
 

  در  اقتصاد شهری  سرمایه گذاری  
 

 چکیده

توسعع ه ا اتیععی اععای اقتصععادی در ملععاهر میت ععو شععهری یععک بوععورا ملسععر هععه بی ععود ملععاه  سععرمایه گععذاری          

گردیععده اسععی تععذا مععرعر  میات ععه دقیععر در امتصععاه ملععاه  مععاته هععه هععر  اععا ع بععرع ه اععای میت ععو شععهری را هععی     

بععرع ه اععای میت ععو  از بععی  ایایععاخ سععامته اسععی  از ایععی رهععی هررسععه رعذ اععای سععرمایه گععذاری در هععر  اععا ع      

تععا  ععد زیععادی در تععامیی مععاته بععرع ه اععای شععهری بوععور م یععد عاقعع       بوععور اععای میت ععو  شععهری ارععرا شععده در  

 معدما   ههعای  ع ععوار   عیعومها  معدما   ااسعا   راسعتای  در شعهرداریها  درآمعد  تعممیی  مل ع   ا  عه  شعرای   در.شعود 

 موعک   هعا  شعهرداریها  درآمعدیا  ملعاه   توسع ه  هعرای  رعدی  تعداهیر  اتیعا   ععد   صعور   در آیلعده  در ع بعااه ا عوده  

 شعهرداریها  معدما   ارائعه  ع اعت عار  تعممیی  ع ا اتیعی  احعوه  ع شعده  تسرهعه  اتگواعای  هعا هررسعه   .شعد  مواالعد  معوا رعه  

 اسعت اده  معورد  را معدما   توسع ه  ع اعت عارا   رعذ   اعویی  ع ردیعد  شعیوه اعای   هایعد  اهعاد  ایعی  بعه  میرسعد  اظعر  هعه 

 امعور  در معارره  ع دام عه  از اعع   از سعرمایه گعذاری    یایعی  ع رعذ   شعیوه اعا   ایعی  مهیتعریی  از یکعه  .دالعد  قعرار 

 سعرمایه گعذاری   ملعاه   از بعه اسعت اده   ایسعی  تردیعدی  ایچگواعه  رعای  امعرعزه  .می اشعد  شعهراا  عیرااعه  ع معدماته 

 ع بیوععرای توسعع ه رااکاراععای اصعع یتریی از یکععه مععارره ع دام ععه از اععع  گععذاراخ سععرمایه ع مصوصععه هیعع 

 ایازاعای  هعه  باسعیگویه  هعرای  ملعاه   تعممیی  بالسعیک  ع سعلته  رااکاراعای  هعه  اییتعواخ  بعه  چعرا  شهرااسعیا  اقتصعاد 

   .هود عاهسته شهراا در عیومه مدما  هه تزاید رع

 اعا   شعهر  در اشعتااتزایه  ع رعاعر اقتصعادی   ع شعکواایه  هعه  ایع   رهعی  در ی شعهر  گعذاری  سعرمایه  مسعیرا  ایعی  در

 ع ارصعتها  شلاسعایه  هعه  سعس   ع اقتصعاد شعهری   ع اقتصعاد  در سعرمایه گعذاری   ع سعرمایه  م عاای   هررسعه  هعه  اهتعدا 

 ه اسی شد بردامته مصوه ایی در مصوصه هی  مواربی ر ب هرای شهراا در گذاری سرمایه مواا 

 ا اقتصاد شهریا شهرداریها عا گاخ ب یدی:  سرمایه گذاری

 مقدمه 

ریزی شده است. این قـانون منابع اصلی درآمد  شهرداریهاست بر نظام درآمد و هزینه پایهنگرش شهرداریهای کشور که برگرفته از قانون 

مرتبط با آن میبیند. ایـن نگـرش کـه در زمان وضع قانون شهرداریها مترقی ت شهری و موضوعات را از راه وصول عوارض و بهای خدما

 را خود کارایی آن ه پیچیدگی عوامل و عناصر سازند و شـهری مـدیریت و داقتصـا هتدریج و با ورود پارامترهـای جدیـد در عرصـ بود، به

زمینه، وابستگی شهرداری و شهر به منابع درآمدی که بسیار تحت  ایـن در. اسـت داده دسـت از شهرداری درآمد اصلی بخش عنوان به

های  در حوزه تریزی و اجرای اقداما گذاری، برنامه فهای رونق و رکـود اقتصـادی اسـت، باعـث شده که شهرداریها در هد تأثیر دوره

طوری که در برخی شرایط حتی قادر به  به . متأثر از بازار و عوامل آن اقدام کنند تشد تصمیمگیری باشند و به تفاقد قدر ف مختل

اقتصادی ناشی از عـدم  التپرداخت کنند. مشک النیهـای جـاری خـود نبوده و حقوق پرسنل خود را با تأخیرهای طو پرداخت هزینه

 از یکـی نقدینگی، کاهش همراه به شهرها وساز در محدود ه تولیـد درآمـد در چنـد سال اخیر مانند رکود قیمت زمین و کاهش ساخت

 .سخت فعالیت برای شهرداریهای کشور است هـای دوره

 مدیریت کارایی سنجش برای معقول یاآزمونه از یکی کالنشهر روزافزون جمعیت به شهر اصلی خدمات ارائةبا توسعه شهر نشینی  

 شهری پروژه های انجام شهری مدیران اساسی های گاه دیدی ، از یکی ، درعین حال،( Shabbir, G & Ward,2000) است کالنشهری

 از و بوده ی جد  های چالش دچار همواره قابل قبول، سرعت و زمانبندی برمبنای پروژه ها اجرای گوناگونی، به دالیل  متأسفانه اما  ، است

 و مالی تأمین عدم میتوان را آن دالیل  مهمترین از یکی .میگردد آن انجام هزینة نی تر طو بسیار زمانی است، شده بینی شپی که آنچه

 و مدیریت درآمد که شهرداری ذاتی ویژگیهای به دلیل شهری، پروژه های در به ویژه برد؛ نام در پروژه نقدینگی مناسب جریان وجود

 به شهری، های پروژه مالی تأمین سازوکارهای به جهتو رو ازاین .میدهد نشان بیشتر را خود موضوع این گیرد، انجام باید توأمان هزینه،

 مشارکت عنصر ، ها پروژه این در نهفته های ظرفیت وجود با متأسفانه دیگر، سوی از .دارد فراوانی اهمیت آن بر حاکم های ویژگی واسطة

 بدینسان، .گردد تأمین )شهری مدیریت( کارفرما دست به باید پروژه مالی منابع کش بی که است این بر فرض و نیافته را خود جایگاه

 توانست خواهد شهری، فرایندهای در مهم عنصر این جایگاه فزونی بر افزون آن، تحق شیوة و ها پروژه انجام در مشارکت جایگاه بررسی

 .(1931، شنم رسولی) بیابد شهری های پروژه مالی تأمین شچال برای درخور پاسخی



 طلب را شهرداری با سرمایه گذاران مشارکت به ز نیا شهروندان، موردنیاز خدمات تأمین و شهری توسعة اهداف به بنابراین دستیابی  

 .میکند

 

 اقتصاد شهری 

آن اقتصــادانان بــا اســتفاده از ابزارهــای اقتصــادی، مســایل      اقتصــاد شــهری یکــی از رشــته تخصصــی اقتصــاد اســت کــه در        

ــی      ــرار مـ ــابی قـ ــی و ارزیـ ــورد بررسـ ــهری را مـ ــه شـ ــک منطقـ ــکالت یـ ــد. ومشـ ــوش)  دهنـ ــهری .  )1931،درکـ ــاد شـ  اقتصـ

یتـــوان در  موضـــوعات اصـــلی اقتصـــاد شـــهری را م .(1931بنگـــاه هـــا و خـــانوار هاســـت )ســـولیوان،مطالعـــه انتخـــای مکـــانی 

حمــل و -9 کــاربری زمــین در داخــل شــهرها   -2یروهــای بــازار در توســعه شــهرها   ن -1 : کــرد شــش موضــوع دســته بنــدی   

ــهری  ــل شـ ــومی  -4 نقـ ــتهای عمـ ــهری و سیاسـ ــایل شـ ــکالت و مسـ ــکن -5مشـ ــومی  یو س مسـ ــتهای عمـ ــا و  -1اسـ ــه هـ هزینـ

 (.1933محلی )زنگنه ،  مالیاتهای

ــ ــت     هـ ــود اسـ ــه خـ ــو  بـ ــادی مخصـ ــاعی و اقتصـ ــط اجتمـ ــهر دارای روابـ ــط   ر شـ ــن روابـ ــتری و ایـ ــا در بسـ از  و کارکردهـ

ــت ــا موقعی ــ    ه ــد. ب ــی یاب ــق م ــایی تحق ــ   ی  جغرافی ــواه ن ــهر خ ــی ش ــور کل ــی  اخواه ه ط ــام بخش ــوعی انتظ ــه ن ــردآوری ،ب ــاز ، گ ب

حـــوزه اقتصـــاد کـــه مجموعـــه اینهـــا در  هـــای مـــادی و فرهنگـــی را بـــر عهـــده دارد توزیـــع مـــازاد اقتصـــادی و تولیـــد ارزش

 (.1931قرار می گیرد)رئیس دانا، شهری

 

 گذاری در شهر رمایه س

به طرح ها و پروژ های زیر بنایی  ماندگار  مرکب از   از جریان مخارج منظور شده و اختصا  یافته تخصیص سرمایه در شهر عبارت است

ه شهری مجموعه کاالها و زیرساختهای پیش از تولید شهری برای تولید  دیگر کاالها و خدمات  مورد  نیاز شهروندان در رفع تقاضا روزمر

 موجب مادر کاالی عنوان به که کاالهایی تولید طرحهای به یافته مخارج اختصا  جریان دیگر عبارت به مورد استفاده قرار می گیرد.

 از اعم شهری فعالیت کلیه برگیرنده در گذاریهای سرمایه این .میگیرد بر در را می شود شهر نیاز مورد کاالهای سایر تولید باز و تولید

 فرهنگی و انسانی های خواسته به پاسخگویی نیز و شهروندی ضروری نیازهای رفع رایب زیرساختها ایجاد شهری، توسعه عمرانی،

 (1931 مطلق، قادری)میشود

 تحقق جغرافیایی موقعیتهای از بستری در کارکردها و روابط این و است خود به اقتصادی مخصو  و اجتماعی روابط دارای شهر هر

 بر را فرهنگی و مادی ارزشهای تولید و اقتصادی مازاد توزیع باز گردآوری، بخشی، انتظام نوعی به خواه ناخواه شهر کلی طور به .مییابد

 (.1931 میگیرد)رئیس دانا، قرار شهری اقتصاد حوزه در اینها مجموعه ی که  دارد عهده

 

 سرمایه ت ریو
 که است کاالی اقتصادی کلمه، وسیع معنای در سرمایه .است منفعت جلب وسیله بزرگترین و تجارت عوامل مهمترین از 1سرمایه

 ) عملی یا یا امتیاز مال )غیرنقدی یا (نقد وجه( نقدی است ممکن سرمایه .باشد دیگر اقتصادی کاالی مولد بالفعل یا بالقوه

  .(1934 ، مهدوی(باشد

 2گذاری سرمایه تعریف
 عبارت سرمایه گذاری ، خرد اقتصاد حوزه در  .است جدید درآمد تولید برای سرمایه کاربرد از تعبار کلی فتعری یک در گذاری سرمایه

 آینده زمان در  ارزشی  هرگونه آوردن دست به امید است( به مشخص معموالً که( حاضر حال در ارزشی کردن فدا گونه هر از است

 در آن از مشخصی سودهای آوردن بدست امید به سهام بابت خرید وجهی پرداخت مثل)است نامعلوم آن کیفیت یا اندازه معموالً (

 از نیز دیگریع  متنو فتعاری .شود می محسوی گذاری سرمایه نیز آن از دراستفاده تأخیر طریق از سرمایه ذخیرة1384 )برانسون،(.آینده

                                                           
1
- Capital 

1-
 Investment 



 آینده در تولید یا درآمد افزایش منظور به منابع از استفاده معنای به گذاری سرمایه دانان، اقتصاد نظر اساس بر .دارد وجود گذاری سرمایه

 گذاری سرمایه در .شود می تقسیم مالی گذاری سرمایه و واقعی گذاری سرمایه دستة دو به ع موضو حسب بر گذاری سرمایه .است

 مالی،سرمایه گذاری سرمایه در .ساختمان یا ملک خرید نظیر آورد؛ می دست به را واقعی کاالیی خود سرمایة ازای در گذار واقعی،سرمایه

 اوراق یا عادی سهام مثل بهادار اوراق در گذاری سرمایه نظیر کند؛ می دریافت نقد وجه شکل به را گذاری سرمایه از حاصل درآمد گذار

 .شود می سود شکل به نقد وجوه از جریانی دریافت به محق پول، پرداخت ازای در فرد که مشارکت

 سرمایه و دارد بستگی شده گذاری سرمایه منابع فرصت هزینة بهرة نرخ به نسبت سرمایه نهایی کارایی به گذاری سرمایه کینز، نظر از

 طیخ نسبت یک را گذاری سرمایه شتای نظریة . شود بازار بهرة نرخ از باالتر نهایی بازده نرخ که گیرد می ت صور حد آن تا واقعی گذاری

 برای نیاز مورد گذاری سرمایه محاسبة محصول، به سرمایه رشد نسبت وجود با نظریه این اساس بر .گیرد می نظر در تولید تتغییرا از

 همکاران، و هیبتی( ندارند نقش سرمایه های هزینه و سودآوری ،تانتظارا مدل این در .بود خواهد ساده تولید از مشخصی مقدار حصول

1939) . 

 به یافتن دست برای ها شهرداری های طرح اجرای در سرمایه گرفتن کار به معنای به گذاری سرمایه شهرداری، طرحهای خا   زمینة در

 .10 : 1387) خسروشاهی، و زاده حسن( است سرمایه افزایش یا درآمد

 اقتصادی قابلیت ة دربار کافیطالعات م گذاری سرمایه از پیش آنها .ندارند را ای ژهپرو ع  نو هر در گذاری سرمایه به میل گذاران سرمایه

 و نحوه خود قرارداد در مشارکتف طر دو و شود می حاصل هزپرو خدماتی کارکرد یا تتولیدا از گذاری سرمایه درآمد .دهند می انجام آن

 (.57 : 1385 آبادی، جالل( کنند می مشخص را گذاری سرمایه سود دریافت میزان

 

 سرمایه توکی  یا سرمایه گذاری ملاه 
 که است امکانپذیر زمانی سرمایه، تشکیل یا سرمایه گذاری .است توأم بازگشت نرخ با ولی اقتصادی هزینه با سرمایه تشکیل و شکل گیری

 زیرا است، توسعه تحقق در و بنیادی مهم عامل سرمایه تشکیل .شود انسانی و مادی – ای سرمایه ذخایر افزایش به منجر منابع تخصیص

 است)رئیس نیاز سرمایه به میشود، توسعه محسوی الزم شرط که زیربنایی، خدمات ایجاد و واسطهای سرمایهای، کاالهای تولید برای

 .(.1383دانا،

 ارآیلد سرمایه گذاری
 دارائیهایخرید  به منجر که است فعالیتهایی از یکسری انجام "کرده اند  تعریف اینگونه را گذاری سرمایه فرآیند 2فردریک و 1املینگ

 (Amling,2003 )"شود بهادر اوراق یا واقعی

 سرمایه گذاری ارصتهای

 مورد همواره زمان گذشت با و است سرمایه گذاری مشیهای خط و سیاستها از مجموعهای دهنده نشان سرمایه گذاری فرصت یک اصوالً

 به رو بازار مانند میکند، فراهم شرکت برای را مساعدی شرایط که محیطی عوامل شامل میتواند همچنین .میگیرد قرار شرکت نظر تجدید

 وضعیت شرکت، منافع جهت در ارز نرخ در تغییرات رقابت، کننده محدوده عوامل یا ) اللملی بین و داخلی( شرکت محصوالت برای رشد

 .(1385 بیگدلو، و بیدگلی اسالمی (باشد جدید بازار شناسایی یا و میدهد نوید شرکت یا صنعت برای را بخشی اطمینان آینده که مالی

 

 به .شود گذاری - سرمایه ثروت افزایش و بهتر مدیریت باعث میتواند پرتفوی مدیریت اصول و گذاری سرمایه فرصتهای دقیق مطالعه

 گیری تصمیم آگاهانه و .کرده  جلوگیری اشتباهات از است ممکن که آنجایی تا گذاری سرمایه اصول مطالعه با افراد میرود انتظار عالوه

 .1386) آزادوار، ( میشود نیز مشاغلی و حرفه ایجاد باعث گذاری سرمایه فرصتهای .نمایند

 

 شهراا در سرمایه گذاری اعتویتهای ع مورود ارصتهای ع زمیله اا

 اگر سرمایه، .است کدام سرمایه گذاری برای انتظارات و طرحها اولویتها، دید باید شهرها در سرمایه گذاری زمینه های خصو  در

"سرمایه"نفسه فی فقط داخلی، چه و خارجی چه  رشد مورد که در میافتد اتفاقی همان و نمیکند شهری اقتصاد به کمکی باشد، 

 .میرود باال یا ساختمان زمین قیمت تنها و است طلبی منفعت فقط سرمایه گذار هدف یعنی .است افتاده ساختمان و زمین قیمت

 .( 1931مطلق، قادری(می شود محاسبه او سرمایه جزو نیز سرمایه گذار طرح یا ایده بلکه نیست پول فقط سرمایه سرمایه، قانون در

                                                           
2-
- Amling 

 



 100 هم روی بگیرد، نظر در میلیون تومان 20 هم را خود ایده و بیاورد سرمایه تومان میلیون 80 گذار سرمایه یک اگر مثال طور به

 نتیجه نگران گذارها سرمایه خود اگر و هدایت شوند شهرها در سرمایه گذاران اگر بنابراین  .است کرده شهر وارد سرمایه تومان میلیون

 از حمایت دلیل و میآورند شهرها به را ...و استانداردهای مدیریتی زیستی، محیط استانداردهای فنآوری، خود همراه باشند خود کار

 (1933 خسی، مقوله هاست)خواجه همین ورود سرمایه گذاری

 

 به جدید طرحهای و فناوری ورود نظر از اول .برگردد دارند نسبی مزیت که بخشهایی به بایست می گذاری سرمایه اولویتهای بنابراین

 در گذاری سرمایه مهم های اولویت از یکی حاضر حال در .باشند داشته منطقه برای اقتصادی نسبی مزیت دوم و صنعت رشد و شهرها

 نخست های دسته در طبقاتی پارکینگهای زیرزمینی، تونلهای همچون هایی پروژه .است شهری عمران های پروژه شهری، های پروژه

 تجاری اداری، های مجتمع ساخت مانند اقتصادی پروژه یک معموالً ها، پروژه این بودن صرفه به و اجرا برای .دارند قرار شهرها در اولویتها

 انرژی، پتروشیمی، (،ITصنعتی  بخش فناوری اطالعات ) - تولیدی مختلف بخشهای همچنین .میشود تعریف کنارشان در فرهنگی و

 نسبی مزیت دارای که دانست گذاری سرمایه برای بخشها ترین مناسب از حاضر  حال در باید را توریسم بخش همچنین و و آی بخشهای

 .نمود تکمیل را دار اولویت واحدهای فهرست میتوان بالقوه دار مزیت بخشهای تر عمیق برسی با .( 1931برجیسیان،)هستند بالفعل

 

 گذاری سرمایه ااواع
 از یکی عنوان به حاضر حال در آنها از حاصل خدمات و تمحصوال از برداری بهره و زیربنایی های هژپرو انجام برای سرمایه تأمین نحوة

 های روش به سرمایه تأمین .است توسعه درحال ویژه به فمختل کشورهای در عمومی های سازمان روی پیش های چالش ترین مهم

 بودن صرفه به .است یکدیگر از متفاوت نیز آنها از استفاده فرایند .دارند را خود خا  معایب و مزایا یک هر که است انجام قابل مختلفی

 دانش( دارد بستگی دیگر اقتصادی مختلف عوامل و آن ضرورت و سرمایه کنندة فمصر تصمیم به سرمایه، تأمین روش هر از استفاده

 .(  1390 کریمی، و جعفری

 

 ماته گذاری سرمایه ااواع
 است پذیر زمانی امکان سرمایه تشکیل یا گذاری سرمایه .است توأم بازگشت نرخ با ولی اقتصادی هزینة با سرمایه تشکیل و گیری شکل

 زیرا است، توسعه تحقق در و بنیادی مهم عامل سرمایه تشکیل .شود انسانی و مادی ای سرمایه ذخایر افزایش به منجر منابع تخصیص که

 در .است نیاز سرمایه به شود، می توسعه محسوی الزم شرط که زیربنایی خدمات ایجاد و ای طهواس ای، سرمایه کاالهای تولید برای

 اصلی  همچنین و تنگنا ترین مهم توسعه از مرحله در این . است دشوار کاری سرمایه و الزم اندازِ پس تشکیل توسعه، و رشد اولیة مراحل

 سکون حالت از اقتصادی ساختار یک اینکه محض به ولی سرمایه است، به آن تبدیل و انداز پس بیشتر تراکم فرایند حرکت، متغیر ترین

 منبع .آورد خواهد فراهم خویش حرکت بعدی مراحل برای را الزم سرمایة اقتصادی خود این چنین کند، پیدا تمایل رشدیابنده حرکتی به

 همان، ( بود خواهد هموارتر گذاری سرمایه برای امکانات و شرایط باشد، بیشتر انداز میزان پس چه هر .است انداز پس سرمایه تشکیل

131 .) 

 

 اا هااک -1
 تتسهیال قالب در و کنند می جذی سپرده شکل به را وجوه ها بانک .است نقد وجوه پرداخت و دریافت تجاری های بانک اصلی فعالیت

 اجرای و اقتصادی های برای فعالیت سرمایه تأمین منابع از یکی بانکی های وام .دهند می قرار حقوقی و حقیقی ا اشخ اختیار در

 بر عالوه ها بانک .است خود  خا تتابع مقررا آن دریافتی سود میزان و بازپرداخت تمد پرداختی، وام میزان .است فمختل طرهای

 در و شوند می گرفته کار به بانک مشتریان سپردة وجوه ها این صندوق در .دارند نیز گذاری سرمایه های صندوق ، اشخا به وام یطااع

 (1933 اللهیاری،( شود می پرداخت ها سود سپرده صاحبان به مشخصی، قراردادهای چارچوی

 

 گذاری سرمایه اای شربی -2
 سرمایه های گرفته، شرکت قرار توجه مورد  کشورها بیشتر در مالی منابع تجهیز برای ای گسترده طور به که مهم مالی ابزارهای از یکی

 در گذاری سرمایه آنها که فعالیت اند هایی شرکت مالی های شرکت یا گذاری سرمایه های شرکت .است عام سهامی تصور به گذاری

 واحدهای در مستقیم غیر طور به ها شرکت گونه این سهام خرید طریق از کنند می قادر را عادی افراد ها شرکت این .است بهادار اوراق



 در و کنند می خریداری نیز را دیگر دولتی و خصوصی های شرکت قرضة اوراق سهام ها شرکت این .کنند گذاری سرمایه تولیدی گبزر

 (همان( آیند می حسای به آنها برای مالی منابع کنندة تأمین واقع،

 سرمایه تممیی هااکه مؤسسا  -3
 بهادار اوراق ع انوا خرید برای تعهد دادن یا خرید کار که است شرکتی گذاری سرمایه بانک یا سرمایه تأمین شرکت عام، تعریفی اساس بر

 مؤسسة یک طر از تواند می گذاری بانک سرمایه .گیرد می عهده بر را بهادار اوراق دیگر و مشارکت اوراق ، مختل های شرکت سهام مثل

 اوراق تقسیم طریق از و گیرد عهده بر را بهادار اوراق ع جمعی انوا خرید مأموریت دولتی سازمان یک یا گذاری سرمایه شرکت یک مالی،

 دارند، شهرد نیز گذاری سرمایه بانک به که ها مؤسسه این .کند درآمد کسب اوراق این فروش و تر کوچک های دسته به شده خریداری

 نیازمند های مؤسسه یا سرمایه افزایش حال در های شرکت یا تأسیس تازه های و شرکت محدود سرمایة دارای عادی مشتریان بین واسط

 (همان( اند سرمایه

 مرد اای سرمایه -4
 برای خود رمایةساز مختلفی های روش به آنها .شوند می محسوی سرمایه و مالی مختل بازارهای در موجود سرمایة اصلی منبع شهروندان

 با بهادار اوراق خرید امکان ها، شهروندان بانک در گذاری سپرده و ها شرکت سهام اوراق خرید بر عالوه .کنند می استفاده درآمد کسب

 ها شهرداری یا دولت که اوراقی خرید با شهروندان این روش، در .دارند شهرد مشارکت یا قرضه اوراق به که دارند نیز شده تضمین سود

 نیز آنها سرمایة اصل .کنند می دریافت خاصی های زمان در را ای شده و تضمین مشخص سود خود ة سرمای ی ازا در کنند، می منتشر

 .(19  89اللهیاری،( شود تضمین می منتشرکننده سازمان یا دولت توسط

 :برشمرد چنین توان می را خصوصی بخش توسعة و گذاری سرمایه موانع رفع شرایط ترین مهم

 . خارجی و داخلی خصوصی بخش گسترش و مشارکت جلب برای فرهنگی و سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی طمئنم فضای ایجاد 1.

 از دولتی نهادهای و دولت سهم از تدریجی کاستن و ملی اقتصاد در دولت گر مداخله و اجرایی های سازمان تدریجی کردن کوچک 2.

  .موجود امکاناد و ملی تولید از برداشت

 رفع جهت در ...و ارزی و تجاری ، بیمه و بانکی سازوکارهای و قوانین تغییر و کار قانون جمله از موجود سازوکارهای و قوانینح اصال 3.

 . گذاری سرمایه و تولید موانع

 پوشش زیر های سازمان و عمومی بخش انحصاری شبه های شرکت و نهادها و انحصاری های فعالیت انحالل و تدریجی کردن محدود 4.

 .(1390میرزایی، و میرزایی( برخوردارند ویژه شرایط و تمقررا از که وارداتی و داخلی شدة ساخته کاالهای توزیع و تولید زمینة در دولت

 

 گذاری سرمایه هر مؤثر عوام 

 قابل برخی شده شناخته عوامل از :شود می تقسیم نامشخص و شده شناخته دستة دو به گذاری سرمایه در مؤثر عوامل

 :است شده آورده گیری اندازه قابل عوامل اینجا در .نیست گیری اندازه

 .درآمد دارد مطلق سطح به نسبت بیشتری تأثیر درآمد ت سطحتغییرا گذاری، سرمایه های نظریه به توجه با :درآمد طحس  .1

 .کرد تلقی خصوصی گذاری سرمایه بر مؤثر عامل عنوان به توان می را درآمد سطح تتغییرا یا درآمد سطح بنابراین

 شود، وارد تولیدی های فعالیت و خصوصی بخش ةطحی در دولتی گذاری سرمایه اگر نظری، لحاظ به :دولتی گذاری سرمایه  .2

 عمومی کاالهای ةطحی در عمومی بخش گذاری سرمایه اگر .کند می عمل خصوصی بخش برای قدرتمند جایگزینی همچون

 .کند می عمل خصوصی بخش گذاری سرمایه برای مکمل بخش عنوان به باشد،

 

 اقتصاد پولی سیاست های نظریه قالب در خصوصی گذاری سرمایه بر بانکی تسهیالد و تاعتبارا تأثیر دربارة :بانکی تاعتبارا .9

 از منظور، این برای .است اهمیت حائز خصوصی گذاری سرمایه تشویق در پولی سیاست نقش و ندارد وجود تردیدی کالن،

 نرخ و ذخیره نرخ در تغییر مانند گذاری، سرمایه های هزینه کاهش و پول حجم افزایش زمینة در الزم تتسهیال ایجاد طریق

 (1378، برانسون( یابد می افزایش گذاری سرمایه مجدد، تنزیل

 لجام تورم .است مؤثر خصوصی بخش گذاری سرمایه تقاضای به که است متغیرهایی جمله از داخلی تورم نرخ :تورم نرخ .4

 فعالیت ریسک باال تورم نرخ .گذارد می خصوصی گذاری سرمایه روی منفی تأثیر باشد، نیز تولید افزایش با همراه که گسیخته

 سرمایه (Mayer) ،1996 : 32 کند می مواجه سرشاری سود با را اقتصاد سوداگری بخش و دهد می افزایش را تولیدی های

نهاد های  و ها مؤسسه ها، بنگاه کنندگان، ف مصر میان تارتباطا از ای پیچیده بسیار شبکة .گیرد نمی انجام خأل در گذاری



 شود، متبلور یررسمیغو رسمی اشکال در تواند می که تارتباطا این .است گذاری رمایهس "ظرف "دولتی و...  وجود دارد که  

 .یابد می تحقق آن درون در گذاری، سرمایه جمله از اقتصادی رفتارهای همة که است بستری مثابة به

 رعشهای سرمایه گذاری:
 ها روش این که است ذکر شایان ،است زیر حشر به آنها از برخی که رود می کار به گذاری سرمایه برای متعددی های روش

 :است توجه مرکز شهرداری های هژپرو در گذاری سرمایه های روش دیگر از بیشتر

 خارجی مستقیم گذاری سرمایه ( F.D.I  ) 

 خارجی مستقیم یرغ گذاری سرمایه( F.P.I ) 

 ،1واگذاری برداری، بهره ساخت
 B.O.T )) 

 ،2واگذاری تملک، برداری، بهره ساخت
B.O.O.T )) 

 ،9تملک برداری، بهره ساخت B.O.O ) ) 

 ،4برداری بهره ساخت، خرید
 B.B.O )) 

 ،5واگذاری اجاره، ساخت
(B.L.T ) 

 1متقابل بیع
  

 1مدنی مشارکت 

 مشارکت های روش دیگر و ترکیبی های روش 

 

 ها گذاری سرمایه اولویت

 سرمایه برای را هایی پروژه جهت بدین و هستند خود اقداماد از سود حداکثر کسب دنبال به همواره خصوصی بخش گذاران سرمایه

 نو به توجه با هر پروز ه و است اجرا قابل متعددی های پروژه شهردارها در .باشد شده تضمین آن سود که کنند می انتخای گذاری

 شهرها در تجاری های امروزه پروژ  .طلبد می را خود خا  گذار سرمایه خود سوددهی آیندة همچنین و نیاز مورد سرمایة و خود

 دارند. را گذاری سرمایه اول اولویت

 گذار سرمایه صالحیت تشخیص روند موانع

 دو به توان می را شهرداری مشارکتی های پرووه در خصوصی بخش گذاران سرمایه صالحیت تشخیص مسیر در موجود موانع کلی طور به

 موانع :از است تعبار تمشکال ترین مهم سازمانی درون بخش در .کرد بندی طبقه سازمانی برون موانع و سازمانی درون موانع عمدة گروه

 و دارند یکدیگر با قوانین که است هایی پوشانی هم بعضاً و یکدیگر با قوانین اداری، تداخل نظام بر حاکم قوانین و اداری بوروکراسی

 تتمایال و شده معرفی های هژپرو ابقطات نبود و گذاران سرمایه نیازهای به توجهی بی شوند، کار می روند در وقفه یا کندی موجب

 گذاران سرمایه صالحیت تشخیص روند نحوی به تواند می که دارد وجود مشکالتی نیز سازمانی برون بخش در اما .هم با گذاران سرمایه

 برای .باشد ت،متفاو مختل های دوره در تواند می کشور مدیریتی های نظام تأثیر تحت و زمانی شرایط در که دهد قرار خود تأثیر راتحت

 .کند متأثر روند را این تواند می ارز زیاد بسیار نوسانات و کشور بر حاکم خا  اقتصادی شرایط حاضر حال در مثال

 شهر در گذاری سرمایه موانع عمده ترین
 سازی خصوصی های سیاست کامل اجرای عدم -1

 وسیع سطح در خصوصی بیمه های شرکت و ها-بانک فعالیت عدم -2
 باال بروکراسی و گسترده ساالری دیوان -9

 قوانین و ها سیاست در ثبات عدم -4

 مناسب بازاریابی و تبلیغات عدم -5

 شهرداریها( و شوراها) محلی های مدیریت نقش به کافی توجه عدم -1

 (. 1933خسی، خواجه) :منبع

                                                           
1

,Build- Operate- Transfer 
2 Build- own- Operate- Transfer 
3- Build – Own – Operate 
4buy- Build-- Operate 

5-Build, Leising, Transfer 

6-Buyback 

7-Civil partnership 



 

 اتیسه گیری

با افزایش جمعیت  شهر ها هزینه نگهداری و تامین امکانات و تاسیسات خدمات رسانی در شهرها نیز  به شدت افزایش یافت برای 

 جذی.ناچار شدند شیوه های نوینی برای  کسب  در آمد و تامین خدمات شهروندان را اختیار کنند حل این مشکل شهرداریها

 عالوه .ود ش گرفته کار به اشتغال ایجاد و شهری اقتصاد رشد و توسعه شتای برای اهرمی بعنوان میتواند سرمایه گذاری و سرمایه

 منجر نوین کارگیری فناوریهای به و اقتصادی تجربیات تبادل و شهر مدیریتی نظام اصالح به میتواند سرمایه گذاری جذی این بر

 سرمایه امر همین و شود خرج در آنجا دیگر شهرهای مردم پول که هستند موفق پیشرفت و توسعه نظر از شهرهایی امروزه واقع در .شود

 جلببا توجه به اینکه بیشترین بودجه شهرداری از طریق شهروندان تامین می شود   ،بنابراین  .کند می شهر یک وارد را چندانی دو

 توسط عوارض پرداخت باز از بلکه بخشد می تسریع را شهری توسعه تنها نه آنها، به شهر امور سپاری برون و گذاران سرمایه

 جذی برای تدابیری اتخاذ ها  شهر درآمدی ناپایدار وضعیت و صنعتی محدودیت به توجه با راستا این در .کاهد می نیز شهروندان

 اقتصادی طرحهای شهر، فضای کیفیت ارتقای ، شهری مدیریت (پایدار درآمد) مالی منابع تأمین منظور به خصوصی بخش سرمایه

و با توجه به ها   شهر در موجود های زمینه و فرصتها شناسایی با را میباشد شهری  مدیران های دغدغه مهمترین جمله از که

 درآمد و نیست  (گذاری سرمایه بسترهای کردن مهیا و زمین خرید مثل) طرحها این جوابگوی یها شهردار بودجه اینکه 

 این اجرای با ، میآید بدست شود می دریافت.... و تجاری اماکن احداث از که مالیاتی و عوارض دریافت از هم ها شهرداری

 به مالی نظر از کمی ها پروژه این شدن آماده تا اول سال چهار الی سه طی در شاید گذاری سرمایه پیشنهادی طرحهای

 اجرایی توان از استفاده نهایت با برداری، بهره مرحله در و طرحها این نشستن بار به از پس درست ولی بیاید فشار ها شهرداری

 و گذاری سرمایه یک واقع در کار این .میشود ها شهر نصیب پایداری درآمد اصطالح به و سود سرمایه، تأمین در خصوصی بخش

به  ها ورود شهرداری ، شهرها اقتصادی وضعیت بهبود چون مختلفی؛ های و  مزیت است و شهروندان  شهرداری برای اندیشی دور

 . خواهد داشت در پی   و شهروندان رفاه ارتقای سطح و رسانی خدمت و تالش و کار جدید های عرصه
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