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 چکیده
و درآمد دولت  یاقتصاد ییبر کارا یخدمات عموم یسازیاثر خصوص یمقاله بررس نیهدف ا

. شودی( استفاده مCGEقابل محاسبه ) یتعادل عموم یالگو کیاز  برای این منظور .باشدیم
 متیق یآزادساز منجر به یدر بخش خدمات عموم یسازیاگر خصوص ،دهدینشان م جینتا

و درآمد دولت  یاقتصاد ییکارا جهیو در نت رودیم نیاز ب ردهم انیبخش شود، ز نیدر ا
وری در بخش خدمات سازی موجب افزایش بهرهضمناً در صورتی که خصوصی .ابدییم شیافزا

عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت 
شود. لیکن اگر با کنار یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی مستقیم

گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کالسیک فاصله 
خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت

دد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی گرموجب کاهش کارایی اقتصادی می
سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی

 این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کالسیک باشد.
وی سووازی، مالکیت دولتی، کارایی اقتصووادی، زیان مرده، الگخصوووصووی کلیدی: هایواژه

 .تعادل عمومی قابل محاسبه
 .JEL: D58 ،H21 ،L32 ،L33 بندیطبقه

                                                 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهیی نویسنده اول در رساله دکتر مستخرج از 1
 نویستده مسئول مکاتبات 
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 مقدمه -1
هوای طوننی، دولت در ایران با انگیزه کمک به اقشوووار کم درآمد، تمایت از طی سوووال

هوای قیمتی، موالکیت بخش خدمات عمومی را هوای تولیودی و جلوگیری از پرشبخش

پذیر و انباشووت بدهی اقدام به ودجه انعطافخود به عهده داشووته و با اتکا به محدودیت ب

 است.گذاری خدمات عمومی به میزانی کمتر از هزینه تمام شده نمودهقیمت

های دولتی و کسووور بودجه مسوووتمر دولت، های اخیر به دلیل ناکارآمدی بنگاهدر سوووال

گذاری بخش خصوصی و واگذاری ها به سمت توسعه سرمایهگذاریگیری سویاستجهت

های بخش دولتی به بخش خصوصی تغییر یافته و قوانینی در این  راستا از فعالیتبرخی 

 های کلی قانون برنامه دوم توسعه واگذاریاست. برای نمونه، یکی از سیاستتصویب شده

موجب که  ی استو خصووصو یتعاون یهابه بخش یبخش دولت یهاتیآن دسوته از فعال

(. همچنین در 2-7دوم توسووعه، بخش سوووم، بند  )قانون برنامه شووودیم هانهیکاهش هز

 یوربهره شیو افزا اییکار یبه منظور ارتقاقانون برنامه سوووم توسووعه مقرر شوود،  3ماده 

و توسعه  یگذاراسووتیکشوور و کارآمد کردن دولت در عرصووه سوو یو انسوان یمنابع ماد

ر د یش دولتبخ یقابل واگذار یهاسهام شرکت ،یو تعاون یخصوص یهابخشی توانمند

 یتعاون یهااست، به بخش یرضروریغ یآنها در بخش دولت تیکه ادامه فعال ییهاشرکت

« ب»گیری هنوز هم ادامه دارد، به طوری که بند این جهت د.وفروخته شوو یو خصوووصوو

 دیو تول تیاز تقوق مالک تیمحترم شمردن و تماقانون برنامه شوشم به موضو   3ماده 

و مشوورو  و عدم مداخله در  یقانون یهااز راه ینیآفرکار و ثروتبه  یثروت و نگاه ارزشوو

اه با همر یدر بخش دولت نینو یدارنظام بنگاه نیو تدو یفعانن اقتصوواد یریگمیتصووم

در  یکه بخش خصوص ییهاتیدر فعال یبخش دولت یبرا دیجد یگذارهیسرما تیممنوع

 ند.ک، اشاره میباشدیانجام آن م قادر به شتریب ییکمتر و کارا نهیرقابت سالم با هز

دهد که عوامل بسیاری در موفقیت و مباتث نظری و تجربیات سوایر کشوورها نشوان می

 سازی در ایرانسازی مشارکت دارند، با این تال برنامه خصوصیشکست برنامه خصوصی

سازی صورت نیازهای نزم برای موفقیت خصووصیبدون مطالعه جامع در خصوو  پیش

دهیم که در چارچوب نظری مکتب اقتصوووادی اسوووت. در این مقواله نشوووان میگرفتوه

تواند باعث دستیابی و یا سازی خدمات عمومی میکالسیک، تحت چه شرایطی خصوصی

ناکامی در رسووویدن به هدف افزایش کارایی اقتصوووادی در ایران شوووود. از آنجا که کلیه 

ن خدمات عمومی هسووتند، لذا های اقتصووادی ایران مشوومول پرداخت یارانه پنهابخش
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در سوواختار تولید، تقاضووا، را تغییرات وسوویعی سووازی بخش خدمات عمومی خصوووصووی

آورد. سووورعت و طبیعت بوجود می هاکلیه بخشگذاری و تجارت اشوووتغوال، سووورموایه

سیستماتیک این تغییرات مبین این واقعیت است که بررسی اثرات تاصله در یک بخش 

اسووتفاده از یک بنابراین . تواند گمراه کننده باشوودها میبخشبه صووورت منفک از سووایر 

تغییرات اقتصادی تاصل از برای درك بهتر  (CGE) 1الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه

. در این الگوها تغییرات باشوودسووازی بخش خدمات عمومی بسوویار مفید میخصوووصووی

املین اقتصوووادی در ها و عسووواختاری اقتصووواد با توجه به وابسوووتگی متقابل بین بخش

 گیرد.چارچوب یک سیستم تعادل عمومی مورد بررسی قرار می

سازی پس از این مقدمه، در بخش دوم مروری اجمالی بر مبانی نظری و ادبیات خصوصی

خواهیم داشوت. در بخش سوم معادنت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه شش بخشی 

پایه آماری الگو در بخش چهارم  طراتی شوووده برای این مطوالعوه معرفی خواهد شووود.

شود. شش سناریوی طراتی شده در این مطالعه، در بخش پنجم معرفی توضیح داده می

سوازی سوناریوها در بخش ششم مورد بررسی و مقایسه گردد. نتایج تاصول از شوبیهمی

 گیری و ارائه پیشنهادها اختصا  دارد.گیرد. بخش آخر به نتیجهقرار می

 سازیو ادبیات خصوصی مبانی نظری -2
ین است. ادر ادبیات اقتصوادی سه دلیل توجیهی برای مداخله دولت در اقتصاد بیان شده

تمایت از تولیدات »و « تفظ تقوق مالکیت»، «جلوگیری از شووکسووت بازار»سووه دلیل، 

تواند در توزه اقتصاد خرد، اقتصاد کالن و اقتصاد باشوند. شوکسوت بازار می، می«داخلی

شود که بازار در بوجود آید. در توزه اقتصواد خرد، شکست بازار وقتی تاصل میتوسوعه 

، انحصوووارات طبیعی، کانهای عمومی، اثرات 2های ناسوووازگار زمانیمواجهوه بوا رجحان

کارگزار، توانایی تخصیص بهینه و کارای  -خارجی، اطالعات نامتقارن و مشوکالت کارفرما

زه اقتصاد کالن ناشی از اشتغال ناقص به دلیل کمبود منابع را ندارد. شوکست بازار در تو

تقاضوای کل است. در توزه اقتصاد توسعه، شکست بازار به دلیل رشد اقتصادی کم و در 

 (. 1932، 9شود )تسینی و همکاراننتیجه ایجاد نابرابری و فقر تاصل می

                                                 
1 Computable General Equilibrium Model 

2 Inconsistent Preferences-Timeقاعده توانند به دلیل بیهای مختلف می: تصومیمات اتخا  شده در زمان

 بودن مطلوبیت انتظاری، با یکدیگر سازگار نباشند.
3 Hosseini et al. 
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 زم برایهای نتفظ تقوق مالکیت به معنی اتترام به مالکیت شوخصوی و ایجاد ضمانت

تواند خود ناقض تقوق مالکیت افراد باشد، با انجام قراردادها است. بدیهی است دولت می

معنا اسوووت. تمایت از تولیدات داخلی از این توال تقوق مالکیت بدون وجود دولت بی

ترین روش، وضوووع تعرفه و عوارض بر واردات باشووود. متداولپذیر میطرق مختلف امکان

های ای( اسوووت. با افزایش قیمت کانهای وارداتی توان رقابتی بخش)ایجواد موانع تعرفه

ای، نظیر صووودور مجوز توان بوا ایجاد موانع غیرتعرفهیوابود. البتوه میداخلی افزایش می

واردات، نیز از تولیدات داخلی تمایت نماید. ایجاد این موانع تنها در صورت وجود دولت 

 عملی است.

های متفاوتی دارند. و  جایگاه دولت در اقتصاد دیدگاهمکاتب مختلف اقتصوادی در خص

 دولتی تیمالک یکه برقرار سمیالیاز مکتب سووسو ریگفت به غ توانیم ،یکل یابیدر ارز

خواهان عدم  ای یمکاتب اقتصوواد ریسووا کند،یم زیرا تجو یاقتصوواد یهادر همه بخش

آن هم غالباً از  ،ییسووتاناآن را محدود به موارد ا ایمداخله دولت در اقتصوواد هسووتند و 

 .ندینمایم ،ییاستانا طیرفع شرا یبرا استیاعمال س قیرط

در « 2انتخاب عمومی»و « 1تقوق مالکیت»در بین نظریات اقتصووادی، دیدگاه دو نظریه 

بازار  یت،نظریه تقوق مالک خصوووو  نقش دولوت در اقتصووواد تائز اهمیت اسوووت. در

ه ب ین نهادهای عمومی به دلیل عدم دسترساسوتانداردی برای قاواوت ارزش است، لیک

باشند. در بنگاه خصوصی در صورت پایین بودن میزان درآمد، ن استاندارد، ناکارآمد میای

یابد. در تالت تدی، فروشووند و قیمت سووهام کاهش میسووهامداران سووهام خود را می

ا از دسووت اسووت بنگاه به تصوواتب افرادی خارج از آن درآید و مدیران کارشووان ر نممک

وجود ندارند، زیرا سوووهامداران  یبودهنود. در بخش عمومی این عامل بازدارندن ناکارآمد

گونه تقوق مالکیت قابل انتقال نیستند. براساس )شهروندان( در بنگاه عمومی دارای هیچ

 هدولتی در مالکیت بخش خصوصی قرار گیرند و ب هایننظریه تقوق مالکیت، اگر سازما

گیری در فرآیند سوویاسووی، ملزم به روبرو شوودن با آزمون قابلیت تصوومیمجای مواجهه با 

 گیرد. سوددهی گردند، جامعه در وضعیت بهتری قرار می

اعتقواد تامیان نظریه انتخاب عمومی، اگر چه نفع شوووخصوووی منجر به ایجاد نتایج  بوه

سانی ررسان است. این آسیبشود، لیکن در تصمیمات سیاسی آسیبمطلوبی در بازار می

                                                 
1 Property Rights Theory 
2 Public Choice Theory 
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دهندگان، کارکنان دولتی و رای 2انهجویرانترفتار و  1مجانی سووواریمسووئله ناشووی از 

ا دهندگان ببیشتر هستند. رای رایسویاسوتمداران اسوت. سویاستمداران به دنبال کسب 

انگیزه کسوووب مزایای ویژه از دولت، در تعقیب تصوووویب قانون مطلوب خود، با یکدیگر 

های دولتی به دنبال تداکار ساختن بودجه و به دنبال ستگاهنمایند. مدیران دائتالف می

 بهباشووند. افزایش بودجه منجر آن بدسووت آوردن قدرت، دسووتمزد و مزایای بیشووتر می

 نهاآهای دولتی و ناکارآمدی افزایش مخارج دولت، تخصویص ناکارای بودجه بین دستگاه

کنندگان بالقوه هند، دریافتدهای دولتی یارانه میشوووود. بوه عالوه، وقتی دسوووتگواهمی

کنند. بنابراین نظریه انتخاب عمومی منابعی را صوورف نبی نمودن برای کسووب یارانه می

 .(2211، 9)استار نیز همانند نظریه تقوق مالکیت مخالف با مالکیت عمومی است

سوازی برگرفته از چندین نگرش مختلف در خصو  کننده خصووصویهای توجیهنظریه

تاثیرگذارترین نگرش مبتنی بر فردگرایی عاری از کنترل اولین و سوووتند. جامعه خوب ه

تر دوم ریشه در نگرش اجتماعی نگرشدولت و پیروی از ساز و کار اقتصاد بازار آزاد است. 

های اجتماعی از طریق اتکای کارانه دارد که نوید بازگرداندن قدرت به گروهسنت محافظه

های مذهبی و سایر ها، گروههای انسانی نظیر خانوادهلبیشوتر در امور اجتماعی به تشوک

ی، اجتماع هایه. با تغییر توازن قدرت سویاسی به نفع گرودهدرا مینهادهای غیرانتفاعی 

شووود، توان دولت در که موجب افزایش مشووارکت مردم در امور سوویاسووی و اجتماعی می

ود، شهزینه مبادله می اتخا  تصومیماتی که موجب سست شدن تقوق مالکیت و افزایش

گردد. ارتقوا  تقوق موالکیوت و کواهش هزینه مبادله عامل موثری بر جذب محودود می

سازی به عنوان سوم به خصوصی نگرش سرمایه است. بازارهای خصوصی و رونق سورمایه

یک اسوتراتژی سویاسوی برای منحرف نمودن تقاضا از دولت به بخش خصوصی و نتیجتاً 

 .(2211)استار،  نگردت، میکاهش بارمالی دول

( و بدتر 2222، 3سازی تقریباً هرگز بدون مشکل نیست )کیکری و نلیسالبته خصووصی

(. زیرا 2211، 2های قابل توجهی شووود )لی و همکارانتواند منجر به شوکسوتاین که می

سووازی دربردارنده تغییر الگوهای اصوولی نهادی، که رفتار و مناسووبات دولتی، خصوووصووی

                                                 
1 Free Rider Problem 
2 Rent-seeking Behavior 
3 Starr 
4 Kikeri & Nellis 
5 Li et al. 
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آور آفرین و چالشتواند مشکلدهد، اسوت. این امر میی و اقتصوادی را شوکل میاجتماع

طور که در مطالعه (. همان2211؛ لی و همکاران، 1339، 1وود و هینینگزبواشووود )گرین

اسووت، کشووور کمونیسووت پیشووین نشووان داده شووده 22سووازی انبوه در خصوووصووی

(. 2212، 2)هم و همکارانتواند منجر به تنزل اقتصوواد ملی شووود سووازی میخصوووصووی

تواند منجر به تغییرات اجتماعی زیادی در کوتاه مدت سوووازی میهمچنین خصووووصوووی

، 9سازی با تعداد زیاد کارگران زائد همراه است )مگینسون و نترگردد، زیرا اغلب خصوصی

، که طی آن کشور اقدام 1331و  1332(. برای ماال در لهسوتان نر  بیکاری بین 2221

(. 2229، 3کالوا-درصود افزایش یافت )شویشینسکی و لوپز 6سوازی نمود، یبه خصووصو

هوای در تملوک دولوت از اجرای سووویاسوووت بنوابراین طبیعی اسوووت کوارکنوان بنگواه

 سازی نگران باشند و در برابر آن مقاومت نمایند.خصوصی

  وثباتی اقتصاد شود، به خصتواند به طور بالقوه باعث بیسازی میبه عالوه، خصووصوی

، 2هنگامی که نابرابری در توزیع درآمد و رفاه به طور معناداری افزایش یابد )اسوووتیگلیتز

ریزی (. برای ماال، اصالتات شوروی سابق به طور ناگهانی چارچوب نهادی برنامه2222

سال در  72مرکزی پیشین را که اجتما  و اقتصاد را از طریق مشت آهنین برای بیش از 

آغاز کرد )تن و  1332سازی انبوه را در سال کست و خصوصیدسوت داشوت، در هم شو

(. هدف این بود که کلیه شووهروندان هر چه سووریعتر با کمترین میزان 2227، 1همکاران

(. اما این نیّت خیر 2229، 7تنش اجتماعی مالک دارایی خصوووصووی گردند )کیم و یلکینا

( GDPلید ناخالص داخلی )تو 1332و  1332های نتوایج خوبی به بار نیاورد. بین سوووال

 1332، تا اکتبر 1331درصود کاهش یافت. بیکاری از تقریباً صفر در انتهای  31روسویه 

درصود رسید، استاندارد زندگی کاهش یافت، نابرابری رشد قابل توجهی نمود  7تقریباً به 

 و درآمد شهروندان کم شد. این شرایط منجر به موفقیت انتخاباتی و قدرت گرفتن مجدد

 (. 1336، 6گردید )گربر و هات 1331تزب کمونیست در 

                                                 
1 Greenwood & Hinings 
2 Hamm et al. 
3 Megginson & Netter 
4 Sheshinski & López-Calva 
5 Stiglitz 
6 Tan et al. 
7 Kim & Yelkina  
8 Gerber & Hout 
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به دلیل اثرات بازتوزیع برگشتی خود  سازیی خصوصیهادر بسیاری از کشورها، سیاست

. در بسوویاری از کشووورها از مالکیت دولتی به عنوان ابزاری اسووتهمورد انتقاد قرار گرفت

یا تمل و نقل ارزان برای قشر  شد، که امکان تهیه آب، انرژیجهت بازتوزیع استفاده می

سووازی مترادف با قطع خصوووصوویدر این کشووورها آورد. لذا را فراهم می امعهفقیرتر ج

سازی خصووصوی(. بنابراین 2226، 1)رولند بازتوزیع بود و موجب نارضوایتی عمومی شود

از دست دادن اهداف  موجبتاکید بیش از تد روی تداکارسوازی سود،  باممکن اسوت 

بدیهی اسوووت نگرانی  ینفعان و کسوووانی که از نتیجه  ارزشووومند دیگر شوووود.اجتماعی 

تواند مانعی در راه بواشوووند میسوووازی مطمئن نمیتغییرات تواصووول از خصووووصوووی

 سازی باشد.خصوصی

آورندگان بدسووت رایبتواند میهایی که به دلیل رانت ،سووازی ممکن اسووتخصوووصووی

ع بوا قدرتی که تاثیر زیادی روی انتخاب هوای  ینفگروه کنود،هوای دولتی ایجواد دارایی

 موجبسازی انبوه در روسیه برای ماال، خصوصی سویاسوت اقتصادی دارند، بوجود آورد.

 استای یک گروه کوچک از گردانندگان بسیار با قدرت کشور شدهدن افسانهشوثروتمند 

رات سوازی در کشوری با نهادهای ضعیف منجر به انحصااگر خصووصوی .(2226)رولند، 

 خصوووصووی بزرد شووود، بسوویار محتمل اسووت که سوویاسووت رقابتی هرگز توسووعه نیابد.

گذارانی که اقدام به تواند باعث خشووم مردم نسووبت به سوویاسووتالذکر میمشووکالت فوق

کار هستند و تمایل به اند، شود. لذا سیاستمداران که  اتاً محافظهسازی نمودهخصووصوی

قعیت خود را دارند، تمایل زیادی برای اجرای تفظ محبوبیوت جهوت تفظ یوا ارتقا  مو

ولتی بودجه زیاد به معنی دمقامات سازی ندارند. از طرفی برای های خصووصیسویاسوت

کنند. موقعیت و اهمیت بیشوتر اسوت. لذا آنها از دوایر اداری خود سرسختانه تمایت می

شتر ی بیسازی در کشورهایسازی این است که نیاز به خصوصیمشوکل اساسی خصوصی

پذیری کمتری دارند. از این رو، دولتی که هایی با شوایستگی و مسئولیتاسوت که دولت

 تواندهای متعلق به خود را خوب اداره کند، اغلب دولتی اسوووت که نمیتوانود بنگواهنمی

  سازی را خوب طراتی و اجرا نماید و اصالتات مکمل را بوجود آورد.خصوصی

مطالعات  نیاز ا یاسووت. برخ ادیز اریدر جهان بسوو یازسوویمطالعات مربوط به خصوووصوو

 دگاهید رینظ یمختلف یهادگاهیاز د یسووازیدارند و به موضووو  خصوووصوو یجنبه نظر

 دگاهید ،یو انتخاب عموم تیهمچون تقوق مالک ییهاهیبا اسوووتفاده از نظر یاقتصووواد

                                                 
1 Roland 
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ی و در امور سیاسبا اتکا به تغییر توازن قدرت سیاسی و افزایش مشارکت مردم  یجتماعا

 دگاهیدولت و د یهانهیبر هز یسوووازیاثر خصووووصووو یبا بررسووو یمال دگاهیاجتماعی، د

 اند.پرداخته یسازمان یهاهیبا استفاده از نظر یتیریمد

 نیب یاقتصادسنج یبا استفاده از الگوها یسازیخصووصو عملکردی، اریدر مطالعات بسو

ور مطالعات با توجه به کش جیاست. نتاتهقرار گرف یمورد بررس یدرون کشور ایو  یکشور

و  نسووونیمگ یماال براسوواس بررسوو یمتفاوت اسووت. برا یگاه یو بخش مورد بررسوو

سازی، ستانده )فروش واقعی(، و آماری با خصوصی صادی(، از لحاظ اقت1333) 1همکاران

های تقسوویم شووده به طور گذاری و پرداختکارایی عملکرد، سووودآوری، مخارج سوورمایه

یابد. عنواداری افزایش و نسوووبوت بودهی به دارایی خالص به طور معناداری کاهش میم

وجود ندارد.  سازیصیآنان شواهدی مبنی بر کاهش اشتغال پس از خصو افتهیبراسواس 

مخارج سووورمایه  دهند،ی(  در مطالعه خود نشوووان م2222) 2و کوسوووت یبوبکر کنیل

بد، اما سودآوری، کارایی، ستانده و نسبت یاشده افزایش معناداری میهای خصوصیبنگاه

 بدهی به دارایی خالص تغییرات معناداری ندارند.

همچون اصووالتات  یعوامل یبه بررسوو یسووازیدر ارتباط با خصوووصوو نیاز محقق یاعده

 یو واگذار دیجد رانیانتصووواب مد ت،یمربوط به کارگزاران و نهادها، رقابت، تمرکز مالک

(  نشوووان 2221) 9و همکاران نسی. به عنوان نمونه زردازندپیم انیبوه خارج تیوموالک

صرف نظر از معیار عملکرد مورد استفاده، منافع عملکرد اقتصادی تنها ناشی از  دهند،یم

است )به این معنی که تغییر مالکیت تنها پس از این که اصالتات  قیسازی عمخصوصی

بیشووتر شووود، موجب عاید شوودن  مرتبط با کارگزاران و نهادها از سووطوآ آسووتانه معینی

اثر معناداری بر  یگردد(. اصوووالتات تغییر مالکیت هرگز به تنهایمنوافع اقتصوووادی می

 تیمحدود یریناپذعملکرد نودارد، اموا هر چه کشووووری از نظر تابع هدف بنگاه، انعطاف

 لبنگاه را کنتر رانیمد ن،یآن مالک قیکه از طر یو قانون یبودجوه بنگاه و چارچوب نهاد

کارگزار( در سوووطح بانتری باشووود، اثر افزایش تغییر -)رابطه کارفرما کنندیو نظوارت م

در تالی که مالکیت  گریتر خواهد بود. به عبارت ددر عملکرد اقتصوووادی مابت تموالکی

 تی( تکا2221) 3و همکاران نیاهمیت دارد، نهادها اهمیت بیشووتری دارند. مطالعه کارل

                                                 
1 Megginson et al. 
2 Boubakri & Cooset 
3 Zinnes et al. 
4 Carlin et al. 
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اثر قدرتمندتری روی کارایی دارد. براسوواس مقایسووه با مالکیت  دردارد که رقابت  نیاز ا

 های(، تمرکز و ترکیب مالکیت، مشووترکاً عملکرد بنگاه1336) 1نیتیکینو  زیو یهاافتهی

دهند. تمرکز مالکیت در دستان یک سهامدار بزرد، خصوصی شده را تحت تاثیر قرار می

بود معنادار عملکرد )براساس کلیه گذاری یا شورکت، با بهجای یک صوندوق سورمایهه ب

انتصاب  دهند،ی( نشان م1333) 2معیارهای عملکرد( همراه اسوت. کالئسونس و ژانکوف

کار همراه است، به ویژه اگر مدیران جدید با بهبود معنادار تاشویه سوود و کارایی نیروی

مدیران توسووط مالکان خصوووصووی انتخاب گردند. مدیران جدید انتصوواب شووده توسووط 

و  .لیکن میزان بهبود کمتر اسووتبخشووند، دوق مالکیت ملی نیز عملکرد را بهبود میصوون

( ، مالکین خارجی به وضوووآ عملکرد 2222) 9و سوووجنار زالیبراسوواس مطالعه ل هبانخر

های گذاری( شرکتگیری شوده توسوط چند روش، شامل سود و سرمایهبلندمدت )اندازه

 شوند. مالکین داخلی موجب بهبود عملکرد نمیبخشند، لیکن خصوصی شده را بهبود می

و در تال  افتهیتوسعه یدر کشورها یسازیاگر چه شوواهد گسوترده از خصووص نیبنابرا

ر و اثرات مابت ب کارایی شیمعمونً منجر به افزا یسازیکه خصوص دهدیتوسعه نشان م

 ژهیوجود، به وم یاقتصوواد یاز نهادها یتابع یسووازیخصوووصوو ریاما تاث ،شووودیجامعه م

)اداره  یتکمران تیفیک ر،یناپذبودجه انعطاف یهاتیقوانون، رقوابوت، محدود تیوتواکم

و فساد در کشور،  یکارگزاران، سوطح دمکراسو نهیشوی. پباشودیمقررات م میامور( و تنظ

و  یرسووم یسوواختار در کشووور دارند. نهادها دیگسووترش تجد زانیبا م یارتباط معنادار

ارها ساخت دیتجد جهیتبر ن یاقابل مالتظه ریتاث یاجتماع ینجارهاها و هسنت یچگونگ

 گذارند.بجای می

 سازی و کارایی اقتصادیخصوصی -2-1

شود، موضو  افزایش سازی مطرآ میمعمونً مهمترین دلیلی که در تمایت از خصووصی

و  یتواند ناشی از تفاوت عملکرد بخش خصوصافزایش کارایی میکارایی اقتصوادی است. 

عمومی، رهایی از بروکراسووی اداری و یا تذف یارانه غیرمسووتقیم پرداختی توسووط دولت 

که از نقطه نظر  کنندی( بحث م1333) 2ینسونمگو دسووزا ( باشود. 3)کاهش زیان مرده

                                                 
1 Weiss & Nikitin 
2 Claessens & Djankov 
3 Lízal & Svejnar 
4 Deadweight Loss 
5 D'Souza & Megginson 
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 سازییشوده از خصوص یخصووصو یهاکنندگان بنگاهمصورف نه تنها یی،مالتظات کارا

 .رددگیمند مها، کل اقتصوواد بهرهکاراتر شوودن بنگاهبلکه با توجه به  شوووند،یمنتفع م

 و ها واقعی گردندهای دولتی به بخش خصوووصووی قیمترود با واگذاری فعالیتانتظار می

موم در مقابل ع یرقابت یمتدر ق یشووتریب یهاانتخاب یشووتر،بازار آزاد و رقابت ب یجادا با

 گیرد.  قرار

در  1وری کلی عواملتفاوتی داشته باشند بهرههای دولتی و خصووصی عملکرد ماگر بنگاه

سووازی آنها متفاوت خواهد بود. همچنین افزایش کارایی اقتصووادی تاصوول از خصوووصووی

های دولتی و خصوووصووی باشوود. اگر دولت، به منظور تواند به دلیل تفاوت اهداف بنگاهمی

ا زایش اشتغال یافزایش رضوایت مردم، بدون توجه به سطوآ تعادلی بازار، اهدافی نظیر اف

کننده و هوا را دنبوال نموایند، این امر با اثرگذاری بر روی مازاد مصووورفکواهش قیموت

شوووود. در این تالت تولیودکننده باعث ایجاد زیان مرده و کاهش کارایی اقتصوووادی می

زینه کارایی ناشی از وضع مالیات، وضع مقررات هنخواهد بود.  2تعادل در بازار بهینه پارتو

توان با اسوووتفاده از مالت های انحصووواری و سوووایر اختالنت بازار را میفعالیتدولتی، 

 (.1333، 2( نشان داد )جیمز و هاینس3)منسوب به آرنولد هاربرگر 9هاربرگر

اسووت. در تالتی که  نشووان داده شووده D(، تقاضووا برای یک کان با منحنی 1در شووکل )

مقدار تعادلی بازار  1qقیمت تعادلی و  1Pمنحنی عرضووه،  1Sوجود ندارد،  1اختالل قیمتی

کننده )میزان ، میزان پرداخت شده توسط مصرفO1AEqکننده است. سطح رفاه مصرف

باشد. از آنجا می 1AEPکننده سطح و مازاد مصرف O1Eq1Pدریافتی توسط تولیدکننده( 

، ، اسووتO1BEq، یعنی 1qکه هزینه کل تولید معادل سووطح زیر منحنی عرضووه تا نقطه 

دهد. مازاد اجتماعی معادل جمع مازاد مصرفمازاد تولیدکننده را نشان می EB1Pسطح 

 باشد.می AEBکننده و تولیدکننده، یعنی 

 

 

                                                 
1 Total Factor Productivity 

2 Pareto optimal :از تخصوویص منابع اسووت که امکان ندارد تخصوویص مجددی از منابع  یتیرتو وضووعاپ ینهبه

 .یک فرد دیگر بدتر گرددصورت گیرد به نحوی که وضعیت یک فرد بهتر شود، بدون این که تداقل وضعیت 
3 Harberger's Triangle 
4 Arnold Harberger 
5 James & Hines 
6 Price Distortion 
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 زیان مرده ناشی از پرداخت یارانه(: 1شکل)
 2(1333) 1منبع: جیمز و هاینس

ل اگر دولوت به عرضوووه کان یارانه پرداخت کند، منحنی عرضوووه به طرف راسوووت منتق

کننده در سوطح مصورف یکسان، قیمت کمتری را میخواهدشود. در این تالت، مصورف

را  2Pکننده برای هر واتد کان قیمت مقدار تعادلی جدید بازار اسووت. مصوورف 2qپردازد. 

یارانه پرداخت  3P2Pکند. را دریافت می 3Pپردازد، در توالی کوه تولیودکننوده قیمت می

به ازای هر واتد فروش است. کل یارانه پرداختی دولت  شده توسط دولت به تولیدکننده

کننده اسووت. رفاه مصوورف BHFCباشوود، که برابر با سووطح می 2HFP3Pمعادل سووطح 

O2AFqکننده ، میزان پرداخت شوده توسط مصرفO2Fq2P  و مازاد مصرف کننده سطح

2AFP 1باشوود. هزینه کل تولید معادل سووطح زیر منحنی عرضووه میS  2تا نقطهq،  یعنی

O2BHq  و میزان دریافتی تولیدکننده معادل سوطحO2Hq3P  اسوت. سووطحHB3P  مازاد

دهد. اگر چه با پرداخت یارانه توسووط دولت، جمع مازاد مصوورفتولیدکننده را نشوان می

کننده و ، از جمع مازاد مصوورفBEFC، به اندازه سووطح AFCکننده و تولیدکننده، یعنی 

باشود، لیکن کل یارانه پرداخت شده خت یارانه بیشوتر میتولیدکننده در تالت عدم پردا

بیشوتر از مقدار مذکور است. بنابراین عماًل به  EHFتوسوط دولت به اندازه سوطح مالث 

                                                 
1 James & Hines 

( مالث هاربرگر در تالت وضع مالیات بر عرضه کان، تعیین سقف قیمت و بازار 1333در مقاله جیمز و هاینس ) 2

 شود.انحصاری نشان داده می

 قیمت

 مقدار

C 

B 

P1 

P2 

q1 q2 

D 

S2 

S1 

A 

E 

F 

G 

O 

P3 
H 
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اسووت. به این مقدار زیان مرده یا بار از مازاد اجتماعی کم شووده EHFاندازه سووطح مالث 

 شود.گفته می 1مازاد

قائل شوود . زیان مرده  9و مارشووالی 2ن مرده هیکسووینزم اسووت تمایز بسوویاری بین زیا

توان نشووان داد کننده در ارتباط اسووت، به طوری که میمارشووالی با مفهوم مازاد مصوورف

کشش است، زیان مرده مارشالی هنگامی که تقاضا کامالً باکشش است یا عرضه کامالً بی

کند و تفاوتی تحلیل مییهای بباشد. اما هیکس وضعیت را با استفاده از منحنیصوفر می

کششی کامل است، دهنده بیشوود هنگامی که منحنی تقاضای مارشالی نشانمتذکر می

است، دارای اثر های نسبی شدهسویاست یا وضعیت اقتصادی که موجب اخالل در قیمت

 .(1339، 3نرسون)آلستون و باشد و این اثر جانشینی یک زیان مرده است جانشینی می

 و درآمد دولت یسازیخصوص -2-2

یابد. از ها همراه باشوود، هزینه دولت کاهش میسووازی با آزادسووازی قیمتاگر خصووصووی

های در تملک دولت به بخش خصووصی، منبع درآمدی برای طرفی، فروش یا اجاره بنگاه

های خصووصی شده نیز درآمد مالیاتی دولت را دولت اسوت. به عالوه اخذ مالیات از بنگاه

دهد. کاهش هزینه ناشی از تذف یارانه از یک طرف و افزایش درآمد دولت از یافزایش م

 شود.طرف دیگر موجب بهبود کسری بودجه و کاهش بدهی دولت )داخلی و خارجی( می

  تصریح یك الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه -3
ازی سمعادنت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه تصریح شده برای بررسی آثار خصوصی

 ییمندان جهت آشناعالقهاست. بخش خدمات عمومی در اقتصاد ایران در زیر آورده شده

 2منشاضیو فی نیمجاورتسبه  توانندیقابل محاسبه م یتعادل عموم یبا الگوها شوتریب

 مراجعه کنند. (1962)

(1) Xi = Ai̅Li
αiKi

(1−αi) 

(2) Vij = aijXj 

(9) Vi = ∑ aijXjj 

                                                 
1 Excess Burden 
2 Hicksian Deadweight Loss 
3 Marshallian Deadweight Loss 
4 Alston & Larson 
5 Mojaver Hosseini &  Fayazmanesh (2006). 
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(3) WL = PNi
δ𝑋i

δLi
= αiPNiXi 

(2) WK = PNi
δ𝑋i

δKi
= (1 − αi)PNiXi 

(1) PNi = PXi(1 − tdi + svi) − ∑ ajiPQjj 

(7) Xi = ATi̅̅ ̅̅ [γiEi
ρti + (1 − γi)DSi

ρti]
1
ρti⁄

 

(6) Ei

DSi
= [

PEi

PDi

1−γi

γi
]

1

ρti−1 

(3) PXiXi = PDiDSi + PEiEi 

(12) PEi = PWEi(1 + tei)ER 

(11) Ei = Ei̅(PWEi πi⁄ )−ρei 

(12) (PQi − CSi)CDi = θi(1 − mps)YH(1 − th) 
(19) YH = YL + β. YENT + REMIT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. ER + HT̅̅ ̅̅ 

(13) YL = ∑ WLLii − LTAX 

(12) LTAX = ∑ twLWLLii 

(11) YENT = ∑ WKKii + GENT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − ENTTAX + ENTSAV 

(17) ENTTAX = tent(∑ WKKii + GENT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

(16) ENTSAV = sent(∑ WKKii + GENT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − ENTTAX) 

(13) Qi = ASi̅̅ ̅̅ [δiMi
−ρci + (1 − δi)DDi

−ρci]
−1

ρci⁄ 

(22) Mi

DDi
= [

PMi

PDi

1−δi

δi
]

−1

1+ρci 

(21) PQiQi = PDiDDi + PMiMi 

(22) PMi = PWMi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (1 + tmi)ER 

(29) Qi = CDi + Vi + GDi + IDi 

(23) GDi = ϑiGD̅̅ ̅̅ 

(22) IDi = ∑ bijDKjj 

(21) PKiDKi = iINVEST 

(27) PKi = ∑ bjiPQjj 

(26) SAVINGS = HSAV + GOVSAV+ FSAV̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + ENTSAV 

(23) HSAV = mps. YH(1 − th) 

(92) GR = TARIFF − SUB + DTAX + HTAX + LTAX 
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+ENTTAX + (1 − β)YENT + FSAV̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. ER 
(91) TARIFF = (∑ tmiPWMi

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ Mii ). ER 

(92) SUB = (∑ teiPWEiEii ). ER 

(99) DTAX = ∑ tdiXiPXii 

(93) TSV = ∑ sviXiPXii 

(92) HTAX = th. YH 

(91) GR = ∑ PQiGDii + GOVSAV + GENT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + HT̅̅ ̅̅ + ∑ csiCDii 

(97) NGNP = ∑ PNiXii + DTAX+ TARIFF − SUB 

(96) RGNP = ∑ (CDi + IDi + GDi + Ei −Mi)i 

(93) P̅ = NGNP RGNP⁄ 

(32) ∑ Lii = L̅ 

(31) ∑ Kii = K̅ 

(32) DSi = DDi 

(39) ∑ PWMi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ Mii = ∑ PWEiEii + FSAV̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + REMIT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

(33) SAVINGS = INVEST 

 :1متغیرهای درونزا -

زا متغیری اسووت که در زا هسووتند. متغیر دروندر هر الگو یک دسووته از متغیرها درون

شووود. برای ماال، اگر سووطح تقاضووای نهایی از طریق گو یا با تل الگو تعیین میدرون ال

زا در الگوی زا خواهد بود. متغیرهای درونتل الگو به دسوت آید، تقاضا یک متغیر درون

 تصریح شده در این مطالعه مطابق زیر است:

i= CD مصرف خانوارها i= DD  در بازار داخل داخلیتقاضای کانی 

i= DK گذاری توسط بخش مقصدرمایهس i= DS در بازار داخل یعرضه کانی داخل 

= DTAX مالیات بر ارزش افزوده i= E صادرات 

= ENTSAV انداز بنگاهپس = ENTTAX مالیات بر درآمد بنگاه 

i= GD تقاضای دولت = GOVSAV انداز دولتپس 

= GR درآمد دولت = HSAV انداز خانوارهاپس 

= HTAX ر درآمد خانوارهامالیات ب i= ID گذاری توسط بخش مبداسرمایه 

                                                 
1 Endogenous Variables 
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= INVEST گذاری کلسرمایه i= K نهاده سرمایه 

i= L نهاده کار = LTAX مالیات بر دستمزد 

i= M واردات = NGNP تولید ناخالص ملی اسمی 

 قیمت داخلی کانی تولید داخل GNP i= PDتعدیل کننده   =

i= PE یقیمت داخلی کانی صادرات i= PK قیمت یک واتد سرمایه 

i= PM قیمت داخلی کانی وارداتی i= PN دهنقیمت خالص ستا 

i= PQ  قیمت کانی مرکبiQ i= PWE  کانی صادراتیخارجی قیمت 

i= PX دهنقیمت ستا i= Q جذب 

= RGNP تولید ناخالص ملی واقعی = SAVINGS انداز کلپس 

= SUB پرداختی به صادرات یارانه  = TARIFF تعرفه بر واردات 

= TSV یارانه پرداختی به ارزش افزوده i= V ی کلاتقاضای واسطه 

= Vij  تقاضا برای نهادهi  در بخشj K= W بهره 

L= W دستمزد i= X دهنستا 

= YENT درآمد خالص بنگاه = YH درآمد ناخالص خانوارها 

= YL کاردرآمد خالص نیروی  

 :1زامتغیرهای برون -

یف زا بنا به تعرزا هسوووتند. متغیر بروناز متغیرهای یک الگو، متغیرهای برون گروه دیگر

متغیری اسوووت که مقدار آن به صوووورت علّی، مسوووتقل از سوووایر متغیرهای الگو تعیین 

زا خارج از سووویسوووتم تحت مطالعه تعیین گردد. بوه عبوارت دیگر مقدار متغیر برونمی

یر در یک الگو بستگی به رابطه علّی تبیین شده زا بودن یک متغزا یا برونشوود. درونمی

 باشد:زا به شرآ زیر میدارد. در الگوی تصریح شده در این مطالعه متغیرهای برون

= ER نر  ارز  FSAV̅̅ ̅̅ ̅̅  انداز بخش خارجپس = ̅

GD̅̅ GENT̅̅              مصرف واقعی کل دولت = ̅̅ ̅̅ ̅̅  هاهای انتقالی دولت به بنگاهپرداخت = ̅̅

HT̅̅  عرضه سرمایه = K̅   های انتقالی دولت به خانوارهاختپردا = ̅̅

L̅ = کارعرضه نیروی                         PWMi
̅̅ ̅̅ ̅̅  قیمت خارجی کانی وارداتی = ̅̅

RENIT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   iمتوسط قیمت جهانی کانی  = i      خالص وجوه دریافتی از خارج = ̅

                                                 
1 Exogenous Variables 

P
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 پارامترها: -

که اکاراً با استفاده از اطالعات سال پایه محاسبه  پارامترها، مقادیر ثابت در الگو هسوتند،

 است:پارامترهای الگوی تصریح شده در این مطالعه در زیر آورده شده شوند.می

ija =  تقاضا برای نهادهi  جهت تولید یک واتد کانیj 

Ai̅ = ضریب تکنولوژی ASi̅̅  القضریب انت = ̅̅

ATi̅̅  پارامتر انتقال = ̅̅

ij= b ی ابرای کانی سرمایه تقاضاi ثابت در بخش  گذاریبه ازای یک واتد سرمایهj 

i= cs مصرف خانوارها از کانی  نر  یارانه پرداختی بهi 

Ei̅ = ضریب ثابت تقاضا برای صادرات = mps انداز خانوارهانر  پس 

= sent انداز بنگاهنر  پس i= sv   بر ارزش افزوده یارانهنر 

i= te   به صادرات ارانهینر = tent نر  مالیات بر درآمد بنگاه  

= th نر  مالیات بر درآمد خانوارها i= tm نر  تعرفه بر واردات 

L= tw نر  مالیات بر دستمزد =  هاسهم خانوارها از درآمد خالص بنگاه  

i=   سهم کانی وارداتی در کانی مرکبQi 

i=   از ستانده تی صادراسهم کانیiX 

i=  گذاری توسط بخش سهم سرمایهi 

i=  سهم مخارج خانوارها ie=  کشش قیمتی تقاضا برای صادرات 

ic=  کشش جانشینی کانی داخلی و وارداتی، σci = 1 (1 + ρci)⁄ 

it=   تیصادراکشش جانشینی کانی تولید داخل و ،σti = 1 (ρti − 1)⁄ 

i=  سهم مخارج دولت 

 گو پایه آماری ال -4
پایه آماری الگوهای تعادل عمومی قابل محاسووبه، ماتریس تسووابداری اجتماعی اسووت. 

. دیآیاز جدول داده سووتانده به دسووت م یاجتماع یتسووابدار سیاطالعات ماتر بیشووتر

. شوندیم یبنددسووته یآمارمهیو ن یجداول داده سوتانده معمونً به دو نو  جداول آمار

 ،یبر ارقام ثبت یاسوووت که اطالعات مندرج در آن مبتن یلجداو ،یمنظور از جداول آمار

 یبخش ،یآمارمهیاست. اما در جداول ن یمال یاهو صورت یآمار یهاطرآ ها،یسرشمار

و  بیو با اسووتفاده از ضوورا یکیتکن یهااز اطالعات جداول داده سووتانده بر اسوواس روش

معموًن  رانیداده ستانده در ا جدول هی. تهگرددیم هیته هیسال پا یاطالعات جداول آمار
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صورت  ران،یا مارو مرکز آ رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز ،یتوسوط دو مرجع رسم

مربوط به سال  یشده توسط بانک مرکز هیته یجدول داده ستانده آمار نی. آخرردیگیم

 همزمان با ی. البته بانک مرکزباشوودیم 1962مربوط به سووال  رانیو مرکز آمار ا 1976

(، جهت 1969=122) هیسووال پا یبر مبنا یمل یهاتسوواب یزمان یمجموعه سوور هیته

جداول داده  هینسووبت به ته ،یمل یهاآمار تسوواب لیفصووو کنترل سووطح ت یهماهنگ

 یهااقدام نمود. به عالوه مرکز پژوهش یرآماریبه صورت غ 1969سال  یستانده اقتصاد

 یهارا با استفاده از تساب رانای آمار مرکز 1962 سوال سوتاندهجدول داده  زیمجلس ن

 است.نموده روزشده، به  لیتعد RAS، با روش 1932مرکز مذکور در سال  یمل

 یطرات یتعادل عموم یالگو یآمار هیمطالعه پا نیکه در ا یاجتماع یتسوابدار سیماتر

قرار  یبه خدمات عموم یپرداخت ارانهیاثرات تواصووول از تودف  یبررسووو یشوووده برا

مجلس  یهاشووده توسووط مرکز پژوهش هیبر جدول داده سووتانده ته یمبتن ،سووتاگرفته

 ششدر سطح  لیتحل. باشدیسوال م نیدر ا رانیا یمل یهاو تسواب 1932سوال  یبرا

 ،یصووونعت و معدن، خدمات عموم ،یعیخوام و گواز طبنفوت ،یکشووواورز نبخش عمود

ای خدمات سووطهاز آنجا که مصوورف نهایی و وا .ردیگیسوواختمان و خدمات صووورت م

باشود، لذا ابتدا ارزش واقعی خدمات عمومی تعیین و سسس با عمومی مشومول یارانه می

توجوه به متوسوووط قیمت فروش خدمات عمومی، یارانه پنهان پرداختی محاسوووبه و در 

گردد. در خصوووو  میزان یارانه پنهان خدمات عمومی جودول داده سوووتانده اعمال می

قیمت واقعی خدمات عمومی مشوووخص نیسوووت. برای ماال توافقی وجود ندارد، چرا که 

نامه شماره را در تصویب 1961هیئت وزیران قیمت آزاد هر کیلوواتسواعت برق در سوال 

نامه شوووماره ریال و در تصوووویب 721برابر  26/11/1961مور  ه 93292/ت139297

سووت ریال اعالم کرد. این در تالی ا 636معادل  22/2/1967مور  ه 93292/ت61131

که متوسوط قیمت فروش برق به ازای هر کیلوواتساعت بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه 

هووای تحول اقتصووووادی در مصووووبووه شوووموواره رئویوس جمهور در کووارگروه طرآ

ریال تعیین گردید. در خصو  آب  322برابر  27/3/1963ن مور  32396/ت213662

اسووت که ارزش واقعی رض شوودهو گاز نیز همین عدم توافق وجود دارد. در این مطالعه ف

 خدمات عمومی دو برابر قیمت فروش آن باشد.
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 طراحی سناریوها -5
با آزادسازی قیمت در این  یخدمات عموم سازیشوود خصوصیدر این مطالعه فرض می

. در گیردیقرار م یمورد بررسوو ویتحت شووش سووناربخش همراه باشوود و نتایج تاصووله 

 ارانهی 2ی وی. در سووونارشوووودیتذف م ییرف نهابه مصووو یپرداخت ارانهی 1ی ویسووونار

 یپرداخت ارانهیاز تذف توامان  ی. اثرات ناشگرددیقطع م یابه مصورف واسطه یپرداخت

 .شودینشان داده م 9ی ویدر سنار یاو مصرف واسطه یینها مصرفبه 

وری سوورمایه در دو بخش دولتی و (، بهره1969) 1نیا و محمدیبراسوواس مطالعه طیب

صوی ایران از لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد، که این موضووو  بیانگر خصوو

های اقتصادی کشور و رفع موانع آن اسوت که بدون انجام اصوالتات ساختاری در عرصه

های سازی و واگذاری فعالیتگذاری بخش خصووصوی، اجرای سیاست خصوصیسورمایه

د انتظار از اجرای این سوویاسووت را محقق اقتصووادی دولت به بخش غیردولتی، نتایج مور

( نیز 1961) 2شود. مجاورتسینیکند و موجب تسوریع در رشد اقتصادی کشور نمینمی

ده کننو بررسی عوامل تعیین وری در بخش صنعتبرآورد بهره»ای تحت عنوان در مطالعه

خش بی صوونعتهای وری بنگاهبهرهرسوود که به این نتیجه می« هاآن به تفکیک زیربخش

 ردامعنا از لحاظ آماری تفاوت ولی این ،بیشتر از بخش دولتی است درصد 3/3خصووصی 

صرف نظر از مطالعات فوق، همسو با متفکرانی که معتقدند با خصوصی نمودن  باشد.مین

کنیم به واسوووطه فرض می 3ی ویدر سوووناریابد، ها افزایش میوری آنها، بهرهفعوالیت

مومی و تذف یارانه پرداختی به مصووورف نهایی و سوووازی بخش خدمات عخصووووصوووی

 افزایش یابد. % 2وری کلی عوامل در بخش مذکور ای تولیدات این بخش، بهرهواسطه

به  یپرداخت ارانهیبه خانوارها در صوووورت تذف توامان  میمسوووتق ارانهیپرداخت  ریتواث

خام خش نفت. اگر چه بشودیم یبررس 2 یویدر سنار ،یاو مصرف واسطه ییمصرف نها

 یراب یکم تیآن قابل هیاسوت و سرما رانیدر اقتصواد ا یارهیبخش جز کی یعیو گاز طب

انتقال و صادرات  تیگاز تابع محدود دراتصوا یها را دارد و از طرفبخش ریانتقال به سوا

 ی، همسو با چارچوب نظر2 یال 1 یوهایدر سنار کنیاپک اسوت، ل ماتینفت تابع تصوم

 یتیمحدود زیآزاد است و ن هابخش نیعوامل ب ییکه جا به جا ودشویفرض م ک،یکالسو

فرض  تذفبا  1 یویوجود ندارد. آنگاه در سنار یعیخام و گاز طبصادرات نفت نهیدر زم

                                                 
1 Taiebnia & Mohamadi (2004) 
2 Mojaver Hosseini (2002) 
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 یواقع یایدر دن یسووازیخصوووصوو جیکه نتا میدهینشووان م هیآزاد سوورما ییجا به جا

 باشد. کیاقتصاد کالس یرمورد انتظار در چارچوب نظ جیمتفاوت از نتا تواندیم

 مقایسه اثرات کالن اقتصادی سناریوها -6
( اثرات کالن اقتصوووادی توذف یارانه خدمات عمومی پرداختی را به تفکیک 1جودول )

دهد. مهمترین نتیجه قابل مشوواهده، افزایش تولید سووناریوهای مورد بررسووی نشووان می

اقتصووادی، ناشووی از تذف یارانه  ناخالص داخلی واقعی، یا به عبارت دیگر افزایش کارایی

خام و گاز نفت هایبخشکه در آن سرمایه در  1در تمامی سوناریوها، به غیر از سناریوی 

باشووود، طبیعی و نیز خدمات عمومی قابلیت جا به جایی ندارد و منحصووور به بخش می

تواند مانع رسیدن به هدف افزایش است. به دیگر سخن، دور شدن از فروض کالسیک می

 سازی شود.کارایی اقتصادی در اجرای سیاست کاهش اخالل قیمتی و خصوصی

 ی )درصد(خدمات عموم ارانهیحذف  یاثرات کالن اقتصاد (:1)جدول 
 1 2 3 9 2 1 سناریو

 -GNP 22/12 32/2 22/19 72/12 32/19 22/2کننده تعدیل
 92/9 29/23 71/22 79/23 22/22 12/2 درآمد دولت

 32/23 76/91 67/29 27/23 63/31 67/6 انداز دولتپس
 -31/3 36/11 21/19 79/3 -31/2 21/13 درآمد خانوار

 -37/2 31/13 22/11 12/12 -92/2 22/17 انداز خانوارپس
 21/1 31/22 67/92 69/23 23/12 31/16 انداز کلپس

 12/1 99/3 99/11 19/3 21/2 11/6 صادرات )واقعی(
 21/1 96/19 61/12 72/19 32/9 92/11 واردات )واقعی(
 -23/2 27/2 22/1 61/2 39/2 96/2 ستانده )واقعی(
 -32/2 36/2 23/1 72/2 22/2 92/2 جذب )واقعی(

GDP )11/2 13/1 39/2 77/1 72/2 23/1 )واقعی- 
GDP )12/1 22/12 93/16 22/12 27/9 23/19 )اسمی- 

 ات عمومی: تذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی خدم1سناریوی 
 ای خدمات عمومی: تذف یارانه پرداختی به مصرف واسطه2سناریوی 
 (1+ سناریوی  2ای خدمات عمومی )سناریوی :تذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطه 9سناریوی 
در وری ( و افزایش بهره9ای خدمات عمومی )سناریوی : تذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطه3سوناریوی 

 شده خدمات عمومیبخش خصوصی
( و پرداخت یارانه 9ای خدمات عمومی )سووناریوی : تذف یارانه پرداختی به مصوورف نهایی و واسووطه2سووناریوی 

 مستقیم به خانوار
( با فرض منحصر به 9ای خدمات عمومی )سوناریوی : تذف یارانه پرداختی به مصورف نهایی و واسوطه1سوناریوی 

 خام و گاز طبیعی و خدمات عمومیخش نفتبخش بودن سرمایه در ب

 های تحقیقمنبع: یافته
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طبیعتاً بیشوترین افزایش کارایی اقتصادی مربوط به سیاست تذف توامان یارانه خدمات 

وری در بخش خدمات ای و افزایش بهرهعمومی پرداختی بوه مصووورف نهایی و واسوووطه

درصد( و کمترین آن  39/2باشد )می 3سوازی در سوناریوی عمومی به دلیل خصووصوی

ای مربوط به هنگامی اسووت که تنها یارانه خدمات عمومی پرداختی به مصوورف واسووطه

(. پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها تاثیر قابل 2درصد در سناریوی  7/2شود )تذف می

ای روی کارایی اقتصووادی ناشووی از تذف توامان یارانه خدمات عمومی پرداختی مالتظه

 77/1گذارد و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از ای نمیهایی و واسووطهبه مصوورف ن

 هایبخشسوورمایه  اگر رسوود.( می2درصوود )سووناریوی  13/1( به 9درصوود )سووناریوی 

های دیگر را خوام و گواز طبیعی و نیز خدمات عمومی قابلیت جا به جایی به بخشنفوت

ی ناشی از تذف توامان یارانه خدمات نداشوته باشوند، افزایش تولید ناخالص داخلی واقع

 -11/2( به 9درصود )سوناریوی  77/1ای از عمومی پرداختی به مصورف نهایی و واسوطه

و در نتیجه تعدیل  هاقیمتهای مذکور بر اثر سیاست ( خواهد رسید.1درصود )سناریوی 

 افزوده به قیمت اسووومیبندی تاثیر تاصوووله روی ارزش، موجب تغییر رتبهGNPکننده 

 گردد.نسبت به تولید ناخالص داخلی واقعی نمی

دومین دسووتاورد مهم این مطالعه، افزایش درآمد اسوومی دولت در تمامی سووناریوها می

درصد( که تلفیق نتیجه تاصل از  71/22) 3باشود. بیشترین افزایش مربوط به سناریوی 

درصوود(،  1/2) 1تدف یارانه پرداختی بر مصوورف نهایی خدمات عمومی در سووناریوی 

 22/22) 2ای خدمات عمومی در سوووناریوی تذف یارانه پرداختی بر مصووورف واسوووطه

باشد، است. شده خدمات عمومی میوری در بخش خصوصیدرصد( به عالوه افزایش بهره

وری در آن بخش افزایش نیابد، سازی بخش خدمات عمومی، بهرهاگر در نتیجه خصوصی

( خواهد بود و با پرداخت یارانه مستقیم 9اریوی درصود )سن 79/23افزایش درآمد دولت 

( 2درصووود )سوووناریوی  29/23یابد و به بوه خوانوار این رقم به میزان اندکی کاهش می

خام و گاز طبیعی و خدمات های نفتسووورمایه بخش 1رسووود. اگر مطابق سوووناریوی می

نزدیک  1درصد( به سناریوی  9/9عمومی منحصور به بخش باشد، افزایش درآمد دولت )

 شود.می

انداز دولت همسوووو با افزایش درآمد دولت اسوووت، لیکن از آنجا که پرداخت افزایش پس

انداز دهد، تفاوت بین افزایش پسیارانه مسوووتقیم به خانوارها، هزینه دولت را افزایش می

ای، دولت تاصووول از تذف یارانه خدمات عمومی پرداختی به مصووورف نهایی و واسوووطه
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(، با 2درصد در سناریوی  76/91شود )نه مسوتقیم به خانوار پرداخت میهنگامی که یارا

 (، زیادتر است.9درصد در سناریوی  27/23شود )تالتی که یارانه مستقیم پرداخت نمی

باعث افزایش  1و  2تذف یارانه خدمات عمومی در کلیه سووناریوها، به غیر از سووناریوی 

درصووود در  21/13زایش درآمد خانوار )شوووود. بیشوووترین افدرآمد اسووومی خانوارها می

( مربوط به تذف یارانه خدمات عمومی پرداختی به مصوورف نهایی است. به 1سوناریوی 

دلیول کاهش درآمد خانوار ناشوووی از تذف یارانه خدمات عمومی پرداختی به مصووورف 

(، تلفیق این دو سویاست باعث افزایش درآمد 2درصود در سوناریوی  -31/2ای )واسوطه

سازی وری ناشووی از خصوووصی( و بهبود بهره9درصود )سوناریوی  79/3به میزان خانوار 

بخش خودموات عمومی و پرداخوت یوارانه مسوووتقیم به خانوار به ترتیب موجب افزایش 

شووود. منحصوور به بخش ( درصوودی آن می2)سووناریوی  36/11( و 3)سووناریوی  21/19

، 1عمومی، در سوووناریوی خام و گاز طبیعی و خدمات های نفتبودن سووورمایه در بخش

 گردد.درصد( می -31/3باعث کاهش درآمد خانوار )

انداز کل موجب انوداز اسووومی خانوارها، دولت و تراز تجاری بر پسبرآینود اثر تغییر پس

انداز کل ناشی از تذف یارانه خدمات شود. افزایش پسافزایش آن در کلیه سوناریوها می

درصوود و تاصوول از  31/16، معادل 1سووناریوی عمومی پرداختی به مصوورف نهایی، در 

، معادل 2ای، در سوووناریوی تذف یارانه خدمات عمومی پرداختی به مصووورف واسوووطه

انداز اسمی افزایی ترکیب این دو سیاست موجب افزایش پسدرصود است. اثر هم 23/12

شووود، که با پرداخت یارانه مسووتقیم به ، می9درصوود، در سووناریوی  69/23کل معادل 

رسد. در سناریوی ، می2درصود، در سوناریوی  31/22یابد و به انوارها اندکی تقلیل میخ

انداز وری در بخش خدمات عمومی همراه اسوووت، پس، کوه تذف یارانه با افزایش بهره3

، منحصر به بخش 1درصود( را دارد. در سناریوی  67/92اسومی کل بیشوترین افزایش )

تواند جلوی و گاز طبیعی و خدمات عمومی نمیخام های نفتبودن سووورموایوه در بخش

 درصد( کم است. 21/1انداز اسمی کل را بگیرد، هر چند میزان افزایش )افزایش پس

در سایر سناریوها جهت تغییر صادرات کل، واردات کل، ستانده کل  1به غیر از سناریوی 

قعی اسووت. در های واقعی( همسووو با تولید ناخالص داخلی واو جذب کل )همه به قیمت

رغم کاهش تولید ناخالص داخلی، سووتانده کل و جذب، صووادرات کل و علی 1سووناریوی 

 یابد.واردات کل )همه به قیمت واقعی( افزایش می
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 گیری و پیشنهادهانتیجه -7
دهد، سووازی شووده در این مطالعه نشووان مینتایج بدسووت آمده از سووناریوهای شووبیه

شود و تاثیر آن بر کارایی اقتصادی، در آمد دولت میسازی منجر به افزایش درخصووصی

صوورتی که شورایط کشور کامالً منطبق بر فروض اقتصاد کالسیک باشد، مابت است. اما 

ها بر مبنای یک دنیای اخالق مدار و های اقتصادی کالسیکباید توجه داشوت که تحلیل

ی و فساد وجود ندارد. خواهی، دروغگویگیرد که در آن هیچگونه زیادهشوفاف صوورت می

باشوود، ها تقوق مالکیت محترم اسووت، اطالعات متقارن میدر دنیای انتزاعی کالسوویک

ها به سهولت و بدون هزینه هزینه مبادله صفر است و ورود و خروج عوامل تولید به بخش

سازی در هر کشور تاصل گیرد. لذا اگر بخواهیم اهداف متصوور از خصوووصیصوورت می

بررسووی کنیم که فروض اقتصوواد کالسوویک تا چه اندازه بر شوورایط پیچیده شووود، باید 

اقتصوادی، اجتماعی و سیاسی کشور تاکم است و در صورت عدم تطابق شرایط کشور با 

توان از توان این تطبیق را ایجوواد نمود. برای این منظور میفروض مووذکور چگونووه می

 بهره بسیاری گرفت. 1یشناسی سایر مکاتب اقتصادی نظیر اقتصاد نهادروش

باشد و ای میسازی پدیده پیچیده( معتقد است، خصوصی2219) 2در همین رابطه کارتر

های اجتماعی و مالتظات متاثر از عوامل مختلفی نظیر شوورایط اقتصووادی، تسوواسوویت

سازی و استفاده از مداخالت در مورد سیاست خصوصی سویاسوی است. لذا اتخا  تصمیم

سازی عوامل چندگانه سازی به منظور متعادلهای خصووصویریت برنامهدولتی برای مدی

باشد. به گفته سوازی میمذکور موضووعات تیاتی برای موفقیت یا شوکسوت خصووصوی

سووازی بسووتگی به کیفیت نهادهای موفقیت خصوووصووی(، 2227) 9گوریف و مگینسووون

 ودنو باز ب یبتسویاسی و اقتصادی دارد. اصالتاتی که موجب تامین تقوق مالکیت، رقا

، اداره خوب شرکت، فساد کم و وضع مقررات ناپذیرانعطافهای بودجه ، محدودیتاقتصاد

 سازی هستند.بهینه شود، تماماً مکمل خصوصی

سازی در ایران نزم است قبل از هر چیز قوانین و بنابراین جهت موفقیت برنامه خصوصی

یت آن و کاهش هزینه مبادله مقررات کشوووور در خصوووو  تعریف تقوق مالکیت و رعا

مورد بررسووی و اصووالآ قرار گیرد. از آنجا که دولت مداخله بسوویاری در امور اقتصووادی 

                                                 
1 Institutional Economics 
2 Carter 
3 Guriev & Megginson 
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دهد به نحوی تقوق مالکیت کشوووور دارد، بواید قوانین و مقرراتی که به دولت اجازه می

نماید تغییر کند و در مواردی که محدودسووازی تقوق بخش خصوووصووی را محدود می

رسد، نحوه ش خصووصوی به منظور رسویدن به اهداف خاصی نزم به نظر میمالکیت بخ

جبران خسوارت دارندگان تقوق مالکیت مشوخص شود. همچنین باید قوانین و مقررات 

مرتبط با قراردادها و تعامالت بازیگران اقتصادی، برای کاهش هزینه مبادله مورد بازنگری 

ها با توجه به کل سوویسووتم بلیت اجرایی آنو اصووالآ قرار گیرد. در تدوین قوانین به قا

اجتماعی، اقتصوادی و سیاسی کشور توجه گردد. از تدوین قوانین و مقررات فاقد ضمانت 

ها عملی باشد و منجر به اجرایی، مغایر با یکدیگر و دارای ابهام اجتناب شود تا اجرای آن

 تصول نتیجه مورد انتظار شود.
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