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چكيده
مقاله حاضر با بهرهگیري از رهیافد نظم اجتماعي نورث ،والی و وينگاسد نشان ميدهد که دولـدهـاي
طبیعــي بــا نظــم دسترس ـي محــدود و گرايشــات مبتن ـي بــر رانــد ،چگونــه مــانع تحقــس اهــداف سیاســد
خصوصيسازي ميشوند .اين مطالعه به پديده فساد در دولدهاي طبیعـي بـه عنـوان يكـي از موانـع اصـلي
موفقید برنامه خصوصيسازي ميپردازد و بـا رويكـردي توصـیفي -تحلیلـي ،اثـر فسـاد را بـر تحقـس سـه
هدف از مهمترين اهداف اين سیاسـد شـامل تقويـد نقـش بخـش خصوصـي مولـد در اقتصـاد ،ارتقـاي
بهرهوري و بهبود سالمد مالي دولد واکاوي ميکند .دولدهـاي طبیعـي بـا تمـايالت مبتنـي بـر رانـد از
کانال نامسـاعد سـاختن محـی کسـبوکـار و انحـراف در واگـذاريهـا ،مـانع حضـور و تقويـد بخـش
خصوصي مولد ميشوند .بهعالوه ،اين پديده از طريس تحريف انگیزههاي سرمايهگـذاري مولـد و کـاهش
منابع مالي در دسترس بخش خصوصي مولد براي بهبود بهرهوري ،دستیابي به هدف ارتقـاي بهـره وري را
مشكل ميسازد .واگذاري بنگاههاي دولتي به بخـش خصوصـي و آزاد شـدن منـابع ناشـي از آن ،فرصـتي
پیش روي دولدهاي طبیعي قرار ميدهد که بهـرهمنـدي ائـتالف فرادسـتان را از منـابع آزاد شـده بـیش از
پیش ميسازد .از اين رو ،بهبود سالمد مالي دولد در شرايطي که ساختار نهادي بر رانـد و فسـاد اسـتوار
اسد ،امكانپذير نیسد .بررسي تجربه ايران به عنوان کشـوري بـا دولـد طبیعـي و سـطوح گسـترده فسـاد
تائیدي بر بحثهاي نظري -تحلیلي اين مقاله اسد و نشان ميدهد که هیچيك از اهداف اصـلي مـوردنظر
از اجراي سیاسد خصوصيسازي در کشور محقس نشده اسد .طي سـالهـاي اجـراي ايـن برنامـه نـه تنهـا
نقش بخش خصوصي در اقتصاد تقويـد نشـده کـه سـهم تصـديهـاي دولـد افـزايش نیـز داشـته اسـد.
همچنین شاخص بهرهوري کل عوامل تولید تغییر محسوسي نكرده و کسري بودجـه دولـد هـم بـا شـتاب
واگذاريها ،بیش از پیش شده اسد.
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 -1مقدمه
بررسي روند سه دهه اول قرن بیسـتم حـاکي از دخالـد بـاالي دولـدهـا در اقتصـاد اسـد.
جنــگهــاي جهــاني و مشــكالت اقتصــادي ،دولــدهــا را بــه ســوي برنامــههــاي اقتصــادي
مداخلهگرانه سوق دادکه نتیجه آن مالكید و مديريد دولتي بیشتر بود .با آغاز دهـه ،1970
اجراي سیاسدهاي پیشین توفیس کمتري را در کشورهاي دنیا بـه همـراه داشـد و با نزديك
شدن به پايان دهه  ،1970کشورهاي غربـي بـا مشكالت اقتصـادي عديدهاي روبـهرو شـدند
که باعث شد با شروخ دهه  1980انتقاداتي به حضور پررنگ دولدها و عملكرد آنهـا وارد
آيد و ايده تغییر مالكید از طريس خصوصيسازي مطرح شود (نلی

 ،2006 ،1ص .)5

با تبلیغات گسترده مبني بـر شكسـد و عـدم کـارايي دولـد و پررنـگ کـردن کـارايي
اقتصاد بازار ،سرانجام در پايان دهه  70و آغاز دهه  80مـیالدي ،سیاسد خصوصيسازي در
دستور کار دولـدهـا قرارگرفـد (چنـگ ،1392 ،2ص  .)163در بسـیاري ازکشـورهاي در
حال توسعه نیز خصوصيسازي در پي اجراي برنامه تعـديل سـاختاري و بـه عنـوان يكـي از
اجزاي اين برنامه ،دنبال شد.
نگاهي به تجربـه جهـاني خصوصـيسـازي گويـاي آن اسـد کـه در بسـیاري از کشـورهاي
پیشرفته ،دستاوردهاي مثبد و موفقیدآمیزي داشـته ،امـا در اکثـر کشـورهاي درحـال توسـعه بـه
دلیل عدم وجود بسترهاي نهادي الزم ،نتايج اجراي اين سیاسد با اهدافي که بـراي آن برشـمرده
شد ،فاصله زيادي داشته اسد 3.تجارب متعدد پیادهسازي اين سیاسـد در سراسـر جهـان حـاکي
از آن اســد کــه چنانچــه سیاســدگــذاران درک درســتي از مفهــوم ،ضــروت و الزامــات
خصوصيسازي نداشته باشند ،پیادهسازي آن ميتواند شراي را ناگوارتر از قبل سازد.
در اين مطالعه تالش ميشود با رويكردي توصیفي -تحلیلي و در چارچوب نظـري نظـم
اجتماعي نورث ،والی و وينگاسد به طور خاص به پديده فساد و رفتارهـاي رانـدجويانـه
در دولدهاي طبیعي به عنوان يكي از عوامل تاثیرگذار بر فرآيند خصوصيسـازي پرداختـه
شود و کانالهاي اثرگذاري فساد بر خصوصيسازي ،بررسي شود .در انتها نیـز بـراي درک
1- Nellis
2
- Chang
 -3جوزف استیگلیتز در کتاب جهـانيسـازي و مسـائل آن و چنـگ در کتـاب نیكوکـاران نابـهکـار بـه مصـاديس ايـن
کشورها اشاره داشتهاند.
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بهتر مساله به بررسـي نتـايج سیاسـد خصوصـيسـازي در کشـورمان پرداختـه و نشـان داده
ميشود که چگونـه نگـاه تـك سـبببینانـه بـه مسـائل ،دسترسـي بـه اهـداف سیاسـدهـا را
امكانناپذير ميسازد.

 -2مساله پرنش تحقیق
مبلغان و طرفداران خصوصيسازي در حمايد از آن ،اهـدف گونـاگوني را برشـمردند کـه
در صورت اجراي اين سیاسد ،کشـورها بـه آنهـا دسـد خواهنـد يافـد .ايـن اهـداف در
بســیاري از منــابع ،متنــوخ بیــان شــده ،امــا شــايد بتــوان ســه هــدف اصــلي بــراي اقــدام بــه
خصوصيسازي که اکثر صاحبنظران روي آن توافس دارند ،معرفي کرد:
 -1تقويد نقش و سهم بخش خصوصي مولد در اقتصاد
 -2ارتقاي بهرهوري (کل)
 -3بهبود سالمد مالي دولد (کاهش کسري بودجه کل) (ششینسكي و کالوا  ،2003 ،ص .)430
1

نئوکالسیكها و حامیان برنامه خصوصيسازي ،با انگیزه دستیابي به اهـداف فـوق حرکـد
به سمد اقتصاد بازار را تبلیغ ميکردند.
پرسشي که در اين مطالعه مطرح ميشود ،اين اسد که آيا دسـتیابي بـه ايـن اهـداف در
شرايطي که نظم اجتماعي حاکم بر جامعه نظم دسترسي محـدود و دولـدهـا ،دولـدهـايي
طبیعــي بــا ســطوح گســترده فســاد هســتند ،امكــانپــذير اســد و آيــا حرکــد بــه ســمد
خصوصي سازي در چنین محیطي منجـر بـه تقويـد نقـش و سـهم بخـش خصوصـي مولـد،
ارتقاي بهرهوري و بهبود اوضاخ مالي دولدها ميشود؟ در اين مقاله تالش مـيشـود ضـمن
پاسخگويي به اين پرسش ،نشان داده شود که چگونه بيتـوجهي بـه پديـده فسـاد بـه عنـوان

يكي از موانع جدي پیشبرد سیاسد خصوصيسازي ،منجر به شكسد آن ميشود.

1- Sheshinski and Calva
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 -3مفاهیم
 -1-3خاوص نازی
تعاريف متعددي از خصوصيسازي ارائه شده اسـد کـه هريـك بـه جنبـهاي خـاص از آن
اشاره دارد .در تعريفي کلي ،خصوصي سازي ،يعنـي کـاهش نقـش دولـد بـه عنـوان عامـل
اقتصادي به نحوي کـه منجـر بـه فعالیـد جـايگزيني بخـش خصوصـي بـراي دولـد شـود.
خصوصيسازي به چند طريس صورت ميگیرد کـه در کشـورهاي در حـال توسـعه معمـوال
تمرکز بر تضعیف نقش تصديگري دولد از طريس واگذاري فعالیدهاي دولتي بـه بخـش
خصوصي اسد(1مرکز پژوهشهاي مجل  ،1379 ،ص .)14

 -2-3فساد

شايعترين و سادهترين تعريف از فساد به سوءاستفاده از قـدرت عمـومي 2بـراي دسـتیابي بـه
منافع خصوصي 3تعبیر ميشود (لمدورف ،2007 ،4ص 16ا تانزي ،1998 ،5ص 564ا بانـك

جهاني 2014 ،و شفافید بینالملل .)2015 ،6يكي از نمونههاي رايج فساد ،فسـاد سیاسـي يـا
فساد بزرگ 7اسد که در سطوح باالي سیسـتم سیاسـي کشـورها رخ مـيدهـدا زمـاني کـه
تصمیمسازان سیاسي از موقعید خود براي ماندگاري قدرت ،ثروت و موقعیتشـان ،اسـتفاده
ميکنند و قوانین و مقررات را به طور سیستماتیك مـورد سـوء اسـتفاده قـرار مـيدهنـد .در
مقابل فساد بزرگ ،فساد کوچـك هـم وجـود دارد کـه بـه فسـاد اداري 8در سیسـتم دولتـي

برميگردد (آموندسن ،1999،9صص .)1-3

 -1در اين مطالعه تمرکز بر اين نوخ خصوصيسازي اسد.
2- Public Power
3- Private Benefit
4- Lambsdorff
5- Tanzi
6- Transparency International
7- Political or Grand Corruption
8- Bureaucratic Corruption
9- Amundsen
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 -3-3رانت رانتجوی
منظور از راند در اين مطالعه درآمدي اسد که بدون تالش حاصل شود (مومني و فطرس،
 ،1389ص  .)150در سطحي وسیعتر ميتوان راند را به درآمدهايي اطالق کرد که خـارج
از فعالیدهاي مولد اقتصادي و با بهرهگیري از قدرت و نفوذ سیاسي يـا اقتصـادي بـه دسـد
ميآيند (میالني و حبیبي،1395 ،ص  .)67راندجويي به مثابه فعالیدهايي تعبیر ميشود که
در صدد ايجاد ،حفظ يا تغییر حقوق اقتصـادي و نهادهـايي هسـتند کـه مبنـاي ايجـاد رانـد
هستند (مومني و فطرس ،1389 ،ص  .)151تمـايالت رانـدجويانـه ،رفتارهـاي اقتصـادي را
تغییر ميدهند و تصمیمگیريهـا و انتخـابهـاي اقتصـادي را منحـرف مـيکننـد (مـومني و
صمديان ،1392 ،ص .)27

 -4چارچوب نظری
در اين بخش براساس چـارچوب نظـري ارائـه شـده توسـ اقتصـاددانان نهـادگراي جديـد
نورث ،1والی  2و وينگاسد 3نشان داده ميشود که چگونه دولدها با گرايشات رانتي و بـا
دستكاري سیاسي نظام اقتصادي ،مانع دستیابي به اهداف سیاسدهاي اقتصـادي و مخـدوش
کردن فرآيند رشد و توسعه ميشوند.

 -1-4نظم اجصماع دنصرن محد د دنصرن باز
چارچوب نظري ارائـه شـده توسـ نـورث ،والـی

و وينگاسـد ،يـك نظريـه منسـجم از

سیاسد و اقتصاد را ارائه ميدهد .اين سه اقتصاددان برجسته بحثشان را از نظـم اجتمـاعي و
سازمانها آغاز ميکنند .آنهـا معتقدنـد کـه نهادهـا رفتـار انسـاني را شـكل مـيدهنـد ،امـا
تعامالت اجتماعي پیچیده از طريس سازمانها صورت ميگیرد .4آنهـا دولـد را بـه عنـوان
قدرتمندترين و بنیاديترين سازمان در هر جامعه معرفي ميکنند و ايجاد نظـم اجتمـاعي را

1- North
2- Wallis
3- Weingast
 -4نهادها قواعد بازي هستند که بر رواب افراد حاکم بوده و آنها را مقید ميکننـد ،امـا سـازمانهـا گروهـي معـین از
افراد هستند که ترکیبي از اهداف مشترک و فردي را از طريس رفتارهاي نسبتا هماهنگ دنبال ميکنند.
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بديهيترين وظیفه يك دولد برميشمارند .از نگاه اين سـه اقتصـاددان ،الزمـه حفـظ نظـم
اجتماعي ،توسعه سازمان دولد به شكلي اسد که خشوند را محدود کنـد کـه ايـن خـود
مستلزم نظامهاي سیاسي و اقتصادي اسد که هماهنگ عمل کننـد .در ايـن رويكـرد نشـان
داده ميشود کـه چگونـه نظـامهـاي سیاسـي بـراي حفـظ ثبـات سیاسـي و محـدود کـردن
خشوند ،اقتصاد را دستكاري ميکنند (نورث ،والی

و وينگاسد ،1385 ،ص .)93

نورث و همكارانش معتقدند جوامع از نگاه تاريخي به سه طريس نظم يافتـهانـدا نخسـتین نظـم
اجتماعي مربو اسد به قبل از تاريخ مكتوب بشري ،زماني که جوامع مبتني بر شكار بودنـد کـه
به آن نظم اجتماعي نخستین گفته ميشود .نظم اجتماعي دوم مربو بـه  10هـزار سـال پـیش بـه
اين طرف اسد که به آن نظم دسترسي محدود گفته مـيشـود (نـورث و همكـاران ،1385 ،ص
 .)94جوامع با نظم دسترسي محدود ،خشوند را از طريس دخل و تصرف نظـام سیاسـي در منـافع
اقتصادي از طريس خلس راند مهار ميکنند بهطوريکه گروهها و افراد قدرتمند ،پرهیـز از توسـل
به خشوند را به نفع خـود مـييابنـد .محـدوديد در دسترسـي بـه فرصـدهـا ،خصوصـید بـارز
نظامهاي دسترسي محدود اسد .خلس و ساختاردهي بـه رانـدهـا ،جـوهره منطـس نظـم دسترسـي
محدود اسد(نورث ،والی و وينگاسد  ،1395 ،ص  .)19-20براساس اين منطس ،وجود رانـد
براي همكاري میان اعضاي قدرتمند فرادستان( ائتالف مسل ) ضروري اسد ،زيـرا رفتـار آنهـا
را پیشبینيپذير ميسازد و بروز خشوند را کنترل ميکند (نورث و همكاران ،1395 ،ص .)24
از آنجا که خشوند در جامعه ،راندها و امتیازات ايجاد شده را تهديـد مـيکنـد ،افـراد
داراي رانــد ،انگیــزه دارنــد تــا خشــوند را ســرکوب و از حكومــد حمايــد کننــد .مهــار
خشوند با دستكاري سیاسي نظام اقتصادي صورت ميگیرد(نورث و همكاران ،1385 ،ص
. )94نظم دسترسي محدود ،به خلس راند ،امتیازات و تبعی بین فرادستان (ائتالف مسـل )
و غیرفرادستان مـي پـردازد و مـانعي بـراي رونـس و توسـعه اقتصـادي در بلندمـدت بـهشـمار
ميرود .در اين چارچوب ،رقابد و بهرهوري محدود مـيشـود و حـل معضـل خشـوند بـه
مانعي براي توسعه بلندمدت اقتصادي تبديل ميشود (نورث و همكاران  ،1395 ،ص .)27
نظمهاي دسترسي محدود ،گزينه اصلي براي جوامـع بشـري طـي  10هـزار سـال پـیش
بودهاند .ساختار سیاسي و اقتصادي نظم دسترسي محدود ،دولد طبیعي نام نهاده شده چـون

اقتصاد سياسي خصوصيسازی همراه با فساد

227

شكل طبیعي جامعه بشري اسد و واکنش طبیعي جوامع به تهديد ناشـي از خشـوند ،همـین

نوخ دولد بوده اسد (1نورث و همكاران  ،1385 ،ص .)94

نوخ سوم نظم که حدود سه قرن اسد پديد آمده ،نظم دسترسي باز اسـد کـه از طريـس
رقابد سیاسي و اقتصادي (به جاي خلس راند از نوعي کـه در دولـد طبیعـي وجـود دارد)،
نظم اجتماعي را حفظ ميکند (نورث و همكاران  ،1385 ،ص  .)94در اين نوخ نظم ،دولد
انحصــار خشــوند بــالقوه و بالفعــل را در اختیــار دارد و ســاير ســازمانهــا اجــازه اســتفاده از
خشوند را ندارند .دسترسي باز در جوامعي پايدار ميماند که در آنها ورود به فعالیدهـاي
اقتصادي ،سیاسي ،مذهبي و آموزشي بـراي تمـام شـهروندان (تـا زمـاني کـه اسـتانداردهاي
غیرشخصي الزم را رعايد کنند) ،آزاد باشـد (نـورث و همكـاران ،1395 ،صـص .)38-39
اين نوخ نظم ،تنها در بین تعداد معدودي از کشورهاي جهان وجود دارد که همگـي توسـعه
يافتهاند .در نظمهاي دسترسي محدود ،دولدها سد راه بازارهاي شكوفا و توسـعه اقتصـادي
ميشوند .در مقابل نظمهاي با دسترسي باز ،ورود و تحرکپذيري را به نمايش مـيگذارنـد
که توسعه اقتصادي را به دنبال خواهد داشد .عامـل اصـلي توسـعهيـافتگي گـذار از جامعـه
دسترسي محدود به جامعه دسترسي باز اسد(نورث و همكاران ،1385 ،ص .)94
در دولدهاي طبیعي ،سیاسد و اقتصاد عمیقا در هم تنیدهاند .دولـدهـاي طبیعـي بـا وجـود
تفاوتهاي دروني که با هم دارند ،همگي دسترسـي سیاسـي ،اجتمـاعي و اقتصـادي را محـدود
ميکنند تا راند اقتصادي براي عدهاي ايجاد کنند و اين راندها براي فرادسـتان تعهـدي جهـد
نظم اجتماعي موجود ايجاد ميکند .اين راندها هرچقـدر بـاارزشتـر باشـند ،جامعـه باثبـاتتـر
اسد .از اين رو ،فرادستان دولد را حمايـد مـيکن نـد و اگـر حقوقشـان نقـ شـود بـا تهديـد
دولد به خروج از ائتالف ،دولد را مجبور به رعايد حقوقشان ميکنند .دولد نیز بـراي حفـظ
بقا مجبور به احترام گذاشتن به حقوق فرادستان اسد .در چنـین دولتـي هـر عضـو از فرادسـتان،
کنترل انحصاري بر منابع يا فعالیدهاي خـاص را دارد و بـه دلیـل محـدوديد ورود و دسترسـي
 -1به عقیده نورث و همكارانش « امروزه تمامي کشورهاي بـا درآمـد پـايین و متوسـ داراي نظـم دسترسـي محـدود
هستند ،اما سطوح درآمد سرانه به واسطه عوامل متعددي که تفاوت در کیفید نهادها را نشان ميدهـد از هـم متمايزنـد.
از اين رو ،طیفي از نظم دسترسي محدود شامل :شكننده ،پايه و بالغ وجود دارد .اين سه ،مراحـل مجزايـي نیسـتند بلكـه
نقاطي بر روي يك طیف پیوسته از جوامعاند که به واسـطه سـاختار سـازمانهايشـان از هـم متمايزنـد .چنانچـه نخبگـان
قدرت ،تدبیري در پیش گیرند تا در عین حفظ قدرت ،از يك نظام دسترسي محـدود شـكننده بـه سـمد بـالغ حرکـد
کنند ،ميتوانند وضعید خود را بهبود بخشند( ».نورث و همكاران  ،1395 ،ص )30
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که فرادستان برقرار ميکنند از امتیازات خود رانـد بـه دسـد مـيآورد .در چنـین دولـدهـايي
گسترش تخصص و تقسیم کار محدود اسد ،زيرا چنین امري مستلزم افزايش درجـه ورود ،بـاز
بودن و دسترسي در نظام اقتصادي اسد که منجـر بـه کـاهش رانـدهـاي فرادسـتان مـيشـود و
تهديدي براي وضعید آنها بهشمار ميرود .در اين دولدهـا رقابـد وجـود دارد ،امـا محـدود

اسد (نورث و همكاران ،1385 ،صص .)111-114
از مشخصه هاي اصلي نظم دسترسـي محـدود ،حمايـد نسـبتا قـوي از حقـوق مالكیـد
فرادستان و حمايـد نسـبتا ضـعیف از حقـوق مالكیـد فرودسـتان اسـد .در واقـع در نظـم
دسترسي محدود ،حقوق مالكید کامال تعريف شده فق بـراي فرادسـتان برقـرار اسـد .از
آنجا که غیرفرادستان نميتوانند تهديدي براي دولد باشند و بقاي دولد به حمايد آنهـا
بستگي ندارد ،از اين رو ،غیرفرادستان نمـيتواننـد وعـدههـاي دولـد مبنـي بـر حمايـد از
حقوقشان را با اعتماد بسذيرند .بنابراين ،غیرفرادسـتان ،سـرمايهگـذاريهـاي بسـیار کمتـري
صــورت مــيدهنــد کــه ايــن مســاله خــود بــر رشــد اقتصــادي اثرگــذار اســد(نورث و
همكـاران ،1385،ص  .)115عـالوه بـر ايـن ،دولـدهـاي طبیعـي ،دسترسـي بـه قالـبهـاي
سازماني را محدود ميسازند و توانايي ايجاد سازمانها به فرادستان محدود ميشود.
محدوديد مبادله به رواب شخصي ،باعث ايجاد محدوديدهاي جدي بـر بهـرهوري و
عملكرد دولد ميشود .دولد طبیعي براي دستیابي به ثبات مجبـور بـه ايجـاد رانـد بـراي
عدهاي اسد و راند مانع ايجاد فضاي رقابتي ميشود .از ديگر ضـعفهـاي اصـلي دولـد
طبیعي ،اين اسد که دولد سازوکار قیمد را فلج ميکند و اجازه نميدهد وسیلهاي بـراي
انتقال اطالعات باشد .درواقع برخالف اعتقاد نئوکالسیكها مبني بر اينكه قیمدهـا همیشـه
کار ميکنند تا منابع را تخصیص دهند تا زماني که نظم دسترسـي بـاز بـا بازارهـاي رقـابتي
گسترش نیابد ،اين تحلیل جوابگو نیسد (نورث و همكاران ،1385 ،ص .)94
نكته حائز اهمید آن اسد که هر دو نظم اجتماعي محـدود و بـاز در تعـادل هسـتند .بـه
همین دلیل با اينكه کشورهاي درحال توسعه ميخواهند از تعادل دسترسي محدود به تعـادل
دسترسي باز حرکد کنند و مسیر توسعه را طي کنند ،اما به دلیل نیروهـاي متعـادلکننـده بـا
مشكل روبهرو هستند .از ايـن رو ،نظـم مسـل تـاريخ بشـر نظـم دسترسـي محـدود اسـد و
کشورهاي اندکي توانستهاند به نظم دسترسي باز حرکد کنند .مبناي تعادل در هـر کـدام از
اين دو نظم ،توازن دوگانه اسد .به اين معنا که يا دسترسي به هر دو سیسـتم بـاز اسـد و يـا
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محدود .دسترسي باز به يكي و دسترسي محدود به ديگري ،نشان از عـدم تـوازن دوگانـه و
خروج از تعادل اسد (نورث و همكاران ،1385 ،ص .)113

 -2-4خاوص نازی در نظم دنصرن محد د باز
خصوصيسازي در نظم دسترسي محدود متفاوت از دسترسي بـاز اسـد .در دسترسـي بـاز،
خصوصيسازي کمتر به قدرت انحصاري و توزيع راند براي گروهي خاص ميانجامد.
در جوامع با نظم دسترسي باز ،نهادها ،پشـتیبان دسترسـي آزاد و رقابـد هسـتند .رقابـد
سیاسي از دسترسي آزاد در اقتصاد حفاظد ميکند و رقابد اقتصـادي بـه دسترسـي بـاز در
عرصه سیاسي تداوم ميبخشد (نورث و همكاران ،1395 ،ص  .)38از اينرو ،وجود رقابـد
و آزادي ورود و خروج ،احتمال شكلگیري انحصار و توزيع راند براي عـدهاي خـاص بـا
حرکد به سمد خصوصيسازي را تضعیف ميکند .امـا در دولـدهـاي بـا نظـم دسترسـي
محدود در راستاي حفظ قدرت ،مزايـاي انحصـاري و رانتـي بـراي اعضـاي ائـتالف غالـب
تداوم مييابد .بر اين اساس خصوصـيسـازي در ايـن دولـدهـا در نهايـد بـه تـداوم منـافع
ائــتالف مســل و افــزايش قــدرت فرادســتان منتهــي مــيشــود .در ايــن دولــدهــا احتمــال
خصوصيسازي همراه با فساد بسیار باال اسد و بنگاههاي خصوصي ،خارج از نظـارتهـاي
دولتي شروخ به فعالید ميکنند که اهداف پیادهسازي ايـن سیاسـد را مخـدوش مـيسـازد
(زماني ،1391،صص  .)128 -129به اين ترتیب خصوصيسازي الزاما به اهداف يادشـده از
اين سیاسد منتج نميشود و اهداف ديگري را دنبال ميکند.

 -3-4کانالهای تاثیرگذاری فساد بر خاوص نازی در د لتهای طبیع
فساد و رفتارهاي مبتني بر راند از کانالهاي مختلفي مانع موفقید برنامه خصوصيسـازي و
دستیابي به اهداف و دستاوردهاي مثبد آن ميشود.
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 -1-3-4اثرگذاری فساد بر تقویت نقش نهم بخش خاوص مولد در اتصااد
دولدهاي طبیعي از دو کانال ميتوانند مانع تحقـس هـدف تقويـد نقـش بخـش خصوصـي

مولد شوند .فساد ناشي از عملكرد اين دولدها بـا نامسـاعد سـاختن محـی کسـبوکـار 1و
همچنین اثرگذاري بر نحوه واگذاريهاي دولد در فرآيند خصوصيسـازي ،مـانع حضـور

پررنگ بخش خصوصي مولد در اقتصاد ميشود.
الف -اثر فساد بر محیط کسب کار
محی مساعدکسبوکار به عنوان يكي از پیششر هاي اصلي براي ورود بخش خصوصي
واقعي به عرصه فعالیدهاي اقتصادي بهشمار ميرود .محی کسبوکار به آن دسته عواملي
برميگردد که بر رفتار سرمايهگذار تاثیرگذار اسد ،اما خارج از کنترل بنگاهها اسد.
محی کسبوکار نامناسب با بـاال بـردن هزينـه مبادلـه ،2مـانع حضـور پررنـگ بخـش-

خصوصي واقعي 3و انجام سرمايهگذاري در اقتصاد ميشـود .يكـي از عوامـل تاثیرگـذار بـر
محی کسبوکار ،پديده فسـاد اسـد کـه از کانـالهـاي متعـددي ،فضـاي کسـبوکـار را
نامساعد و سرمايهگذاري را با موانع زيادي روبهرو ميسازد.
در دولدهاي طبیعي که فسـاد بـه صـورت گسـترده رواج دارد بـا ايجـاد موقعیـدهـاي
انحصاري براي خوديها ،محدوديد ورود غیرفرادسـتان و اعطـاي امتیـازات انحصـاري بـه
فرادستان ،فضاي رقابتي را مخدوش ميسازند و امكان فعالید اقتصـادي در فضـايي رقـابتي
را از فعاالن اقتصادي دريغ ميکنند .خصوصـيسـازي در چنـین فضـايي ،مـانع ورود بخـش
خصوصي واقعي خواهد شد.
همچنین يكي از مشخصههاي دولدهـاي طبیعـي ،حمايـد ضـعیف از حقـوق مالكیـد
غیرخوديها اسد .لمدورف معتقد اسـد در شـرايطي کـه دولـدهـا گرايشـات فسـادآلود
 -1عالقهمندان ميتوانند به آثار هرناندودسوتو در خصوص اهمید محی کسب و کار رجوخ کنند.
 :Transaction Cost -2هزينه مبادله طبس آنچه رونالد کوز در سال  1937بـه آن اشـاره کـرد شـامل مـواردي نظیـر
هزينه هاي ناشي از اطالعات نامتقارن و ناقص ،زمان صرف شده براي يافتن شريك مناسب براي قرارداد ،زمـان صـرف
شده براي جمعآوري اطالعات کافي در خصوص شراي بازار  ،عدم اعتماد دو طرف قـرارداد نسـبد بـه يكـديگر و...
اسد که به علد وجود چنین هزينههايي ،اطالعات مردم براي ارزيابي فرصدهاي بازار محدود اسد.
 -3منظور از بخش خصوصي واقعي ،بخشي اسد که از طريس قابلیدها و توانمنديهاي خود و نه صرف اتكا به روابـ
و دسترسي به راند ،وارد فعالیدهاي اقتصادي شود.
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دارند ،قدرت سرمايهگذاران در حفظ حقـوق مالكیتشـان نسـبد بـه دسـد درازي دولـد و
رقباي داراي راند ،محـدود اسـد .در چنـین شـرايطي ،تعـرض بـه حقـوق مالكیـد بخـش

خصوصي به سهولد اتفـاق مـيافتـد (لمـدورف ،2007 ،ص  .)97در شـرايطي کـه حقـوق
مالكید نـاامن اسـد ،اقـدام بـه خصوصـي سـازي ،منجـر بـه حضـور پرنـگ فعـاالن بخـش
خصوصــي مولــد بــراي مشــارکد در فعالیــدهــاي اقتصــادي نخواهــد شــد ،بلك ـه بیشــتر،
سرمايهگذاراني وارد میدان ميشوند که متكي به رواب و بهرهگیري از رانـدهـاي موجـود
هستند تا منافع و موقعید خود را در بین فرادستان حداکثر سازند.
از ديگر مشخصههاي دولدهاي با سطوح باالي فساد ،عدم شفافید اسـد کـه باعـث بـاال
رفتن هزينههاي مبادله ميشود (تانزي ،1998 ،ص  .)575عدم شفافید در دولدهـاي طبیعـي،
راهكاري براي محدوديد ورود غیرفرادستان اسـد .عـدم شـفافید ،نااطمینـانيهـا را افـزايش
ميدهد و با باال بردن هزينه مبادله بـراي فعـاالن اقتصـادي ،مـانعي جـدي بـراي تصـمیمگیـري
بخــش خصوصــي جهــد ســرمايهگــذاري بلندمــدت اســد بــهطــوريکــه تصــمیمگیــري
سرمايهگذاران خصوصي را که قصد مشارکد در فرآيند خصوصـيسـازي دارنـد ،مخـدوش
ميسازد و به علد وجود اطالعات نامتقارن ،عدهاي از گردونه رقابد خارج ميشـوند .از ايـن
رو ،بنگــاههــايي کــه بــه قصــد تصــدي بنگــاههــاي قابــل واگــذاري وارد میــدان مــيشــوند،
کارآمدترينها نیستند ،بلكه آنهايي هستند که بیشترين ارتباطات و نفوذ را دارند.
کانال ديگري که فساد ميتواند بر محی کسـبوکـار تاثیرگـذارد و انگیـزههـاي ورود
سرمايهگذاران به عرصههاي اقتصادي را تحريف کند ،نحوه قانونگـذاري و وجـود برخـي
قوانین و مقررات جانبدارانه به نفع فرادستان اسد .در چنین دولدهايي ،قـوانین و مقـررات،
قدرت انحصاري به مقامات مسئول مي دهـد و ايـن امكـان را بـراي صـاحبان قـدرت فـراهم
ميکند که از قدرت خود در جهد دريافد رشوه و اعمال رفتارهاي مبتني بر فساد اسـتفاده
کنند (تانزي ،1998 ،ص .)566
فســاد بوروکراتیــك يــا فسـاد اداري عامــل تاثیرگــذار ديگــر در کــاهش انگیــزه بخــش
خصوصي براي سرمايه گذاري اسـد .فسـاد اداري بـاالتر بـا رشـد کمتـر سـرمايهگـذاري و
کاهش رشد اقتصادي همراه اسد (زوراسكاس ،2015 ،1ص.)28سرمايهگذار در محیطي
با فساد اداري باال ناچار اسد براي عملیاتي کردن و ادامه فعالید خود بـه طـور همزمـان بـه
1 -Žurauskas
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نهادهاي مختلف در بدنه دولد رشوه و حس حساب بسردازد تا بتواند ادامه مسـیر دهـد .همـه
اين هزينهها به فرد سرمايهگذار تحمیل ميشود و هزينههاي مبادله را افزايش ميدهد که بـر
عملكرد آن تاثیرگذار خواهد بود (لمدورف ،2007 ،ص  .)61در شرايطي که قـوانین يـك
کشور بیشتر به نفع فرادستان وضع ميشود و مقررات اداري ،خود منشا ايجاد فسـاد و هزينـه
اسد ،نميتوان انتظار داشد که سرمايهگذاران بخش خصوصـي مولـد وارد میـدان رقابـد
شوند و در جريان خصوصيسازي ،نقشي موثر ايفا کنند يا بتواند عملكـرد درخـور تـوجهي
نسبد به بنگاههاي دولتي داشته باشد.
نكته ديگري که در خصوص عدم تمايل مشارکد بخـش خصوصـي واقعـي در محـی
فاسد بايـد بـه آن اشـاره داشـد ،مسـاله اجـراي قراردادهـا اسـد .فسـاد نقـش دولـد را در
خصوص اجراي قراردادها و حمايد از حقوق مالكید تضعیف ميکند (تانزي ،1998 ،ص
 .)583در دولدهاي با نظم دسترسي محدود ،اجـراي قراردادهـا بـا عـدم اطمینـان رو بـه رو
اسد و غیرفرادستان نميتوانند به وعدههاي دولد اعتماد چنـداني داشـته باشـند ،از ايـنرو،
میزان سرمايهگذاري بسیار کمتري نسبد به فرادستان انجام ميدهند.
از ديگر مصاديس فساد که بر محی کسبوکار اثر منفي ميگذارد ،اين اسد کـه بنگـاههـاي
خصوصي داراي راند ،ميتوانند بر تصـمیمات دولـد در جهـد منافعشـان ،تاثیرگـذاري داشـته
باشند .در واقع توانايي بنگاهها براي استفاده از مداخالت دولد به نفـع اهدافشـان ،يكـي ديگـر از
ابعاد فساد اسد که رقابد را خدشهدار ميسازد (لمدورف ،2007 ،ص .)112
عالوه بر بحثهاي تئوريك در خصـوص اثـرات منفـي فسـاد بـر محـی کسـبوکـار و
سرمايه گذاري ،مطالعات متعـددي وجـود دارد کـه بـا بررسـي شـواهد تجربـي ،بحـثهـاي
تئوريك را تائید ميکند .در بسیاري از مطالعات انجام شده ،رابطه بین میزان فسـاد و نسـبد
سرمايهگذاري به تولید ناخالص داخلي بررسي شده اسد .مائورو 1در سال  1995با اسـتفاده
از شاخص فسادي که توس کسبوکار بینالملـل 2تهیـه مـيشـود ،بـراي  67کشـور مـورد
مطالعه ،رابطه فساد و سرمايهگذاري را بررسي کرد .نتیجه تحقیقات وي حاکي از آن اسـد
که فساد بر نسبد سرمايهگذاري بـه تولیـد ناخـالص داخلـي اثـر منفـي دارد .نتـايج مشـابهي

توس ناک 3و کیفر 1در سال  1995به دسد آمده اسد .برونتي 2و ودر 3هم در سـال 1997
1- Mauro
2- Business International
3- Knack
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براي  41کشور با استفاده از شاخص فسـاد بانـك جهـاني ،ادعـاي مـائورو را تائیـد کردنـد.
مائورو مجدد در سال  1997تحقیس خود را براي نمونههـاي بیشـتري امتحـان کـرد .ايـنبـار
روي  94کشـور تحقیـس کــرد و نتـايج مشـابهي بــه دسـد آورد (لمــدورف ،1999 ،ص .)7

کمس  4و همكاران در سال  1999و راک 5و بونـد 6در سـال  2004نیـز بـا مطالعاتشـان بـر
وجود چنین رابطهاي صحه گذاشتند .بانك جهاني در سال  1997بـا بررسـي نمونـهاي از 39
کشور صنعتي و در حال توسعه نشان داد کـه در سـطح مشخصـي از فسـاد ،کشـورهايي کـه
فساد قابلید پیشبینيپذيري بیشتري داشته و کمتر فرصدطلبانه باشد ،نـرخ سـرمايهگـذاري
باالتر اسد (لمدورف ،2007 ،ص .)100
با توجه به ساختار ضد انگیزشي دولدهـاي طبیعـي و تـاثیر آن بـر محـی کسـبوکـار،
تقويد نقش بخش خصوصي مولد با سیاسد خصوصيسازي ،چندان قابل انتظار نیسد.

ب -اثر فساد بر اگذاریهای د لت
دولدها در فرآيند خصوصيسازي نقش مهمي دارنـد و درخصـوص تعیـین بنگـاه مناسـب
بــراي واگــذاري ،تعیــین قیمــد مناســب بــراي بنگــاه و انتخــاب بهتــرين ســرمايهگــذار بايــد
تصمیمات حیاتي اتخاذ کنند .چنگ به حساسید اين نقش اشاره ميکنـد و اذعـان دارد کـه
دولدها در انتخـاب بنگـاه بـا وضـعید پیچیـدهاي روبـهرو اسـد(چنگ ،1392،ص.)180 :
اهمید اين موضوخ زماني بیشتر ميشود که دولد واگذارکننده از سالمد کافي برخـوردار
نباشد .در دولدهاي طبیعي ،واگذاريها در راستاي افـزايش نقـش بخـش خصوصـي مولـد
صورت نخواهد گرفد .در چنین حكومدهايي ،انتقال مالكیـد راهـي بـراي غـارت امـوال
عمومي و تقويد حلقه فرادستان اسـد و فرآينـد واگـذاري دارايـيهـاي دولـد بـه بخـش
خصوصي مملو از فرصدهاي فسادآمیز اسد.
دولدهاي فاسد تمايل دارند اساس تصـمیمگیـريهايشـان را برمبنـاي درآمـد انتظـاري
حاصل از فساد و نه منافع بالقوه براي جامعه قرار دهند .در چنین شرايطي معموال پروژههـاي
1- Keefer
2- Brunetti
3- Weder
4- Campos
5- Rock
6- Bonnett
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نامناسبي براي واگذاري در دستور کار قرار ميگیرند و احتمال اينكه دولـد بـدون در نظـر
گرفتن منافع جامعه ،بنگاهها و شرکدهـايي را بـراي واگـذاري انتخـاب کنـد کـه بیشـترين
عايدي را نصیب گروههاي ذينفوذ کند ،باال اسد (لمدورف ،2007 ،ص )61
نحوه قیمدگذاري بنگاهها هم در دولدهاي نظم دسترسي محـدود ،مسـالهسـاز اسـد.
تعیین قیمد مناسب براي بنگاه هاي دولتي به نحـوي کـه منـافع جامعـه آسـیب نبینـد ،بسـیار
حیاتي اسد .همانطور که چنگ هم اشاره ميکند ،حكومـدهـاي فاسـد بـه دنبـال دسـتیابي
هرچه سريعتر به درآمدهاي حاصل از فروش بنگاههاي دولتـي هسـتند و تـوجهي بـه ارزش
واقعــي بنگــاههــاي قابــل واگــذاري نمــيکننــد .از ايــنرو ،ايــن احتمــال وجــود دارد کــه
قیمدگذاري بنگاههاي دولتي که اموال عمومي محسوب ميشـوند ،کمتـر از ارزش واقعـي
آن صورت گیرد و خريداران داراي راند با نرخي پايینتر ،صـاحب بنگـاه شـوند (چنـگ،
 ،1392ص .)181
عالوه بر انتخـاب بنگـاه قابـل واگـذاري و قیمـد واگـذاري ،انتخـاب سـرمايهگـذار يـا
خريدار هم حائز اهمید اسد .چنگ مساله انتخـاب خريـدار مناسـب را از وظـايف اصـلي
دولدها برميشمارد و بر اين باور اسد که بنگاههاي دولتي بايد بـه کسـاني فروختـه شـوند
که از توان ارتقاي بهرهوري آن بنگاهها در دراز مدت برخوردار باشند (چنـگ ،1392 ،ص
 .)182اين در حالي اسد که از نگاه رز-آکرمن 1در يك رژيم فاسـد ،بـازيگران اقتصـادي

با گرايشات اخالقي ناچیز ،نسبد به سايرين داراي مزيد هسـتند .وي معتقـد اسـد دولـد-
هايي که مسئولید تخصیص منافع کمیاب به افراد و بنگاهها را دارند ،ممكن اسد بـه جـاي

طي کردن ضواب قانوني ،پرداخد رشوه را معیـاري بـراي بهـرهمنـدي افـراد از منـافع قـرار
دهند .رشوه ،راند انحصاري براي سرمايهگذاران ايجـاد مـيکنـد و خصوصـيسـازي را در
معرض آسیبهاي ناشي از معامالت فسادآلود با مقامات قرار مـيدهـد .رشـوهدهنـدگان بـا
ارائه پیشنهاد رشوه به مسئوالن خصوصـيسـازي يـا مقامـات بلندپايـه دولتـي مـيتواننـد نـام
خريداران فاقد کیفید را در فهرسد متقاضیان قرار دهند .همچنـین ممكـن اسـد پرداخـد
رشوه در راستاي محـدود سـاختن تعـداد متقاضـیان خريـد باشـد .وي ايـن مسـاله را مطـرح
ميکند که در برخي موارد ،مقامات فاسد اطالعاتي اشتباه از بنگاهي که قرار اسـد واگـذار
شود به عموم ارائه ميکنند ،نظیر اينكه بنگاه دولتي عملكرد بسیار ضعیفي دارد در حالي که
1- Rose-Ackerman
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ﺧﻮديﻫﺎي ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاري ﺑﻨﮕﺎه ﻣﯽداﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻨﮕـﺎه ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ دارد .در اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻐﻠﻮب ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﻓﺎﺳـﺪ درون ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ.

اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻧﺪارد ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت زودﻫﻨﮕـﺎم در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ،ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي را از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧـﻮد ﻣﻨﺤـﺮف ﻣـﯽﺳـﺎزد .ﺑـﻪﻋـﻼوه ،اﯾـﻦ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ واﮔـﺬاري آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﻓﺴـﺎد ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردي ﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻪ ﻣﺰاﯾـﺪه ﺑﺮﮔـﺰار ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﻨﮕـﺎه ﺑـﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮوشﻫـﺎ
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪاران ﺣـﺎﮐﻢ و ﮐﺴـﺎﻧﯽﮐـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﮕﺎه واﮔـﺬار ﺷـﺪه ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
اﻧﺤﺼﺎري ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﺑـﻮد ،ﺣﻔـﻆ ﮐﻨـﺪ )رز-آﮐـﺮﻣﻦ،1999 ،

ﺻﺺ  .(36-37در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﺑـﺮاي ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺟﻬـﺖ ﮐﺴـﺐ

داراﯾﯽﻫﺎي دوﻟﺖ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼـﺎري ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ)ﺑﯽاُروات 1و ﺳـﺮﯾﺪ،2005 ،2
ص.(904
ﺣﻔﻆ راﻧﺖﻫﺎي اﻧﺤﺼﺎري ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي را ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﻧﺤﺼﺎري از ﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺛﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي را
ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﻀﻤﯿﻦﻫـﺎي
ﻻزم را درﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﻬﺮهوري و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش ﺑﻨﮕﺎه از ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻓﺎﺳﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﮕـﺎه-
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﺎدآﻟﻮد دارﻧـﺪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب
ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ از ﻧﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان و
ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد در ﺟﺮﯾﺎن واﮔﺬاريﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ زدوﺑﻨﺪ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﻪ اﻓﺮادي واﮔـﺬار ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اداره ﮐﺎرآﻣﺪ آن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓـﺮوش ﺑـﻪ

1- Bjorvatn
2 -Soreide
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جاي خزانه دولد به جیب تعدادي خودي ميرود .مثـال بـارز در ايـن خصـوص روسـیه اسـد

(بیردزال 1و نلی

 ،1389 ،ص .)354

مطالب طرح شده ،تائیدي اسد بر اين نكته کـه شـیوه واگـذاري بنگـاههـاي دولتـي بـه
بخش خصوصي در دولدهاي طبیعي با تمايالت آلوده به فسـاد ،مـانع شـكلگیـري بخـش
خصوصي توانمند ميشود و سرمايهگذاران در عرصه رقابـد بـا رقبـاي داراي رانـد ،حتـي
اگر داراي صالحید بیشتري باشند از گردونه رقابد حذف ميشوند .از اين رو ،دستیابي بـه
هدف تقويد نقش بخش خصوصي در اين شراي دور از انتظار خواهد بود.

 -2-3-4دنصیاب به هدف ارتقای بهره ری (کل)
يكي از اهداف اصلي خصوصـيسـازي در کشـورها ،دسـتیابي بـه کـارايي بـاالتر اقتصـادي
اسد .طرفداران برنامه خصوصيسازي با اين استدالل که دولدها بنگاهداران خوبي نیسـتند
به مساله پايین بودن کارايي و بهـرهوري در بنگـاههـاي دولتـي تاکیـد مـيکننـد و در نسـخه
پیشنهادي خود به خصوصيسازي به عنوان راهحل اين ناکارآمدي اشاره دارنـد .امـا آيـا در
دولدهاي طبیعي با سطوح باالي فساد ميتوان انتظـار بهبـود بهـرهوري بـه عنـوان دسـتاورد
خصوصيسازي را داشد؟
لمدورف ( )2003بر اين باور اسد که در شرايطي که فساد گسـترده در کشـوري رواج
داشته باشد ،سرمايهگذاري از بهرهوري کمتري برخوردار اسد .فساد از کانالهاي متعددي
بهرهوري سرمايه را کاهش ميدهد و تخصیص سرمايه به شـكل بهینـه صـورت نمـيگیـرد.
يكي از راههاي تاثیرگذاري فساد بر بهرهوري از ديدگاه وي ،کاهش کیفید سرمايهگذاري
در شراي فسادآلود اسد .با توجـه بـه اينكـه در چنـین اقتصـادهايي مكانیسـمهـاي کنترلـي
تضــمینکننــده کیفیــد ،دور زده مــيشــود،کیفید ســرمايهگــذاري و بهــرهوري لطمــه
ميخورد) لمدورف ،2003،ص .)457
کانال ديگري که فسـاد مـيتوانـد بهـرهوري بنگـاههـا را متـاثر سـازد ،اثرگـذاري بـر
نوآوري اسد .آنوخین 2و شولز 3در سال  2009رابطه بین فساد و نوآوري را مورد بررسي
1

- Birdsall
2- Anokhin
3- Shulze
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قر ار دادند و با بررسي  64کشـور ،مشـاهده کردنـد کـه کشـورهايي کـه در کنتـرل فسـاد
موفس ترند از سطوح باالتر نوآوري برخوردارند .بنگاه هـايي کـه قـادر بـه نـوآوري بیشـتر

هســتند ،قابلیــد افــزايش بهــره وري و افــزايش ســودآوري را نیــز بیشــتر دارنــد)پوچیــو،1
،2013ص .)4اما در شـرايطي کـه فسـاد گسـترده وجـود دارد ،بنگـاههـا کمتـر بـه دنبـال
نوآوري براي افزايش بهره وري هستند .بنگاه ها معموال در چنین شـرايطي بـه جـاي اينكـه
درصدد بهبود بهره وري باشند در تالش براي دستیابي به مجوزهاي خاص و دسترسـي بـه
موقعیدهاي انحصاري هستند .از اينرو ،پیشرفدهاي تكنولوژيـك و سـرمايهگـذاري بـه
عنوان سرچشمه اصلي تقويد بهره وري ،تحد تـاثیر مسـتقیم قـرار مـيگیرنـد .دمسـتز 2و

آلچیان )1973( 3تعرض به حقوق مالكیـد بخـش خصوصـي توسـ صـاحبان قـدرت را
دلیلــي بــر افــزايش ريســك ســرمايهگــذاران معرفــي مــيکننــد و از ايــنرو تمايــل بخــش
خصوصي به نوآوري کاهش مييابد (دِ روزا و همكاران ،2010 ،4ص  .)7چنانچه بنگاهها
از طريس اتصال به کانون هاي راند بدون اينكه سختي هاي ناشي از فعالید سالم را تجربـه
کنند ،قادر به کسب سودهاي سرشار باشند ،انگیـزهاي بـراي ارتقـاي بهـرهوري نخواهنـد
داشد .با اين منطس اگر خصوصي سازي در شراي فساد صورت گیرد ،نمـيتـوان انتظـار
داشد کارايي به عنوان يكي از اهداف اصلي سیاسد خصوصيسازي ،بهبود يابد.

بوکانان )1980( 5اين ايـده را مطـرح سـاخد کـه در شـرايطي کـه دولـدهـا تمـايالت

فسادآلود داشـته باشـند ،سـرمايهگـذاري هـا بـه هـدف افـزايش سـهم رانـد تولیدکننـده يـا
سرمايهگذار صورت ميپذيرد .چنین سرمايهگذاريهايي با انگیزه افزايش تولیـد يـا کـاهش
هزينهها که انگیزههاي اصلي سرمايهگذاري به صورت طبیعي هسـتند ،انجـام نمـيشـود .در
چنین شرايطي هدف ،بهبود بهرهوري ،حداکثرسازي سود يا رضايد مشتريان نیسـد ،بلكـه
سرمايهگذار معموال براي به دسد آوردن راند بیشتر اقدام بـه سـرمايهگـذاري مـيکنـد .از
اينرو ،رفتار سرمايهگذار ،رفتاري راندجويانه و نه به هدف کسـب سـود ناشـي از فعالیـد
اسد (لمدورف ،2007 ،ص .)112
1- Puccio
2- Demsetz
3- Alchian
4- De Rosa and et. al
5- Buchanan
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همچنین در برخـي مـوارد دولـدهـا در پروسـه خصوصـيسـازي بـه شـرکد خريـدار،
موقعید انحصاري ميدهند و منجر به از بین بردن فضاي رقابد ميشـوند .زمـانيکـه بنگـاه
خصوصــيشــده بــه دلیــل برخــورداري از رانــد داراي موقعیــد انحصــاري باشــد ،دلیــل و
انگیزهاي براي ارتقاي بهرهوري نخواهد داشد و با توجه به اينكه رقابتي شـكل نمـيگیـرد،
انحصارگر بـدون توجـه بـه بهبـود رويـههـا ،کـاهش هزينـههـا و سـرمايهگـذاري مجـدد در
ماشینآالت و تجهیزات به سودهاي کالن دسد مييابند .در چنین حالتي انحصار دولتي بـه
انحصار خصوصي تبديل ميشود که ميتواند تاثیرات منفي بیشتري براي جامعه ايجاد کنـد،
زيرا مالحظات اجتماعي در انحصارهاي خصوصي کمتر لحاظ ميشود.
يكي از وظايف دولدها در فرآينـد خصوصـيسـازي ،اخـذ تضـمینهـاي الزم از قبیـل
تضمین درخصوص قیمد و سرمايهگذاري مجدد از خريداران بنگاههاي واگذار شده اسد
تا سوءاستفادهاي بعد از واگذاري صورت نگیرد .در واقع تضمینها بايد به گونهاي باشد که
خريداران بنگاههاي واگذار شده از طريس افـزايش بهـرهوري و نـه بـا افـزايش قیمـدهـا يـا
کاهش کیفید به سودآوري دسد يابند .اما در دولدهاي طبیعي که فساد سیسـتمي وجـود
دارد ،دولد کمتر دغدغه گرفتن تضمینهاي الزم و نظارتهاي بعد از خصوصـيسـازي را
دارد و فروش بنگاهها به فرادستان و توزيـع رانـد در محـور برنامـه خصوصـيسـازي بـراي
چنین دولتي قرار دارد و به ايـن ترتیـب بنگـاه هـاي واگـذار شـده خـود را ملـزم بـه ارتقـاي
بهرهوري نخواهند ديد.
رز-آکرمن ( )1996معتقد اسد زمانيکه خريداران بنگاههاي واگذار شده ،نه براسـاس
توانايي ،بلكه بر مبناي رواب مبتني بر فساد انتخاب ميشـوند ،همچنـان ايـن احتمـال وجـود
دارد که مبلغي را براي ايجاد فرصد جهد باال بردن قیمدها و يا کاهش کیفید به مقامات
مسئول بسردازند و از اين طريس هم منافعي کسب کنند(رز-آکرمن ،1996 ،ص .)38
عالوه بر همه موارد فوق چنانچه غیرفرادستان موفس بـه خريـد بنگـاههـاي واگـذار شـده
شوند و مديران جديد درصدد انجام فعالید سالم باشند ،هزينههايي که بابد پرداخد رشوه
و از اين قبیل در محیطي ناسالم به آنها وارد ميشود ،باعث کاهش منابع در دسـترس بـراي
سرمايهگذاري و بهبود کارايي ميشود (دِ روزا و همكاران ،2010 ،ص  .)11نامساعد بـودن
فضاي کسبوکار ناشي از شیوخ فساد و هزينههايي که بنگاهها در چنـین سیسـتمي ملـزم بـه

اقتصاد سياسي خصوصيسازی همراه با فساد

239

پرداخد هستند ،شراي را براي آنهـا دشـوار مـيسـازد و منـابع در دسـترس بـراي ارتقـاي

کارايي و بهبود بهرهوري را کاهش ميدهد.1

با توجه به نكاتي که اشاره شد ،تضمیني وجود ندارد که خصوصيسازي در محیطي که
فساد در بدنه حاکمید وجود دارد ،منتج به عملكرد بهتر و کارامدتر بنگـاههـاي خصوصـي
شده ،شود ،زيرا فساد به اشكال مختلف انگیزههاي ارتقاي بهرهوري را منحرف ميکند.

 -4-3-3دنصیاب به هدف بهبود نالمت مال د لت
يكي از داليلي که حامیان برنامه خصوصيسازي آن را توصیه ميکنند ،حل مسـاله کسـري
بودجه دولد اسد و گفته ميشود چنانچه خصوصيسازي هر چه سريعتـر صـورت گیـرد،
کسري بودجه کمتر خواهد شد .خصوصيسازي اين امكان را به دولد ميدهد که بسـیاري
از هزينههايي را که در گذشته برعهده داشـته اسـد ،حـذف شـود .همچنـین منـابعي کـه از
طريس فروش بنگاهها آزاد شده اسـد در اختیـارش قـرار گیـرد .همچنـین در اثـر بـاال رفـتن
کارايي بنگاههاي واگذار شده ،امكان دريافد مالیـات افـزايش مـييابـد .در نتیجـه اوضـاخ
مالي دولد بهبود خواهد يافد(ششینسكي و کالوا ،2003 ،صص .)438 -439
منطــس ارائــه شــده در خصــوص بهبــود اوضــاخ مــالي دولــد در اثــر اجــراي برنامــه
خصوصيسازي زماني محقس خواهد شد که فساد سیاسي ،از مشخصههاي اصـلي دولـدهـا
نباشد .کسري بودجه بزرگ و مزمن از ويژگيهاي دولدهـاي فاسـد اسـد .فسـاد سیاسـي
تاثیرات قابل توجهي بر درآمد و مخارج دولدها بر جاي ميگذارد و انتظـار بهبـود اوضـاخ
مالي دولتي با گرايشات رانتي از طريس خصوصيسازي ،انتظـار چنـدان قابـل قبـولي نیسـد.
دولدها در چنین شرايطي ،تمايل به ولخرجيهاي غیرمتعـارف بـدون الـزام بـه پاسـخگويي
دارند .از ايـنرو خصوصـيسـازي ،روشـي قـانوني بـراي زدوبنـدهاي فسـادآمیز بـراي ايـن
دولدها بهشمار ميرود.
پیشتر گفته شد کـه خصوصـي سـازي مفـاهیم گونـاگوني دارد و انتقـال مالكیـد از
طريس واگذاري تنها يكي از مصاديس آن اسد که اغلب دولد هاي با گرايشـات رانتـي
تمايل به اين نوخ خصوصي سازي دارند ،زيرا فرصد هاي بیشتري براي غارت در اختیار
 -1با توجه به اينكه دولدهاي طبیعي به يك اندازه فاسد نیستند ،اثر فساد بر بهرهوري درجات متفـاوتي دارد ،امـا نكتـه
حائز اهمید آن اسد که عملكرد خصوصيسازي در دولدهاي طبیعي با دولدهاي با نظم دسترسي باز متفاوت اسد.
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آنها قرار ميدهد .دولد هاي طبیعي خـود را ملـزم بـه اطـالخرسـاني و پاسـخگويي در
خصوص نحوه هزينه کردن منابع آزادشده ناشي از واگذاريها نمـي داننـد و مسـئولیتي
در برابر شهروندان احساس نمي کنند .به همین دلیل احتمال زيادي وجود دارد که منابع
آزاد شده در بخش هايي صرف شوند که توجیه اقتصادي ندارنـد و يـا منـافع اجتمـاعي
شهروندان در آن ديده نشده اسد.
در بسیاري از مواقع معیار انتخاب پـروژه هـايي کـه بـراي سـرمايه گـذاري از طـرف
دولد انتخاب ميشوند ،تحلیلهاي هزينه -فايده نیسد .هزينـههـاي سـرمايه گـذاري بـا
محوريد رشد اقتصادي و بهبود بهره وري صورت نمي گیـرد .معیـار دولـدهـاي فاسـد
براي انتخاب پیمانكار ان ،مبتني بر رواب فساد آلود و میزان رشـوه پرداختـي اسـد .بـه
عبارت ديگر ،فساد سیاسي منجر به انحراف در تصمیم گیري براي انتخـاب پـروژههـا و
پیمانكاران مي شود که خود بـر بودجـه دولـد و مخـارج آن تاثیرگـذار اسـد(تانزي و
داوودي ،1997 ،1صص .)8-9

مائورو ( ،)1998آموندسن ( )1999و ابريو ) 2014( 2در مطالعات جداگانه به اين مسـاله
تاکید کردند که فساد سیاسي منجر به باال رفـتن مخـارج دولـد مـيشـود.کافمن،)2010( 3
تانزي ( ،)1998آموندسن ( )1999و ابريو ( )2014اينگونه اعـا مـيکننـد کـه فسـاد سیاسـي
شايع ،منجر به انحراف سرمايهگذاريهاي عمومي از بخشهايي چون بهداشـد و آمـوزش
بــه ســمد بخــشهــايي کــه فرصــد بیشــتري بــراي زدو بنــد و غــارت دارنــد ،مــيشــود

(زوراسكاس ،2015 ،ص.)29
تانزي و داوودي ( )1997در مطالعهاي نشان دادند که در شرايطي که سطوح فساد بـاال
اسد ،تمايل به بـزرگ شـدن مخـارج عمـومي از طريـس سـرمايهگـذاريهـا و قراردادهـاي
غیرشفاف ،وجود دارد .آنها با استفاده از مطالعات بین کشوري نشان دادند هرچقـدر فسـاد
بیشتر باشد ،میزان سرمايهگذاريهاي دولتي به ويژه در پروژههاي بزرگ بیشتر ميشـود ،در
حاليکه بسیاري از آنها ضرورتي براي انجام ندارند و برخي از اين پروژهها هیچگاه مـورد

1- Davoodi
2- Oberio
3- Kaufman
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استفاده قرار نميگیرند .معیار انتخاب پروژهها در چنین شرايطي ،ظرفید ايجاد رانـد اسـد
(تانزي و داوودي ،1997 ،ص .)3

پیكر 1و بلكائويي )2006( 2در مطالعهاي کـه روي  30کشـور توسـعهيافتـه و در حـال توسـعه

انجام دادند ،نشان دادند که سطوح بـاالي فسـاد سیاسـي منجـر بـه افـزايش ولخرجـيهـاي مـالي
دولدها مي شود .در مطالعه ديگري که بـه بررسـي اثـر فسـاد سیاسـي بـر کسـري بودجـه در 31
کشور  OECDدر طول دوره  1996-2013پرداخته شـد ،نشـان داده شـد کـه فسـاد سیاسـي در

سطوح باالتر ،منجر به کسري بودجه ساالنه بزرگتر ميشود(زوراسكاس ،2015 ،ص.)30
با توجه به اينكه کسري بودجه از خصیصههاي اصلي دولدهاي فاسد اسـد ،واگـذاري
شرکدها و بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي و آزاد شدن منابع ناشي از آن ،نه تنها منجر
به بهبود اوضاخ مالي دولد نميشود ،بلكه فرصتي پیش روي آنها قرار ميدهد که منـابع و
درآمدهاي ناشي از واگذاري را در بخشها و پروژههايي صرف کننـد کـه نـه لزومـا منـافع
جامعــه و اقتصــاد ،بلكــه اهــداف فرصــدطلبانــه و رانــدجويانــه را پوشــش دهــد .بنــابراين،
خصوصيسازي به هدف بهبود سالمد مالي دولد ،دور از انتظار اسد.

 -5بررن عملكرد خاوص نازی در ایران

دولدها در ايران همواره طي يك قرن اخیر ،دولتي طبیعي با دسترسـي محـدود بـودهانـد. 3
بررسي مشخصههاي دولدهاي طبیعي با نظم دسترسـي محـدود بـا وضـعیتي کـه در کشـور
کمابیش حكمفرما بوده ،گوياي اين مطلب اسد .حاکمیـد ضـعیف قـانون ،محـدودکردن
ورود غیرفرادستان به قالبهـاي سـازماني از طريـس اعطـاي رانـد ،امتیـازات و مجوزهـا بـه

خوديها ،تاثیر ائتالف غالب بر بازارها ،حمايد از حقوق مالكید فرادسـتان و عـدم امنیـد
حقوق غیرفرادستان ،دستكاري قیمدها و مخدوش کـردن فضـاي رقابـد بـه نفـع گروهـي

1- Picur
2- Riahi-Belkaoui
 - 3در صورت تمايل به دريافد توضیحات مبسو در خصوص اينكه ايران کشوري با دولد طبیعـي و نظـم دسترسـي
محدود اسد به رساله دکتري با موضوخ « مطالعه فرآينـد توسـعه اقتصـادي ايـران طـي يكصـد سـال اخیـر بـا اسـتفاده از
رهیافد نظم اجتماعي نورث ،والی

و وينگاسد» ،رضا زماني مراجعه شود..
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خــاص ،درجــه بــاالي انحصــار در اقتصــاد و ...از جملــه مــواري اســد کــه در ســاخد
سیاسي -اقتصادي دولدها در ايران همواره ديده شده اسد.
کارکردهاي دولد طبیعي در کشور باعث شد تا برنامه خصوصيسازي بـه نتـايج مـورد
انتظار منتهي نشود .داليلي نظیر عدم وجود چارچوب حقوقي کارآمد در حمايد از حقـوق
مالكیــد ،تاثیرگــذاري رفتارهــاي فســادآلود بــر محــی کســبوکــار و ايجــاد نــاامني بــراي
سرمايهگذاران بخش خصوصي ،نحوه واگذاريهاي صورت گرفتـه در دولـدهـاي طبیعـي
و ...همگي از ورود سرمايهگذاران بخش خصوصي واقعي به حیطـه فعالیـدهـاي اقتصـادي
جلوگیري کرده ،امنید سرمايهگذار را متاثر ساخته و فرآيند خصوصـيسـازي را بـا توزيـع
راند بین خوديها همراه کرده اسد.

 -1-5تقویت نهم نقش بخش خاوص مولد
 -1-1-5اثرگذاری فساد بر محیط کسب کار
فرآيند خصوصيسازي در حالي در کشور شتاب گرفد که فساد در کشـور داراي سـطوح
گستردهاي بود .شـاخص ادراک فسـاد )CPI( 1کـه درجـه فسـاد موجـود در میـان مقامـات
اداري و سیاستمداران را نشان ميدهد ،همواره نمره ايران را بد ارزيابي کرده اسد .در سال
 )2005( 1384که اين سیاسد به صورت جدي در دستور کـار دولـد قـرار گرفـد ،نمـره
ايران در اين شاخص  2/9از ( 10بهترين وضعید) بـود .اوضـاخ کشـور در ايـن شـاخص در
سالهاي بعد ،بدتر شد .در سال  2016نمره ايران  29از ( 100بهترين وضعید )2بوده اسد.3
شاخص حقوق مالكید بینالمللي 4که توس اتحاديه حقوق مالكید 5تهیه ميشـود و بـا
تمرکز بر محی حقوقي و سیاسي ،حقوق مالكید فیزيكي و حقوق مالكید فكـري ،میـزان
حمايد کشورها را از حقـوق مالكیـد بررسـي مـيکنـد ،وضـعید ايـران را در حمايـد از

حقوق مالكید رضايتبخش اعـالم نمـيکنـد .ايـران در گـزارش سـال  2016از نمـره صـفر

1- Corruption Perceptions Index
 -2از سال  2012معیار اندازهگیري از  10به  100تغییر کرده اسد.
3- www.transparency.org
)4- International Property Rights Index(IPRI
5- Property Rights Alliance
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(بدترين وضعید) تا ( 10بهترين وضعید) ،نمره  4/2را به دسد آورده کـه حـاکي از عـدم
امنید حقوق مالكید در کشورمان اسد.1

گــزارش ســالیانه رقابــدپــذيري )2016-17( 2مجمــع جهــاني اقتصــاد نیــز بــا بررســي

شاخصهايي نظیر حقوق مالكید ،انحراف در منابع عمومي ،3پرداخـدهـاي غیرمتعـارف و
رشـــوه ،اســـتقالل قـــوه قضـــائیه ،هـــدررفتن منـــابع توسـ ـ دولـــد 4و نقـــش روابـ ـ در

تصمیمگیريهاي مقامات دولتي ،5نشـانميدهدکـه وضـعید نهـادي ايـران نابسـامان اسـد.
ارزيابي فعاالن اقتصادي در گزارش سال  2016-2017از وضعید حقوق مالكید در ايران،
نمره  3/9از  ( 7بهترين وضعید) اسد .پاسخدهندگان ،وضعید انحـراف در منـابع عمـومي
دولد را  ،3/3پرداخدهاي غیرمعمول و رشوه را  ،3/5استقالل قـوه قضـائیه را  3/5و نقـش
رواب در تصمیمگیـريهـاي مقامـات دولتـي را  3/4از  7ارزيـابي کـردهانـد .براسـاس ايـن
گزارش ،فساد پنجمین مشكل از بین  16مشكل اصلي براي انجام کسبوکار از نگاه فعاالن
اقتصادي ايران ارزيابي شده اسد.6

بررسي شاخصهاي حكمراني 7بانك جهاني در سال  2016نیز گوياي وضعید نامساعد
کشــور در ايــن شــاخص اســد .زيرشــاخصهــاي آن شــامل حــس اظهارنظر(شــهروندان) و
پاســخگويي( 8دولــد) ،ثبــات سیاســي و فقــدان خشــوند ،اثرگــذاري دولــد ،9کیفیــد

مقررات ،10حاکمید قانون 11و کنتـرل فسـاد اسـد .براسـاس ايـن گـزارش ،نمـره ايـران در
هريــك از ايــن زيرشــاخصهــا کــه در محــدوده ( -2/5بــدترين وضــعید) تــا ( 2/5بهتــرين
وضعید) ارزشگذاري ميشوند به ترتیب معـادل -0/95 ، -1/28 ،-0/20 ،-0/91 ،-1/54

1- www.internationalpropertyrightsindex.org
2- Competitiveness Report
3- Diversion of Public Funds
4- Wastefulness of Government Spending
5- Favoritism in Decisions of Government Officials
6- www.weforum.org
7- Governance Indicators
8- Voice and Accountability
 :Government Effectiveness -9اين شاخص منعك کننده درک از کیفید خدمات عمـومي دولـد ،درجـه
استقالل از فشارهاي سیاسي ،کیفید پیادهسازي سیاسدها و اعتبار تعهدات دولد به چنین سیاسدهايي اسد.
10- Regulatory Quality
11- Rule of Law
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و  -0/61برآورد شدهاند .مروري بر اين شاخصها از اولین سـال محاسـبه تـاکنون ،نشـان از
وضعید نامناسب کشور در طول اين سالها دارد.1

شــراي مملــو از فســاد در کشــور کــه برخــي از مصــاديس آن برشــمرده شــد ،محــی
کسبوکار را متاثر ساخته اسد .بررسي محی کسبوکـار کشـور طـي سـالهـاي گذشـته
حاکي از عدم وجود شراي مناسـب بـراي ورود بخـش خصوصـي واقعـي بـه فعالیـدهـاي

اقتصادي بوده اسد بهطوريکه براساس گزارش انجام کسبوکار 2بانـك جهـاني در سـال
 2017که به ارزيابي محی کسبوکار کشورها ميپـردازد ،ايـران جايگـاه مناسـبي در بـین
کشورهاي مورد بررسي ندارد و در ارزيابيها از  100نمـره (بهتـرين وضـعید) تنهـا 57/26
نمره کسب کرده که رتبه  120را در بین  190به خود اختصاص داده اسد.3
گزارش پايش محی کسب وکار مرکز پژوهشهاي مجل

نیز که با نگـاهي بـومي بـه

مشــكالت کســبوکــار کشــور نگــاه مــيکنــد در بهــار  1395از  264تشــكل اقتصــادي در
خصوص وضعید محی کسبوکار نظرسنجي کـرده اسـد .طبـس ايـن نظرسـنجي ،فعـاالن
اقتصادي نمره  5/97را از ( 10بدترين ارزيابي) به محی کسبوکـار کشـور دادهانـد .طبـس
اين گزارش ،وجود مفاسد اقتصـادي در دسـتگاههـاي حكـومتي بـه عنـوان سـومین مشـكل
فعاالن اقتصادي ارزيابي شده اسد (مرکز پژوهشهاي مجل  ،1395 ،ص 1و.)8
فضاي مملو از فساد با اثرگذاري بر محی کسـبوکـار ،امنیـد حقـوق مالكیـد و بـاال
بردن هزينههاي مبادله ،مانع حضور بخش خصوصي واقعي در کشور طي اين سـالهـا شـده
اسد که در ادامه شواهد آن ارائه خواهد شد.
الف -نحوه گذاریها
نحوه واگذاريها طي اجراي برنامه خصوصيسازي ،خود مـانعي جـدي بـراي ورود بخـش
خصوصي مولد در اقتصاد بوده اسد .دولد در اجراي سیاسدهاي کلي اصل  44به داليلي
نظیــر واگــذاري در جهــد کســب درآمــد ،واگــذاري در راســتاي رد ديــون بــدون لحــاظ
توانمنديهاي خريداران ،واگذاري به شبه دولتـيهـا بـا اسـم خصوصـيسـازي و ...از مسـیر
اصلي خصوصيسازي که مشارکد بخش خصوصي مولد اسد ،منحرف شده اسد.
1-www.worldbank.org
2- Doing Business
3-www.doingbusiness.org
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گـزارش عملكـرد ســازمان خصوصـيسـازي در ســال  1394از جملـه ايـرادات وارد بــر
عملكرد خصوصيسازي در کشور را ماهید خريـداران سـهام واگـذار شـده و سـهم پـايین
بخش خصوصي واقعي عنوان ميکند .اين سهم از سال  1380تا پايان  ،1394تنها 18درصـد
بوده اسد در حالي که سهم نهادهاي نظامي ،نهادهاي عمومي غیردولتي ،نهادهـاي انقـالب
اسالمي و ...از کل واگذاريها در دوره  1380تا پايان  46 ،1394درصد اعـالم شـده اسـد
(سازمان خصوصيسازي ،1395 ،ص .)22
همچنــین همــانطور کــه در نحــوه واگــذاري دولــدهــاي طبیعــي اشــاره شــد ،يكــي از
انگیزههاي دولد در ايران نیز کسب درآمد ناشي از واگـذاريهـا بـوده اسـد در حـاليکـه
نكتهاي که در فرآيند خصوصـي سـازي بايـد بـه آن توجـه کـرد ،پرهیـز از رويكـرد کسـب
درآمد صرف اسد ،زيرا در اين حالد واگذاريها تنها ابزاري براي آزاد شدن منـابع بـراي
دولد خواهد بود و توجهي به فاکتورهاي اساسي ديگر براي انتخاب خريدار نميشود.
گزارش توسـعه جهـاني سـال ،1993مسـئوالن و مجريـان برنامـه خصوصـيسـازي را از
اجراي اين سیاسد به هدف اصلي کسب درآمد برحـذر داشـته (مـومني ،1384 ،ص ،)179
اما در کشور همواره کسب درآمد و تسويه بدهيها از رويكردهاي اصلي بوده اسد.
بر اساس گزارش عملكرد سازمان خصوصيسازي از سال  1380تا آذر سـال 21 ،1395
درصد از واگذاري ها در قالب رد ديون بـه اشـخاص حقیقـي يـا حقـوقي طلبكـار از دولـد
اختصاص يافته اسد .1با وجود اينکه شـراي ويـژهاي بـراي واگـذاري بابـد رد ديـون در
قانون ديده شده اسد اما بي توجه به قانون و توانمندي هاي طلبكاران از دولد در اين نـوخ
واگذاري ،هدف اصلي حـل و فصـل بـدهيهـاي دولـد اسـد و هـر سـاله در بودجـههـاي
سنواتي ،مشاهده ميشود که بخشي از واگذاريها به هدف تسويه بدهيهاي دولد صورت
ميگیرد .اين نوخ واگذاري ارتبـا معنـاداري بـا اهـداف اصـلي خصوصـيسـازي نـدارد و
دولد براي تسويه بدهيهاي خود ،اقـدام بـه واگـذاريهـايي مـيکنـد کـه لزومـا منجـر بـه
مشارکد بخش خصوصي واقعي و ارتقاي بهرهوري نميشود.
دو عامل وضعید محی کسبوکار در کشور و نحوه واگـذاريهـاي دولـد منجـر بـه
شكسد در دستیابي به هدف تقويد نقـش و سـهم بخـش خصوصـي مولـد و واقعـي شـده
اسد .سیاسد خصوصيسازي با انگیزه کاهش اندازه دولد ،محـدود سـاختن فعالیـدهـاي
1- www.ipo
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تصديگرانه آن و تقويد نقش بخش خصوصي در دستور کار قـرار گرفـد ،امـا آنچـه در
عمل اتفاق افتاد با آنچه موردانتظار بود فاصله زيادي داشد.
بررسي بودجههاي سنواتي از چند سال قبـل از اجـراي برنامـه خصوصـيسـازي تـا  1393نشـان
ميدهد که سالهايي که واگذاريها شدت گرفته ،سهم بودجـه شـرکدهـاي دولتـي ،بانـكهـا و
موسسات انتفاعي وابسته به دولد به بودجه کل افزايش داشته اسد .ايـن شـاخص در سـال  1366و
قبل از جدي شدن برنامه خصوصيسازي در کشور 53 ،درصد بـوده کـه در سـال 1368کـه اولـین
سال برنامه اول توسعه اسد به  56درصد و در سـال 1384کـه قـانون سیاسـدهـاي کلـي اصـل 44
ابالح شد به  66درصد افزايش داشته اسد .در سالهاي  1391تا  1393نیز ايـن نسـبد  74درصـد را
نشان ميدهد .با اجراي سیاسد خصوصيسازي انتظار کـاهش سـهم بودجـه شـرکدهـاي دولتـي،
بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولد وجود داشد ،امـا ارتبـاطي بـین تغییـرات سـهم بودجـه
شرکدهاي دولتي در بودجه کل با فرآيند خصوصيسازي ديده نميشود.
همچنین نسبد بودجه شرکدهاي دولتي ،بانكها و موسسات انتفاعي وابسته بـه دولـد
به تولید ناخالص داخلي طي دوره مورد بررسي روند صعودي داشـته اسـد .ايـن نسـبد در
سال 1368و با پايان جنگ 21 ،درصد بوده که در سـال 1384کـه خصوصـيسـازي شـتاب
گرفد به  53درصد و در سال  1393به  55درصد رسیده اسد .عالوه بر اين ،بررسي نسبد
بودجه عمومي به تولید ناخالص داخلي طي اين دوره نیز عالمتي مبني بر دستیابي بـه هـدف
کاهش اندازه دولد و تقويد سهم بخش خصوصي در اقتصاد را نشان نميدهد.
نمودار ( :)1نسبتهای بودجه و اجزای آن به تولید ناخالص داخهی (درصد)

* تولید ناخالص داخهی سالهای  1392و  1393از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی استخراج شده است.

منبع :قوانین بودجه مرکز پژوهشهای مجهس و سریهای زمانی بانک مرکزی
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 -2-1-5ارتقای بهره ری
از ديگر اهدافي که با اتكا به آن بحث خصوصيسازي بـین مسـئوالن کشـور پررنـگ شـد،
بهرهوري پايین در شرکدهاي دولتي بود و اينگونه استدالل شد که واگذاري شرکدهـا و
بنگاههاي دولتي به بخش خصوصـي منجـر بـه بهبـود بهـرهوري مـيشـود .بررسـي شـاخص
بهرهوري کل عوامل تولید حاکي از آن اسد که در سطح کالن ،خصوصيسازي موفقیـد
قابل توجهي در بهبود اين شاخص نداشته اسد.
همانطور که اشاره شد ،خصوصيسازي در دولدهاي طبیعـي بـه داليـل عديـده منـتج بـه
بهبود بهرهوري در حد مورد انتظار نميشود .با توجه به اينكه واگذاريهـا در کشـور اغلـب بـا
انگیزههاي رانتـي و کسـب درآمـد و بیشـتر بـه شـبهدولتـيهـا صـورت گرفتـه و تضـمینهـا و
نظارتهاي الزم بر شرکدهاي واگذار شده اعمال نشده اسد ،همچنین از آنجـا کـه در يـك
فضاي رانتي تمايلي به نوآوري و متعاقبا ارتقاي کارايي وجود ندارد و بدون ايـن اقـدامات نیـز
کسب سود امكانپذير اسد ،دستیابي به هدف بهبود بهرهوري به عنوان يكي از اهداف اصـلي
اين سیاسد چندان محقس نشده و تنها شاهد بهبودهاي جزئي در برخي سالها بودهايـم و حتـي
در بعضي سالها افد اين شاخص را هم داشتهايم .به عبارت ديگر ،رشـد معنـادار در شـاخص
بهرهوري کل عوامل با اجراي سیاسد خصوصيسازي محقس نشده اسد.
نمودار ( :)2شاخص بهرهوری کل عوامل تولید (سال پایه)1383 :

منبع :گزارش شاخصهای بهرهوری سازمان مهی بهرهوری (بهمن )1393
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در سطح خرد نیز برخي ادعا ميکننـد کـه شـرکدهـاي واگـذار شـده داراي بهـرهوري
باالتري نسبد به قبل شدهاند ،اما در مطالعات مختلفي ايـن شـاخص در بنگـاههـاي واگـذار
شده بررسي شده و اغلب عك

اين ادعا را ثابد ميکنند و يا تفاوت معناداري بـین قبـل از

خصوصيسازي و بعد از آن را نشـان نمـيدهنـد .همچنـین حتـي اگـر کـارايي در برخـي از
شرکدهاي خصوصيشده بهبود يافته باشد بايد بررسيهـاي عمیـستـري صـورت گیـرد تـا
مشخص شود آيا به راستي اين بهبـود در راسـتاي عملكـرد مناسـبتـر بـوده يـا تنهـا در اثـر
افزايش قیمدها وعواملي از اين دسد بوده اسد .به طور مثال ،در مطالعهاي کـه بـه تحلیـل
خرد عملكرد سیاسد خصوصيسازي براساس شـاخصهـاي مـالي و عملیـاتي  31شـرکد
واگذار شده از طريس بورس طي سالهاي  1368تا  1374پرداخته ،گسترش حجم فـروش و
افزايش سودآوري در اين شرکدها را تائید ميکند ،اما شـاخص عملكـرد تولیـد و درصـد
استفاده از ظرفیدهاي تولیدي نشان از عدم استفاده از امكانات بالقوه تولید دارد که برآينـد
اين دو مويد آن اسد که افزايش حجم فروش و سود نه تنها در نتیجـه افـزايش تولیـد و آن
هم نه به دلیل خصوصيسازي ،بلكه به واسطه افزايش سطح قیمـدهـا و تـورم موجـود طـي
سالهاي اجراي خصوصيسازي بوده اسد (کمیجاني ،1382 ،ص .)257

 -3-1-5بهبود نالمت مال د لت (کاهش کسری بودجه)
هدف سوم مورد بررسي در اين مطالعه ،بهبود سالمد مالي و حـل و فصـل مشـكل کسـري
بودجه به واسطه اجراي سیاسد خصوصيسازي اسد .همانطور که توضیح داده شد ،آنچـه
در عمل در کشورهاي با نظم دسترسي محدود اتفاق ميافتد ،متفاوت اسد.
در دولد هاي طبیعي تمايل به انجام هزينه و سرمايهگذاري هايي که مضمون توسعه-
اي ندارد ،اما ائـتالف غالـب را راضـي نگـه مـي دارد ،بـاال اسـد و دولـدهـا در چنـین
جوامعي در راستاي کاهش هزينه ها و بهبود اوضاخ مالي اقـدامات الزم را انجـام نمـي-
دهند .در چنین شرايطي منابع آزادشده ناشي از خصوصـي سـازي در همـین مسـیر قـرار
مي گیرد .ايران نیز از اين قاعده مستثنا نیسد و حتي در دوران هايي که کشـور بـا وفـور
درآمدهاي نفتي همراه بوده ،دسداندازي غیرمتعـارف بـه منـابع درآمـدي نیـز بیشـتر و
کشور با کسريهاي بودجه بزرگ تر همراه شده اسد .از اين رو نمي توان انتظار داشد
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که خصوصي سازي با شیوه اي که در کشور صورت مي گیـرد ،بتوانـد اصـالحاتي را در
وضعید مالي دولد صورت دهد.
نمودار ( :)3کسری بودجه دولت(میهیارد ریال -به قیمتهای جاری)

منبع :سریهای زمانی بانک مرکزی و نماگرهای اقتصادی

 -6نصییهگیری پیشجهادهای نیانص
در اين مطالعه در چارچوب نظم اجتماعي نورث ،والی و وينگاسـد ،نشـان داده شـد کـه
خصوصيسازي در کشورهاي با نظم دسترسي محدود و با تمايالت رانتي گسترده به طـرق
مختلف منتج به اهداف وعده داده شده توس نئوکالسیكها ،شـامل تقويـد نقـش بخـش
خصوصي مولد ،افزايش بهرهوري و بهبود اوضاخ مالي دولد نميشود.
مطالعه موردي ايران و نتايج حاصل از خصوصيسازي طي سالهاي اخیر نیز گوياي آن
اسد که خصوصيسازي در کشور با آنچه انتظار ميرفد فاصله زيادي داشته اسد .دولـد
ايران با کارکردهاي دولد طبیعي و رفتارهاي مبتني بر راند ،مانع دستیابي به اهـداف مـورد
مطالعه اين تحقیس شده اسد.
بررسي نتايج حاصل از خصوصيسازي در کشور نشان ميدهد کـه بـا شـعار کوچـك-
سازي دولد و تقويد مشارکد بخش خصوصي در فعالیدهـاي اقتصـادي ،نسـبد بودجـه
شرکدهاي دولتي ،بانك ها و موسسات انتفاعي وابسـته بـه دولـد بـه بودجـه کـل ،رونـدي
افزايشي را طي اين سالها داشته اسد.
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شاخص بهرهوري کل عوامل تولید نیز نشان از آن دارد کـه خصوصـيسـازي موفقیـد قابـل
توجهي در بهبود ايـن شـاخص نداشـته اسـد .در خصـوص بهبـود سـالمد مـالي و حـلوفصـل
مشكل کسري بودجه به واسطه اجراي سیاسد خصوصيسازي در کشور بايد گفد پیادهسـازي
خصوصيسازي در کشور ايران به بهبود اوضاخ مـالي دولـد منجـر نشـده و حتـي در سـالهـاي
شتاب در اجراي خصوصيسازي ،شاهدکسريهاي بودجه فزاينده در دولد هستیم.
در انتها راهكارهاي پیشنهادي براي کشورمان در راستاي پیادهسازي موفس خصوصـيسـازي،
تقويد بخش خصوصي کارآمد و کاهش تصديهاي دولد به شرح ذيل ارائه ميشود:
 مبارزه جدي با فساد سیستمي در کشور از طريس شفافسازي و ايجاد ترتیبـات نهـادي درراستاي پیشگیري از رفتارهاي فسادآلود و راندجويانه
 برنامـهريـزي در راسـتاي توانمندســازي دولـد و بخـش خصوصــي مولـد جهـد حضــوراثربخش در اقتصاد
 بــازآرايي ســاختار نهــادي در جهــد منــافع بخــشهــاي مولــد و افــزايش هزينــه فرصــدفعالیدهاي غیرمولد و مفدخوارگي
 -اولويد دادن به بهبود محی کسبوکار و ايجاد فضاي رقابتي پیش از ادامه فرآيند واگذاريها.

مجابع
الف) فارن
بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايرانwww.cbi.ir :

بیردزال ،نانسي و نلی  ،جان ( ،)1389بررسي واقعیـد آثـار تـوزيعي خصوصـيسـازي در
کشورهاي در حـال توسـعه ،متـرجم :فرهـاد مشـتاق صـفد ،تهـران :انتشـارات فرهنـگ
دهخدا.
چنگ ،هاجون ( ،)1392نیكوکاران نابهکـار ،ترجمـه :میرمحمـود نبـوي و مهـرداد شـهابي،
تهران :انتشارات کتاب آمه.
دفتر بررسيهاي اقتصادي مرکز پژوهشهاي مجل
کارکردها ،مرکز پژوهشهاي مجل .
دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهشهاي مجل
در بهار  ،1395مرکز پژوهشهاي مجل .

( ،)1379خصوصـيسـازي ،مفـاهیم و
( ،)1395پايش محی کسبوکـار ايـران
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زماني ،رضا ( ،)1391مطالعه فرآيند توسعه اقتصادي ايران طي يكصد سال اخیر با استفاده از
رهیافــد نظــم اجتمــاعي نــورث ،والــی

و وينگاســد ،رســاله دکتــري دانشــگاه عالمــه

طباطبايي ،دانشكده اقتصاد.
سازمان ملي بهرهوري ايرانwww.nipo.gov.ir :
سازمان خصوصيسازيwww.ipo.ir :

سازمان خصوصيسازي ( ،)1395گزارش عملكرد سازمان خصوصيسازي در سال .1394
کمیجـاني ،اکبـر ،)1382( ،ارزيـابي عملكـرد سیاســد خصوصـي سـازي در ايـران ،تهــران:
معاوند امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
مــومني ،فرشــاد ( ،)1386اقتصــاد ايــران در دوران تعــديل ســاختاري ،تهــران :انتشــارات
نقشونگار.
مومني ،فرشاد و مستوره فطرس (« ،)1389اقتصاد سیاسي فسـاد :رانـد منـابع ،دموکراسـي و
فساد» ،فصلنامه جامعه و اقتصاد25( 7 ،و .147-163 :)26
مومني ،فرشـاد و فرزانـه صـمديان (« ،)1392تـاثیر کیفیـد نهـادي بـر سـازوکارهاي تبـديل
موهبـــد بـــه نفـــرين منـــابع نفتـــي (مطالعـــه مـــوردي ايـــران)» ،فصـــلنامه پژوهشـــنامه
اقتصادي.17-61 :)50(13،

میالني ،علیرضا و اصغر حبیبي (« ،)1395بررسي راند در اقتصاد ايران» ،فصـلنامه مطالعـات
علوم اجتماعي.66-73:.)1(2 ،
نورث ،داگالس ،جان جوزف والی

و باري وينگاسد (« ،)1385چارچوب مفهومي بـراي

تفسیر تاريخ مكتوب بشري» ،مترجم :جعفر خیرخواهان ،فصلنامه اقتصـاد سیاسـي:)3(1 ،
.92-151

نورث ،داگالس ،جانجوزف والی  ،بـاري وينگاسـد و اسـتیون بـيوب ( ،)1395درسـايه
خشوند :سیاسد ،اقتصاد و مسائل توسعه ،مترجمان :محسن میردامادي و محمـد حسـین
نعیميپور ،تهران :نشر روزنه.
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