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نگاهي ريشهاي به خصوصي سازي

آزاد و بهرهور!

تجارب و مطالعات متعدد نشان ميدهند که خصوصي سازي واقعي بهرهوري نيروي کار
و سرمايه را افزايش و رفاه مردم را ارتقا ميدهد.
واگذاري بخش كم بازده دولتي به بخش پُرتوان
خصوصي از مهمت رين راهكارهايي است كه راه را ب راي
توسعه اقتصادي يك كشور م يگشايد .عموم كشورهاي
توسعه يافته دنيا ،تنها با بهرهمندي از بخش خصوصي
خود توانستهاند اقتصادشان را در بازارهاي جهاني شكوفا
كنند .خصوصي سازي از آن منظر مهم است كه با اركان و
شاخصههاي مهم كالن تأثيرگذار بر رشد اقتصادي به طور
مستقيم در ارتباط بوده و آنها را بهبود م يبخشد .با واگذاري
زمام امور به بخش خصوصي ،بهرهوري نيروي كار و سرمايه
توأمان افزايش خ واهد يافت و در صورتي كه اين واگذاريها
از ط ريق فروش سهام به كارمندان شركت تحت واگذاري
صورت پذي رند ،به دليل افزايش انگيزه نيروي كار ،به افزايش

بهرهوري در توليد م يانجامند .اين بهرهوري ،كارآمدي ،پ ويايي
و در نتيجه سطوح درآمدزايي شركت را افزايش م يدهد.
به دنبال اين مطلب و با ديدي كالن ،سطح تقاضا رشد
خ واهد كرد كه به تبع آن ،شاهد رونق اقتصادي و در نتيجه
افزايش اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصاد و صنعت
خ واهيم بود .در اين بين ،عليرغم بسياري از انتقادهاي
ي واگذاريهاي
صورت گرفته در خصوص كم و كاست 
سالهاي اخي ر ،پيدايش اين تفكر كهبايد بخش خصوصي
را در بازي اقتصاد دخيل كرد ،جاي اميدواري دارد .نكته
مهم ديگر خصوص يسازي ،به كاهش حجم فعالي تهاي
دولت در عرصه اقتصاد برم يگردد .اين مس أله از آن جهت
اهميت دارد كه دولت م يتواند زمان آزاد شده در اثر
واگذاري فعالي تهاي اقتصادي را به ترميم نواقص م ربوط
به زيرساختهاي اقتصادي معطوف كند.
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دولت چابک يا دولت چاق؟
اث رات مثبت حاصل از اين اقدام به همين جا ختم
نم يشود ،چ را كه به دليل واگذاري شركتهاي دولتي به
بخش خصوصي ،كليه مخارج شركتهاي مزبور از دوش
دولت برداشته م يشود و در نتيجه دولت با كسري بودجه
كمتري م واجه م يگردد .اين كاهش كسري بودجه  -از آنجا
كه همواره دولتهاي اي ران جهت جب ران كسري بودجه
خود از چاپ پول ب يپشتوانه استفاده م يكنند  -چاپ پول

ارزش سهام واگذارشده در بورس

ميليارد ريال
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* پيشبيني و برآورد «اقتصاد ايران»
استخراج :واحد تحقيقات ماهنامه از سازمان خصوصي سازي

را كاهش م يدهد و در نتيجه شاهد مهار نسبي يكي از
روشهاي تورمزا در كشور خ واهيم بود .به م وازات آن ،قدرت
خ ريد خانوار در سطحي معتدل حفظ م يشود و در نتيجه
رفاه اجتماعي افزايش خ واهد يافت .مس أل ه ديگري كه به
دنبال خصوصي سازي اتفاق م يافتد وبايد مورد بررسي ق رار
گيرد ،موضوع آزاد سازي قيمتها است .آزاد سازي قيمتها
كه از مهمت رين راههاي اتصال به شبكه رقابت جهاني
است ،از آن جهت اهميت دارد كه با واسپاري شركتها
و فعالي تهاي اقتصادي به بخش خصوصي ،ديگر شاهد
قيمتهاي غيرواقعي "يارانهاي" در اقتصاد نخ واهيم بود
و اين مسأله عالوه بر آن كه كمك شاياني به ورود اي ران
به سازمان تجارت جهاني ( )WTOم يكند ،ناخودآگاه
الگوي ناصحيح مصرف را به دليل واقعي بودن قيمتها
تا حدودي اصالح م ينمايد.
مضاف بر اين مطلب ،از آنجا كه خصوصي سازي
و توسعه بازار سرمايه ارتباط نزديك و همس ويي با
يكديگر دارند ،ديگر تأثير مثبت خصوصي سازي را
م يتوان در توسعه بازار سرمايه برشمرد .مثالي از دنياي
واقعيت م يتواند بهت رين گواه بر اين مطلب باشد .بر
اساس گزارش واحد تحقيقات «اقتصاد اي ران» ،ارزش
معامالت سهام در بورس ته ران در سال  84رقمي معادل
 56هزار و  529ميليارد ريال بوده كه ا ِعمال خصوصي
سازي و واگذاري سهام از ط ريق بورس به بخش
خصوصي ،رشدي فزاينده را در ارزش معامالت سهام
پديد آورد ،به طوري كه بر اساس برآورد كارشناسان
ماهنامه ،اين رقم در پايان سال قبل معادل  184هزار و
 166ميليارد ريال بوده و پي شبيني م يشود رقم مذكور
با رشدي  27/51درصدي به  234هزار و  838ميليارد
ريال در پايان سال جاري برسد.
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بخش خصوصي فعال در سايه دولت کارآمد

اصل  44و سند  20ساله در اضطرابند
يكي ديگر از م واردي كه بايد در خصوص
بحث واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي
بدان اشاره نمود ،مسأله اضمحالل منابع كار و
سرمايه است .اين مطلب از آنجا نشأت م يگيرد
كه شركتهاي دولتي انگيزهاي ب راي كاهش هزينه
و حداكثر سازي سود خود ندارند ،در نتيجه دليلي
هم وجود ندارد كه از منابع موجود  -اعم از نيروي
كار و سرمايه  -به نحو احسن بهره برده و آنها را
در راستاي تكامل توسعه به كار گي رند .با واگذاري
بخش دولتي به شركتهاي خصوصي و ارزياب يهايي
كه بخش خصوصي در رابطه با مخارج خود انجام
م يدهد ،حتي يك ريال خرج اضافه هم در طرف
هزينه بخش خصوصي منعكس نخ واهد شد و اين
مسأله در بكارگيري اقتصادي نيروي كار و سرمايه
تأثير ف راواني خ واهد داشت.

در كنار مطالب فوق ،مسألهاي كه اقتصاد كشور
را طي سالهاي گذشته به شدت تحت تأثير ق رار
داده ،موضوع عدم شفافيت در فضاي اقتصادي است.
در اين خصوص ،اگر چه اقتصاد اي ران با آن فضاي
شفاف اطالعاتي كه بازار رقابتي از آن بهرهمند است،
فاصله زيادي دارد ،اما افزايش پذيرش شركتهاي
مشمول واگذاري اصل  44در بازار سرمايه  -كه ب راي
اين منظور ،بايد برخي الزامها را كه سبب افزايش
شفافيت اطالعاتي م يشود رعايت كنند  -راه را ب راي
گسترش فضاي شفاف اطالعاتي باز كرده است .اين
مسأله از آنجا كه منجر به افزايش پاسخگويي مدي ران
و شركتها در قبال عملكرد خود به سهامداران
م يشود ،كارايي و درجه رو به رشد كشور را از منظر
فضاي رقابتي افزايش م يدهد كه نتايج آن ،نه تنها در
بلند مدت كه حتي در ميان مدت هم به نفع اقتصاد
خ واهد بود .

مقدمات و مؤخرات خصوصي سازي در ايران

دولت سرش شلوغ است
بايد ياد بگيريم كه خصوصي سازي يك ابزار است؛ ابزاري براي توسعه بيشتر ،نه يك هدف غايي!
رشد فزاينده دولت در
سالهاي پس از انقالب كه
از هيچ مقياس و اندازه علمي
تبعيت نكرده است ،اقتصاد
كشور را به بيماري العالج و
صعب "انحصار در همه چيز"
مبتال كرده است .سر و سامان
دادن به اوضاع آموزش و پرورش،
رتق و فتق فضاي كسب و كار
و رسيدگي به عم ران و توسعه
شهري و كشوري ،آن قدر سر
دولت را طي  31سال گذشته
شلوغ كرده كه بايد گفت حتي با رسيدن به برخي موفقي تها
در بعضي از شاخصها ،كشورمان در بسياري از فعالي تها
نسبت به كشورهاي رقيب پسرفت كرده است.
دليل اين نابساماني ،بدون شك به عامليت دولت در
بازار بازم يگردد .نكته آن كه اين تفكر نادرست هنوز پس
از گذشت  3دهه از ذهن دولتمردان ما پاك نشده است.
در دنياي امروز كه دولتهاي بر سر كار تمام كشورهاي
پيشرفته و نوظهور ،خود را از عامليت بازار كنار كشيدهاند
و تنها ناظر سازوكار و عملكرد بازار هستند ،دولتها در
اي ران ،بازيگر اصلي اقتصاد به شمار م يروند .شاهد اين ادعا
تنظيم دستوري انواع نرخها و قيمتها در بازارهاي مختلف و

سياستگذاري در همه عرصهها
است .خوشبختانه ،به دليل
تأكيد اقتصاددانان در خصوص
واگذاري اقتصاد به بخش
خصوصي ،دو دهه است كه
احساس م يشود تفكر اعتماد
به بخش خصوصي در كشور
شكل گرفته است .اما تا منزل
مقصود فاصلهها بسيار است.
جداي از آن كه اين اقدام،
گامي مؤثر در راستاي توسعه
بخش خصوصي به شمار
م يرود ،به اين دليل كه اهدافمان را متناسب با استانداردها
تدوين نكردهايم ،هنوز به اهداف متعالي اقتصاد كشور
دست نيافتهايم .اين ناكارآمدي از آنجا نشأت م يگيرد كه
مسؤوالن و دولتمردان ،پديده خصوصي سازي را به عنوان
هدف غايي دستيابي به رشد و توسعه برشمردهاند ،در حالي
كه خصوصي سازي تنها ابزاري است كه راه توسعه را از
منظر ارتقاي كارايي و بهرهوري تسهيل م ينمايد .در حال
حاض ر ،عليرغم فعاليت گسترده سازمان خصوصي سازي
جهت واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي،
شاهد بخش خصوصي پُرقدرتي در جامعه نيستيم كه البته
اين امر داليل متنوعي دارد كه بخش عمده آن به برداشت
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نادرست از بخش خصوصي برم يگردد.

حکايت رقابت در بازار
بخش خصوصي در كشور ما به عنوان رقيب دولت
و حتي در برخي جاها به عنوان تهديدي ب راي بخش
دولتي محسوب م يشود و اين نگرش منجر به حساب و
كتابهاي "سوداگ رايانه" دولت در فرآيند خصوصي سازي و
مالحظه كاريهاي خاصي در اين زمينه م يشود .البته عدم
ريسك پذيري بخش خصوصي خود مس أله ديگري است
كه سبب شده شاهد گسترش بخش خصوصي واقعي
در كشور نباشيم .مضاف بر اين ،نبايد از اين مس أله هم
غافل شد كه فرآيند خصوصي سازي و دستيابي به بخش
خصوصي مقتدر نيازمند پروسهاي بلند مدت است و يك
شبه نم يتوان چنين حجمي از اقتصاد دولتي را خصوصي
كرد .نمونهاي از اين مس أله را م يتوان در كشور ف رانسه مشاهده
نمود كه عليرغم شروع خصوصي سازي در دهه  90ميالدي،
هنوز پس از گذشت  20سال در حال واگذاري بخش دولتي
به خصوصي م يباشد .بر اساس گزارش سازمان خصوصي
سازي ،از ابتداي سال  84تاكنون ،جمع ارزش واگذاريها به
بخش خصوصي بيش از  677هزار ميليارد ريال بوده كه
چنين حجم واگذاري ،جدا از روند كيفي آن امري تحسين
ب رانگيز است .اما يكي از مسايلي كه سبب شده انتقاداتي به
كيفيت خصوصي سازي در كشور ما صورت بگيرد ،عدم
بهرهمندي از بخش خصوصي در مسايل اج رايي م ربوط به
اين بخش است.
بدون شك بخش خصوصي ،تنها در حالتي رشد و
نمو پي دا م يكند كه خود به يك تصميم گي رنده تبديل شود،
اما تا زماني كه دولت چم و خم امور را در دست خود
داشته باشد ،خصوصي سازي به اهداف متعالي خود نايل
نم يشود .ب راي بيان بهتر اين مطلب ،مناسب است كه از
استانداردهاي بي نالمللي كمك بگي ريم .در عموم تعاريف
جهاني سه روش ب راي خصوصي سازي بيان شده است.
اولين مورد در خصوص فروش سهام در بورس يا همان
بازار سرمايه است .دومين روش ،انتقال مالكيت بنگاه دولتي
به بخش خصوصي است و راه سوم به توزيع سهام بين
شهروندان برم يگردد كه در تعابير اقتصادي از آن تحت عنوان
"خصوصي سازي ك وپني" ()Voucher Privatization
ياد م يشود .با نگاهي به اين روشها مشاهده م يكنيم كه هر
سه روش مذكور در كشورمان در حال پيادهسازي هستند ،اما
چ را بخش خصوصي در اي ران هنوز رنگ و بوي فعاليت آزاد
را به خود نگرفته است؟ پاسخ اين مطلب ،مجددا ً به همان
عامليت دولت برم يگردد .عالوه بر اين ،همواره واگذاريها با
يك قيمت باال عرضه م يشوند و اين عرضهها با قيمتهاي
باال ،پاي شبه دولت يها را به بازار باز م يكند و در نتيجه
سهام عرضه شده را از آن خود م ينمايند كه با اين رويكرد،
ال تغييري در ساختار خصوصي و دولتي كشور صورت
عم ً
نم يگيرد .در مورد واگذاري مالكيت هم ،به دليل همان

