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چکیده

مالی  تأمین  است.  پرداخته شده  زیرساختی  مالی طرح های  تأمین  مورد  در  هند  و  استرالیا  تجربۀ کشورهای  به  مقاله  این  در 
طرح های زیرساختی به سرمایه گذاری گسترده ای نیاز دارد؛ ازاین رو به استفاده از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این 
حوزه توجه بیشتری شده است. امور زیرساختی به علت هزینه های بسیار باال و دورۀ بازگشت طوالنی مدت سرمایه، مالحظات 
خاصی برای تأمین مالی دارند که فقط صندوق  های بزرگ قادرند آن ها را برعهده گیرند. دولت نیز ریسک های بخش خصوصی 
را کم می کند تا بتوانند وارد این عرصه شوند. در استرالیا، افزون بر صندوق های خاصی که به امور زیرساختی مربوط اند، از 
این صندوق ها خود متخصص  ازآنجاکه  نیز استفاده می شود.  تأمین مالی زیرساخت  برای  بازنشستگی  ظرفیت صندوق  های 
اجرای پروژه های زیرساختی نیستند، شرکت هایی به نام مدیران تأمین مالی صندوق های زیرساخت این کار را برعهده می گیرند. 
آمارهای مربوط به حوزۀ زیرساخت هند نیز نشان می دهد روند حرکت این کشور، در تأمین مالی پروژه های زیرساختی، از 

تأمین مالی دولتی و مالکیت دولتی به سمت تأمین مالی بخش خصوصی یا مالکیت بخش خصوصی رفته است.

واژگان کلیدی: زیرساخت،سرمایهگذاریخارجی،تأمینمالی،مدلهایکسبوکار.

مقدمه

انرژی،  حمل ونقل،  مناسب  زیرساخت های  از  بهره مندی 
اقتصاد  شکوفایی  و  رشد  برای  ضروری  بستری  و...  مخابرات 
به شمار می روند. تأمین مالی این پروژه ها از مهم ترین دغدغه  ها در 
اجرای آن هاست که  علت آن، هزینه های بسیار باال، طوالنی  بودن 
روند اجرا و ریسک نرسیدن به سود معقول در این پروژه هاست. 
پروژه های  بی کیفیتی  بلندمدت،  نیازهای  درنظرنگرفتن  همچنین، 
زیاد  تعداد  و  آن ها  اجرای  بیش  ازحد  زمان َبر بودن  اجراشده، 

اجرای  در  بیش ازحد  هزینه های  همچنین  و  نیمه تمام  پروژه های 
بهبود  به منظور  است.  زمینه  این  در  دیگر  مشکالت  پروژه ها  این 
وضعیت کشور در موارد بیان شده، استفاده از تجربه های کشورهای 
دیگر می تواند ما را یاری کند. در این مقاله از تجربۀ کشور استرالیا 
و هند برای بهبود زیرساخت ها استفاده می شود. نخست، نگاهی 
چگونگی  مسئلۀ  سپس  و  می اندازیم  زیرساخت ها  روند  به  کلی 

تأمین مالی این پروژه ها را مطرح می کنیم.
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یرساخت های کشور هند 1. ز

برای  که  عزمی  و  مشکالت  با  رویارویی  به علت  هند،  کشور 
کشور  بنای  تجدید  مسیر  در  اکنون  است،  کرده  جزم  آن ها  حل 
بسیاری  باال در  نشان دهندۀ رشد  آمارها  و  دارد  روند روبه رشدی 
سریع  رشد   )1 )نمودار  است.  آن  زیرساختی  حوزه های  از 
اقتصادی است  نیازمند توسعۀ مطلوب زیرساخت های  اقتصادی 
به ویژه در  به تأمین مالی مناسب توسعۀ زیرساخت ها،  و این امر 

ریلی،  و  جاده ای  ارتباطی  راه های  برق،  انرژی  مانند  حوزه هایی 
نیاز دارد. بخش عمومی در  بنادر  مخابرات، حمل ونقل هوایی و 
وقتی  از  اما  می کرد،  تأمین  سنتی  به صورت  را  خدمات  این  هند 
سرمایه گذاری ها رشد درخور توجهی کرد، این کار از عهدۀ دولت 
خارج شد و اجازۀ ورود بخش خصوصی، ازجمله سرمایه گذاری 

خارجی، به بخش های گوناگون داده شد. 

یرساخت های کنونی هندوستان 1-1. ز

دهم  پنج سالۀ  برنامه  های  در  هند  اقتصادی  رشد  میانگین 
)2002-2007( و یازدهم )2007-2012(، به ترتیب در حدود 
7/5 و 8 درصد بوده است. )نمودار 2( بخش زیرساخت نیز در 
سال های اخیر پیشرفت بسیاری کرده است. از  نظر اقتصاددان ها 
رشد اقتصادی باالی هند، بعد از سال 1991، نشئت گرفته از تغییر 
بیشتر  اتکای  با  باز،  اقتصاد  به سوی  رفتن  است.  دولت  سیاست 

ایفای نقش پررنگ تر بخش خصوصی که شامل  بازار،  به قدرت 
سرمایه گذاری خارجی نیز است، و بازنگری در دولت از مصادیق 

 .)Miler, 2013( این اصالحات عمده اند
طول  در  زیرساخت  بخش  در  سرمایه گذاری  میانگین 
GDP بوده است. این میزان  برنامۀ پنج سالۀ دهم 5/2 درصد 
و  است  رسیده  درصد   7/5 به  یازدهم  پنج سالۀ  برنامۀ  در 
است    GDPاز درصد   10 بعدی  پنج سال  برای   هدف گذاری 

)Dubey, 2013 :یرساخت ها در هند از سال 1991 تا 2012 )منبع نمودار 1: میزان پیشرفت ز

 )GDP یرساختی به تولید ناخالص داخلی در برنامه های دهم و یازدهم توسعۀ هند )درصدی از نمودار 2: نسبت سرمایه گذاری ز

)Planning Commission Government of India, 2014 :منبع(

3 
 

  (GDPهند )درصدي اس  ةتوسعدهم و ياسدهم هاي  سيزساختي به توليد ناخالص داخلي در بزنامه گذاري سزمايهنسبت : 2 نمودار

 
 (Planning Commission Government of India, 2014بع: )من

 
 ةبزنامت ايتن ميتشاد در    .بوده استت  GDPدرصذ  2/5دهم  ةسال پنج ةبزنامدر طول  سيزساختدر بخش  گذاري سزمايهميانگين 

 Planning) استت   GDPدرصتذ اس  10ستال بدتذي    بتزاي پتنج  گتذاري   صذ رسيذه است و هذفدر 5/7ياسدهم به  ةسال پنج

Commission Government of India, 2014) 
 

  اندر کشور هندوست  GDPبه سيزساختيهاي  گذاري سزمايهنسبت  متوسط: 3 نمودار

 
 (world bank, 2014)منبع: 

 
  دواسدهم هند ةبزنامدر  سيزساختيهاي گذاريسزمايه: 4 نمودار

 
 (ERNST, 2013)منبع: 
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 برنامه دوازدهم برنامه یازدهم برنامه دهم

.)Planning Commission Government of India, 2014(
دولت  عمومی،  بخش  منابع  محدودیت های  به  توجه  با 
توسعۀ  حوزۀ  در  خصوصی  بخش  سرمایه های  جذب  برای 
سریع  رشد  است.  کرده  فراوانی  تالش  هند  زیرساخت های 
از طریق هر دو بخش  تأمین مالی پروژه ها  نیازمند  زیرساخت ها 
افزایش تدریجی  اقدامات موجب  این  دولتی و خصوصی است. 
شده  زیرساختی  پروژه های  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
است. تاآنجاکه دولت امید دارد در طول برنامۀ پنج سالۀ دوازدهم 
یک تریلیون  بر  بالغ  که  زیرساخت ها،  توسعۀ  هزینه های  از  نیمی 

تأمین شود  از طریق بخش خصوصی  زده می شود،  دالر تخمین 
.)Geethanjali, 2012(

اولویت های توسعۀ زیرساخت، در برنامۀ یازدهم توسعۀ دولت 
هند، به ترتیب بخش های الکتریسیته، جاده ها و پل ها، مخابرات، 
خط  و  انبارها  فرودگاه ها،  بنادر،  فاضالب،  آب رسانی،  راه آهن، 
یازدهم شاهد  برنامۀ  پایاِن  لوله های نفت و گاز بوده است که در 
برق  صنعت  و  جاده ای  راه های  مخابرات،  حوزۀ  سه  در  رشد 
بوده ایم. زیرساخت های هند در بخش های حمل ونقل، فاضالب و 
برق کمبود داشته اند و نیاز جمعیت فراوانی از هند تاکنون برطرف 

)world bank, 2014 :در کشور هندوستان )منبع  GDP یرساختی به نمودار 3: متوسط نسبت سرمایه گذاری های ز

)ERNST, 2013 :یرساختی در برنامۀ دوازدهم هند )منبع نمودار 4: سرمایه گذاری های ز

3 
 

  (GDPهند )درصدي اس  ةتوسعدهم و ياسدهم هاي  سيزساختي به توليد ناخالص داخلي در بزنامه گذاري سزمايهنسبت : 2 نمودار

 
 (Planning Commission Government of India, 2014بع: )من

 
 ةبزنامت ايتن ميتشاد در    .بوده استت  GDPدرصذ  2/5دهم  ةسال پنج ةبزنامدر طول  سيزساختدر بخش  گذاري سزمايهميانگين 

 Planning) استت   GDPدرصتذ اس  10ستال بدتذي    بتزاي پتنج  گتذاري   صذ رسيذه است و هذفدر 5/7ياسدهم به  ةسال پنج

Commission Government of India, 2014) 
 

  اندر کشور هندوست  GDPبه سيزساختيهاي  گذاري سزمايهنسبت  متوسط: 3 نمودار

 
 (world bank, 2014)منبع: 

 
  دواسدهم هند ةبزنامدر  سيزساختيهاي گذاريسزمايه: 4 نمودار

 
 (ERNST, 2013)منبع: 
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4 
 

  (ياسدهم ةبزنام)سيزساختي  ةحوسکشور هنذ در  یسنجش ارتقا :5 نمودار

 
 (Secretariat for PPP and Infrastructure, 2014)منبع:  

 
 ةتومد   ةحدو  هدا  ب دص وصو د  ي     بداي  جد س مداماته   ، يدلد   هدا  مادابب ب دص ميدوم     با توجه به محدوديت  

هدا يد ب دص    ي  طاتدك هدا  مال  پدادهه  تأميننيا ماو  ها  تاماو  ضو ماتب يم .  کايه فايدين هاو تالش   ها  تاماو 
ضدوه    تاماوت ها   ب ص وصو   ي  پادهه گ ي   ماماتهيتن يلويمات موجب يفزيتص تو تج  يدلت  د وصو   يم . 

 کده بدالب بدا    ،هدا   تامداو   ةتومد  هدا   زتاده يدي يهد  نييد  ي  ه   ةمدال  پاج ةبانامکه يدل  يميو يي ي ي  طول جاآنتا .يم 
 (.Geethanjali, 2012) ضوي تأمينب ص وصو    ي  طاتك ،ضويتاتليون يال  ت يين  يه م  تک

 متوالي هایطي بزنامهدولتي و خصوصي های  گذاری سزمايه سنجش: 6 نمودار

 
 (Indian infrastructure, 2012: )مابب

 
ها، م ابايت، ها د پلها  يلکتاتسيته، جايهب صتاتيب  بهيدل  هاو،  ةتوم تا يه   ةبانامي   ، تاماو  ةها  توم يدلوت 

 ضداهو  تا يه  ةبانام پاتانِي   که ها  نف  د گا  بويه يم د وط لوله ها، ينبا ها مان ، فاضالس، بااي ، فاديگاه آهن، آس  يه
نمل، فاضدالس د  د ها  حيلها  هاو ي  ب ص تاماو  .يت  بويهي  د  ا   باق ها  جايهم ابايت،  يه ةحو مه ي   ضو 
باطاف نطدوه يمد . هييادين يتدن کيبويهدا  ضدو يلتصداي  ي          تاکاوني  هاو  فايدين د نيا  جي ي   ينو ييضتهکيبوي باق 
  د کايه يم . هماناو  ااتب ماگين  ي با م اطاه  دب ،يتگاها    ب ص
 

  (دهم و ياسدهم ةبزنام) ها گذاریاس سزمايه يسيزساختهای  بخش میشان: 7 نمودار

یرساختی )برنامۀ یازدهم(  نمودار 5: سنجش ارتقای کشور هند در حوزۀ ز

)Secretariat for PPP and Infrastructure, 2014 :منبع(

)Indian infrastructure, 2012 :نمودار 6: سنجش سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی طی برنامه های متوالی )منبع

5 
 

  (دهم ي ياسدهم ةبزوام) ها گذارياس سزمايه یسيزساختهاي  بخش میشان: 7 ومًدار

 
 (Indian Infrastructure, 2010�2012 )هٌبع: 

درصذ در بخش  58ّا در بخش هخابزات ٍ بٌادر ٍ حذٍد  گذاري سزهايِدرصذ  08بيش اس کِ  شَد هشاّذُ هيدر ًوَدار سيز 
 است. اتفاق افتادُش خصَصي بخ کوک بِّاي بزق  ًيزٍگاُ ةتَسع
 

  سيزساختی بخشدر بخش خصًصی  گذاريسزمايه: 8 ومًدار

 
 (FICCI, 2012منبع: )

 
 مالی سيزساخت  تأمیهکشًر هىذ در بخش  .1-2
هکالي   تکمهيي ّکاي   ّکا  شکزکت   اًکک هؤسسات هالي هاًٌذ ب جولِاس ؛ٍابستِ است اجشاي آى ةّوکارايي سيستن هالي بِ کارايي  
 4ّکاي سکْاهي خکا     باسًشسکتيي  شکزکت  ّکاي   بيوِ  صکٌذٍق ّاي  شزکت 3هشتزک  گذاري سزهايِّاي     باًکي  صٌذٍقغيز

 ةتَسکع دٍاسدّکن   ةرٍيککزد بزًاهک   بزاساس. هالي تمهييٍ ًْادّاي کَچک  6ٍکار فزشتياى کسب 5گذاري سزهايِّاي  صٌذٍق
بٌابزايي ٍجکَد    شَد تمهيي  ّا ٍ خاًَارّا اعن اس بٌياُ  اس بخش خصَصي بايذ اقتصادّاي گذاريسزهايِکل اس سَم  دٌٍّذ  

در عکيي    درصکذي  9بزاي حفظ ًزخ رشکذ    کارآهذ ريِگذااًذاسّا بِ سوت سزهايِيک سيستن هالي تَاًوٌذ بزاي ّذايت پس
ّکاي   هکالي پکزٍصُ   تکمهيي سيز هٌابع  ًوَداردر اهزي ضزٍري است. ًيش در اقتصاد کالى   اًذاس پس ک گذاري سزهايِحفظ تعادل 
   .شَد هشاّذُ هيياسدّن  ةهبزًااٍل  ةسالّا در سِ  يک اس آى ٌّذ ٍ سْن ّز سيزساخت

 
 
 
 

                   
3. mutual fund 
4. private equity firms 
5. venture capital funds 
6. business angels 

یرساختی از سرمایه گذاری ها )برنامۀ دهم و یازدهم( نمودار 7: میزان بخش های ز

)Indian Infrastructure, 2010-2012  :منبع(
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نشده است. همچنین این کمبودها رشد اقتصادی در بخش  های 
دیگر، مانند صنایع سنگین را با مخاطره روبه رو کرده است.

در نمودار 8 مشاهده می شود که بیش از 80 درصد سرمایه گذاری ها 
توسعۀ  بخش  در  درصد   50 حدود  و  بنادر  و  مخابرات  بخش  در 

نیروگاه های برق به کمک بخش خصوصی اتفاق افتاده است.

یرساخت  1-2. کشور هند در بخش تأمین مالی ز

به کارایی همۀ اجزای آن وابسته است؛   کارایی سیستم مالی 
ازجمله مؤسسات مالی مانند بانک ها، شرکت های تأمین مالی 
شرکت های  مشترک،1  سرمایه گذاری  صندوق    های  غیربانکی، 
خاص،2  سهامی  شرکت های  بازنشستگی،  صندوق های  بیمه، 
صندوق های سرمایه گذاری،3 فرشتگان کسب وکار4 و نهادهای 
توسعۀ  دوازدهم  برنامۀ  رویکرد  براساس  مالی.  تأمین  کوچک 
بخش  از  باید  اقتصاد  سرمایه گذاری های  کل  از  سوم  دو  هند، 
بنابراین  شود،  تأمین  خانوارها،  و  بنگاه ها  از  اعم  خصوصی، 
به  پس اندازها  هدایت  برای  توانمند  مالی  سیستم  یک  وجود 
سمت سرمایه گذارِی کارآمد، برای حفظ نرخ رشد 9 درصدی، 
اقتصاد  در  پس انداز،  ـ  سرمایه گذاری  تعادل  حفظ  عین  در 
مالی  تأمین  منابع  نمودار 9  در  امری ضروری است.  نیز  کالن 
پروژه های زیرساخت هند و سهم هر یک از آن ها در سه سالۀ 

اول برنامۀ یازدهم مشاهده می شود. 

1-2-1. بانک های تجاری داخلی

به بانک هایی اطالق می شود که خدماتی ازقبیل پذیرش سپرده ها، 

)FICCI, 2012 :یرساختی )منبع نمودار 8: سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ز

دادن وام های صنعتی و سرمایه گذاری های مستقیم را ارائه می کنند. 

1-2-2. مؤسسات تأمین مالی غیربانکی 

قانونی بانک را برآورده کنند  این  مؤسسات بدون آنکه تعریف 
در  تخصصی  خدمات  ارائۀ  )مانند  می دهند  ارائه  مالی  خدمات 
زمینۀ تأمین مالی زیرساخت، کنترل اعتبارات، مدیریت پورتفوی، 
مدیریت ریسک، مشاوره در زمینۀ سیاست گذاری و...( و اغلب 

از دریافت سپرده از مردم محروم اند.

1-2-3. شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی 

 شرکت هایی که در زمینۀ بیمه، به ویژه بیمه های بلندمدت مانند 
بازنشستگی  صندوق های  همچنین  و  دارند  فعالیت  عمر،  بیمۀ 
است  بلندمدت  سپرده های  جنس  از  سپرده هایشان  آنکه  به علت 
زیرساخت،  توسعۀ  صندوق های  در  سرمایه گذاری  با  می توانند 
ضمن شرکت در تأمین مالی پروژه های زیرساخت، به دنبال کسب 

درآمد و حفظ ارزش سپرده هایشان باشند. 

1-2-4. استقراض تجاری خارجی1

برای تسهیل دسترسی شرکت ها و متصدیان بخش دولتی به پول 
خارجی در هند استفاده می شود. ECB شامل وام های بانک های 
تضمینی،  ابزارهای  فروشندگان،  و  خریداران  اعتبارات  تجاری، 
تجاری بخش  و قرض  از مؤسسه های رسمی صادرات  اعتبارات 
این  از  بااین حال،  بین المللی است.  مالی  نهادهای  از  خصوصی 

ابزار برای سرمایه گذاری در بازار بورس استفاده نمی شود.

1. Mutual fund
2. Private equity firms
3. Venture capital funds
4. Business angels1. External Commercial Banking (ECB)
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1-2-5. سرمایه گذاری مستقیم خارجی1 و فروش سهام

سرمایه گذاران  داخلی،  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص   افزون بر 
زمینۀ  در  فعال  با خرید سهام شرکت های  نیز می توانند،  خارجی 
زیرساخت، در بازار بورس هند فعالیت کنند. قانوْن سقف سهم 

سرمایه گذاران خارجی را 79  درصد تعیین کرده است. 

1-2-6. بودجه

درصد،   45 حدود  یعنی  مالی،  اعتبارات  از  زیادی   بخش 
ــ  مرکزی  و  ایالتی  بودجۀ  از  اعم  ــ  بودجه ای  حمایت های  را 
تأمین می کند. 41درصِد بقیه را استقراض از بانک های تجاری، 
شرکت های تأمین مالی غیربانکی، شرکت های بیمه و استقراض 
از  باقی مانده،  تجاری خارجی تشکیل می دهد و فقط 14 درصِد 
می شود  تأمین  خارجی  مستقیم  سرمایه گذارِی  و  سهام  فروش 

.)Indian Economy, 2013(

2. ساختار اقتصاد استرالیا

ساختار اقتصادی استرالیا متأثر از سیاست های اقتصاد بازار آزاد 
است. حدود دو سوم از تعامالت اقتصادی بین المللی این کشور با 
کشورهای آسیا و اقیانوسیه، ازجمله چین، کرۀ جنوبی و هند است. 
استرالیا سیزدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و جزو معدود کشورهای 
است.  ندیده  چندانی  آسیب  اخیر  بحران  در  که  است  پیشرفته 
استرالیا کشوری پهناور و با تراکم جمعیتی پایین است. مساحت 
آن تاحدودی با مساحت ایاالت متحدۀ امریکا برابر است و حدود 
23 میلیون نفر جمعیت دارد. پیش بینی شده است که جمعیت آن 
مجمع  گزارش  براساس  برسد.  نفر  میلیون   36 به   2050 سال  تا 
جهانی اقتصاد، مهم ترین علت پیشرفت استرالیا وجود نظام مالی 

1. FDI

)Indian Economy, 2013 :یرساخت )2012( )منبع نمودار9: منابع تأمین مالی پروژه های ز  
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کارآمد )رتبۀ ششم دنیا( است و نیز اینکه نظام بانکی آن چهارمین 
نظام بانکی دنیاست. مردم این کشور باالترین سطح تحصیالت را 
در جهان دارند. پنج دانشگاه این کشور در میان صد دانشگاه برتر 
دنیا قرار دارد. همچنین مردمی با زبان های مختلف در این کشور 

.)National Infrastructure Plan, 2014( زندگی می کنند

یرساخت  2-1. استرالیا در بخش بازار ز

در  زیرساختی  پروژه های  اجرای  مالی  تأمین  وظیفۀ  آغاز،  از 
دهۀ 1990،  اواسط  از  اما  است،  داشته  برعهده  دولت  را  استرالیا 
مالی  تأمین  در  نیز  بخش  این  خصوصی،  بخش  قدرت گرفتن  با 
دهۀ  در  است.  داشته  چشمگیری  مشارکت  زیرساختی  پروژه های 
گذشته بازار زیرساخت ها در استرالیا رشد بی سابقه ای را تجربه کرده 
است. این رشد به علت منابع معدنی، هزینه های محرک اقتصادی 
در سال 2010  استرالیا  از سیل شرق  بازسازی های پس  و  دولت 
و 2011 بوده است. پیش بینی شده است که روند این رشد ادامه 
داشته باشد و بنابراین، تقاضا برای زیرساخت های جدید نیز باقی 
خواهد ماند. نمودار 10 نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری در 

بخش حمل ونقل بیشتر برعهدۀ دولت بوده است.
در سال 2010ـ2011  که  است  داده شده  نشان   11 نمودار  در 
بیشترین سرمایه گذاری بخش عمومی به ترتیب در حوزۀ راه )35 

درصد(، برق )21 درصد( و راه آهن )14 درصد( بوده است.
نمودار 12 نشان می دهد روند سرمایه گذاری در همۀ حوزه ها 
رو به افزایش بوده است. همچنین بیشترین سرمایه گذاری های 
است  بوده  حمل و نقل  حوزۀ  در  کشور  این  در   زیرساختی 

.)Yearbook 2013, 2014(

یرساخت  2-2. استرالیا در بخش تأمین مالی ز

اقتصادی،  تحلیل های  بخش،  این  فعالیت های  ازجمله 
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 بودجه (1-2-6
ٕٔاعناسبَدجــإّإبَدجِحواٗترا،درصذ54ٗعٌٖحذٍد،اساعتباراتهالٖسٗادٕبخص تـمه٘يـــاٗـالتٍٖهززـش

ب٘وـٍِاسـتقزاضّـإبـاًيٖ،ضـززتزهـالٖي٘تـمه٘يّإتجارٕ،ضززتّإاستقزاضاسباًکراِبق٘درصذ54ِ.زٌذهٖ
ٖتـمه٘يخـارجٖهستق٘نگذارِٕسزهاٍِٗاسفزٍشسْام،هاًذُباقٖدرصذِ45فقطٍدّذتطي٘لهٖتجارٕخارجٖ ضـَدهـ

(Indian Economy, 2013). 

 اياقتصاد استرال ساختار .2

الوللـٖاٗـيتعـاهتتاقتصـادٕبـ٘ياسحذٍددٍسـَم.استّإاقتصادباسارآسادس٘استهتمثزاسساختاراقتصادٕاستزال٘ا
ٍجـشٍسـتادبشرگدً٘اس٘شدّو٘ياقتصاستزال٘اجٌَبٌٍّٖذاست.ٓززاسجولِچ٘ي،،زطَربازطَرّإآس٘اٍاق٘اًَسِ٘

ٕ.ُاستهعذٍدزطَرّإپ٘طزفتِاستزِدربحزاىاخ٘زآس٘بچٌذاًًٖذٗذ ـ٘بـاتـزازنجوعٍپٌْـاٍراستزال٘ازطـَر ٖت
ٌٖـ٘بص٘پدارد.ت٘جوعه٘لَ٘ىًفز32حذٍدٍاستبزابزايهزٗآهتحذاالتٗاهساحتتاحذٍدٕباآىهساحتياست.ٗ٘پا

علـتيٗتـزهْـن،اقتصـادٖگـشارشهجوـججْـاًاسـا بزَىًفزبزسذ.٘ل٘ه23بِ3242تاسالآىت٘زِجوعاستضذُ
هزدمست.ا٘دًٖيًظامباًي٘چْارهآىًٖظامباًي٘شاٌٗيًٍِاستا(٘ضطندًٔرتب)زارآهذالًٖظامهاٍجَد٘طزفتاستزال٘پ
د.اقـزاردار٘ـصـذداًطـگاُبزتـزدًدره٘ـاىيزطـَرٗپٌجداًطگاُادرجْاىدارًذ.تترا٘يسطحتحصٗباالتزيزطَرٗا

(.National Infrastructure Plan, 2014)زٌٌذسًذگٖهٖدراٗيزطَرهختلفّٕاباسباىٖهزدهيٌّ٘وچ

  زیرساختبازار در بخش استراليا  .2-1

بـا،4992ٔدّـاساٍاسـط،اهااستُداضتِبزعْذدٍلتراسٗزساختٖدراستزال٘اّإاجزإپزٍصُهالٖتمه٘يٍظ٘فٔ،اسآياس
ٔدّـدرداضـتِاسـت.چطوگ٘زٕهطارزتسٗزساختّٖإهالٖپزٍصُتمه٘يدرگزفتيبخصخصَصٖ،اٗيبخصً٘شقذرت

هحـز ّـإٌِّٗش،ٖهٌابجهعذًعلتيرضذبِٗاراتجزبِززدُاست.ٕاسابقِٖارضذب٘استزالّادرسٗزساختگذضتِباسار
يٗارًٍذضذُاستزٌِٖ٘بص٘پت.بَدُاس3244ٍ3242ادرسال٘لضزقاستزال٘پساسسّإٕدٍلتٍباسساسٕاقتصاد

زِافـشاٗصدّذًوَدارسٗزًطاىهٖخَاّذهاًذ.ٖباقً٘شذٗجذّٕاسٗزساختٕتقاضابزا،يٗابٌابزرضذاداهِداضتِباضذٍ
است.بَدُدٍلتبزعْذًٍٓقلب٘طتزدربخصحولگذارٕسزهاِٗ

 
  )سهم بخش دولتي و بخش خصوصي( نقلو حمل ةحوزهاي زیرساختي مالي پروژه تأمين: 11 نمودار

 
(The Victorian Department of Treasury and Finance…, 2012)هٌبج:

 
ٓحـَسدرتزت٘ببِبخصعوَهٖگذارٕاِٗسزهب٘طتزٗي3244ـ3242درسالضَد،هٖهطاّذُطَرزِدرًوَدارپاٗ٘يّواى
.بَدُاست(درصذ45)آّيٍراُ(درصذ34)بزق،(درصذ24)راُ

یرساختی حوزۀ حمل ونقل )سهم بخش دولتی و بخش خصوصی(  نمودار 10: تأمین مالی پروژه های ز

(The Victorian Department of Treasury and Finance…, 2012 :منبع(

یرساختی دولتی حوزه های مختلف  نمودار 11: میزان سرمایه گذاری ز

(Investment in Australian Infrastructure 2014 :منبع(
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 هاي مختلف حوسه دولتی سيزساختیگذاري سزمايه میشان: 11 ومودار

 
Source: Investment in Australian Infrastructure 2014 

 
ي ٗطترز ٘ي بّ٘وچٌ ص بَدُ است.ٗبِ افشا رٍّا  حَسُ ّٔودر  گذارٕ سزهاِٗرًٍذ  ضَد،ٖ ز هطاّذُ هٗطَر کِ در ًوَدار س ّواى
 (.Yearbook 2013, 2014) بَدُ استًقل ٍ  حول ٓحَسي کطَر در ٗدر ا سٗزساخرّٖإ  گذارٕ سزهاِٗ

 
 هاي مختلف گذاري حوسهرووذ میشان سزمايه: 11 ومودار

 
Source: Yearbook 2013, 2014 

 
 زساخت يس یمال تأمیهدر بخش استزالیا . 1-1

ّتإ   طزفت٘هٌظَر پ بِ ٍ است ٍ ارقام آهار ٍٖ بزخ ٖپضٍّط ّٕا گشارش ،ٕاقرصادّإ  ل٘تحل ،اٗي بخص ّإ فعال٘تاسجولِ 
 .ضَد هٖاسرفادُ اس آى ص درک جاهعِ ٗدٍلت ٍ افشا سٗزساخرّٖإ  است٘س
 
 مالی تأمیهو استزالیا  .1-3

باسگطت سزهاِٗ هوکتي   .3؛ اًذ هذت طَالًٖ. 2؛ بس٘ار باالٖٗ دارًذ ّٔشٌٗ. 1سِ ٍٗضگٖ بس٘ار هْن دارًذ: سٗزساخرٖ ٕ ّا پزٍصُ
 إ هثال جتادُ  زإ)ب اًذ جولِ کوبَد تقاضا هَاجِّاٖٗ اس رٗسک باً٘ش در بزخٖ هَارد . 4 ؛ّا پس اس آغاس پزٍصُ باضذ است سال
ٖ ٍ  ستت ّا ّإ عبَرٕ اس آى کورتز اس تخوت٘ي   تعذاد اتَهب٘لهخرلف  عللبِ  اها ،ضَد ساخرِ هٖ ِ  تَاًتذ  ًوت ّتإ بختص   ّشٌٗت

   :داضرِ باضذرا ّا  ضگٖاٗي ٍٗهالٖ بکٌذ باٗذ  تأه٘يّا را  آى قصذ داردًْادٕ کِ خصَصٖ را جبزاى کٌذ(. 
ِ . 3 ؛ًذاضرِ باضذ  بزإ باسگطت سزهاِٗ عجلِ. 2؛ داضرِ باضذ سٗادٕهٌابع هالٖ . 1 ّتا را تحوتل کٌتذ.     ًحتَٕ رٗستک   برَاًذ بت

ّتا ٍ   باسًطستريٖ، باًتک  ّتإ   هثتل صتٌذٍ    ،ادّإ بس٘ار بشرگ خصَصٖبِ دٍلت ٍ ًّْا را دارًذ  ٍٗضگٖاٗي ًْادّاٖٗ کِ 
دٍلتت ً٘تاس دارًتذ تتا      بِ کوکپَضص رٗسک تقاضا  هاًٌذضًَذ. ّو٘ي ًْادّإ خصَصٖ ً٘ش بِ تسْ٘التٖ  ّا هحذٍد هٖ ب٘وِ

 هتَرد ّاٗطاى را بِ اٗتي   بخطٖ اس داراٖٗ فقططب٘عٖ است کِ  ًْاٗت ً٘شهالٖ ٍارد ضًَذ ٍ در تأه٘ياًي٘شُ داضرِ باضٌذ در اٗي 
 ٖهٌتابع هتال  کتِ   ًْٖٗادّتا  اغلت   .پزٍصُ استت  آغاساٍل هزبَط بِ  ٔهزحل :استدٍ هزحلِ ضاهل  ٖهال تأه٘ياخرصاظ دٌّذ. 

 ٔهزحلت  ضَد.ٖ اعربار گفرِ ه تأه٘يي هزحلِ ٗبِ ا کٌٌذ کِ اصطالحاً تأه٘ياًجام پزٍصُ را ّإ  ٌِٗضًَذ ّشٖ هرعْذ هدارًذ بشرگ 
 تتأه٘ي اً ي هَرد اصتطالح ٗکِ ا اجزاپس اس  ٖ هال  کٌٌذٓ تأه٘يٍ کس  سَد ًْاد  ٕگذارِٗجبزاى سزها ًٓحَبِ  است دٍم هزبَط

(Yearbook 2013, 2014 :نمودار 12: روند میزان سرمایه گذاری حوزه های مختلف )منبع
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به منظور  و  است  ارقام  و  آمار  برخی  و  پژوهشی  گزارش های 
پیشرفت های سیاست های زیرساختی دولت و افزایش درک جامعه 

از آن استفاده می شود.

2-3. استرالیا و تأمین مالی

هزینۀ   .1 دارند:  مهم  بسیار  ویژگی  سه  زیرساختی  پروژه های 
سرمایه  بازگشت   .3 طوالنی مدت اند؛   .2 دارند؛  باالیی  بسیار 
ممکن است سال ها پس از آغاز پروژه باشد؛ 4. در برخی موارد 
مثال  )برای  مواجه اند  تقاضا  کمبود  ازجمله  ریسک هایی  با  نیز 
اتومبیل های  تعداد  مختلف  علل  به  اما  می شود،  ساخته  جاده ای 
عبوری از آن کمتر از تخمین هاست و نمی تواند هزینه های بخش 
خصوصی را جبران کند(. نهادی که قصد دارد آن ها را تأمین مالی 

بکند باید ویژگی ها زیر را دارا باشد: 
1. منابع مالی زیادی داشته باشد؛ 

2. برای بازگشت سرمایه عجله  نداشته باشد؛ 
3. بتواند به نحوی ریسک ها را تحمل کند. 

نهادهای  و  دولت  به  دارند  را  ویژگی ها  این  که  نهادهایی 
بسیار بزرگ خصوصی، مثل صندوق های بازنشستگی، بانک ها 
به  نیز  خصوصی  نهادهای  همین  می شوند.  محدود  بیمه ها  و 
تسهیالتی مانند پوشش ریسک تقاضا به کمک دولت نیاز دارند 
تا انگیزه داشته باشند در این تأمین مالی وارد شوند و درنهایت 
نیز طبیعی است که فقط بخشی از دارایی هایشان را به این مورد 
اختصاص دهند. تأمین مالی شامل دو مرحله است: مرحلۀ اول 
مربوط به آغاز پروژه است. اغلب نهادهایی که منابع مالی بزرگ 
که  کنند  تأمین  را  پروژه  انجام  هزینه های  می شوند  متعهد  دارند 
اعتبار گفته می شود. مرحلۀ دوم  تأمین  این مرحله  به   

ً
اصطالحا

نهاد  سود  کسب  و  سرمایه گذاری  جبران  نحوۀ  به  است  مربوط 
تأمین   

ً
اصطالحا مورد  این  که  اجرا  از  پس  تأمین کنندۀ  مالی  

مالی سرمایه گذاری های  تأمین  برای  گفته می شود. دولت  مالی 
آن ها  کسب  برای  و  است  مالی  منابع  نیازمند  زیرساختی 

اوراق  زیرساخت،  صندوق های  مالیات،  طریق  از  می تواند 
زیرساختِی  دارایی های  فروش  و  فروش سهام  )قرضه(  مشارکت 
خاطرنشان  باید  نیز  مالی  تأمین  درمورد  کند.  اقدام  آماده شده 
استفاده کنندگان  یا  می دهد  انجام  را  کار  این  دولت  یا  که  کرد 
یعنی  دوم،  روش  می پردازند.  را  آن  هزینۀ  پروژه  خروجی  از 
می شود  باعث  استفاده کنندگان،  طریق  از  هزینه  پرداخت 
یابد  کاهش  بسیار  پروژه ها  این  اجرای  برای  دولت   هزینه های 
)Infrastructure Finance Working Group, 2013(. در 
این بخش از مقاله گزارش مختصری از وضعیت نهادهای مالی 

استرالیا و نقش بخش دولتی و خصوصی داده می شود.

ین نهادهای مالی استرالیا 2-4. مهم تر

بیمه ها )عمومی  بانک ها،  استرالیا  نهادهای مالی در  مهم ترین 
صندوق های  )ازجمله  وجوه  مدیریت  صندوق های  و  عمر(  و 
بازنشستگی( هستند. در نمودار 13 میزان دارایی های آن ها مقایسه 
در  کمی  سهم  دیگر  نهادهای  نمودار،  این  براساس  است.  شده 

مسائل مالی دارند؛ به همین علت از آن ها صرف نظر می شود.

در ادامه هریک از این سه نهاد را به اختصار شرح خواهیم داد.

2-4-1. استرالیا در بخش نظام بانکی

در آوریل 2013، چهار بانک بزرگ استرالیا از نظر ارزش سرمایۀ 
بانکی  نظام  داشت.  قرار  جهان  برتر  بانک  بیست  بین  در  بازاری 
استرالیا به شدت متمرکز است و این موضوع در طی چند دهه اتفاق 
و کل  درآمد  مانند حجم سپرده ها،  معیارهای مهم  از  است.  افتاده 
بازار  سهم  درصد   80 از  بیش  استرالیا  بزرگ  بانک  چهار  دارایی، 

سیستم  در  امر  این   .)14 )نمودار  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
بانک اصلی  استرالیا چهار  بانکی  نظام  دارد.  باالیی  اهمیت  بانکی 
از  عبارت اند  بانک ها  این  دارند.  دست  در  را  بازار  که  دارد  مهم  و 
شرکت بانک داری وستپک )WBC(، بانک مشترک المنافع استرالیا 
)CBA(، بانک ملی استرالیا )NAB(، گروه بانک داری با مسئولیت 

)Infrastructure Australia, 2013 :نمودار 13: سنجش دارایی های نهادهای مختلف مالی )منبع
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تَاًدذ   يّب ه وسب آى یبزا ٍاست  يبسهٌذ هٌببغ هبلیً يزسبختيس یّبیگذارِيسزهب يهبل تأهیي بزایدٍلت  ضَد. يگفتِ ه يبله
ضدذُ   آهدبدُ  يِزسدبخت يسّدبی   يدي ٍ فزٍش دارافزٍش سْبم  )لزضِ( اٍراق هطبروت زسبخت،يسّبی  صٌذٍق بت،یك هبلياس طز

 يوٌٌدذگبى اس خزٍ د   ب اسدتفبدُ يد دّدذ   يي وبر را اًجبم هد يب دٍلت ايًطبى وزد وِ خبطز ذيش ببیً يهبل تأهیيرهَرد د الذام وٌذ.
 یدٍلت بدزا ّبی  ٌِيضَد ّش يببػث ه ،وٌٌذگبى استفبدُ اس طزيكٌِ يپزداخت ّش يؼٌي ،رٍش دٍم پزداسًذ. يرا ه آىّشيٌة  پزٍصُ

ِ اس بخدص  ايدي   در (.Infrastructure Finance Working Group, 2013) ببدذ يبر وبّص یبسّب  ي پزٍصُيا  زایا گدشارش   همبلد
 .ضَد يدادُ هٍ ًمص بخص دٍلتي ٍ خصَصي ب یاستزال يهبل یّبدت ًْبیاس ٍضؼ یهختصز

 
 اياسترال يهال ين نهادهايتر ههن .2-4

ّدبی    ولدِ صدٌذٍق  )اس ت ٍ دَُ يزيهدذ ّدبی   ٍ صدٌذٍق  ٍ ػوز( ي)ػوَه ّب بیوِ ّب، ببًهب یدر استزال يهبل یي ًْبدّبيتز هْن
 يسدْن وود  گز يد یًْبدّب ،ري ًوَدايابزاسبس  .ضذُ استسِ يهمب ّب آى یّب ييشاى دارایهز يًوَدار سدر  .ّستٌذ (يببسًطستگ
 .ضَد هي ًظز صزفّب  اس آى ؛ بِ ّویي ػلتدارًذ هبلي در هسبئل

 
 هاي نهادهاي هختلف هالي دارايي سنجش: 31 نوودار

 
 (Infrastructure Australia, 2013)هٌبغ: 

 
 داد. خَاّینضزح  اختصبر بِرا ي سِ ًْبد يه اس ايدر اداهِ ّز

 
 ينظام بانکدر بخش  استراليا( 2-4-3

ظدبم  . ًلدزار داضدت  ببًه بزتدز  ْدبى   بیست ببساری در بیي سزهبية چْبر ببًه بشري استزالیب اس ًظز ارسش  ،3102در آٍريل 
ّدب،   سپزدُحجن  هبًٌذاس هؼیبرّبی هْن  چٌذ دِّ اتفبق افتبدُ است. يطش است ٍ ايي هَضَع در ضذت هتوزو ببًىي استزالیب بِ

ن در سیستدادُ است. ايي اهز ظ برا بِ خَد اختصدرصذ سْن ببسار  01بیص اس ببًه بشري استزالیب  چْبر ،درآهذ ٍ ول دارايي
اًدذ   ػببرت ّب . ايي ببًهوِ ببسار را در دست دارًذ داردٍ هْن  يببًه اصل چْبرب یاستزال يًظبم ببًى. دارد اّویت ببالييببًىي 

 یدار گدزٍُ ببًده  ، (NAB) بیاستزال يببًه هل، (CBA) بیالوٌبفغ استزال هطتزنببًه ، (WBC) ٍستپه یدار ضزوت ببًه اس
بدب   وٌٌدذ.  يت هد يزيب هذیاستزال يًظبم هبلّب را در  ييدرصذ دارا 01ّب  ببًهايي . (ANZَسلٌذ )یب ٍ ًیت هحذٍد استزالیبب هسئَل
 گفتٌدي اسدت  ي یّوچٌ. اًذ بر هْنیب بسیاستزال يًظبم ببًى یبزا ،وِ در التصبد دارًذ يٍ ًمطايي چْبر ببًه  گستزدگيتَ ِ بِ 

 درخدَر  گدذاری  سزهبيِ ػوذُ،ّبی  يهبل تأهیيِ بز ی ولِ تىاس ؛دارًذ يبر هطببْیوبر بسٍ وسبّبی  هذلي چْبر ببًه بشري يا
ي هَضدَع ببػدث   يوِ ا يهبل تأهیي ولِ هطبٍر اس ،يببًى یّب تیذى بِ فؼبلیبخط ( ٍ تٌَعITاطالػبت ) یز در فٌبٍریتَ ِ اخ
 .(Australian Prudential Regulation Authority, 2013) ب ضذُ استّ   سهيگزفتي ر ضذت
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محدود استرالیا و نیوزلند )ANZ(. این بانک ها 60 درصد دارایی ها 
را در نظام مالی استرالیا مدیریت می کنند. با توجه به گستردگی این 
چهار بانک و نقشی که در اقتصاد دارند، برای نظام بانکی استرالیا 
بسیار مهم اند. همچنین گفتنی است این چهار بانک بزرگ مدل های 
مالی های  تأمین  بر  تکیه  ازجمله  دارند؛  مشابهی  بسیار  کسب وکار 
 )IT( عمده، سرمایه گذاری درخور توجه اخیر در فناوری اطالعات
و تنوع بخشیدن به فعالیت های بانکی، ازجمله مشاور تأمین مالی که 
 Australian( این موضوع باعث شدت گرفتن ریسک   ها شده است

.)Prudential Regulation Authority, 2013

2-4-2. استرالیا در بخش بیمه

آن  بانکی  نظام  مانند  استرالیا  عمر  و  عمومی  بیمۀ  بخش های 
بسیار متمرکزند. در هر دو بخش عمر و عمومی، سه شرکت بزرگ 
60 درصد بازار را در اختیار دارند )نمودار 15( این تمرکز در دو دهۀ 
گذشته افزایش یافته است. استرالیا صنعت بیمۀ پیچیده و پایداری 
دارد. صنعت بیمه به خوبی تأمین مالی می شود و در مقابل بالیای 
طبیعی پی در پی ایستادگی کرده است. از نظر ارزش بازاری هر دو 

شرکت QBE و IAG بین ده شرکت بیمۀ عمومی دنیا قرار دارند. 

2-4-3. استرالیا در بخش صندوق ها

صندوق های بازنشستگی درحال حاضر حدود 1/6 هزار میلیارد 
دالر را مدیریت می کنند که 61 درصد آن در صندوق های صنعت 
صندوق های  در  نیز  دیگر  درصد   30 دارند.  قرار  خرده فروشی  و 
سهم  دارند.  قرار   )SMSFs( مدیریتی  ــ  خود  بازنشستگی 
یافته  افزایش  اخیر  سال های  در  مدیریتی  ــ  خود  صندوق های 
 APRA باشد.  داشته  ادامه  روند  این  می رود  انتظار  و  است 
امر  این  می کنند.  تنظیم  را  خرده فروشی  و  صنعت  صندوق های 
دارایی ها  کنترل  در  سخت گیرانه ای  مدیریت  است  داده  نشان 
سیستم  چهارمین  شامل  استرالیا  دارد.  وجود  ریسک  کنترل  و 
گستردگی  علت  به  موضوع  این  و  است  جهان  در  صندوق ها 
روند  می رود  انتظار  است.  کشور  این  در  بازنشستگی  بخش 
گسترش این بخش به علت شرایط کل اقتصاد و همچنین افزایش 
باشد  داشته  ادامه  به 12 درصد  از 9   )SG( بازنشستگی   تضمین 

.)Investment in Australian Infrastructure, 2013(

2-5. استرالیا در بخش بودجه

سرمایه گذاری زیرساخت ها در استرالیا در چهار دهۀ گذشته، 

)Improving Australia’s Financial Infrastructure, 2013 :نمودار 14: سهم دارایی های بانک های مختلف استرالیا )منبع
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  هاي مختلف استراليابانکهاي  دارايي سهم: 44 نمودار

 
Source: Improving Australia’s Financial Infrastructure, 2013 

 
 مهيبخش باستراليا در  (2-4-2

 سِ شزکت بشرگ ،ش عوز ٍ عوَهيّز دٍ بخ در. ًذبسيار هتوزکش آىهاًٌذ ًظام باًکي  عوَهي ٍ عوز استزاليا ةبيوّاي  بخش
 يذاري  ذُ ٍ پاي  چيپ ةبيو  صٌعت ا ياستزالگذشتِ افشايش يافتِ است.  ةدّدرصذ باسار را در اختيار دارًذ. ايي توزکش در دٍ  00
 ياس ًظ ز ارس  ب اسار   کزدُ اس ت.  يستادگيا يپ در پي يعيطب يايشَد ٍ در هقابل بال يه يهال تأهيي يخَب بِوِ يصٌعت ب .دارد
  ا قزار دارًذ.يدً يعوَه ةبيوشزکت  دُي يب QBE  ٍIAGدٍ شزکت  ّز
 

  عمرهاي  بيمههاي  دارايي: 45 نمودار

 
Source: Improving Australia’s Financial Infrastructure, 2013 

 
 ها وقصنذاستراليا در بخش  (2-4-3

ّ اي   درص ذ آى در ص ٌذٍق   01ذ ک ِ  ٌ  کٌ يت هيزيارد دالر را هذيليّشار ه 0/1درحال حاضز حذٍد  يباسًشستگّاي  صٌذٍق
 ( ق زار دارً ذ.  SMSFs) يتيزيه ذ     خَد يباسًشستگّاي  در صٌذٍقًيش گز يدرصذ د 30قزار دارًذ.  يفزٍش صٌعت ٍ خزدُ
 APRA اداهِ داش تِ باش ذ.  ي رًٍذ يرٍد ا يٍ اًتظار ه افتِ استيش يز افشاياخ يّا در سال يتيزيهذ   خَدّاي  سْن صٌذٍق
ّ ا ٍ   داراي ي در کٌت زل   يا زاًِيگ سخت هذيزيتًشاى دادُ است ايي اهز  کٌٌذ. هين يتٌظ را يفزٍش خزدُصٌعت ٍ  يّاصٌذٍق
بخ ش   گس تزدگي  عل ت ايي هَضَع بِ  ٍ استّا در جْاى  صٌذٍقچْارهيي سيستن شاهل . استزاليا داردد ٍجَسک يکٌتزل ر

افشايش تض ويي  شزايط کل اقتصاد ٍ ّوچٌيي  علتايي بخش بِ  گستز رٍد رًٍذ  باسًشستگي در ايي کشَر است. اًتظار هي
 .(Investment in Australian Infrastructure, 2013) درصذ اداهِ داشتِ باشذ 12بِ  9( اس SGباسًشستگي )

 
 بودجهاستراليا در بخش  .2-5

ل يي کش َر را تش ک  ي  ا يداخل   صذ ًاخ ال ي  درصذ تَل 0 حذٍد ،گذشتِ ةا در چْار دّيّا در استزال زساختيس گذاري سزهايِ
ش يب ِ ب    2009ٍ در سال  يافتش يافشارفتِ  رفتِ ،1990 ةاس اٍاسط دّ ،ّا گذاري سزهايِي يا اس يسْن بخش خصَص دّذ. يه
تا قبل اس  ،يش سْن بخش خصَصيافشا .کاّش يافتدرصذ  50 سيزبِ  ،يجْاً يلبحزاى ها علت بِ ،پسس ذ.يدرصذ رس 55اس 

ِ ش يي اف شا يٍ ّوچٌ ي( فذرال ٍ هحلGTE) يدٍلت يباسرگاً يّا شزکت گذاري سزهايِکاّش  علت بِ ،2009  گ ذاري  س زهاي
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 ها وقصنذاستراليا در بخش  (2-4-3

ّ اي   درص ذ آى در ص ٌذٍق   01ذ ک ِ  ٌ  کٌ يت هيزيارد دالر را هذيليّشار ه 0/1درحال حاضز حذٍد  يباسًشستگّاي  صٌذٍق
 ( ق زار دارً ذ.  SMSFs) يتيزيه ذ     خَد يباسًشستگّاي  در صٌذٍقًيش گز يدرصذ د 30قزار دارًذ.  يفزٍش صٌعت ٍ خزدُ
 APRA اداهِ داش تِ باش ذ.  ي رًٍذ يرٍد ا يٍ اًتظار ه افتِ استيش يز افشاياخ يّا در سال يتيزيهذ   خَدّاي  سْن صٌذٍق
ّ ا ٍ   داراي ي در کٌت زل   يا زاًِيگ سخت هذيزيتًشاى دادُ است ايي اهز  کٌٌذ. هين يتٌظ را يفزٍش خزدُصٌعت ٍ  يّاصٌذٍق
بخ ش   گس تزدگي  عل ت ايي هَضَع بِ  ٍ استّا در جْاى  صٌذٍقچْارهيي سيستن شاهل . استزاليا داردد ٍجَسک يکٌتزل ر

افشايش تض ويي  شزايط کل اقتصاد ٍ ّوچٌيي  علتايي بخش بِ  گستز رٍد رًٍذ  باسًشستگي در ايي کشَر است. اًتظار هي
 .(Investment in Australian Infrastructure, 2013) درصذ اداهِ داشتِ باشذ 12بِ  9( اس SGباسًشستگي )

 
 بودجهاستراليا در بخش  .2-5

ل يي کش َر را تش ک  ي  ا يداخل   صذ ًاخ ال ي  درصذ تَل 0 حذٍد ،گذشتِ ةا در چْار دّيّا در استزال زساختيس گذاري سزهايِ
ش يب ِ ب    2009ٍ در سال  يافتش يافشارفتِ  رفتِ ،1990 ةاس اٍاسط دّ ،ّا گذاري سزهايِي يا اس يسْن بخش خصَص دّذ. يه
تا قبل اس  ،يش سْن بخش خصَصيافشا .کاّش يافتدرصذ  50 سيزبِ  ،يجْاً يلبحزاى ها علت بِ ،پسس ذ.يدرصذ رس 55اس 

ِ ش يي اف شا يٍ ّوچٌ ي( فذرال ٍ هحلGTE) يدٍلت يباسرگاً يّا شزکت گذاري سزهايِکاّش  علت بِ ،2009  گ ذاري  س زهاي

)Improving Australia’s Financial Infrastructure, 2013 :نمودار 15: دارایی های بیمه های عمر )منبع
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تشکیل  را  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   6 حدود 
می دهد. سهم بخش خصوصی از این سرمایه گذاری ها، از اواسط 
از  بیش  به  در سال 2008  و  یافت  افزایش  رفته رفته  دهۀ 1980، 
زیر  به  جهانی،  مالی  بحران  به علت  سپس،  رسید.  درصد   55
قبل  تا  افزایش سهم بخش خصوصی،  یافت.  50 درصد کاهش 
بازرگانی  شرکت های  سرمایه گذاری  کاهش  به علت   ،2008 از 
دولتی )GTE( فدرال و محلی و همچنین افزایش سرمایه گذاری 
علت  دو  به  مسیر  این  است.  بوده  خصوصی  بخش  زیرساختی 
طی شده است: اول به علت خصوصی سازی های عمدۀ دولت ها 

با سرمایه گذاری بخش  درطول زمان و دوم رونق شدید معدن ها 
نمودار  راه ها(. در  و  بندرها  خصوصی در حوزۀ حمل ونقل )مثل 
16 سهم دولت ها و GTEهای محلی و فدرال در تأمین مالی های 
عمدۀ زیرساختی نشان داده شده است. براساس این نمودار، میزان 
زمان  طِی  در  و  است  اندک  فدرال  دولت  مستقیم  سرمایه گذاری 
بیشتر  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را   GDP از  ثابتی  درصد 
است  گفتنی  است.  شده  متمرکز  آموزش  و  سالمت  بخش  در 
دولت  انتقالی  پرداخت های  از  محلی  دولت های  اصلی  درآمد 
فدرال به دست می آید. افزایش سرمایه گذاری دولت های محلی از 

 GDP یرساختی به صورت درصدی از نمودار 16: سهم دولت ها و GTEهای مرکزی و محلی در سرمایه گذاری ز

)Financing Infrastructure, 2013 :منبع(

11 
 

ّتا   دٍلتت  ٓعوذّإ ٕ ساسٖ خصَص علت بِ اٍل ضذُ است: ٖط علتز بِ دٍ ٘ي هسٗا بَدُ است. ٖبخص خصَص ٖزساختٗس
 در .ّتا   )هثت  بٌتذرّا ٍ راُ   ًٍقت   حوت   ٓدر حتَس  ٖبخص خصَص گذارٕ سزهاِّٗا با  ذ هعذىٗرًٍق ضذ دٍمدرطَل سهاى ٍ 

اٗي  بزاساط ًطاى دادُ ضذُ است. ٖزساختٗس ٓعوذّإ ٖ هال تأه٘يٍ فذرال در  ٖهحل ّٕاGTEّا ٍ  تز سْن دٍلًٗوَدار س
 را بِ خَد اختصتاظ دادُ  GDPسهاى درصذ ثابتٖ اس  طِٖدر  هستق٘ن دٍلت فذرال اًذک است ٍ گذارٕ سزهاِٗه٘شاى  ،ًوَدار
ّتإ   ّتإ هحلتٖ اس دزداختت    درآهذ اصلٖ دٍلتت  گفتٌٖ است .ٍ ب٘طتز در بخص سالهت ٍ آهَسش هتوزکش ضذُ است است

ّتإ   تَاًذ بِ دزداختت  هٖ 2002 تا 2002ّإ هحلٖ اس سال  دٍلت گذارٕ سزهاِٗٗذ. افشاٗص آ دست هٖ اًتقالٖ دٍلت فذرال بِ
ٖ   افتشٍى ستاخت هذرستِ ًستدت دادُ ضتَد.     ّتإ   دُ دٍلت فذرال بتزإ دتزٍصُ   ًتقالٖ اًگ٘شُا  دٍلتت فتذرال،  ّتإ     بتز گتاراًت

تطتار اٍرا  رزهتِ   اً درآهذّإ هال٘اتٖ دٍلت هحلٖ، راُّا اس  آىّإ  GTEهحلٖ ٍ ّإ  سٗزساختٖ دٍلتّإ  گذارٕ سزهاِٗ
 ّا بَدُ است. ٍ فزٍش داراٖٗ

 
 هاي مزکشي و محليGTEها و سهم دولت: 61 نمودار

  GDPصورت درصذي اس  گذاري سيزساختي بهدر سزمايه

 
 (Financing Infrastructure, 2013)هٌدع: 
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آى را  ٖرفتِ است کتِ بختص خصَصت    ّٖٗا دزٍصُ اجزإبِ سوت  2000ا اس سال ٘کزد استزالّٗذ کِ رٍدٖ ز ًطاى هٗس ًوَدار
ار ٘بست  ،عْتذُ دارد زبرا  صت٘هتالک  ٖکتِ ختَد بختص خصَصت     ّٖٗتا  هَرد دتزٍصُ  در ،ص رًٍذٗي افشاٗکٌذ ٍ اٖ ه ٖهال تأه٘ي

 تز است. هلوَط
 سيزساختيگذاري هاي مختلف مالکیت طزح در سزمايهمي در حالتبخش خصوصي و عموسهم : 61 نمودار
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ا هَجب ٘در استزال ٕاجدار ٖباسًطستگ ٔبزًاهاجزإ  .1دٍ علت دارد: ي اهز ٗا دارد. سْن بشرگٖ ّا زساختٗدر س  ٖباسًطستگ
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)Improving Australia’s Financial Infrastructure, 2013 :منبع(
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انگیزه ده  انتقالی  به پرداخت های  تا 2009 می تواند  سال 2008 
شود.  داده  نسبت  مدرسه  ساخت  پروژه های  برای  فدرال  دولت 
افزون بر گارانتی   های دولت فدرال، سرمایه گذاری های زیرساختی 
مالیاتی  درآمدهای  راه  از  آن ها  GTE های  و  محلی  دولت های 

دولت محلی، انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی ها بوده است.

2-6. استرالیا در بخش صندوق های بازنشستگی

نمودار 17 نشان می دهد که رویکرد استرالیا از سال 2000 به 
سمت اجرای پروژه هایی رفته است که بخش خصوصی آن را تأمین 
مالی می کند و این افزایش روند، در مورد پروژه هایی که خود بخش 

خصوصی مالکیتش را برعهده دارد، بسیار ملموس تر است.
سرمایه گذاری  در  استرالیا  کشورها،  از  بسیاری  با  مقایسه  در 
صندوق های  به ویژه  و  نهادی  )سرمایه گذاران  خصوصی  بخش 
دو  امر  این  دارد.  بزرگی  سهم  زیرساخت ها  در  بازنشستگی( 
استرالیا  در  اجباری  بازنشستگی  برنامۀ  اجرای   .1 دارد:  علت 
خصوصی  بخش  سرمایۀ  از  باالیی  حجم  انباشته شدن  موجب 
در   

ً
معموال استرالیا  بازنشستگی  صندوق های   .2 است؛  شده 

سرمایه گذاری  معمول  حد  از  بیش  زیرساختی  سرمایه گذاری 
اخیر،  سال  ده  در  صندوق ها  از  یکی  گزارش  بنابر  می کنند. 
فهرست نشده  زیرساختِی  سرمایه گذاری  بازگشت  میانگین 
12درصد بوده است. این درحالی است که بازدهی سایر دارایی ها 
است بوده  درصد   5 نقد  پول  باز دهی  و  درصد   9 استرالیا   در 

)Funding Australia’s Future, 2013(

2-6-1. استرالیا در بخش نظام بازنشستگی 

اکثر صندوق های بازنشستگی استرالیا در چارچوب پروژه های 
درصد   90  

ً
تقریبا و  می شود  فعالیت   1)DC( شده  تعریف  سهم 

دارایی های این صندوق ها در تأمین مالی این گونه پروژه ها استفاده 
 13 با  برابر  صندوق ها  این  در  فرد  هر  سهم  میانگین  می شود. 
فرد  آن  کارکردن  دورۀ  در  که  است  وی  دستمزد  و  حقوق  درصد 
طرق  از  صندوق ها  این  است.  شده  پرداخت  صندوق ها  این  به 
مختلفی سرمایه گذاری کرده اند؛ ازجمله صنعت، بخش عمومی، 
بسیار کوچک، شامل )صندوق  های  خرده فروشی و صندوق های 
خصوصی  بخش  در  دارایی ها  این  درصد   85 مدیریتی(،  ـ  خود 
بازنشستگی  نظام  اصالح  به منظور   1992 سال  در  است.  بوده 
این  شد.  معرفی  اجباری  بازنشستگی  جدید  نظام  کشور،  این 
نظام درحال حاضر 11/6 میلیون عضو دارد که برابر با 71 درصد 
کل  درصد   6/7 استرالیا  هم اکنون  است.  کشور  این  کارکنان 
سازمان  عضو  کشورهای  بازنشستگی  صندوق های  دارایی های 
همکاری های اقتصادی توسعه )OECD( را در اختیار دارد و پس 
از امریکا، ژاپن و انگلیس در مقام چهارم قرار دارد. )نمودار 18( 
نسبت دارایی های این صندوق ها به GDP نیز در این کشور برابر 
Pen�( 93 درصد است که از این نظر نیز در مقام چهارم قرار دارد

.)sion Fund Investment in Infrastructure, 2012
دالر  میلیارد   74 با  استرالیا،  بازنشستگی  صندوق  بزرگ ترین 
میزان   19 نمودار  در  دارد.  درجهان  را  سی وسوم  رتبۀ  دارایی، 

دارایی ها و رتبۀ صندوق های بازنشستگی مشاهده می شود.

2-6-2. تخصیص صندوق های بازنشستگی 

که  سازمانی  استرالیا،  احتیاطی  تنظیمات  سازمان  آمارهای 
بخش های مالی را پشتیبانی می کند، نشان می دهد کمتر از نصف 
در  استرالیا  بازنشستگی  صندوق های  دارایی های  )47 درصد( 

حوزۀ پیش فرض خود بوده است )نمودار 20(. 

1. Defined Contribution

)Evans and Peck , 2012 :نمودار 18: سهم دارایی های مختلف صندوق های بازنشستگی )منبع
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صندوق های  سرمایه گذاری  و  یرساخت  ز بخش   .3-6-2

بازنشستگی 

در  اولیه  سرمایه گذاران  پیشگامان  صنعت،  صندوق  های 
خصوصی سازی دارایی ها و دارایی هایppp 1 بودند. آن ها درحال 
نیز  لیست نشده  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری  رهبران  حاضر 
هستند )با سهم 7 درصد(. بعد از آن ها صندوق های صنعتی قرار 
تفاوت های  هم  با  بازنشستگی  صندوق های  درصد(.   4( دارند 
بازنشستگی  صندوق های  سرمایه گذاری  میانگین  دارند.  ذاتی 
می دهد.  نشان  را  درصد   6 تا   5 بین  استرالیا  زیرساخت های  در 
صندوق های  سرمایه گذاری  میزان  روبه رشد  روند   21 نمودار  در 

بزرگ تر،  صندوق های  می شود.  مشاهده  زیرساخت  در  مختلف 
سرمایه گذاری  به  کوچک،  و  متوسط  صندوق های  به نسبت 
بزرگ  بازنشستگی  صندوق  ده  دارند.  بیشتری  تمایل  زیرساختی 
استرالیا حدود 8 درصد از دارایی هایشان را در بخش زیرساخت 

سرمایه گذاری کرده اند.

یرساخت 2-7. مدیران تأمین مالی ز

در بین بیست شرکت مدیریت کنندۀ تأمین مالی های زیرساخت 
استرالیا، هشت شرکت استرالیایی و دوازده شرکت دیگر بین المللی 
هستند؛ البته شرکت  های اول و دوم استرالیایی هستند و مک کواری، 

)Evans and Peck, 2012 :ین صندوق های بازنشستگی استرالیا )منبع نمودار 19: بزرگ تر

)Australian Prudential Regulation Authority, 2013 :نمودار 20: میزان سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در حوزه های مختلف )منبع

1. Public Private Partnership
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)Australian Prudential Regulation Authority, 2013 :یرساخت )منبع نمودار 21: میزان سرمایه گذاری صندوق های مختلف بازنشستگی در ز
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  هاي مختلف باسوشستگي در سيزساختگذاري صىذيقميشان سزمايه: 12 ومًدار

 
 (Australian Prudential Regulation Authority, 2013)مىبع: 

 
 زساختيس يمال تأميهزان يمذ .1-7
شازکت دٔراز    ديسسدٌشازکت سساازسلٕأٓ ي    َشات سٔزسااتت سساازسلٕا    َاْ  مالٓ تأمٕه ِکىىذ شزکت مذٔزٔت بٕستبٕه  در
ْ   اْ َ  سلباٍ شزکت ؛سلمللٓ َساىذ بٕه ٍ   سيل رس در ستإاار دسرد  ّرتبا کاٍ    سيل ي ديم سسازسلٕأٓ َسااىذ ي ماک کاًسر تىُاأٓ   با
َاْ سسازسلٕأٓ حذيد  دسرد. در کل وٕش شزکتمقام ديم رس   درصذ 01با حذيد  IFMسٔه باسسر رس در ستإار دسرد ي سس درصذ 34
باسوشساارٓ در  َااْ   کماک باٍ صاىذي     باا َاذ   َااْ ماذٔزٔآ    شازکت درصذ سس سٔه باسسر رس در دسات دسرواذ. سٔاه     01

ٍ  بٕشااز  .سواذ  شزٔک سس آن ي در سًد حاصل سوذ تأسٕس شذٌ گذسرْ سزمأٍ ْ  سازمأ  در ٓباسوشساار  َْاا  صاىذي   َْاا  گاذسر
باابوً  ي    َْا مک کاًسر  ه آنٔتز بزجساٍ .سستزساتت ٔس ٓمال تأمٕه ِکىىذ تٔزٔمذ َْا شزکت بزعُذِا ٕزساتت سسازسلٔس

  سوذ. شرام بًدٌٕىٍ پٕه سمٔس بزسين َساىذ کٍ در
 

 مالي سيزساخت تأميههاي مذيزيت صىذيق: 11ومًدار 

 
 (Improving Australia’s Financial Infrastructure, 2013)مىبع: 

 
  يي خصًص يبخش عمًم .1-8

رس  ٓديلات مباال     سساس آن بزسست کٍ  ٓي تصًص ٓه بخش ديلإب ْقزسردسد (PPPمشارکت بخش تصًصٓ ي عمًمٓ )
ي  ْبازدسر  ُازٌ بسس آن  حسا  وازق قازسردسد    بز  ي بزعُاذٌ برٕازد  پازيصٌ رس   ٓتا بخش تصًصا  پزدسسد مٓ ٓبٍ بخش تصًص

مالٓ سٔاه کاار رس بزعُاذٌ     تأمٕهت ٔدروُاش ٕو ٓبخش تصًص بزساوذ. ٓمشخص ْمذت بٍ سسااوذسردَاي در بلىذ کىذ ْدسر ورٍ
ٓ رس در طاًل عماز دسرس   ٓبخش تصًصا  ppp ْقزسردسدَا .کىىذگان ىٍ سس سسافادٌٔافت َشٔجملٍ درسس ؛گٕزد مٓ   ٓزسااتا ٔس ٔا

  دَذ:ٓ ز رس سوجام مٔس ْکارَا ppp ِپزيص َز درديلت  .ىذىکٓ ت ي عملوزد آن مٕفٕمسئًل ک

که رتبۀ اول را در اختیار دارد، به تنهایی 43درصد از این بازار را در 
اختیار دارد و IFM با حدود 10 درصد، مقام دوم را دارد. در کل 
نیز شرکت های استرالیایی حدود 90 درصد از این بازار را در دست 
صندوق های  به  کمک  هدف  با  مدیریتی  شرکت های  این  دارند. 
بازنشستگی در سرمایه گذاری تأسیس شده اند و در سود حاصل از 
آن شریک اند. بیشتر سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی 
تأمین  مدیریت کنندۀ  شرکت های  برعهدۀ  استرالیا  زیرساخت  در 

مالی زیرساخت است. برجسته ترین آن ها مک کواری، بابکوک و 
براون هستند که در این زمینه پیشگام بوده اند )نمودار 22(.

2-8. بخش عمومی و خصوصی 

مشارکت بخش خصوصی و عمومی )PPP( قراردادی بین بخش 
دولتی و خصوصی است که بر اساس آن، دولت مبالغی را به بخش 
بگیرد  برعهده  را  پروژه  خصوصی  بخش  تا  می پردازد  خصوصی 

)Improving Australia’s Financial Infrastructure, 2013 :یرساخت )منبع یت تأمین مالی ز نمودار 22: صندوق های مدیر
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در  و  کند  نگه داری  و  بهره برداری  آن  از  قرارداد،  نرخ  برحسب  و، 
بلندمدت به استانداردهای مشخصی برساند. بخش خصوصی نیز 
درنهایت تأمین مالی این کار را برعهده می گیرد؛ ازجمله دریافت 
هزینه از استفاده کنندگان. قراردادهای ppp بخش خصوصی را در 
طول عمر دارایی زیرساختی، مسئول کیفیت و عملکرد آن می کنند. 

دولت در هر پروژۀ ppp کارهای زیر را انجام می دهد: 

الف( مشخصات خروجی مدنظر را تعیین می کند؛

 25  
ً
مثال طوالنی،  مدت  برای  را  خدمات  برخی  مسئولیت  ب( 

سال، به یک شرکت واگذار می کند؛

پشتیبانی و  تأمین مالی، ساخت،  به طراحی،  را ملزم  ج( شرکت 
بهره برداری می کند.

نگاهی به وضعیت آماری ppp در کشور استرالیا نشان می دهد 
هم اکنون   ،ppp روش های  برای  گسترده  تبلیغات  وجود  با  که 
خود  به  را  زیرساختی  مالی  تأمین  از  کوچکی  سهم  روش ها  این 
ppp سهم 50  اختصاص داده است. از سال 1995 قراردادهای 
میلیون دالر از یک میلیارد دالر سرمایه گذاری کل زیرساختی را 
ویکتوریا  و  کوینزلند  جنوبی،  نیوولز  ایالت  سه  فقط  و  داشته اند 
استفاده کنندگان عمدۀ ppp بوده اند؛ البته گفتنی است این ساختار 
برای اجرای گسترده  بیشتری  بوده است و شاید زمان  تازه تأسیس 

.)Is it Time to Revisit PPP Ratings, 2011( نیاز باشد

4. نتیجه گیری

مهم  عوامل  ازجمله  زیرساختی  مختلف  پروژه های  اجرای 
می رود.  به شمار  کشورها  اقتصادی  توسعۀ  و  رشد  در  حیاتی  و 
ازآنجاکه دولت ها در پی ارائۀ خدمات کاراتر و باکیفیت ترند، برای 
تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های مذکور همواره تدابیر ویژه ای 
است  این  از  حاکی  مختلف  کشورهای  تجارب  می بندند.  به کار 
دولت ها  بودجه ای  و  مالی  منابع  عواملی همچون محدودیت  که 
برای تأمین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد در زمینۀ 
که  است  داشته  آن  بر  را  پروژه ها، کشورها  این  در  سرمایه گذاری 
همۀ تالششان را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی 
و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها به کار بندند؛ این 
متبلور  خصوصی  ـ  عمومی  مشارکت های  قالب  در  که  تالش ها 
شده  کشورها  اقتصادی  توسعۀ  روند  در  تسریع  موجب  شده، 
انرژی،  حمل ونقل  مناسب  زیرساخت های  از  بهره مندی  است. 
اقتصاد  شکوفایی  و  رشد  برای  ضروری  بستری   ... و  مخابرات 
تجربۀ  از  استفاده  مناسب،  بستر  این  به  در مسیر رسیدن  و  است 
سایر کشورها ما را یاری می کند. بررسی تجربۀ کشور هند درمورد 
از  پس  کشور  این  می دهد  نشان  زیرساختی  پروژه های  اجرای 
بخش  مشارکت  افزایش  برمبنای  سیاست هایی  که    ،1990 دهۀ 
زیرساخت  حوزۀ  در  کرده  است،  دنبال  را  اقتصاد  در  خصوصی 

در  خصوصی  بخش  مشارکت  بیشتر  هرچه  افزایش  پی  در  نیز 
قوانین  در  تالش ها  این  است.  بوده  زیرساخت ها  توسعۀ  بخش 
نهادهای  و  است  شده  منعکس  به وضوح  کشور  این  در  مربوطه 
حاکمیتی و غیرحاکمیتی گوناگونی را متناسب با این هدف شکل 
گفتنی  زیرساختی،  پروژه های  مالی  تأمین  مورد  در  است.  داده 
راه اندازی  نظیر  مناسبی  بسترهای  گسترش  با  هند  کشور  است 
محدودیت های  کاهش  زیرساخت،  پروژه های  توسعۀ  صندوق 
سرمایه گذاران مؤسسه ای خارجی برای زیرساخت  توانسته است 
در جذب سرمایه های بخش خصوصی حرکتی رو به جلو داشته 
باشد و برای حل مشکل محدودیت سرمایه های دولتی در ایجاد 
تجربۀ  به  توجه  بردارد.  با  مؤثری  گام های  الزم  زیرساخت های 
مشارکت  روش های  از  استفاده  توسعۀ  است  بهتر  هند،  کشور 
توسعۀ  صندوق های  راه اندازی  همچنین  و  خصوصی  و  عمومی 
پروژه های زیرساختی )عمرانی( در حکم راهکار پیشنهادی برای 
تجربۀ  استفاده  شود.  کشورمان  عمرانی  طرح های  سامان دهی 
استرالیا در این  زمینه نیز، درحکم راهکاری برای کشور، به کشور 

کمک می کند. این تجربه ها عبارت اند از:

1. تأسیس نهاد زیرساخت به منظور مطالعه؛

2. رصد و ارائۀ مشاوره به دولت در امور زیرساختی؛

مالی  تأمین  در  بازنشستگی  صندوق های  ظرفیت  از  استفاده   .3
پروژه ها؛

در  عمومی  و  خصوصی  بخش  مشارکت  سیاست  تصویب   .4
اجرای پروژه های زیرساختی؛

هزینه،  با  زیرساختی  پروژه های  اجرای  سمت  به  حرکت   .5
عملیات و مالکیت بخش خصوصی؛

6. سیستم احراز صالحیت ملی برای اجرای پروژه ها؛

7. حرکت به سمت اجرای پروژه هایی که خوِد کاربران آن را تأمین 
مالی می کنند؛

8. فروش زیرساخت های آماده شده به بخش خصوصی و استفاده 
از درآمد به دست  آمده در اجرای پروژه های جدید؛

9. تأسیس صندوق های مخصوص امور زیرساختی؛

10. تنظیم چارچوبی واحد برای قراردادهای همکاری.
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