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چکیده
هدف این مقاله بررسی اثر خصوصیسازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت
میباشد .برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (  )...استفاده میشود.
نتایج نشان میدهد ،اگر خصوصیسازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت
در این بخش شود ،زیان مرده از بین میرود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت
افزایش مییابد .ضمناً در صورتی که خصوصیسازی موجب افزایش بهرهوری در بخش خدمات
عمومی گردد ،میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود .پرداخت
مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمیشود .لیکن اگر با کنار
گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید ،از چارچوب نظری کالسیک فاصله
بگیریم ،منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفتخام و گاز طبیعی و خدمات عمومی
موجب کاهش کارایی اقتصادی میگردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی
کمتر خواهد بود .بنابراین ،خصوصیسازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد ،مگر
این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کالسیک باشد.
واژههای کلیدی :خصوووصوویسووازی ،مالکیت دولتی ،کارایی اقتصووادی ،زیان مرده ،الگوی
تعادل عمومی قابل محاسبه.
طبقهبندی .... ،... ،. .. ،. .. :.. .
. ................................................
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 -1مقدمه
طی سوووالهوای طوننی ،دولت در ایران با انگیزه کمک به اقشوووار کم درآمد ،تمایت از
بخشهوای تولیودی و جلوگیری از پرشهوای قیمتی ،موالکیت بخش خدمات عمومی را
خود به عهده داشووته و با اتکا به محدودیت بودجه انعطافپذیر و انباشووت بدهی اقدام به
قیمتگذاری خدمات عمومی به میزانی کمتر از هزینه تمام شده نمودهاست.
در سوووالهای اخیر به دلیل ناکارآمدی بنگاههای دولتی و کسووور بودجه مسوووتمر دولت،
جهتگیری سویاستگذاریها به سمت توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و واگذاری
برخی از فعالیتهای بخش دولتی به بخش خصوصی تغییر یافته و قوانینی در این راستا
تصویب شدهاست .برای نمونه ،یکی از سیاستهای کلی قانون برنامه دوم توسعه واگذاری
آن دسوته از فعالیتهای بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصووصوی است که موجب
کاهش هزینهها میشووود (قانون برنامه دوم توسووعه ،بخش سوووم ،بند  .)2-7همچنین در
ماده  3قانون برنامه سوووم توسووعه مقرر شوود ،به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهرهوری
منابع مادی و انسوانی کشوور و کارآمد کردن دولت در عرصووه سویاسووتگذاری و توسعه
توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی ،سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در
شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است ،به بخشهای تعاونی
و خصوووص وی فروخته ش وود .این جهتگیری هنوز هم ادامه دارد ،به طوری که بند «ب»
ماده  3قانون برنامه شوشم به موضو محترم شمردن و تمایت از تقوق مالکیت و تولید
ثروت و نگاه ارزشووی به کار و ثروتآفرینی از راههای قانونی و مشوورو و عدم مداخله در
تصوومیمگیری فعانن اقتصووادی و تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی همراه با
ممنوعیت سرمایهگذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتهایی که بخش خصوصی در
رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن میباشد ،اشاره میکند.
مباتث نظری و تجربیات سوایر کشوورها نشوان میدهد که عوامل بسیاری در موفقیت و
شکست برنامه خصوصیسازی مشارکت دارند ،با این تال برنامه خصوصیسازی در ایران
بدون مطالعه جامع در خصوو پیشنیازهای نزم برای موفقیت خصووصیسازی صورت
گرفتوهاسوووت .در این مقواله نشوووان میدهیم که در چارچوب نظری مکتب اقتصوووادی
کالسیک ،تحت چه شرایطی خصوصیسازی خدمات عمومی میتواند باعث دستیابی و یا
ناکامی در رسووویدن به هدف افزایش کارایی اقتصوووادی در ایران شوووود .از آنجا که کلیه
بخشهای اقتصووادی ایران مشوومول پرداخت یارانه پنهان خدمات عمومی هسووتند ،لذا
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خصوووصوویسووازی بخش خدمات عمومی تغییرات وسوویعی را در سوواختار تولید ،تقاضووا،
اشوووتغوال ،سووورموایهگذاری و تجارت کلیه بخشها بوجود میآورد .سووورعت و طبیعت
سیستماتیک این تغییرات مبین این واقعیت است که بررسی اثرات تاصله در یک بخش
به صووورت منفک از سووایر بخشها میتواند گمراه کننده باشوود .بنابراین اسووتفاده از یک
الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه .. . .. 1برای درك بهتر تغییرات اقتصادی تاصل از
خصوووصوویسووازی بخش خدمات عمومی بسوویار مفید میباشوود .در این الگوها تغییرات
سووواختاری اقتصووواد با توجه به وابسوووتگی متقابل بین بخشها و عاملین اقتصوووادی در
چارچوب یک سیستم تعادل عمومی مورد بررسی قرار میگیرد.
پس از این مقدمه ،در بخش دوم مروری اجمالی بر مبانی نظری و ادبیات خصوصیسازی
خواهیم داشوت .در بخش سوم معادنت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه شش بخشی
طراتی شوووده برای این مطوالعوه معرفی خواهد شووود .پایه آماری الگو در بخش چهارم
توضیح داده می شود .شش سناریوی طراتی شده در این مطالعه ،در بخش پنجم معرفی
میگردد .نتایج تاصول از شوبیهسوازی سوناریوها در بخش ششم مورد بررسی و مقایسه
قرار میگیرد .بخش آخر به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها اختصا دارد.

 -2مبانی نظری و ادبیات خصوصیسازی
در ادبیات اقتصوادی سه دلیل توجیهی برای مداخله دولت در اقتصاد بیان شدهاست .این
سووه دلیل« ،جلوگیری از شووکسووت بازار»« ،تفظ تقوق مالکیت» و «تمایت از تولیدات
داخلی» ،میباشوند .شوکسوت بازار میتواند در توزه اقتصاد خرد ،اقتصاد کالن و اقتصاد
توسوعه بوجود آید .در توزه اقتصواد خرد ،شکست بازار وقتی تاصل میشود که بازار در
مواجهوه بوا رجحانهای ناسوووازگار زمانی ،2انحصوووارات طبیعی ،کانهای عمومی ،اثرات
خارجی ،اطالعات نامتقارن و مشوکالت کارفرما -کارگزار ،توانایی تخصیص بهینه و کارای
منابع را ندارد .شوکست بازار در توزه اقتصاد کالن ناشی از اشتغال ناقص به دلیل کمبود
تقاضوای کل است .در توزه اقتصاد توسعه ،شکست بازار به دلیل رشد اقتصادی کم و در
نتیجه ایجاد نابرابری و فقر تاصل میشود (تسینی و همکاران.)1932 ،9
. ................................................
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تفظ تقوق مالکیت به معنی اتترام به مالکیت شوخصوی و ایجاد ضمانتهای نزم برای
انجام قراردادها است .بدیهی است دولت میتواند خود ناقض تقوق مالکیت افراد باشد ،با
این توال تقوق مالکیت بدون وجود دولت بیمعنا اسوووت .تمایت از تولیدات داخلی از
طرق مختلف امکانپذیر میباشووود .متداولترین روش ،وضوووع تعرفه و عوارض بر واردات
(ایجواد موانع تعرفهای) اسوووت .با افزایش قیمت کانهای وارداتی توان رقابتی بخشهای
داخلی افزایش مییوابود .البتوه میتوان بوا ایجاد موانع غیرتعرفهای ،نظیر صووودور مجوز
واردات ،نیز از تولیدات داخلی تمایت نماید .ایجاد این موانع تنها در صورت وجود دولت
عملی است.
مکاتب مختلف اقتصوادی در خصو جایگاه دولت در اقتصاد دیدگاههای متفاوتی دارند.
در ارزیابی کلی ،میتوان گفت به غیر از مکتب سووسویالیسم که برقراری مالکیت دولتی
در همه بخشهای اقتصووادی را تجویز میکند ،سووایر مکاتب اقتصووادی یا خواهان عدم
مداخله دولت در اقتصوواد هسووتند و یا آن را محدود به موارد اسووتانایی ،آن هم غالباً از
طریق اعمال سیاست برای رفع شرایط استانایی ،مینمایند.
در بین نظریات اقتصووادی ،دیدگاه دو نظریه «تقوق مالکیت »1و «انتخاب عمومی »2در
خصوووو نقش دولوت در اقتصووواد تائز اهمیت اسوووت .در نظریه تقوق مالکیت ،بازار
اسوتانداردی برای قاواوت ارزش است ،لیکن نهادهای عمومی به دلیل عدم دسترسی به
این استاندارد ،ناکارآمد میباشند .در بنگاه خصوصی در صورت پایین بودن میزان درآمد،
سووهامداران سووهام خود را میفروشووند و قیمت سووهام کاهش مییابد .در تالت تدی،
ممکن اسووت بنگاه به تصوواتب افرادی خارج از آن درآید و مدیران کارشووان را از دسووت
بودهنود .در بخش عمومی این عامل بازدارندن ناکارآمدی وجود ندارند ،زیرا سوووهامداران
(شهروندان) در بنگاه عمومی دارای هیچگونه تقوق مالکیت قابل انتقال نیستند .براساس
نظریه تقوق مالکیت ،اگر سازمانهای دولتی در مالکیت بخش خصوصی قرار گیرند و به
جای مواجهه با تصوومیمگیری در فرآیند سوویاسووی ،ملزم به روبرو شوودن با آزمون قابلیت
سوددهی گردند ،جامعه در وضعیت بهتری قرار میگیرد.
بوه اعتقواد تامیان نظریه انتخاب عمومی ،اگر چه نفع شوووخصوووی منجر به ایجاد نتایج
مطلوبی در بازار میشود ،لیکن در تصمیمات سیاسی آسیبرسان است .این آسیبرسانی
. ................................................
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مجانی1

رانتجویانه2

رایدهندگان ،کارکنان دولتی و
و رفتار
ناشووی از مسووئله سووواری
سویاسوتمداران اسوت .سویاستمداران به دنبال کسب رای بیشتر هستند .رایدهندگان با
انگیزه کسوووب مزایای ویژه از دولت ،در تعقیب تصوووویب قانون مطلوب خود ،با یکدیگر
ائتالف مینمایند .مدیران دستگاه های دولتی به دنبال تداکار ساختن بودجه و به دنبال
آن بدسووت آوردن قدرت ،دسووتمزد و مزایای بیشووتر میباشووند .افزایش بودجه منجر به
افزایش مخارج دولت ،تخصویص ناکارای بودجه بین دستگاههای دولتی و ناکارآمدی آنها
میشوووود .بوه عالوه ،وقتی دسوووتگواههای دولتی یارانه میدهند ،دریافتکنندگان بالقوه
منابعی را صوورف نبی نمودن برای کسووب یارانه میکنند .بنابراین نظریه انتخاب عمومی
نیز همانند نظریه تقوق مالکیت مخالف با مالکیت عمومی است (استار.)2211 ،9
نظریههای توجیهکننده خصووصوی سوازی برگرفته از چندین نگرش مختلف در خصو
جامعه خوب هسوووتند .اولین و تاثیرگذارترین نگرش مبتنی بر فردگرایی عاری از کنترل
دولت و پیروی از ساز و کار اقتصاد بازار آزاد است .نگرش دوم ریشه در نگرش اجتماعیتر
سنت محافظهکارانه دارد که نوید بازگرداندن قدرت به گروههای اجتماعی از طریق اتکای
بیشوتر در امور اجتماعی به تشوکلهای انسانی نظیر خانوادهها ،گروه های مذهبی و سایر
نهادهای غیرانتفاعی را میدهد .با تغییر توازن قدرت سویاسی به نفع گروههای اجتماعی،
که موجب افزایش مشووارکت مردم در امور سوویاسووی و اجتماعی میشووود ،توان دولت در
اتخا تصومیماتی که موجب سست شدن تقوق مالکیت و افزایش هزینه مبادله میشود،
محودود میگردد .ارتقوا تقوق موالکیوت و کواهش هزینه مبادله عامل موثری بر جذب
سورمایههای خصوصی و رونق بازار سرمایه است .نگرش سوم به خصوصیسازی به عنوان
یک اسوتراتژی سویاسوی برای منحرف نمودن تقاضا از دولت به بخش خصوصی و نتیجتاً
کاهش بارمالی دولت ،مینگرد (استار.)2211 ،
البته خصووصیسازی تقریباً هرگز بدون مشکل نیست (کیکری و نلیس )2222 ،3و بدتر
این که میتواند منجر به شوکسوتهای قابل توجهی شووود (لی و همکاران .)2211 ،2زیرا
خصوووصوویسووازی دربردارنده تغییر الگوهای اصوولی نهادی ،که رفتار و مناسووبات دولتی،
. ................................................

.... .. . .. .. .. .. . ... .
.
. . . ... .. . .. . .. .. . . .. ..
.
..... ..
.
... .. .... ..... . .
.
.. ... ..... .
.

136.

اثر خصوصیسازی خدمات عمومی بر کارایی...
.

اجتماعی و اقتصوادی را شوکل میدهد ،اسوت .این امر میتواند مشکلآفرین و چالشآور
بواشووود (گرینوود و هینینگز1339 ،1؛ لی و همکاران .)2211 ،همانطور که در مطالعه
خصوووصوویسووازی انبوه در  22کشووور کمونیسووت پیشووین نشووان داده شوودهاسووت،
خصوووصوویسووازی میتواند منجر به تنزل اقتصوواد ملی شووود (هم و همکاران.)2212 ،2
همچنین خصووووصووویسوووازی میتواند منجر به تغییرات اجتماعی زیادی در کوتاه مدت
گردد ،زیرا اغلب خصوصیسازی با تعداد زیاد کارگران زائد همراه است (مگینسون و نتر،9
 .)2221برای ماال در لهسوتان نر بیکاری بین  1332و  ،1331که طی آن کشور اقدام
به خصووصویسوازی نمود 6 ،درصود افزایش یافت (شویشینسکی و لوپز-کالوا.)2229 ،3
بنوابراین طبیعی اسوووت کوارکنوان بنگواههوای در تملوک دولوت از اجرای سووویاسوووت
خصوصیسازی نگران باشند و در برابر آن مقاومت نمایند.
به عالوه ،خصووصویسازی میتواند به طور بالقوه باعث بیثباتی اقتصاد شود ،به خصو
هنگامی که نابرابری در توزیع درآمد و رفاه به طور معناداری افزایش یابد (اسوووتیگلیتز،2
 .) 2222برای ماال ،اصالتات شوروی سابق به طور ناگهانی چارچوب نهادی برنامهریزی
مرکزی پیشین را که اجتما و اقتصاد را از طریق مشت آهنین برای بیش از  72سال در
دسوت داشوت ،در هم شوکست و خصوصیسازی انبوه را در سال  1332آغاز کرد (تن و
همکاران .)2227 ،1هدف این بود که کلیه شووهروندان هر چه سووریعتر با کمترین میزان
تنش اجتماعی مالک دارایی خصوووصووی گردند (کیم و یلکینا .)2229 ،7اما این نیّت خیر
نتوایج خوبی به بار نیاورد .بین سوووالهای  1332و  1332تولید ناخالص داخلی ( )...
روسویه  31درصود کاهش یافت .بیکاری از تقریباً صفر در انتهای  ،1331تا اکتبر 1332
تقریباً به  7درصود رسید ،استاندارد زندگی کاهش یافت ،نابرابری رشد قابل توجهی نمود
و درآمد شهروندان کم شد .این شرایط منجر به موفقیت انتخاباتی و قدرت گرفتن مجدد
تزب کمونیست در  1331گردید (گربر و هات.)1336 ،6
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در بسیاری از کشورها ،سیاستهای خصوصیسازی به دلیل اثرات بازتوزیع برگشتی خود
مورد انتقاد قرار گرفتهاسووت .در بسوویاری از کشووورها از مالکیت دولتی به عنوان ابزاری
جهت بازتوزیع استفاده میشد ،که امکان تهیه آب ،انرژی یا تمل و نقل ارزان برای قشر
فقیرتر جامعه را فراهم میآورد .لذا در این کشووورها خصوووصوویسووازی مترادف با قطع
بازتوزیع بود و موجب نارضوایتی عمومی شود (رولند .)2226 ،1بنابراین خصووصویسازی
ممکن اسوت با تاکید بیش از تد روی تداکارسوازی سود ،موجب از دست دادن اهداف
اجتماعی ارزشووومند دیگر شوووود .بدیهی اسوووت نگرانی ینفعان و کسوووانی که از نتیجه
تغییرات تواصووول از خصووووصووویسوووازی مطمئن نمیبواشوووند میتواند مانعی در راه
خصوصیسازی باشد.
خصوووصوویسووازی ممکن اسووت ،به دلیل رانتهایی که میتواند برای بدسووتآورندگان
داراییهوای دولتی ایجواد کنود ،گروههوای ینفع بوا قدرتی که تاثیر زیادی روی انتخاب
سویاسوت اقتصادی دارند ،بوجود آورد .برای ماال ،خصوصیسازی انبوه در روسیه موجب
ثروتمند شودن افسانهای یک گروه کوچک از گردانندگان بسیار با قدرت کشور شدهاست
(رولند .)2226 ،اگر خصووصویسوازی در کشوری با نهادهای ضعیف منجر به انحصارات
خصوووصووی بزرد شووود ،بسوویار محتمل اسووت که سوویاسووت رقابتی هرگز توسووعه نیابد.
مشووکالت فوقالذکر میتواند باعث خشووم مردم نسووبت به سوویاسووتگذارانی که اقدام به
خصووصویسازی نمودهاند ،شود .لذا سیاستمداران که اتاً محافظهکار هستند و تمایل به
تفظ محبوبیوت جهوت تفظ یوا ارتقا موقعیت خود را دارند ،تمایل زیادی برای اجرای
سویاسوتهای خصووصیسازی ندارند .از طرفی برای مقامات دولتی بودجه زیاد به معنی
موقعیت و اهمیت بیشوتر اسوت .لذا آنها از دوایر اداری خود سرسختانه تمایت میکنند.
مشوکل اساسی خصوصیسازی این است که نیاز به خصوصیسازی در کشورهایی بیشتر
اسوت که دولتهایی با شوایستگی و مسئولیتپذیری کمتری دارند .از این رو ،دولتی که
نمیتوانود بنگواههای متعلق به خود را خوب اداره کند ،اغلب دولتی اسوووت که نمیتواند
خصوصیسازی را خوب طراتی و اجرا نماید و اصالتات مکمل را بوجود آورد.
مطالعات مربوط به خصوووص ویس وازی در جهان بس ویار زیاد اسووت .برخی از این مطالعات
جنبه نظری دارند و به موضووو خصوووصوویسووازی از دیدگاههای مختلفی نظیر دیدگاه
اقتصوووادی با اسوووتفاده از نظریههایی همچون تقوق مالکیت و انتخاب عمومی ،دیدگاه
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اجتماعی با اتکا به تغییر توازن قدرت سیاسی و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی و
اجتماعی ،دیدگاه مالی با بررسوووی اثر خصووووصووویسوووازی بر هزینههای دولت و دیدگاه
مدیریتی با استفاده از نظریههای سازمانی پرداختهاند.
در مطالعات بسویاری ،عملکرد خصووصویسازی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی بین
کشوری و یا درون کشوری مورد بررسی قرار گرفتهاست .نتایج مطالعات با توجه به کشور
و بخش مورد بررسووی گاهی متفاوت اسووت .برای ماال براسوواس بررسووی مگینسووون و
همکاران ،)1333( 1از لحاظ اقتصادی و آماری با خصوصیسازی ،ستانده (فروش واقعی)،
کارایی عملکرد ،سووودآوری ،مخارج سوورمایهگذاری و پرداختهای تقسوویم شووده به طور
معنواداری افزایش و نسوووبوت بودهی به دارایی خالص به طور معناداری کاهش مییابد.
براسواس یافته آنان شواهدی مبنی بر کاهش اشتغال پس از خصوصیسازی وجود ندارد.
لیکن بوبکری و کوسوووت )2222( 2در مطالعه خود نشوووان میدهند ،مخارج سووورمایه
بنگاههای خصوصیشده افزایش معناداری مییابد ،اما سودآوری ،کارایی ،ستانده و نسبت
بدهی به دارایی خالص تغییرات معناداری ندارند.
عدهای از محققین در ارتباط با خصوووص ویسووازی به بررس وی عواملی همچون اصووالتات
مربوط به کارگزاران و نهادها ،رقابت ،تمرکز مالکیت ،انتصووواب مدیران جدید و واگذاری
موالکیوت بوه خارجیان میپردازند .به عنوان نمونه زینس و همکاران )2221( 9نشوووان
میدهند ،صرف نظر از معیار عملکرد مورد استفاده ،منافع عملکرد اقتصادی تنها ناشی از
خصوصیسازی عمیق است (به این معنی که تغییر مالکیت تنها پس از این که اصالتات
مرتبط با کارگزاران و نهادها از سووطوآ آسووتانه معینی بیشووتر شووود ،موجب عاید شوودن
منوافع اقتصوووادی میگردد) .اصوووالتات تغییر مالکیت هرگز به تنهایی اثر معناداری بر
عملکرد نودارد ،اموا هر چه کشووووری از نظر تابع هدف بنگاه ،انعطافناپذیری محدودیت
بودجوه بنگاه و چارچوب نهادی و قانونی که از طریق آن مالکین ،مدیران بنگاه را کنترل
و نظوارت میکنند (رابطه کارفرما-کارگزار) در سوووطح بانتری باشووود ،اثر افزایش تغییر
موالکیت در عملکرد اقتصوووادی مابتتر خواهد بود .به عبارت دیگر در تالی که مالکیت
اهمیت دارد ،نهادها اهمیت بیشووتری دارند .مطالعه کارلین و همکاران )2221( 3تکایت
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از این دارد که رقابت در مقایسووه با مالکیت اثر قدرتمندتری روی کارایی دارد .براسوواس
یافتههای ویز و نیکیتین ،)1336( 1تمرکز و ترکیب مالکیت ،مشووترکاً عملکرد بنگاههای
خصوصی شده را تحت تاثیر قرار میدهند .تمرکز مالکیت در دستان یک سهامدار بزرد،
به جای یک صوندوق سورمایهگذاری یا شورکت ،با به بود معنادار عملکرد (براساس کلیه
معیارهای عملکرد) همراه اسوت .کالئسونس و ژانکوف )1333( 2نشان میدهند ،انتصاب
مدیران جدید با بهبود معنادار تاشویه سوود و کارایی نیرویکار همراه است ،به ویژه اگر
مدیران توسووط مالکان خصوووصووی انتخاب گردند .مدیران جدید انتصوواب شووده توسووط
صووندوق مالکیت ملی نیز عملکرد را بهبود میبخشووند ،لیکن میزان بهبود کمتر اسووت .و
بانخره براسوواس مطالعه لیزال و سوووجنار ، )2222( 9مالکین خارجی به وضوووآ عملکرد
بلندمدت (اندازهگیری شوده توسوط چند روش ،شامل سود و سرمایهگذاری) شرکتهای
خصوصی شده را بهبود میبخشند ،لیکن مالکین داخلی موجب بهبود عملکرد نمیشوند.
بنابراین اگر چه شوواهد گسوترده از خصووصیسازی در کشورهای توسعهیافته و در تال
توسعه نشان میدهد که خصوصیسازی معمونً منجر به افزایش کارایی و اثرات مابت بر
جامعه میشووود ،اما تاثیر خصوووص ویسووازی تابعی از نهادهای اقتصووادی موجود ،به ویژه
تواکمیوت قوانون ،رقوابوت ،محدودیتهای بودجه انعطافناپذیر ،کیفیت تکمرانی (اداره
امور) و تنظیم مقررات میباشود .پیشوینه کارگزاران ،سوطح دمکراسوی و فساد در کشور،
ارتباط معناداری با میزان گسووترش تجدید سوواختار در کشووور دارند .نهادهای رسوومی و
چگونگی سنتها و هنجارهای اجتماعی تاثیر قابل مالتظهای بر نتیجه تجدید ساختارها
بجای میگذارند.
 -1-2خصوصیسازی و کارایی اقتصادی
معمونً مهمترین دلیلی که در تمایت از خصووصیسازی مطرآ میشود ،موضو افزایش
کارایی اقتصوادی است .افزایش کارایی میتواند ناشی از تفاوت عملکرد بخش خصوصی و
عمومی ،رهایی از بروکراسووی اداری و یا تذف یارانه غیرمسووتقیم پرداختی توسووط دولت
(کاهش زیان مرده )3باشود .دسووزا و مگینسون )1333( 2بحث میکنند که از نقطه نظر
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مالتظات کارایی ،نه تنها مصورفکنندگان بنگاههای خصووصوی شوده از خصوصیسازی
منتفع میشوووند ،بلکه با توجه به کاراتر شوودن بنگاهها ،کل اقتصوواد بهرهمند میگردد.
انتظار میرود با واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوووصووی قیمتها واقعی گردند و
با ایجاد بازار آزاد و رقابت بیشووتر ،انتخابهای بیشووتری در قیمت رقابتی در مقابل عموم
قرار گیرد. .
اگر بنگاههای دولتی و خصووصی عملکرد متفاوتی داشته باشند بهرهوری کلی عوامل 1در
آنها متفاوت خواهد بود .همچنین افزایش کارایی اقتصووادی تاصوول از خصوووصوویسووازی
میتواند به دلیل تفاوت اهداف بنگاههای دولتی و خصوووصووی باشوود .اگر دولت ،به منظور
افزایش رضوایت مردم ،بدون توجه به سطوآ تعادلی بازار ،اهدافی نظیر افزایش اشتغال یا
کواهش قیموتهوا را دنبوال نموایند ،این امر با اثرگذاری بر روی مازاد مصووورفکننده و
تولیودکننده باعث ایجاد زیان مرده و کاهش کارایی اقتصوووادی میشوووود .در این تالت
تعادل در بازار بهینه پارتو 2نخواهد بود .هزینه کارایی ناشی از وضع مالیات ،وضع مقررات
دولتی ،فعالیتهای انحصووواری و سوووایر اختالنت بازار را میتوان با اسوووتفاده از مالت
هاربرگر( 9منسوب به آرنولد هاربرگر )3نشان داد (جیمز و هاینس.)1333 ،2
در شووکل ( ،)1تقاضووا برای یک کان با منحنی  .نشووان داده شووده اسووت .در تالتی که
اختالل قیمتی 1وجود ندارد . . ،منحنی عرضووه . . ،قیمت تعادلی و  . .مقدار تعادلی بازار
است .سطح رفاه مصرفکننده  ،. .. . .میزان پرداخت شده توسط مصرفکننده (میزان
دریافتی توسط تولیدکننده)  . . .. . .و مازاد مصرفکننده سطح  . . . .میباشد .از آنجا
که هزینه کل تولید معادل سووطح زیر منحنی عرضووه تا نقطه  ،. .یعنی  ،. .. . .اسووت،
سطح  . . ..مازاد تولیدکننده را نشان میدهد .مازاد اجتماعی معادل جمع مازاد مصرف
کننده و تولیدکننده ،یعنی  . ..میباشد.
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شکل( :)1زیان مرده ناشی از پرداخت یارانه
منبع :جیمز و هاینس)1333( 1

2

اگر دولوت به عرضوووه کان یارانه پرداخت کند ،منحنی عرضوووه به طرف راسوووت منتقل
خواهدشود .در این تالت ،مصورفکننده در سوطح مصورف یکسان ،قیمت کمتری را می
پردازد . . .مقدار تعادلی جدید بازار اسووت .مصوورفکننده برای هر واتد کان قیمت  . .را
میپردازد ،در توالی کوه تولیودکننوده قیمت  . .را دریافت میکند . . . . .یارانه پرداخت
شده توسط دولت به تولیدکننده به ازای هر واتد فروش است .کل یارانه پرداختی دولت
معادل سووطح  . . . .. .میباشوود ،که برابر با سووطح  . . ..اسووت .رفاه مصوورفکننده
 ،. .. . .میزان پرداخت شوده توسط مصرفکننده  . . .. . .و مازاد مصرف کننده سطح
 . .. .میباشوود .هزینه کل تولید معادل سووطح زیر منحنی عرضووه  . .تا نقطه  ،. .یعنی
 ... . .و میزان دریافتی تولیدکننده معادل سوطح  . . .. . .اسوت .سووطح  . . ..مازاد
تولیدکننده را نشوان میدهد .اگر چه با پرداخت یارانه توسووط دولت ،جمع مازاد مصوورف
کننده و تولیدکننده ،یعنی  ،. ..به اندازه سووطح  ،. .. .از جمع مازاد مصوورفکننده و
تولیدکننده در تالت عدم پرداخت یارانه بیشوتر میباشود ،لیکن کل یارانه پرداخت شده
ال به
توسوط دولت به اندازه سوطح مالث  .. .بیشوتر از مقدار مذکور است .بنابراین عم ً
. ................................................

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

.
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اندازه سووطح مالث  .. .از مازاد اجتماعی کم شوودهاسووت .به این مقدار زیان مرده یا بار
مازاد 1گفته میشود.
نزم اسووت تمایز بسوویاری بین زیان مرده هیکسووی 2و مارشووالی 9قائل شوود  .زیان مرده
مارشووالی با مفهوم مازاد مصوورفکننده در ارتباط اسووت ،به طوری که میتوان نشووان داد
هنگامی که تقاضا کامالً باکشش است یا عرضه کامالً بی کشش است ،زیان مرده مارشالی
صوفر میباشد .اما هیکس وضعیت را با استفاده از منحنیهای بیتفاوتی تحلیل میکند و
متذکر میشوود هنگامی که منحنی تقاضای مارشالی نشاندهنده بیکششی کامل است،
سویاست یا وضعیت اقتصادی که موجب اخالل در قیمتهای نسبی شدهاست ،دارای اثر
جانشینی میباشد و این اثر جانشینی یک زیان مرده است (آلستون و نرسون.)1339 ،3
 -2-2خصوصیسازی و درآمد دولت
اگر خصووصوویسووازی با آزادسووازی قیمتها همراه باشوود ،هزینه دولت کاهش مییابد .از
طرفی ،فروش یا اجاره بنگاههای در تملک دولت به بخش خصووصی ،منبع درآمدی برای
دولت اسوت .به عالوه اخذ مالیات از بنگاههای خصووصی شده نیز درآمد مالیاتی دولت را
افزایش میدهد .کاهش هزینه ناشی از تذف یارانه از یک طرف و افزایش درآمد دولت از
طرف دیگر موجب بهبود کسری بودجه و کاهش بدهی دولت (داخلی و خارجی) میشود.

 -3تصریح یك الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه
معادنت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه تصریح شده برای بررسی آثار خصوصیسازی
بخش خدمات عمومی در اقتصاد ایران در زیر آورده شدهاست .عالقهمندان جهت آشنایی
بیشوتر با الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه میتوانند به مجاورتسینی و فیاضمنش2
( )1962مراجعه کنند.
)X i = A̅i Li αi Ki (1−αi
() 1
Vij = aij Xj
() 2
Vi = ∑j aij Xj
() 9
. ................................................

.. . .. . . .. . .. . . .
.
.... . .. . .... . . ... . ... . . .
.
.. .. . . ..... .... . . .. . . ... . . .
.
... .. . .. .. .. . . . .
.
... ... .. ... . . ... ... ..... .. . .. .. . ... . . . ...
.
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δ𝑋
WL = PNi δL i = αi PNi Xi
i
δ𝑋
WK = PNi δKi = (1 − αi )PNi X i
i

) 3(
) 2(

PNi = PX i (1 − tdi + svi ) − ∑j aji PQ j
ρt
. X i = ̅̅̅̅
ATi [γi Ei i + (1 −
Ei
DSi

1
ρt ⁄
γi )DSi i ] ρti

1
PEi 1−γi ρti−1

= [PD

i

]

γi

PEi = PWEi (1 + tei )ER
Ei = E̅i (PWEi ⁄πi )−ρei
(PQ i − CSi )CDi = θi (1 − mps)YH(1 − th)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅. ER + ̅̅̅̅
YH = YL + β. YENT + REMIT
HT
YL = ∑i WL Li − LTAX
LTAX = ∑i twL WL Li
̅̅̅̅̅̅̅̅ − ENTTAX + ENTSAV
YENT = ∑i WK K i + GENT
ENTTAX = tent(∑i WK K i + ̅̅̅̅̅̅̅̅
GENT)
̅̅̅̅̅̅̅̅ − ENTTAX)
ENTSAV = sent(∑i WK K i + GENT
−ρci

Mi
DDi

−ρci −1⁄ρci

+ (1 − δi )DDi

]

−1
PMi 1−δi 1+ρci

= [ PD

i

δi

) 7(
) 6(

PX i Xi = PDi DSi + PEi Ei

Q i = ̅̅̅̅
ASi [δi Mi

) 1(

]

PQ i Q i = PDi DDi + PMi Mi
PMi = ̅̅̅̅̅̅̅̅
PWMi (1 + tmi )ER
Q i = CDi + Vi + GDi + IDi
GDi = ϑi ̅̅̅̅
GD
IDi = ∑j bij DK j
PK i DK i = λi INVEST
PK i = ∑j bji PQ j
̅̅̅̅̅̅̅ + ENTSAV
SAVINGS = HSAV + GOVSAV + FSAV
HSAV = mps. YH(1 − th)

. GR = TARIFF − SUB + DTAX + HTAX + LTAX

) 3(
)12(
)11(
)12(
)19(
)13(
)12(
)11(
)17(
)16(
)13(
)22(
)21(
)22(
)29(
)23(
)22(
)21(
)27(
)26(
)23(
)92(
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()91
()92
()99
()93
()92
()91
()97
()96
()93
()32
()31
()32
()39
()33

̅̅̅̅̅̅̅. ER
+ENTTAX + (1 − β)YENT + FSAV
̅̅̅̅̅̅̅̅
TARIFF = (∑i tmi PWMi Mi ). ER
SUB = (∑i tei PWEi Ei ). ER
DTAX = ∑i tdi Xi PX i
TSV = ∑i svi Xi PXi
HTAX = th. YH
̅̅̅̅̅̅̅̅ + HT
̅̅̅̅ + ∑i csi CDi
GR = ∑i PQ i GDi + GOVSAV + GENT
NGNP = ∑i PNi Xi + DTAX + TARIFF − SUB
) RGNP = ∑i(CDi + IDi + GDi + Ei − Mi
̅ = NGNP⁄RGNP
P
̅∑i Li = L
̅
∑i K i = K
DSi = DDi
̅̅̅̅̅̅̅ + REMIT
̅̅̅̅̅̅̅̅i Mi = ∑i PWEi Ei + FSAV
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
∑i PWM
SAVINGS = INVEST

 متغیرهای درونزا:1در هر الگو یک دسووته از متغیرها درونزا هسووتند .متغیر درونزا متغیری اسووت که در
درون الگو یا با تل الگو تعیین میشووود .برای ماال ،اگر سووطح تقاضووای نهایی از طریق
تل الگو به دسوت آید ،تقاضا یک متغیر درونزا خواهد بود .متغیرهای درونزا در الگوی
تصریح شده در این مطالعه مطابق زیر است:
 ... . .تقاضای کانی داخلی در بازار داخل
 .... .مصرف خانوارها
 ... . .سرمایهگذاری توسط بخش مقصد  ... . .عرضه کانی داخلی در بازار داخل
 ... .صادرات
 ... . . .مالیات بر ارزش افزوده
 .... . . . .مالیات بر درآمد بنگاه
 .... . .. .پسانداز بنگاه
 ... . . .. .پسانداز دولت
 ... . .تقاضای دولت
 ... .. .پسانداز خانوارها
 ... .درآمد دولت
 ... . .سرمایهگذاری توسط بخش مبدا
 ... . . .مالیات بر درآمد خانوارها
. ................................................

. . . . . . . . . . .... ... .. . .

.

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال چهارم /شماره  /2تابستان 1931

127

.

 ... . . .. .سرمایهگذاری کل
 ... .نهاده کار
 ... .واردات

 ... .نهاده سرمایه
 .... . .مالیات بر دستمزد
 ... . . .تولید ناخالص ملی اسمی

 .. .تعدیل کننده
 .... .قیمت داخلی کانی صادراتی
 .... .قیمت داخلی کانی وارداتی
 .... .قیمت کانی مرکب . .
 .... .قیمت ستانده
 .... . .تولید ناخالص ملی واقعی
 .... .یارانه پرداختی به صادرات
 ... ..یارانه پرداختی به ارزش افزوده
 ... ..تقاضا برای نهاده  .در بخش .
 ... .دستمزد
 ... .. .درآمد خالص بنگاه
 ... .درآمد خالص نیرویکار

 .... .قیمت داخلی کانی تولید داخل
 .... .قیمت یک واتد سرمایه
 .... .قیمت خالص ستانده
 ..... .قیمت خارجی کانی صادراتی
 ... .جذب
 .... . .. . .پسانداز کل
 ... . . ...تعرفه بر واردات
 ... .تقاضای واسطهای کل
 ... .بهره
 ... .ستانده
 ... .درآمد ناخالص خانوارها

...

 متغیرهای برونزا:1گروه دیگر از متغیرهای یک الگو ،متغیرهای برونزا هسوووتند .متغیر برونزا بنا به تعریف
متغیری اسوووت که مقدار آن به صوووورت علّی ،مسوووتقل از سوووایر متغیرهای الگو تعیین
میگردد .بوه عبوارت دیگر مقدار متغیر برونزا خارج از سووویسوووتم تحت مطالعه تعیین
میشوود .درونزا یا برونزا بودن یک متغیر در یک الگو بستگی به رابطه علّی تبیین شده
دارد .در الگوی تصریح شده در این مطالعه متغیرهای برونزا به شرآ زیر میباشد:
̅̅̅̅̅̅̅
 . FSAVپسانداز بخش خارج .
 ....نر ارز
̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅
 . GENTپرداختهای انتقالی دولت به بنگاهها
 . GDمصرف واقعی کل دولت
 . HTپرداختهای انتقالی دولت به خانوارها ̅
̅̅̅̅
 . Kعرضه سرمایه
̅̅̅̅̅̅̅̅i
 . PWMقیمت خارجی کانی وارداتی
̅ . Lعرضه نیرویکار
 . Π.متوسط قیمت جهانی کانی .
̅̅̅̅̅̅̅̅̅  .خالص وجوه دریافتی از خارج
RENIT
. ................................................

. . . . . . . . . .... ... ... .
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 پارامترها:پارامترها ،مقادیر ثابت در الگو هسوتند ،که اکاراً با استفاده از اطالعات سال پایه محاسبه
میشوند .پارامترهای الگوی تصریح شده در این مطالعه در زیر آورده شدهاست:
 = . ..تقاضا برای نهاده  .جهت تولید یک واتد کانی . .
̅̅̅̅  .ضریب انتقال .
ASi
 . A̅iضریب تکنولوژی
̅̅̅̅  .پارامتر انتقال
ATi
 ... ..تقاضا برای کانی سرمایهای  .به ازای یک واتد سرمایهگذاری ثابت در بخش .
 .... .نر یارانه پرداختی به مصرف خانوارها از کانی .
 ... ..نر پسانداز خانوارها
 . E̅iضریب ثابت تقاضا برای صادرات
 ... . .نر یارانه بر ارزش افزوده
 ... ...نر پسانداز بنگاه
 ... ...نر مالیات بر درآمد بنگاه
 ... . .نر یارانه به صادرات
 ... . .نر تعرفه بر واردات
 ... .نر مالیات بر درآمد خانوارها
 .. βسهم خانوارها از درآمد خالص بنگاهها
 ... . .نر مالیات بر دستمزد
 .. δ.سهم کانی وارداتی در کانی مرکب ..
 .. γ.سهم کانی صادراتی از ستانده . .
 .. λ.سهم سرمایهگذاری توسط بخش .
 .. ρ. .کشش قیمتی تقاضا برای صادرات
 .. θ.سهم مخارج خانوارها
 .. σ. .کشش جانشینی کانی داخلی و وارداتیσci = 1⁄(1 + ρci ) ،
 .. σ. .کشش جانشینی کانی تولید داخل و صادراتیσt i = 1⁄(ρt i − 1) ،
 .. ϑ.سهم مخارج دولت

 -4پایه آماری الگو
پایه آماری الگوهای تعادل عمومی قابل محاسووبه ،ماتریس تسووابداری اجتماعی اسووت.
بیشووتر اطالعات ماتریس تسووابداری اجتماعی از جدول داده سووتانده به دسووت میآید.
جداول داده سوتانده معمونً به دو نو جداول آماری و نیمهآماری دسووتهبندی میشوند.
منظور از جداول آماری ،جداولی اسوووت که اطالعات مندرج در آن مبتنی بر ارقام ثبتی،
سرشماریها ،طرآهای آماری و صورتهای مالی است .اما در جداول نیمهآماری ،بخشی
از اطالعات جداول داده سووتانده بر اسوواس روشهای تکنیکی و با اسووتفاده از ضوورایب و
اطالعات جداول آماری سال پایه تهیه میگردد .تهیه جدول داده ستانده در ایران معمو ًن
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توسوط دو مرجع رسمی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران ،صورت
میگیرد .آخرین جدول داده ستانده آماری تهیه شده توسط بانک مرکزی مربوط به سال
 1976و مرکز آمار ایران مربوط به سووال  1962میباشوود .البته بانک مرکزی همزمان با
تهیه مجموعه سووری زمانی تسووابهای ملی بر مبنای سووال پایه ( ،)1969=122جهت
هماهنگی و کنترل سووطح تفصوویل آمار تسووابهای ملی ،نسووبت به تهیه جداول داده
ستانده اقتصادی سال  1969به صورت غیرآماری اقدام نمود .به عالوه مرکز پژوهشهای
مجلس نیز جدول داده سوتانده سوال  1962مرکز آمار ایران را با استفاده از تسابهای
ملی مرکز مذکور در سال  ،1932با روش  ...تعدیل شده ،به روز نمودهاست.
ماتریس تسوابداری اجتماعی که در این مطالعه پایه آماری الگوی تعادل عمومی طراتی
شوووده برای بررسوووی اثرات تواصووول از تودف یارانه پرداختی به خدمات عمومی قرار
گرفتهاسووت ،مبتنی بر جدول داده سووتانده تهیه شووده توسووط مرکز پژوهشهای مجلس
برای سوال  1932و تسوابهای ملی ایران در این سوال میباشد .تحلیل در سطح شش
بخش عمودن کشووواورزی ،نفوتخوام و گواز طبیعی ،صووونعت و معدن ،خدمات عمومی،
سوواختمان و خدمات صووورت میگیرد .از آنجا که مصوورف نهایی و واسووطهای خدمات
عمومی مشومول یارانه میباشود ،لذا ابتدا ارزش واقعی خدمات عمومی تعیین و سسس با
توجوه به متوسوووط قیمت فروش خدمات عمومی ،یارانه پنهان پرداختی محاسوووبه و در
جودول داده سوووتانده اعمال میگردد .در خصوووو میزان یارانه پنهان خدمات عمومی
توافقی وجود ندارد ،چرا که قیمت واقعی خدمات عمومی مشوووخص نیسوووت .برای ماال
هیئت وزیران قیمت آزاد هر کیلوواتسواعت برق در سوال  1961را در تصویبنامه شماره
/139297ت93292ه مور  1961/11/26برابر  721ریال و در تصوووویبنامه شوووماره
/61131ت93292ه مور  1967/2/22معادل  636ریال اعالم کرد .این در تالی اسووت
که متوسوط قیمت فروش برق به ازای هر کیلوواتساعت بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه
رئویوس جمهور در کووارگروه طرآ هووای تحول اقتصووووادی در مصووووبووه شوووموواره
/213662ت32396ن مور  1963/3/27برابر  322ریال تعیین گردید .در خصو آب
و گاز نیز همین عدم توافق وجود دارد .در این مطالعه فرض شوودهاسووت که ارزش واقعی
خدمات عمومی دو برابر قیمت فروش آن باشد.
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 -5طراحی سناریوها
در این مطالعه فرض میشوود خصوصیسازی خدمات عمومی با آزادسازی قیمت در این
بخش همراه باشوود و نتایج تاصووله تحت شووش سووناریو مورد بررسووی قرار میگیرد .در
سوووناریوی  1یارانه پرداختی به مصووورف نهایی تذف میشوووود .در سوووناریوی  2یارانه
پرداختی به مصورف واسطهای قطع میگردد .اثرات ناشی از تذف توامان یارانه پرداختی
به مصرف نهایی و مصرف واسطهای در سناریوی  9نشان داده میشود.
براسوواس مطالعه طیبنیا و محمدی ،)1969( 1بهرهوری سوورمایه در دو بخش دولتی و
خصووصوی ایران از لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد ،که این موضووو بیانگر
آن اسوت که بدون انجام اصوالتات ساختاری در عرصه های اقتصادی کشور و رفع موانع
سورمایهگذاری بخش خصووصوی ،اجرای سیاست خصوصی سازی و واگذاری فعالیتهای
اقتصووادی دولت به بخش غیردولتی ،نتایج مورد انتظار از اجرای این سوویاسووت را محقق
نمیکند و موجب تسوریع در رشد اقتصادی کشور نمیشود .مجاورتسینی )1961( 2نیز
در مطالعهای تحت عنوان «برآورد بهرهوری در بخش صنعت و بررسی عوامل تعیینکننده
آن به تفکیک زیربخشها» به این نتیجه میرسوود که بهره وری بنگاههای صوونعتی بخش
خصووصی  3/3درصد بیشتر از بخش دولتی است ،ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنادار
نمی باشد .صرف نظر از مطالعات فوق ،همسو با متفکرانی که معتقدند با خصوصی نمودن
فعوالیتها ،بهرهوری آنها افزایش مییابد ،در سوووناریوی  3فرض میکنیم به واسوووطه
خصووووصووویسوووازی بخش خدمات عمومی و تذف یارانه پرداختی به مصووورف نهایی و
واسطهای تولیدات این بخش ،بهرهوری کلی عوامل در بخش مذکور  % 2افزایش یابد.
تواثیر پرداخت یارانه مسوووتقیم به خانوارها در صوووورت تذف توامان یارانه پرداختی به
مصرف نهایی و مصرف واسطهای ،در سناریوی  2بررسی میشود .اگر چه بخش نفتخام
و گاز طبیعی یک بخش جزیرهای در اقتصواد ایران اسوت و سرمایه آن قابلیت کمی برای
انتقال به سوایر بخشها را دارد و از طرفی صوادرات گاز تابع محدودیت انتقال و صادرات
نفت تابع تصومیمات اپک اسوت ،لیکن در سناریوهای  1الی  ،2همسو با چارچوب نظری
کالسویک ،فرض میشوود که جا به جایی عوامل بین بخشها آزاد است و نیز محدودیتی
در زمینه صادرات نفتخام و گاز طبیعی وجود ندارد .آنگاه در سناریوی  1با تذف فرض
. ................................................
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جا به جایی آزاد سوورمایه نشووان میدهیم که نتایج خصوووصوویسووازی در دنیای واقعی
میتواند متفاوت از نتایج مورد انتظار در چارچوب نظری اقتصاد کالسیک باشد.

 -6مقایسه اثرات کالن اقتصادی سناریوها
جودول ( )1اثرات کالن اقتصوووادی توذف یارانه خدمات عمومی پرداختی را به تفکیک
سووناریوهای مورد بررسووی نشووان میدهد .مهمترین نتیجه قابل مشوواهده ،افزایش تولید
ناخالص داخلی واقعی ،یا به عبارت دیگر افزایش کارایی اقتصووادی ،ناشووی از تذف یارانه
در تمامی سوناریوها ،به غیر از سناریوی  1که در آن سرمایه در بخشهای نفتخام و گاز
طبیعی و نیز خدمات عمومی قابلیت جا به جایی ندارد و منحصووور به بخش میباشووود،
است .به دیگر سخن ،دور شدن از فروض کالسیک میتواند مانع رسیدن به هدف افزایش
کارایی اقتصادی در اجرای سیاست کاهش اخالل قیمتی و خصوصیسازی شود. .
جدول ( :)1اثرات کالن اقتصادی حذف یارانه خدمات عمومی (درصد)
1
سناریو
تعدیلکننده 12/22 ...
2/12
درآمد دولت
6/67
پسانداز دولت
13/21
درآمد خانوار
17/22
پسانداز خانوار
16/31
پسانداز کل
6/11
صادرات (واقعی)
11/92
واردات (واقعی)
2/96
ستانده (واقعی)
2/92
جذب (واقعی)
1/23
( ...واقعی)
19/23
( ...اسمی)

2
2/32
22/22
31/63
-2/31
-2/92
12/23
2/21
9/32
2/39
2/22
2/72
9/27

9
19/22
23/79
23/27
3/79
12/12
23/69
3/19
19/72
2/61
2/72
1/77
12/22

3
12/72
22/71
29/67
19/21
11/22
92/67
11/99
12/61
1/22
1/23
2/39
16/93

2
19/32
23/29
91/76
11/36
13/31
22/31
3/99
19/96
2/27
2/36
1/13
12/22

1
-2/22
9/92
23/32
-3/31
-2/37
1/21
1/12
1/21
-2/23
-2/32
-2/11
-1/12

سناریوی  :1تذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی خدمات عمومی
سناریوی  :2تذف یارانه پرداختی به مصرف واسطهای خدمات عمومی
سناریوی : 9تذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطهای خدمات عمومی (سناریوی  + 2سناریوی )1
سوناریوی  :3تذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطهای خدمات عمومی (سناریوی  )9و افزایش بهرهوری در
بخش خصوصیشده خدمات عمومی
سووناریوی  :2تذف یارانه پرداختی به مصوورف نهایی و واسووطهای خدمات عمومی (سووناریوی  )9و پرداخت یارانه
مستقیم به خانوار
سوناریوی  :1تذف یارانه پرداختی به مصورف نهایی و واسوطهای خدمات عمومی (سوناریوی  )9با فرض منحصر به
بخش بودن سرمایه در بخش نفتخام و گاز طبیعی و خدمات عمومی
منبع :یافتههای تحقیق

112.

اثر خصوصیسازی خدمات عمومی بر کارایی...
.

طبیعتاً بیشوترین افزایش کارایی اقتصادی مربوط به سیاست تذف توامان یارانه خدمات
عمومی پرداختی بوه مصووورف نهایی و واسوووطهای و افزایش بهرهوری در بخش خدمات
عمومی به دلیل خصووصویسوازی در سوناریوی  3میباشد ( 2/39درصد) و کمترین آن
مربوط به هنگامی اسووت که تنها یارانه خدمات عمومی پرداختی به مصوورف واسووطهای
تذف میشود ( 2/7درصد در سناریوی  .)2پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها تاثیر قابل
مالتظهای روی کارایی اقتصووادی ناشووی از تذف توامان یارانه خدمات عمومی پرداختی
به مصوورف نهایی و واسووطهای نمیگذارد و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از 1/77
درصوود (سووناریوی  )9به  1/13درصوود (سووناریوی  )2میرسوود .اگر سوورمایه بخشهای
نفوت خوام و گواز طبیعی و نیز خدمات عمومی قابلیت جا به جایی به بخشهای دیگر را
نداشوته باشوند ،افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی ناشی از تذف توامان یارانه خدمات
عمومی پرداختی به مصورف نهایی و واسوطهای از  1/77درصود (سوناریوی  )9به -2/11
درصود (سناریوی  )1خواهد رسید .اثر سیاستهای مذکور بر قیمتها و در نتیجه تعدیل
کننده  ،...موجب تغییر رتبهبندی تاثیر تاصوووله روی ارزشافزوده به قیمت اسووومی
نسبت به تولید ناخالص داخلی واقعی نمیگردد.
دومین دسووتاورد مهم این مطالعه ،افزایش درآمد اسوومی دولت در تمامی سووناریوها می
باشود .بیشترین افزایش مربوط به سناریوی  22/71( 3درصد) که تلفیق نتیجه تاصل از
تدف یارانه پرداختی بر مصوورف نهایی خدمات عمومی در سووناریوی  2/1( 1درصوود)،
تذف یارانه پرداختی بر مصووورف واسوووطهای خدمات عمومی در سوووناریوی 22/22( 2
درصد) به عالوه افزایش بهرهوری در بخش خصوصیشده خدمات عمومی میباشد ،است.
اگر در نتیجه خصوصیسازی بخش خدمات عمومی ،بهرهوری در آن بخش افزایش نیابد،
افزایش درآمد دولت  23/79درصود (سناریوی  )9خواهد بود و با پرداخت یارانه مستقیم
بوه خوانوار این رقم به میزان اندکی کاهش مییابد و به  23/29درصووود (سوووناریوی )2
میرسووود .اگر مطابق سوووناریوی  1سووورمایه بخشهای نفتخام و گاز طبیعی و خدمات
عمومی منحصور به بخش باشد ،افزایش درآمد دولت ( 9/9درصد) به سناریوی  1نزدیک
میشود.
افزایش پسانداز دولت همسوووو با افزایش درآمد دولت اسوووت ،لیکن از آنجا که پرداخت
یارانه مسوووتقیم به خانوارها ،هزینه دولت را افزایش میدهد ،تفاوت بین افزایش پسانداز
دولت تاصووول از تذف یارانه خدمات عمومی پرداختی به مصووورف نهایی و واسوووطهای،
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هنگامی که یارانه مسوتقیم به خانوار پرداخت میشود ( 91/76درصد در سناریوی  ،)2با
تالتی که یارانه مستقیم پرداخت نمیشود ( 23/27درصد در سناریوی  ،)9زیادتر است.
تذف یارانه خدمات عمومی در کلیه سووناریوها ،به غیر از سووناریوی  2و  1باعث افزایش
درآمد اسووومی خانوارها میشوووود .بیشوووترین افزایش درآمد خانوار ( 13/21درصووود در
سوناریوی  ) 1مربوط به تذف یارانه خدمات عمومی پرداختی به مصوورف نهایی است .به
دلیول کاهش درآمد خانوار ناشوووی از تذف یارانه خدمات عمومی پرداختی به مصووورف
واسوطهای ( -2/31درصود در سوناریوی  ،)2تلفیق این دو سویاست باعث افزایش درآمد
خانوار به میزان  3/79درصود (سوناریوی  )9و بهبود بهرهوری ناشووی از خصوووصیسازی
بخش خودموات عمومی و پرداخوت یوارانه مسوووتقیم به خانوار به ترتیب موجب افزایش
( 19/21سووناریوی  )3و ( 11/36سووناریوی  )2درصوودی آن میشووود .منحصوور به بخش
بودن سووورمایه در بخشهای نفتخام و گاز طبیعی و خدمات عمومی ،در سوووناریوی ،1
باعث کاهش درآمد خانوار ( -3/31درصد) میگردد.
برآینود اثر تغییر پسانوداز اسووومی خانوارها ،دولت و تراز تجاری بر پسانداز کل موجب
افزایش آن در کلیه سوناریوها میشود .افزایش پسانداز کل ناشی از تذف یارانه خدمات
عمومی پرداختی به مصوورف نهایی ،در سووناریوی  ،1معادل  16/31درصوود و تاصوول از
تذف یارانه خدمات عمومی پرداختی به مصووورف واسوووطهای ،در سوووناریوی  ،2معادل
 12/23درصود است .اثر همافزایی ترکیب این دو سیاست موجب افزایش پسانداز اسمی
کل معادل  23/69درصوود ،در سووناریوی  ،9میشووود ،که با پرداخت یارانه مسووتقیم به
خانوارها اندکی تقلیل مییابد و به  22/31درصود ،در سوناریوی  ،2میرسد .در سناریوی
 ،3کوه تذف یارانه با افزایش بهرهوری در بخش خدمات عمومی همراه اسوووت ،پسانداز
اسومی کل بیشوترین افزایش ( 92/67درصود) را دارد .در سناریوی  ،1منحصر به بخش
بودن سووورموایوه در بخشهای نفتخام و گاز طبیعی و خدمات عمومی نمیتواند جلوی
افزایش پسانداز اسمی کل را بگیرد ،هر چند میزان افزایش ( 1/21درصد) کم است.
به غیر از سناریوی  1در سایر سناریوها جهت تغییر صادرات کل ،واردات کل ،ستانده کل
و جذب کل (همه به قیمتهای واقعی) همسووو با تولید ناخالص داخلی واقعی اسووت .در
سووناریوی  1علیرغم کاهش تولید ناخالص داخلی ،سووتانده کل و جذب ،صووادرات کل و
واردات کل (همه به قیمت واقعی) افزایش مییابد.
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 -7نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج بدسووت آمده از سووناریوهای شووبیهسووازی شووده در این مطالعه نشووان میدهد،
خصووصیسازی منجر به افزایش درآمد دولت می شود و تاثیر آن بر کارایی اقتصادی ،در
صوورتی که شورایط کشور کامالً منطبق بر فروض اقتصاد کالسیک باشد ،مابت است .اما
باید توجه داشوت که تحلیلهای اقتصادی کالسیکها بر مبنای یک دنیای اخالق مدار و
شوفاف صوورت میگیرد که در آن هیچگونه زیادهخواهی ،دروغگویی و فساد وجود ندارد.
در دنیای انتزاعی کالسوویکها تقوق مالکیت محترم اسووت ،اطالعات متقارن میباشوود،
هزینه مبادله صفر است و ورود و خروج عوامل تولید به بخشها به سهولت و بدون هزینه
صوورت میگیرد .لذا اگر بخواهیم اهداف متصوور از خصوووصی سازی در هر کشور تاصل
شووود ،باید بررسووی کنیم که فروض اقتصوواد کالسوویک تا چه اندازه بر شوورایط پیچیده
اقتصوادی ،اجتماعی و سیاسی کشور تاکم است و در صورت عدم تطابق شرایط کشور با
فروض مووذکور چگونووه میتوان این تطبیق را ایجوواد نمود .برای این منظور میتوان از
روششناسی سایر مکاتب اقتصادی نظیر اقتصاد نهادی 1بهره بسیاری گرفت.
در همین رابطه کارتر )2219( 2معتقد است ،خصوصیسازی پدیده پیچیدهای میباشد و
متاثر از عوامل مختلفی نظیر شوورایط اقتصووادی ،تسوواسوویتهای اجتماعی و مالتظات
سویاسوی است .لذا اتخا تصمیم در مورد سیاست خصوصیسازی و استفاده از مداخالت
دولتی برای مدیریت برنامههای خصووصویسازی به منظور متعادلسازی عوامل چندگانه
مذکور موضووعات تیاتی برای موفقیت یا شوکسوت خصووصویسوازی میباشد .به گفته
گوریف و مگینسووون ،)2227( 9موفقیت خصوووصوویسووازی بسووتگی به کیفیت نهادهای
سویاسی و اقتصادی دارد .اصالتاتی که موجب تامین تقوق مالکیت ،رقابتی و باز بودن
اقتصاد ،محدودیتهای بودجه انعطافناپذیر ،اداره خوب شرکت ،فساد کم و وضع مقررات
بهینه شود ،تماماً مکمل خصوصیسازی هستند.
بنابراین جهت موفقیت برنامه خصوصیسازی در ایران نزم است قبل از هر چیز قوانین و
مقررات کشوووور در خصوووو تعریف تقوق مالکیت و رعایت آن و کاهش هزینه مبادله
مورد بررسووی و اصووالآ قرار گیرد .از آنجا که دولت مداخله بسوویاری در امور اقتصووادی
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کشوووور دارد ،بواید قوانین و مقرراتی که به دولت اجازه میدهد به نحوی تقوق مالکیت
بخش خصوووصووی را محدود مینماید تغییر کند و در مواردی که محدودسووازی تقوق
مالکیت بخش خصووصوی به منظور رسویدن به اهداف خاصی نزم به نظر میرسد ،نحوه
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
و اصووالآ قرار گیرد .در تدوین قوانین به قابلیت اجرایی آنها با توجه به کل سوویسووتم
اجتماعی ،اقتصوادی و سیاسی کشور توجه گردد .از تدوین قوانین و مقررات فاقد ضمانت
اجرایی ،مغایر با یکدیگر و دارای ابهام اجتناب شود تا اجرای آنها عملی باشد و منجر به
تصول نتیجه مورد انتظار شود.
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