روشهای سزمایهگذاری مشارکتی بخش خصوصی و شهزداری
در سبل ّبي اخيز ،حكَهت ّب در سطَح هختلف تالش هي كٌٌذ كِ ّشيٌِ ّب را هحذٍد كٌٌذ ثذٍى ايٌكِ خذهبت را
كبّص دٌّذ  .در سطح كطَرّب ،اثتكبرات هختلفي ثزاي تغييز در ًقص حكَهت در هذيزيت دارايي ّب ٍ اهالكطابى
هَرد ارسيبثي قزار گزفتِ است  .ثب تَجِ ثِ ًيبسّبي هبلي ٍ ،سارتخبًِ ّبي كطَرّب ثِ طاَر فشايٌاذُاي ثاِ هاذيزيت
تبسيسبت سيزثٌبيي در يك رٍش ضجِ تجبري سَق پيذا كزدُ اًذ ٍ ثِ دًجبل كطف راُ ّبي جذيذ اس هطبركت ّابي
ثيي حكَهت ٍ ثخص خصَصي ّستٌذ .در ًتيجِ ايي اثتكبرات ،حبلت ّبي هطبركت ثسيبر هختلفي ثِ ٍجَد آهاذُ
كِ ثسيبري اس آًْب داراي ّوپَضبًي ثب يكذيگز ّستٌذ ٍلي در هؼٌب ٍ رٍش داراي اختالف ظزيفي هي ثبضٌذ .در اياي
گشارش تَضيح اجوبلي ثز تكٌيك ّبي هطبركت كِ ثيطتزيي استفبدُ را دارًذ ٍ در حبل حبضز در خذهت حكَهت
ٍ ثخص خصَصي قزار دارًذ دادُ هي ضَد.

.1مقذمه
در يك تقسينثٌذي كلي هيتَاى هٌبثغ درآهذي ضْزداريّب را ثِ دٍ گزٍُ هٌبثغ درآهذي داخلي ٍ هٌابثغ درآهاذي
خبرجي تقسين ثٌذي كزد .درآهذّبي حبصل اس ػَارض ًَسبسي ،ػَارض ًقل ٍ اًتقبل اهالک ٍ ػَارض اتَهجيل،
درآهذ حبصل اس فزٍش خذهبت ٍ جزيوِ ّب ثخطي اس ػٌابٍيي هٌابثغ درآهاذي داخلاي اسات ٍ هٌابثغ درآهاذي
خبرجي ضْزداريّب ضبهل كوك ّبي ثالػَض دٍلت ٍ استقزاض اسات كاِ خابرز اس سابسهبىّابي ضاْزداري
دريبفت هيضَد.
در ايي راستب ٍ ثب تَجِ ثِ ايٌكِ يكي اس اركبى اصلي اقتصبد ضْزي ،ضْزداريّب ّستٌذ كِ ثِ دٍلاتّابي هحلاي
هطَْر ضذُ اًذ اس جٌجِ تأهيي هبلي ٍ ّوچٌيي استقالل هبلي دچبر چبلصّبي قبثل تَجْي ّستٌذ .استقالل هبلي ٍ
تأهيي ّشيٌِّبي جبري ٍ ّشيٌِّبي پزٍصُّبي ػوزاًي دٍلتّبي هحلي ثذٍى اتكب ثِ دٍلت هزكشي اس ًظز ثجابت
سيبسي ٍ هبلي اّويت سيبدي ثزاي ضْزداريّب دارد.
ًْبيتب ّذف ضْزداريّب (دٍلتّبي هحلي) در ثَدجِريشي در ثلٌذهذت ،كبستي اس درآهاذّبي ًبپبياذار اس جولاِ
ػَارض فزٍش تزاكن ،ػَارض تخلفبت سبختوبًي ٍ جزائن هبدُ صذ ٍ ّوچٌيي ٍاثستگي كوتز ثِ دٍلت هزكشي
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است ٍ افشٍدى ثز هٌبثغ درآهذي پبيذار اسجولاِ ػاَارض ًَسابسي ،هبليابت ثاز سهايي ٍ هساتغالت ٍ خصَصاب
درآهذّبي حبصلِ اس فزٍش خذهبت است.
 1-1اهمیت استقالل مالی شهزداری ها
ّن اكٌَى در ثسيبري اس كطَرّبي دًيب ،ضْزداريّب در جبيگبُ دٍلتّبي هحلي قزار داضتِ ٍ ثب ّذف توزكشسدايي اس
فؼبليتّبي دٍلت هزكشي ،تصوينگيزي در هَرد ثسيبري اس جٌجِّبي اقتصبدي ّز ضْز ثِ طَر كبهل ثِ ضْزداريّب
ٍاگذار ضذُ است .طجيؼتب ضْزداريّب ٍ دٍلتّبي هحليّ ،ن ثزاي تبهيي ّشيٌِّبي جبري خاَد ٍ ّان ثاِ هٌظاَر
تبهيي ّشيٌِ پزٍصُّبي ػوزاًيً ،يبسهٌذ تبهيي هٌبثغ هبلي ّستٌذ.
هٌظَر اس ثجبت سيبسي ،آى است كِ ٍاثستگي ثَدجِ ضْزداريّب (دٍلتّبي هحلي) ثِ كوكّبي هساتقين دٍلتاي،
هخصَصب در هَرد ضْزّبي ثشرگ ،اهكبى تالش سيبساتوذاراى دٍلتاي ثازاي تبثيزگاذاري سيبساي ثاز تصاويوبت
ضْزداريّب را افشايص هيدّذّ .وچٌيي هٌظَر اس ثجبت هبلي آى است كِ ّز چِ هٌبثغ هبلي ضْزداريّب (دٍلت ّبي
هحلي) هستقل تز اس كوك ّبي دٍلتي ثبضذًَ ،سبًبت درآهذ ضْزداريّب كوتز ضذُ يب دست كن ًَسبًبت هذكَر تبثغ
تصويوبت خبرز اس هجوَػِ ضْزداري ًخَاّذ ثَد.
ثِ ّويي دليل است كِ تؼذادي اس ضْزداريّبي ايزاى ،هبًٌذ ضْزداريّبي ثسيبري اس ضْزّبي دًيب ،كَضيذُاًذ تب در
هسيز خَدكفبيي هبلي ٍ ثي ًيبس ضذى اس كوكّبي هبلي دٍلتي گبم ثزدارًذ ٍ ثِ ّويي هٌظَر ضيَُّبيي ثزاي جاذة
هٌبثغ هبلي غيزدٍلتي را در پيص گزفتِاًذ كِ يكي اس ايي ضيَُّب ،ارائِ طزحّبي هتٌَع سزهبيِگذاري است .طجيؼتب ثِ
هٌظَر جذة سزهبيِ اٍليِ هَرد ًيبس ثزاي راُ اًذاسي ايي پزٍصُّبي سزهبيِگذاري ،هيتَاى رٍشّبيي هبًٌذ گزفتي
ٍامّبي ثبًكي ٍ يب ػزضِ سْبم پزٍصُّبي سَددُ ضْزي در ثَرس را هطزح ًوَد.
اهب هسبلِ هْن ايي است كِ در ضزايط فؼلي ايزاىّ ،ن سيستن ثبًكي ٍ ّن سيستن ثَرس ثِ قذري ضاؼيف ٍ تَساؼِ
ًيبفتِ ّستٌذ كِ ثِ ّيچ ٍجِ ًويتَاى ثز رٍي جذة هستوز ،هطوئي ٍ ثبثجبت هٌبثغ هبلي اس ايي دٍ هحل حسبة ثابس
كزد .اس طزف ديگز ،ثب تَجِ ثِ دٍلتي ثَدى ثخص ػوذُ سيستن ثبًكي در ايزاى ،تالش ضْزداريّب ثزاي اخذ ٍامّبي
2

ٌّگفت اس ثبًكّب ،هحتبز درگيز ضذى در يك فزآيٌذ طَالًي ٍ طبقتفزسبي چبًِسًي ثب ثخصّبي هختلف دٍلتاي
ثَدُ ٍ ثب ّذف خَدكفبيي هبلي ضْزداريّب در تضبد هيثبضذ.
 2-1ضزورت تامین مالی شهزداری
ٍاقؼيت ايي است كِ طزاحي ًظبم درآهذي ضْزداريْب در ايزاى ثذٍى تَجِ ثِ هجبًي ًظزي هبليِ هحلي صَرت گزفتِ
است .حتي اغلت هطبلؼبتي كِ ثِ هٌظَر اصالح ايي ًظبم صَرت گزفتِاًذ فبقذ ايي خصيصِ هيثبضٌذ .فقذاى هجابًي
ًظزي ،پيبهذّبي هٌفي را ثِ ثبر آٍردُ است كِ كبّص كبرايي تخصيصي در اقتصبد ضاْزيً ،بسابسگبري هبليبتْاب ٍ
ثْبي خذهبت ضْزي ثب ػذالت افقي ٍ ػوَدي ،ثيثجبتي درآهذّبي ضْزداري ٍ ػذم حسبثذّي ضْزداري ثِ ػٌاَاى
ػزضِكٌٌذُ خذهبت ضْزي در هقبثل ضْزًٍذاى اس آى جولِ است.
 3-1سزمایهگذاری در مصزف و صزفهجویی انزژی در شهزها
هذيزيت تْيِ تَسيغ ٍ هصزف اًزصي در ضْزّب اس چبلص ّبي ثشرگ سًذگي ثطز كًٌَي است .تجؼبت هصزف ثاي
اًذاسُ اًزصي ٍ اثزات اى ثز هحيط سيست اًسبى ّز رٍسُ ثِ صَرت ٍاضح تزي خاَد را ًطابى هيذٌّاذ .الاَدگي
ّبي ضذيذ ًبضي اس هصزف سَختْبي فسيلي ،اثز گلخبًِ اي ٍ افشايص دهبي سهيي دٍلت ّاب ٍ ضاْزًٍذاى را ثاِ
چبرُ اًذيطي ٍاداضتِ

است .

در كطَرّبيي هبًٌذ ايزاى ٍجَد هٌبثغ ًفتي ٍ اًزصي ارساى هطكالت ٍ تجؼبت هصازف ثاي رٍياِ را صاذ چٌاذاى
ًوَدُ است .ثٌب ثز ثسيبري اس آهبرّب اگز سزػت رضذ هصزف اًزصي در كطَر هب ّويي گًَِ رضذ ًوبيذ تب كوتز اس
 ۰۱سبل ديگز ًفتي ثزاي صبدر كزدى ًخَاّين داضت ٍ توبهي تَليذ ًفت را ثبيذ در داخل كطَر هصزف

كٌين.

هذيزيت اًزصي در ضْزّب ثخطي ثب اّويت ٍ حيبتي اس حَسُ هذيزيت ضْزي اسات ٍ هَفقيات در آى هايتَاًاذ
اثزات ثسيبر قبثل تَجْي در ثْجَد سًذگي ضْزي داضتِ

ثبضذ.
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