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سنجش اثرگذاری تأمین مالی زیرساختهای توسعۀ فناوری و عمرانی
سعید کیانپور

*1

حمید محمدرضایی ازندریانی

2

چکیده
در این مقاله به تجربۀ کشورهای استرالیا و هند در مورد تأمین مالی طرحهای زیرساختی پرداخته شده است .تأمین مالی
طرحهای زیرساختی به سرمایهگذاری گستردهای نیاز دارد؛ ازاینرو به استفاده از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در این
حوزه توجه بیشتری شده است .امور زیرساختی بهعلت هزینههای بسیار باال و دورۀ بازگشت طوالنیمدت سرمایه ،مالحظات
خاصی برای تأمین مالی دارند که فقط صندوقهای بزرگ قادرند آنها را برعهده گیرند .دولت نیز ریسکهای بخش خصوصی
را کم میکند تا بتوانند وارد این عرصه شوند .در استرالیا ،افزونبر صندوقهای خاصی که به امور زیرساختی مربوطاند ،از
ظرفیت صندوقهای بازنشستگی برای تأمین مالی زیرساخت نیز استفاده میشود .ازآنجاکه این صندوقها خود متخصص
اجرای پروژههای زیرساختی نیستند ،شرکتهایی به نام مدیران تأمین مالی صندوقهای زیرساخت این کار را برعهده میگیرند.
آمارهای مربوط به حوزۀ زیرساخت هند نیز نشان میدهد روند حرکت این کشور ،در تأمین مالی پروژههای زیرساختی ،از
تأمین مالی دولتی و مالکیت دولتی بهسمت تأمین مالی بخش خصوصی یا مالکیت بخش خصوصی رفته است.
واژگان کلیدی :زیرساخت ،سرمایهگذاری خارجی ،تأمین مالی ،مدلهای کسبوکار.

مقدمه
بهرهمندی از زیرساختهای مناسب حملونقل ،انرژی،
مخابرات و ...بستری ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصاد
بهشمار میروند .تأمین مالی این پروژهها از مهمترین دغدغهها در
اجرای آنهاست کهعلت آن ،هزینههای بسیار باال ،طوالنیبودن
روند اجرا و ریسک نرسیدن به سود معقول در این پروژههاست.
همچنین ،درنظرنگرفتن نیازهای بلندمدت ،بیکیفیتی پروژههای
اجراشده ،زمان َبربودن بیشازحد اجرای آنها و تعداد زیاد

پروژههای نیمهتمام و همچنین هزینههای بیشازحد در اجرای
این پروژهها مشکالت دیگر در این زمینه است .بهمنظور بهبود
وضعیت کشور در موارد بیانشده ،استفاده از تجربههای کشورهای
دیگر میتواند ما را یاری کند .در این مقاله از تجربۀ کشور استرالیا
و هند برای بهبود زیرساختها استفاده میشود .نخست ،نگاهی
کلی به روند زیرساختها میاندازیم و سپس مسئلۀ چگونگی
تأمین مالی این پروژهها را مطرح میکنیم.

 .1عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور (نویسندۀ مسئول)؛ s_kianpoor@pnu.ac.ir
 .2کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اراک.
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 .1زیرساختهای کشور هند
کشور هند ،بهعلت رویارویی با مشکالت و عزمی که برای
حل آنها جزم کرده است ،اکنون در مسیر تجدید بنای کشور
روند روبهرشدی دارد و آمارها نشاندهندۀ رشد باال در بسیاری
از حوزههای زیرساختی آن است( .نمودار  )1رشد سریع
اقتصادی نیازمند توسعۀ مطلوب زیرساختهای اقتصادی است
و این امر به تأمین مالی مناسب توسعۀ زیرساختها ،بهویژه در

حوزههایی مانند انرژی برق ،راههای ارتباطی جادهای و ریلی،
مخابرات ،حملونقل هوایی و بنادر نیاز دارد .بخش عمومی در
هند این خدمات را بهصورت سنتی تأمین میکرد ،اما از وقتی
سرمایهگذاریها رشد درخور توجهی کرد ،این کار از عهدۀ دولت
خارج شد و اجازۀ ورود بخش خصوصی ،ازجمله سرمایهگذاری
خارجی ،به بخشهای گوناگون داده شد.

نمودار  :1میزان پیشرفت زیرساختها در هند از سال  1991تا ( 2012منبع)Dubey, 2013 :

 .1-1زیرساختهای کنونی هندوستان

به قدرت بازار ،ایفای نقش پررنگتر بخش خصوصی که شامل
سرمایهگذاری خارجی نیز است ،و بازنگری در دولت از مصادیق
این اصالحات عمدهاند (.)Miler, 2013
میانگین سرمایهگذاری در بخش زیرساخت در طول
برنامۀ پنجسالۀ دهم  5/2درصد  GDPبوده است .این میزان
در برنامۀ پنجسالۀ یازدهم به  7/5درصد رسیده است و
هدفگذاری برای پنجسال بعدی  10درصد از GDPاست

میانگین رشد اقتصادی هند در برنامههای پنجسالۀ دهم
( )2007-2002و یازدهم ( ،)2012-2007به ترتیب در حدود
 7/5و  8درصد بوده است( .نمودار  )2بخش زیرساخت نیز در
سالهای اخیر پیشرفت بسیاری کرده است .از نظر اقتصاددانها
رشد اقتصادی باالی هند ،بعد از سال  ،1991نشئتگرفته از تغییر
ناخالصبیشتر
باز ،با اتکای
اقتصاد
است .رفتن بهسوی
دولت
سیاست
داخلي در بزنامههاي دهم و ياسدهم توسعة هند (درصدي اس )GDP
توليد
سيزساختي به
گذاري
سزمايه
نمودار  :2نسبت

(منبع)Planning Commission Government of India, 2014 :

نمودار  :2نسبت سرمایهگذاری زیرساختی به تولید ناخالص داخلی در برنامههای دهم و یازدهم توسعۀ هند (درصدی از )GDP

(منبع)Planning Commission Government of India, 2014 :

انگين سزمايهگذاري در بخش سيزساخت در طول بزنامة پنجسالة دهم  5/2درصذ  GDPبوده استت .ايتن ميتشاد در بزنامت

جسالة ياسدهم به  7/5درصذ رسيذه است و هذفگتذاري بتزاي پتنجستال بدتذي  10درصتذ اس  GDPاستت ( Planning
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( .)Planning Commission Government of India, 2014دالر تخمین زده میشود ،از طریق بخش خصوصی تأمین شود
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رشد در سه حوزۀ مخابرات ،راههای جادهای و صنعت برق
سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی شده
است .تاآنجاکه دولت امید دارد در طول برنامۀ پنجسالۀ دوازدهم بودهایم .زیرساختهای هند در بخشهای حملونقل ،فاضالب و
هندوستان
کشور
 GDPدر
داشتهبه
سيزساختي
گذاري
نمودار :3
تاکنون برطرف
اوانی از هند
جمعیت فر
اند و نیاز
تریلیونهاي برق کمبود
سزمايهیک
نسبتکه بالغ بر
متوسطتها،
توسعۀ زیرساخ
نیمی از هزینههای
نمودار3
برنامه دوازدهم

برنامه یازدهم

برنامه دهم

23%
44%

33%

(منبعbank, 2014 :

)world

نمودار  :3متوسط نسبت سرمایهگذاریهای زیرساختی به  GDPدر کشور هندوستان (منبع)world bank, 2014 :

نمودار  :4سزمايهگذاريهاي سيزساختي در بزنامة دواسدهم هند

هند) (منبع)ERNST, 2013 :
2013برنامۀ دوازدهم
زیرساختی در
نمودار  :4سرمایهگذار یهای
ERNST,
(منبع:

3
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نمودار  :5سنجش ارتقای کشور هنذ در حوسة سيزساختي (بزنامة ياسدهم)

)Secretariat
حوزۀfor PPP
 Infrastructure,درand
2014
(منبع:
زیرساختی (برنامۀ یازدهم)
سنجش ارتقای کشور هند
نمودار :5

(منبع)Secretariat for PPP and Infrastructure, 2014 :

با توجه به محدوديت هدا مادابب ب دص ميدوم  ،يدلد

بداي جد س مداماتههدا ب دص وصو د ي حدو ة تومد ة

تاماو ها هاو تالش فايدين کايه يم  .ضو ماتب تاماو ها نيا ماو تأمين مال پدادهههدا ي طاتدك هدا يد ب دص
يم  .يتن يلويمات موجب يفزيتص تو تج ماماتهگ ي

يدلت د وصو
يم  .تاآنجاکه يدل

ي پادههها

ب ص وصو

تاماوت ضدوه

يميو يي ي ي طول بانامة پاجمدالة يدي يهد نييد ي هزتادههدا تومد ة تامداو هدا ،کده بدالب بدا

تکتاتليون يال ت يين يه م ضوي ،ي طاتك ب ص وصو

تأمين ضوي (.)Geethanjali, 2012

نمودار  :6سنجش سزمايهگذاریهای دولتي و خصوصي طي بزنامههای متوالي

نمودار  :6سنجش سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی طی برنامههای متوالی (منبع)Indian infrastructure, 2012 :

ومًدار  :7میشان بخشهاي سيزساختی اس سزمايهگذاريها (بزوامة دهم ي ياسدهم)
(مابب)Indian infrastructure, 2012 :

يدلوت ها توم ة تاماو  ،ي بانامة تا يه توم ة يدل

هاو ،بهتاتيب ب صها يلکتاتسيته ،جايهها د پلها ،م ابايت،

يهآهن ،آس مان  ،فاضالس ،بااي  ،فاديگاهها ،ينبا ها د وط لولهها نف
ضو ي مه حو ة م ابايت ،يهها جايهي د ا
باق کيبوي ييضتهينو د نيا جي ي

د گا بويه يم

که ي پاتانِ بانامة تا يه ضداهو

باق بويهيت  .تاماو ها هاو ي ب صها حيلدنمل ،فاضدالس د

فايدين ي هاو تاکاون باطاف نطدوه يمد  .هييادين يتدن کيبويهدا ضدو يلتصداي ي

ب صها يتگا ،ماناو ااتب ماگين ي با م اطاه دبه د کايه يم .
(هٌبع) Indian Infrastructure, 2010�2012 :

ياسدهم)
دهم و
بزنامة
گذاریهاها (
سيزساختي
نمودار :7
یازدهم)
دهم و
(برنامۀ
سزمايهگذار ی
زیرساختیاساز سرمایه
هایهای
بخشبخش
میشان میزان
نمودار :7

در ًوَدار سيز هشاّذُ هيشَد کِ بيش اس ( 08منبع:
 )Indianهخابزات ٍ بٌادر ٍ حذٍد  58درصذ در بخش
Infrastructure,بخش
2010-2012گذاريّا در
درصذ سزهايِ

تَسعة ًيزٍگاُّاي بزق بِکوک بخش خصَصي اتفاق افتادُ است.
ومًدار  :8سزمايهگذاري بخش خصًصی در بخش سيزساختی
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نشده است .همچنین این کمبودها رشد اقتصادی در بخشهای
دیگر ،مانند صنایع سنگین را با مخاطره روبهرو کرده است.
در نمودار  8مشاهده میشود که بیش از  80درصد سرمایهگذاریها
در بخش مخابرات و بنادر و حدود  50درصد در بخش توسعۀ
نیروگاههای برق بهکمک بخش خصوصی اتفاق افتاده است.
 .2-1کشور هند در بخش تأمین مالی زیرساخت
کارایی سیستم مالی به کارایی همۀ اجزای آن وابسته است؛
ازجمله مؤسسات مالی مانند بانکها ،شرکتهای تأمین مالی
غیربانکی ،صندوقهای سرمایهگذاری مشترک 1،شرکتهای
2
بیمه ،صندوقهای بازنشستگی ،شرکتهای سهامی خاص،
صندوقهای سرمایهگذاری 3،فرشتگان کسبوکار 4و نهادهای
کوچک تأمین مالی .براساس رویکرد برنامۀ دوازدهم توسعۀ
هند ،دو سوم از کل سرمایهگذاریهای اقتصاد باید از بخش
خصوصی ،اعم از بنگاهها و خانوارها ،تأمین شود ،بنابراین
وجود یک سیستم مالی توانمند برای هدایت پساندازها به
گذاری کارآمد ،برای حفظ نرخ رشد  9درصدی،
سمت سرمایه
ِ
در عین حفظ تعادل سرمایهگذاری ـ پسانداز ،در اقتصاد
کالن نیز امری ضروری است .در نمودار  9منابع تأمین مالی
پروژههای زیرساخت هند و سهم هر یک از آنها در سه سالۀ
اول برنامۀ یازدهم مشاهده میشود.
 .1-2-1بانکهای تجاری داخلی
به بانکهایی اطالق میشود که خدماتی ازقبیل پذیرش سپردهها،
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دادن وامهای صنعتی و سرمایهگذاریهای مستقیم را ارائه میکنند.
 .2-2-1مؤسسات تأمین مالی غیربانکی
این مؤسسات بدون آنکه تعریف قانونی بانک را برآورده کنند
خدمات مالی ارائه میدهند (مانند ارائۀ خدمات تخصصی در
زمینۀ تأمین مالی زیرساخت ،کنترل اعتبارات ،مدیریت پورتفوی،
مدیریت ریسک ،مشاوره در زمینۀ سیاستگذاری و )...و اغلب
از دریافت سپرده از مردم محروماند.
 .3-2-1شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی
شرکتهایی که در زمینۀ بیمه ،بهویژه بیمههای بلندمدت مانند
بیمۀ عمر ،فعالیت دارند و همچنین صندوقهای بازنشستگی
بهعلت آنکه سپردههایشان از جنس سپردههای بلندمدت است
میتوانند با سرمایهگذاری در صندوقهای توسعۀ زیرساخت،
ضمن شرکت در تأمین مالی پروژههای زیرساخت ،بهدنبال کسب
درآمد و حفظ ارزش سپردههایشان باشند.
 .4-2-1استقراض تجاری خارجی

1

برای تسهیل دسترسی شرکتها و متصدیان بخش دولتی به پول
خارجی در هند استفاده میشود ECB .شامل وامهای بانکهای
تجاری ،اعتبارات خریداران و فروشندگان ،ابزارهای تضمینی،
اعتبارات از مؤسسههای رسمی صادرات و قرض تجاری بخش
خصوصی از نهادهای مالی بینالمللی است .بااینحال ،از این
ابزار برای سرمایهگذاری در بازار بورس استفاده نمیشود.

نمودار  :8سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش زیرساختی (منبع)FICCI, 2012 :
1. Mutual fund
2. Private equity firms
3. Venture capital funds
4. Business angels

)1. External Commercial Banking (ECB
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شرکت های تامین مالی غیر بانکی

بانک های تجاری داخلی

استقراض تجاری خارجی

شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی

بودجه دولت

خرید سهام توسط سرمایه گذاران مستقیم خارجی

21%

45%
10%
4%
6%
14%

نمودار :9منابع تأمین مالی پروژههای زیرساخت (( )2012منبع)Indian Economy, 2013 :
 .5-2-1سرمایهگذاری مستقیم خارجی 1و فروش سهام
گذاران
افزونبر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی ،سرمایه
نمودار11
خارجی نیز میتوانند ،با خرید سهام شرکتهای فعال در زمینۀ
ْ
زیرساخت ،در بازار بورس هند فعالیت کنند .قانون سقف سهم
سرمایهگذاران خارجی را 79درصد تعیین کرده است.

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 زبانهای مختلف در این کشور
زندگی میکنند (.)National Infrastructure Plan, 2014

 .6-2-1بودجه

 .1-2استرالیا در بخش بازار زیرساخت

بخش زیادی از اعتبارات مالی ،یعنی حدود  45درصد،
را حمایتهای بودجهای ــ اعم از بودجۀ ایالتی و مرکزی ــ
41درصد بقیه را استقراض از بانکهای تجاری،
تأمین میکند.
ِ
21
شرکتهای تأمین مالی غیربانکی ،شرکتهای بیمه و استقراض
درصد باقیمانده ،از
تجاری خارجی تشکیل میدهد و فقط 14
ِ
گذاری مستقیم خارجی تأمین میشود
فروش سهام و35سرمایه
ِ
(.)Indian Economy, 2013
30

 .2ساختار اقتصاد استرالیا

40

35

30

25

20

15

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

1. FDI

از آغاز ،وظیفۀ تأمین مالی اجرای پروژههای زیرساختی در
راه آهن
14
استرالیا را دولت برعهده داشته است ،اما از اواسط دهۀ ،1990
با قدرتگرفتن بخش خصوصی ،این بخش نیز در تأمین مالی
برق
چشمگیری داشته است .در دهۀ
پروژههای زیرساختی مشارکت
گذشته بازار زیرساختها در استرالیا رشد بیسابقهای را تجربه کرده
راه
معدنی ،هزینههای محرک اقتصادی
است .این رشد به علت منابع
دولت و بازسازیهای پس از سیل شرق استرالیا در سال 2010
سایر
استبخشکههاروند این رشد ادامه
و  2011بوده است .پیشبینی شده
داشته باشد و بنابراین ،تقاضا برای زیرساختهای جدید نیز باقی
0
5
10
خواهد ماند .نمودار  10نشان میدهد که افزایش سرمایهگذاری در
بخش حملونقل بیشتر برعهدۀ دولت بوده است.
در نمودار  11نشان داده شده است که در سال 2010ـ2011
بیشترین سرمایهگذاری بخش عمومی بهترتیب در حوزۀ راه (35
درصد) ،برق ( 21درصد) و راهآهن ( 14درصد) بوده است.
نمودار  12نشان میدهد روند سرمایهگذاری در همۀ حوزهها
رو به افزایش بوده است .همچنین بیشترین سرمایهگذاریهای
زیرساختی در این کشور در حوزۀ حملونقل بوده است
(.)Yearbook 2013, 2014
 .2-2استرالیا در بخش تأمین مالی زیرساخت
ازجمله فعالیتهای این بخش ،تحلیلهای اقتصادی،

دربخصحولًٍقلب٘طتزبزعْذٓدٍلتبَدُاست .
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نمودار  :11تأمين مالي پروژههاي زیرساختي حوزة حملونقل (سهم بخش دولتي و بخش خصوصي)

ومودار  :11میشان سزمايهگذاري سيزساختی دولتی حوسههاي مختلف

 )The Victorian
(هٌبج:Department of Treasury and Finance…, 2012
نمودار  :10تأمین مالی پروژههای زیرساختی حوزۀ حملونقل (سهم بخش دولتی و بخش خصوصی)
(منبع)The Victorian Department of Treasury and Finance…, 2012 :

Source: Investment in Australian Infrastructure 2014

بِتز
درًوَدارپاٗ٘يهطاّذُهٖضَد،درسال3242ـ3244ب٘طتزٗيسزهاِٗگذارٕبخصعوَهٖ 

رًٍذدرصذ)
آّي(45
درصذ)هٖ 
ٍراُ
بزقٗ(ز34
ذ)،
بَدُاست.در ّؤ حَسُّا رٍ بِ افشاٗص بَدُ است
سزهاِٗگذارٕ
ضَد،
هطاّذُ
َدار س

سٗزساخرٖ در اٗي کطَر در حَسٓ حولًٍقل بَدُ است (.)Yearbook 2013, 2014
7

نمودار  :11میزان سرمایهگذاری زیرساختی دولتی حوزههای مختلف

(منبع)Investment in Australian Infrastructure 2014 :
حوسههاي مختلف
ومودار  :11رووذ میشان سزمايهگذاري

Source: Yearbook 2013, 2014

نمودار  :12روند میزان سرمایهگذاری حوزههای مختلف (منبع)Yearbook 2013, 2014 :

بخش تأمیه مالی سيزساخت
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سنجش اثرگذاری تأمین مالی زیرساختهای توسعۀ فناوری و عمرانی

گزارشهای پژوهشی و برخی آمار و ارقام است و بهمنظور
پیشرفتهای سیاستهای زیرساختی دولت و افزایش درک جامعه
از آن استفاده میشود.
 .3-2استرالیا و تأمین مالی

میتواند از طریق مالیات ،صندوقهای زیرساخت ،اوراق
زیرساختی
مشارکت (قرضه) فروش سهام و فروش داراییهای
ِ
آمادهشده اقدام کند .درمورد تأمین مالی نیز باید خاطرنشان
کرد که یا دولت این کار را انجام میدهد یا استفادهکنندگان
از خروجی پروژه هزینۀ آن را میپردازند .روش دوم ،یعنی
پرداخت هزینه از طریق استفادهکنندگان ،باعث میشود
هزینههای دولت برای اجرای این پروژهها بسیار کاهش یابد
( .)Infrastructure Finance Working Group, 2013در
این بخش از مقاله گزارش مختصری از وضعیت نهادهای مالی
استرالیا و نقش بخش دولتی و خصوصی داده میشود.

پروژههای زیرساختی سه ویژگی بسیار مهم دارند .1 :هزینۀ
بسیار باالیی دارند؛  .2طوالنیمدتاند؛  .3بازگشت سرمایه
ممکن است سالها پس از آغاز پروژه باشد؛  .4در برخی موارد
نیز با ریسکهایی ازجمله کمبود تقاضا مواجهاند (برای مثال
جادهای ساخته میشود ،اما به علل مختلف تعداد اتومبیلهای
عبوری از آن کمتر از تخمینهاست و نمیتواند هزینههای بخش
استرالیااست ٍ بزای وسب آىّب هيتَاًدذ
مالیهبلي
هٌببغ
ترینبسهٌذ
زسبختمهيم ًی
تأمینّبی
گذاری
هبلي گفتِ هيضَد .دٍلت بزای تأهیي هبلي سزهبيِ
نهادهای
مالی سي .4-2
خصوصی را جبران کند) .نهادی که قصد دارد آنها را
(عمومی
ها ،بیمهها
داراک
فزٍشرالیا بان
مالی در است
فزٍشنهادهای
باشد :اٍراق هطبروت (لزضِ) مهمترین
زیر را دارا
صٌذٍقویژگی
اس طزيك هبلیبت ،بکند باید
زسدبختيِ آهدبدُضدذُ
ّدبی سي
يدي
سْبم ٍ
زسبخت،
ّبیهاسي
و عمر) و صندوقهای مدیریت وجوه (ازجمله صندوقهای
 .1منابع مالی زیادی داشته باشد؛
وٌٌدذگبى اس خزٍ دي
اسدتفبدُ
ب
يد
دّدذ
ي
هد
اًجبم
را
وبر
ي
ي
ا
دٍلت
ب
ي
وِ
وزد
ًطبى
خبطز
بازگشتًیش ببي
تأهیيای هبلي
بازنشستگی) هستند .در نمودار  13میزان داراییهای آنها مقایسه
سرمایهذعجل ه نداشته باشد؛
الذام وٌذ .درهَرد  .2بر
شده است .براساس این نمودار ،نهادهای دیگر سهم کمی در
 .3بتواند بهنحوی ریسکها را تحمل کند.
ّشيٌِّبی دٍلت بدزای
ضَد
ي
ه
ببػث
،
وٌٌذگبى
استفبدُ
طزيك
اس
ٌِ
ي
ّش
پزداخت
پزٍصُ ّشيٌة آى را هيپزداسًذ .رٍش دٍم ،يؼٌي
نهادهایی که این ویژگیها را دارند به دولت و نهادهای مسائل مالی دارند؛ به همین علت از آنها صرفنظر میشود.
بازنشستگی ،بانکها
صندوق
خصوصی،ي مثل
بخدص اس همبلدِ گدشارش
اختصاردرشرحايدي
.)Infrastructure
Finance
هایGroup,
2013
ببدذ (
بزرگ وبّص
ا زای ايي پزٍصُّببسیاربسیبر
خواهیم داد.
هریک از این سه نهاد را به
Workingدر ادامه
و بیمهها محدود میشوند .همین نهادهای خصوصی نیز به
ضَد.
استرالیا دردادُ ه
خصَصي
دٍلتي ٍ
بخص
استزالیب
مانندی هبل
ًْبدّب
هختصزی اس ٍضؼیت
بانکی
بخشينظام
.1-4-2
نیاز دارند
ًمصدولت
تقاضا ٍبه کمک
پوششيریسک
تسهیالتی
تا انگیزه داشته باشند در این تأمین مالی وارد شوند و درنهایت
در آوریل  ،2013چهار بانک بزرگ استرالیا از نظر ارزش سرمایۀ
نیز طبیعی است که فقط بخشی از داراییهایشان را به این مورد بازاری در بین بیست بانک برتر جهان قرار داشت .نظام بانکی
تأمین مالی
اختصاصيدهند.
شامل دو مرحله است :مرحلۀ اول استرالیا بهشدت متمرکز است و این موضوع در طی چند دهه اتفاق
استراليا
هالي
 .4-2ههنترين نهادها
مربوط به آغاز پروژه است .اغلب نهادهایی که منابع مالی بزرگ افتاده است .از معیارهای مهم مانند حجم سپردهها ،درآمد و کل
ولدِ صدٌذٍقّدبی
هدذيز
ّدبی
ػوز) ٍ
(ػوَهي
هایّب،انجامبیوِ
ببًه
استزال
دارندي در
هْنتزيي ًْبدّبی هبل
ّب را تأمین
پروژه
شوندیبهزینه
متعهد می
(اس بازار
دَُ سهم
ٍ درصد
ت80
بیشي از
استرالیا
صدٌذٍقبزرگ
ایی ،چهار بانک
کنند ٍکه دار
ً
اصطالحا به این مرحله تأمین اعتبار گفته میشود .مرحلۀ دوم را به خود اختصاص داده است (نمودار  .)14این امر در سیستم
اصلیديگز سدْن وودي
ًْبدّبی
ببسًطستگي) ّستٌذ .در ًوَدار سيز هیشاى داراييّبی آىّب همبيسِ ضذُ است .بزاسبس ايي ًوَدار،
مربوط است به نحوۀ جبران سرمایهگذاری و کسب سود نهاد بانکی اهمیت باالیی دارد .نظام بانکی استرالیا چهار بانک
ً
اصطالحاهيتأمین
این مورد
ػلتاجاسرا که
ّویيپس از
کنندۀ مالی
در هسبئل هبلي تأمی
ضَد .و مهم دارد که بازار را در دست دارند .این بانکها عبارتاند از
صزفًظز
آىّب
دارًذن؛ بِ
مالی گفته میشود .دولت برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای شرکت بانکداری وستپک ( ،)WBCبانک مشترکالمنافع استرالیا
زیرساختی نیازمند منابع مالی است و برای کسب آنها ( ،)CBAبانک ملی استرالیا ( ،)NABگروه بانکداری با مسئولیت

نوودار  :31سنجش داراييهاي نهادهاي هختلف هالي

(هٌبغ)Infrastructure Australia, 2013 :

نمودار  :13سنجش داراییهای نهادهای مختلف مالی (منبع)Infrastructure Australia, 2013 :

در اداهِ ّزيه اس ايي سِ ًْبد را بِاختصبر ضزح خَاّین داد.
 )3-4-2استراليا در بخش نظام بانکي
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محدود استرالیا و نیوزلند ( .)ANZاین بانکها  60درصد داراییها
را در نظام مالی استرالیا مدیریت میکنند .با توجه به گستردگی این
چهار بانک و نقشی که در اقتصاد دارند ،برای نظام بانکی استرالیا
بسیار مهماند .همچنین گفتنی است این چهار بانک بزرگ مدلهای
کسبوکار بسیار مشابهی دارند؛ ازجمله تکیه بر تأمین مالیهای
عمده ،سرمایهگذاری درخور توجه اخیر در فناوری اطالعات ()IT
و تنوعبخشیدن به فعالیتهای بانکی ،ازجمله مشاور تأمین مالی که
این موضوع باعث شدتگرفتن ریسکها شده است (Australian
.)Prudential Regulation Authority, 2013
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 .3-4-2استرالیا در بخش صندوقها

صندوقهای بازنشستگی درحال حاضر حدود  1/6هزار میلیارد
دالر را مدیریت میکنند که  61درصد آن در صندوقهای صنعت
و خردهفروشی قرار دارند 30 .درصد دیگر نیز در صندوقهای
بازنشستگی خود ــ مدیریتی ( )SMSFsقرار دارند .سهم
صندوقهای خود ــ مدیریتی در سالهای اخیر افزایش یافته
است و انتظار میرود این روند ادامه داشته باشدAPRA .
صندوقهای صنعت و خردهفروشی را تنظیم میکنند .این امر
نشان داده است مدیریت سختگیرانهای در کنترل داراییها
و کنترل ریسک وجود دارد .استرالیا شامل چهارمین سیستم
 .2-4-2استرالیا در بخش بیمه
صندوقها در جهان است و این موضوع به علت گستردگی
بخشهای بیمۀ عمومی و عمر استرالیا مانند نظام بانکی آن
بخش بازنشستگی در این کشور است .انتظار میرود روند
عمومی،
بسیار متمرکزند .در هر دو بخش عمر و
بزرگهاي بانکهاي مختلف استراليا
شرکتدارايي
:44سهسهم
نمودار
گسترش این بخش به علت شرایط کل اقتصاد و همچنین افزایش
 60درصد بازار را در اختیار دارند (نمودار  )15این تمرکز در دو دهۀ
تضمین بازنشستگی ( )SGاز  9به  12درصد ادامه داشته باشد
گذشته افزایش یافته است .استرالیا صنعت بیمۀ پیچیده و پایداری
(.)Investment in Australian Infrastructure, 2013
دارد .صنعت بیمه بهخوبی تأمین مالی میشود و در مقابل بالیای
طبیعی پیدرپی ایستادگی کرده است .از نظر ارزش بازاری هر دو  .5-2استرالیا در بخش بودجه
شرکت  QBEو  IAGبین ده شرکت بیمۀ عمومی دنیا قرار دارند.
سرمایهگذاری زیرساختها در استرالیا در چهار دهۀ گذشته،

نمودار  :44سهم داراييهاي بانکهاي مختلف استراليا

Source: Improving Australia’s Financial Infrastructure, 2013

 )2-4-2استراليا در بخش بيمه
بخشّاي بيوة عوَهي ٍ عوز استزاليا هاًٌذ ًظام باًکي آى بسيار هتوزکشًذ .در ّز دٍ بخش عوز ٍ عوَهي ،سِ شزکت بشرگ
 00درصذ باسار را در اختيار دارًذ .ايي توزکش در دٍ دّة گذشتِ افشايش يافتِ است .استزاليا صٌعت بيو ة پيچي ذُ ٍ پاي ذاري
دارد .صٌعت بيوِ بِخَبي تأهيي هالي هيشَد ٍ در هقابل بالياي طبيعي پيدرپي ايستادگي کزدُ اس ت .اس ًظ ز ارس

ّز دٍ شزکت  IAG ٍ QBEبيي دُ شزکت بيوة عوَهي دًيا قزار دارًذ.

ب اساري

Source:
Improving
Australia’s
Infrastructure,
)Improving
Australia’s Financial
Infrastructure, 2013Financial
های مختلف استرالیا (منبع:
 2013نمودار  :14سهم داراییهای بانک
نمودار  :45داراييهاي بيمههاي عمر

ا در بخش بيمه

عوَهي ٍ عوز استزاليا هاًٌذ ًظام باًکي آى بسيار هتوزکشًذ .در ّز دٍ بخش عوز ٍ عوَهي ،س

را در اختيار دارًذ .ايي توزکش در دٍ دّة گذشتِ افشايش يافتِ است .استزاليا صٌعت بيو ة پيچ
Source: Improving Australia’s Financial Infrastructure, 2013
نمودار  :15داراییهای بیمههای عمر (منبع)Improving Australia’s Financial Infrastructure, 2013 :

ِ بِخَبي تأهيي هالي هيشَد ٍ در هقابل بالياي طبيعي پيدرپي ايستادگي کزدُ اس ت .اس ًظ ز
 )3-4-2استراليا در بخش صنذوقها

 IAG ٍ QBEبيي دُ شزکت بيوة عوَهي دًيا قزار دارًذ.

صٌذٍقّاي باسًشستگي درحال حاضز حذٍد ّ 1/0شار هيليارد دالر را هذيزيت هيکٌٌ ذ ک ِ  01درص ذ آى در ص ٌذٍقّ اي

صٌعت ٍ خزدُفزٍشي قزار دارًذ 30 .درصذ ديگز ًيش در صٌذٍقّاي باسًشستگي خَد ه ذيزيتي ( )SMSFsق زار دارً ذ.

ر ،ه٘شاى سزهاِٗگذارٕ هستق٘ن دٍلت فذرال اًذک است ٍ در طِٖ سهاى درصذ ثابتٖ اس  GDPرا بِ خَد اختصتاظ

ٍ ب٘طتز در بخص سالهت ٍ آهَسش هتوزکش ضذُ است .گفتٌٖ است درآهذ اصلٖ دٍلتتّتإ هحلتٖ اس دزداختتّت
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ٖ دٍلت فذرال بِدست هٖآٗذ .افشاٗص سزهاِٗگذارٕ دٍلتّإ هحلٖ اس سال  2002تا  2002هٖتَاًذ بِ دزداختتّت

حدود  6درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل درطول زمان و دوم رونق شدید معدنها با سرمایهگذاری بخش
نمودارّتإ دٍلتت
گتاراًتٖ
افتشٍى
ستاخت
ّتإ
بتزإ
بتزراهها) .در
بندرها و
ضتَد( .مثل
دادُ حملونقل
ًستدتدر حوزۀ
هذرستِخصوصی
ها ،از اواسط
سرمایهگذاری
دتزٍصُاز این
بخش خصوصی
فذرالسهم
ٖ اًگ٘شُدُ دٍلت میدهد.
دهۀ  ،1980رفتهرفته افزایش یافت و در سال  2008به بیش از  16سهم دولتها و GTEهای محلی و فدرال در تأمین مالیهای
هحلٖ،اناًتطتار اٍرا
عمدۀ راُ
ّإ زیرآىّا اس
GTE
سٗزساختٖ
ِگذارّٕإ
دٍلت نمودار ،میز
هال٘اتٖراساس این
درآهذّإشده است .ب
زیرساختی نشان داده
جهانی ،به
هحلٖرانٍ مالی
ّإبهعلت بح
دٍلتسپس،
درصد رسید.
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طی زمان
50
درصد کاهش یافت .افزایش سهم بخش خصوصی ،تا قبل سرمایهگذاری مستقیم دولت فدرال اندک است و در ِ
است.
ش داراّٖٗا بَدُ
از  ،2008بهعلت کاهش سرمایهگذاری شرکتهای بازرگانی درصد ثابتی از  GDPرا به خود اختصاص داده است و بیشتر
دولتی ( )GTEفدرال و محلی و همچنین افزایش سرمایهگذاری در بخش سالمت و آموزش متمرکز شده است .گفتنی است
زیرساختی بخش خصوصی بوده است .این مسیر به دو علت درآمد اصلی دولتهای محلی از پرداختهای انتقالی دولت
نمودار  :61سهم دولتها و GTEهاي مزکشي و محلي
گذاری دولتهای محلی از
دست میآید .افزایش سرمایه
های عمدۀ دولتها فدرال به
خصوصیسازی
طی شده است :اول بهعلت
)Financing
Infrastructure,
2013
(هٌدع:

در سزمايهگذاري سيزساختي بهصورت درصذي اس GDP

بخش صنذوقهاي باسنشستگي

فتذر

رزه

ٖدّذ کِ رٍٗکزد استزال٘ا اس سال  2000بِ سوت اجزإ دزٍصُّاٖٗ رفتِ است کتِ بختص

ٍ اٗي افشاٗص رًٍذ ،در هَرد دتزٍصُّتاٖٗ کتِ ختَد بختص خصَصتٖ هتالک٘تص را بز
(هٌدع)Financing Infrastructure, 2013 :

نمودار  :16سهم دولتها و GTEهای مرکزی و محلی در سرمایهگذاری زیرساختی بهصورت درصدی از GDP

(منبع2013 :
 )Financingمالکیت طزح در سزمايهگذاري سيزساخ
Infrastructure,مختلف
حالتهاي
دار  :61سهم بخش خصوصي و عمومي در

استزالیا در بخش صنذوقهاي باسنشستگي

ر سٗز ًطاى هٖدّذ کِ رٍٗکزد استزال٘ا اس سال  2000بِ سوت اجزإ دزٍصُّاٖٗ رفتِ است کتِ بختص خصَصتٖ آى

هالٖ هٖکٌذ ٍ اٗي افشاٗص رًٍذ ،در هَرد دتزٍصُّتاٖٗ کتِ ختَد بختص خصَصتٖ هتالک٘تص را بزعْتذُ دارد ،بس

طتز است.
نمودار  :61سهم بخش خصوصي و عمومي در حالتهاي مختلف مالکیت طزح در سزمايهگذاري سيزساختي

نمودار  :17سهم بخش خصوصی و عمومی در حالتهای مختلف مالکیت طرح در سرمایهگذاری زیرساختی
)Improving
(هٌدعAustralia’s Financial Infrastructure, 2013 :

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

گتذاراى ًْتادٕ ٍ بتٍِ
(Australia’sسزهاِٗ
Financialخصَصٖ
 Infrastructure,بخص
2013سزهاِٗگذارٕ
(هٌدع :در
ٕ اس کطَرّا ،استزال٘ا
)Improving
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سال  2008تا  2009میتواند به پرداختهای انتقالی انگیزهده
دولت فدرال برای پروژههای ساخت مدرسه نسبت داده شود.
افزونبر گارانتیهای دولت فدرال ،سرمایهگذاریهای زیرساختی
دولتهای محلی و GTEهای آنها از راه درآمدهای مالیاتی
دولت محلی ،انتشار اوراق قرضه و فروش داراییها بوده است.
 .6-2استرالیا در بخش صندوقهای بازنشستگی
نمودار  17نشان میدهد که رویکرد استرالیا از سال  2000به
سمت اجرای پروژههایی رفته است که بخش خصوصی آن را تأمین
مالی میکند و این افزایش روند ،در مورد پروژههایی که خود بخش
خصوصی مالکیتش را برعهده دارد ،بسیار ملموستر است.
در مقایسه با بسیاری از کشورها ،استرالیا در سرمایهگذاری
بخش خصوصی (سرمایهگذاران نهادی و بهویژه صندوقهای
بازنشستگی) در زیرساختها سهم بزرگی دارد .این امر دو
علت دارد .1 :اجرای برنامۀ بازنشستگی اجباری در استرالیا
موجب انباشتهشدن حجم باالیی از سرمایۀ بخش خصوصی
ً
شده است؛  .2صندوقهای بازنشستگی استرالیا معموال در
سرمایهگذاری زیرساختی بیش از حد معمول سرمایهگذاری
میکنند .بنابر گزارش یکی از صندوقها در ده سال اخیر،
زیرساختی فهرستنشده
میانگین بازگشت سرمایهگذاری
ِ
12درصد بوده است .این درحالی است که بازدهی سایر داراییها
در استرالیا  9درصد و بازدهی پول نقد  5درصد بوده است
()Funding Australia’s Future, 2013
 .1-6-2استرالیا در بخش نظام بازنشستگی
اکثر صندوقهای بازنشستگی استرالیا در چارچوب پروژههای
ً
سهم تعریف شده ( 1)DCفعالیت میشود و تقریبا  90درصد
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داراییهای این صندوقها در تأمین مالی اینگونه پروژهها استفاده
میشود .میانگین سهم هر فرد در این صندوقها برابر با 13
درصد حقوق و دستمزد وی است که در دورۀ کارکردن آن فرد
به این صندوقها پرداخت شده است .این صندوقها از طرق
مختلفی سرمایهگذاری کردهاند؛ ازجمله صنعت ،بخش عمومی،
خردهفروشی و صندوقهای بسیار کوچک ،شامل (صندوقهای
خود ـ مدیریتی) 85 ،درصد این داراییها در بخش خصوصی
بوده است .در سال  1992بهمنظور اصالح نظام بازنشستگی
این کشور ،نظام جدید بازنشستگی اجباری معرفی شد .این
نظام درحال حاضر  11/6میلیون عضو دارد که برابر با  71درصد
کارکنان این کشور است .هماکنون استرالیا  6/7درصد کل
داراییهای صندوقهای بازنشستگی کشورهای عضو سازمان
همکاریهای اقتصادی توسعه ( )OECDرا در اختیار دارد و پس
از امریکا ،ژاپن و انگلیس در مقام چهارم قرار دارد( .نمودار )18
نسبت داراییهای این صندوقها به  GDPنیز در این کشور برابر
 933درصد است که از این نظر نیز در مقام چهارم قرار دارد (�Pen
.)sion Fund Investment in Infrastructure, 2012
بزرگترین صندوق بازنشستگی استرالیا ،با  74میلیارد دالر
دارایی ،رتبۀ سیوسوم را درجهان دارد .در نمودار  19میزان
داراییها و رتبۀ صندوقهای بازنشستگی مشاهده میشود.
 .2-6-2تخصیص صندوقهای بازنشستگی
آمارهای سازمان تنظیمات احتیاطی استرالیا ،سازمانی که
بخشهای مالی را پشتیبانی میکند ،نشان میدهد کمتر از نصف
( 47درصد) داراییهای صندوقهای بازنشستگی استرالیا در
حوزۀ پیشفرض خود بوده است (نمودار .)20

نمودار  :18سهم داراییهای مختلف صندوقهای بازنشستگی (منبع)Evans and Peck , 2012 :
1. Defined Contribution
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نمودار  :19بزرگترین صندوقهای بازنشستگی استرالیا (منبع)Evans and Peck, 2012 :

نمودار  :20میزان سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در حوزههای مختلف (منبع)Australian Prudential Regulation Authority, 2013 :
 .3-6-2بخش زیرساخت و سرمایهگذاری صندوقهای
بازنشستگی
صندوقهای صنعت ،پیشگامان سرمایهگذاران اولیه در
خصوصیسازی داراییها و داراییهای ppp 1بودند .آنها درحال
حاضر رهبران سرمایهگذاری در زیرساختهای لیستنشده نیز
هستند (با سهم  7درصد) .بعد از آنها صندوقهای صنعتی قرار
دارند ( 4درصد) .صندوقهای بازنشستگی با هم تفاوتهای
ذاتی دارند .میانگین سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی
در زیرساختهای استرالیا بین  5تا  6درصد را نشان میدهد.
در نمودار  21روند روبهرشد میزان سرمایهگذاری صندوقهای

مختلف در زیرساخت مشاهده میشود .صندوقهای بزرگتر،
بهنسبت صندوقهای متوسط و کوچک ،به سرمایهگذاری
زیرساختی تمایل بیشتری دارند .ده صندوق بازنشستگی بزرگ
استرالیا حدود  8درصد از داراییهایشان را در بخش زیرساخت
سرمایهگذاری کردهاند.
 .7-2مدیران تأمین مالی زیرساخت
در بین بیست شرکت مدیریتکنندۀ تأمین مالیهای زیرساخت
استرالیا ،هشت شرکت استرالیایی و دوازده شرکت دیگر بینالمللی
هستند؛ البته شرکتهای اول و دوم استرالیایی هستند و مک کواری،
1. Public Private Partnership
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ومًدار  :12ميشان سزمايهگذاري صىذيقهاي مختلف باسوشستگي در سيزساخت
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)Australian
Prudential Regulation
Authority, 2013 Regulation
بازنشستگی در زیرساخت (منبع:
2013صندوقهای مختلف
سرمایهگذاری
نمودار  :21میزان
)Australian
Prudential
Authority,
(مىبع:

ن تأميه مالي سيزساخت

ت شزکت مذٔزٔتکىىذِ تأمٕه مالَٓاْ سٔزسااتت سساازسلٕا َشات شازکت سساازسلٕأٓ ي ديسسدٌ شاز

ساىذ؛ سلباٍ شزکتَاْ سيل ي ديم سسازسلٕأٓ َسااىذ ي ماک کاًسرْ کاٍ رتباّ سيل رس در ستإاار دسرد

سٔه باسسر رس در ستإار دسرد ي  IFMبا حذيد  01درصذ مقام ديم رس دسرد .در کل وٕش شزکتَاْ سسازس
سٔه باسسر رس در دسات دسرواذ .سٔاه شازکتَااْ ماذٔزٔآ باا َاذ

کماک باٍ صاىذي َااْ باسوش

ْ تأسٕس شذٌسوذ ي در سًد حاصل سس آن شزٔکسواذ .بٕشااز سازمأٍگاذسرَْااْ صاىذي َااْ باسوش

سازسلٕا بزعُذِ شزکتَاْ مذٔزٔتکىىذِ تأمٕه مالٓ سٔزساتت سست .بزجساٍتزٔه آنَا مک کاًسرْ
کٍ در سٔه سمٕىٍ پٕشرام بًدٌسوذ.

نمودار  :22صندوقهای مدیریت تأمین مالی زیرساخت (منبع)Improving Australia’s Financial Infrastructure, 2013 :

که رتبۀ اول را در اختیار دارد ،بهتنهایی 43درصد از این بازار را در مالی زیرساخت است .برجستهترین آنها مک کواری ،بابکوک و
مذيزيت
ومًدار :11
سيزساختاند (نمودار .)22
ماليزمینه پیشگام بوده
تأميهکه در این
اون هستند
هايدر کل بر
صىذيقدارد.
درصد ،مقام دوم را
اختیار دارد و  IFMبا حدود 10
نیز شرکتهای استرالیایی حدود  90درصد از این بازار را در دست
 .8-2بخش عمومی و خصوصی
دارند .این شرکتهای مدیریتی با هدف کمک به صندوقهای
مشارکت بخش خصوصی و عمومی ( )PPPقراردادی بین بخش
بازنشستگی در سرمایهگذاری تأسیس شدهاند و در سود حاصل از
آن شریکاند .بیشتر سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی دولتی و خصوصی است که بر اساس آن ،دولت مبالغی را به بخش
در زیرساخت استرالیا برعهدۀ شرکتهای مدیریتکنندۀ تأمین خصوصی میپردازد تا بخش خصوصی پروژه را برعهده بگیرد
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و ،برحسب نرخ قرارداد ،از آن بهرهبرداری و نگهداری کند و در
بلندمدت به استانداردهای مشخصی برساند .بخش خصوصی نیز
درنهایت تأمین مالی این کار را برعهده میگیرد؛ ازجمله دریافت
هزینه از استفادهکنندگان .قراردادهای  pppبخش خصوصی را در
طول عمر دارایی زیرساختی ،مسئول کیفیت و عملکرد آن میکنند.
دولت در هر پروژۀ  pppکارهای زیر را انجام میدهد:
الف) مشخصات خروجی مدنظر را تعیین میکند؛
ً
ب) مسئولیت برخی خدمات را برای مدت طوالنی ،مثال 25
سال ،به یک شرکت واگذار میکند؛
ج) شرکت را ملزم به طراحی ،تأمین مالی ،ساخت ،پشتیبانی و
بهرهبرداری میکند.
نگاهی به وضعیت آماری  pppدر کشور استرالیا نشان میدهد
که با وجود تبلیغات گسترده برای روشهای  ،pppهماکنون
این روشها سهم کوچکی از تأمین مالی زیرساختی را به خود
اختصاص داده است .از سال  1995قراردادهای  pppسهم 50
میلیون دالر از یک میلیارد دالر سرمایهگذاری کل زیرساختی را
داشتهاند و فقط سه ایالت نیوولز جنوبی ،کوینزلند و ویکتوریا
استفادهکنندگان عمدۀ  pppبودهاند؛ البته گفتنی است این ساختار
تازهتأسیس بوده است و شاید زمان بیشتری برای اجرای گسترده
نیاز باشد (.)Is it Time to Revisit PPP Ratings, 2011

 .4نتیجهگیری
اجرای پروژههای مختلف زیرساختی ازجمله عوامل مهم
و حیاتی در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها بهشمار میرود.
ازآنجاکه دولتها در پی ارائۀ خدمات کاراتر و باکیفیتترند ،برای
تسهیل و تسریع در اجرای پروژههای مذکور همواره تدابیر ویژهای
بهکار میبندند .تجارب کشورهای مختلف حاکی از این است
که عواملی همچون محدودیت منابع مالی و بودجهای دولتها
برای تأمین مالی پروژههای بزرگ و همچنین تقاضای زیاد در زمینۀ
سرمایهگذاری در این پروژهها ،کشورها را بر آن داشته است که
همۀ تالششان را در بهرهگیری از مشارکت فعال بخش خصوصی
و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها بهکار بندند؛ این
تالشها که در قالب مشارکتهای عمومی ـ خصوصی متبلور
شده ،موجب تسریع در روند توسعۀ اقتصادی کشورها شده
است .بهرهمندی از زیرساختهای مناسب حملونقل انرژی،
مخابرات و  ...بستری ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصاد
است و در مسیر رسیدن به این بستر مناسب ،استفاده از تجربۀ
سایر کشورها ما را یاری میکند .بررسی تجربۀ کشور هند درمورد
اجرای پروژههای زیرساختی نشان میدهد این کشور پس از
دهۀ ،1990 که سیاستهایی برمبنای افزایش مشارکت بخش
خصوصی در اقتصاد را دنبال کرده است ،در حوزۀ زیرساخت

نیز در پی افزایش هرچه بیشتر مشارکت بخش خصوصی در
بخش توسعۀ زیرساختها بوده است .این تالشها در قوانین
مربوطه در این کشور بهوضوح منعکس شده است و نهادهای
حاکمیتی و غیرحاکمیتی گوناگونی را متناسب با این هدف شکل
داده است .در مورد تأمین مالی پروژههای زیرساختی ،گفتنی
است کشور هند با گسترش بسترهای مناسبی نظیر راهاندازی
صندوق توسعۀ پروژههای زیرساخت ،کاهش محدودیتهای
سرمایهگذاران مؤسسهای خارجی برای زیرساخت توانسته است
در جذب سرمایههای بخش خصوصی حرکتی رو به جلو داشته
باشد و برای حل مشکل محدودیت سرمایههای دولتی در ایجاد
زیرساختهای الزم گامهای مؤثری بردارد .با توجه به تجربۀ
کشور هند ،بهتر است توسعۀ استفاده از روشهای مشارکت
عمومی و خصوصی و همچنین راهاندازی صندوقهای توسعۀ
پروژههای زیرساختی (عمرانی) در حکم راهکار پیشنهادی برای
ساماندهی طرحهای عمرانی کشورمان استفاده شود .تجربۀ
استرالیا در این زمینه نیز ،درحکم راهکاری برای کشور ،به کشور
کمک میکند .این تجربهها عبارتاند از:
 .1تأسیس نهاد زیرساخت بهمنظور مطالعه؛
 .2رصد و ارائۀ مشاوره به دولت در امور زیرساختی؛
 .3استفاده از ظرفیت صندوقهای بازنشستگی در تأمین مالی
پروژهها؛
 .4تصویب سیاست مشارکت بخش خصوصی و عمومی در
اجرای پروژههای زیرساختی؛
 .5حرکت به سمت اجرای پروژههای زیرساختی با هزینه،
عملیات و مالکیت بخش خصوصی؛
 .6سیستم احراز صالحیت ملی برای اجرای پروژهها؛
خود کاربران آن را تأمین
 .7حرکت به سمت اجرای پروژههایی که ِ
مالی میکنند؛
 .8فروش زیرساختهای آمادهشده به بخش خصوصی و استفاده
از درآمد بهدستآمده در اجرای پروژههای جدید؛
 .9تأسیس صندوقهای مخصوص امور زیرساختی؛
 .10تنظیم چارچوبی واحد برای قراردادهای همکاری.
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