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سکانداری بخش خصوصی در تأمین مالی پروژهها

آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی :تأمین مالی  170هزار میلیارد تومانی نیاز بخش حمل و نقل ،با منابع عمومی امکانپذیر نیست
ســیدصاحــبصادقی« /رکوردتاریخیمشــارکتبخشخصوصیدرپروژههایزیرســاختیوحملونقلکشــور».این
موضوعیاســتکهعباسآخوندیباذکررقمبیســابقه42هزارمیلیاردتومانمشــارکتبخشخصوصیدرپروژههایاین
بخشاقتصادکشــورازآنیادمیکند.شــایدتحــولعظیم صورتگرفتهدرحوزهزیرســاختهایحملونقلکشــوروحجم
فعالیتهایانجامشــدهودردســتاجرادراینبخشباذکررقمکلآنکمیروشــنترشــود؛170هــزارمیلیاردتومان.حجم
ســرمایهگذاریانجامشدهدرحوزههایاساسیزیرســاختهایاینبخشچهدرحوزههواییوچهدرحوزههایریلی،زمینی
ودریاییقابلانکارنیســتوبنابهاذعانکارشناســاندرصورتبهنتیجهرســیدنهمهایناقدامهاو سرمایهگذاریهایآغاز
شــدهدرآیندهاینهچنداندورمیتوانجبرانچندینســالعقبماندگیدرحوزهتکمیل،ترمیموساختزیرساختهای
صنعتحملونقلکشورراشاهدبود.آخوندیدرخصوصمسائلمختلفمربوطبهحوزهتصدیمسئولیتشبهمامیگوید.
ازسیاستهایمسکندرجهتدخالتنداشتندولتدرحوزهساختوسازوتالشبرایتوانمندسازیمتقاضیانمسکن
وهمچنیــناجرایسیاســتهایبازآفرینیشــهریجهتحلمعضــات19میلیونبدمســکنموجوددرکشــورتاجزئیات
پروژههاینوسازیحملونقلایران.
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بهعنواننخستینسؤالاگربخواهیدمهمتریندستاوردهای
صنعتحملونقلکشورراطیسهونیمسالاخیرذکرکنید،
باتکیهبرآنچهانجامشــدوآنچهدردســتاقداماســتازچه
مواردیمیتواننامبرد؟
میتــوان تغییــر پارادایــم تأمین مالی و توســعه حمــل و نقل را
یکــی از مهمترین دســتاوردهای دولــت یازدهم ذکر کــرد .حمل و
نقل در مقایســه با بخشهای دیگر اقتصاد کشــور بسیار پرهزینهتر
و لوکستــر اســت .پروژههایی که هم اکنون در دســت اقــدام داریم
حدود  170هــزار میلیارد تومان پــول نیاز دارند .اینهــا فقط مبلغی
اســت که برای توســعه زیرســاختها نیاز اســت .هزینههای تعمیر
و نگهــداری جداســت .فقط برای نگهداری راهها ســاالنه به  10هزار
میلیارد تومــان پول نیاز داریم .وقتی بحث از تغییر پارادایم اســت
باید این نکته ذکر شــود که تأمیــن این  170هزار میلیارد تومان اصالً
از طریــق بودجــه عمومــی امکانپذیــر نیســت .برای روشــن شــدن
وضعیــت ذکر ارقــام بودجــه عمرانــی ســال  96الزامی اســت .کل
بودجه عمرانی ســال  40 ،96هزار میلیارد تومان اســت در حالی که
تخصیص همین مقدار هم عمالً امکانپذیر نیســت و بسیار کمتر از
رقم در نظر گرفته شده در عمل تخصیص پیدا خواهد کرد .یا مثال
دیگــر بودجــه ســتادی وزارت راه و شهرســازی اســت .بودجه ســال
 95وزارت راه و شهرســازی  8هــزار میلیــارد تومــان اســت در حالی
کــه آنچــه در عمل تاکنــون تخصیص داده شــده کمتــر از  15درصد
این مبلغ است!

دراینقالبتأمینمالیازطریقمشارکتبخشخصوصی
محوراصلیمحسوبمیشود؟
بلــه .تغییر پارادایم به این معناســت که از منابــع اقتصاد ایران
و بخــش خصوصــی در جهت ســاخت و تکمیــل پروژهها اســتفاده
کــرد و پــس از آن نیــز هزینــه انجــام ایــن پروژههــا از طریــق منابــع
درآمدی حاصل شــده برگشــت داده شــود .البته در شــرایط کنونی
اقتصادی انجام این کار بســیار ســخت اســت .ما توسعه فرودگاهها
را در قالب این سیســتم بردیم .ترمینال «ســام» فرودگاه امام را با
هزینه 550میلیارد تومانی به بخش خصوصی ســپردیم .توســعه
فرودگاه کرمان نیز در قالب این سیســتم در حال انجام است.
در حــوزه بنــادر کــه هیــچ گونــه ســرمایهگذاری خارجــی
نداشــتیم ،این سیستم را مورد اســتفاده قرار دادیم و کل توسعه
بندر چابهار توســط بخش خصوصی انجام شد .نوسازی فاز اول
و دوم و ســوم بندرعباس کامالً توســط بخــش خصوصی در حال
انجام است.
در حــوزه ریــل نیــز ایــن سیســتم تأمین مالــی مورد اســتفاده
قــرار گرفــت و راهآهــن کرمان بــه ســیرجان را بخــش خصوصی
تأمیــن مالی کرد .موارد بســیار دیگری از این دســت وجود دارد.
بنابرایــن تغییر پارادایم تأمین مالی بــرای تحول صنعت حمل
و نقل کشــور در این دوره و دولت یازدهم انجام شــد و مبنای آن
هــم انتقال تأمین مالی زیرســاختهای صنعــت حمل و نقل از
دولت به بخش خصوصی اســت.

باتوجهبهشــرایطفعلیوســختاقتصــادوتنگناهایمالیو
اعتباریکههمبخشدولتیوهمبخشخصوصیگریبانگیر
آناستچگونهاینتأمینمالیصورتپذیرفت؟
در حوزه ساخت آزادراهها ،توسعه فرودگاهها و ...کارهای عظیمی
صورت گرفت که مبنای بازگشــت ســرمایه بر اســاس خدمات پس از
بهرهبرداری اســت .مثــاً آزادراههایی که ســاخته و افتتاح میشــود یا
فرودگاههــاوبنــادریکهتکمیلوتوســعهمییابــدازدرآمدحاصلاز
خدمات آنها پس از بهرهبرداری بازگشــت سرمایه انجام خواهد شد.
مهمایناســتکهگفتمانیدراینقالبوجودداشــتهباشدکهبخش
خصوصیبرایسرمایهگذاریدراینزمینهترغیبشودواعتمادکند.
برایاینکهاینگفتمانمامورداعتمادبخشخصوصیقرارگیرد
تالش کردیم کــه اوالًدر زمینه نرخگذاری خدمات ارائه شــده پروژهها
پــس از بهرهبــرداری تــا حد امــکان مداخلــه دولتی صــورت ندهیم و
همچنیــن در زمینه این نرخگذاری حداکثر شــفافیت ایجاد شــود و در
نهایت زمینهای فراهم کنیم که در نهایت اصل و ســود سرمایه صرف
شــدهدرمدتزمانخاصیبهســرمایهگذاربرگردد.درگذشتهدولت
بــادخالتدرنرخگذاریاعتمادســرمایهگذارراســلبمیکردولیما
با دخالت نکردن زمینه را برای مشارکت بیشتر سرمایهگذاران فراهم
کردیم .قبالً فقط در زمینه آزادراهها آیین نامه مشــارکت در ســاخت
وجودداشتکهمااینآییننامهرادرخصوصهمهپروژههاعملیاتی
کردیم.بخشهایهواییوبندریوریلیرانیزبهآناضافهکردیم.
بااینروندبخشخصوصیچهمیزانمشارکتیرادرپروژهها
بهثبترساند؟
آنچــه اکنون در قالب پروژههای مشــارکت در ســاخت با بخش
خصوصی در دســت اقدام داریم نزدیک به  42هزار میلیارد تومان
پروژه در بخشهای مختلف زیرســاختی کشــور اســت .بزرگترین
میزان مشــارکت بخش خصوصی در تاریــخ ایران در این دوره رقم
خورد .ما دنبال این هســتیم که این رقم اســتثنایی مشارکت بخش
خصوصی در پروژههای مشــارکت در ساخت کشور را توسعه دهیم
و بخــش اعظم  170هزار میلیارد تومانی که برای تکمیل پروژههای
زیرســاختی مــد نظر اســت را از طریق مشــارکت بخــش خصوصی
تأمین مالی کنیم.
هماکنون در کشــور 15آزادراه در حال ســاخت است و این در تاریخ
ایران بیسابقه است .بیش از 5هزار ماشین سنگین و 15هزار کارگر در
اینپروژههامشغولکارندکهبسیارقابلتوجهاست.

