و در دسترس ،تسهیم ریسک مناسب بین طرفین
مشارکت ،مشوقها و بستههای مالی جذاب برای بخش خصوصی،
وجود فضای رقابتی ،و مسئولیت روشن طرفین مشارکت

بازار مالی مناسب و در دسترس ،تسهیم ریسک مناسب بین طرفین
مشارکت ،مشوقها و بستههای مالی جذاب برای بخش خصوصی،
ارتباطات موثر و وجود اعتماد بین دو طرف مشارکت ،مدیریت قرارداد،
نقش و مسئولیت روشن طرفین مشارکت ،اعتماد ،و تعهد بین طرفین
مشارکت ،ارتباطات اجتماعی اثربخش ،توازن قدرت و نیرو بین بخش
خصوصی و دولتی ،حل مسائل به صورت مشارکتی ،اهداف (تنوع
اهداف ،روشن بودن اهداف ،اهداف چندمزیتی ،پشتیبانی و حمایت
مدیریت ارشد ،نقشها و مسئولیتهای طرفین مشارکت ،تسهیم اختیار
بین بخش خصوصی و دولتی ،تعهد  /مسئولیت بخش خصوصی و
دولتی ،چارچوب قوانین و مقررات موجود برای مشارکت
میزان عوارض و تعرفهها ،شرایط اقتصادی مناسب در طول اجرای پروژه،
بازار مالی مناسب و در دسترس ،تسهیم ریسک مناسب بین طرفین
مشارکت ،شفافیت و کارایی در فرایندهای پروژه ،توجیه اقتصادی پروژه،
محیط سیاسی و اجتماعی باثبات ،شناسایی پروژههای مناسب

بازار مالی مناسب و در دسترس ،محیط سیاسی و اجتماعی باثبات،
وجود فضای رقابتی (فرایند تدارک رقابتی و انتخاب رقابتی کنسرسیوم
خصوصی) ،حمایت اجتماعی از مشارکت ،حل مسائل به صورت
مشارکتی ،میزان عوارض و تعرفهها
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نویسنده
)(Haarhoff, 2009

)(Hardcastle et al., 2005

| دوره  32ـ بهار  98ـ شماره  1ـ پياپي 107

)(Wah, 2006

)(Cheung et al., 2009

)(Helmy, 2011

34

متغیر

بخش دولتی قوی ،فرایند تهیه و تدارک پروژه ،بازار مالی جذاب،
مدیریت ریسک

کنسرسیوم قوی بخش خصوصی ،مشوقها و بستههای مالی جذاب
برای بخش خصوصی ،شفافیت و کارایی در فرایندهای پروژه ،وجود
فضای رقابتی (فرایند تدارک رقابتی و انتخاب رقابتی کنسرسیوم
خصوصی) ،حمایت اجتماعی از مشارکت ،حکمرانی خوب در کشور
میزبان ،حمایت سیاسی و دولتی از پروژه ،اهداف (تنوع اهداف،
روشن بودن اهداف ،اهداف چندمزیتی) ،تسهیم اختیار بین بخش
خصوصی و دولتی ،تعهد  /مسئولیت بخش خصوصی و دولتی،
امکانسنجی فنی پروژه

محیط سیاسی و اجتماعی باثبات ،وجود فضای رقابتی (فرایند تدارک
رقابتی و انتخاب رقابتی کنسرسیوم خصوصی) ،حمایت اجتماعی از
مشارکت ،مدیریت قرارداد ،حمایت سیاسی و دولتی از پروژه ،اهداف
(تنوع اهداف ،روشن بودن اهداف ،اهداف چندمزیتی) ،حل مسائل
به صورت مشارکتی ،میزان عوارض و تعرفهها ،انتخاب پیمانکاران
فرعی مناسب برای پروژه ،کنترل مدیریتی ،تسهیم اختیار بین بخش
خصوصی و دولتی ،تعهد /مسئولیت بخش خصوصی و دولتی ،شرایط
اقتصادی مناسب در طول اجرای پروژه ،چارچوب قوانین و مقررات
موجود برای مشارکت ،تاثیرهای سیاسی بر پروژه مشارکتی
بازار مالی مناسب و در دسترس ،شفافیت و کارایی در فرایندهای
پروژه ،ارتباطات موثر و اعتماد بین دو طرف مشارکت ،وجود فضای
رقابتی (فرایند تدارک رقابتی و انتخاب رقابتی کنسرسیوم خصوصی)،
مدیریت قرارداد ،حمایت سیاسی و دولتی از پروژه ،نقش و مسئولیت
روشن طرفین مشارکت ،توازن قدرت و نیرو بین بخش خصوصی و
دولتی ،اهداف (تنوع اهداف ،روشن بودن اهداف ،اهداف چندمزیتی)،
شرایط اقتصادی مناسب در طول اجرای پروژه ،چارچوب قوانین و
مقررات موجود برای مشارکت
مشوقها و بستههای مالی جذاب برای بخش خصوصی ،شفافیت
و کارایی در فرایندهای پروژه ،وجود فضای رقابتی (فرایند تدارک
رقابتی و انتخاب رقابتی کنسرسیوم خصوصی) ،مدیریت قرارداد،
حکمرانی خوب در کشور میزبان ،تسهیم اختیار بین بخش خصوصی
و دولتی ،شرایط اقتصادی مناسب در طول اجرای پروژه ،تعهد/
مسئولیت بخش خصوصی و دولتی ،چارچوب قوانین و مقررات
موجود برای مشارکت

ادامه جدول  :2متغیرهای موثر بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی

نویسنده

)(Ismail, 2013

)(Zhang, 2005

)(Jefferies, 2006

)(Corbett & Smith, 2006
)(Akintoye et al., 2003
)(Dulaimi et al., 2010

)(Aziz, 2010

بازار مالی مناسب و در دسترس ،شفافیت و کارایی در فرایندهای
پروژه ،ارتباطات موثر و اعتماد بین دو طرف مشارکت ،وجود فضای
رقابتی (فرایند تدارک رقابتی و انتخاب رقابتی کنسرسیوم خصوصی)،
حمایت اجتماعی از مشارکت ،حکمرانی خوب در کشور میزبان،
حمایت سیاسی و دولتی از پروژه ،اهداف (تنوع اهداف ،روشن بودن
اهداف ،اهداف چندمزیتی) ،تسهیم اختیار بین بخش خصوصی و
دولتی ،شرایط اقتصادی مناسب در طول اجرای پروژه ،تعهد /مسئولیت
بخش خصوصی و دولتی ،چارچوب قوانین و مقررات موجود برای
مشارکت ،امکانسنجی فنی پروژه
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)(Chan et al., 2008

متغیر

بخش خصوصی قوی ،حمایت عمومی ،بازار مالی در دسترس،
مدیریت ریسک ،محیط قانونی و مقرراتی

تسهیم ریسک مناسب بین طرفین مشارکت ،محیط مناسب
سرمایهگذاری ،قابلیت سوددهی پروژه ،کنسرسیوم قوی بخش
خصوصی ،مشوقها و بستههای مالی جذاب برای بخش خصوصی،
کنترل قضایی دولت ،شفافیت و کارایی در فرایندهای پروژه ،توجیه
اقتصادی پروژه

کنسرسیوم قوی بخش خصوصی ،شفافیت و کارایی در فرایندهای
پروژه ،مهارتهای مذاکره ،تنوع و کارایی کسبوکار ،وجود فضای
رقابتی (فرایند تدارک رقابتی و انتخاب رقابتی کنسرسیوم خصوصی)،
درجهبندی اعتبار سرمایهگذار ،مهارت کار تیمی بین طرفین مشارکت،
زیرساختهای موجود ،رشد سرمایهگذاری ،مشخصات و ضرورت
پروژه
کنسرسیوم قوی بخش خصوصی ،کنترل قضایی دولت ،شفافیت و
کارایی در فرایندهای پروژه ،توجیه اقتصادی پروژه

فرایند زمانبر و پیچیده مذاکره ،سختی تعیین کیفیت خدمات ،تضاد
منافع تهیهکنندگان کاال و خدمات
مهارت و دانش الزم طرفین مشارکت ،حمایت سیاسی و دولتی از
پروژه

مهارت و دانش الزم طرفین مشارکت ،سازگاری اهداف طرفین
مشارکت ،کنسرسیوم قوی بخش خصوصی ،وجود فضای رقابتی
(فرایند تدارک رقابتی و انتخاب رقابتی کنسرسیوم خصوصی) ،توافق
قوی و روشن پروژه ،ارتباط مستمر بین طرفین مشارکت ،پاسخگویی
اجتماعی بخش خصوصی ،طرح واقعبینانه پروژه ،نفوذ سیاسی،
نظارت مستمر بخش دولتی
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ادامه جدول  :2متغیرهای موثر بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی

متغیر

نویسنده

مهارت و دانش الزم طرفین مشارکت ،کنسرسیوم قوی بخش
خصوصی ،کنترل قضایی دولت ،توجیه اقتصادی پروژه ،شناسایی
پروژههای مناسب ،تفکیک بستههای مالی ،حمایت اجتماعی از
مشارکت ،حمایت سیاسی و دولتی از پروژه ،کارآفرینی و رهبری در
پروژه ،شرایط اقتصادی مناسب در طول اجرای پروژه

)(Tiong, 1996

)(liu & Wilkinson, 2011

مهارت و دانش الزم طرفین مشارکت ،تسهیم ریسک مناسب بین
طرفین مشارکت ،فرایند طوالنی و هزینهبر ارائه کاال و خدمات

)(Grimsey & lewis, 2007

مهارت و دانش الزم طرفین مشارکت ،تسهیم ریسک مناسب بین
طرفین مشارکت ،فرایند طوالنی و هزینهبر ارائه کاال و خدمات

ارتباطات موثر ،اعتماد بین دو طرف مشارکت ،آزادی ،تعهد ،احترام بین
) (Jacobson & Ok Choi, 2008طرفین مشارکت ،برنامهریزی موثر ،مدیریت قرارداد ،تمایل به سازش/
همکاری (روح مشارکت) بین طرفین مشارکت ،جامعه توسعهیافته ،حمایت
سیاسی و دولتی از پروژه ،نقش و مسئولیت روشن طرفین مشارکت
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با توجه به جدول ( )2و بررسی مقالهها و کتب مربوط به موضوع پژوهش ،مشخص شد گروهی
از پژوهشگران برخی متغیرها را به صورت کلی و برخی به صورت جزئی مطرح نمودهاند .همچنین،
برخی متغیرهای ارائهشده از سوی پژوهشگران با متغیرهای ارائهشده از سوی دیگر پژوهشگران
همپوشانی داشتند .بنابراین ،پژوهشگر با ویرایش آنها به جدول ( )3دست یافت؛ اگرچه در بخش
پرسشنامه نهایی تمامی متغیرها را مورد سنجش قرار داده است.
جدول  :3جدول مولفهها و شاخصهای پژوهش

رقابت

مولفه

پاسخگویی

پشتیبانی مالی

 .1پاسخگویی  .2مسئولیتپذیری

 .1پشتیبانی مالیاتی  .2پشتیبانی یارانهای  .3پشتیبانی اعتباری  .4پشتیبانی بانکی

شایستگی و مهارت

 .1توانایی مدیریتی  .2توانایی فنی

چارچوب قانونی

 .1مطلوبیت قانونی  .2شفافیت قانونی  .3انطباق قانونی  .4انعطاف قانونی

تعهد

حمایت و ثبات سیاسی

توجه به توسعه پایدار
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 .1رقابت باز  .2رقابت عادالنه

شاخص

 .1تعهد عملی  .2تعهد نظری

 .1حمایت دولتی  .2حمایت سیاسی

 .1امکانسنجی محیطزیستی  .2امکانسنجی اجتماعی و فرهنگی

ادامه جدول  :3جدول مولفهها و شاخصهای پژوهش

عدالت

مولفه

شاخص

 .1عدالت ریسک  .2عدالت منافع

ارتباطات

 .1ارتباطات همهجانبه  .2ارتباطات اثربخش

تعریف منابع مالی

 .1تعریف حجم منابع مالی  .2تعریف روش تامین مالی

توافق متقابل

 .1توافق فرهنگی  .2توافق مدیریتی

سرعت عمل بخش عمومی  .1سرعت عمل مالی  .2سرعت عمل اجرایی

تعریف مناسب مشارکت

 .1تعریف اهداف  .2تعریف سطح خدمات  .3تعریف تصمیمگیرندگان
 .4تعریف فرایند کار  .5تعریف گزارشدهی

ساماندهی مناسب

 .1ساماندهی فرایند  .2ساماندهی انتخاب شریک

تعامل

 .1تعامل فرهنگی  .2تعامل رفتاری  .3تعامل مدیریتی

استانداردها

پیچیدگی

کنترل

 .1استاندارد عملکرد  .2استاندارد کیفی  .3استاندارد گزینش
 .1پیچیدگی اجرایی  .2پیچیدگی قرارداد

 .1کنترل نتیجهگرا  .2کنترل مالی  .3کنترل ریسک  .4کنترل پیشگیرانه

تفوق بخش عمومی

 .1تفوق قرارداد  .2تفوق قانونی  .3تفوق مدیریتی  .4تفوق مشارکتی

اعتماد

 .1اعتماد داخلی  .2اعتماد خارجی

برنامهریزی
ناکارامدی

 .1برنامهریزی روشی  .2برنامهریزی زمانی
 .1ناکارامدی اداری  .2ناکارامدی اخالقی

درک متقابل

 .1درک نیازها  .2درک اهداف  .3درک انتظارها

ثبات و وضوح خطمشیها

 .1ثبات خطمشی  .2وضوح خطمشی

نوآوری

 .1نوآوری فناورانه  .2نوآوری اجرایی

شفافیت

استفاده از مشاور
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تحمل ریسک

 .1حجم ریسک  .2عدالت ریسک

 .1شفافیت حقوقی  .2شفافیت مدیریتی

 .1مشاور اجرایی  .2مشاور سازمانی  .3مشاور مستقل

وجود سیستمهای اطالعاتی  .1ک ّمیت سیستمهای اطالعات
توجه به منافع اجتماعی

 .1مسئولیتپذیری اجتماعی  .2ارزشهای اجتماعی

ثبت تجربهها و راهکارهای به
دست آمده

 .1کیفیت ثبت و ضبط تجربهها

آگاهی مردم

تامین مالی

کاهش ضایعات

پیگیری بخش خصوصی

 .1آزادی اطالعرسانی  .2احساس تعلق عمومی

 .1تامین مالی عمومی  .2تامین مالی خصوصی

 .1کاهش ک ّمیت ضایعات  .2کاهش کیفیت ضایعات
 .1مشارکت فعال  .2مسئولیت اجتماعی
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رقابت
پاسخگویی
تعریف منابع مالی عمومی
پشتیبانی مالی
شایستگی و مهارت
تعهد
چارچوب قانونی
حمایت و ثبات سیاسی
توجه به توسعه پایدار
عدالت
ارتباطات
سرعت عمل بخش عمومی
تحمل ریسک
توافق متقابل
تعریف مناسب مشارکت
استانداردها
ساماندهی مناسب
پیچیدگی

موفقیت
شراکت
عمومی ـ
خصوصی

تعامل
کنترل
تفوق بخش عمومی
برنامهریزی
اعتماد
ناکارامدی
شفافیت
ثبات و وضوح خطمشیها
درک متقابل
استفاده از مشاور
نوآوری
وجود سیستمهای اطالعاتی
توجه به منافع اجتماع
آگاهی مردم
ثبت تجربهها و راهکارهای بهدستآمده
تامین مالی
کاهش ضایعات
پیگیری بخش خصوصی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
واحد تحلیل و جامعه آماری این پژوهش ،پروژههای شراکت عمومی ـ خصوصی در وزارت راه
و شهرسازی ،وزارت نیرو ،وزارت نفت ،و شهرداری تهران هستند .از آنجایی که در این پژوهش
از تکنیک آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است ،بنابراین ،حجم نمونه نیز متناسب با
این تکنیک انتخاب گردیده است .با توجه به محدودیت پروژههای شراکت عمومی ـ خصوصی
تعداد  200پروژه به عنوان حجم نمونه از سازمانهایی که مایل به همکاری بودند ،شناسایی شد و
تعداد  200پرسشنامه در میان مسئوالن هر پروژه توزیع گردید که از آن 140 ،پرسشنامه پاسخ داده
شد .در واقع ،نرخ مشارکت  70درصد بوده است .پرسشنامهها به صورت مراجعه حضوری توزیع
شدند و جمعآوری پرسشنامهها در طول سه ماه انجام گردید .روش نمونهگیری نیز ،در دسترس
بوده است .در این پژوهش ،با مطالعه پژوهشها ،منابع پژوهشی و نظر خبرگان به تهیه پرسشنامه
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پرداخته شده است .پرسشنامه دارای  173پرسش است که  162پرسش به سنجش عوامل موثر
در شراکت عمومی ـ خصوصی و  11پرسش به سنجش میزان اثربخشی آنها میپردازد .برای
تعیین اعتبار پرسشنامه ،ابتدا تعداد  25پرسشنامه توزیع و آلفای کرونباخ سنجیده شد .ضریب
آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته برابر با  0/8814و برای متغیر مستقل برابر با  0/9841است.
تکنیکهای آماری بکار گرفتهشده در این پژوهش برای پاسخ به پرسش نخست ،یعنی عوامل
موثر بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی از تحلیل عاملی اکتشافی ،و برای پاسخ به پرسش
دوم ،یعنی میزان تاثیر این عوامل در موفقیت شراکت عمومی–خصوصی از رگرسیون چندمتغیره،
و برای پاسخ به پرسش سوم ،یعنی میزان موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی در ایران از آزمون
 tتکمتغیره استفاده شده است.
جدول  :4نمونه آماری پژوهش

نام سازمان

واحد متولی

نام پروژه

مدل شراکت

ـ تاسیسات آبوفاضالب و آب شیرینکن

BOT

وزارت نیرو معاونت برنامهریزی و ـ نیروگاه تجدیدپذیر (خورشیدی ،باد ،و برقابی)
اقتصادی
و
ـ نیروگاههای برق آبی
وزارت راه و معاونت برنامهریزی و
مدیریت منابع
شهرسازی

BOO
BOO

ـ طرحهای راهآهن

BOT

ـ طرحهای آزادراهی

BOO

شهرداری
تهران

ـ بیمارستان ،پارکینگ طبقاتی ،سالنهای ورزشی
معاونت فنی و عمرانی
ـ مجتمع اداری و تجاری ،پارک

BOT
BOO

وزارت نفت

مدیرکل اقتصادی و ـ پروژههای اکتشاف ،تولید ،و خطوط انتقال گاز و
ـ طرحهای توسعه پارس جنوبی
سرمایهگذاری

BOT

یافتههای پژوهش
پرسش یکم :عوامل موثر بر اثربخشی شراکت عمومی ـ خصوصی کدام هستند؟
برای پاسخ به این پرسش از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .پیش از
بکارگیری این تکنیک باید از کفایت نمونهها اطمینان کسب کرد .به همین منظور ،از شاخص
 KMOاستفاده میشود .نتیجۀ این تجزیهوتحلیل در جدول پیوست ( )1آورده شده است .از
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آنجایی که مقدار  KMOعدد  0/962بوده است ،پس کافی بودن تعداد نمونهها در سطح عالی
است .شرط دوم برای استفاده از روش تحلیل عاملی «همانی» نبودن ماتریس همبستگی است.
به همین دلیل ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد .از آنجا که مقدار احتمال بهدستآمده برابر
با  0/000است ،پس نتیجه میگیریم که فرض صفر مبنی بر همانی بودن ماتریس همبستگی رد
میشود (پیوست .)1
برای مشخص کردن تعداد عواملی که باید در مدل عاملی وارد شوند ،از شاخصی به نام «ارزش
ویژه» استفاده میشود .در اینجا عواملی که ارزش ویژهشان بزرگتر از یک است ،به مدل عاملی
اضافه میشوند .در واقع ،ارزش ویژه بیانگر این است که یک عامل به چه میزان در تبیین واریانس
مشترک زیربنایی متغیرها سهیم است .در جدول پیوست ( )1مجموع واریانس تبیینشده ،درصدی
از کل واریانس را نشان میدهد که هر عامل تعیین مینماید .هرچه این درصد بزرگتر باشد ،بدین
معنی است که آن عامل مهمتر است .همینطور که در جدول ( )5مشاهده میکنید ،ارزش ویژه
پنج عامل بزرگتر از یک است .عامل درک متقابل با  62/212واریانس بیشترین میزان واریانس
و عامل هزینه با  2/84کمترین میزان واریانس را تبیین میکند .این پنج عامل در مجموع 77/135
درصد واریانس متغیرها را تببین میکنند.
جدول  :5واریانس تبیینشده ،ارزش ویژه ،و بار عاملی متغیرهای پژوهش

متغیرهای فرعی
رقابت

عوامل

توجه به
استفاده از
میانگین مدیریت
اعتمادسازی
اطالعات و دانش منافع مردم
مطلوب
0/608 3/0072

پاسخگویی

0/588 2/8597

پشتیبانی مالی

0/573 2/7530

تعریف منابع مالی عمومی 0/579 2/8537
شایستگی و مهارت

0/564 2/9197

چارچوب قانونی

0/561 2/8144

تعهد

حمایت و ثبات سیاسی

0/551 2/8070

عدالت

0/543 2/9137

توجه به توسعه پایدار
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0/563 3/0259

0/549 3/5540

تامین مالی

ادامه جدول  :5واریانس تبیینشده ،ارزش ویژه ،و بار عاملی متغیرهای پژوهش

متغیرهای فرعی

عوامل

توجه به
استفاده از
میانگین مدیریت
اعتمادسازی
اطالعات و دانش منافع مردم
مطلوب

تامین مالی

سرعتعمل بخش عمومی 0/539 2/6655
تحمل ریسک

-0/519 3/3201

تعریف مناسب مشارکت

0/503 3/0135

ساماندهی مناسب

0/447 3/0719

استانداردها
پیچیدگی
تعامل
کنترل

0/492 3/1367
3/1978
2/9115

تفوق بخش عمومی
اعتماد

3/1367

ناکارامدی
شفافیت

0/551

-0/537
0/534

2/8022

-0/553
-0/511

3/0234

0/505

2/9532

ثبات و وضوح خطمشیها 3/1871
درک متقابل

استفاده از مشاور
نوآوری

-0/847
0/569

2/9337
2/9424

برنامهریزی

0/465
0/445

3/1199
2/6662
2/9101

توجه به منافع اجتماع

2/7938

ثبت تجربهها و راهکارهای
بهدستآمده

2/8744

تامین مالی

کاهش ضایعات

پیگیری بخش خصوصی
واریانس

ارزش ویژه

0/679
0/668

وجود سیستمهای اطالعاتی 2/7755
آگاهی مردم
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توافق متقابل

0/514 2/9137

0/648

2/4119

0/451
0/872
0/861

3/5108

0/668

3/2914

0/541

-0/604

2/2878
۲۰/۴۵۶
22/396

۱۹/۷۹۱
1/992

۱۳/۹۹۷
1/261

۱۲/۳۴۲
1/097

۱۰/۴۵۹
1/022
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میزان دترمینان بهدستآمده برابر با  E-231/673است .عوامل بهدستآمده با  33چرخش و
به روش اکواماکس بهدست آمدهاند.
پرسش دوم :عوامل شناساییشده تا چه اندازه بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی
تاثیر دارند؟

برای پاسخ به پرسش دوم از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است .با توجه به اطالعات
جدول آنالیز واریانس که در آن (احتمال=  0/000و  )f=337/491است .بنابرین ،فرض صفر را
میتوان نپذیرفت .به عبارت دیگر ،بین عوامل موثر (مستقل) و موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی
(وابسته) ارتباط خطی وجود دارد .مقدار ضریب تعیین در جدول آنالیز واریانس عدد  0/959است،
بدین معنی که متغیرهای مستقل  0/959تغییر را در متغیر وابسته تبیین مینماید.
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جدول  :6ضرایب تاثیر عوامل
Model

ضرایب استانداردشده
Beta

()Constant

t
23/318

مدیریت مطلوب

0/559

28/678

استفاده از اطالعات و دانش

0/409

22/257

تامین مالی

0/319

اعتمادسازی

توجه به منافع مردم
احساس مسئولیت

0/528
0/352

16/488
17/398

1/203
1/118
1/069
1/443
1/067

-0/30

-1/512

1/235

0/06

0/277

0/782

تغییرهای مدیریتی

-0/18

پذیرش عمومی

0/009

انعطافپذیری

28/098

VIF

-0/892
0/432

1/284
0/666

با توجه به اطالعات جدول ( ،)6عوامل پنجگانه .1 :مدیریت مطلوب؛  .2اعتمادسازی؛
 .3استفاده از اطالعات و دانش؛  .4توجه به منافع مردم؛ و  .5تامین مالی ،بر اثربخشی و موفقیت
شراکت عمومی ـ خصوصی تاثیر مثبت و معنادار دارند .بیشترین تاثیر مثبت مربوط به عامل
درک متقابل ،با ضریب  0/559و کمترین تاثیر مربوط به عامل هزینه با ضریب  0/319است.
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پرسش سوم :میزان موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی چه اندازه است؟

ش سوم :میزان موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی چه اندازه است؟
سوم :میزان موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی چه اندازه است؟
جدول  T( :7متغیره)
اندازه است؟
چه اندازه
خصوصی چه
عمومی ــ خصوصی
شراکت عمومی
موفقیت شراکت
میزان موفقیت
سوم :میزان
ش سوم:
است؟

عمومی بر موفقیت
پذیری،
تغییرهای مدیریتی ،انعطاف
مسئولیت،
متغیرهای احساس
Sig.و پذیرش Mean
)(2-tailed
df
t
ندارند T( .متغیره)
جدول :7
معناداری
خصوصی تاثیر
عمومی ـ
شراکت
عمومی ـ
وم :میزان شراکت
اندازه است؟
خصوصی چه
عمومی ـ
شراکت
موفقیت

Std. Deviation

جدول  T( :7متغیره)
0/020
138
-2/359
خصوصی موفق
Mean
متغیره)Sig.
)(2-tailed
df
t
متغیره)
T
(
:
7
جدول
T
(
:
7
جدول
Std. Deviation
Mean
Sig.
)(2-tailed
df
t
پرسش سوم :میزان موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی چه اندازه
است؟Std.
Deviation
Std.
Deviation
شراکت عمومی ـ
Mean
)(2-tailed
df -2/359
Mean
Sig.
)(2-tailed
tt
0/71590
2/8568
0Sig.
/020
138df

0/71590
2/8568
Std. Deviation

N

N

139 N

N
N
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139
عمومی ـ
شراکت
اندازه
چه
عمومی
موفقیت
خصوصی
شراکت،)7
موفق (
جدول
شراکتبه
یزانتوجه
با
عبارت دیگر ،میانگین
 H20/8568را میتوان
متغیره) ،فرض آماری
بنابرین
است.
t= -2/359
= sigو
0/20
نپذیرفت .به 139
0/71590
است؟0/020T
خصوصی138
/359ـ-2
جدول( :7 
عمومی
شراکت
موفقــ
عمومی
خصوصی
139
0
/
71590
2
/
8568
0
/
020
138
2
/
359
139
0
/
71590
2
/
8568
0
/
020
138
2
/
359
میانگین(T
 2/8568را میتوان تخمین نقطهای ازجدول :7
N
Std. Deviation
بهدست
متغیره)دانست.
جامعه
آمدهموفق
خصوصی
موفق
خصوصی
Mean
)Sig. (2-tailed
df
t

Std. Deviation
فرضSig.
)(2-tailed
شراکت جدول
جه به
 Nبه عبارت دیگر ،میانگین
نپذیرفت.
 Meanرا میتوان
آماری H0
عمومی (ـ sig= 0/20 ،)7و t t= -2/359استdf .بنابرین،
139
0/71590
2/8568
138
-2/359
موفق
خصوصی
ـ
عمومی
شراکت
)،
7
(
جدول
ه به
دیگر ،میانگین
عبارت
به
نپذیرفت.
توان
می
را
H
0/020آماری 0
فرض
،
بنابرین
است.

=t
-2/359
و
=sig
0/20
جدول T( :7
139
0/71590
جامعه دانست2/8568 .
متغیره)0/
میانگین 020
تخمین 138
-2/359
گیری
آمدهو
بحث
ای از
0/20توان
می
نتیجه ،)،)2را
/78568
جدول
دیگر ،،میانگین
عبارت دیگر
نپذیرفت .بهبه عبارت
توان نپذیرفت.
میتوان
آماری  HH00رارا می
فرض آماری
بنابرین ،،فرض
است .بنابرین
است.
=t
نقطه=t
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یافتههای پژوهش بیانگر این امر است که اثربخشی متغیر شراکت عمومی ـ خصوصی در ایران
پایینتر از میانگین نظری جامعه است ،و در وضعیت مناسبی قرار ندارد .با توجه به پایین بودن سطح
اشتغال در کشور و اینکه بسیاری از پروژههای دولتی با کمبود بودجه مواجه هستند ،و با توجه به
تاثیر تحریمها در کاهش سرمایهگذاری خارجی ،میتوان با تقویت شراکت عمومی ـ خصوصی،
گامهای مهمی در این زمینه برداشت .یافتههای ما بیانگر آن است که پایین بودن اثربخشی را
باید بهترتیب در عوامل مدیریت مطلوب ،اعتمادسازی ،استفاده از اطالعات و دانش ،توجه به منافع
مردم ،و تامین مالی جستجو کرد .البته در بین این عوامل ،مدیریت مطلوب ،بیشترین تاثیر را
داراست؛ به همین دلیل ،پررنگتر از بقیه عوامل نشان داده شده است .اعتمادسازی نیز پس از
مدیریت مطلوب بیشترین تاثیر را داشته است ،و پس از آن استفاده از اطالعات و دانش ،توجه به
منافع مردم ،و تامین مالی ،بیشترین تاثیر را داشتند .مجموع این عوامل بر اساس متغیرهای آنها
به شرح ذیل است:
شاخص مدیریت مطلوب (رقابت ،پاسخگویی ،تعریف منابع مالی عمومی ،پشتیبانی مالی،
شایستگی و مهارت ،تعهد چارچوب قانونی ،حمایت و ثبات سیاسی ،توجه به توسعه پایدار ،عدالت،
ارتباطات ،سرعت عمل بخش عمومی ،تحمل ریسک ،توافق متقابل ،تعریف مناسب مشارکت،
استانداردها ،و ساماندهی مناسب)؛ اعتمادسازی (پیچیدگی ،تعامل ،کنترل ،تفوق بخش عمومی،
برنامهریزی ،اعتماد ،ناکارامدی ،شفافیت ،ثبات و وضوح خطمشیها ،و درک متقابل)؛ استفاده از
اطالعات و دانش (استفاده از مشاور ،نوآوری ،و وجود سیستمهای اطالعاتی)؛ توجه به منافع مردم
(توجه به منافع اجتماع ،آگاهی مردم ،ثبت تجربهها و راهکارهای بهدستآمده)؛ و عامل تامین مالی
(تامین مالی ،کاهش ضایعات ،و پیگیری بخش خصوصی).
در بین این عوامل ،مدیریت مطلوب بیشترین تاثیر را در موفقیت یا شکست شراکت عمومی ـ خصوصی
در ایران دارد که شامل متغیرهایی چون حمایت سیاسی ،پشتیبانی مالی ،و تعریف منابع مالی است.
بدین معنا که موفقیت پروژههای شراکت عمومی ـ خصوصی بدون حمایتهای اقتصادی ،سیاسی،
و قانونی دولت نمیتواند به نتایج مورد نظر برسد .نبود چارچوب قانونی الزم برای حمایت از شراکت
عمومی ـ خصوصی یکی از مهمترین مسائل است .تا زمانی که از لحاظ قانونی منافع بخش خصوصی
توسط قوانین جاری مورد حمایت قرار نگیرند ،تمایلی به سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت .یکی دیگر
از مسائل مهم در این پروژهها ،تسهیم ریسک است .میانگین متغیر حمایت و ثبات سیاسی پایینتر
از میانگین نظری است .این متغیر یکی از مهمترین متغیرها در موفقیت پروژههای شراکت عمومی ـ
خصوصی در ایران است .حمایت دولت از بخش خصوصی شامل حمایت مالی ،قانونی ،و فنی است.
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میزان سازگاری سیاستهای اقتصادی با شراکت عمومی ـ خصوصی بدین معنا است که در اقتصاد
دولتی ایران ،به چه میزان خطمشیگذاریهای اقتصادی در جهت حمایت از بخش خصوصی و تقویت
آن است.
یکی دیگر از متغیرهای مهم مدیریت مطلوب ،چارچوبهای قانونی است که میانگین پایینی
دارند .این بدان معنا است که قوانین حمایتی از بخش خصوصی برای ترغیب سرمایهگذاری مناسب
نیستند و همچنان ،شکافهای قانونی پابرجا هستند و قوانین باالدستی گاه در اجرای مفاد قرارداد
مانع ایجاد میکنند .متغیر مهم دیگر پاسخگویی است که نیازمند تقویت است .مسئولیتپذیری و
پاسخگویی دو رکن مدیریتی بسیار تاثیرگذار در موفقیت پروژه هستند که پاسخها حکایت از پایین
بودن آن در پروژهها دارد .متغیر پشتیبانی مالی ،شامل معرفی بخش خصوصی برای استفاده از منابع
مالی ،پشتیبانی مالی بانک از بخش خصوصی ،معافیت مالیاتی برای سرمایهگذاران ،تجزیهوتحلیل
دقیق مسائل مالی ،قطعیت در منابع مالی و کمکهای دولتی ،تخصیص یارانه ،میزان دسترسی
به بازارهای مالی ،تعیین دقیق حجم منابع مالی مورد نیاز ،و سرعتعمل بخش عمومی در تعیین
منابع مالی پروژه است .میانگین آنها نشانه نبود اطمینان در مورد کمکهای دولتی و همینطور،
تخمین نادقیق ابعاد مالی پروژه و تخصیص ندادن یارانه به بخش خصوصی به عنوان مشوقی برای
ایجاد انگیزه برای شراکت ،نبود دسترسی آسان به بازارهای مالی ،بیدقتی در تعیین میزان منابع
مالی مورد نیاز ،و تاخیر دولت در تامین منابع مالی پروژه است .متغیر مهم بعدی عدالت است که
میانگین آن پایینتر از میانگین جامعه است .این بدان معنا است که عدالت در تسهیم ریسک و در
تقسیم منافع حاصل از پروژه ،بهطور عادالنه تقسیم نشده است .سرعت عمل بخش عمومی یکی
از متغیرهای بسیار مهم مدیریت مطلوب بهشمار میرود ،و میانگین آن پایینتر از میانگین نظری
است .این مهم نشان از کندی بخش دولتی در اجرای شراکت عمومی ـ خصوصی دارد .به همین
دلیل ،پروژهها اغلب با تاخیر به مرحله بهرهبرداری میرسند.
اعتمادسازی ،برنامهريزي متغيرهای مهم است که شامل برنامهریزی اجزای پروژه و ریسکهای
ممکن و روشهای درگیر شدن شرکا در پروژه و زمانبندی اجرای آن است .از نشانههای ضعف در
برنامهریزی ،زمانبندی و مدیریت نادرست پروژهها است که اغلب دیرتر از زمان تعیینشده به پایان
میرسند .برنامهریزی از ارکان حیاتی موفقیت در هر پروژهای است که در این دسته از پروژههای
شراکتی از اهمیت دوچندانی برخوردار هستند .شفافيت ،يكي از متغيرهاي مهم اعتماد است .مسئله
شفافیت ،فرایند شفاف و روشن تصمیمگیری است .از آنجایی که مسئله شفافیت به معنی مشخص
و روشن بودن تمام مراحل انجام کار (افتتاح دوبارۀ قرارداد ،توافقهای الحاقی و تکمیلی ،و خاتمه
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پروژه) در پروژه است ،میتواند از هرگونه فساد در پروژه جلوگیری نماید .تعامل از متغيرهاي مهم
عامل مديريتي است كه ميانگين آن پایین است كه نشان از پايين بودن تعاملها در اين دسته
از پروژهها دارد .عوامل بسیار مهم آن ،پيوند ميان طرفهاي درگير پروژه ،ارتباطات مستمر بین
طرفین ،جريان آزاد اطالعات كاري ،و فرهنگ مشترک کاری بین طرفین شراکت است .این بدان
معنا است که ایجاد ارتباطات موثر با سایر نهادهای موثر در پروژه و بخشهای دولتی فاقد پیوند
قوی و ارتباطات موثر و مستمر با یکدیگر ،مانع بزرگی در ایجاد هماهنگی و تسهیل کار در پروژه
است .تعامل ،نقش بسیار موثری در تسهیل و تسریع فرایندهای کاری در پروژه دارد.
نوآوري در پروژه از متغيرهاي مهم موفقيت در پروژههاي شراکت عمومي-خصوصي است.
میانگین نوآوری پایینتر از میانگین نظری جامعه است .این مهم ،نشان از پایین بودن میزان
نوآوری در پروژهها و تغییر و بهروزکردن فناوریهای مورد استفاده دارد .استفاده از مشاور يكي از
متغيرهاي مهم در عامل استفاده از دانش و اطالعات است .نتایج پژوهش نشان میدهد که در
پروژههای شراکت عمومی ـ خصوصی کمتر از مشاورهای اجرایی و دولتی برای پیشبرد پروژه
استفاده میشود .این موضوع میتواند روند پیشرفت پروژه را با اخالل مواجه نماید.
با توجه به يافتههاي پژوهش مدیریت مطلوب بيشترين تاثير را در موفقيت شراکت عمومي-خصوصي
دارد .به همين دليل ،بيشترين توجه به منظور موفقيت اين پروژهها بايد متمركز بر متغیرهای
مدیریت مطلوب گردد .سرعت عمل بخش عمومی ،یکی از متغیرهای بسیار مهم مدیریت مطلوب
بهشمار میرود که میانگین آن پایینتر از میانگین نظری است .این موضوع ،نشان از کندی بخش
دولتی در اجرای شراکت عمومی ـ خصوصی دارد .برای تقویت این مسئله ،دولت باید در دو بخش،
خود را تقویت نماید :سرعتعمل در تامین منابع مالی پروژه و سرعتعمل در اجرای پروژه .توجه
به این دو بخش موجب باال رفتن سرعت عمل دولت در پروژه خواهد شد .متغیر مهم دیگر در این
بخش که میانگین پایینی دارد ،پشتیبانی مالی از پروژه است .اقدامهایی که در این زمینه باید توسط
دولت انجام شوند عبارتاند از :معرفی بخش خصوصی برای استفاده از منابع مالی بانکها و تضمین
بازپرداخت وامها توسط دولت ،تخصیص یارانه به بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه ،برقراری
معافیتهای مالیاتی برای بخش خصوصی در قبال سرمایهگذاری در این پروژهها ،و پشتیبانی
مالی مدیران از پروژه در طول فرایند اجرای پروژه .با توجه به اهميت هر يك از اين عوامل،
اقدامهای الزم توسط دولت برای حمايت مالي از پروژههاي شراکت عمومي-خصوصی عبارتاند
از :معافيتهاي مالياتي و وامهاي بدون بهره يا كمبهره و استفاده از اعتبار دولت نزد بانكها برای
تشويق بانكها به منظور پرداخت وام به بخش خصوصي .اين حمايتهاي مالي شامل پرداخت
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بهموقع هزينه خدمات ارائهشده و قيمتگذاري مناسب برای خدمات ارائهشده توسط بخش خصوصی
است .یکی دیگر از متغیرهای مهم مدیریت مطلوب ،چارچوبهای قانونی است که میانگین آن،
نشان از ضعف چارچوب قانونی مورد نیاز برای شراکت عمومی ـ خصوصی است .اقدامهای الزم
برای تقویت چارچوبهای قانونی عبارتاند از :تدوین چارچوبهای قانونی مورد نیاز توسط نهادهای
قانونگذار ،که البته در این زمینه ،پیشنویس الیحه شراکت عمومی ـ خصوصی از سوی دولت تهیه
گردیده است ،برطرف نمودن موانع قانونی موجود بر سر راه اجرای شراکت عمومی ـ خصوصی،
سازگار نمودن سیاستهای اقتصادی کشور برای تقویت شراکت عمومی ـ خصوصی،
رعایت نمودن قوانین مناقصهها در اجرای پروژه ،ایجاد انعطاف الزم در قوانین مرتبط با اجرای
پروژه ،و در زمینه شراکت عمومی ـ خصوصی در ایران ،قانون جامعی وجود ندارد .الزم است تا
با تجزیهوتحلیل قوانین موجود ،شکافهای موجود را در قوانین کشور از جمله قوانین مربوط به
خصوصیسازی ،قوانین صدور مجوز یا قوانین عمومی مانند قوانین شرکتی ،قانون کار ،و قوانین
مربوط به ارز شناسایی نمود .از سوی دیگر ،باید ساختار طرح شراکت عمومی ـ خصوصی بهگونهای
طراحی گردد که با سیستم مالیاتی کشور ،قوانین حل اختالف ،رویه دادرسی ،قانون خدمات
کشوری ،قانون کار مطابقت داشته باشد .از سوی دیگر ،قوانین موجود در زمینه نظارت بر قیمتها،
عملیات و ارائه خدمات و ساختار بازار نیز نیازمند پارهای اصالحات است .شکافهای قانونی که باید
مورد تجدیدنظر قرار گیرند عبارتاند از :تدوین قوانین شفاف مربوط به بهرهبردار تا بهطور کامل
مطابق قرارداد و اساسنامه عمل نماید ،تاسیس نهادهای قانونگذار شامل نهاد قانونگذار مستقل
و نهاد قانونگذار در درون دولت و مقام صالحیتدار برای انعقاد قرارداد ،تشکیل نهادهای اعمال
قوانین ،ایجاد رویههای برای دریافت اطالعات توسط قانونگذار ،تعیین نقش هر کدام از نهادهای
ناظر (حسابرس ،بازرس ،هیئتمدیره) و قانونگذار ،تدوین بندهای قانونی در هر مرحله از فرایند
شراکت عمومی ـ خصوصی برای مشخص نمودن الزامها و نحوه اجرای آن گام و واحدهای
انجامدهنده آن گام.
متغیر بسیار مهم دیگر حمایت و ثبات سیاسی است که نیازمند تقویت است .دولت موظف
است که از لحاظ سیاسی کشور را از هرگونه تنش سیاسی دور نگه دارد و از این راه ،ریسک
سرمایهگذاری را پایین آورد .از سوی دیگر ،بهطور مستقیم پروژههای شراکت عمومی ـ خصوصی
را تحت حمایت کامل خود قرار دهد .با توجه به طوالنی بودن و هزینه باالی این قبیل پروژهها،
حمایتها و پشتیبانی دولت و سیاستمداران بسیار ضروری است .متغیر مهم دیگر که نیازمند تقویت
است ،پاسخگویی است .به همین منظور ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی باید در بخش خصوصی و
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دولتی تقویت گردد .متغیر مهم دیگر در مدیریت مطلوب ،شایستگی و مهارت است ،که میانگین
آن پایینتر از میانگین جامعه است .اقدامهایی که دولت باید در این زمینه انجام دهد عبارتاند
از :الف .دولت باید توانمندی و ظرفیتهای بخش خصوصی را پیش از تحویل پروژه بسنجد؛ ب.
توانمندی و ظرفیت خود را ارتقا دهد؛ پ .مهارتهای خود را در زمینه مذاکره ،انتخاب پروژه ،و
تدارک پروژه باال ببرد؛ ت .از افراد ماهر در جای مناسب استفاده نماید؛ ث .مهارتها و توانمندی
بخش خصوصی را ارتقا دهد؛ و ج .امکان فنی و تکنیکی اجرای پروژه را بررسی نماید .عدالت از
متغیرهای مهم در این حوزه است که میانگین پایین دارد .یکی از نکتههایی که در ایجاد عدالت
مهم است ،عدالت در تسهیم ریسک است .مسئله مهم دیگر ،عدالت در تقسیم منافع حاصل از
پروژه است .این بدان معنا است که دولت باید منافع پروژه را به نسبت سهم هر یک بهطور عادالنه
تقسیم نماید .تعامل از متغيرهاي مهم عامل اعتمادسازی است كه ميانگين آن نشان از پايين بودن
تعامالت در اين دسته از پروژهها دارد .اقدامهای الزم برای تقويت تعامل بين دستاندركاران
پروژه عبارتاند از :افزايش پيوندهاي ميان طرفهاي درگير پروژه ،برقراري ارتباطات مستمر با
تشکیل جلسه ميان بخش خصوصي و عمومی ،ايجاد فرهنگ مشترك كاري ،ايجاد جريان آزاد
اطالعات كاري بين طرفين پروژه ،و ايجاد روشهاي مشترك برای انجام فرايندهاي كاري .بايد
برنامهريزي براي شراکت عمومي-خصوصي با هماهنگي بخش خصوصي صورت گيرد و متولی
براي هماهنگي برنامهريزي شراکت بين بخش خصوصي و عمومي ايجاد شود .متغير دیگری که
از مجموعۀ متغيرهاي اعتمادسازی مورد غفلت قرار گرفته است ،برنامهريزي است .دولت بايد با
هماهنگي بخش خصوصي براي ارتقای فرايند برنامهريزي در پروژهها ،برنامه مدون و روشني در
مورد اجزای پروژه ،ريسكهاي ممكن و روشهايی كه شركا در پروژه درگير ميشوند ،طراحي
نمايد .دولت باید برنامه زمانبندي دقیقی را به کمک کارشناسان فنی برای اجراي بهموقع و بدون
تاخیر پروژه طراحی نماید.
استفاده از مشاور يكي ديگر از متغيرهاي مهم استفاده از دانش و اطالعات است كه مورد
غفلت قرار گرفته است و ميانگين آن پايينتر از ساير متغيرها است .اقدامهای الزم برای تقويت
اين عامل عبارتاند از :استفاده از موسسههای مشاورهاي مستقل ،استفاده از مشاوران باتجربه خارج
از سازمان ،استفاده از مشاوران بخش عمومي و بخش خصوصي ،و استفاده از مشاوران اجرايي در
پروژه .یکی دیگر از متغيرهای مهم ،توجه به منافع اجتماع در پروژه است كه ميانگين آن پایین
است .برای تقويت اين بخش ،بايد در اين قبيل پروژهها كه جنبه عمومي دارند ،ارزشها را جايگزين
پول نمود .بخش خصوصي بايد به دنبال ارائه پيشنهادهایی با بهترين خدمات و هزينه منطقي به
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نفع مصرفكننده نهايي باشد .متغير مهم بعدي شفافيت است كه ميانگين آن پایینتر از میانگین
نظری است .شفافيت يكي از متغيرهاي مهم در زمینۀ اعتمادسازی است .دولت بايد برای باال
بردن شفافيت در پروژهها ،شفافيت موجود را در ساختار حقوقي مرتبط با مشاركت افزايش دهد،
همچنین بايد براي طرفين پروژه مشخص گردد كه چه كسي پاسخگوي چه چيز است .فرايند
مديريت تمام مراحل پروژه اعم از افتتاح مجدد قرارداد ،توافقهای الحاقي و تكميلي ،و خاتمه پروژه
بايد روشن و شفاف باشند .فرايند تصميمگيري در پروژه بايد براي طرفين بهطور كامل شفاف و
روشن گردد .خطمشيها بايد بهنحوي وضع شوند كه درك بهتري از ريسكهاي موجود پروژه در
پيشنهاددهندگان حاصل نمايد .نوآوري در پروژه از متغيرهاي مهم موفقيت در پروژههاي شراکت
عمومي-خصوصي است كه بايد با انتقال فناوريهای نو ،انجام مراحل پروژه را تسهيل نماید.
در این پژوهش ،هیچ نظریهای نه رد و نه تایید شده است ،بلکه فهرستی از شباهتها و
تفاوتهای کلیه عوامل موثر بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی مطرحشده در نظریههای
مختلف تهیه گردیده است تا میزان تاثیر آنها در موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی یکجا مورد
بررسی قرار گیرد .عالوه بر این ،در این پژوهش ،عوامل موثر بر موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی،
در خود پروژهها مورد سنجش قرار گرفتهاند.
از محدودیتهای پژوهش میتوان موارد زیر را مطرح نمود :الف .محدودیت جامعه آماری؛
بدین معنا که این پژوهش در وزارتخانههای نیرو ،راه و شهرسازی ،نفت ،و شهرداری تهران
صورت گرفته است و به سایر جامعههای آماری تعمیمپذیر نیست .ب .محدودیت ابزار پژوهش؛
این پژوهش تنها از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است .استفاده از ابزارهایی مانند مصاحبه ،میتواند
پژوهش را کاملتر نماید .ج .محدودیت زمانی؛ این پژوهش در بازه زمانی اسفند  1396تا اسفند
 1397صورت گرفته است و به زمانهای دیگر تعمیمپذیر نیست.
سایر حوزههای شراکت عمومی ـ خصوصی که توصیه میشود به پژوهشگران آینده به آن
بپردازند عبارتاند از :الف .بررسی مقایسهای میان اثربخشی شراکت عمومی ـ خصوصی و سایر
روشهای واگذاری خدمات عمومی؛ ب .بررسی اثربخشی شراکت عمومی ـ خصوصی از دیدگاه
خبرگان ،بخش عمومی ،و بخش خصوصی؛ ج .بررسی وضعیت موجود و مطلوب شراکت عمومی
ـ خصوصی در ایران؛ و د .از آنجایی که پنج عامل (متغیر مستقل) بهدستآمده تنها  77درصد
واریانس متغیرهای وابسته را تبیین مینمایند بنابراین ،پیشنهاد میشود که پژوهشگران برای
شناسایی سایر عوامل در پژوهشهای آینده تمرکز کنند.
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پیوست 1
جدول 1پ :آزمون کی ام او و بارتلت برای بررسی کفایت نمونه و بررسی ماتریس همبستگی
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