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سخني با خوانندگان
 بر اساس ادبيات نوين رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي، فرآيند حقوقي، مالي و اجرايي كه در بسياري از كشور  هاي 
جهان در راستاي انجام اصالحات اقتصادي و نظام اداري - مديريتي كشور  آغاز شده است،  خصوصي سازي ناميده مي شود. 
و  تغيير  بيانگر  شد،  سياسي  اقتصادي-  ادبيات  وارد  جهان  نقاط  اكثر  در  بيستم  سده  نيمه هاي  از  كه  "خصوصي سازي"1  واژه 
بازار مي انجامد. خصوصي سازي،  فعاليت هاي  به سود  نهايت  است كه در  "بازار"  و   اركان حکومتي"  تحول در ميان مناسبات" 
رويکرد خردمندانه اي براي افزايش كارآيي اقتصادي و مالي و توسعه زير ساخت هاي اقتصاد ملي است كه كاسته شدن از ميزان 
تصدي هاي دولت و هزينه هاي بودجه ساليانه و بار مالي از مزيت هاي ممتاز آن به شمار مي آيند. افزون بر اين، خصوصي سازي 
بستر مناسب را براي ساز و كار آزاد عرضه و تقاضا در بازار آماده كرده و با رقابتي ساختن اقتصاد ملي به كارآمدي بيشتر عوامل 
توليد، افزايش كارآيي اين عوامل و در نتيجه توليد بيش تر و متنوع تر محصوالت،كاالها و خدمات انجاميده و كاهش قيمت ها را  

براي مصرف كنندگان به ارمغان مي آورد.
سياست خصوصي سازي با وجود توسعه مباني نظري و علمي سطح اقتصاد خرد2 و تجربه هاي شايان توجه حاصل از دستاورد هاي 

كشورهايي كه چنين استراتژي را در عرصه فعاليت هاي اقتصادي خود پذيرا شده اند، به يك واقعيت علمي تبديل شده است. 
در ساليان اخير، شرايط حاكم بر مديريت و نگهداري فرودگاه ها در سطح جهاني، بسياري از اداره كنندگان و مسووالن نهاد هاي 
بخش عمومي )دولتي( را برآن داشته است كه خصوصي سازي فرودگاه هاي خود را  در راس دستور كار خويش قرار دهند. در 
واقع، مشاركت بخش خصوصي در احداث و بهره برداري از فرودگاه ها در سطح جهاني به يك واقعيت عيني تبديل شده است. 
واژه "خصوصي سازي فرودگاه ها" اكنون به عنوان يکي از مباحث اصلي توسعه فرودگاهي جايگاه مهمي را در ادبيات جهاني توسعه 
يا فعاليت هاي فرودگاهي، در تجاري ساختن  به خود اختصاص داده است. گفتني است كه ويژگي خصوصي سازي فرودگاه ها،  
سامانه هاي بهره برداري فرودگاهي خالصه مي شود. البته امر خصوصي سازي فرودگاه ها، ريسك هايي را نيز شامل مي شود كه در 

اين نشريه به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
گروه بين المللي ره شهر كه مطالعات گسترده اي را درباره فرودگاه ها و استاندارد هاي رايج انجام داده است، اميدوار است اين نشريه 
بتواند اهميت توجه به خصوصي سازي در فرودگاه هاي كشور و لزوم سياست گذاري براي آن را به مسووالن و دست اندركاران اين 

حوزه معرفي كند.

گروه بين المللي ره شهر

1-Privatization              2- Micro Economy
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 مقدمه
سطح  در  راهبرد  يك  تدوين  بودن  الزامي  بر  خصوصي سازي 
بر  بايد  سياست خصوصي سازي  دارد.  بسيار  تاكيد  كالن  اقتصاد 
اهداف راهبردي اقتصاد كالن كشور استوار باشد زيرا تجربه نشان 
اهداف  فقدان  به علت  توسعه  از طرح هاي  بسياري  است كه  داده 
فرآيند  و  نبوده  برخوردار  چنداني  اجرايي  قابليت  از  راهبردي، 
پيشرفت اجرايي اغلب طرح هاي توسعه )اعم از زير بنايي و توليدي( 
قابل پيگيري و ارزيابي نبوده و در موارد زيادي به اهداف تعيين 
راهبرد  داشتن  و  راهبردي  اهداف  تدوين  نمي شوند.  نايل  شده 
براي خصوصي سازي جامع مي تواند از تعارضات و تعامالت منفي 
حين اجراي طرح ها جلوگيري كرده و با حذف انحصار و گسترش 
و  اقتصادي  بنگاه هاي  جاري  هزينه هاي  كاهش  موجبات  رقابت، 
شركت ها را فراهم آورده و در نتيجه كوچك شدن اندازه دولت ها 
براي  مساعد  زمينه هاي  و  عمومي(  بخش  تصدي هاي  )كاهش 
"توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي پايدار" كشورهاي در حال 

توسعه را آماده كند.
سياست خصوصي سازي پس از تبيين و تدوين راهبرد، بايد بر دو 
معطوف  "توسعه مالکيت خصوصي"  و  "سود آوري"  بنياديِن  اصل 
در  خصوصي سازي  فرآيند  از  حاصل  دستاوردهاي  بررسي  باشد. 
كشورهاي پيشرفته اروپا ) نظير بريتانيا، آلمان و فرانسه( در نيم 
استيالي  از  شده  آزاد  شرقي  اروپاي  كشورهاي  و  گذشته  قرن 
از  گذار  مرحله   كه  مي دهد  نشان  اخير،  دهه  دو  در  كمونسيم 
زمان،  فراخور  به  بسته  بازار،  اقتصاد  به  ورود  و  دولتي  اقتصاد 
اجراي  براي  را  مساعدي  زمينه هاي  محيطي،  الزامات  و  مکان 
اجمالي  بررسي  به  زير  در  است.  آورده  وجود  به  خصوصي سازي 

اين زمينه ها مي پردازيم.
شرايط  بهينه سازي  خصوصي سازي،  روند  طي  كه:  اين  نخست 
اقتصادي  بنگاه هاي  وسودآوري  بهره وري  افزايش  موجب  دروني 
مديران  و  كاركنان  فرهنگي  تعالي  چون،  اقداماتي  است.  شده 
بنگاه ها، توسعه منابع انساني، مديريت بهينه سرمايه و افزايش نرخ 
بازگشت سرمايه گذاري، ادغام فعاليت هاي همگون و موازي، توسعه 

همکاري هاي بين المللي در راستاي جذب سرمايه و فن آوري هاي 
پيشرفته، شفاف سازي قراردادها، تدوين استانداردهاي بين المللي 

و بهبود شرايط خصوصي سازي پيمان، از آن جمله  هستند. 
براي  مساعد  بستر  و  پيراموني  فضاي  آماده سازي  كه:  اين  دوم 
از  خصوصي سازي،  سياست  و  آزاد  اقتصاد  جهت  در  حركت 
و  تصميم سازي  قانون گذاري،  براي  مناسب  بستر  ايجاد  جمله، 
تصميم گيري در راستاي كاهش تصدي هاي دولت بر فعاليت هاي 
بازنگري در  اقتصاد كالن،  اقتصادي و توليدي و كارآمدتر كردن 
از  پشتيباني  در  جديد  قوانين  تصويب  با  همراه  جاري  قوانين 
فعاليت هاي بخش خصوصي و استراتژي خصوصي سازي و تغيير 
ماهيت مالکيت  ها در دوره گذار از بنگاه هاي اقتصادي تحت تصدي 
خصوصي"،   – عمومي  بخش هاي  "مشاركت هاي  سوي  به  دولت 
تقويت مالکيت هاي خصوصي، تصويب قانون ضد انحصار، تعديل 
تضمين  المللي،  بين  روابط  و  داخلي  مناسبات  بر  ناظر  قوانين 
حقوق سرمايه گذاري خارجي و مالکيت خارجي سرمايه و زمين، 
شناورسازي نرخ مبادالت ارزي و وضع و تصويب قوانين و مقررات 
الزم براي نظارت بر فعاليت هاي بنگاه هاي خصوصي براي تامين 
امنيت مالکيت، سرمايه گذاري و سالمت اقتصادي و جلوگيري از 
اجراي  رانت جويانه،  واسطه گري  و گسترش خدمات  رانت جويي 

بهينه سياست خصوصي سازي را تضمين مي كنند.
سوم اين كه: توسل به راهبردها و سياست هاي ذكر شده، هنگامي 
مي تواند خصوصي سازي را به سر منزل مقصود برساند كه دولت ها 
ساختار  تغيير  و  تعديل  و  مادي هدف مند  طريق حمايت هاي  از 
نظام بانکي و بازار سرمايه )بازار پولي و مالي( از دخالت در امور 
راهبرد  صحيح  اجراي  با  و  كرده  خودداري  توليدي  و  اقتصادي 
را  كارآمد  خصوصي  فعاليت هاي  و  كار آفريني  خصوصي سازي، 
فعاليت هاي  بر  عاليه  نظارت  به  را  خود  وظيفه  و  كرده  تشويق 
عمده بخش خصوصي محدود كند. بي ترديد، پشتيباني هاي دولت 
كه  باشد  كارساز  مي تواند  زماني  خصوصي سازي  سياست  هاي  از 
امور  نهادينه سازي  مانند  مادي،  غير  حمايت  زمينه هاي  دولت ها 
كشوري و تقويت آن را ازطريق توسعه شبکه اطالع رساني داخلي 

مقدمه
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و بين المللي، ارتقا سطح آموزش حرفه اي و تخصصي و گسترش 
تامين اجتماعي و بيمه بيکاري را به طور جدي تضمين كند. 

 نگرشي به سابقه خصوصي سازي در ايران
پيش از انقالب اسالمي )1357( طي اجراي پنج برنامه عمراني، 
و  شد  رنگ تر  پر  خصوصي  بخش  فعاليت هاي  توسعه  تدريج  به 
طرح هاي  اجراي  با  دهه  چهار  طول  در  كشور  )كالن(  اقتصاد 
مساعدي  زمينه هاي  از  وقت  دولت هاي  توسط  زيربنايي  توسعه 
براي آزاد سازي اقتصادي وتقويت بنيه بخش خصوصي برخوردار 
الگوهاي رشد و  به  انقالب  از  با رويکرد دولت هاي پيش  اما  شد. 
توسعه اقتصادي برون زا، به كمك وجوه حاصل از فروش نفت خام 
از اصول و مباني  )در واقع فروش دارايي هاي كشور!(، هر لحظه 
توسعه اقتصادي - اجتماعي درون  زا فاصله  گرفت. رشد نامتعادل و 
نا متوازن سرزمين، عدم تعادل هاي اقتصادي- اجتماعي و سياسي 
را در پي داشت، كه يکي از زمينه هاي مساعد را براي نارضايتي 

عمومي از شرايط حاكم بر كشور به وجود آورد.
از  عمده اي  بخش  شدن  دولتي  كه  اسالمي ،  انقالب  از  پس 
توسعه  )كه  روند جهاني  بر عکس  را در پي داشت،  ملي  اقتصاد 
خصوصي سازي و كوچك تر شدن حجم دولت ها را فراهم مي كرد( 
يافت.  افزايش  بي سابقه اي  به طور  وقت  دولت هاي  اندازه  و  حجم 
پيشنهاد  اقتصادي  تعديل  سياست  كه  سازندگي،  دوران  در 
صندوق بين المللي پول به اجرا درآمد، در راستاي اجراي سياست 
خصوصي سازي، با هدف برون رفت از بحران موجود و تحقق نرخ 
رشد اقتصادي مناسب از طريق كاهش ميزان تصدي هاي دولت بر 
بنگاه هاي اقتصادي كشور، گام هاي انديشيده شده اي برداشته شد.

اگرچه سياست خصوصي سازي تحت عنوان "سياست تعديل" از 
آن  زودي  به  اما  گذشت  پنجم  اسالمي  شوراي  مجلس  تصويب 
سياست به دست فراموشي سپرده شد. در سال 1377 با تشکيل 
كميته هاي كارشناسي، بحث گسترده اي پيرامون اصل 44 قانون 
به  تصويب  براي   1382 سال  در  سرانجام  كه  شد  آغاز  اساسي 
ابالغ مصوبات آن دو سال  اما  ارايه شد،  مجلس شوراي اسالمي 

به درازا كشيد. روند خصوصي سازي در ايران به كندي پيش رفت 
و اهداف خصوصي سازي بر طبق آنچه كه در ادبيات جهاني آن 
كالن  مديريت  انتظارات  و  خواسته  ها  مطابق  است،  شده  تعريف 
اقتصاد كشور كه طي چهار برنامه توسعه پنج ساله )پس از انقالب( 

بر اجراي آن تاكيد شده بود، پيش نرفت. 
است  واقعيت  اين  بيانگر  تجربه خصوصي سازي در ساير كشورها 
اجراي  موفقيت  موجبات  دولت ها  موثر  نظارت  اعمال  تنها  كه 
سياست هاي خصوصي سازي را فراهم آورده است. در ايران، تأسيس 
سازمان خصوصي سازي و تدوين اساسنامه آن طبق بند )ج( ماده 
14 قانون برنامه سوم توسعه و نظارت بر فرآيند واگذاري ها و ارايه 
شوراي  مجلس  و  دولت  رييس  به  ادواري  نظارتي  گزارش هاي 
برشمرده  واگذاري  عالي  شوراي  وظايف  به عنوان  نيز  اسالمي 
منفي  پي آمدهاي  از  لزوم  در صورت  مزبور  شوراي  تا  است  شده 
خصوصي سازي جلوگيري كرده و يا از عوارض نا مطلوب آن بکاهد.

شتاب  چون  عواملي  اساسي،  قانون   44 اصل  كلي  سياست هاي 
بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالکيت در سطح عمومي 
بنگاه هاي  كارآيي  افزايش  اجتماعي،  عدالت  تامين  منظور  به 
افزايش  فن آوري،  و  انساني  و  مادي  منابع  بهره وري  و  اقتصادي 
خصوصي  بخش هاي  سهم  افزايش  ملي،  اقتصاد  رقابت پذيري 
و  مالي  بار  كاهش  ملي،  اقتصاد  عرصه هاي  تمامي  در  تعاوني  و 
سطح  افزايش  اقتصادي،  فعاليت هاي  تصدي  در  دولت  مديريتي 
و  سرمايه گذاري ها  افزايش  پس انداز،  به  مردم  تشويق  و  اشتغال 
بهبود درآمد خانوارها را در بر مي گرفت و انتظار مي رفت كه پس 
از ابالغ به دولت به گونه مناسبي اين سياست ها در جهت پيشبرد 

خصوصي سازي كارساز باشند.
ساله   20 انداز  چشم  سند  نخست  ساله  سه  عملکرد  و  تجربه 
كشور نشان مي دهد كه وفاق كامل در زمينه اتخاذ يك رويکرد 
از پيش  اهداف  به  بهينه در جهت دستيابي  واحد و يك راهبرد 
تعيين شده وجود نداشته است و حركت هاي آغاز شده در مسير 
ناظران،  برخي  گمان  به  نمي رود.  پيش  شده  تبيين  و  تعيين 
فرآيند خصوصي سازي در ايران، صرفاً معطوف به مالکيت دولتي 

نگرشي به سابقه خصوصي سازي در ايران
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به بخش خصوصي مشکل اصلي  آنها  شركت ها و نحوه واگذاري 
اجراي اين سياست است، كه با رهيافت هاي ممکن براي چگونگي 
اين مشکل حل خواهد شد.  به بخش خصوصي  انتقال مالکيت ها 
و  كسب  فضاي  ارتقاي  بدون  كه  باورند  اين  بر  كارشناسان  اين 
كار و افزايش كارآيي شركت هاي توليدي، اهداف خصوصي سازي 
نمي تواند محقق شود. اين  واقعيت  كه موضوع ارتقاي فضاي كسب 
و كار اقتصادي مشکل اصلي اقتصاد كالن بوده و افزايش كارآيي 
شركت هاي دولتي مربوط به سطح اقتصاد خرد است، همواره از 
نظر سياست گذاران دولتي غافل مانده است. به بيان ديگر، برخي 
اقتصاد  كارآيي  افزايش  طريق  از  كه  مي كردند  تصور  مجريان  از 
در  مي رسند،  كالن  سطح  در  كار  و  كسب  رونق  تامين  به  خرد 
موفق  تجربه هاي  فرآيند  بر خالف  درست  تصور  اين  كه  صورتي 

جهاني در اين زمينه به شمار مي آيد.

 موانع خصوصي سازي در ايران
و  اجتماعي  اقتصادي،  رشد  تداوم  و  اقتصادي  ثبات  بي گمان،   
فرهنگي از الزامات كنترل تقاضاي كل در جامعه، متعادل كردن 
تراز پرداخت هاي كشور و كاهش فشارهاي تورمي به شمار مي آيد. 
در فقدان سياست هاي آزاد سازي اقتصاد ،كه تداوم انواع كنترل ها 
و سياست هاي مداخله گرايانه دولت ها و امکان پذير نشدن تصحيح 
اجراي  است،  آن  بارز  برآيندهاي  از  نسبي،  قيمت هاي  ساختار 
موانع  بود.  نخواهد  ممکن  خصوصي سازي  سياست  موفقيت آميز 
ناشي از عدم رعايت پيش- شرط  هاي سياست خصوصي سازي در 

ايران را مي توان به شرح زير بيان كرد:
دولت ها،  اقتصادي  سياست گذاري  در  ثبات  و  شفافيت  عدم 
باال بودن نرخ سودآوري  تداوم نگرش حاكميت مديريت دولتي،  
سودآور  مولد،   بخش هاي  زيان  به  اقتصاد  مولد  غير  بخش هاي 
نبودن  شفاف  دولت،  تصدي  تحت  اقتصادي  بنگاه هاي  نبودن 
نبود  تجارت،  قانون  بودن  قديمي  شركت ها،   عملکردي  اطالعات 

رسيدن  بلوغ  به  و  شركت ها  پايدار  رشد  براي  مناسب  شرايط 
شركت داري1 در كشور، فقدان شرايط الزم براي توسعه بيشتر بازار 
سرمايه )بورس اوراق بهادار(، تعبير نادرست برخي تصميم سازان 
بخش عمومي از مقوله خصوصي سازي، عدم درك درست فلسفه 
خصوصي سازي و اهميت بارز آن توسط مديريت كالن اقتصادي 
به پس انداز عمومي و كاستي آشکار  تمايل  بودن  كشور، ضعيف 
از  اقتصاد،  تورمي  تداوم ركود  به علت  در تشکيل سرمايه داخلي 

عمده ترين موانع خصوصي سازي در ايران هستند. 

 روند خصوصي سازي در مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي2:

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه به عنوان مقوله اي بسيار مهم در 
نقش  باز  دير  از  مي شوند،  تلقي  امروز  توسعه  اقتصاد هاي  عرصه 
ايفا  اقتصاد هاي ملي  المللي و توسعه  برجسته اي در تجارت بين 
كرده اند. مناطق آزاد تمام عيار و شهرهاي آزادي چون جبل الطارق 
و كشوري چون سنگاپور به ترتيب از سال هاي 1704 و 1819 در 
نقش مناطق آزاد پيشرو جهان ايفاي نقش كرده اند. از آنجا كه در 
شرايط كنوني نقش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در كانون توجه 
ناظران و كارشناسان بين المللي قرار گرفته است، لذا جا دارد اين 
مقوله يك بار ديگر از از ديدگاه مناطق آزاد نوين در حال ظهور در 

نقاط مختلف جهان مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
مناطق ويژه اقتصادي3، به عنوان گونه اي متمايز از انواع مناطق آزاد، 
معرف نواحي جغرافيايي محصوري هستند كه تنها توسط يك نهاد 
اداره مي شوند. اين مناطق به عنوان كانون هاي تجارت بين المللي و 
توسعه صنعتي و مبادله انواع خدمات پيشرفته، مشوق  هاي ويژه اي 
مقررات  تسهيل  گمركي،  عوارض  پرداخت  بدون  واردات  مانند 
گمركي و مانند آنها را به كارآفرينان و سرمايه گذاران در اين گونه 
مناطق اعطا مي كنند. روند ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نوين 
كه از دهه 1980 به بعد شتاب بسيار گرفته است، در واقع سرآغاري 

1- corporate sector                           2- Free and Special Economic Zones                           3- Special Economic Zones

موانع خصوصي سازي در ايران



7

براي آزادسازي اقتصادي و اجراي سياست هاي خصوصي سازي در 
پهنه هايي از اقتصادهاي بسته )كشورهاي مستقل مشترك المنافع1 
شمال  و  خاورميانه  مركزي،  اروپاي  شرقي،  اروپاي  كشورهاي  و 

آفريقا( محسوب مي شود.
آسياي  آسيا،  چون  مناطقي  در  فراگير  كوشش هاي  وجود  با 
مركزي  اروپاي  التين،  آمريکاي  چين(،  )به ويژه  شرقي،  جنوب 
اغلب  اقتصادي،  آزاد  مناطق  ايجاد  راستاي  در  شرقي،  اروپاي  و 
با وجود  نقاط  اين  احداث شده در  اقتصادي  ويژه  و  آزاد  مناطق 
)مونتاژ(،  تبديلي  فعاليت هاي  و  اشتغال زا  فعاليت هاي  به  اين كه 
الکترونيکي  و  الکتريکي  تجهيزات  و  پوشاك  و  منسوجات  توليد 
پرداخته اند اما هنوز نتوانسته اند به تخصص هاي صنعتي پيچيده 
دست يابند. ترديدي نيست كه توليد محصوالت صنعتي تخصصي 
با ميزان تخصص هاي حاصل از روند صنعتي شدن در كشورهاي 
ميزبان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تناسب دارد و بي ترديد، مناطق 
به تخصص هاي  توانست  آينده خواهند  در  اقتصادي  ويژه  و  آزاد 
پيشرفته صنعتي نايل شده و نقش بسزايي را در جهت پيشبرد 
سياست هاي خصوصي سازي محدود ايفا كرده و عرصه اقتصاد ملي 
را را براي تشويق فعاليت هاي مبتني بر ساز و كار بازار آزاد آماده 

كنند.
روند دو دهه گذشته نشان دهنده رشد فزاينده شمار مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي مبتني بر مالکيت خصوصي است. مطالعات انجام 
شده در اين زمينه بيانگر واقعيت افزايش ميزان فعاليت هاي بخش 
منطقه  از 2101  درصد   62 تا حدود  مناطق  اين گونه  خصوصي 
آزاد و ويژه اقتصادي عمده داير شده در سطح جهان است. رشد 
فزاينده فعاليت هاي بخش خصوصي در اين گونه مناطق نسبت به 
دهه هاي پيش از 1980،كه تنها محدود به 25 درصد از مناطق 
اين  در  فعاليت ها  خصوصي سازي  در  عطفي  نقطه  است،  بوده 

مناطق به شمار مي آيد.

دليل اصلي رشد تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خصوصي )با 
اداره  و  بازار  كار  و  ساز  بر  مبتني  فعاليت هاي  مالکيت خصوصي، 
در  مي توان  را  خصوصي(  بخش  نهادهاي  توسط  مزبور  مناطق 
سرمايه گذاران  اشتياق  خصوصي،  فعاليت هاي  سودآوري  افزايش 
كاسته  نتيجه  در  و  آزاد  مناطق  فعاليت  در  به  خصوصي  بخش 
بودجه  محل  از  بودجه  اختصاص  و  دولتي  تصدي هاي  از  شدن 
ساليانه براي احداث اين مناطق، جستجو كرد. مشاركت هاي بخش 
در  چه  و  آزاد  مناطق  در  چه  اكنون  بخش خصوصي2  و  عمومي 
عرصه فعاليت هاي اقتصادي ديگر رو به فزوني گذاشته و به بهترين 
شيوه همکاري ميان دو بخش دولتي و خصوصي تبديل شده است. 
مشاركت بخش هاي عمومي و خصوصي به شکل هاي زير در اكثر 

نقاط در حال توسعه جهان روند صعودي به خود گرفته است:
تسهيالت  و  زيرساخت ها  در  عمومي  بخش  سرمايه گذاري   •
مربوط بيروني3 مانند تامين سرويس هاي جانبي، احداث راه ها و 
...، به عنوان عامل تشويقي براي تامين مالي طرح هاي زير ساخت 

درون اين مناطق4 و تسهيالت مربوط به آن. 
آن  آماده كردن  و  نظر  مورد  مناطق  زمين هاي  • يکپارچه سازي 
توسط دولت براي واگذاري از طريق اجاره بلند مدت به كارآفرينان 
و سرمايه گذاران بخش خصوصي، آزاد سازي مالکيت زمين توسط 
زمين  كاربري  طرح  تهيه  و  مقررات  وضع  طريق  از  كارآفرينان 

توسط دولت.
• رويکرد به شيوه هاي "ساخت، بهره برداري و انتقال"5 و "ساخت- 
سايت  بيرون  و  سايت  درون  نواحي  در  مالکيت"6  بهره برداري- 
مناطق آزاد براي احداث زير ساخت ها و تسهيالت مربوط، تحت 

تضمين و پشتيباني مالي دولت از آنها.
• برون سپاري تمام و يا بخش هايي از فعاليت هاي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي تحت تصدي دولت به بخش خصوصي يا واگذاري 

كامل آن ها به بخش خصوصي از طريق اجاره بلند مدت7.

1- CIS:  Commonwealth of Independent Ststes                          2- Public Private Partnership                       3- Off Site                        
4- On Site                 5- BOT: Build- Operate- Transfer            6- BOO: Build- Operate- own                     7- Lease
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 سابقه خصوصي سازي فرودگاه ها در جهان
سوم،  هزاره  به  جهاني  جامعه  ورود  و  يکم  و  بيست  سده  آغاز  با 
روند جهاني خصوصي سازي فرودگاه ها شتاب بيشتري گرفته است. 
نگهداري فرودگاه ها  و  بر مديريت  اخير، شرايط حاكم  در ساليان 
نهاد هاي  مسووالن  و  اداره كنندگان  از  بسياري  جهاني،  سطح  در 
خصوصي سازي  كه  است  داشته  برآن  را  )دولتي(  عمومي  بخش 
فرودگاه هاي خود را در راس دستور كار خويش قرار دهند. از آنجا 
كه موضوع خصوصي سازي به عنوان يك اقدام جسورانه در عرصه 
كاستن از ميزان تصدي دولت ها در بسياري از نقاط جهان به يکي از 
چالش هاي عمده تبديل شده است، از اين رو ، چگونگي ورود به اين 

عرصه و مديريت خردمندانه آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.
فرودگاه ها  از  بهره برداري  و  احداث  مشاركت بخش خصوصي در 
در سطح جهاني، امروزه به يك واقعيت عيني تبديل شده است و 
از مباحث  واژه “خصوصي سازي فرودگاه ها” اكنون به عنوان يکي 
اصلي توسعه فرودگاهي جايگاه مهمي را در ادبيات جهاني توسعه 

به خود اختصاص داده است.
كه  يافت  رواج  هنگامي  فرودگاه ها  خصوصي سازي  به  رويکرد 
بسياري از كشورها دريافتند كه ادامه ساخت و توسعه و بهره برداري 
امکان پذير نيست. در  به شيوه معمول و سنتي  فرودگاه ها ديگر 
گذشته  هاي نه چندان دور،  رويکرد به خصوصي سازي تنها به احداث 
بزرگراه ها،  پل ها، تونل ها،  شبکه هاي انتقال برق و امواج مخابراتي 
عقد قرارداد هاي  طريق  از  طرح ها  اين گونه  اغلب  و  بود  محدود 
دولت هاي  مي آمدند.  در  اجرا  به  انتقال”  و  بهره برداري  “ساخت،  
مجري اين گونه طرح هاي توسعه نيز ترجيح مي دادند كه با اعطاي 
اين گونه امتيازها به سازندگان،  ساخت و بهره برداري از تسهيالت و 
تاسيسات ايجاد شده را تا مدت محدود تضمين شده به سازندگان 

واگذار كنند.
رويکرد  فرودگاهي  بهره برداري  و  ساخت  طرح هاي  مورد  در  اما 
دولت ها متفاوت بود. تا آغاز 1970، تامين مالي طرح هاي ساخت 

و توسعه فرودگاه ها متکي به وصول ماليات ها، انتشار اوراق بهادار 
از  بهره برداري  از  حاصل  درآمدهاي  دولتي  و  قرضه  )مشاركتي( 
به  عرضه  قابل  بابت خدمات  وجوه  )وصول  فرودگاهي  تسهيالت 

كاربران اين گونه تسهيالت و عوارض دروازه اي( بود.
و  فرودگاهي  توسعه  طرح  اجراي  سو،  اين  به   1970 دهه  از 
جلوه  ترديدآميز  كارشناسي  ديدگاه  از  فرودگاه ها  از  بهره برداري 
مي كرد، زيرا موانع موجود برسر راه تنظيم و تصويب بودجه هاي 
ساالنه و دشواري تامين مالي يك چنين طرح هاي بزرگي بيش 
از هر زمان ديگري توسل به رويکردهاي نوين را ضروري مي كرد.

 - عمومي)دولتي(  “مشاركت  به  رويکرد  تحول،  اين  رهگذر  در 
خصوصي” براي تامين مالي اين گونه طرح ها در اين ميان،  نقش 
پررنگ تري به خود گرفت، چرا كه با توسل به يك چنين ابتکاري 
سهولت  به  سرمايه اي  پروژه هاي  و  طرح ها  موفقيت آميز  اجراي 
تضمين مي شد. نکته شايان توجه در اين رهيافت و جلب مشاركت 
بخش خصوصي با دولت ها،  مشروط به اين بود كه طرح هاي مورد 
بازگشت  نرخ  در  بااليي  قابليت  از  و  داشته  تجاري  ماهيت  نظر 
اين گونه  برآن، سرمايه گذاران در  افزون  و  بوده  برخوردار  سرمايه 
مشاركت سهمي از سود بهره برداري از تسهيالت فرودگاهي را نيز 

به خود اختصاص دهند.
انتقال"  و  بهره برداري  "ساخت،  شيوه هاي  نخستين  بدين سان، 
عرصه  در  خصوصي"  "عمومي-  بخش هاي  مشاركت  به صورت 
از  اين شيوه  فرودگاه ها شکل گرفت.  توسعه  و  احداث  طرح هاي 
در  ابتدا  خصوصي(  دولتي-  مشترك  )سرمايه گذاري  مشاركت 
طرح هاي توسعه تسهيالت ترمينال هاي مسافري و بار هوايي1 به 
كار گرفته شد و در پي آن، به تمام طرح هاي ساخت، توسعه و 
تعميم  فرودگاهي  تاسيسات  و  تسهيالت  از مجموعه  بهره برداري 
اخير  دهه  دو  در  خصوصي"  دولتي-  "مشاركت  شيوه  شد.  داده 
در قلمرو اغلب طرح هاي زيربنايي چون شبکه انتقال برق،  شبکه 

مخابراتي و شبکه راه آهن فراگير شده است.

1- Cargo

سابقه خصوصي سازي فرودگاه ها در جهان
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گفتني است كه ويژگي خصوصي سازي فرودگاه ها،  يا فعاليت هاي 
فرودگاهي، در تجاري ساختن سامانه هاي بهره برداري فرودگاهي 
خالصه مي شود. اين در حالي است كه سابق بر اين، فرودگاه هايي 
جبران  از  حتي  مي شدند  اداره  دولت ها  توسط  كامل  به طور  كه 
به  و  بودند  محروم  خود  فرودگاه هاي  از  بهره برداري  هزينه هاي 
را  فرودگاه ها  دولتي،  مديريت هاي  دشوار،  وضعيت  همين  سبب 
ناگزير از توسل به اين گونه تدبير كرد و مديران دولتي به زودي 
تمامي  مي تواند  فرودگاه  ها  خصوصي سازي  تنها  نه  دريافتندكه 
هزينه هاي مالياتي و بهره برداري از تسهيالت ايجاد شده را پوشش 

دهد بلکه سود قابل مالحظه اي را نيز عايد آنان مي كند.
ترديدي نيست كه در روند خصوصي سازي، توجه اكيد به ماهيت 
به  پروژه هاي سرمايه اي  اين گونه  ارزيابي  تجاري طرح ها مستلزم 
لحاظ امکان پذيري مالي است. به بيان ديگر، سرمايه گذاران بخش 
خصوصي مايل به مشاركت با دولت بايد از ميزان ريسك ناشي از 
مشاركت خود و چگونگي مديريت ريسك هاي مطرح در آن آگاه 
شوند، زيرا شواهد موجود نشان مي دهند كه در مواردي، "مشاركت 
بازگشت سرمايه  نرخ  نظر  از  بايد  كه  چندان  دولتي- خصوصي" 
موفق نبوده اند،  چرا كه برخي از پروژه هاي بزرگراهي احداث شده 
به طريق شيوه هاي "ساخت و بهره برداري و انتقال" و مشابه آن ها، 
و  سرمايه اي  هزينه هاي  دروازه اي،  عوارض  وصول  با  نتوانسته اند 
بهره برداري خود را جبران كنند. وجود اين گونه شواهد عيني در 
تا   1970 دهه  آغاز  از  خصوصي"  دولتي-  "مشاركت هاي  عرصه 
كنون، سرمايه گذاران بخش خصوصي را ناگزير كرده است كه در 
مشاركت هاي خود ميزان ريسك موجود و چگونگي مديريت آن را 

با احتياط تمام پيش بيني كنند.
بي ترديد، احتمال رخداد غير قابل انتظار ناشي از عدم تشخيص 
به هنگام، كه"ريسك" ناميده مي شود، بايد در سرلوحه دغدغه و 
دستور كار سازندگان سرمايه گذار در طرح هاي "مشاركتي دولتي- 
خصوصي" قرار گيرد تا از طريق مديريت بهينه ريسك، هم منافع 

در  سرمايه گذاران  منافع  هم  و  )كارفرمايان(  مالکان  و  صاحبان 
طرح هاي بزرگ سرمايه اي، به گونه اي مطلوب تضمين شود.

 فرجام برخي خصوصي سازي ها در جهان
تحت  تجاري  و  اقتصادي  تسهيالت  و  تاسيسات  خصوصي سازي 
تصدي دولت ها در گستره جهاني در عمل از نيمه هاي دهه 1980 
به عنوان  تاچر  خانم  وزيري  نخست  عصر  در  بريتانيا  و  شد  آغاز 
بزرگ  چالش  اين  به  خصوصي سازي  عرصه  در  پيشرو  كشوري 
دست يافت. طي آن دوران، دولت بريتانيا بسياري از دارايي هاي 
صنعتي مانند ذوب آهن، نيروگاه هاي برق، شركت خدمات تلفني 
و مديريت سازمان  بريتانيا1  از همه، شركت هواپيمايي  و مهم تر 
اختيار  در  از جنگ جهاني دوم  را،كه پس  بريتانيا2  فرودگاه هاي 
دولت هاي حزب كارگر)سوسياليست( بوده اند، به بخش خصوصي 

واگذار كرد.
خوش فرجامي اين اقدامات در بريتانيا كه حاكي از سود سرشار 
آن تسهيالت پس از واگذاري به بخش خصوصي بود، انگيزه هاي 
ساير  در  خصوصي سازي  سياست  از  پيروي  براي  را  فراواني 
از  بسياري  تحوالت،  اين  پيرو  داشت.  پي  در  جهان  كشور هاي 
كشور هايي كه سال ها تحت حکومت دولت هاي حزب كارگر اداره 
مي شدند با اين تصور كه مالکيت دولتي مي تواند به عنوان بهترين 
باور هاي  از  آيد،  شمار  به  كشوري  امور  اداره  در  سياسي  شالوده 

گذشته خود دست برداشتند.
و  تلفن  شركت  و  بانك ها  سال هاي1990،  در  مکزيك  كشور 
 1997 سال  در  و  كرد  خصوصي سازي  را  خود  بنادر  از  قسمتي 
فرآيند خصوصي سازي فرودگاه هاي خود را به طور جدي آغاز كرد. 
كشور آلمان به خصوصي سازي هواپيمايي ملي خود، لوفت هانزا3، 
و  روسيه  كرد.  مبادرت  كشور  عمده  فرودگاه هاي  همچنين  و 
به  نيز در مقياس گسترده اي  ساير كشور هاي كمونيستي)سابق( 

خصوصي سازي فعاليت هاي صنعتي خود مبادرت كردند. 

1- British Airways                   2- BAA: British Aeronautics Association                    3- Lufthansa
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سير  و  فرودگاه ها  سرنوشت  بر  خصوصي سازي  فرآيند  بي ترديد، 
در  عمده  خصوصي سازي هاي  است.  بوده  گذار  اثر  آن ها  تحول 
آغاز شد،  در گستره جهاني  اوايل دهه 1980  از  كه  فرودگاه ها، 
بيش از همه در كشور هاي استراليا، بريتانيا و كانادا مشهود بوده 
است. كشور هاي ديگري را كه كم و بيش كوشش هاي زيادي در 
اين زمينه كرده و يا به گونه اي فعال وارد فرآيند خصوصي سازي 
شده اند، عبارتند از: آرژانتين، اتريش، بوليوي، شيلي، مجارستان، 
ايتاليا، ماكائو، مکزيك، هلند، فيليپين، آفريقاي جنوبي و كشور هاي 
ديگري كه هنوز هم بر شمار آن ها افزوده مي شود. در اين رهگذر، 
عمده ترين تالش ها در زمينه خصوصي سازي فرودگاه ها دركشور هايي 
صورت گرفته است كه برنامه ريزي، طراحي تامين مالي و مديريت 
فرودگاهي در آن ها به طور كامل با آنچه كه در اياالت متحده آمريکا 
صورت گرفته است، منافات دارد. در بسياري از كشور هاي ديگر ) به 

غير از آمريکا( فرودگاه ها بر اساس موازين زير اداره مي شوند. 
- تحت تصدي و مسووليت كامل دولِت ) ملي( قرار دارند.

- توسط دولت )بخش عمومي( تامين مالي مي شوند.
- تمام و كمال توسط صاحب منصبان سياسي و از طريق سازمان 
)مركز  پايتخت  در  مستقر  كشوري)ملي(  هواپيمايي  خدمات 

سياسي( كنترل مي شوند.
اداره فرودگاه ها حاكم  بر  در كشور هايي كه كنترل متمركز ملي 
است، فرصت هاي زيادي براي ابتکار ها و گرايش شديد به گريز از 
مركزيت سياسي و رهايي از فرآيند هاي دولتي"زمان بر"، با هدف 
برخورداري ازشرايط مساعد جوامع محلي و محيط تجاري رقابتي، 

پديدار شده است.  
كه  كشور هايي  در  محيطي  شرايط  كه  است  تاكيد  به  الزم 
عمده ترين خصوصي سازي هاي فرودگاهي در آن ها رخ داده است 
آشکارا با شرايط محيطي حاكم بر اياالت متحده آمريکا متفاوت 
بوده است. در اياالت متحده، فرودگاه هاي تجاري از يك سو، فارغ 
از كنترل بخش عمومي) ملي( بوده و توسط شهرداري هاي محلي 
يا نهاد هاي منطقه اي اداره شده و از سوي ديگر، تحت نفوذ و تاثير 
منافع ناشي از رقابت خصوصي، به ويژه توسط خطوط هواپيمايي 

كه از اقتدار الزم) يعني توانايي وتو كردن پروژه هاي فرودگاهي با 
توسل به امتيازات مبتني بر صراحت قانوني براي اجاره دادن بلند 
مدت آن ها( براي كمك همه جانبه به احداث، توسعه و اداره آن ها 
برخوردارند، قرار دارند. از آنجا كه شرايط حاكم در اياالت متحده 
آمريکا به گونه بارزي متفاوت از بسياري از كشور هاي ديگر است، 
از اين رو معلوم نيست كه اين كشور چگونه و تا چه حدي ناگزير 
كشور ها  ساير  الگوي  از  فرودگاه ها  خصوصي سازي  در  كه  است 

پيروي كند. 
تجربه هاي حاصل از اجراي سياست هاي خصوصي سازي در بسياري 
از بنگاه هاي توليدي و خدماتي تحت تصدي هاي بخش عمومي در 
گستره جهاني، نشان  دهنده برخي كاميابي ها و ناكامي ها در اين 
رهگذر بوده است. چالش برانگيز بودن سياست هاي خصوصي سازي 
در بسياري از كشور هاي مبتني بر اقتصاد آزاد در اغلب موارد از 
بر  )دولتي(  عمومي  بخش  تصدي هاي  از  حاصل  منافع  و  عالقه 
اداره امور بنگاه ها و موسسات اقتصادي و تجاري، كه هم به عنوان 
دارايي هاي ارزشمند جوامع و هم انحصارات بزرگ بالقوه به شمار 
موارد  از  بسياري  در  ويژگي ها  اين گونه  ناشي مي شود.   ، مي آيند 
به  آن ها  آز  ناشي  امتيازات  و  اختيارات  واگذاري  امکان  از  مانع 

بخش خصوصي مي شوند. 
مي كند  ايجاب  خصوصي سازي  سياست  كه  اين  توجه  شايان 
تحت  اقتصادي  بنگاه هاي  اداره  اختيارات  واگذاري  از  پيش  كه 
تصدي دولت ها، بخش خصوصي از توانمندي هاي الزم براي اداره 
خصوصي،  سرمايه گذاري  و  شده  بهره مند  بنگاه ها  اين گونه  امور 
در  ناشي  تغييرات  آنان،  سوي  از  ارايه  قابل  خدمات  چگونگي 
ساختار هزينه هاي ناشي از واگذاري و شفاف سازي فعاليت آن ها 
پس از انجام واگذاري، تحت ضوابط دقيق و احيانا مقررات ويژه 
فرودگاهي،  فعاليت هاي  بارز  اهميت  دليل  به  بي گمان،  درآيند. 
رعايت اين معيار ها در فرآيند خصوصي سازي فرودگاه ها بيش از 

ساير بنگاه هاي اقتصادي الزامي است. 
بي ترديد، تجربه هاي برگرفته از آزمون هاي جهاني در اين زمينه 
مي تواند آموزه هاي الزم را در اختيار اداره كنندگان فرودگاه هايي 
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كه براي نخستين بار به خصوصي سازي مبادرت مي كنند، بگذارد. 
يافته هاي تجربي در اين زمينه را مي توان به شرح زير برشماري 

كرد.
- هنوز تفاهم عمومي و برداشت قطعي در بسياري از كشور ها 
در زمينه امکانات موجود براي خصوصي سازي فرودگاه ها وجود 
اين  بر  از صاحب نظران  برخي  آمريکا  متحده  اياالت  در  ندارد. 
باورند كه اين كشور در روند خصوصي سازي فرودگاه هاي خود 
باالترين رتبه جهاني را احراز مي كند و برعکس به نظر برخي 
ناظران ديگر، در مقايسه باساير كشور ها، در اياالت متحده روند 
به  را  مطلوبي  چندان  انداز  چشم  فرودگاه ها  خصوصي سازي 

تصوير نمي كشد.
- در بسياري از كشور ها باور بر اين است كه بخش هاي عمده اي از 
اداره امور فرودگاهي بايد به دليل صيانت از منافع جامعه،كماكان 

تحت تصدي و كنترل موسسات دولتي باقي بمانند. 
زيرا  انجامد  درازا  به  است  فرودگاه ها ممکن  - خصوصي سازي 
مفصلي  و  مذاكرات حساس  به  امور  انتقال  و  واگذاري  فرآيند 
ميان گروه هاي ذي نفع دركسب و كار فرودگاهي نياز دارد و 
پيشبرد اين گونه مذاكرات و رسيدن به اجماع و تفاهم عمومي 

به آساني محقق نخواهد شد.
با پذيرش اين واقعيت كه خصوصي سازي فرودگاه ها در هر كشوري، 
سياستي مطلوب و اقدامي غير قابل اجتناب جلوه مي كند، نگاهي 
به فرصت هاي واقعي براي خصوصي سازي فرودگاه ها به بذل توجه 
در  مي تواند  جهان،  كشور هاي  تجربه  از  برگرفته  آموزه هاي  به 
اين زمينه رهگشا باشد. آموزه هاي برگرفته از تجربه هاي جهاني 
كاستن  بر  مبتني  خصوصي سازي  بهينه  گزينه هاي  زمينه  در 
هزينه هاي مالي و اجتماعي و توجه به نياز هاي گوناگون تجاري 
و اجتماعي مورد انتظار گروه هاي ذي نفع و زمينه هاي مرتبط با 
تحوالت فرودگاهي، مي تواند به مباشران خصوصي سازي فرودگاه ها 

كمك هاي سودمند و شاياني كند.

فرآيند  پيشبرد  به  رويکرد  در  راهبردي  گزينه هاي  از  يکي 
در  دولت ها  اقدامات  چگونگي  به  فرودگاه ها  خصوصي سازي 
پاسداري از منافع عمومي جامعه، به ويژه به لحاظ نرخ هاي خدمات 
قابل عرضه از سوي فرودگاه ها به مردم، بستگي دارد. در هرحال، در 
اين ميان تنها دوگزينه وجود دارند و اين دو گزينه ميان دو سوي 
حاكميت  اعمال  تداوم  گزينه  هستند.  نوسان  در  سياستي  طيف 
دولت و مقررات وضع شده كه به صورت ذاتي نافرجام است و گزينه 
تداوم مالکيت دولتي - مشاركتي در احداث و توسعه فرودگاه ها كه 

رويکردي هميارانه و مشاركت جويانه به شمار مي آيد.
اداره كنندگان  از كشور ها توسط  رويکرد مشاركتي كه درشماري 
به  جهان  سايركشور هاي  و  آمريکا  متحده  اياالت  در  فرودگاه ها 
قابليت  نمايانگر  درستي  به  است،  شده  گداشته  تجربه  آزمون 
فعاليت ها  بهينه سازي  با  جامعه  منافع  از  صيانت  در  رويکرد  آن 
و خدمات فرودگاهي و پاسخگويي به انتظارات جامعه در برآورده 
بهبود  و  ارتقا  به  نسبت  همه ذي نفعان  فزاينده  نياز هاي  ساختن 

ظرفيت ها و كارآيي خدمات فرودگاهي است.
خصوصي سازي  عرصه  در  مطرح  پرسش هاي  به  پاسخ  از  پيش 
فرودگاه ها الزم است مفهوم جامعي از "خصوصي سازي" در عمل 
مفهوم  چنين  يك  به  رسيدن  كه  اين  توجه  شايان  شود.  ارايه 
روشني به معناي پي بردن به وجود پيچيدگي هاي بسيار در مقوله 

خصوصي سازي است. 

 مفهوم جامع خصوصي سازي
خصوصي سازي، مفهوم بسيار پيچيده اي دارد. خصوصي سازي بنا 
به تعريف ساده آن بر انتقال مالکيت يك فعاليت دولتي معنا شده 
و بر فروش دارايي هاي تحت تملك دولت به ذي نفعان خصوصي 
داللت دارد. اين اقدام برعکس" ملي كردن"1 يك فعاليت خصوصي 
دولت  اقدامات  كه  است،  عمومي  بخش  سود  به  آن  مصادره  يا 
نمونه   1940 دهه  اواخر  در  بريتانيا  وقت  كارگري  سوسياليست 

1- Nationalization
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گويايي در اين زمينه به شمار مي آيند. از آنجا كه اين تعبير ساده 
دارد،  بر  در  ضمني  به طور  را  دارايي"  كنترل  در  مالکيت  "نقش 
بنا بر اين با تغيير مالکيت يك فعاليت، كنترل همه جنبه هاي مهم 

مديريتي و مباحث استراتژيك آن نيز تغيير مي كند.
خصوصي سازي به مفهوم ساده آن كه صرفا بر مالکيت تاكيد دارد 
ممکن است گمراه كننده باشد.كنترل يك فعاليت،  تنها بر مالکيت 
آن محدود نمي شود، بلکه مديريت و هدايت راهبردي آن فعاليت 
يك  مديريت  و  مالکيت  موارد  برخي  در  مي گيرد.  بر  در  نيز  را 
نيست.  گزينه  دو  هر  بودن  توام  معناي  به  لزوما  دولتي  فعاليت 
مالکيت و كنترل يك فرودگاه يا مي تواند در اختيار كامل دولت، 
در  بخش  دو  اين  اين كه،  يا  باشد،  بخش خصوصي  اختيار  در  يا 
بهترين  واقع  فرودگاه مشاركت كنند، كه در  مالکيت و مديريت 

گزينه ممکن است.
از  برخي  انتقال  بر  خصوصي سازي،  از  برداشت  منطقي ترين 
كنترل ها از بخش عمومي به معناي هدايت دولتي آن فعاليت و 
واگذاري آن به بخش خصوصي- تجاري، داللت دارد. بر اساس اين 
برداشت، انتقال مالکيت يا انتقال كنترل آن به ديگري به صورت 
جداگانه صورت مي گيرد. بر اين اساس، خصوصي سازي مي تواند از 
طريق انتقال كنترل مديريتي از بخش دولتي به بخش خصوصي 
در  فرودگاه ها  خصوصي سازي  مثال،  به عنوان  شود.  محقق  نيز 
استراليا به اين شکل انجام مي شود: دولت فدرال استراليا با انعقاد 
متشکل  كنسرسيومي1  با  ساله   50 بلند مدت  اجاره  قرارداد هاي 
از صاحبان كسب و كار خصوصي، مديريت فرودگاه را به بخش 
و  روزانه  كنترل  دولت  حالت  اين  در  مي دهد.  انتقال  خصوصي 
ساالنه عمليات فرودگاهي را به كارگزاران تجاري واگذار مي كند، 
اما در عين حال، اختيار اعمال كنترل بر شماري از انواع تسهيالت 

و تغييرات بلند مدت را براي خود حفظ مي كند.
از ديدگاه خبرگان خصوصي سازي فرودگاه ها، مديريت و هدايت 
راهبردي را مي توان با در نظر گرفتن عوامل متعدد و موثر به قرار 

زير اعمال كرد:
- برنامه ريزي براي گسترش و توسعه فعاليت ها در آينده

- طراحي پروژه هاي خاص
- تامين مالي ساخت و راه اندازي تسهيالت

- بهره برداري از تسهيالت
- قيمت گذاري خدمات 

- فراهم كردن امکان دسترسي مردم به خدمات 
- مالکيت اموال و دارايي ها

فرودگاه ها،  خصوصي سازي  راستاي  در  الزم  تدابير  اتخاذ  هنگام 
افزون بر توجه به مقوله ساده مالکيتي، توجه به ميزان مشاركت 
هدايت  و  مديريتي  مولفه هاي  و  عناصر  در طيف گسترده  دولت 

راهبردي فعاليت مورد نظر نيز واجد اهميت است.
بر اساس گزارش منتشر شده در GAO2 در زمينه خصوصي سازي، 
كه  فعاليت ها  از  گسترده اي  دامنه  بر  "خصوصي سازي"  اصطالح 
دولت  دخالت  و  تصدي  ميزان  مي توانند  و  يکديگرند  از  متفاوت 
كاهش  خدمات  و  كاالها  به  مربوط  ترتيبات  و  تمهيدات  در  را 
چون  مواردي  مي تواند  دامنه خصوصي سازي  دارد.  داللت  دهند، 
برون سپاري، مشاركت بخش هاي عمومي- خصوصي، صدور اسناد 
قطعي،  فروش  همچنين  و  )فرانشيز(  امتياز ها  واگذاري  هزينه3، 

دارايي ها و بهره برداري هاي دولتي را شامل شود.
در  را  بسياي  عناصر  و  متنوع  شيوه هاي  مي تواند  خصوصي سازي 
برگيرد. در صورتي كه يك فعاليت به صورت كامل خصوصي نشود، 
اعمال كنترل بر آن مي تواند به اجزا تفکيك شود: كنترل را مي توان 
صورت،  اين  غير  در  كرد،  تقسيم  ديگري  با  مشاركتي  به صورت 
دولت مي تواند تمامي آن فعاليت را تحت مقررات خود در آورد. 
در هر حال، انتخاب شيوه هاي مناسب در فرآيند خصوصي سازي را 

مي توان يك مقوله سياسي بسيار مهم قلمداد كرد.

1- Consortium                     2- Government Accountability Office                   3- Vouchers

مفهوم جامع خصوصي سازي
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كامل  به طور  نبايد  فعاليت ها  از  برخي   
خصوصي سازي شوند

بسياري از فعاليت ها در برگيرنده منافع عمومي است كه در عمل 
نمي توان آن ها را به طور كامل به بخش خصوصي واگذار كرد. اين 

فعاليت  ها دو ويژگي عمده دارند:
- در صدر رفاه جامعه قرار دارند .

- به صورت بالقوه در معرض بهره برداري عمومي قرار دارند.
همگان بر اين باورند كه بهره برداري و مديريت فعاليت هايي كه 
تجاري  بهره برداران  دست  به  نبايد  دارد  ويژگي هايي  چنين  يك 
بدون  دار"  "ميدان-  باز، دولت ها،  از دير  خصوصي سپرده شوند. 
معارض اين گونه فعاليت ها بوده اند و دخالت دولت ها در اين گونه 
امور يا از طريق احراز مالکيت مستقيم يا به شيوه مشاركت فراگير 
در طراحي و مديريت آن ها شکل مي گرفته است. به عنوان مثال، 
و  تلفني  خدمات  اصلي  فعاليت هاي  آمريکا،  متحده  اياالت  در 
خدمات نيروي برق به صورت سنتي همواره از طريق فرآيند هاي 
قانوني دولتي) وضع مقررات(، كه تعيين نرخ ها و هزينه هاي قابل 
مي شود.  انجام  مي گيرد،  بر  در  را  خدمات  اين گونه  بابت  وصول 
اين كه، خدمات مزبور به مشتركين و مشتريان بالقوه چگونه عرضه 
مي شوند، و اين فعاليت ها چگونه در دسترس همه مشتريان بالقوه 
قرار مي گيرند، بسيار واجد اهميت است. در عرصه فعاليت هايي كه 
دولت به اتخاذ تصميمات اساسي مبادرت كرده و شرايط توسعه 
راهبردي آن صنعت يا فعاليت را تعريف مي كند، در بهره برداري از 
آن فعاليت، تنها يك شريك مجازي به شمار مي آيد و اين در حالي 
اياالت متحده، مالکيت واقعي دارايي هاي  باز در  است كه از دير 
شركت هاي تلفن و برق آن كشور همواره در اختيار افراد خصوصي 

بوده است.
بخش صنعتي  يك  از  قسمت  كدامين  يا  كدامين صنعت  اين كه 
موقعيت  و  وضعيت  به  مي كند،  ايجاب  را  عمومي  بخش  دخالت 
آن صنعت بستگي دارد. يکي از عوامل مهم مطرح در اين زمينه، 
انحصار  بهره برداري  امکان  در  فعاليت  يا  صنعت  بالقوه  ظرفيت 
گرايانه از آن توسط مالك خصوصي است، زيرا در صورت وجود 

رقابت واقعي در عرصه همان صنعت يا فعاليت )يا جز خاصي از 
آن(، نيرو هاي بازار مانع از ظهور انحصار خواهد شد و در اين صورت 
داليل محکمي براي اعمال كنترل آن فعاليت توسط دولت، چه از 
طريق مالکيت و چه از طريق وضع مقررات، وجود نخواهد داشت. 
حياتي بودن يك فعاليت براي رفاه جامعه يکي ديگر از مولفه هاي 
نوعي  اعمال  به منظور  تعيين حدود دخالت دولت  براي  كليدي 
يك  يا  منطقه  يك  مثال،  به عنوان  است.  فعاليت  آن  بر  كنترل 
شهر ممکن است منافع قابل توجهي در برخورداري همه جانبه از 
ترابري خوب به لحاظ بزرگراه ها و مترو، از جنبه داخلي، و بنادر 
و فرودگاه هاي بهتر از جنبه خارجي، داشته باشد. مردم آن شهر 
با  سرمايه گذاري ها  اين گونه  كه  باشند  باور  اين  بر  است  ممکن 
افزايش اشتغال يا توسعه يك فعاليت صنعتي، حتي درصورتي كه 
ترابري  تسهيالت  از  صرف  بهره برداري  طريق  از  منافع  اين گونه 
قابل تامين نباشد، براي جامعه سودمند خواهند بود. در اين گونه 
موارد، در سرمايه گذاري بخش خصوصي انگيزه الزم براي عرضه 
ظرفيت هاي بيشتر يا خدماتي كه مورد انتظار منطقه است، ايجاد 

خواهد شد.
مطلوبيت نوعي از اعمال كنترل دولتي بر يك فعاليت، يا جزيي از 
آن، ممکن است با تغيير وضعيت آن به طور آشکار تغيير كند. از 
اين رو، با برقراري گزينه هاي مختلف در احداث، توليد و تحويل 
نيروي برق، فرصتي براي كاستن مقررات ناظر بر آن فعاليت فراهم 
فعاليت توسط  از ميزان كنترل آن  از آن طريق  بلکه  تا  مي شود 
دولت كاسته شود. ميزان مطلوب دخالت دولت در اين گونه صنايع 
از دارايي  بازديد هاي مکرر  امکان  بلکه  نبوده،  فعاليت ها مطلق  و 
مورد بحث در بازه هاي زماني تعيين شده مي تواند در تعيين ميزان 

دخالت دولت اثر گذار باشد.

 بسياري از فرودگاه ها نبايد به صورت كامل 
خصوصي سازي شوند 

روي  هيچ  به  تجاري  عمده  فرودگاه هاي  كامل  خصوصي سازي 
فزاينده بخش  اشتياق  قلمداد شود.  نمي تواند يك شيوه مناسب 

برخي از فعاليت ها نبايد به طور كامل خصوصي سازي شوند
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عمومي به بهره برداري از فرودگاه ها به  منظور اعمال كنترل بر آن ها 
 همواره وجود دارد و اين كنترل مي تواند خواه از طريق توسل به 
شيوه مشاركتي و خواه از طريق وضع مقررات اعمال شود. شايان 
توجه اين كه تا به امروز، خصوصي سازي كامل فرودگاه ها هرگز 
اتفاق نيافتاده است. اغلب تصور مي شود كه فرودگاه هاي عمده اي 
به  شده اند،  بهره برداري  بريتانيا  فرودگاه هاي  سازمان  توسط  كه 
 اين دليل كه دارايي هاي آن ها غالبا در دست افراد خصوصي بوده 
اين است  اما واقعيت  است، به طور كامل خصوصي سازي شده اند 
كه سازمان فرودگاه هاي بريتانيا در محيطي آكنده از مقررات اين 
فرودگاه را اداره مي كند: به اين صورت كه نرخ ها و هزينه ها توسط 
كنترل مي شوند و   " بريتانيا  ادغام هاي  و  انحصارات  كميسيون   "

طرح هاي تدوين شده براي توسعه عمده ) مانند پيشنهاد ساخت 
كند وكاو  معرض  در  سال ها  لندن1(  هيثرو  فرودگاه   5 ترمينال 
تصميم  اتخاذ  به  موكول  نهايت  در  و  گرفته  قرار  عمومي  بخش 

توسط دولت بريتانيا شده است.
فرودگاه هاي عمده تجاري كه به سبب فراواني از عرصه سازمان 
برخورداري  لحاظ  به  قابل تشخيص هستند،  هواپيمايي كشوري 
مجازي  لحاظ  به  بودن  انحصاري  و  فرد  به  منحصر  تسهيالت  از 
ارايه در  با توجه به جنبه هاي گوناگون شيوه هاي ترابري قابل  و 
محل، موجبات نگراني بخش عمومي را فراهم مي كنند. از اين رو، 
بخش عمومي همواره به علت نگراني از اين بابت بر دخالت خود در 

تصميمات زير اصرار مي ورزد: 
- اندازه و سطح خدمات قابل ارايه توسط اين گونه فرودگاه ها

- قيمت اين گونه خدمات 
- قابليت دسترسي مردم به اين گونه خدمات 

هر  در  ناپذيري،  اجتناب  به طور  عمده  فرودگاه هاي  بدين سان، 
زمينه اي، در معرض اعمال نوعي كنترل دولتي مديريت شده، در 
است  ممکن  كنترل  نوع  اين  مي گيرند.  قرار  بهره برداري  فرآيند 
با فرض حفظ مسووليت هايي  از طريق مالکيت بخش عمومي و 

اعطاي  و  مقررات  وضع  طريق  از  يا  عمده،  تصميم گيري هاي  در 
هر  در  اما  شود.  اعمال  خصوصي،  شركت هاي  براي  مشوق هايي 
صورت، اين كه جامعه و كشور از طريق اداره يك فعاليت توسط 
يك نهاد دولتي يا از طريق وضع مقررات براي آن فعاليت بيشتر 
سود مي برد، كماكان به عنوان يك مقوله قابل بحث باقي مي ماند.

خصوصي سازي  آمريكا،  فرودگاه هاي   
شده ترين فرودگاه هاي جهان

با وجود اين كه همه فرودگاه هاي تجاري عمده اياالت متحده در 
مالکيت نهاد هاي دولتي قرار دارند اما اين كشور خصوصي سازي 
شده ترين فرودگاه هاي جهان را در خود جای داده است. در مقايسه 
با هر كشور ديگر جهان و در مقايسه با كشور هايي كه اخيرا به 
فرودگاه هاي  كرده اند،  مبادرت  خود  فرودگاه هاي  خصوصي سازي 
تمامي  خصوصي  كنترل  اختيارات  باالترين  از  آمريکا  در  عمده 
بهره برداري،  مالي،  تامين  طراحي،  برنامه ريزي،  نظير  جنبه ها، 

قيمت گذاري و دسترسي هاي فرودگاهي، برخوردار هستند. 
استراتژيك  توسعه  و  مديريت  در  خصوصي  مشاركت  درجات 
كنترل  اعمال  و  متحده  اياالت  در  عمده  تجاري  فرودگاه هاي 
شهر  به  شهري  از  و  ديگر  ايالت  به  ايالتي  از  آن ها  بر  خصوصي 
ديگر متفاوت است. شايان توجه اين كه، همه فرودگاه هاي تجاري 
عمده در آياالت متحده توسط نوعي مشاركت ميان دولت فدرال، 
ذي نفعان محلي، و شركت هاي خصوصي اداره مي شوند. نهاد هاي 
دولتي محلي به طور معمول پيشنهاد هاي خود را براي طرح جديد 
توسعه ارايه داده و اين طرح ها در ابتداي كار ازمحل وجوه قابل 
اياالت  فدرال  هواپيمايي  سازمان  و  عمومي  بودجه  از  تخصيص 
متحده، چه براي فرآيند هاي برنامه ريزي و چه براي كنترل عناصر 
برخاست  و  نشست  بلند هاي  سامانه هاي  و  هوايي  ترابري  عمده 
ذي نفعان  مي  شوند.  مالي  پشتيباني   ،) باند  درازاي  هواپيما ها) 
خصوصي نيز در هر صورت از نزديك در اين فرآيند ها مشاركت 

1- London Heathrow Airport

بسياري از فرودگاه ها نبايد به صورت كامل خصوصي سازي شوند 
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قانوني مي توانند  از حقوق  برخورداري  با  آن ها هم  زيرا  مي كنند 
برخي از سرمايه گذاري ها را بر اساس ضوابط قانوني تدارك ديده 
شده براي اكثريت ذي نفعان اجاره هاي بلند  مدت وتو كرده و در 
نيز  طرح ها  اين گونه  مالي  تامين  با  موافقت  اختيار  از  حال  عين 

بهره مند باشند. 
طرح جديد توسعه فرودگاه بين المللي دنور1 كه توسط مسووالن 
وجوه  دالر  ميليون   800 از  توانست  شد،  پيشنهاد  دنور  شهر 
اختصاصي دولتي و سه برابر اين مبلغ از منابع تامين مالي بخش 
خصوصي برخوردار شده و همين امر باعث شد كه هر دو شركت هاي 
هواپيمايي كنتينانتال و يونايتد اير2 بتوانند نفوذ زيادي در طراحي 
مفهومي و تفصيلي اين طرح داشته باشند ) اصرار يونايتد ايرالينز 
بر ايجاد سامانه اتوماتيك چمدان ها، و كنتينانتال بر احداث يك 
پل ويژه براي پشتيباني از خدمات ارايه شده توسط آن شركت( و 

بدين سان انتظارات خود را برآورده كنند. 
روزمره  بهره برداري  در  آن ها  خصوصي  عاليق  و  شركت ها 
ايفا  اساسي  نقش  آمريکا،  متحده  اياالت  عمده  فرودگاه هاي 
گيشه هاي  سامانه هاي  معموال  هواپيمايي  شركت هاي  مي كنند. 
بهره برداران خصوصي  و  مي كنند  كنترل  را  بار  و  مسافر  پذيرش 
اداره  وظيفه  ثالث  اشخاص  و  بوده  نظافت  مسوول  فرودگاه ها 
پاركينگ ها و ساير وظايف سرايداري را برعهده دارند. شايان توجه 
اين كه، نهاد دولتي كه مالکيت فرودگاه را در اياالت متحده در 
اختيار دارد تنها 10 تا 20 درصد كاركنان فعال در فرودگاه را در 

استخدام خود دارد.
با معيار هاي  اياالت متحده  از فرودگاه ها در  بهره برداري  وضعيت 
جهاني تفاوت آشکاري دارد. درساير نقاط جهان، بر اساس ترتيبات 
سنتي، نهاد هاي دولتي هم مسوول عمليات بلند مدت و هم مسوول 
عمليات روزانه فرودگاه ها هستند.  در خارج از اياالت متحده نيز 
اعمال كنترل دولت بر بهره برداري از فرودگاه ها كمترين فرصت 
را براي همکاري با كاربران فعاليت هاي فرودگاهي فراهم مي كند. 

هيچ گونه  بهره برداري مي شوند،  دولت ها  توسط  كه  فرودگاه هايي 
يا ساير شركت هاي خصوصي  با شركت هاي هواپيمايي  مشورتي 
اياالت  در  را  وضعيت  اين  برعکس،  نمي كنند.  فرودگاهي  كاربر 
عمومي-  بخش  گسترده  "همياري  از  مدلي  به  مي توان  متحده 

خصوصي" تعبير كرد. 
بهره برداران  ميان  فراگير  همکاري  متضمن  آمريکايي  انگاره 
فرودگاه ها و طيف عاليق خصوصي مرتبط با فعاليت هاي فرودگاهي 
خصوصي سازي  فرودگاه هاي  از  بسياري  در  موجود  انگاره هاي  با 
شده در ديگر نقاط جهان نيز منافات دارد. به عنوان مثال، شركت 
خصوصي كه اداره فرودگاه هاي عمده بريتانيا از سوي دولت به آن 
واگذار شده، تنها نقش رهنمود دهنده را ايفا مي كند كه سابق بر 
آن بر عهده دولت بوده است، اما همه امور فرودگاه ها، بدون انجام 
از  مي كند.  اداره  دولت  را  فرودگاه،  كاربران  با  مشورت  كمترين 
اين رو، شركت هاي هواپيمايي الزاما هيچ نقشي در انتخاب محل 
فرودگاه  جديد  مسافري  ترمينال  ساختمان  تفصيلي  طراحي  يا 
ترمينال 5 كه اين شركت، آن را براي احداث در فرودگاه هيثرو 

لندن پيشنهاد كرده بود، نداشتند.
كامل  به طور  ظاهر  در  كه  متحده  اياالت  از  خارج  فرودگاه هاي 
خصوصي سازي شده اند ) باوجود قرار گرفتن مالکيت يا مديريت 
گسترده  كنترل  تحت  هنوز  خصوصي(  بخش  اختيار  در  آن ها 
احراز  طريق  از  شدن  "خصوصي"  با  ترديد،  بي  هستند.  دولتي 
مالکيت و مديريت، اين فرودگاه ها نمي توانند از قيد و بند كنترل 
بخش عمومي رها شوند و در واقع  ناگزيرند دخالت هاي نارواي 
ناشي از كنترل دولتي بيشتر را در مقايسه با فرودگاه هاي اياالت 

متحده متحمل شوند. 
براي حذف كنترل دولتي بر فرودگاه هاي خصوصي سازي شده در 
نمونه  به عنوان  بريتانيا  مورد  به  مي توان  متحده،  اياالت  از  خارج 
اشاره كرد. شركت فرودگاهي بريتانيا از دو ديدگاه تحت مقررات 
اكيد قرار دارد: هزينه هاي قابل دريافت و دستاورد هاي عمده كه 

1- Denver International Airport                          2- Continental and United Air

فرودگاه هاي آمريكا، خصوصي سازي شده ترين فرودگاه هاي جهان
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احداث و توسعه فرودگاه هاي بزرگ از آن جمله هستند. كميسيون 
در  همه جهات  از  بريتانيا  دولت  تصويب  با  ادغام ها  و  انحصارات 
زمينه سطح هزينه هاي قابل دريافت كه اين شركت وضع كرده 
و  جر  از  پس  بايد  تصميم ها  اين گونه  و  مي گيرد  تصميم  است، 
بحث هاي طوالني انجام شود كه با روال ويژه انعطاف پذير رايج در 
فرودگاه هاي اياالت متحده آمريکا تفاوت بسياري دارد. با توجه به 
تحوالت عمده پيش روي، شركت فرودگاهي بريتانيا ناگزير است 
كه پس ازتدوين پيشنهاد هاي خود، طي جلسات مکرر و طوالني 
مخالفت جويانه دولتي در سال هاي گذشته، از پيشنهاد هاي منطقي 
خود دفاع كند، در شرايطي كه فرصت چنداني براي رسيدن به 

تفاهم در آن وجود ندارد.

تحت  فرودگاهي  فعاليت هاي  عمده ترين   
كنترل دولت باقي مي مانند

فرودگاه هاي خصوصي سازي  از  بسياري  نيست كه  جاي شگفتي 
شده تحت كنترل فراگير دولتي باقي بمانند. اين موضوعي است 
برده شود،  به كار  تعريفي كه  قرار گيرد. هر  تاكيد  مورد  بايد  كه 
هر زمان كه مالکيت دارايي ها به صورت فراگير نگريسته شود و يا 
ميزان كنترل اعمال شده در اين زمينه به  دقت مورد توجه قرار 
گيرد، واقعيت محض بر ما معلوم مي دارد كه فرودگاه هاي بزرگ 
ناگزيرند كه تحت كنترل  تجاري خصوصي سازي شده هنوز هم 

گسترده دولتي باقي بمانند.
نمي دهند،  اجازه  دولت ها  كه  داده اند  نشان  جهاني  تجربه هاي 
فرودگاه هاي تجاري مهم خصوصي سازي شده در عرصه وظايفي 
كه بر عهده صنايع و فعاليت هاي ديگر است، دخالت كنند، زيرا :

تدوين  استاندارد  خود  عمليات  براي  نمي توانند  فرودگاه ها   -
كار  اين  به  مي تواند  كه  مايکروسافت  شركت  مانند  كنند، 
مبادرت ورزد. برعکس، فرودگاه ها ناگزيرند كه از استاندارد هاي 
تعيين كننده  و  شده  تدوين  دولت ها  توسط  كه  هوانوردي 

طراحي ها، به ويژه طراحي هاي تفصيلي است، پيروي كنند.
- فرودگاه ها مجاز نيستند مانند ساير كسب و كار ها بر اساس 

ساز و كار ها،  برخي  اعمال  با  كنند.  قيمت گذاري”  بازار”  ضوابط 
دامنه  كه  مي شوند  مجبور  شده  خصوصي سازي  فرودگاه هاي 
تغييرات جزيي در عرضه خدمات خود به كاربران را محدود كنند. 
- فرودگاه ها نمي توانند مانند توليد كنندگان محصوالت صنعتي 
و خدماتي، دسترسي به محصوالت و خدمات خود را از طريق 
صدور مجوز بهره برداري يا موافقتنامه هاي واگذاري حق ا متياز 
فرودگاه هاي  در هاي  كلي،  به طور  كنند.  محدود  )فرانشيز(، 
رعايت  به  ملزم  كه  كاربراني  همه  روي  بر  بايد  بزرگ  تجاري 
پذيرش  قابل  يا  فعاليت،  مقياس  به  مربوط  معيار هاي  حداقل 
محيطي  زيست  شرايط  لحاظ  به  هواپيما  خصوصيات  بودن 

هستند، گشوده باشند.
بزرگ خصوصي سازي  فرودگاه هاي  در  شده،  ياد  موارد  بر  افزون 
نمي شود.  خصوصي سازي  كامل  به طور  فرودگاه  مالکيت  شده، 
شده  خصوصي سازي  فرودگاه هاي  كامل  مالکيت  مثال،  به عنوان 
در استراليا، بريتانيا و كانادا دراختيار بخش خصوصي قرارنگرفته 
واقع  در  استراليا  در  شده  خصوصي سازي  فرودگاه هاي  است. 
تحت قرارداد اجاره بلند مدت دارايي هاي دولتي فعاليت مي كنند. 
سازمان هواپيمايي بريتانيا نيز محدوديت هايي را در مورد فروش 
دارايي هاي دولتي از طريق منع فروش "سهام طاليي دولت" به 
خارجيان اعمال مي كند و فرودگاه هاي كانادا نيز در عمل، دولتي 
بوده و تحت امتياز واگذار شده از سوي دولت به بخش خصوصي 

اداره مي شوند.
دولتي  بخش  منافع  و  عالقه  به علت  كه،  اين  كالم  خالصه 
به عنوان  چيزي  مهم،  تجاري  فرودگاه هاي  از  دربهره برداري 
از  خصوصي  كامل  بهره برداري  و  عيار  تمام  خصوصي سازي 
كامل  فعاليت  كه  جا  آن  از  ندارد.  وجود  فرودگاهي  تسهيالت 
جلوه  ممکن  كامل  خصوصي  موجوديت  يك  به عنوان  فرودگاه 
نمي كند، همواره اين پرسش وجود دارد كه آيا اصوال فرودگاه ها 

به طور كامل قابل خصوصي سازي شدن هستند؟
مورد  هميشه  نيز  فرودگاه ها  بر  دولت  كتترل  اعمال  چگونگي 
پرسش است. بر اساس آنچه كه در اياالت متحده برروي آن توافق 

عمده ترين فعاليت هاي فرودگاهي تحت كنترل دولت باقي مي مانند
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شده است، درصورت قابل پذيرش نبودن "سامانه فرودگاهي ملي 
شده"، از ديدگاه سياسي دوگزينه وجود دارد: 

- يا دولت كسب و كار خصوصي را تحت مقررات درخواهد آورد، 
كه درآن صورت مي تواند به اقدامات مخالفت جويانه منجر شود.
- يا دولت به عنوان مالك به عنوان يك شريك در توسعه كسب 
و  روابط  به  درآن صورت  كه  مي شود،  ظاهر  فرودگاهي  كار  و 

مناسبات هميارانه منجر خواهد شد.

 خصوصي سازي مي تواند به درازا انجامد
زمان  بر  بسيار  است  ممکن  دولتي  فعاليت هاي  خصوصي سازي 
تدارك  تا  مالي  تامين  مرحله  از  دولتي  عمليات  كه  چرا  باشد، 
خريد هاي كلي و پرداخت حقوق بازنشستگي، كه مغايرت آشکاري 
با فعاليت هاي رايج در عرصه كسب و كار خصوصي دارند، جملگي 
در تار و پود شبکه اي از روال ها و رويه هاي ديوان ساالري1 گرفتار 
آمده اند. طبيعي است كه رهايي از اين گونه مناسبات به زمان و 
مراقبت ويژه نياز دارد تا بلکه بهره برداري از فرودگاه ها قابل فروش 
تجربه هاي  به بخش خصوصي شود.  واگذاري  و  انتقال  قابل  يا  و 
جهاني گواهي مي دهند كه خصوصي سازي فرودگاه ها به طور كلي 
از زمان آغاز گذار از بهره برداري صرف دولتي تا تحقق مديريت 

خصوصي آن ها، حدود يك دهه به طول مي انجامد.
وزارت  خيزش  زمان  از  خصوصي سازي  فرآيند  استراليا  در   -
هوانوردي و از رهگذر اقدامات شركت فرودگاهي فدرال ) يك 
شركت متعلق به دولت( تا اجاره دادن بلندمدت فرودگاه ها به 
سرمايه گذاران بخش خصوصي، حدود يك دهه تمام به طول 

انجاميد.
كنترل  تحت  ملي  فرودگاه هاي  تدريجي  تکامل  بريتانيا،  در   -
فرودگاهي  شركت  اقدامات  رهگذر  از  دولتي،  وزارتخانه هاي 
طول  سال   15 از  بيش  شركت،  اين  سهام  فروش  تا  بريتانيا 

كشيد.

- در كانادا، انتقال قدرت از دولت مركزي ) حمل و نقل كانادا( 
به نخستين شركت فرودگاهي محلي تقريبا يك دهه به  طول 

انجاميد. 
دليل عمده براي زمان بر بودن خصوصي سازي فرودگاه ها، اين است 
كه سرمايه گذاران بخش خصوصي به شناخت وضعيت مالي كسب 
مي شوند،  پيشنهاد  سرمايه گذاري  جاذبه  به عنوان  كه  كار هايي  و 
نياز مبرم دارند. سرمايه گذاران خصوصي در وهله نخست، ناگزير 
از دسترسي كامل به سابقه حساب هاي سرمايه گذاري ها، هزينه ها 
اين گونه  به  پاسخگويي  در  معموال  دولت ها  هستند.  درآمد ها  و 
با حسابداري  آن ها  زيرا  مواجه هستند،  دشواري  با  درخواست ها 
صورت وضعيت  رايج،  روال  به  ندارند.  چنداني  الفت  مديريتي 
محقق  متفاوت  شيوه هاي  به  كه  دولت ها  بودجه  هزينه هاي 
مي شوند، اعم از پروژه سرمايه اي، حقوق هاي جاري و بازنشستگي، 
مي شوند،  سرازير  دولت  عمومي  خزانه  به  كه  درآمد هايي  با 
تدوين حساب  و  بنا بر اين، وضع  ندارند.  ارتباط منطقي  هيچ گونه 
و كتاب براي نشان دادن سودآوري فرودگاه ها، چه به لحاظ ساز  
انجام  لحاظ  به  چه  و  كتاب  و  برقراري حساب  عملي  كار هاي  و 
براي تغيير گردش حساب درآمد ها و هزينه ها، سال ها  مذاكرات 
به طول مي انجامد. افزون بر اين ، سرمايه گذاران خصوصي خواهان 
به دست آوردن سابقه اي از عملکرد بهره برداري از فرودگاه ها در 
سال هاي گذشته هستند. شايان توجه اين كه امکان دسترسي به 
سابقه عملکرد به معناي كمترين نياز به بررسي مدارك شايستگي 

يك شركت تازه تاسيس قابل تعبير است. 
در نهايت، دولت هايي كه به خصوصي سازي فرودگاه ها عالقه دارند 
چندين  مدت  به  خصوصي سازي  فرآيند  شدن  طوالني  ناگزيرند 
سال را به عنوان يك واقعيت پيش بيني كنند. الزم به تاكيد است 
معامالت  تحقق  بابت  از  سرمايه گذاري  بانك هاي  كه  آنجا  از  كه 
و خواهان وصول سريع كميسيون هاي  بوده  دغدغه خاطر  دچار 
)كارمزدها( خود هستند لذا به صورتي غير منطقي بر تحقق سريع 

1- Bureaucracy

خصوصي سازي مي تواند به درازا انجامد
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انتظارات خود اصرار مي ورزند.
خصوصي سازي فرودگاه ها دركشور مکزيك را )كه بر اساس مصوبه 
قانوني در دسامبر 1995 صورت گرفت( مي توان به عنوان نمونه اي 
از اين گونه اقدامات شاهد آورد. بانك داران سرمايه اي در پاييز سال 
1997 پيشنهاد كردند كه حجم قابل توجهي از سهام فرودگاه ها 
را در عرض يك سال) پايان 1997( به سرمايه گذاران عرضه كنند 
اما با فرارسيدن سال 1998 معلوم شد كه آن ها با اعمال كنترل 
شديد بر فرآيند خصوصي سازي، با شرايط اوليه تحقق آن فاصله اي 
بسيار دارند! دولت محدوديت هاي شديدي را بر برنامه هاي جاري 
در دست اجراي مبتني بر مالکيت مشترك فرودگاه ها در سراسر 
آن كشور اعمال كرده و حق راي سرمايه گذاران را محدود كرده 
خصوصي سازان   ،1999 سال  در  نخست،  مرحله  آغاز  با  است. 
راهبردي  شركاي  آمدند  بر  صدد  در  مکزيك  فرودگاه هاي 
برگزيده اي را كه خواهان دريافت اقليت سهام در بهره برداري از 
فرودگاه ها هستند، در فرآيند خصوصي سازي دخالت دهند. اين در 
حالي صورت مي گرفت كه گذار از اين مرحله به مرحله كنترل از 
طريق مالکيت اكثريت سهام هنوز در هاله اي از ابهام مانده بود و 
چنين تصور مي شد كه ممکن است هيچگاه اتفاق نيفتد! چنانکه 
در ساير نقاط جهان نيز اتفاق افتاده است، فرآيند خصوصي سازي 
بر چگونگي توزيع قدرت ميان ذي نفعان به لحاظ درآمدي و ايجاد 
و  جر  به  زدن  دامن  با  و  گذاشته  اثر  فرودگاه  با  مرتبط  مشاغل 
بحث هاي سياسي جدي ميان احزاب رقيب، موجبات انتقال قدرت 

از گروهي به گروه ديگر را فراهم مي كند. 
فرودگاه ها  از  بهره برداري  از  كوچکي  بخش هاي  خصوصي سازي 
ساده  بسيار  فعاليت ها  آن  زيرا  شود،  انجام  سرعت  به  مي تواند 
بر اين،  افزون  دارند.  كمتري  آورد هاي  پي  حال،  عين  در  و  بوده 
شيوه  به  پيشاپيش  كه  شرطي  به  فرآيندي،  هر  خصوصي سازي 
از  بسياري  مانند  باشد،  بوده  تجاري  بهره برداري  مورد  منطقي 
فرودگاه هاي اياالت متحده، به سهولت انجام مي شود. از اين رو، 

برون سپاري  در  كه  كشوري  متحده،  اياالت  كشور  به  استناد  با 
از  بهره برداري  يا  خصوصي  سرمايه گذاري  هدف  با  فعاليت ها 
خصوصي سازي هاي  است،  اندوخته  بسياري  تجربيات  تسهيالت، 
جديد مي تواند به صورت آسان تري صورت گيرد. ورود به اين گونه 
فرآيند ها هيچگاه في البداهه نبوده است، براي نمونه مذاكره درباره 
تهيه و تنظيم موافقتنامه هاي واگذاري امتيازات براي فرودگاه هاي 
بوستون1، اوهاره2 در شيکاگو، يا فرودگاه الگارسيا3 در نيويورك، 
سال ها به طول انجاميده است. به همين ترتيب، ساماندهي براي 
تدوين، اسناد مناقصه و ترتيبات مربوط به مذاكرات تامين مالي 
در فرودگاه شيفول آمستردام4، يا ساخت ترمينال مسافري جديد 

ورودي فرودگاه كندي5 نيويورك، سال ها طول كشيده است.
در  فرودگاه ها  خصوصي سازي  به  مربوط  فعاليت هاي  كه  آنجا  از 
اياالت متحده بسيار پيشرفته اند، به همين سبب دامنه امکانات براي 
خصوصي سازي هاي بيشتر در اين كشور در مقايسه با كشور هاي 
ديگر محدود تر است و شايان توجه اين كه تالش هايي كه در اين 
اياالت  در  پيشاپيش  شود،  انجام  بايد  ديگر  كشور هاي  در  زمينه 
متحده محقق گرديده است. در اين كشور، عمده ترين منابع مالي 
از سوي بخش خصوصي )باخريداري اوراق قرضه مشاركت، يا از 
طريق پرداخت مستقيم هزينه ها بابت دريافت خدمات فرودگاهي، 
به صورت  ثالث  اشخاص  و  تامين شده  باري(  و  مسافري  خدمات 
عرفي، مسووليت همه گونه فعاليت هاي فرودگاهي مانند پاركينگ 
و نظافت را به عهده مي گيرند. در هر حال، به دليل بزرگي مقياس 
در  فراواني  فرصت هاي  يقين  به طور  آمريکا،  متحده  اياالت  بازار 

زمينه خصوصي سازي فعاليت هاي خاص دراين كشور وجود دارد.

شيوه  برترين  به عنوان  مشاركتي  واگذاري   
خصوصي سازي

از منظر ساماندهي تشکيالتي، خصوصي سازي فرودگاه هاي اياالت 
بايد به صورت واگذاري مشاركتي تداوم پيدا كند.  متحده آمريکا 

1- Boston Airport                                           2- O'Hare Airport                                         3- La Garcia       
4- Amsterdam Schiphol Airport                     5- Kennedy Airport

واگذاري مشاركتي به عنوان برترين شيوه خصوصي سازي
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به نظر مي رسد اين تنها شيوه واقعي ممکن و برتر از ميان چهار 
شيوه اي كه پيش تر مورد بحث قرار گرفت به شمار مي آيد. مسلم 
است كه كنترل كامل فرودگاه ها در اياالت متحده بر عکس ساير 
كشور ها، توسط دولت ممکن نيست، اما در عين حال، فرودگاه ها 
هيچ جاي جهان  در  )كه  كنترل  قابل  غير  به طور  اين كشور  در 
در  نمي شوند.  خصوصي سازي  دولت  توسط  است(  نيفتاده  اتفاق 
اين كشور، مالکيت و مديريت فرودگاه ها و تسهيالت فرودگاهي 
به صورت واگذاري مشاركتي )تا ميزان معيني( تداوم خواهد يافت. 
به احتمال بسيار به نظر نمي رسد دولت اياالت متحده فرآيند هاي 
ساير  از  پيشاپيش  كه  ايالتي،  بين  تجاري  كميسيون  مقرراتي 
بخش هاي سامانه ترابري حذف كرده است )فرآيند مقررات زدايي 
امور  هيات  و  ايالتي  بين  تجارت  از سوي كميسيون  اعمال  قابل 
هوا نوردي(، را از نو بر ساير بخش هاي سامانه ترابري خود اعمال 
كند. از اين رو، به نظر مي رسد كه رويکرد به ساماندهي تشکيالتي، 
ماند،  خواهد  گشوده  آمريکا  متحده  اياالت  روي  بر  هميشه  كه 

همواره توسل به شيوه مشاركتي است. 

 انواع قرارداد هاي خصوصي سازي
نگراني درباره خصوصي سازي دراياالت متحده آمريکا بر محور اين 
بايد  چگونه  سهام"1  در  "مشاركت  شيوه  كه  مي زند  دور  پرسش 
سازماندهي شود. به عبارتي، چه قرارداد هايي بايد براي مشاركت 
ميان نهاد هاي عمومي)دولتي( و بهره برداران بخش خصوصي تهيه 

و تدوين شوند؟
سهمي  ميزان  بر  قرارداد ها  انواع  ميان  تمايز  وجه  اصلي  عامل 
تقبل  بهره برداري(  زمينه  خصوصي)در  بخش  سرمايه گذاران  كه 
مي كنند، داللت دارد. بسته به ميزان سرمايه اي كه سرمايه گذاران 
سرمايه گذاري  خالف  مي كنند)بر  تقبل  خود  ميل  به  خصوصي 
قرارداد ها  دولتي(،  مقامات  سوي  از  وام گيري  يا  قرضه2  دراوراق 
به لحاظ زماني بلند مدت3 خواهند بود تا سرمايه گذاران از فرصت 

كافي براي ساماندهي سرمايه گذاري خود و كسب سود بهره مند 
شوند. بديهي است كه هرچه قرارداد ها بلند مدت تر باشند، ميزان 
كنترل واگذار شده از سوي مالك دولتي به سرمايه گذار خصوصي 

نيز بيشتر خواهد بود.
 از ميان شيوه هاي خصوصي سازي كه پيشتر به آن ها اشاره شد، 
برترين شيوه، ايجاد "مشاركت هاي دولتي- خصوصي " است، كه 
انواع روال هاي مشاركت در سهام ميان بخش عمومي- خصوصي 

را در گستره جهاني به شرح زير در بر مي گيرد:
- واگذاري خدمات با انعقاد قرارداد دست دوم4 ، در ميان مدت، 
ساخت  يا  طراحي  مانند   ( رايج  خدمات  چون  زمينه هايي  در 
ياكوتاه مدت.  ساالنه  قرارداد هاي  انعقاد  يا  تسهيالت(  ايجاد  و 
اياالت  فرودگاه هاي  در  دوم  دست  قرارداد  انعقاد  با  واگذاري 

متحده براي انواع خدمات امري رايج است.
از  بهره برداري  براي  معمول  روال  به  فراگير5  امتياز  اعطاي   -
مثال هايي  است.  ساله   10 ميان مدت  در  موجود  تسهيالت 
چون امتيازات اعطا شده به سازمان هوانوردي بريتانيا و ساير 
فرودگاه هاي  در  خريد  تاالر هاي  سازماندهي  براي  بهره برداران 
و  پيتسبورگ6  فرودگاه هاي  نيويورك،  در  الگارسيا  بوستون، 
ريگان واشينگتن7، در اياالت متحده آمريکا از آن جمله هستند.

روال  به  كه  انتقال"،  و  برداري  بهره  و  "ساخت  قرارداد هاي   -
معمول متضمن اجراي پروژه با انعقاد قرارداد هاي بلند مدت 25 
ساله است. با وجود اين كه واگذاري ايجاد يك چنين تسهيالتي 
ساختمان  )مانند  برون سپاري  و  پيمانکاري  به  رويکرد  با 
امري  خاص(  هواپيمايي  شركت هاي  براي  مسافري  پايانه هاي 
احداث  مانند  نيز،  كلي  كاربري هاي  واگذاري  اما  است،  رايج 
نيروگاه تركيبي8 براي ساختمان سالن ورودي مسافري فرودگاه 

كندي در نيويورك، قابل تعميم است .
هم  يعني  طرف  هردو  براي  ترتيبات  اين  از  كدام  هر  اصل،  در 
سرمايه گذاران بخش عمومي و هم سرمايه گذاران بخش خصوصي 

1- shared partnership              2- Bonds                              3- Long term                                     4- subcontracting
5- master concession              6- Pittsburgh Airport           7- Reagan Washington Airport          8- Co-generation Plant
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مي تواند رهاورد هاي شايان توجهي را در پي داشته باشد.

 آموزه هاي برگرفته از تجربه هاي جهاني 
خصوصي سازي فرودگاه ها در عرصه جهاني سه آموزه بسيار مهم 

به شرح زير را به ما ارايه مي كند: 
كنترل،  اعمال  و  مديريتي  عناصر  تمامي  لحاظ  به  اول:   -
مقايسه  مقام  در  حتي  آمريکا،  متحده  اياالت  فرودگاه هاي 
اخير  ساليان  در  كه  استراليا  و  كانادا  بريتانيا،  فرودگاه هاي  با 
به صورت گسترده اي در معرض خصوصي سازي بوده اند، از همه 

فرودگاه هاي جهان خصوصي سازي شده تر هستند.
- دوم: حتي باوجود اين كه فرودگاه ها به ظاهر در بريتانيا، كانادا 
و استراليا خصوصي سازي شده اند اما بسياري از جنبه هاي مهم 

) بهره برداري( هنوز تحت كنترل دولت ها قرار دارند.
از يك دهه  فرآيند خصوصي سازي ممکن است بيش  - سوم: 

به طول انجامد. 
سياست گذاري  بر  آموزه ها  اين گونه  اثر گذاري  كه  است  گفتني 

فرودگاهي در اياالت متحده مضاعف بوده است زيرا:
- تالش هاي خصوصي سازي دراياالت متحده بايد برآيند اعمال 
تغييرات تدريجي در فرودگاه هايي را كه پيش تر در فرودگاه هاي 
كنوني در سطوح بااليي به اجرا گذاشته شده است، در كانون 

توجه قرار دهد.
- اين تغييرات بايد به دقت مورد بررسي و آزمون قرار گيرد تا 
نتايج حاصل از آن نشان دهد كه انجام چه تغييراتي مي تواند 

عرضه بهترين خدمات فرودگاهي را در پي داشته باشد. 

 ريسك هاي پنهان در فرآيند خصوصي سازي 
فرودگاه ها

را  ذينفع  طرف هاي  همه  فرودگاه ها  خصوصي سازي  ريسك هاي 
در بر مي گيرند. ايجاد يك كنسرسيوم براي برگزاري مناقصه هاي 

كه  است  ناگزير  زيرا كنسرسيوم  است  ريسك همراه  با  واگذاري 
انجام  دولت  از  واگذاري  امتياز  اخذ  براي  را  اوليه  پيش پرداخت 
داده، مسووليت كامل تامين سرمايه گذاري براي ساخت در مدت 
زمان محدود را بر عهده گرفته و در عين حال مسووليت تامين 
نيز عهده دار  را  از فرودگاه  بهره برداري  را در  هزينه هاي عملياتي 
براي  اين طريق  از  شود. بديهي است كه فرآيند خصوصي سازي 
سرمايه گذار با ريسك توام است، زيرا پيش از آن كه سرمايه گذار 
در فرودگاه درآمدي كسب كند ناگزيز است به ريسك مالي موجود 
در سرمايه گذاري تن در دهد. افزون بر اين، سرمايه گذار به علت 
احتمال قصور در تامين سرمايه تصريح شده در قرارداد واگذاري 
جريمه  پرداخت  مشمول  است  ممکن  محدود(،  مدت  )با  امتياز 
انتظار  قابل  همواره  سرمايه گذاران  براي  ريسك  بنابراين،  شود، 
است، زيرا براي كسب درآمد از سرمايه گذاري در زمان حال، به 
خطر در آينده تن در مي دهند. سرمايه گذاراني كه با اخذ وام از 
بانك هاي تجاري در "بسته هاي" سرمايه گذاري فرودگاه ها شركت 
مي كنند نيز با ريسك مواجه هستند. در طرح هاي خصوصي سازي، 
تامين سرمايه از محل دريافت وام از بانك هاي توسعه منطقه اي 
است.   رايج  امري  است،   توام  تجاري  بانك هاي  از  وام  اخذ  با  كه 
اخذ وام از بانك توسعه آسيايي همراه با اخذ وام از دويچه بانك 1 
براي اجراي طرح "ساخت،  بهره برداري و انتقال" به منظور ساخت 
همچنين  )فيليپين(،  مانيل2  المللي  بين  فرودگاه  سوم  ترمينال 
انواع  با  همراه  آمريکن3   – اينتر  توسعه  بانك  وام  از  استفاده 
فرودگاه  خصوصي سازي  طرح  در  المللي  بين  تجاري  بانك هاي 
اصلي جمهوري دومينيکن4 است، نمونه هاي عيني براي اثبات اين 
مساله تلقي مي شوند. گفتني است كه مشاركت اين گونه بانك ها و 
موسسات مالي براي تامين مالي در خصوصي سازي هاي فرودگاهي 

هميشه با يك ريسك توام است.
دولت هاي  خصوصي سازي،  فرآيند  در  كه،  است  توجه  شايان 
مشتاق واگذاري فرودگاه ها به بخش خصوصي نيز از ريسك مصون 

1- Deutche Bank                                                2- Manila International Airport             
3- Inter-American Development Bank              4- Dominican Republic Main Airport         
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نيستند. موسسات دولتي خواهان واگذاري تسهيالت فرودگاهي به 
سرمايه گذاران خصوصي، معموال پس از تدوين شرح خدمات فني 
و مالي طرح هاي مورد نظر، اقدام به برگزاري تشريفات مزايده يا 

مناقصه مي كنند.
نکته شايان توجه در اين مرحله اين است كه به ندرت يك موسسه 
شرايط  و  مزايده  الزامات  بتواند  كه  كرد  پيدا  مي توان  را  دولتي 
ارجاعي1 را براي شركت كنندگان در فرآيند خصوصي سازي به طور 
كامل تبيين و تدوين كند تا براساس آن شركت كنندگان بتوانند 
نتيجه  ارايه كنند.  )كارفرما(  مزايده گذار  به  را  پيشنهادهاي خود 
اين كار به صورت وصول پيشنهادات بسيار متفاوت از يکديگر از 
سوي شركت كنندگان در مزايده پديدار مي شود، كه خود ريسکي 
براي كارفرما محسوب مي شود، زيرا روندهاي ارزيابي پيشنهادات 
براي  بيشتري  درآمد  كه  را  پيشنهادي  هميشه  شده  دريافت 
موسسه دولتي عايد خواهد كرد، برنده مزايده اعالم خواهد كرد، 
اين گونه  در  نهان  ريسك  عامل  است.  ريسك  متضمن  خود  كه 
ميزان  برآورد  و  محاسبه  در  كاستي  از  است  ممکن  "پيشنهاد"2 
يا  براي ساخت و احداث طرح توسط پيشنهاد دهنده و  سرمايه 
خوش بيني بيش از حد او در كسب درآمد در آينده ناشي شده 
باشد، كه در نتيجه او را از تامين سرمايه مورد نياز اجراي طرح باز 
داشته و به احتمال زياد او را با خطر ورشکستگي مواجه مي سازد.
موسسات دولتي در برخورد با اين نوع قصور ناخواسته و نامنتظر 
اين گونه  كه،  اين  جز  ندارند  چاره اي  خصوصي سازي،  فرآيند  در 
سرمايه گذاران را حذف كرده و امتياز اعطا شده به آن ها را باطل 
كنند. بديهي است كه موسسات دولتي مواجه با اين گونه ريسك ها 
ناگزير خواهند بود كه اجراي طرح را خود بر عهده گيرند، زيرا 
طرح  براي  دوم  مزايده  برگزاري  رخدادها،   اين گونه  وجود  با 

خصوصي سازي شکست خورده امکان پذير نخواهد بود.
واگذاري  در  بريتانيا  كشور  اقدام  شد،  مطرح  پيش تر  چنانچه 
"مديريت  شركت  ايجاد  با  كه  خصوصي  بخش  به  فرودگاه ها 

 – دولتي  شركت  يك  به عنوان  بريتانيا"  فرودگاه هاي  سازمان 
طرح هاي  فرجام ترين  خوش  از  يکي  گرفت،  صورت  خصوصي 
اين،  وجود  با  است.  شده  تلقي  جهان  عرصه  در  خصوصي سازي 
اقدام  اين  موفقيت  كه  باورند  اين  بر  صاحب نظران  از  بسياري 
جسورانه را بايد به عامل زمان نسبت داد زيرا قيمت سهام واگذار 
ظرف  خصوصي  بخش  سرمايه گذاران  به  شركت  سوي  از  شده 
نصيب  بسياري  به همين سبب سود  و  برابر شد  12 سال چهار 
اين شركت  و خصوصي سازي  اوليه شد  بلند مدت  سرمايه گذاران 
به عنوان موفق ترين سياست در عرصه خصوصي سازي فرودگاه ها 
از اين  اما سرمايه گذاران كوتاه مدت  در سطح جهان قلمداد شد. 
بابت چندان كه بايد بهره مند نشدند. شايان توجه اين كه با لغو 
گمركي3  عوارض  پرداخت  از  معاف  فروشگاه هاي  امتيازات  شدن 
براي  پيش بيني  قابل  منافع  از  عمده اي  بخش  اروپا،  اتحاديه  در 
سرمايه گذاران كوتاه مدت از دست مي رود و در نتيجه تامين هزينه 
فرودگاه   5 ترمينال  احداث  براي  پيشنهادي  سرمايه اي  هنگفت 

هيثرو )لندن( نيز زير سوال خواهد رفت.
موفقيت  در  مطرح  ترديدهاي  از  توجهي  شايان  موارد 
خصوصي سازي ها در سطح جهان مشاهده شده است. چندي پيش 
معاون وزير ترابري كانادا در كنفرانسي كه در نيمه دهه 1990 در 
هنگ كنگ برگزار شد، اظهار داشت كه خصوصي سازي ساخت و 
بهره برداري ترمينال 3 فرودگاه بين المللي تورنتو4 به هيچ عنوان 

اقتصادي نبوده است.
مدافعان خصوصي سازي تسهيالت فرودگاهي و فرودگاه ها به روال 
معمول براي تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي، از دو مشوق 

زير براي تامين رضايت سرمايه گذاران استفاده مي كنند:
و گسترش  ارتقا  براي  به محدود كردن سرمايه گذاري  الزام   -
تسهيالت فرودگاهي به سطحي كه نرخ بازگشت سرمايه پيش 

از پايان دوره واگذاري امتياز ، امکان پذير شود.
- الزام به تضمين وجود پايه درآمد كافي، با شروع سرمايه گذاري 

1- Terms of Reference                                 2- Proposal                  
3- DFSs (Duty Free Shops)                         4- Toronto International Airport             
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و ادامه آن تا آينده پيش بيني شده، كه مي تواند كسب درآمدها 
را به منظور جبران هزينه هاي عملياتي و هزينه هاي سرمايه اي 
از  تضمين كرده و در عين حال سود عملياتي و سود حاصل 

سهام را به گونه مطلوب تامين كنند.
در  مطرح  نيازهاي  و  كارفرمايان  انتظارات  موارد،  از  بسياري  در 
فرآيند خصوصي سازي با يکديگر هماهنگي نداشته و باال گرفتن 
ريسك هاي  ميزان  سرمايه گذاران،  و  واگذار كننده  ميان  اختالف 

پنهان در فرآيند خصوصي سازي براي طرفين افزايش مي يابد.

فرآيند  در  ريسك  اصلي  مولفه هاي   
خصوصي سازي فرودگاه ها

در فرآيند خصوصي سازي فرودگاه ها، زمينه هاي خاصي به عنوان 
گيرنده(، موسسات  )امتياز  براي طرف سرمايه گذار  ريسك  منشا 
مالي يا دولت ميزبان و مجري طرح خصوصي سازي يك فرودگاه 
وجود دارند. موارد قابل بررسي از ديدگاه "وارسي ژرف پروژه "1 

به قرار زير هستند:

به حجم   ريسك پنهان در پيش بيني هاي مربوط 
ترافيك هوايي

اصلي ريسك  از مولفه هاي  ترافيك هوايي يکي  پيش بيني حجم 
همچنين  و  خصوصي(  گذاران  )سرمايه  گيرندگان  امتياز  براي 
براي دولت ميزبان خصوصي سازي فرودگاه )واگذارنده( محسوب 
مي شود. به روال معمول، پيش بيني هاي مربوط به ميزان ترافيك 
آنان  و  گرفته  صورت  اقتصاد دانان  و  برنامه ريزان  توسط  هوايي 

ميزان رشد ترافيك مسافري و بار هوايي را پيش بيني مي كنند.
و  اقتصادي  شاخص هاي  ديدگاه  از  پيش بيني  هايي  چنين  انجام 
توليد ناخالص داخلي2 كه با ميزان ترافيك هوايي همبستگي دارد، 
حائز اهميت بسيار است. انجام يك پيش بيني منطقي با پيش بيني 
طيف برآيندهاي آن، كه ميان سناريوي باالترين رشد و سناريوي 

پايين ترين رشد در نوسان است، رابطه مستقيم دارد.
طبق معمول، گزينه “سناريوي ميانگين” به عنوان سناريوي رسمي 
توسط مناقصه يا مزايده گزار )كارفرما( پذيرفته مي شود. پيش بيني 

حجم ترافيك هوايي با دو هدف زير دنبال مي شود.
برآورد  منظور  به  هوايي  بار  و  مسافر  ساالنه  پيش بيني   -
درآمدهاي ساالنه حاصل از فروش خدمات هوايي به كاربران، 
 “ دهنده  تشکيل  عناصر  مهم ترين  از  يکي  حال  عين  در  كه 

بررسي امکان سنجي مالي” است.
- پيش بيني حجم ترافيك هوايي در ساعات اوج براي مسافران 
و ظرفيت هواپيماهاي مورد نياز فرودگاه، كه مي توان بر اساس 
آن ميزان نياز به سرمايه مالي را در مدت زمان قابل پيش بيني، 
برآورد كرد. شايان توجه اين كه پيش بيني حجم ترافيك هوايي 
رشد يابنده، بسيار آسان تر از پيش بيني آن در متن يك اقتصاد 

مواجه با شرايط نا اطميناني است.
گفتني است كه ميزان ريسك در پيش بيني حجم ترافيك هوايي 
در اقتصادهاي در حال رشد در مقايسه با اقتصاد مالي مواجه با 
به عنوان رقم  زيرا چنانچه سناريوي رشد ميانه  ركود،كمتر است 
رسمي پذيرفته شود، در آن صورت امکان دارد كه حجم ترافيك 
هوايي از ميزان پيش بيني " ميانه" فراتر رفته و در نتيجه ريسك 
حجم  اگر  برعکس،  شود.  كمتر  "خصوصي سازي"  طرفين  براي 
ترافيك پيش بيني شده تحقق نيابد، ميزان ريسك افزايش مي يابد. 
شده  پيش بيني  حجم  از  هوايي  ترافيك  چنانچه  ديگر،  سوي  از 
فراتر رود،  در آن صورت، كمبود ظرفيت ترمينال يا ظرفيت هاي 
نتيجه ميزان  به عملکرد هوايي به وجود خواهد آمد و در  مربوط 
سرمايه گذاري مورد نياز از ميزان سرمايه برنامه ريزي شده فراتر 
بر  هوايي  ترافيك  حجم  پيش بيني  كه  مواردي  در  رفت.  خواهد 
اساس ايجاد و توسعه بازارهاي جديد صورت مي گيرد، بي ترديد، 
ميزان ريسك افزايش خواهد يافت. همچنين، پيش بيني هايي كه 
در برگيرنده ساير رخدادها است و از توانايي كنترل امتياز گيرنده 

1- Due Diligence                      2- GDP: Gross Domestic Product
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ريسك هاي  معرض  در  است،  خارج  خصوصي(  )سرمايه گذاري 
احتمالي قرار دارند.

قابل اعتماد بودن پيش بيني حجم ترافيك هوايي به مهارت تهيه 
)كارفرماي دولتي(  و تدوين كننده آن بستگي دارد. مزايده گذار 
انتظار دارد كه هر يك از شركت كنندگان در مزايده و يا مناقصه، 
ارايه كنند. در مواردي كه سازمان  پيش بيني هاي خاص خود را 
اين گونه  پيش بيني  توانايي  از  كشوري  )هوانوردي(  هواپيمايي 
پايه”  اين پيش بيني به عنوان “پيش بيني  باشد،  حجم ها بهره مند 
در اختيار شركت كنندگان در مزايده قرار مي گيرد،كه ممکن است 
پيش بيني  ميزان  دادن  دخالت  با  يا  و  شده  پذيرفته  آنها  توسط 

خود، آن را تعديل كنند.
در صورتي كه پيش بيني ها توسط شركت كنندگان در مزايده انجام 
شركت  هر  است  ممکن  مي شود،  تلقي  رايج  شيوه اي  گيرد،كه 
ارقام  ارايه دهد، كه در آن صورت،  را  كننده اي رقم خاص خود 
وحجم هاي پيش بيني شده برابر تعداد شركت كنندگان در مزايده 
خواهد بود. اين وضعيت، ارزيابي پيشنهادات واصل شده را براي 
مزايده گذار )دولت( دشوار مي كند، زيرا طرف دولت همواره تمايل 
فرودگاه  واگذاري  از  را  مالي  بازگشت  نرخ  جذاب ترين  كه  دارد 
مورد توجه قرار داده و در نتيجه ممکن است مناسب ترين برآورد 
وي  براي  جذايبتي  پيشنهاد ها،  همه  ميان  از  شده  پيشنهاد 
ارايه شده در  از پيش بيني هاي  باشد. در مواردي، برخي  نداشته 
پيشنهاد هاي فاقد آزمون تحليل حساسيت1 است، كه اين كاستي 
 نشان دهنده ناديده گرفته شدن بدترين وضعيت محتمل و عدم 
به  مربوط  پيش بيني هاي  فرآيند  به  دهنده  پيشنهاد  كافي  توجه 

تحليل  مالي طرح مورد نظر است.
وجود  مزايده گذار،  توسط  پيش بيني ها  ويژگي هاي  از  ديگر  يکي 
ساالنه  هوايي  مسافر  پيش بيني  حجم  ميان  آميز  ترديد  رابطه 
كه  است،  ساالنه  گزارش هاي  از  شده  برداشت  پيش بيني هاي  و 
هم  در  را  نظر  مورد  طرح  مالي  تصوير  مي تواند  موجود  مغايرت 

فزاينده كه  از سناريوي رشد  برداشت شده  ريزد. پيش بيني هاي 
بيان گر تالش هاي مزايده گذار )واگذارنده( در توسعه بهره برداري 
از فرودگاه است در صورتي كه مبناي برآورد درآمد فرودگاه قرار 
گيرد، تصوير درآمدي بيش از حد انتظار )فوق العاده خوش بينانه( 
از عملکرد فرودگاه ارايه داده و در نتيجه براي امتياز گيرندگان و 

سرمايه گذاران و همچنين دولت ريسك ايجاد خواهد كرد.
بي گمان، پيش بيني هاي مربوط به ترافيك هوايي در فرآيند مزايده 
گذاري )خصوصي سازي( فرودگاه  ها واجد اهميت  بسيار است زيرا 
به  است.  فرآيند  اين  در  ريسك  ميزان  كننده  تعيين  ارقام  اين 
همين دليل، انجام آزمون تحليل حساسيت و بازبيني حجم ها و 
مقادير پيش بيني شده در ترافيك هوايي در برابر بازارهاي صنعت 

ترابري هوايي موجود، اقدامي اجتناب ناپذير است. 

ايجاد  و  ساخت  درپيشنهادات  پنهان  ريسك   
تسهيالت فرودگاهي 

در فرآيند خصوصي سازي فرودگاه ها، شركت كنندگان در مزايده، 
توسعه  براي  خدمات  شرح  حاوي  كه  را  فيزيکي  توسعه  طرح 
سايت فرودگاهي است، پيشنهاد مي دهند. تاسيسات و تسهيالت 
برگيرنده پيش بيني هاي  روال معمول،  در  به  ارايه شده در طرح 
چارچوب  اساس  بر  كه  است،  هوايي  ترافيك  حجم  به  مربوط 
شرح خدمات، يا مرحله بندي طول دوره واگذاري )امتياز ساخت 
و بهره برداري( انجام گرفته است. پيشنهادهاي ارايه شده توسط 
شركت كنندگان در فرآيند خصوصي سازي منشا ريسك براي خود 
جنبه:  سه  كه  بود  خواهد  )واگذارنده(  دولت  همچنين،  و  آن ها 
و  ظرفيت  و  ترمينال  و  هوايي2  سمت  طراحي  هواپيما،  ايمني 
قابليت گسترش سايت، را در بر مي گيرد. ايمني هواپيما در برخي 
خصوصي سازي  معرض  در  فرودگاه هاي  جمله  از  فرودگاه ها،  از 
همواره موجب نگراني است. اين نگراني هنگامي بروز مي كند كه 
با مساله ايمني روبه رو است،  فرودگاه در معرض خصوصي سازي 

1- sensitivity analysis                      2- Air side
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يا اين كه استانداردهاي بين المللي در آن چندان كه بايد مراعات 
طبيعي  موانع  با  فرودگاه  احاطه شدن  چون  نمي شوند. خطراتي 
هواپيماها،  برخاست  يا  فرود  مسير  در  كوهستان(،  و  تپه  )مانند 
يا محدوديت طول باند فرودگاه، هميشه موجب نگراني از ايمني 
ترابري هوايي است )مثال فرودگاه نيوزيلند كه فقدان ايمني باند 
نشست و برخاست،  ريسك بارز آن به شمار آمده است(. به همين 
بايد  فرودگاه  خصوصي سازي  درفرآيند  شركت كنندگان  سبب،  
نظر  از  را  فرودگاه  باند  ايمني  عدم  لحاظ  به  موجود  ريسك هاي 
هزينه سرمايه مورد نياز براي اصالح و بهبود باند با دقت برآورد 
كنند تا احتمال حادثه در آينده به حداقل ممکن كاهش يابد. عدم 
رعايت استانداردهاي ايمني هواپيما، حتي در مواردي كه احداث 
انتقال"  فرودگاه جديدي از طريق قرارداد"ساخت، بهره برداري و 
به بخش خصوصي واگذار مي شود، تخلف از استانداردهاي ايمني 
الزامي در ترابري هوايي بين المللي محسوب مي شود. دليل تمايل 
در  مي توان  را  منطقه اي  كوچك  فرودگاه هاي  به خصوصي سازي 
در  الزامي1  استانداردهاي  رعايت  )قانوني(  تنفيذ  و  التزام  فقدان 
امکان  عدم  در  كاستي هايي  وجود  كرد.  جستجو  فرودگاه ها  اين 
عدم  يا  شده،  پيش بيني  اهداف  برخالف  فرودگاه  از  بهره برداري 
رعايت بهبود دسترسي ها و تجهيزات نصب شده نامناسب و عاري 
از دقت و نظاير اين ها،  موجبات نگراني و بروز ريسك را از ديدگاه 
به وجود مي آورند. در  برخاست هواپيما،   پرواز و نشست و  ايمني 
چنين مواردي، سرمايه گذاران خصوصي براي ساخت و بهره برداري 
از تسهيالت فرودگاهي با نااطميناني مواجه بوده و ريسك موجود 
در عدم امکان استفاده از حجم و انواع هواپيماهاي مورد نظر در 

اين گونه فرودگاه ها را بايد برآورد كنند.
وجود ريسك ناشي از عدم انطباق با كدهاي استاندارد الزامي،  كه 
بخش  سرمايه گذاران  )كشوري(  هواپيمايي   )دولتي(  سازمان هاي 
خصوصي و اداره كنندگان فرودگاه را ناگزير از رعايت آن ها  مي كند،  
در عمل ممکن است موجب بروز مناقشه ميان سازمان دولتي و 

سرمايه گذاران شود. لذا سازمان هاي دولتي )بسته به اقتداري كه 
از آن برخوردارند( در صورت عدول طرف مقابل )بخش خصوصي( 
الزامي، امتياز و مجوز واگذارشده به  از رعايت كدهاي استاندارد 
سرمايه گذاري  براي  شده  ارايه  مشوق هاي  با  مغاير  كه،  را  آن ها 

بخش خصوصي است، می توانند به حالت تعليق در آورند.
تجربه هاي حاصل از برخي عملکردها در خصوصي سازي حاكي از 
آن است كه به شركت كنندگان در فرآيند خصوصي سازي،  به ويژه 
فرودگاه هاي جديد قابل احداث در اراضي بکر2 و يا سرمايه گذاراني 
كه با انگيزه سودجويي وارد اين فرآيند شده اند، به منظور كاستن 
از هزينه سرمايه اي، دسترسي هاي مناسب و عاري از موانع را براي 
كاربران تسهيالت فرودگاهي فراهم نکرده اند. به همين دليل، براي 
اجتناب از كاستي در رعايت استانداردهاي ايمني و سهل انگاري در 
ايجاد تسهيالت ايمني،  سازمان هاي دولتي بايد به هنگام بررسي 
فرآيند  به  خصوصي  بخش  ورود  )براي  شده  ارايه  پيشنهادات 
قصورهاي  دارند.  مبذول  را  الزم  دقت  فرودگاه(،   خصوصي سازي 
ناشي از طراحي سهل انگارانه در طراحي ترمينال و تسهيالت هوايي  
هم براي سرمايه گذاران بخش خصوصي و هم براي سازمان دولتي 

واگذارنده همراه با ريسك است.
فرآيند  در  خطاهايي  چنين  بروز  بيانگر  موجود  شواهد 
خصوصي سازي برخي فرودگاه ها است. مسايلي چون، سهل انگاري 
در طراحي تسهيالت بهره برداري سمت هوايي، عدم توازن ميان 
ظرفيت سمت هوايي و ظرفيت ترمينال مسافري، ناهمسازي ميان 
مفهوم پيشنهادي مورد نياز فرودگاه پس از پايان مدت واگذاري 
در  خطاهايي  چنين  وجود  از  آن،  حاكي  از  بهره برداري  امتياز 
فرآيند خصوصي سازي است. ناكامي سازمان هاي دولتي واگذارنده 
پيشنهادهاي  به بخش خصوصي در وصول  فرودگاهي  تسهيالت 
طراحي مفهومي براي فرودگاه خصوصي سازي شده، ريسك ايجاد 
هزينه هاي كالن را )پس از پايان مجوز واگذاري فرودگاه به بخش 

خصوصي(، براي سازمان دولتي واگذارنده ايجاد مي كند.

 1- ICAO و SARP                    2- Green Field       
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بايد  مفهومي  و طراحي هاي  برنامه ريزي  ذكر شده،  به داليل  بنا 
به لحاظ فني مورد ارزيابي دقيق قرار گيرند تا ريسك هاي پنهان 
درآن ها، كه هم براي سرمايه گذاران و هم براي دولت خطر ساز است، 
واگذارنده  اين هدف، سازمان دولتي  به  نيل  براي  برطرف شوند. 
بايد تا آنجا كه امکان دارد اطالعات الزم را در زمينه برنامه ريزي و 
طراحي مهندسي فرودگاه مورد نظر در اختيار شركت كنندگان در 
مزايده قرار دهد تا همه طراحي هاي پيشنهادي به سازمان دولتي 

واگذارنده با اهداف آن سازمان سازگاري داشته باشند.
براي  نيز  فرودگاهي  سايت  گسترش  قابليت  و  ظرفيت 
شركت كنندگان در تشريفات مزايده خصوصي سازي، ريسك دارد 
زيرا ظرفيت ارايه شده از سوي مزايده گذار مي تواند بسيار زياد و 
يا بسيار كم باشد. ظرفيت بيش از اندازه متعارف مي تواند هزينه 
سرمايه گذاري را براي پيشنهاد دهنده )سرمايه گذار( افزايش دهد 
و برعکس، كاستي در ظرفيت پيش بيني شده مي تواند به تراكم 
فشار  فرودگاهي  عملکرد  در  وقفه  ايجاد  با  و  انجاميده  فعاليت ها 
از موعد  افزايش ظرفيت در زماني زودتر  براي  بر سرمايه گذار را 
فرودگاه  واگذاري  مزايده  مورد  كند.  بيش تر  قرارداد(  )در  مقرر 
بيرمنگام1 )بريتانيا( به صورت “قرارداد هاي ساخت،  بهره برداري و 
انتقال”، پس از بازنگري فني و شبيه سازي طرح، حاكي از آن بوده 
است كه وسعت  ناحيه پيش بيني شده براي تحويل بار )چمدان ها( 
مسافري بيش از حد بزرگ بوده است، در حالي كه در ساير نواحي 
كه،  اين  توجه  شايان  بوده  اند.  ناكافي  شده  پيش بيني  فضاهاي 
ريسك ناشي از عدم قابليت گسترش و توسعه ظرفيت فرودگاهي 
زيرا سرمايه گذار  است.  واگذارنده  دولتي  متوجه سازمان  هميشه 
خصوصي ممکن است ظرفيت كافي را براي ناحيه ترمينال )سمت 
هوايي( تا آنجا كه نيازهاي پيش بيني شده را در دوره بهره برداري 
به گونه مطلوب تامين كند، پيش بيني نمايد، بدون اين كه نيازهاي 
پس از پايان دوره بهره برداري )انتقال مالکيت به سازمان دولتي( 

قابل تامين باشد!

درستي  به  اروپا  در  فرودگاه ها  ،خصوصي سازي  موارد  اغلب  در 
موارد،  اين گونه  در  مي كشند.  تصوير  به  را  موانع  اين گونه 
در  شده  تصريح  ظرفيت هاي  تنها  مزايده،  در  شركت كنندگان 
قرارداد “ساخت،  بهره برداري و انتقال"، را براساس شرايط تعيين 
شده توسط واگذارنده، تامين كرده و فضاي الزم را براي گسترش 
تعيين  مقادير  از  فراتر  ميزاني  به  پايانه اي  مجتمع هاي  توسعه  و 
اين  نمي كنند.  ذخيره  بهره برداري،  امتياز  اخذ  دوره  در  شده 
موضوع باعث مي شود كه فضاي مورد نياز براي توسعه و گسترش 
ظرفيت هاي مسافري و باري آينده، كه مستلزم پيوستگي تمامي 
وظايف و فعاليت ها در قسمت هوايي فرودگاه است، فراهم نشود. 
بدون ترديد، اين گونه كاستي ها در آينده هزينه سرمايه اي را براي 
از  مي توان  در صورتي  تنها  و  داد  خواهد  افزايش  دولتي  سازمان 
اين ريسك پنهان اجتناب كرد كه اين نکته مهم به هنگام بررسي 

شرايط واگذاري )خصوصي سازي( مورد توجه دقيق قرار گيرد.

 ريسك ترابري هوايي
هوايي  ترابري  عرصه  در  تحول  و  تغيير  گونه  هر  رخداد  احتمال 
در برگيرنده ريسك است. شركت هاي خطوط هواپيمايي براساس 
انگاره هاي  دادن  تغيير  از  ناگزير  پيراموني  تحوالت  و  تغييرات 
هواپيماهاي  نوع  تغيير  يا  و  خود  خدمات  و  پروازي  مسيرهاي 
در  هستند.  نظر  مورد  فرودگاه  شرايط  اساس  بر  استفاده  مورد 
به روندي  استفاده،  انواع هواپيماهاي مورد  تغيير تركيب  نتيجه، 
رايج تبديل شده است. اين روند به تغيير در ساختار دروازه ها2 و 
فضاهاي الزم براي پاركينگ هواپيما ها3 به منظور پارك هواپيماها 
حاصل  بردرآمدهاي  اثرگذار  عوامل  به عنوان  زياد،  احتمال  به  و 
است.  تغيير  قابل  وروردي-خروجي  دروازه هاي  و  پاركينگ  از 
معيارها  اين گونه  پيش بيني  براي  مجرب  هركارشناس  بنابراين، 
بايد با تدوين سناريوهاي معطوف به تغييرات آتي از اين دست، 
هنگام  به  تا  كند  پيش بيني  درستي  به  را  آينده  هوايي  ترافيك 

1-  Birmingham Airport                     2- Gates                     3- Apron
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واگذاري )خصوصي سازي( به عنوان معيارهاي الزم مورد توجه قرار 
گيرند. پيش بيني هايي كه تنها معطوف به موقعيت دوره واگذاري 
مجوز ساخت و بهره برداري است،  بايد از سوي واگذارنده دولتي با 

بدگماني نگريسته شوند.

 ريسك فرودگاه هاي رقيب
بازارهاي ترابري هوايي مي تواند حاوي ريسك باشد. اين  تداخل 
وضعيت زماني رخ مي دهد كه فرودگاه ها به يکديگر نزديك بوده و 
در عين حال، تحت مالکيت و تصدي دولتي فرودگاه ها، بازارهاي 
باشند.  داده  توسعه  براي خدمات هوايي  را  )داخلي( خود  محلي 
از  اين گونه فرودگاه ها ممکن است  آغاز خصوصي سازي،  از  پيش 
ريسك رقابتي تا حدودي مصون باشند، اما پس از خصوصي سازي، 
اين فرودگاه ها بايد بر منافع تجاري خود تاكيد كرده و در نتيجه 
با ارايه خدماتي بهتر از فرودگاه هاي نزديك خود، با آنها به شدت 
رقابت كنند. رقابت از طريق توسل به ساز و كارهاي قيمت گذاري، 
كه مي تواند اجتناب ناپذير باشد، ممکن است براي جلب و جذب 
خطوط هواپيمايي و مسافران يك فرودگاه به فرودگاه رقيب آن و 

با هدف افزايش درآمد، به »جنگ قيمت ها« بيانجامد.
از ديدگاه منافع ملي، افزون بر برآينده هاي منفي ناشي از كاهش 
سنگين تر  هوايي  ترافيك  هوايي،  ترابري  خدمات  عرضه  قيمت 
خطوط  براي  هوايي1  ترابري  ظرفيت  كاهش  پروازي،  فضاي  در 
هواپيمايي و مضاعف شدن سرمايه گذاري براي افزايش تسهيالت، 
بخش  به  )واگذار كننده  دولت  براي  الزم  فرصت  دارد  امکان 
سامانه  يك  مديريت  و  طراحي  براي  برنامه ريزي  در  خصوصي( 
دست  از  نيز  رقابتي  وضعيت  چنين  يك  در  فرودگاهي  كامل 
بيرمنگام،  مانند:  يکديگر  به  نزديك  فرودگاه هاي  وضعيت  برود. 
زمينه  اين  در  گويا  برادفورد3، شاهد هاي  ليدز  و  ميدلند2،  ايست 
بازارهاي  و همچنين  فرودگاه  اين سه  بازارهاي  به شمار مي آيند. 
به مقصدهاي  )به ويژه  لندن  فرودگاه هاي هيثرو و گت ويك4 در 

در  تراكم  افزايش  لحاظ  به  و  داشته  تداخل  يکديگر  با  اروپايي( 
مديريت  تحت  تسهيالت  كاربران  براي  ناراحتي  ايجاد  و  پروازها 
آورده اند.  وجود  به  دشواري هايي  بريتانيا،  هوانوردي  سازمان 
بنابراين، دولت هايي كه در پي خصوصي سازي فرودگاه هاي خود 
ترابري  انگاره هاي  تغييرات  از  ناشي  خطرات  ناگزيرند  هستند 
هوايي و وجود رقابت ميان فرودگاه هاي نزديك به هم را با رويکرد 

به "استراتژي توسعه منطقه اي" مورد توجه قرار دهند.

خطوط  همبستگي  و  اتحاد  از  ناشي  ريسك   
هواپيمايي

ريسك  جهان،  در  هواپيمايي5  اتحاد خطوط  روند  رشد  دليل  به 
پنهان در اين روند وجود دارد. اين گونه ريسك به صورت هاي زير 

ايجاد مي شوند: 
- قطبي شدن يك خط هواپيمايي) به معناي يك خط هوايي 
برتر( و عرضه خدمات فرعي به يکي از خطوط هواپيمايي شركت 
كننده در اتحاد، موجبات نياز به تغيير در فضاهاي پايانه اي و 

تمهيدات مربوط به تسهيالت دروازه اي را فراهم خواهد كرد.
- لزوم تغيير در ترتيب پذيرش مسافر توسط خط هواپيمايي 
و مديريت آن، موجب مي شود كه خط هوايي )برتر(، شركاي 
متحد خود را وادار كنند كه خدمات پايانه اي و خدمات قابل 
در  دهند،  انجام  او  براي  نيز  را  هواپيماها  پاركينگ  در  ارايه 
حالي كه پيش از تشکيل اتحاد، ناگزير به برون سپاري اين گونه 

خدمات به پيمانکار و يا انجام آن توسط خويش، بوده است.
-      بروز تغييرات احتمالي در استفاده از تسهيالت پايانه اي توسط 
در  ترمينال  چندين  كه  فرودگاه هايي  در  هواپيمايي  يك خط 
اتحاد خطوط هوايي كتي پسيفيك6 با وان  اختيار خود دارند. 
 3 و   2 ترمينال هاي  از  برداري  بهره  جا به جايي  االينسز7،  ورلد 
تاالر  در  ازدحام  كه  آورد،  به وجود  را  )كانادا(  تورنتو  فرودگاه 
اين كه،  توجه  باعث شد. شايان  را  ترمنيال مسافري  خروجي 

1- Load Factor                        2- East Midland                        3- Leeds Bradford                           4- Gatwick
5- Airline Alliances                6- Cathy Pasific                        7- One World Alliances                
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با اعالم مزايده تملك "كندين ايرالين"1 برآيند اين اقدام براي 
خواهد  ناگوار  ترمينال ها(  )مالك  كانادا  هوايي  ترابري  سازمان 
آينده  توسعه  فرضيات طرح  از  بسياري  آن،  انجام  با  زيرا  بود، 
از  را  اعتبار خود  برنامه ريزي شده است(  فرودگاه )كه پيش تر 

دست خواهند داد. 

 ريسك ناشي از برآورد درآمد ها
از  يکي  فرودگاه  از  بهره برداري  از  حاصل  درآمد  برآورد 
شركت  براي  مالي  امکان سنجي  بررسي  مولفه هاي  عمده ترين 
در خصوصي سازي است، كه به لحاظ دو جنبه مطرح در برآورد 

درآمد، حاوي ريسك است :
- اتکاي محض به پيش بيني هاي ترافيك هوايي كه دربردارنده 
سرمايه گذار  و  دولتي  )واگذارنده  طرف  دو  هر  براي  ريسك 
افزايش  خوش بينانه  بسيار  پيش بيني هاي  است.  خصوصي( 
ترافيك هوايي موجب پيش بيني بسيار خوش بينانه درآمد قابل 
وصول از كاربران تسهيالت مي شود، كه مي تواند برآورد گردش 
با  را  نظر  مورد  اجراي طرح  زمان  در  نقدينگي(  )جريان  مالي 
وانمود كردن امکان درآمد زايي سريع تر و افزايش نرخ بازگشت 
سرمايه، مخدوش سازد. از سوي ديگر، برآورد  بسيار خوش بينانه 
درآمد ممکن است فرضيات مربوط به وجوه دريافتي از كاربران 
تسهيالت و مستاجران را غيره واقعي جلوه داده و در صورت 
كند.  مخدوش  را  نظر  مورد  طرح  مالي،  تحليل  آزمون  فقدان 
وصول  نرخ  افزايش  برامکان  مبتني  فرضيات  كه  است  بديهي 

بابت عرضه خدمات نيز مي تواند واقع بينانه جلوه نکند.
- ريسك هاي پنهان در برآورد درآمد، كه بارها در فرآيند هاي 
خصوصي سازي، مشاهده شده اند مي توانند بر منابع سرما يه گذاران 
طرف خصوصي سازي اثر منفي  گذارند. عواملي مانند ثابت بودن 
نرخ هاي وصول درآمد از تسهيالت فرودگاهي در زمان حال و 
اتکا  ارزي،  مبادله  نرخ  تغييرات  و  تورم  براثر  هزينه ها  افزايش 

به سمت  مربوط  تبعي  درآمد هاي  به  اتکا  ارزي،  درآمد هاي  به 
زميني2 و پيش بيني درآمد هاي حاصل از توسعه صنعت توريسم، 
به ويژه پيش بيني نرخ هاي رشد درآمدي فراتر از نرخ هاي رشد 
توليد ناخالص داخلي و نظاير اين ها، مي تواند فرضيات نادرستي 
ايجاد  را در كسب درآمد براي طرفين فرآيند خصوصي سازي، 

كند كه در بردارنده ريسك هاي پنهان است.

 ريسك هاي ناشي از برآورد هزينه هاي سرمايه اي
فرآيند خصوصي سازي به طور معمول نيازمند وصول پيشنهاداتي 
در زمينه توسعه و گسترش تسهيالتي مانند، باند هاي فرود و پرواز، 
ترمينال هاي  ساختمان هاي  هواپيما ها،  پاركينگ  تاكسي-رو3، 
خودشان  مي دهند  ترجيح  مزايده گزاران  است.  باري  و  مسافري 
اين گونه  فروش  پايه  ارزش  به عنوان  را  نياز  مورد  سرمايه  سطح 

تسهيالت تعيين  كنند.
در  فيزيکي  توسعه  مالي  تامين  بر  فرودگاه ها  در  سرمايه گذاري 
نواحي تسطيح شده، احداث ساختمان ها و نصب تجهيزات داللت 
دارد. در اين ميان، تهيه و تدوين يك برنامه براي توسعه فيزيکي 
است.  فرآيند خصوصي سازي  آغار  براي  ديگري  كار  بر هر  مقدم 
بي ترديد، برآورد هزينه سرمايه اي به طرح پايه مفهومي و يا تدوين 
طرح جامع نياز دارد كه متغير هاي آن به علت عدم امکان كنترل 
آن ها توسط معماران و مهندسان طراح، به روال معمول به صورت 

خام ارايه مي شود.
از آنجا كه آماده سازي زمين به علت نامناسب بودن شرايط زمين 
بسيار  آن ها(  مانند  و  صخره ها  انفجار  خاك برداري،  )توپوگرافي، 
سطحي  آب هاي  شرايط  از  اطمينان  طرفي،  از  و  است،  هزينه بر 
و زيرزميني، بسيار واجد اهميت است، لذا با استفاده از داده هاي 
طرح جامع و طراحي/ مهندسي فرودگاه، مي توان هزينه سرمايه اي 
الزم براي ساخت و احداث تسهيالت فرودگاهي را به گونه اي موجه 
و منطقي برآورد كرد. به همين ترتيب، برآورد درست هزينه ساخت 

1- Canadian Airline               2- Land Side              3- Taxiway
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بنا ها، هزينه مواد و تجهيزات وارداتي كه مي تواند از كشوري به 
كشور ديگر متفاوت باشد، در موجه بودن برآورد ها تاثير دارد.

هزينه   ميزان  برآورد  با  كه  مجرب  و  كارآمد  برآورد كنندگان 
سرمايه  اي طرح ها و پروژه هاي آمريکاي شمالي و اروپا سر و كار 
ساير  در  محلي  برآورد هاي  گرفتن  فزوني  از  است  ممکن  دارند، 
نقاط از برآورد هاي معمول آن ها دچار شگفتي شوند. در هر حال، 
وارسي كنندگان دقيق اين گونه طرح ها بايد اين گونه عوامل را مد 
آنجا كه طراحي/ مهندسي طرح ها چندان  از  اما  قرار دهند  نظر 
هزينه  كمتر  برآورد  از  ناشي  ريسك  لذا  نيستند،  جامع  بايد  كه 

سرمايه اي همواره وجود خواهد داشت.

پيشنهاد  فرهنگ  و  ساختار  از  ناشي  ريسك   
دهندگان

ايجاد  منظور  به  مناسب  عوامل  مزايده گزار،  دولتي  براي سازمان 
يك كنسرسيوم براي فرآيند خصوصي سازي بسيار مهم است، زيرا 
مزايده گزار  كنسرسيوم  باشد.  ريسك  با  همراه  مي تواند  امر  اين 
آماده كننده  با  همراه  فرودگاه  از  بهره بردار  شامل  معمول  طبق 
زمين و سازنده، سرمايه گذار مالي استراتژيك و بهره بردار از كسب 
يك  موارد،  برخي  در  است.  فروشي  خرده  و  تجاري  كار هاي  و 
مديريت  و  مهندسي  طراحي/  خدمات  مي تواند  بزرگ  پيمانکار 

طرح را برعهده گيرد، )مانند فرودگاه آتن1 و شركت هوختيف2(.
مزايده گزار  كنسرسيوم  ساختار  و  تركيب  دقيق  وارسي  بنابراين، 
شركاي  به عنوان  الزم  مهارت هاي  تامين  قابليت  تضمين  براي 
استراتژيك، يا پيمانکاران فرعي )دست دوم(، بسيار ضروري است.
معيار هاي  كنسرسيوم،  در  كه  يابد  اطمينان  بايد  دولتي  سازمان 
مزايده  در  شركت كنندگان  كردن  متوازن  و  كنترل  براي  كافي 
مناسب  تخصصي  مشورت هاي  از  تا  است  شده  گرفته  نظر  در 
مديريت  مهارت هاي  فاقد  كه  كنسرسيوم هاي  كند.  استفاده  آنها 
مواجه  ريسك  با  را  دولتي  سازمان  آشکارا  هستند،  فرودگاهي 

مي كنند. در برخي موارد مشاهده شده كه شريك برتر كنسرسيوم 
توازن  نبود  كند.  نفوذ  اعمال  مزايده  برگزاري  نحوه  در  مي تواند 
فرآيند  مي تواند  مزايده  برگزار كننده  كنسرسيوم  در  مناسب 
از  ناشي  ريسك هاي  كند.  مواجه  ناكامي   با  را  خصوصي سازي 
اين گونه عدم توازن را مي توان در خصوصي سازي ترمينال هاي 1 
و 2 فرودگاه تورنتو )كانادا( مشاهده كرد. تجربه نشان داده است 
كه هيچ يك از مراحل پيش بيني، تحليل ، برنامه ريزي، مهندسي 
عضو  شركت  يك  برتري جويي  عوارض  از  معماري  داده هاي  و 
كنسرسيوم- كه به عنوان شركت استراتژيك كنسرسيوم شناخته 
شده است-مصون نمانده اند، زيرا هيچ كدام از شركاي ديگر براي 
زير سوال بردن عناصر مورد نياز براي اندازه  ها و مقادير، كيفيت 
پيشنهادي،   ترمينال  احداث  هزينه  يا  و  طراحي  و  برنامه ريزي 
بابت  اين  از  زيادي  ريسك  نتيجه،  در  و  نداشته  را  الزم  مهارت 
از  برخي  كه،  است  گفتني  است.  شده  سرمايه گذاران  متوجه 
بايد  تهيه و تدوين يك طرح توسعه  جنبه هاي جدي و حساس 
تضاد  هر گونه  بروز  از  تا  گيرد  انجام  )جداگانه(  به صورت مستقل 

منافع در درون يك كنسرسيوم اجتناب شود.
فرهنگ حاكم بر يك كنسرسيوم مي تواند براي پيشنهاد  دهندگان 
سازمان  براي  نهايت  در  و  ديگر  سرمايه گذاران  )سرمايه گذاري(، 
دولتي واگذارنده، ريسك ايجاد كند. يك سازنده مقتدر به عنوان 
عضو يك كنسرسيوم مي تواند ” فرهنگ خود“ را بر كنسرسيوم 
اجراي  و  براي ساخت  تحميل كرده و موجبات هزينه بري كمتر 
را  بهره برداري(  پايان مدت  به  ) محدود  كوتاه  مفيد  با عمر  طرح 
براي شركت خود فراهم كند،  به بيان ديگر، اين وضعيت به رويکرد 
كمينه سازي هزينه) به  حد اقل رساندن( براي سازنده منجر شده 
و در نتيجه از تمامي جنبه ها براي همه ذي نفعان ريسك ايجاد 
مي كند. ريسك براي سازمان دولتي خصوصي ساز ، زماني آشکار 
مي شود كه طبق قرارداد " ساخت، بهره برداري و انتقال"، تسهيالت 
ايجاد شده به صاحب پيشين آن ) سازمان دولتي( منتقل مي شود، 

1- Athens Airport            2- Hochtief Company
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كه نياز مبرم به سرمايه گذاري مجدد كالن توسط سازمان دولتي 
براي تجديد ساخت بناي فرسوده )پس از پايان دوره بهره برداري 

از فرودگاه توسط سرمايه گذاران( از مظاهر بارز آن است.
نمونه اي از اين گونه نفوذ ناشي از فرهنگ سازنده مقتدر در فرآيند 
است  شده  مشاهده  تورنتو  فرودگاه   3 ترمينال  خصوصي سازي 
پوشش  براي  نامرغوب  نوع  از  و  نازك  موزاييك هاي  از  )استفاده 
كف كه ترك هاي ايجاد شده در كف تاالر پروازهاي خروجي را در 

معرض ديد مسافران قرار داده است(.

 ريسك ناشي از نفوذ نهادهاي رسمي
به علت  در فرآيندخصوصي سازي، طرف سرمايه گذار ممکن است 
اقدامات دولت، يا اشکاالت ناشي از دخالت ساير نهادهاي رسمي 
با ريسك مواجه شود. تغيير سياست هاي دولت مي تواند فعاليت 
طرف سرمايه گذار را تحت تاثير قرار دهدكه با دخالت دولت در 
بهره برداري  موسسات  و  ترابري  خدمات  بر  ناظر  مقررات  تدوين 
اين گونه  اثر گذارد.  ترابري  بازار  توسعه  بر  از تسهيالت، مي تواند 
از  درآمد  كسب  فرصت هاي  مستقيم،  غير  به صورت  اثر گذاري 
سرمايه گذاري بخشي خصوصي را محدود مي كند. بدترين وضعيت 
زماني است كه دولت )وقت( تغيير كرده و جاي خود را به دولت 
در  و  دهد  تشکيل  را  دولت جديد  ديگري  و حزب  دهد  ديگري 
نتيجه ديدگاه دولت جديد در باره خصوصي سازي نيز تغيير كند.

اثرگذاري دولتي ديگر، به صورت دادن يارانه )سوبسيد( پنهان به 
قابل  نرخ گذاري خدمات  براي  اعطا شده  امتيازات  يا  فرودگاه ها، 
عرضه از سوي شركت هواپيمايي ملي، يا بنگاه هاي تحت تصدي 
دولت، نمود پيدا مي كند، كه كاهش درآمد سرمايه گذار را در پي 
دارد. عوض شدن دولت وقت فيليپين هنگام احداث ترمينال 3 
فرودگاه بين المللي مانيل، مثالي از اين گونه تغيير نگرش ها است.

 ريسك ناشي از آسيب به محيط زيست
ريسك  زمينه هاي  از  ديگر  يکي  زيست  محيط  به  آسيب  نگراني 
پنهان در خصوصي سازي فرودگاه ها محسوب مي شود. در مبارزه 

از طريق  فرودگاه ها  در  هوايي  ترابري  از  ناشي  آلودگي صوتي  با 
ترافيك  رشد  كنترل  يا  و  زمينه  اين  در  دولت  كنترل  اعمال 
هوايي، ممکن است اين گونه مسايل زيست محيطي كاهش يابند 
در  اما  نشوند.  خسارت  متحمل  نيز  فرودگاه ها  از  بهره برداران  و 
شبانه،  پروازهاي  كردن  ممنوع  و  دولت  مستقيم  دخالت  صورت 
مواجه خواهد شد كه  با خطر  فرودگاه ها  از  بهره برداري  عملکرد 
دارد. در هر  منافات  مباني خصوصي سازي  و  اصول  با  برآيند آن 
بهره برداري  برابر  در  موانع  ايجاد  با  دولت  دخالت  احتمال  حال، 
اصولي از فرودگاه ها، در راستاي حفاظت از محيط زيست، ريسك 

محسوب مي شود.

 ريسك پنهان در شرايط ارجاعي خصوصي سازي
در  پنهان  ريسك  از  ناشي  مطرح  مباحث  و  مسايل  از  برخي 
خصوصي سازي فرودگاه ها را مي توان در شرايط ارجاعي ارايه شده 
از سوي مزايده گذار دولتي بررسي كرد. شرايط ارجاعي در اغلب 
ارزيابي پيشنهاد  موارد فاقد تعريف صريح هستند، به گونه اي كه 
همين  به  و  كرده  مواجه  دشواري  با  را  مزايده  براي  شده  واصل 
سبب، انتخاب بهترين پيشنهاد توسط سازمان دولتي مزايده گزار 

را با ريسك مواجه مي كند.
حاوي  دولت ها  خصوصي سازي  طرح هاي  نادري،  موارد  در  تنها 
شرايط الزامي قابل تبيين و مشخصي در تعريف خواسته هاي آن ها 
براي توسعه فرودگاه ها بوده اند. در فقدان طرح تفصيلي براي طرح 
توسعه، طبيعي است كه شرايط ارايه شده از سوي دولت ها، تعيين 
شکل و ميزان توسعه فرودگاه ها را بر عهده شركت كنندگان در 

مزايده گذارد.
در اين حالت، شركت كنندگان در مزايده، شکل و نوع طرح هاي 
توسعه را بر اساس اندازه تسهيالتي كه آنان قادر به تامين مالي 
و  مزايده  برگزار كننده  به  پيشنهاد هاي خود  به عنوان  آن هستند 
خصوصي سازي ارايه خواهند كرد، كه با الزامات نيازهاي مطرح در 

خواسته هاي سازمان دولتي منافات خواهد داشت.
طرح احداث يك فرودگاه جديد اين نکته را به خوبي به تصوير 

مولفه هاي اصلي ريسك در فرآيند خصوصي سازي فرودگاه ها



30

مي كشد. بديهي است كه در فقدان سند مطالعات طرح جامع براي 
خصوصي سازي فرودگاه مورد نظر، شرايط الزامي شركت و برنده 
شدن در مزايده اعالم شده توسط دولت و در دسترس نبودن هر 
گونه رهنمود براي توسعه فيزيکي فرودگاه در بلند مدت، ريسك 
پنهان در شرايط ارجاعي اعالم شده توسط سازمان دولتي آشکار 

مي شود.
داده هاي  حداقل  تنها  ارجاعی  الزامي  شرايط  موارد،  اين گونه  در 
مربوط به تامين نيازهاي فني را كه توسط سازمان دولتي تعريف 
شده است در فرآيند مزايده خصوصي سازي ارايه مي كند. در اين 
براي  باند جديد  احداث  داده هاي محدودي چون محل  ارايه  كه 
در  توسعه  قابليت  ظرفيت  مسافري،  پايانه اي  مجتمع  طراحي 
آينده، يا معيارهاي مربوط به حداكثر فاصله قابل پيمايش پياده 
براي مسافران و نياز به پذيرش هواپيماهاي بزرگ جديد، كمکي به 
سرمايه گذاران داوطلب و ارايه دهندگان پيشنهاد نمي كند، ترديدي 
پيشنهاد  دهندگان،  مي شود  اطالعات سبب  كمبود  ندارد.  وجود 
شرايط الزامي اعالم شده را به سليقه خود تعبير و تفسير كرده 
و پيشنهادهاي خود را بر اساس منافع مالي خويش تهيه و ارايه 
كرده و نيازهاي بلند مدت توسعه ظرفيت هاي تسهيالت فرودگاهي 
را نايده بگيرند. ريسك براي سازمان دولتي هنگامي ظاهر مي شود 
به بخش خصوصي  بهره برداري فرودگاه  كه مدت زمان واگذاري 
و مجوز صادر شده به پايان رسيده و مالکيت فرودگاه دوباره به 

سازمان دولتي برگردانده ) منتقل ( شود.
نتيجه گيري از 10 مورد ريسك پنهان در فرآيند خصوصي سازي 

فرودگاه ها در جهان را مي توان به شرح زير خالصه كرد:
از آنچه قابل  ريسك پنهان در فرآيند خصوصي سازي فرودگاه ها 
تشخيص باشند فراتر بوده و مي تواند بر سازندگان، سرمايه گذاران 
سازمان هاي  همچنين  و  فرآيند  در  شركت كننده  وبهره برداران 
و  متفاوت  شيوه هاي  به  خصوصي  بخش  به  واگذارنده  دولتي 
در  موجود  ريسك هاي  گذارد.  منفي  اثر  آن ها  امکانات  به  بسته 
داشته  وجود  آن  ذي نفعان  همه  براي  خصوصي سازي  فرآيند 
سوي  از  پيشنهاد  ارايه  براي  الزامي  شرايط  تدوين كنندگان  و 

داوطلبان شركت در تشريفات مزايده، بايد به هنگام تهيه و تدوين 
در  را  آن ها  و  شده  آگاه  پنهان  ريسك هاي  وجود  از  شرايط  اين 
جهت كاستن خطرات آتي در كار خود ملحوظ كنند. طي فرآيند 
بايد همه مولفه هاي ريسك هاي موجود مشخص  خصوصي سازي 
شده و اثر آن ها مورد ارزيابي قرار گيرد تا تخفيف آنها تا سر حد 

قابل توجيه امکان پذير شود.
تجربه هاي حاصل از خصوصي سازي فرودگاه ها به شيوه "ساخت، 
بهره برداري و انتقال" بسيار محدود بوده و نمي توان همه طرح هاي 
روش  نظير  روش ها،  ساير  كرد.  قلمداد  موفق  را  خصوصي سازي 
گزينه هاي  مي تواند  خصوصي  بخش  با  دولتي  سازمان  مشاركت 
مقدم  فرودگاهي  فعاليت هاي  ساختن  تجاري  شوند.  تلقي  بهينه 
مستعد  مالي  نظر  از  فرودگاه ها  همه  و  بوده  خصوصي سازي  بر 

خصوصي سازي نيستند. 
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گروه بين المللی ره شهر تا کنون  129 نشريه با عناوين ذيل منتشر کرده 
است:

77- فن آوری اطالعات-بخش پانزدهم: حقيقت مجازی )تابستان 1384(
78- برگزاری مناقصه های دولتی )مصوب سال 1383( ) تابستان 1384(

79- چين دومين مصرف كننده انرژی در جهان ) تابستان 1384(
80- مديريت پروژه- استاندارد های مديريت پروژه ) بخش اول. تابستان 1384(

روستاها  در  اطالعات  فن آوری  توسعه  شانزدهم:  بخش  اطالعات-  آوری  فن   -81
)عدالت اجتماعی( )پائيز 1384(

82- فن آوری اطالعات- بخش هفدهم: مديريت ارتباط با مشتريان )پائيز 1384(
83- مديريت پروژه-استاندارد های مديريت پروژه )بخش دوم، زمستان 1384(

84- مهندسی ارزش- بخش اول: اصول، مبانی و فرآيند )زمستان 1384(
85- مديريت پروژه- استاندادهای مديريت پروژه ) بخش سوم. زمستان 1384(

86- فن آوری اطالعات- بخش هجدهم: پايتخت الکترونيکی-تجلی عدالت اجتماعی 
)تابستان 1385(

87- مديريت پروژه- دفتر مديريت پروژه)بخش اول- تابستان 1385(
88- متدولوژی های مديريت پروژه ) تابستان 1385(

89- صنايع انرژی بر، نظريه ها و ديدگاه ها ) تابستان 1385(
90- آشنايی مقدماتی با ارزيابی محيط زيست )پاييز 1385(

91- آشنايی يا فرآوری های گازی CNG،  LPG، LNG )زمستان 1385(

92- رهنمون هايی برای توسعه )زمستان 1385(
93- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )بهار 1386(

94- متدولوژی مکان يابی صنايع )تابستان 1386(
95- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد دوم( ) تابستان 1386(
96- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد سوم( ) تابستان 1386(

97- معماری سبز، )انرژی آفتاب در معماری( )پائيز 1386(
98- معماری سبز، )انرژی زمين گرمايی()پائيز 1386(

99- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )نسخه چهارم( )پاييز 1386(
100- ايران ترانزيت )بهار 1387(

آب( كمبود  با  مقابله  و  سبز  فضای  گسترش  برای  )راهی  جاذب ها  سوپر   -101
)تابستان 1387(

102- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش پنجم )تابستان 1387(
103- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش پنجم )پائيز 1387(

104- بام سبز )پائيز 1387(
105- احداث سامانه های گرمايش شهری )ارديبهشت 1388(

106- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش هفتم )خرداد 1388(
107- بحران جهانی و چشم انداز آينده )تابستان 1388(

108- حمل و نقل همگانی )تابستان 1388(
109- نانوفناوری ايمن )تابستان 1388(

منابع )وب سايت( و کتاب ها و گزارشات مورد استفاده در اين پژوهش:
-  خصوصي سازي فرودگاه ها در عربستان سعودي تا سال 2015 ـ وب سايت سازمان خصوصي سازي ايران

-  اخبار و گزارش هاي مندرج در “وب سايت” سازمان خصوصي سازي ايران
- كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن 21، نوشته مك كينلي كانوي- نشريه گروه بين المللي ره شهر - برگردان :قاسم خليل زاده رضايي- تيرماه 1390

- گزارش اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و فرآيند خصوصي سازي: رامين اميني- وجيهه منصوريان- وب سايت سازمان خصوصي سازي ايران
- ACI- Airpor Council International,Airport Privatization USA,,1996,                  

- Bradallis,David, Airpor Privatization is Taking off,USA, 1995     

- Craig, Victo , Director Air Transport, Halcrow Air Plan-Malaysia ,2010           
- گزارش واگذاري فرودگاه ها به بخش خصوصي در اياالت متحده آمريکا: 

- Dillingham Gerald, Associate Director, Transportation Issues of USA, 1999.       

- Transportation Issues in USA                                       

- Daily Policy Digest, Airpor Privatization, USA, 2000                    

- Poole,Robert, Guidelines for Airport Privatization, USA,1994            

Vasigh, Bijan , Airport Privatization, 17th. ACI World Annual General Assembly Conference.

- Fedral Aviation Administration,USA,Airport Privatization Pilot   Program,2010.                                                  

- Bishop ,Jeff," Airport Privatization, Not A New Idea",The Times HERALD                 

- General Accounting Office, Airport Privatization, Issues Related to the    Sale of US Commercial Airports, 2002.
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110- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش اول(
111- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش دوم(

112- بند رخشك )پائيز 1388(
113- شرق ايران خاستگاه توسعه ترانزيت منطقه ای )پائيز 1388(

114- صنعتی  سازی ساختمان گامی بلند برای تامين مسکن مردم )زمستان 1388(
115- مديريت هوشمند خوردگی، حفظ ثروت ملی )بهار 1389(

116- بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها )بهار 1389(
117- اكو هتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار )تابستان 1389(

118- فتوولتاتيك تلفيقي،  انرژي در كالبد معماري )تابستان 1389(
119- اصالح الگوي استقرار جمعيت، گامي به سوي توسعه پايدار )پاييز 1389(

120- نانوفناوري در معماري )زمستان 1389(
)زمستان  كشور  اقتصادي  توسعه  جهت  در  بلند  گامي  بار،   حمل  مديريت   -121

)1389
اقتصادي كشور  توسعه  بلند در جهت  گامي  بين المللي،  بازار مسافر هوايي   -122

)زمستان 1389(
123- نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان )معماری همساز 

با اقليم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن- بهار 1390(    
124- شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري، گامي بلند در جهت توسعه پايدار- بهار 

     1390
125- ارائه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و 

معلوليت در بخش زميني فرودگاه - بهار 1390
در  روز  )نور  ساختمان  در  انرژي  مصرف  كاهش  در  معماري  طراحي  نقش   -126

معماري(- تابستان 1390
و  چالش ها  جهاني،  تجارت  تجارت، چشم انداز  توسعه  بستر  فرودگاهي  شهر   -127

فرصت هاي ايران- تابستان 1390
شهر  كشور،  اقتصادي  توسعه  جهت  در  بلند  گامي  نوين،  صنايع  توسعه   -128

فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين- تابستان 1390
باد(  )انرژي  ساختمان  در  انرژي  مصرف  كاهش  در  معماري  طراحي  نقش   -129

تابستان 1390

نشريه هاي تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بين المللي  
ره شهر

1- بازارچه صنايع دستي در كوهپايه  هاي شمال تهران )بخش شهر سالم( تير ماه1374
2- بهينه  سازي خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دي ماه 1373(

3- بهينه  سازي بار ترافيکي بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دي ماه 1373(
4- پارك انرژي  هاي نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهريور ماه 1373(

5- استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري )بخش شهر سالم( 
)ارديبهشت ماه 1373(

6- سازماندهي كاركردهاي بهينه ي نمايشگرهاي ديجيتالي )بخش شهر سالم( 
اسفند ماه 1372

7- شهرك ترافيکي كودكان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارك پويش: انديشه سالم / بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة 20 شهرداري 
تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول »شهرسازي« و »شهر سالم« 
در فرهنگ ايران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ )بخش انرژي( زمستان 1372
11- تحليل منطقه  اي سيالب در  حوضه  هاي شمالي تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373
12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي 

)بخش عمران آب( زمستان 1372
13- حقايقي در مورد شركت هاي بزرگ )بخش تحقيق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتاب هاي زير توسط گروه بين المللي ره شهر منتشر گرديده 
است:

1- منظرسازي پايدار براي همه )پاييز1390(
)1389( Revit architecture 2009 2-كتاب آموزش نرم افزار

3- آشنايی با راهکار مديريت پروژه جامع )بهار 1389(
4- درختان در منظر شهري )1389(

5- نانوفناوري براي همه )1387(
6- با گياهان آب را تصفيه كنيم

HSE -7 در سفر)1385(
8- ترجمه كتاب »چگونه هواي پاكيزه بکاريم«

9- ترجمه كتاب »تنظيم شرائط محيطي«
 )1382( OpenGL 10- تدوين كتاب راهنماي برنامه نويسي سه بعدي

11- ترجمه كتاب »برنامه  ريزي و طراحي هتل« در سال 76 توسط سازمان برنامه 
و بودجه چاپ و توزيع شد

12- تدوين كتاب »خودآموز اتوكد 12« )1373(
13- ترجمه كتاب »سازه  هاي آبي« )1373(

14- ترجمه كتاب »سازه پاركينگ  هاي طبقاتي« )1372(
15- صرفه جويي در انرژي )20 جلد(

16- بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همکاري وزارت نيرو 
و سازمان برنامه و بودجه )25 جلد(

17- منظرسازي )طراحي، اجراء( 
LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES )مترجم: ره شهر(

چاپ  دست  در  ره شهر  بين المللي  گروه  توسط  نيز  زير  کتاب هاي 
است:

1- مواد هوشمند و فناوري  نانو )كاربرد در معماري و طراحي داخلي(  
2- طراحي و ساخت هتل

3- برنامه ريزي شهري در اقليم هاي گرمسير
4- بام سبز

فهرست  نشريات و كتاب ها


	130 matn.pdf
	130 jeld

