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 سازی همراه با فساد اقتصاد سياسي خصوصي
 

*فرشاد مومنی
 **نوروزی شیما حاجی و 

 

 30/11/1395ريخ پذيرش: تا  20/02/1395 تاريخ دريافد:

 چكيده
 

 يهـا  که دولـد  دهد ينشان م سداينگو و ی نورث، وال ينظم اجتماع یافداز ره گیري مقاله حاضر با بهره
ــا نظــم دسترســ یعــيطب   یاســدبــر رانــد، چگونــه مــانع تحقــس اهــداف س  يمبتنــ يشــاتمحــدود و گرا يب

 ياصـل  عاز موانـ  يكـي بـه عنـوان    یعـي طب يها فساد در دولد يدهمطالعه به پد ين. اشوند يم يساز يخصوص
اثـر فسـاد را بـر تحقـس سـه       یلـي، تحل -یفيتوصـ  يكـردي و بـا رو  پردازد يم سازي خصوصي برنامه یدموفق

 يمولـد در اقتصـاد، ارتقـا    ينقـش بخـش خصوصـ    يـد شـامل تقو  یاسـد س يناهداف ا ترين هدف از مهم
بـر رانـد از    يمبتنـ  يالتبـا تمـا   یعـي طب ايهـ  . دولدکند يم يدولد واکاو يو بهبود سالمد مال وري بهره

بخـش   يـد مـانع حضـور و تقو   هـا،  واگـذاري  در انحـراف  و وکـار   کسـب  ی سـاختن محـ   دکانال نامسـاع 
مولـد و کـاهش    گـذاري  يهسرما هاي یزهانگ يفتحر يساز طر يدهپد اين عالوه، . بهشوند يمولد م يخصوص
را  وري بهـره  يبه هدف ارتقـا  یابيدست وري، هرهب  بهبود يمولد برا يدر دسترس بخش خصوص يمنابع مال
 ياز آن، فرصـت  يو آزاد شـدن منـابع ناشـ    يبه بخـش خصوصـ   يدولت هاي بنگاه ي. واگذارسازد يمشكل م

از  یشائـتالف فرادسـتان را از منـابع آزاد شـده بـ      منـدي  که بهـره  دهد يقرار م یعيطب هاي دولد يرو یشپ
بر رانـد و فسـاد اسـتوار     يکه ساختار نهاد يطيدولد در شرا يمال دمبهبود سال رو،  ين. از اسازد يم یشپ

و سـطوح گسـترده فسـاد     یعـي بـا دولـد طب   يبه عنوان کشـور  يرانتجربه ا ي. بررسیسدن پذير اسد، امكان
مـوردنظر   ياز اهداف اصـل  يك یچکه ه دهد يمقاله اسد و نشان م ينا یليتحل -ينظر هاي بر بحث یديتائ

برنامـه نـه تنهـا     يـن ا ياجـرا  هـاي  سـال  يدر کشور محقس نشده اسد. ط سازي وصيصخ یاسدس ياز اجرا
داشـته اسـد.    یـز ن يشدولـد افـزا   هـاي  ينشـده کـه سـهم تصـد     يـد در اقتصاد تقو ينقش بخش خصوص

بودجـه دولـد هـم بـا شـتاب       ينكرده و کسر يمحسوس ییرتغ یدکل عوامل تول وري شاخص بهره ینهمچن
 .  اسد شده یشاز پ یشب ها، يواگذار

 

 JEL: D23,D24,D72,D73,E69,H62,P16 بندی طبقه
ــد واژه ــا کلي ــ :ه ــم دسترس ــد   ينظ ــاز، دول ــاي محــدود و ب ــي،طب ه ــاد، را یع ــد فس و ن
 .سازي خصوصي

                                                                                                                   
 farshad.momeni@gmail.com دانشیار دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي، *

نويسـنده   -دانشـكده اقتصـاد دانشـگاه الزهـرا)س(      ريزي و توسـعه اقتصـادي،   گرايش برنامه ارشناس ارشد اقتصاد،ک **

 shima.noroozi1980@gmail.comمسئول، 
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 مقدمه -1

. هـا در اقتصـاد اسـد   بـاالي دولـد   دهه اول قرن بیسـتم حـاکي از دخالـد    سهبررسي روند 
ــه را هــادولــدي، اقتصــاد مشــكالت و يجهــان هــاي جنــگ  ياقتصــاد هــايبرنامــه يســو ب
 ،1970با آغاز دهـه  . بود شتریب يدولت ديريمد و دیمالك آن جهینت دادکه سوق گرانه مداخله

 يكدنز بادر کشورهاي دنیا بـه همـراه داشـد و     را يکمتر توفیس پیشین يسیاسدها ايجرا
رو شـدند  هبـ رو ايهعديداقتصـادي   تمشكال ي بـا بـ غر ، کشورهاي1970هه د نپايا به نشد

 وارد هـا آن عملكرد و هادولد پررنگ حضور به يانتقادات 1980 دهه شروخ باکه باعث شد 
 .(5، ص 2006، 1 یلمطرح شود )ن سازييخصوص سيطر از دیمالك رییتغ دهيا و ديآ

با تبلیغات گسترده مبني بـر شكسـد و عـدم کـارايي دولـد و پررنـگ کـردن کـارايي         
در  زيساخصوصي سیاسد مـیالدي،  80 دهه آغاز و 70 ههد نپايا در منجااسراقتصاد بازار، 

در بسـیاري ازکشـورهاي در    (.163ص  ،1392، 2)چنـگ هـا قرارگرفـد   دستور کار دولـد 
سازي در پي اجراي برنامه تعـديل سـاختاري و بـه عنـوان يكـي از      حال توسعه نیز خصوصي

 اجزاي اين برنامه، دنبال شد.
سـازي گويـاي آن اسـد کـه در بسـیاري از کشـورهاي       نگاهي به تجربـه جهـاني خصوصـي   
بـه   آمیزي داشـته، امـا در اکثـر کشـورهاي درحـال توسـعه      پیشرفته، دستاوردهاي مثبد و موفقید

دلیل عدم وجود بسترهاي نهادي الزم، نتايج اجراي اين سیاسد با اهدافي که بـراي آن برشـمرده   
سازي اين سیاسـد در سراسـر جهـان حـاکي     تجارب متعدد پیاده 3شد، فاصله زيادي داشته اسد.

گــذاران درک درســتي از مفهــوم، ضــروت و الزامــات      از آن اســد کــه چنانچــه سیاســد   
 .  تواند شراي  را ناگوارتر از قبل سازدسازي آن ميسازي نداشته باشند، پیاده خصوصي

تحلیلي و در چارچوب نظـري نظـم    -شود با رويكردي توصیفي در اين مطالعه تالش مي
جويانـه  اجتماعي نورث، والی  و وينگاسد به طور خاص به پديده فساد و رفتارهـاي رانـد  

سـازي پرداختـه   هاي طبیعي به عنوان يكي از عوامل تاثیرگذار بر فرآيند خصوصيدر دولد
سازي، بررسي شود. در انتها نیـز بـراي درک   هاي اثرگذاري فساد بر خصوصيو کانالشود 

                                                                                                                   
1- Nellis 
2
 - Chang 

کـار بـه مصـاديس ايـن      در کتـاب نیكوکـاران نابـه    سـازي و مسـائل آن و چنـگ    تاب جهـاني جوزف استیگلیتز در ک - 3

 اند.کشورها اشاره داشته
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سـازي در کشـورمان پرداختـه و نشـان داده     نتـايج سیاسـد خصوصـي   بهتر مساله به بررسـي  
هـا را  بـه مسـائل، دسترسـي بـه اهـداف سیاسـد       بینانـه سـبب شود که چگونـه نگـاه تـك     مي

 سازد.ناپذير مي امكان
 

 مساله   پرنش تحقیق -2
را برشـمردند کـه    گونـاگوني  اهـدف  سازي در حمايد از آن،مبلغان و طرفداران خصوصي

هـا دسـد خواهنـد يافـد. ايـن اهـداف در       اين سیاسد، کشـورها بـه آن   يرااجدر صورت 
ــا شــايد بتــوان    ــان شــده، ام ــابع، متنــوخ بی ــراي اصــل هــدف ســهبســیاري از من ــدام يب ــه اق       ب

 : معرفي کردروي آن توافس دارند،  که اکثر صاحبنظران سازييخصوص
  اقتصاد دري مولد خصوص بخش و سهم نقش ديتقو -1
 )کل( وريبهره ارتقاي -2

 .(430، ص 2003، 1 ششینسكي و کالوا) )کاهش کسري بودجه کل( دولد يمال سالمد بهبود -3

سازي، با انگیزه دستیابي به اهـداف فـوق حرکـد    ها و حامیان برنامه خصوصينئوکالسیك 
 کردند. به سمد اقتصاد بازار را تبلیغ مي

که آيا دسـتیابي بـه ايـن اهـداف در      اين اسد ،شودپرسشي که در اين مطالعه مطرح مي
هـايي  هـا، دولـد  شرايطي که نظم اجتماعي حاکم بر جامعه نظم دسترسي محـدود و دولـد  

ــا ســطوح گســترده فســاد هســتند، امكــان   ــي ب ــه ســمد   طبیع ــا حرکــد ب ــذير اســد و آي      پ
سازي در چنین محیطي منجـر بـه تقويـد نقـش و سـهم بخـش خصوصـي مولـد،         خصوصي
شـود ضـمن   شود؟ در اين مقاله تالش مـي  ها ميي و بهبود اوضاخ مالي دولدورارتقاي بهره

تـوجهي بـه پديـده فسـاد بـه عنـوان       پاسخگويي به اين پرسش، نشان داده شود که چگونه بي
 . شود سازي، منجر به شكسد آن مييكي از موانع جدي پیشبرد سیاسد خصوصي

 

                                                                                                                   
1- Sheshinski and Calva 
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 مفاهیم -3
 نازیخاوص  -3-1
اي خـاص از آن  اسـد کـه هريـك بـه جنبـه      شده ارائه سازييوصخص از يمتعدد فيتعار

سازي، يعنـي کـاهش نقـش دولـد بـه عنـوان عامـل        در تعريفي کلي، خصوصي .اشاره دارد
اقتصادي به نحوي کـه منجـر بـه فعالیـد جـايگزيني بخـش خصوصـي بـراي دولـد شـود.           

عمـوال  گیرد کـه در کشـورهاي در حـال توسـعه م    سازي به چند طريس صورت ميخصوصي
هاي دولتي بـه بخـش   گري دولد از طريس واگذاري فعالیدتمرکز بر تضعیف نقش تصدي

 (.14، ص 1379هاي مجل ، )مرکز پژوهش1خصوصي اسد

 
 فساد  -3-2

بـراي دسـتیابي بـه     2ترين تعريف از فساد به سوءاستفاده از قـدرت عمـومي  ترين و سادهشايع
ا بانـك  564، ص 1998، 5ا تانزي16، ص 2007، 4لمدورف) شودتعبیر مي 3منافع خصوصي

هاي رايج فساد، فسـاد سیاسـي يـا    يكي از نمونه. (2015، 6 المللشفافید بینو  2014 ،جهاني
زمـاني کـه    ادهـد اسد که در سطوح باالي سیسـتم سیاسـي کشـورها رخ مـي     7فساد بزرگ

ن، اسـتفاده  سازان سیاسي از موقعید خود براي ماندگاري قدرت، ثروت و موقعیتشـا تصمیم
دهنـد. در  کنند و قوانین و مقررات را به طور سیستماتیك مـورد سـوء اسـتفاده قـرار مـي     مي

در سیسـتم دولتـي    8مقابل فساد بزرگ، فساد کوچـك هـم وجـود دارد کـه بـه فسـاد اداري      
 (. 1-3، صص 1999 ،9)آموندسن گرددبرمي
  
 

                                                                                                                   
 سازي اسد. در اين مطالعه تمرکز بر اين نوخ خصوصي - 1

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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 جوی رانت   رانت -3-3
)مومني و فطرس،  شودآمدي اسد که بدون تالش حاصل در منظور از راند در اين مطالعه

توان راند را به درآمدهايي اطالق کرد که خـارج  تر ميدر سطحي وسیع (.150 ، ص1389
گیري از قدرت و نفوذ سیاسي يـا اقتصـادي بـه دسـد     هاي مولد اقتصادي و با بهرهاز فعالید

شود که هايي تعبیر ميثابه فعالیدجويي به م(. راند67 ،ص1395حبیبي،  )میالني و آيندمي
رانـد   در صدد ايجاد، حفظ يا تغییر حقوق اقتصـادي و نهادهـايي هسـتند کـه مبنـاي ايجـاد      

جويانـه، رفتارهـاي اقتصـادي را    تمـايالت رانـد   .(151ص  ،1389)مومني و فطرس،  هستند
ومني و )مـ  کننـد  مـي هـاي اقتصـادي را منحـرف    هـا و انتخـاب  گیري دهند و تصمیمتغییر مي
 .(27ص  ،1392صمديان، 
 

 چارچوب نظری -4
چـارچوب نظـري ارائـه شـده توسـ  اقتصـاددانان نهـادگراي جديـد         براساس  در اين بخش

ها با گرايشات رانتي و بـا  شود که چگونه دولدنشان داده مي 3و وينگاسد 2، والی 1نورث
اقتصـادي و مخـدوش   هاي دستكاري سیاسي نظام اقتصادي، مانع دستیابي به اهداف سیاسد

 شوند.  کردن فرآيند رشد و توسعه مي
 

 نظم اجصماع  دنصرن  محد د   دنصرن  باز -4-1
يـك نظريـه منسـجم از     ،چارچوب نظري ارائـه شـده توسـ  نـورث، والـی  و وينگاسـد      

دهد. اين سه اقتصاددان برجسته بحثشان را از نظـم اجتمـاعي و   سیاسد و اقتصاد را ارائه مي
دهنـد، امـا   رفتـار انسـاني را شـكل مـي     هـا معتقدنـد کـه نهادهـا    کنند. آنغاز ميها آسازمان

هـا دولـد را بـه عنـوان     . آن4گیردها صورت ميتعامالت اجتماعي پیچیده از طريس سازمان
کنند و ايجاد نظـم اجتمـاعي را   ترين سازمان در هر جامعه معرفي ميقدرتمندترين و بنیادي

                                                                                                                   
1- North 
2- Wallis 

3- Weingast 

ن از هـا گروهـي معـی   کننـد، امـا سـازمان   ها را مقید مينهادها قواعد بازي هستند که بر رواب  افراد حاکم بوده و آن -4 

 کنند.افراد هستند که ترکیبي از اهداف مشترک و فردي را از طريس رفتارهاي نسبتا هماهنگ دنبال مي
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الزمـه حفـظ نظـم     ،شمارند. از نگاه اين سـه اقتصـاددان  برميترين وظیفه يك دولد بديهي
اجتماعي، توسعه سازمان دولد به شكلي اسد که خشوند را محدود کنـد کـه ايـن خـود     

هاي سیاسي و اقتصادي اسد که هماهنگ عمل کننـد. در ايـن رويكـرد نشـان     مستلزم نظام
و محـدود کـردن   هـاي سیاسـي بـراي حفـظ ثبـات سیاسـي       شود کـه چگونـه نظـام   داده مي

  .(93 ص ،1385، نورث، والی  و وينگاسدکنند )خشوند، اقتصاد را دستكاري مي
انـدا نخسـتین نظـم    نورث و همكارانش معتقدند جوامع از نگاه تاريخي به سه طريس نظم يافتـه 

اجتماعي مربو  اسد به قبل از تاريخ مكتوب بشري، زماني که جوامع مبتني بر شكار بودنـد کـه   
هـزار سـال پـیش بـه      10شود. نظم اجتماعي دوم مربو  بـه  نظم اجتماعي نخستین گفته ميبه آن 

، ص 1385شـود )نـورث و همكـاران،    اين طرف اسد که به آن نظم دسترسي محدود گفته مـي 
جوامع با نظم دسترسي محدود، خشوند را از طريس دخل و تصرف نظـام سیاسـي در منـافع     .(94

ها و افراد قدرتمند، پرهیـز از توسـل   که گروهطوري کنند بهمهار مياقتصادي از طريس خلس راند 
هـا، خصوصـید بـارز    يابنـد. محـدوديد در دسترسـي بـه فرصـد     به خشوند را به نفع خـود مـي  

هـا، جـوهره منطـس نظـم دسترسـي      هاي دسترسي محدود اسد. خلس و ساختاردهي بـه رانـد   نظام
(. براساس اين منطس، وجود رانـد  19-20 ، ص1395،  نورث، والی  و وينگاسدمحدود اسد)

هـا  براي همكاري میان اعضاي قدرتمند فرادستان) ائتالف مسل ( ضروري اسد، زيـرا رفتـار آن  
   (.24، ص 1395نورث و همكاران، )کند سازد و بروز خشوند را کنترل ميپذير ميبینيرا پیش

کنـد، افـراد   ده را تهديـد مـي  ها و امتیازات ايجاد شاز آنجا که خشوند در جامعه، راند
. مهــار کننــدداراي رانــد، انگیــزه دارنــد تــا خشــوند را ســرکوب و از حكومــد حمايــد  

ص  ،1385گیرد)نورث و همكاران، خشوند با دستكاري سیاسي نظام اقتصادي صورت مي
ائتالف مسـل (  ) نظم دسترسي محدود، به خلس راند، امتیازات و تبعی  بین فرادستان. (94

شـمار   پـردازد و مـانعي بـراي رونـس و توسـعه اقتصـادي در بلندمـدت بـه        رادستان مـي و غیرف
شـود و حـل معضـل خشـوند بـه      وري محدود مـي رود. در اين چارچوب، رقابد و بهره مي

 (. 27ص  ،1395)نورث و همكاران ،  شودمانعي براي توسعه بلندمدت اقتصادي تبديل مي
هـزار سـال پـیش     10راي جوامـع بشـري طـي    هاي دسترسي محدود، گزينه اصلي بنظم 
اند. ساختار سیاسي و اقتصادي نظم دسترسي محدود، دولد طبیعي نام نهاده شده چـون  بوده
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شكل طبیعي جامعه بشري اسد و واکنش طبیعي جوامع به تهديد ناشـي از خشـوند، همـین    
  .(94ص  ،1385) نورث و همكاران ، 1نوخ دولد بوده اسد

ود سه قرن اسد پديد آمده، نظم دسترسي باز اسـد کـه از طريـس    نوخ سوم نظم که حد
رقابد سیاسي و اقتصادي )به جاي خلس راند از نوعي کـه در دولـد طبیعـي وجـود دارد(،     

در اين نوخ نظم، دولد  .(94ص  ،1385)نورث و همكاران ،  کندنظم اجتماعي را حفظ مي
هــا اجــازه اســتفاده از و ســاير ســازمانانحصــار خشــوند بــالقوه و بالفعــل را در اختیــار دارد 
هـاي  ها ورود به فعالیدماند که در آنخشوند را ندارند. دسترسي باز در جوامعي پايدار مي

اسـتانداردهاي   تـا زمـاني کـه   ) اقتصادي، سیاسي، مذهبي و آموزشي بـراي تمـام شـهروندان   
. (38-39صـص  ، 1395، نـورث و همكـاران  ) غیرشخصي الزم را رعايد کنند(، آزاد باشـد 

تنها در بین تعداد معدودي از کشورهاي جهان وجود دارد که همگـي توسـعه    ،اين نوخ نظم
ها سد راه بازارهاي شكوفا و توسـعه اقتصـادي   هاي دسترسي محدود، دولداند. در نظميافته
گذارنـد  پذيري را به نمايش مـي هاي با دسترسي باز، ورود و تحرکشوند. در مقابل نظممي
يـافتگي گـذار از جامعـه    وسعه اقتصادي را به دنبال خواهد داشد. عامـل اصـلي توسـعه   که ت

  .(94ص  ،1385دسترسي محدود به جامعه دسترسي باز اسد)نورث و همكاران، 
هـاي طبیعـي بـا وجـود     اند. دولـد هاي طبیعي، سیاسد و اقتصاد عمیقا در هم تنیدهدر دولد

ي دسترسـي سیاسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي را محـدود      هاي دروني که با هم دارند، همگتفاوت
ها براي فرادسـتان تعهـدي جهـد    اي ايجاد کنند و اين راندکنند تا راند اقتصادي براي عدهمي

تـر  تـر باشـند، جامعـه باثبـات    ها هرچقـدر بـاارزش  کند. اين راندنظم اجتماعي موجود ايجاد مي
نـد و اگـر حقوقشـان نقـ  شـود بـا تهديـد        کناسد. از اين رو، فرادستان دولد را حمايـد مـي  

کنند. دولد نیز بـراي حفـظ   دولد به خروج از ائتالف، دولد را مجبور به رعايد حقوقشان مي
بقا مجبور به احترام گذاشتن به حقوق فرادستان اسد. در چنـین دولتـي هـر عضـو از فرادسـتان،      

ل محـدوديد ورود و دسترسـي   هاي خـاص را دارد و بـه دلیـ   کنترل انحصاري بر منابع يا فعالید

                                                                                                                   
امروزه تمامي کشورهاي بـا درآمـد پـايین و متوسـ  داراي نظـم دسترسـي محـدود        »به عقیده نورث و همكارانش  - 1

دهـد از هـم متمايزنـد.    کیفید نهادها را نشان ميهستند، اما سطوح درآمد سرانه به واسطه عوامل متعددي که تفاوت در 
رو، طیفي از نظم دسترسي محدود شامل: شكننده، پايه و بالغ وجود دارد. اين سه، مراحـل مجزايـي نیسـتند بلكـه       از اين

هايشـان از هـم متمايزنـد. چنانچـه نخبگـان      اند که به واسـطه سـاختار سـازمان    نقاطي بر روي يك طیف پیوسته از جوامع
رت، تدبیري در پیش گیرند تا در عین حفظ قدرت، از يك نظام دسترسي محـدود شـكننده بـه سـمد بـالغ حرکـد       قد

 (30، ص 1395)نورث و همكاران ، « توانند وضعید خود را بهبود بخشند.کنند، مي
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هـايي  آورد. در چنـین دولـد  کنند از امتیازات خود رانـد بـه دسـد مـي    که فرادستان برقرار مي
گسترش تخصص و تقسیم کار محدود اسد، زيرا چنین امري مستلزم افزايش درجـه ورود، بـاز   

ود و شـ هـاي فرادسـتان مـي   بودن و دسترسي در نظام اقتصادي اسد که منجـر بـه کـاهش رانـد    
هـا رقابـد وجـود دارد، امـا محـدود      رود. در اين دولدشمار مي ها بهتهديدي براي وضعید آن

 (.111-114صص ، 1385نورث و همكاران، )اسد 
هاي اصلي نظم دسترسـي محـدود، حمايـد نسـبتا قـوي از حقـوق مالكیـد        از مشخصه

قـع در نظـم   فرادستان و حمايـد نسـبتا ضـعیف از حقـوق مالكیـد فرودسـتان اسـد. در وا       
دسترسي محدود، حقوق مالكید کامال تعريف شده فق  بـراي فرادسـتان برقـرار اسـد. از     

هـا  توانند تهديدي براي دولد باشند و بقاي دولد به حمايد آنآنجا که غیرفرادستان نمي
هـاي دولـد مبنـي بـر حمايـد از      تواننـد وعـده  غیرفرادستان نمـي  ،رو بستگي ندارد، از اين

هـاي بسـیار کمتـري    گـذاري غیرفرادسـتان، سـرمايه   ،ا اعتماد بسذيرند. بنابراينحقوقشان را ب
ــي  ــد)نورث و      صــورت م ــذار اس ــد اقتصــادي اثرگ ــر رش ــود ب ــاله خ ــن مس ــه اي ــد ک دهن
هـاي  هـاي طبیعـي، دسترسـي بـه قالـب     دولـد  عـالوه بـر ايـن،    (.115ص  ،1385همكـاران، 

 شود.  به فرادستان محدود مي هاسازند و توانايي ايجاد سازمانسازماني را محدود مي
وري و هاي جدي بـر بهـره  محدوديد مبادله به رواب  شخصي، باعث ايجاد محدوديد

شود. دولد طبیعي براي دستیابي به ثبات مجبـور بـه ايجـاد رانـد بـراي      عملكرد دولد مي
هـاي اصـلي دولـد    شود. از ديگر ضـعف سد و راند مانع ايجاد فضاي رقابتي ميا اي عده
اي بـراي  دهد وسیلهکند و اجازه نمي، اين اسد که دولد سازوکار قیمد را فلج ميطبیعي

هـا همیشـه   ها مبني بر اينكه قیمدنئوکالسیكاعتقاد انتقال اطالعات باشد. درواقع برخالف 
که نظم دسترسـي بـاز بـا بازارهـاي رقـابتي       تا زماني کنند تا منابع را تخصیص دهندمي کار

 .(94ص  ،1385)نورث و همكاران،  تحلیل جوابگو نیسدگسترش نیابد، اين 
نكته حائز اهمید آن اسد که هر دو نظم اجتماعي محـدود و بـاز در تعـادل هسـتند. بـه      

از تعادل دسترسي محدود به تعـادل   خواهندهمین دلیل با اينكه کشورهاي درحال توسعه مي
بـا   کننـده  لدلیل نیروهـاي متعـاد  به اما ، کننددسترسي باز حرکد کنند و مسیر توسعه را طي 

نظـم مسـل  تـاريخ بشـر نظـم دسترسـي محـدود اسـد و          ،رو رو هستند. از ايـن  بهمشكل رو
اند به نظم دسترسي باز حرکد کنند. مبناي تعادل در هـر کـدام از   کشورهاي اندکي توانسته

اسـد و يـا    اين دو نظم، توازن دوگانه اسد. به اين معنا که يا دسترسي به هر دو سیسـتم بـاز  



 229 سازی همراه با فساد      اقتصاد سياسي خصوصي

 

 

 

 

 

محدود. دسترسي باز به يكي و دسترسي محدود به ديگري، نشان از عـدم تـوازن دوگانـه و    
 (. 113ص  ،1385)نورث و همكاران، خروج از تعادل اسد 

 

 نازی در نظم دنصرن  محد د   بازخاوص  -4-2
سازي در نظم دسترسي محدود متفاوت از دسترسي بـاز اسـد. در دسترسـي بـاز،     خصوصي
 انجامد.به قدرت انحصاري و توزيع راند براي گروهي خاص مي کمتر سازييخصوص

در جوامع با نظم دسترسي باز، نهادها، پشـتیبان دسترسـي آزاد و رقابـد هسـتند. رقابـد      
کند و رقابد اقتصـادي بـه دسترسـي بـاز در     سیاسي از دسترسي آزاد در اقتصاد حفاظد مي

وجود رقابـد   ،رواز اين .(38ص  ،1395كاران، )نورث و هم بخشدعرصه سیاسي تداوم مي
اي خـاص بـا   گیري انحصار و توزيع راند براي عـده و آزادي ورود و خروج، احتمال شكل

هـاي بـا نظـم دسترسـي     کند. امـا در دولـد  سازي را تضعیف ميحرکد به سمد خصوصي
الـب  محدود در راستاي حفظ قدرت، مزايـاي انحصـاري و رانتـي بـراي اعضـاي ائـتالف غ      

هـا در نهايـد بـه تـداوم منـافع      سـازي در ايـن دولـد   يابد. بر اين اساس خصوصـي تداوم مي
هــا احتمــال . در ايــن دولــدشــود مــيائــتالف مســل  و افــزايش قــدرت فرادســتان منتهــي  

هـاي  هاي خصوصي، خارج از نظـارت سازي همراه با فساد بسیار باال اسد و بنگاه خصوصي
 سـازد سازي ايـن سیاسـد را مخـدوش مـي     د که اهداف پیادهکنندولتي شروخ به فعالید مي

سازي الزاما به اهداف يادشـده از  . به اين ترتیب خصوصي(128 -129صص  ،1391)زماني،
 کند.شود و اهداف ديگري را دنبال مياين سیاسد منتج نمي

 

 های طبیع نازی در د لتهای تاثیرگذاری فساد بر خاوص کانال -4-3
سـازي و  هاي مختلفي مانع موفقید برنامه خصوصيهاي مبتني بر راند از کانالفساد و رفتار

 .  شود ميدستیابي به اهداف و دستاوردهاي مثبد آن 
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 در اتصااد اثرگذاری فساد بر تقویت نقش   نهم بخش خاوص  مولد -4-3-1
توانند مانع تحقـس هـدف تقويـد نقـش بخـش خصوصـي       هاي طبیعي از دو کانال ميدولد
و  1کـار وها بـا نامسـاعد سـاختن محـی  کسـب     . فساد ناشي از عملكرد اين دولدشوندلد مو

سـازي، مـانع حضـور    هاي دولد در فرآيند خصوصيهمچنین اثرگذاري بر نحوه واگذاري
 .شودپررنگ بخش خصوصي مولد در اقتصاد مي

 کار ثر فساد بر محیط کسبا -الف
هاي اصلي براي ورود بخش خصوصي شر پیشکار به عنوان يكي از ومحی  مساعدکسب

کار به آن دسته عواملي ورود. محی  کسبشمار مي هاي اقتصادي بهواقعي به عرصه فعالید
 ها اسد. خارج از کنترل بنگاه اماگذار تاثیرگذار اسد، گردد که بر رفتار سرمايهبرمي

-ع حضـور پررنـگ بخـش   ، مـان 2مبادلـه  کار نامناسب با بـاال بـردن هزينـه   ومحی  کسب

شـود. يكـي از عوامـل تاثیرگـذار بـر      گذاري در اقتصاد ميو انجام سرمايه 3خصوصي واقعي
کـار را  وهـاي متعـددي، فضـاي کسـب    کار، پديده فسـاد اسـد کـه از کانـال    ومحی  کسب

 سازد.رو ميبهگذاري را با موانع زيادي رونامساعد و سرمايه
هـاي  صـورت گسـترده رواج دارد بـا ايجـاد موقعیـد     هاي طبیعي که فسـاد بـه   در دولد

ها، محدوديد ورود غیرفرادسـتان و اعطـاي امتیـازات انحصـاري بـه      انحصاري براي خودي
سازند و امكان فعالید اقتصـادي در فضـايي رقـابتي    مي فرادستان، فضاي رقابتي را مخدوش

مـانع ورود بخـش    سـازي در چنـین فضـايي،   کنند. خصوصـي را از فعاالن اقتصادي دريغ مي
 خصوصي واقعي خواهد شد.

هـاي طبیعـي، حمايـد ضـعیف از حقـوق مالكیـد       هاي دولديكي از مشخصه همچنین
هـا گرايشـات فسـادآلود    معتقد اسـد در شـرايطي کـه دولـد     ها اسد. لمدورفغیرخودي

                                                                                                                   
 توانند به آثار هرناندودسوتو در خصوص اهمید محی  کسب و کار رجوخ کنند.مندان مي عالقه -1

2- :Transaction Cost  آن اشـاره کـرد شـامل مـواردي نظیـر       بـه  1937هزينه مبادله طبس آنچه رونالد کوز در سال

هاي ناشي از اطالعات نامتقارن و ناقص، زمان صرف شده براي يافتن شريك مناسب براي قرارداد، زمـان صـرف    هزينه

اد دو طرف قـرارداد نسـبد بـه يكـديگر و...     ، عدم اعتم آوري اطالعات کافي در خصوص شراي  بازارشده براي جمع

 هاي بازار محدود اسد.هايي، اطالعات مردم براي ارزيابي فرصداسد که به علد وجود چنین هزينه

هاي خود و نه صرف اتكا به روابـ   ها و توانمنديمنظور از بخش خصوصي واقعي، بخشي اسد که از طريس قابلید -3

 هاي اقتصادي شود.و دسترسي به راند، وارد فعالید
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گذاران در حفظ حقـوق مالكیتشـان نسـبد بـه دسـد درازي دولـد و       دارند، قدرت سرمايه
حقـوق مالكیـد بخـش    تعـرض بـه   اي راند، محـدود اسـد. در چنـین شـرايطي،     رقباي دار

در شـرايطي کـه حقـوق    . (97، ص 2007، لمـدورف ) افتـد خصوصي به سهولد اتفـاق مـي  
سـازي، منجـر بـه حضـور پرنـگ فعـاالن بخـش        مالكید نـاامن اسـد، اقـدام بـه خصوصـي     

ــراي مشــارکد در فعالیــد  ــد ب ه بیشــتر، بلكــ ،هــاي اقتصــادي نخواهــد شــد خصوصــي مول
هـاي موجـود   گیري از رانـد شوند که متكي به رواب  و بهرهگذاراني وارد میدان مي سرمايه

 هستند تا منافع و موقعید خود را در بین فرادستان حداکثر سازند. 
هاي با سطوح باالي فساد، عدم شفافید اسـد کـه باعـث بـاال     هاي دولداز ديگر مشخصه

هـاي طبیعـي،   (. عدم شفافید در دولد575، ص 1998)تانزي،  شودمبادله مي هايرفتن هزينه
هـا را افـزايش   نااطمینـاني  ،راهكاري براي محدوديد ورود غیرفرادستان اسـد. عـدم شـفافید   

گیـري   مبادله بـراي فعـاالن اقتصـادي، مـانعي جـدي بـراي تصـمیم        دهد و با باال بردن هزينهمي
ــرمايه   ــد س ــه  بخــش خصوصــي جه ــد ب ــدت اس ــذاري بلندم ــوريگ ــه تصــمیم  ط ــري  ک گی

سـازي دارنـد، مخـدوش    گذاران خصوصي را که قصد مشارکد در فرآيند خصوصـي  سرمايه
شـوند. از ايـن    اي از گردونه رقابد خارج ميسازد و به علد وجود اطالعات نامتقارن، عدهمي

ــه قصــد تصــدي بنگــاه  رو، بنگــاه ــدان مــي هــايي کــه ب ــل واگــذاري وارد می شــوند، هــاي قاب
 هايي هستند که بیشترين ارتباطات و نفوذ را دارند.  ها نیستند، بلكه آنينکارآمدتر

هـاي ورود  کـار تاثیرگـذارد و انگیـزه   وتواند بر محی  کسـب کانال ديگري که فساد مي
گـذاري و وجـود برخـي    هاي اقتصادي را تحريف کند، نحوه قانونگذاران به عرصه سرمايه

هايي، قـوانین و مقـررات،   ع فرادستان اسد. در چنین دولدقوانین و مقررات جانبدارانه به نف
دهـد و ايـن امكـان را بـراي صـاحبان قـدرت فـراهم        قدرت انحصاري به مقامات مسئول مي

کند که از قدرت خود در جهد دريافد رشوه و اعمال رفتارهاي مبتني بر فساد اسـتفاده   مي
  (. 566، ص 1998)تانزي،  کنند

اد اداري عامــل تاثیرگــذار ديگــر در کــاهش انگیــزه بخــش فســاد بوروکراتیــك يــا فســ
 و گـذاري گذاري اسـد. فسـاد اداري بـاالتر بـا رشـد کمتـر سـرمايه       خصوصي براي سرمايه

گذار در محیطي سرمايه(.28، ص2015، 1)زوراسكاس کاهش رشد اقتصادي همراه اسد
ود بـه طـور همزمـان بـه     با فساد اداري باال ناچار اسد براي عملیاتي کردن و ادامه فعالید خ

                                                                                                                   
1 -Žurauskas 
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هاي مختلف در بدنه دولد رشوه و حس حساب بسردازد تا بتواند ادامه مسـیر دهـد. همـه    نهاد
دهد که بـر  هاي مبادله را افزايش ميشود و هزينهگذار تحمیل ميها به فرد سرمايهاين هزينه

نین يـك  در شرايطي که قـوا  (.61، ص 2007، لمدورف) عملكرد آن تاثیرگذار خواهد بود
و مقررات اداري، خود منشا ايجاد فسـاد و هزينـه    شود ميکشور بیشتر به نفع فرادستان وضع 

گذاران بخش خصوصـي مولـد وارد میـدان رقابـد     توان انتظار داشد که سرمايهاسد، نمي
يا بتواند عملكـرد درخـور تـوجهي     کنندسازي، نقشي موثر ايفا شوند و در جريان خصوصي

 اي دولتي داشته باشد.هنسبد به بنگاه
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            

، ص 1998)تانزي،  کندخصوص اجراي قراردادها و حمايد از حقوق مالكید تضعیف مي
دسترسي محدود، اجـراي قراردادهـا بـا عـدم اطمینـان رو بـه رو        هاي با نظم در دولد (.583

 ،روهاي دولد اعتماد چنـداني داشـته باشـند، از ايـن    توانند به وعده اسد و غیرفرادستان نمي
 دهند.  گذاري بسیار کمتري نسبد به فرادستان انجام مي میزان سرمايه

هـاي   گذارد، اين اسد کـه بنگـاه  کار اثر منفي ميواز ديگر مصاديس فساد که بر محی  کسب
تاثیرگـذاري داشـته    ،تصـمیمات دولـد در جهـد منافعشـان     توانند برخصوصي داراي راند، مي
ها براي استفاده از مداخالت دولد به نفـع اهدافشـان، يكـي ديگـر از     باشند. در واقع توانايي بنگاه

 (.112 ، ص2007سازد )لمدورف، دار ميابعاد فساد اسد که رقابد را خدشه
کـار و  وخصـوص اثـرات منفـي فسـاد بـر محـی  کسـب       هاي تئوريك درعالوه بر بحث

هـاي  گذاري، مطالعات متعـددي وجـود دارد کـه بـا بررسـي شـواهد تجربـي، بحـث         هسرماي
. در بسیاري از مطالعات انجام شده، رابطه بین میزان فسـاد و نسـبد   کند ميتئوريك را تائید 

با اسـتفاده   1995در سال  1مائورو لص داخلي بررسي شده اسد.گذاري به تولید ناخاسرمايه
کشـور مـورد    67بـراي   ،شـود  مـي تهیـه   2الملـل کار بینواز شاخص فسادي که توس  کسب

گذاري را بررسي کرد. نتیجه تحقیقات وي حاکي از آن اسـد  رابطه فساد و سرمايه ،مطالعه
خلـي اثـر منفـي دارد. نتـايج مشـابهي      گذاري بـه تولیـد ناخـالص دا    که فساد بر نسبد سرمايه

 1997 هم در سـال  3و ودر 2به دسد آمده اسد. برونتي 1995در سال  1و کیفر 3توس  ناک
                                                                                                                   
1- Mauro 
2- Business International 
3- Knack 
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. کردنـد کشور با استفاده از شاخص فسـاد بانـك جهـاني، ادعـاي مـائورو را تائیـد        41براي 
بـار  . ايـن کـرد هـاي بیشـتري امتحـان    تحقیس خود را براي نمونه 1997مائورو مجدد در سال 

(. 7ص  ،1999، لمــدورف) کشـور تحقیـس کــرد و نتـايج مشـابهي بــه دسـد آورد      94روي 
نیـز بـا مطالعاتشـان بـر      2004در سـال   6و بونـد  5و راک 1999و همكاران در سال  4کمس 

 39اي از بـا بررسـي نمونـه    1997اي صحه گذاشتند. بانك جهاني در سال  وجود چنین رابطه
وسعه نشان داد کـه در سـطح مشخصـي از فسـاد، کشـورهايي کـه       کشور صنعتي و در حال ت

گـذاري  طلبانه باشد، نـرخ سـرمايه  پذيري بیشتري داشته و کمتر فرصد بیني فساد قابلید پیش
  (. 100، ص 2007، لمدورف)باالتر اسد 

کـار،  وهـاي طبیعـي و تـاثیر آن بـر محـی  کسـب      با توجه به ساختار ضد انگیزشي دولد
 سازي، چندان قابل انتظار نیسد. خصوصي مولد با سیاسد خصوصي تقويد نقش بخش

 
 های د لت اثر فساد بر  اگذاری -ب

سازي نقش مهمي دارنـد و درخصـوص تعیـین بنگـاه مناسـب      ها در فرآيند خصوصيدولد
گــذار بايــد بــراي واگــذاري، تعیــین قیمــد مناســب بــراي بنگــاه و انتخــاب بهتــرين ســرمايه

کنـد و اذعـان دارد کـه    چنگ به حساسید اين نقش اشاره مي. کنندذ تصمیمات حیاتي اتخا
(. 180، ص: 1392رو اسـد)چنگ، بـه اي روها در انتخـاب بنگـاه بـا وضـعید پیچیـده     دولد

از سالمد کافي برخـوردار   هکه دولد واگذارکنند شود مياهمید اين موضوخ زماني بیشتر 
اي افـزايش نقـش بخـش خصوصـي مولـد      ها در راستهاي طبیعي، واگذارينباشد. در دولد

هايي، انتقال مالكیـد راهـي بـراي غـارت امـوال      صورت نخواهد گرفد. در چنین حكومد
هـاي دولـد بـه بخـش     عمومي و تقويد حلقه فرادستان اسـد و فرآينـد واگـذاري دارايـي    

 هاي فسادآمیز اسد.خصوصي مملو از فرصد
مبنـاي درآمـد انتظـاري    شـان را بر هايگیـري ند اساس تصـمیم هاي فاسد تمايل داردولد

هـاي  در چنین شرايطي معموال پروژه حاصل از فساد و نه منافع بالقوه براي جامعه قرار دهند.

                                                                                                                   
1- Keefer 
2- Brunetti 
3- Weder 
4- Campos 
5- Rock 
6- Bonnett 
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احتمال اينكه دولـد بـدون در نظـر     و گیرندنامناسبي براي واگذاري در دستور کار قرار مي
ب کنـد کـه بیشـترين    هـايي را بـراي واگـذاري انتخـا    ها و شرکدگرفتن منافع جامعه، بنگاه
 ( 61، ص 2007، لمدورف) ، باال اسدکندنفوذ هاي ذيعايدي را نصیب گروه

سـاز اسـد.   هاي نظم دسترسي محـدود، مسـاله  ها هم در دولدگذاري بنگاهنحوه قیمد 
هاي دولتي به نحـوي کـه منـافع جامعـه آسـیب نبینـد، بسـیار        تعیین قیمد مناسب براي بنگاه

هـاي فاسـد بـه دنبـال دسـتیابي      کند، حكومـد که چنگ هم اشاره ميحیاتي اسد. همانطور 
هاي دولتـي هسـتند و تـوجهي بـه ارزش     تر به درآمدهاي حاصل از فروش بنگاههرچه سريع
ــل واگــذاري نمــي واقعــي بنگــاه ــنهــاي قاب ــد. از اي ــن احتمــال وجــود دارد کــه   ،روکنن اي

شـوند، کمتـر از ارزش واقعـي    هاي دولتي که اموال عمومي محسوب ميگذاري بنگاه قیمد
 ،چنـگ ) تر، صـاحب بنگـاه شـوند   آن صورت گیرد و خريداران داراي راند با نرخي پايین

 (.181ص  ،1392
گـذار يـا   عالوه بر انتخـاب بنگـاه قابـل واگـذاري و قیمـد واگـذاري، انتخـاب سـرمايه        

اصـلي  اهمید اسد. چنگ مساله انتخـاب خريـدار مناسـب را از وظـايف      خريدار هم حائز
هاي دولتي بايد بـه کسـاني فروختـه شـوند     شمارد و بر اين باور اسد که بنگاه ها برميدولد

ص  ،1392 ،چنـگ ) ها در دراز مدت برخوردار باشندوري آن بنگاهکه از توان ارتقاي بهره

در يك رژيم فاسـد، بـازيگران اقتصـادي     1آکرمن-سد که از نگاه رزا حالي . اين در(182
-معتقـد اسـد دولـد    . ويهسـتند خالقي ناچیز، نسبد به سايرين داراي مزيد با گرايشات ا

ها را دارند، ممكن اسد بـه جـاي   هايي که مسئولید تخصیص منافع کمیاب به افراد و بنگاه
منـدي افـراد از منـافع قـرار      طي کردن ضواب  قانوني، پرداخد رشوه را معیـاري بـراي بهـره   

سـازي را در  کنـد و خصوصـي  گذاران ايجـاد مـي  ايهدهند. رشوه، راند انحصاري براي سرم
دهنـدگان بـا   دهـد. رشـوه  هاي ناشي از معامالت فسادآلود با مقامات قرار مـي معرض آسیب

تواننـد نـام    سـازي يـا مقامـات بلندپايـه دولتـي مـي      ارائه پیشنهاد رشوه به مسئوالن خصوصـي 
چنـین ممكـن اسـد پرداخـد     خريداران فاقد کیفید را در فهرسد متقاضیان قرار دهند. هم

رشوه در راستاي محـدود سـاختن تعـداد متقاضـیان خريـد باشـد. وي ايـن مسـاله را مطـرح          
که در برخي موارد، مقامات فاسد اطالعاتي اشتباه از بنگاهي که قرار اسـد واگـذار    کند مي

که  ليکنند، نظیر اينكه بنگاه دولتي عملكرد بسیار ضعیفي دارد در حاشود به عموم ارائه مي

                                                                                                                   
1- Rose-Ackerman 
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 در ایـن  داننـد کـه بنگـاه عملکـرد مناسـبی دارد.     مند به خریداري بنگاه می ههاي عالق خودي

شـوند.  اضـیان فاسـد درون مجموعـه مـی    صورت کارآمدترین پیشنهاددهندگان، مغلوب متق

سترسی به اطالعـات زودهنگـام در مقابـل    ارائه اطالعاتی که در اختیار عموم قرار ندارد یا د

ایـن   ،عـالوه سـازد. بـه   سازي را از مسیر اصلی خـود منحـرف مـی   پرداخت رشوه، خصوصی

هاي قابل واگـذاري آلـوده بـه فسـاد باشـد.      احتمال وجود دارد که فرآیندهاي ارزیابی بنگاه

کـه بنگـاه بـه    شـود، بل  گیرد و نه مزایـده برگـزار مـی   در مواردي نه ارزیابی صورت میحتی 

هـا  صورت فروش شود که بهترین ارتباطات سیاسی را دارا باشند. در اینکسانی واگذار می

هـاي  کـه فاقـد تجربـه فعالیـت    اغلب به خریدارانی همچـون سیاسـتمداران حـاکم و کسـانی    

ممکن است بنگاه واگـذار شـده بتوانـد موقعیـت     همچنین  گیرد. اقتصادي هستند صورت می

، 1999آکـرمن،  -که در اختیار دولت بـود، حفـظ کنـد (رز   خود را همانند زمانی  انحصاري

اي پرداخـت بـاالتر جهـت کسـب     ها تمایـل بیشـتري بـر   در این حالت بنگاه. )36-37صص 

رید  1اُروات(بیهاي دولت و یافتن موقعیت انحصـاري خواهنـد داشـت    دارایی 2005، 2و سـ ،

  ).904ص

سازد. یافتن موقعیت دار میسازي را خدشهصوصیهاي انحصاري، فرآیند خحفظ رانت

سازي را انحصاري از میزان رقابت کاسته و هدف دستیابی به کارایی بیشتر در اثر خصوصی

 سازد.نیز مخدوش می

هـاي  سازي بسیار حائز اهمیت است که دولت از خریداران تضمیندر فرآیند خصوصی

گذاري بگیرد تا بعد از فروش بنگاه از عملکرد وري و سرمایهالزم را درخصوص قیمت، بهره

-ها اطمینان حاصل کند، اما مقامات دولتی فاسد از آنجا که تمایل دارند با بنگـاه مناسب آن

هاي فسادآلود دارنـد در ارتبـاط باشـند بـراي انتخـاب      هایی که توانایی بیشتري در پرداخت

گیران و تند و مساله مهم از نگاه تصمیمهاي مورد نیاز هسخریدار کمتر به دنبال گرفتن تضمین

  ها است. سازي، دستیابی به منافع بالقوه خود در جریان واگذاريمجریان خصوصی

شـوند کـه   هاي دولتی اغلب با زدوبند و توافقات پشت پرده به افرادي واگـذار مـی  بنگاه

را ندارند و بخش قابل توجهی از درآمـد حاصـل از فـروش بـه      شایستگی اداره کارآمد آن

                                                                                                              
1- Bjorvatn  
2 -Soreide 
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ـیه اسـد      مثـال رود. جاي خزانه دولد به جیب تعدادي خودي مي  بـارز در ايـن خصـوص روس
 .(354ص  ،1389،  و نلی  1بیردزال)

هـاي دولتـي بـه    تائیدي اسد بر اين نكته کـه شـیوه واگـذاري بنگـاه     طرح شده،مطالب 
گیـري بخـش   هاي طبیعي با تمايالت آلوده به فسـاد، مـانع شـكل   بخش خصوصي در دولد

بـا رقبـاي داراي رانـد، حتـي      گذاران در عرصه رقابـد و سرمايه شود ميخصوصي توانمند 
دستیابي بـه   ،رو شوند. از ايناگر داراي صالحید بیشتري باشند از گردونه رقابد حذف مي

 هدف تقويد نقش بخش خصوصي در اين شراي  دور از انتظار خواهد بود.
 

  )کل(  ریدنصیاب  به هدف ارتقای بهره -4-3-2

سـتیابي بـه کـارايي بـاالتر اقتصـادي      سـازي در کشـورها، د  يكي از اهداف اصلي خصوصـي 
ها بنگاهداران خوبي نیسـتند  سازي با اين استدالل که دولداسد. طرفداران برنامه خصوصي
کننـد و در نسـخه   هـاي دولتـي تاکیـد مـي    وري در بنگـاه به مساله پايین بودن کارايي و بهـره 

دارنـد. امـا آيـا در     حل اين ناکارآمدي اشاره سازي به عنوان راهپیشنهادي خود به خصوصي
وري بـه عنـوان دسـتاورد    توان انتظـار بهبـود بهـره   هاي طبیعي با سطوح باالي فساد ميدولد

 سازي را داشد؟  خصوصي
( بر اين باور اسد که در شرايطي که فساد گسـترده در کشـوري رواج   2003) لمدورف

هاي متعددي لز کاناوري کمتري برخوردار اسد. فساد اگذاري از بهرهداشته باشد، سرمايه
گیـرد.  به شـكل بهینـه صـورت نمـي     دهد و تخصیص سرمايهوري سرمايه را کاهش ميبهره

گذاري وري از ديدگاه وي، کاهش کیفید سرمايههاي تاثیرگذاري فساد بر بهرهيكي از راه
هـاي کنترلـي   در شراي  فسادآلود اسد. با توجـه بـه اينكـه در چنـین اقتصـادهايي مكانیسـم      

ــ ــد، مینتض ــده کیفی ــي کنن ــرمايه دور زده م ــود،کیفید س ــره ش ــذاري و به ــه گ       وري لطم
 (.457، ص 2003لمدورف، (خورد مي

اثرگـذاري بـر   هـا را متـاثر سـازد،    وري بنگـاه توانـد بهـره  کانال ديگري که فسـاد مـي  
رابطه بین فساد و نوآوري را مورد بررسي  2009در سال  3و شولز 2نوآوري اسد. آنوخین

                                                                                                                   
1
  - Birdsall 

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

، 1پوچیــو(وري و افــزايش ســودآوري را نیــز بیشــتر دارنــدهســتند، قابلیــد افــزايش بهــره
هـا کمتـر بـه دنبـال     گسـترده وجـود دارد، بنگـاه   اما در شـرايطي کـه فسـاد     .(4،ص2013

ها معموال در چنین شـرايطي بـه جـاي اينكـه     وري هستند. بنگاه نوآوري براي افزايش بهره
وري باشند در تالش براي دستیابي به مجوزهاي خاص و دسترسـي بـه   درصدد بهبود بهره

گـذاري بـه   رمايههاي تكنولوژيـك و سـ  رو، پیشرفد. از اينهاي انحصاري هستندموقعید
و  2دمسـتز . گیرنـد وري، تحد تـاثیر مسـتقیم قـرار مـي    عنوان سرچشمه اصلي تقويد بهره

را  تعرض به حقوق مالكیـد بخـش خصوصـي توسـ  صـاحبان قـدرت      ( 1973) 3آلچیان
رو تمايــل بخــش کننــد و از ايــنگــذاران معرفــي مــيريســك ســرمايه دلیلــي بــر افــزايش

ها چنانچه بنگاه (.7، ص 2010، 4)دِ روزا و همكاران ديابخصوصي به نوآوري کاهش مي
هاي ناشي از فعالید سالم را تجربـه  هاي راند بدون اينكه سختياز طريس اتصال به کانون

وري نخواهنـد  اي بـراي ارتقـاي بهـره   کنند، قادر به کسب سودهاي سرشار باشند، انگیـزه 
تـوان انتظـار   رت گیرد، نمـي سازي در شراي  فساد صوداشد. با اين منطس اگر خصوصي

 سازي، بهبود يابد.داشد کارايي به عنوان يكي از اهداف اصلي سیاسد خصوصي
هـا تمـايالت   اين ايـده را مطـرح سـاخد کـه در شـرايطي کـه دولـد        (1980) 5بوکانان

هـا بـه هـدف افـزايش سـهم رانـد تولیدکننـده يـا         گـذاري سـرمايه  ،فسادآلود داشـته باشـند  
هايي با انگیزه افزايش تولیـد يـا کـاهش    گذاريپذيرد. چنین سرمايهميگذار صورت  سرمايه
شـود. در  گذاري به صورت طبیعي هسـتند، انجـام نمـي   هاي اصلي سرمايهها که انگیزههزينه

وري، حداکثرسازي سود يا رضايد مشتريان نیسـد، بلكـه   چنین شرايطي هدف، بهبود بهره
کنـد. از  گـذاري مـي  راند بیشتر اقدام بـه سـرمايه   گذار معموال براي به دسد آوردنسرمايه
جويانه و نه به هدف کسـب سـود ناشـي از فعالیـد      گذار، رفتاري راندرفتار سرمايه ،رواين
 (. 112، ص 2007، لمدورف) اسد

                                                                                                                   
1- Puccio 

2- Demsetz 
3- Alchian 
4- De Rosa and et. al 

5- Buchanan 
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سـازي بـه شـرکد خريـدار،     هـا در پروسـه خصوصـي   در برخـي مـوارد دولـد    همچنین
کـه بنگـاه   شـوند. زمـاني  ین بردن فضاي رقابد ميدهند و منجر به از بموقعید انحصاري مي

شــده بــه دلیــل برخــورداري از رانــد داراي موقعیــد انحصــاري باشــد، دلیــل و  خصوصــي
گیـرد،  وري نخواهد داشد و با توجه به اينكه رقابتي شـكل نمـي   رتقاي بهرهاي براي ا انگیزه

ري مجـدد در  گـذا هـا و سـرمايه  هـا، کـاهش هزينـه   انحصارگر بـدون توجـه بـه بهبـود رويـه     
يابند. در چنین حالتي انحصار دولتي بـه  هاي کالن دسد ميبه سود آالت و تجهیزات ماشین

، کنـد تواند تاثیرات منفي بیشتري براي جامعه ايجاد شود که ميانحصار خصوصي تبديل مي
 .شود ميزيرا مالحظات اجتماعي در انحصارهاي خصوصي کمتر لحاظ 

هـاي الزم از قبیـل   سـازي، اخـذ تضـمین   فرآينـد خصوصـي   ها دريكي از وظايف دولد
هاي واگذار شده اسد بنگاهگذاري مجدد از خريداران تضمین درخصوص قیمد و سرمايه

ه اي باشد کها بايد به گونهاي بعد از واگذاري صورت نگیرد. در واقع تضمیناستفادهتا سوء
هـا يـا   وري و نـه بـا افـزايش قیمـد    از طريس افـزايش بهـره   هاي واگذار شدهخريداران بنگاه

هاي طبیعي که فساد سیسـتمي وجـود   يابند. اما در دولد کاهش کیفید به سودآوري دسد
سـازي را  هاي بعد از خصوصـي هاي الزم و نظارتدارد، دولد کمتر دغدغه گرفتن تضمین

راي سـازي بـ  ها به فرادستان و توزيـع رانـد در محـور برنامـه خصوصـي     دارد و فروش بنگاه
هـاي واگـذار شـده خـود را ملـزم بـه ارتقـاي        ترتیـب بنگـاه   چنین دولتي قرار دارد و به ايـن 

 وري نخواهند ديد. بهره
براسـاس   هاي واگذار شده، نهکه خريداران بنگاهمعتقد اسد زماني (1996) آکرمن-رز
ل وجـود  شـوند، همچنـان ايـن احتمـا    بلكه بر مبناي رواب  مبتني بر فساد انتخاب مي ،توانايي

ها و يا کاهش کیفید به مقامات دارد که مبلغي را براي ايجاد فرصد جهد باال بردن قیمد
 (.38، ص 1996آکرمن، -)رزکنندمسئول بسردازند و از اين طريس هم منافعي کسب 

هـاي واگـذار شـده    عالوه بر همه موارد فوق چنانچه غیرفرادستان موفس بـه خريـد بنگـاه   
هايي که بابد پرداخد رشوه صدد انجام فعالید سالم باشند، هزينهشوند و مديران جديد در

شود، باعث کاهش منابع در دسـترس بـراي   ها وارد ميو از اين قبیل در محیطي ناسالم به آن
نامساعد بـودن   (.11، ص 2010و همكاران، دِ روزا شود ) ميگذاري و بهبود کارايي  سرمايه

ها در چنـین سیسـتمي ملـزم بـه     هايي که بنگاهو هزينهکار ناشي از شیوخ فساد وفضاي کسب
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سـازد و منـابع در دسـترس بـراي ارتقـاي      هـا دشـوار مـي   پرداخد هستند، شراي  را براي آن
 .1دهدوري را کاهش ميکارايي و بهبود بهره

سازي در محیطي که تضمیني وجود ندارد که خصوصي شد،با توجه به نكاتي که اشاره 
 هـاي خصوصـي  بنگـاه  مید وجود دارد، منتج به عملكرد بهتر و کارامدترفساد در بدنه حاک

 .کند ميوري را منحرف هاي ارتقاي بهرهمختلف انگیزه زيرا فساد به اشكال شود،شده، 
 

 دنصیاب  به هدف بهبود نالمت مال  د لت  -3-3-4
اله کسـري  کنند، حل مسـ سازي آن را توصیه مييكي از داليلي که حامیان برنامه خصوصي

تـر صـورت گیـرد،    سازي هر چه سريعشود چنانچه خصوصيبودجه دولد اسد و گفته مي
دهد که بسـیاري  مي سازي اين امكان را به دولدکسري بودجه کمتر خواهد شد. خصوصي

منـابعي کـه از    همچنـین . شـود عهده داشـته اسـد، حـذف    گذشته بر که دررا هايي از هزينه
شده اسـد در اختیـارش قـرار گیـرد. همچنـین در اثـر بـاال رفـتن          ها آزادطريس فروش بنگاه

يابـد. در نتیجـه اوضـاخ    هاي واگذار شده، امكان دريافد مالیـات افـزايش مـي    کارايي بنگاه
  (. 438 -439، صص 2003)ششینسكي و کالوا، مالي دولد بهبود خواهد يافد

ــ       ــر اج ــد در اث ــالي دول ــود اوضــاخ م ــده در خصــوص بهب ــه ش ــس ارائ ــه منط راي برنام
هـا  هاي اصـلي دولـد  سازي زماني محقس خواهد شد که فساد سیاسي، از مشخصه خصوصي

هـاي فاسـد اسـد. فسـاد سیاسـي      هاي دولدنباشد. کسري بودجه بزرگ و مزمن از ويژگي
گذارد و انتظـار بهبـود اوضـاخ    ها بر جاي ميتاثیرات قابل توجهي بر درآمد و مخارج دولد

سازي، انتظـار چنـدان قابـل قبـولي نیسـد.      ات رانتي از طريس خصوصيمالي دولتي با گرايش
هاي غیرمتعـارف بـدون الـزام بـه پاسـخگويي      ها در چنین شرايطي، تمايل به ولخرجيدولد

بنـدهاي فسـادآمیز بـراي ايـن     سـازي، روشـي قـانوني بـراي زدو    خصوصـي رو دارند. از ايـن 
 رود. شمار مي ها به دولد

سـازي مفـاهیم گونـاگوني دارد و انتقـال مالكیـد از      يپیشتر گفته شد کـه خصوصـ  
هاي با گرايشـات رانتـي   طريس واگذاري تنها يكي از مصاديس آن اسد که اغلب دولد

هاي بیشتري براي غارت در اختیار سازي دارند، زيرا فرصدتمايل به اين نوخ خصوصي
                                                                                                                   

وري درجات متفـاوتي دارد، امـا نكتـه    هاي طبیعي به يك اندازه فاسد نیستند، اثر فساد بر بهرهبا توجه به اينكه دولد -1

 هاي با نظم دسترسي باز متفاوت اسد. هاي طبیعي با دولدسازي در دولدحائز اهمید آن اسد که عملكرد خصوصي
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و پاسـخگويي در   رسـاني هاي طبیعي خـود را ملـزم بـه اطـالخ    دهد. دولدها قرار ميآن
داننـد و مسـئولیتي   ها نمـي خصوص نحوه هزينه کردن منابع آزادشده ناشي از واگذاري

کنند. به همین دلیل احتمال زيادي وجود دارد که منابع در برابر شهروندان احساس نمي
هايي صرف شوند که توجیه اقتصادي ندارنـد و يـا منـافع اجتمـاعي     آزاد شده در بخش
 اسد.  ديده نشده شهروندان در آن

گـذاري از طـرف   هـايي کـه بـراي سـرمايه    در بسیاري از مواقع معیار انتخاب پـروژه 
گـذاري بـا   هـاي سـرمايه  فايده نیسد. هزينـه  -هاي هزينهشوند، تحلیلدولد انتخاب مي

هـاي فاسـد   گیـرد. معیـار دولـد   وري صورت نميمحوريد رشد اقتصادي و بهبود بهره
ان، مبتني بر رواب  فساد آلود و میزان رشـوه پرداختـي اسـد. بـه     براي انتخاب پیمانكار

هـا و  گیري براي انتخـاب پـروژه  عبارت ديگر، فساد سیاسي منجر به انحراف در تصمیم
)تانزي و شود که خود بـر بودجـه دولـد و مخـارج آن تاثیرگـذار اسـد      پیمانكاران مي

 (.8-9، صص 1997، 1داوودي

( در مطالعات جداگانه به اين مسـاله   2014) 2بريو( و ا1999(، آموندسن )1998) مائورو
(، 2010) 3شـود.کافمن تاکید کردند که فساد سیاسي منجر به باال رفـتن مخـارج دولـد مـي    

کننـد کـه فسـاد سیاسـي     اينگونه اعـا مـي   (2014بريو )( و ا1999(، آموندسن )1998) تانزي
هايي چون بهداشـد و آمـوزش   شهاي عمومي از بخگذاريشايع، منجر به انحراف سرمايه

ــه ســمد بخــش  ــد،    ب ــد و غــارت دارن ــراي زدو بن ــه فرصــد بیشــتري ب ــايي ک ــيه  شــود م
 (.29، ص2015)زوراسكاس، 

اي نشان دادند که در شرايطي که سطوح فساد بـاال  در مطالعه( 1997) تانزي و داوودي 
ردادهـاي  هـا و قرا گـذاري اسد، تمايل به بـزرگ شـدن مخـارج عمـومي از طريـس سـرمايه      

ها با استفاده از مطالعات بین کشوري نشان دادند هرچقـدر فسـاد   غیرشفاف، وجود دارد. آن
شـود، در  هاي بزرگ بیشتر ميژههاي دولتي به ويژه در پروگذاريبیشتر باشد، میزان سرمايه

د ها هیچگاه مـور ها ضرورتي براي انجام ندارند و برخي از اين پروژهکه بسیاري از آنحالي

                                                                                                                   
1- Davoodi 

2- Oberio 
3- Kaufman 



 241 سازی همراه با فساد      اقتصاد سياسي خصوصي

 

 

 

 

 

 ها در چنین شرايطي، ظرفید ايجاد رانـد اسـد  گیرند. معیار انتخاب پروژهاستفاده قرار نمي
 (.  3، ص 1997)تانزي و داوودي، 

يافتـه و در حـال توسـعه    کشـور توسـعه   30اي کـه روي  ( در مطالعه2006) 2و بلكائويي 1پیكر
هـاي مـالي   زايش ولخرجـي انجام دادند، نشان دادند که سطوح بـاالي فسـاد سیاسـي منجـر بـه افـ      

 31شود. در مطالعه ديگري که بـه بررسـي اثـر فسـاد سیاسـي بـر کسـري بودجـه در          ها ميدولد
پرداخته شـد، نشـان داده شـد کـه فسـاد سیاسـي در        1996-2013در طول دوره  OECDکشور 

 (.30، ص2015)زوراسكاس، شودتر مي سطوح باالتر، منجر به کسري بودجه ساالنه بزرگ
هاي فاسد اسـد، واگـذاري   هاي اصلي دولده به اينكه کسري بودجه از خصیصهبا توج
هاي دولتي به بخش خصوصي و آزاد شدن منابع ناشي از آن، نه تنها منجر ها و بنگاهشرکد

دهد که منـابع و  ها قرار مي، بلكه فرصتي پیش روي آنشود نميبه بهبود اوضاخ مالي دولد 
هايي صرف کننـد کـه نـه لزومـا منـافع      ژهها و پروا در بخشدرآمدهاي ناشي از واگذاري ر

 ،جويانــه را پوشــش دهــد. بنــابراينطلبانــه و رانــدجامعــه و اقتصــاد، بلكــه اهــداف فرصــد
 سازي به هدف بهبود سالمد مالي دولد، دور از انتظار اسد.خصوصي
 

 نازی در ایران بررن  عملكرد خاوص  -5
.  3انـد قرن اخیر، دولتي طبیعي با دسترسـي محـدود بـوده    ها در ايران همواره طي يكدولد

هاي طبیعي با نظم دسترسـي محـدود بـا وضـعیتي کـه در کشـور       هاي دولدبررسي مشخصه
محـدودکردن   حاکمیـد ضـعیف قـانون،   کمابیش حكمفرما بوده، گوياي اين مطلب اسد. 

ات و مجوزهـا بـه   هـاي سـازماني از طريـس اعطـاي رانـد، امتیـاز      ورود غیرفرادستان به قالب
حمايد از حقوق مالكید فرادسـتان و عـدم امنیـد    ها، تاثیر ائتالف غالب بر بازارها، خودي

ها و مخدوش کـردن فضـاي رقابـد بـه نفـع گروهـي       دستكاري قیمد حقوق غیرفرادستان،

                                                                                                                   
1- Picur 

2- Riahi-Belkaoui 

در خصوص اينكه ايران کشوري با دولد طبیعـي و نظـم دسترسـي     بسو در صورت تمايل به دريافد توضیحات م - 3

مطالعه فرآينـد توسـعه اقتصـادي ايـران طـي يكصـد سـال اخیـر بـا اسـتفاده از           »محدود اسد به رساله دکتري با موضوخ 

 ، رضا زماني مراجعه شود..«لی  و وينگاسدرهیافد نظم اجتماعي نورث، وا
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ــاص، ــاد و   خ ــار در اقتص ــاالي انحص ــه ب ــاخد     ...درج ــه در س ــد ک ــواري اس ــه م  از جمل
 ا در ايران همواره ديده شده اسد.هاقتصادي دولد -سیاسي

سازي بـه نتـايج مـورد    تا برنامه خصوصي شدکارکردهاي دولد طبیعي در کشور باعث 
. داليلي نظیر عدم وجود چارچوب حقوقي کارآمد در حمايد از حقـوق  نشودانتظار منتهي 

 کــار و ايجــاد نــاامني بــراي ومالكیــد، تاثیرگــذاري رفتارهــاي فســادآلود بــر محــی  کســب

هـاي طبیعـي   هاي صورت گرفتـه در دولـد  گذاران بخش خصوصي، نحوه واگذاريسرمايه
هـاي اقتصـادي   گذاران بخش خصوصي واقعي به حیطـه فعالیـد  و... همگي از ورود سرمايه

سـازي را بـا توزيـع    گذار را متاثر ساخته و فرآيند خصوصـي جلوگیري کرده، امنید سرمايه
 د.  ها همراه کرده اس راند بین خودي

 

 تقویت نهم   نقش بخش خاوص  مولد -5-1
 کار اثرگذاری فساد بر محیط کسب -5-1-1

سـطوح   حالي در کشور شتاب گرفد که فساد در کشـور داراي  سازي درفرآيند خصوصي
کـه درجـه فسـاد موجـود در میـان مقامـات        (CPI) 1اي بود. شـاخص ادراک فسـاد  گسترده

 د، همواره نمره ايران را بد ارزيابي کرده اسد. در سال دهاداري و سیاستمداران را نشان مي
جدي در دستور کـار دولـد قـرار گرفـد، نمـره       به صورت که اين سیاسد (2005) 1384

)بهترين وضعید( بـود. اوضـاخ کشـور در ايـن شـاخص در       10از  9/2ايران در اين شاخص 
 .3( بوده اسد2ترين وضعید)به 100از  29نمره ايران  2016هاي بعد، بدتر شد. در سال سال

شـود و بـا   تهیه مي 5که توس  اتحاديه حقوق مالكید 4الملليشاخص حقوق مالكید بین
تمرکز بر محی  حقوقي و سیاسي، حقوق مالكید فیزيكي و حقوق مالكید فكـري، میـزان   

کنـد، وضـعید ايـران را در حمايـد از     حمايد کشورها را از حقـوق مالكیـد بررسـي مـي    
 صـفر از نمـره   2016کنـد. ايـران در گـزارش سـال     رضايتبخش اعـالم نمـي   حقوق مالكید

                                                                                                                   
1- Corruption Perceptions Index 

 کرده اسد. تغییر 100به  10گیري از  معیار اندازه 2012از سال  -2

3- www.transparency.org 

4- International Property Rights Index(IPRI) 
5- Property Rights Alliance 
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را به دسد آورده کـه حـاکي از عـدم     2/4 نمرهبهترين وضعید(، ) 10تا )بدترين وضعید( 
 .1امنید حقوق مالكید در کشورمان اسد

ــد  ــذيريگــزارش ســالیانه رقاب ــا بررســي   ( 2016-17) 2پ ــز ب ــاني اقتصــاد نی ــع جه مجم
هـاي غیرمتعـارف و   ، پرداخـد 3انحراف در منابع عمومي حقوق مالكید،هايي نظیر  شاخص

و نقـــش روابـــ  در  4رشـــوه، اســـتقالل قـــوه قضـــائیه، هـــدررفتن منـــابع توســـ  دولـــد 
دهدکـه وضـعید نهـادي ايـران نابسـامان اسـد.       ، نشـانمي 5هاي مقامات دولتي گیري تصمیم

حقوق مالكید در ايران، ز وضعید ا 2016-2017ل قتصادي در گزارش سااارزيابي فعاالن 
دهندگان، وضعید انحـراف در منـابع عمـومي    . پاسخاسد) بهترين وضعید(  7از  9/3نمره 
و نقـش   5/3، استقالل قـوه قضـائیه را   5/3را هاي غیرمعمول و رشوه  پرداخد ،3/3را دولد 

 ايـن براسـاس   .انـد  کـرده ارزيـابي   7از  4/3هـاي مقامـات دولتـي را    گیـري رواب  در تصمیم
کار از نگاه فعاالن ومشكل اصلي براي انجام کسب 16از بین  فساد پنجمین مشكل گزارش،

 .6اقتصادي ايران ارزيابي شده اسد
 نیز گوياي وضعید نامساعد 2016بانك جهاني در سال  7هاي حكمرانيبررسي شاخص

نظر)شــهروندان( و حــس اظهارهــاي آن شــامل کشــور در ايــن شــاخص اســد. زيرشــاخص 
ــخگو ــات   8ييپاس ــد(، ثب ــد  )دول ــذاري دول ــوند، اثرگ ــدان خش ــي و فق ــد 9سیاس ، کیفی
نمـره ايـران در    ،ايـن گـزارش  براسـاس   .اسـد و کنتـرل فسـاد    11، حاکمید قانون10مقررات
هتــرين )ب 5/2)بــدترين وضــعید( تــا  -5/2کــه در محــدوده  هــازيرشــاخص ايــن هريــك از

 -95/0 ، -28/1، -20/0، -91/0، -54/1به ترتیب معـادل   شوندگذاري مي وضعید( ارزش

                                                                                                                   
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 

9- Government Effectiveness:  کننده درک از کیفید خدمات عمـومي دولـد، درجـه     اين شاخص منعك

 هايي اسد. ها و اعتبار تعهدات دولد به چنین سیاسدسازي سیاسداستقالل از فشارهاي سیاسي، کیفید پیاده

10- Regulatory Quality 
11- Rule of Law 
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کنون، نشـان از  تـا از اولین سـال محاسـبه    هاشاخصاين اند. مروري بر برآورد شده -61/0و 
 .1ها داردوضعید نامناسب کشور در طول اين سال

ــد، محــی       ــمرده ش ــه برخــي از مصــاديس آن برش ــاد در کشــور ک ــو از فس ــراي  ممل ش
هـاي گذشـته   وکـار کشـور طـي سـال     بکس وکار را متاثر ساخته اسد. بررسي محی  کسب

هـاي  حاکي از عدم وجود شراي  مناسـب بـراي ورود بخـش خصوصـي واقعـي بـه فعالیـد       
بانـك جهـاني در سـال     2کاروکه براساس گزارش انجام کسب طورياقتصادي بوده اسد به

پـردازد، ايـران جايگـاه مناسـبي در بـین      کار کشورها ميوکه به ارزيابي محی  کسب 2017
 26/57تنهـا   بهتـرين وضـعید(  )نمـره   100ها از ارزيابيرهاي مورد بررسي ندارد و در کشو

   .3به خود اختصاص داده اسد 190را در بین  120که رتبه  کردهنمره کسب 
هاي مجل  نیز که با نگـاهي بـومي بـه    گزارش پايش محی  کسب وکار مرکز پژوهش

اقتصــادي در  تشــكل 264از  1395 در بهــار کنــدکــار کشــور نگــاه مــيو مشــكالت کســب
وکار نظرسنجي کـرده اسـد. طبـس ايـن نظرسـنجي، فعـاالن        خصوص وضعید محی  کسب

انـد. طبـس   کـار کشـور داده  وکسب )بدترين ارزيابي( به محی  10را از  97/5ه اقتصادي نمر
هـاي حكـومتي بـه عنـوان سـومین مشـكل       وجود مفاسد اقتصـادي در دسـتگاه   ،اين گزارش
  .(8و1ص  ،1395هاي مجل ، )مرکز پژوهش صادي ارزيابي شده اسدفعاالن اقت

کـار، امنیـد حقـوق مالكیـد و بـاال      وفضاي مملو از فساد با اثرگذاري بر محی  کسـب 
 شـده هـا  هاي مبادله، مانع حضور بخش خصوصي واقعي در کشور طي اين سـال بردن هزينه

 ارائه خواهد شد. اسد که در ادامه شواهد آن
 
 هاوه  گذارینح -الف

سازي، خود مـانعي جـدي بـراي ورود بخـش     ها طي اجراي برنامه خصوصينحوه واگذاري
به داليلي  44هاي کلي اصل خصوصي مولد در اقتصاد بوده اسد. دولد در اجراي سیاسد

نظیــر واگــذاري در جهــد کســب درآمــد، واگــذاري در راســتاي رد ديــون بــدون لحــاظ   
سـازي و... از مسـیر   هـا بـا اسـم خصوصـي    ري به شبه دولتـي هاي خريداران، واگذا توانمندي

 اسد. شده، منحرف اسدسازي که مشارکد بخش خصوصي مولد اصلي خصوصي
                                                                                                                   
1-www.worldbank.org  

2- Doing Business  

3-www.doingbusiness.org 
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از جملـه ايـرادات وارد بــر    1394سـازي در ســال  د ســازمان خصوصـي گـزارش عملكـر  
سـهم پـايین    سازي در کشور را ماهید خريـداران سـهام واگـذار شـده و    عملكرد خصوصي

درصـد  18، تنها 1394ايان تا پ 1380کند. اين سهم از سال وصي واقعي عنوان ميبخش خص
ردولتي، نهادهـاي انقـالب   که سهم نهادهاي نظامي، نهادهاي عمومي غی حالي در بوده اسد
 درصد اعـالم شـده اسـد    46، 1394تا پايان  1380ها در دوره ... از کل واگذارياسالمي و

  (.22، ص 1395سازي، )سازمان خصوصي
هــاي طبیعــي اشــاره شــد، يكــي از  همــانطور کــه در نحــوه واگــذاري دولــد همچنــین 

کـه  هـا بـوده اسـد در حـالي    هاي دولد در ايران نیز کسب درآمد ناشي از واگـذاري  انگیزه
سـازي بايـد بـه آن توجـه کـرد، پرهیـز از رويكـرد کسـب         اي که در فرآيند خصوصـي نكته
ابزاري براي آزاد شدن منـابع بـراي   تنها ها اگذاريصرف اسد، زيرا در اين حالد و درآمد

 شود.  نميدولد خواهد بود و توجهي به فاکتورهاي اساسي ديگر براي انتخاب خريدار 
سـازي را از  ، مسـئوالن و مجريـان برنامـه خصوصـي    1993گزارش توسـعه جهـاني سـال   

، (179 ص ،1384)مـومني،   اجراي اين سیاسد به هدف اصلي کسب درآمد برحـذر داشـته  
 ها از رويكردهاي اصلي بوده اسد.اما در کشور همواره کسب درآمد و تسويه بدهي

 21، 1395تا آذر سـال   1380از سال  سازيسازمان خصوصيبر اساس گزارش عملكرد 
ها در قالب رد ديون بـه اشـخاص حقیقـي يـا حقـوقي طلبكـار از دولـد        درصد از واگذاري
1اختصاص يافته اسد

اي بـراي واگـذاري بابـد رد ديـون در     شـراي  ويـژه   که اينبا وجود  .
نـوخ   ينطلبكاران از دولد در ا يها يتوجه به قانون و توانمند ياما بقانون ديده شده اسد 

هـاي  سـاله در بودجـه   هـر  و هـاي دولـد اسـد   هدف اصلي حـل و فصـل بـدهي    ،يواگذار
هاي دولد صورت هيها به هدف تسويه بدشود که بخشي از واگذاريسنواتي، مشاهده مي

سـازي نـدارد و   گیرد. اين نوخ واگذاري ارتبـا  معنـاداري بـا اهـداف اصـلي خصوصـي      مي
کنـد کـه لزومـا منجـر بـه      هـايي مـي  هاي خود، اقـدام بـه واگـذاري   دولد براي تسويه بدهي

 .  شود نميوري مشارکد بخش خصوصي واقعي و ارتقاي بهره
هـاي دولـد منجـر بـه     نحوه واگـذاري  کار در کشور وودو عامل وضعید محی  کسب

 شـده شكسد در دستیابي به هدف تقويد نقـش و سـهم بخـش خصوصـي مولـد و واقعـي       
هـاي  سازي با انگیزه کاهش اندازه دولد، محـدود سـاختن فعالیـد   سیاسد خصوصياسد. 

                                                                                                                   
1- www.ipo  

http://www.ipo/
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آنچـه در  در دستور کار قـرار گرفـد، امـا     گرانه آن و تقويد نقش بخش خصوصيتصدي
 اد با آنچه موردانتظار بود فاصله زيادي داشد. عمل اتفاق افت

نشـان   1393سـازي تـا   هاي سنواتي از چند سال قبـل از اجـراي برنامـه خصوصـي    بررسي بودجه
هـا و  هـاي دولتـي، بانـك   ها شدت گرفته، سهم بودجـه شـرکد  هايي که واگذاريدهد که سالمي

و  1366ه اسد. ايـن شـاخص در سـال    موسسات انتفاعي وابسته به دولد به بودجه کل افزايش داشت
ـین   1368درصد بـوده کـه در سـال     53سازي در کشور، قبل از جدي شدن برنامه خصوصي کـه اول
 44هـاي کلـي اصـل    کـه قـانون سیاسـد   1384درصد و در سـال   56سال برنامه اول توسعه اسد به 

ـبد   نیز ايـن  1393تا  1391هاي درصد افزايش داشته اسد. در سال 66ابالح شد به  درصـد را   74نس
هـاي دولتـي،    سازي انتظار کـاهش سـهم بودجـه شـرکد    دهد. با اجراي سیاسد خصوصينشان مي
ـین تغییـرات سـهم بودجـه       بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولد وجود داشد، امـا ارتبـاطي ب
 شود.  سازي ديده نميهاي دولتي در بودجه کل با فرآيند خصوصيشرکد

ه بـه دولـد   ها و موسسات انتفاعي وابستهاي دولتي، بانكدجه شرکدهمچنین نسبد بو
طي دوره مورد بررسي روند صعودي داشـته اسـد. ايـن نسـبد در      به تولید ناخالص داخلي

سـازي شـتاب   کـه خصوصـي  1384درصد بوده که در سـال   21و با پايان جنگ، 1368سال 
بررسي نسبد عالوه بر اين،  درصد رسیده اسد. 55به  1393درصد و در سال  53گرفد به 

بودجه عمومي به تولید ناخالص داخلي طي اين دوره نیز عالمتي مبني بر دستیابي بـه هـدف   
 دهد. کاهش اندازه دولد و تقويد سهم بخش خصوصي در اقتصاد را نشان نمي

 

 )درصد( های بودجه و اجزای آن به تولید ناخالص داخهینسبت (:1نمودار )

 
 از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی استخراج شده است. 1393و  1392های ص داخهی سالتولید ناخال* 

 های زمانی بانک مرکزیهای مجهس و سریمنبع: قوانین بودجه مرکز پژوهش
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  ریارتقای بهره -5-1-2
سازي بـین مسـئوالن کشـور پررنـگ شـد،      از ديگر اهدافي که با اتكا به آن بحث خصوصي

و  هـا گونه استدالل شد که واگذاري شرکد هاي دولتي بود و اينشرکد وري پايین در بهره
 . بررسـي شـاخص  شـود  مـي وري منجـر بـه بهبـود بهـره     هاي دولتي به بخش خصوصـي بنگاه
سازي موفقیـد  وري کل عوامل تولید حاکي از آن اسد که در سطح کالن، خصوصي بهره

 قابل توجهي در بهبود اين شاخص نداشته اسد. 
هاي طبیعـي بـه داليـل عديـده منـتج بـه       سازي در دولدر که اشاره شد، خصوصيهمانطو
هـا در کشـور اغلـب بـا     شود. با توجه به اينكه واگذاري وري در حد مورد انتظار نميبهبود بهره
هـا و  گرفتـه و تضـمین  هـا صـورت   دولتـي  هاي رانتـي و کسـب درآمـد و بیشـتر بـه شـبه       انگیزه
ي واگذار شده اعمال نشده اسد، همچنین از آنجـا کـه در يـك    هاهاي الزم بر شرکد نظارت

فضاي رانتي تمايلي به نوآوري و متعاقبا ارتقاي کارايي وجود ندارد و بدون ايـن اقـدامات نیـز    
وري به عنوان يكي از اهداف اصـلي  پذير اسد، دستیابي به هدف بهبود بهرهکسب سود امكان

ايـم و حتـي   ها بودهد بهبودهاي جزئي در برخي سالاين سیاسد چندان محقس نشده و تنها شاه
ايم. به عبارت ديگر، رشـد معنـادار در شـاخص    ها افد اين شاخص را هم داشتهدر بعضي سال

 سازي محقس نشده اسد.وري کل عوامل با اجراي سیاسد خصوصي بهره
 

 (1383)سال پایه:  وری کل عوامل تولیدشاخص بهره(: 2نمودار )

 
 (1393 )بهمن وریوری سازمان مهی بهرههای بهرهبع: گزارش شاخصنم        
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وري هـاي واگـذار شـده داراي بهـره    کننـد کـه شـرکد   رد نیز برخي ادعا ميدر سطح خ
هـاي واگـذار   اند، اما در مطالعات مختلفي ايـن شـاخص در بنگـاه   باالتري نسبد به قبل شده

کنند و يا تفاوت معناداري بـین قبـل از   شده بررسي شده و اغلب عك  اين ادعا را ثابد مي
دهنـد. همچنـین حتـي اگـر کـارايي در برخـي از       سازي و بعد از آن را نشـان نمـي  خصوصي
تـري صـورت گیـرد تـا     هـاي عمیـس  بايد بررسي شده بهبود يافته باشدهاي خصوصيشرکد
ر اثـر  د تنهـا تـر بـوده يـا    آيا به راستي اين بهبـود در راسـتاي عملكـرد مناسـب     شودمشخص 

اي کـه بـه تحلیـل    در مطالعه ،ها وعواملي از اين دسد بوده اسد. به طور مثالافزايش قیمد
 شـرکد  31عملیـاتي  هـاي مـالي و   شـاخص براساس  سازيرد عملكرد سیاسد خصوصيخ

پرداخته، گسترش حجم فـروش و   1374تا  1368هاي واگذار شده از طريس بورس طي سال
کند، اما شـاخص عملكـرد تولیـد و درصـد     ها را تائید ميافزايش سودآوري در اين شرکد

هاي تولیدي نشان از عدم استفاده از امكانات بالقوه تولید دارد که برآينـد  استفاده از ظرفید
در نتیجـه افـزايش تولیـد و آن     تنهااين دو مويد آن اسد که افزايش حجم فروش و سود نه 

هـا و تـورم موجـود طـي     افزايش سطح قیمـد بلكه به واسطه  ،سازيهم نه به دلیل خصوصي
 .(257ص  ،1382)کمیجاني،  سازي بوده اسدهاي اجراي خصوصيسال
 

 بهبود نالمت مال  د لت )کاهش کسری بودجه(  -5-1-3
هدف سوم مورد بررسي در اين مطالعه، بهبود سالمد مالي و حـل و فصـل مشـكل کسـري     

آنچـه   همانطور که توضیح داده شد، سازي اسد.بودجه به واسطه اجراي سیاسد خصوصي
 افتد، متفاوت اسد. در عمل در کشورهاي با نظم دسترسي محدود اتفاق مي

-هايي که مضمون توسعهگذاريو سرمايه هاي طبیعي تمايل به انجام هزينهدر دولد

هـا در چنـین   دارد، بـاال اسـد و دولـد   اي ندارد، اما ائـتالف غالـب را راضـي نگـه مـي     
-ها و بهبود اوضاخ مالي اقـدامات الزم را انجـام نمـي   راستاي کاهش هزينه جوامعي در

سـازي در همـین مسـیر قـرار     دهند. در چنین شرايطي منابع آزادشده ناشي از خصوصـي 
هايي که کشـور بـا وفـور    گیرد. ايران نیز از اين قاعده مستثنا نیسد و حتي در دورانمي

غیرمتعـارف بـه منـابع درآمـدي نیـز بیشـتر و       اندازي درآمدهاي نفتي همراه بوده، دسد
توان انتظار داشد تر همراه شده اسد. از اين رو نميهاي بودجه بزرگکشور با کسري
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گیـرد، بتوانـد اصـالحاتي را در    اي که در کشور صورت ميسازي با شیوهکه خصوصي
 وضعید مالي دولد صورت دهد. 

 
 های جاری(به قیمت -کسری بودجه دولت)میهیارد ریال (:3نمودار )

 
 های زمانی بانک مرکزی و نماگرهای اقتصادیمنبع: سری           

 
   پیشجهادهای نیانص  گیرینصییه -6

در اين مطالعه در چارچوب نظم اجتماعي نورث، والی  و وينگاسـد، نشـان داده شـد کـه     
رده به طـرق  سازي در کشورهاي با نظم دسترسي محدود و با تمايالت رانتي گستخصوصي

ها، شـامل تقويـد نقـش بخـش     مختلف منتج به اهداف وعده داده شده توس  نئوکالسیك
 .  شود نميوري و بهبود اوضاخ مالي دولد خصوصي مولد، افزايش بهره

هاي اخیر نیز گوياي آن سازي طي سالمطالعه موردي ايران و نتايج حاصل از خصوصي
رفد فاصله زيادي داشته اسد. دولـد  تظار ميسازي در کشور با آنچه اناسد که خصوصي

ايران با کارکردهاي دولد طبیعي و رفتارهاي مبتني بر راند، مانع دستیابي به اهـداف مـورد   
 .  اسد شدهمطالعه اين تحقیس 

-دهد کـه بـا شـعار کوچـك    سازي در کشور نشان ميبررسي نتايج حاصل از خصوصي

 هـاي اقتصـادي، نسـبد بودجـه    عالیدسازي دولد و تقويد مشارکد بخش خصوصي در ف
ها و موسسات انتفاعي وابسـته بـه دولـد بـه بودجـه کـل، رونـدي        هاي دولتي، بانكشرکد

 ها داشته اسد. افزايشي را طي اين سال
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سـازي موفقیـد قابـل    وري کل عوامل تولید نیز نشان از آن دارد کـه خصوصـي  بهره شاخص
وفصـل   خصـوص بهبـود سـالمد مـالي و حـل      . درتوجهي در بهبود ايـن شـاخص نداشـته اسـد    

سـازي  سازي در کشور بايد گفد پیادهمشكل کسري بودجه به واسطه اجراي سیاسد خصوصي
هـاي  سازي در کشور ايران به بهبود اوضاخ مـالي دولـد منجـر نشـده و حتـي در سـال      خصوصي

 هاي بودجه فزاينده در دولد هستیم.سازي، شاهدکسريشتاب در اجراي خصوصي
سـازي،   سازي موفس خصوصـي انتها راهكارهاي پیشنهادي براي کشورمان در راستاي پیاده در

 شود: هاي دولد به شرح ذيل ارائه ميتقويد بخش خصوصي کارآمد و کاهش تصدي
سازي و ايجاد ترتیبـات نهـادي در   مبارزه جدي با فساد سیستمي در کشور از طريس شفاف -

 جويانهآلود و راندراستاي پیشگیري از رفتارهاي فساد

ريـزي در راسـتاي توانمندســازي دولـد و بخـش خصوصــي مولـد جهـد حضــور       برنامـه  -
 اثربخش در اقتصاد

هــاي مولــد و افــزايش هزينــه فرصــد  بــازآرايي ســاختار نهــادي در جهــد منــافع بخــش  -
 خوارگيهاي غیرمولد و مفد فعالید

 ها.قابتي پیش از ادامه فرآيند واگذاريوکار و ايجاد فضاي راولويد دادن به بهبود محی  کسب -

 

 مجابع 
 الف( فارن 
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