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را براي چارهيابي گشود .انديشمندان اقتصادي و سياستگزاران معتقدند خصوصيسازي
ميتواند ميزان اين ناکارآمدي را کنترل و چه بسا معکوس گرداند .برخي با تحليل نتايج
خصوصيسازي مبتني بر معيارهاي کارايي و برابري در کشورهاي مختلف شاهد نتايج
مثبتي مانند خصوصيسازي در بازارهاي رقابتي و نتايج منفي مانند خصوصيسازي در
زيرساختهايي نظير آب بودند و برخي از انديشمندان ،آثار توزيعي خصوصيسازي را مبتني
بر معيار برابري مورد تحليل قرار دادند .دسته سوم ،با تحليل خو ِد خصوصيسازي به اين
پرسش پاسخ دادند که آيا خصوصيسازي بهطور مستقل ميتواند آثار مثبت يا منفي به بار
آورد يا آثار منتسب به خصوصيسازي نتيجه مشترک خصوصيسازي و ساير سياستهاي
دولت است؟ در اين پژوهش کوشش ميگردد ابتدا با اتکا به پژوهشهاي سه گروه فوق و
تفاوتهاي آنها ،نخست خصوصيسازي کارآمد را در ارتباط با سياستهاي ديگر ،بهخصوص
سياست ايجاد رقابت ،ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالياتستاني و خصوصيسازي پرداخت
که کمتر مورد توجه بوده است .بهعبارت ديگر ،نويسندگان مدعي هستند که ايجاد رقابت و
ارتقاي فرآيند مالياتستاني از ذاتيات و غايات خصوصيسازي موفق است ،اما انتقال مالکيت
اموال دولتي به بخش خصوصي اثر کوتاهمدت خصوصيسازي است.
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مقدمه
تاريخ حاکي از آن است که مداخله دولت در اقتصاد ،امري است با سابقه حداکثر  350ساله که
حکايت از اصالت اقتصاد بازار آزاد تا پيش از شکلگيري دولت مدرن 1دارد .دولتهاي مدرن با فهم اين
مطلب که ميتوانند پول کاغذي منتشر کنند و از اين بابت خلق اعتبار کنند با تصورهاي ابتدايي علم
اقتصاد آگاه شدند؛ سپس با درک اين واقعيت که جمعيت بيشتر ميتواند نيروي الزم براي ارتشسازي
از يکسو و از سوي ديگر گسترش پايه مالياتي باشد ،مداخله خود را در اقتصاد و منابع توليد گسترش
دادند .تا حدي اين ديدگاه غلبه داشت که عدهاي از دانشمندان ،مدعي بودند که خلق دولت تنها براي
حفاظت از حقوق و منافع سرمايهداران (طبقه بورژوازي) است (الگلين .2)1391 ،همچنين ،در اواخر
قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم ،برخي از اقتصاددانان با اتکا به تئوري شکست بازار ،3خواستار

سال بیستم و یکم

مداخله دولت در مواردي شدند که اقتصاد بازار آزاد ناکارآمد 4است (باقري.)1384 ،
علت مداخله دولت در اقتصاد هرچه باشد ،در قرن بيستم انديشمندان اقتصادي ،5يعني چند دهه
بعد از جنگ جهاني دوم با وضعيتي روبهرو شدند که نشانگر حضور بسيار وسيع دولت در اقتصاد بود

6

و مدعي آن شدند که ناکارآمدي اقتصاد ،ريشه در حضور گسترده دولت در اقتصاد دارد (باتلر.)1391 ،

شماره 2

1. Modern State

 .2براي کسب اطالع از ديدگاههاي اقتصادي -تاريخي به منابع زير رجوع گردد:
 -ژيد ،شارل و ريست ،شارل ( .)1384تاريخ عقايد اقتصادي .ترجمه کريم سنجابي .جلد  1و  .2تهران :انتشارات

تابستان 1395

دانشگاه تهران.
ـ غفاري ،هادي .)1383( .بررسي تطبيقي جايگاه و نقش دولت در نظامهاي اقتصادي .تهران :شرکت چاپ و
نشر بازرگاني.

3. Market Failure

 .4موارد شکست بازار شامل :انحصارات ،عوارض (آثار) جانبي ،اطالعات نامتقارن کاالها و خدمات عمومي است.
 .5مهمترين دسته از اقتصاددانان ،اقتصاددانان حوزه اقتصاد سياسي بودند که با آغاز قرن بيستم با تحولي که
در تعريف اقتصاد سياسي بهعمل آمده بود ،به اين مسئله پرداختند که ارتباط دولت با اقتصاد چگونه بايد باشد.
براي کسب اطالع بيشتر در اين زمينه به منبع زير رجوع گردد:
 کالرک ،باري .)1388( .اقتصاد سياسي تطبيقي .ترجمه عباس حاتمي .تهران :انتشارات کوير. .6براي اطالع بيشتر از علل حضور گسترده دولت در اقتصاد قرن بيستم به منبع زير رجوع گردد:
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 چانگ ،کلود وي .)1387( .خصوصيسازي و توسعه :نظريه ،خطمشي و شواهد .مترجم محمد صفار .تهران:انتشارات عترتنو.

داراي مراحل سه گانهاي شامل تثبيت اقتصادي ،1آزادسازي اقتصادي ،2مقرراتزدايي و خصوصيسازي
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دانستند (مرکز پژوهشهاي مجلس .)1379 ،در اين پژوهش نيز تاکيد بر فرآيند خصوصيسازي است،
اما تذکر اين نکته حايز اهميت است که از اين ديدگاه روند تعديل اقتصادي مناسب ايران ممکن است
بهطور کامل از مراحل سهگانه فوق تبعيت نکند و استثناءهايي به همراه داشته باشد .چرا که فرآيند
خصوصيسازي امري دفعي نيست ،بلکه امري تدريجي است .از اين رو ميتواند در مقام نظر از لحاظ
مفهومي با مفهوم عام تعديل اقتصادي برابري معنايي داشته باشد.
غايت و هدف از نگارش مقاله حاضر در اين واقعيت مستور است که خصوصيسازي با هدف
ارتقاي کارايي مورد استفاده دولتها قرار ميگيرد و همواره دغدغههاي عدالتمحورانه در ارتباط با

رقابت ،مالیاتستانی و ارتقای فکری خصوصیسازی

اين اقتصاددانان راههايي تحت عنوان تعديل اقتصادي عرضه کردند و تعديل اقتصادي را بنا بر تعريف

آثار خصوصيسازي محل توجه بوده است ()Kousadikar & Trivender-Kumar, 2013؛ از اين رو،

راهکارهايي که کيفيت فرآيند خصوصيسازي را از بُعد کارايي و برابري ارتقاء دهد ،حايز اهميت
خواهد بود .بنابراين ،پژوهش حاضر کوشش نموده است تا در سه گفتار آثار رقابت و مالياتستاني را بر
مراحل سهگانهاي مورد بررسي قرار دهد که مورد توجه اقتصاددانان رفاه بوده است .اين مراحل شامل:
نليس.)1389 ،
علت بهکارگيري اين مراحل سهگانه آن است که در مرحله اول ضرورتهاي خصوصيسازي که
همان ارتقاي کارايي و عدالت توزيعي 4است ،در پرتو رقابت 5و مالياتستاني توضيح داده شود .در مرحله
6
دوم ،ميتوان نقش بايستههاي رقابت و مالياتستاني را در ارتقاي اَشکال مختلف خصوصيسازي
نشان داد و در نهايت در مرحله سوم ،نقش تضمينکنندگي رقابت و مالياتستاني را در عدم انحراف

ولی رستمی و ایام کمرخانی

.1پيش از خصوصيسازي؛  .2در حين خصوصيسازي؛ و  .3بعد از خصوصيسازي است (بيردزال و

خصوصيسازي در نيل به اهداف 7آن بارزتر نمود .نکته آخر آنکه نظريه پشتيبان و توجيهکننده اين
1. Stabilization
2. Liberalization
3. Deregulation & Privatization
4. Distributive Justice
5. Competition
6. Methods of Privatization

 .7براي کسب اطالع از اهداف دولتها از خصوصيسازي بنگريد به :

- Gupta, Nandini; Hamm, John C. & Svenjar, Jan (2008). Priorities and Sequencing in
Privatization: Evidence from Czech Firm Panel Data. European Economic Review, (52),
pp.183-208.
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پژوهش ،نظريه عدالت جان رالز 1است .نظريه عدالت جان رالز فيلسوف سياسي قرن بيستم که در
زمره نظريههاي عدالت توزيعي قرار دارد آن است که چگونگي ساختارهاي اجتماعي موثر در تحقق
عدالت اجتماعي (عدالتي که محصور در رابطه دولت -ملت است) را مورد توجه قرار ميدهد و
چگونگي ساختار اقتصادي جامعه را بر اساس دو اصل به ظاهر متعارض برابري و آزادي ترسيم ميکند
(واعظي .)1383 ،خصوصيسازي نيز فرآيندي براي تعديل ساختار اقتصادي جامعه است و اگر اين
فرآيند بخواهد توجيهپذير باشد بايد تامينکننده و مبتني بر آزادي و برابري فرصتها باشد .از اين رو،
نويسندگان مدعي هستند که خصوصيسازي در صورتي کارا و توجيهپذير است که ايجادکننده رقابت
و بهبودبخش فرآيند مالياتستاني باشد ،چرا که فضاي رقابت و فرآيند مالياتستاني سالم تحققبخش
فرصتهاي برابر و آزادي فعالين اقتصادي خواهد بود .اما پيش از هر چيز تبيين برخي از مفاهيم بهکار

سال بیستم و یکم

رفته در اين پژوهش اهميت دارد.
الف .رقابت :منظور از رقابت ،سياست رقابتي دولت براي رقابتيشدن و حفظ رقابت در بازارهاي
قابل رقابت 2است .سياست رقابتي دولت هم مشتمل بر حقوق رقابت و الزامهاي آن است .استدالل
اصلي پژوهش حاضر بر آن است که سياست خصوصيسازي بدون يک سياست رقابتي کارآمد و
متناسب با شرايط اقتصادي 3محکوم به شکست در حوزههاي مهمي نظير کارايي و عدالت توزيعي

شماره 2

خواهد بود.
ب .مالياتستاني :ماليات پرداختي بالعوض از جانب موديان مالياتي که تابع اصولي نظير قانوني،

تابستان 1395

عادالنه و شفافبودن است 4و فارغ از اين اصول مالياتستاني داراي اهدافي نظير عدالت توزيعي است .اما
1. John Bordley Rawls

 .2برخالف تصور رايج که بازارهاي رقابتي را منصرف از بازارهاي انحصار طبيعي و قانوني ميدانند ،امروزه تالش
زيادي در برخي از کشورها صورت گرفته است تا رقابت به بازارهاي سنتی انحصاري (انحصارات طبيعي) تزريق
گردد .در اين زمينه به منبع زير مراجعه گردد:

 صادقييارندي ،سيفاله و طارمسري ،مسعود ( .)1385فرهنگ توصيفي اصطالحات تجارت بينالملل و سازمانجهاني تجارت .تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
 .3در اين زمينه به منبع زير مراجعه گردد:

 کمرخاني ،ايام .)1392( .مسئوليت دولت در حقوق رقابت داخلي و بين المللي .پاياننامه کارشناسيارشد رشدحقوق تجاري اقتصادي بينالمللي ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،دانشگاه تهران.
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 .4در اين زمينه براي کسب اطالع بيشتر به منبع زير مراجعه گردد:
 -رستمي ،ولي ( .)1395ماليه عمومي .چاپ چهارم .انتشارات ميزان.

کسب ثروتهاي بادآورده و بيشتر شدن نابرابرهاي اقتصادي -اجتماعي از يکسو و از سوي ديگر
بيتوجهي به عوايد بلندمدت خصوصيسازي که همان عوايد مالياتي است ،گردد.
ج .اَشکال خصوصيسازي :خصوصيسازي داراي اَشکال متعددي است (سليمانيسهدهي و داورزني،
1389؛ مرکز پژوهشهاي مجلس ،)1382 ،اما در اين پژوهش دو گونه خصوصيسازي همراه با واگذاري
مالکيت و خصوصيسازي بدون واگذاري مالکيت 1مورد تحليل قرار ميگيرد .علت تحديد قلمرو اين
پژوهش به اين دو گونه از خصوصيسازي ،تاثير متقابل مالکيت دولتي در مالياتستاني و رقابت است.
مرحله پيش از خصوصيسازي و وضعيت رقابت و مالياتستاني
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مالياتستاني در ارتباط با خصوصيسازي ،داللت بر اين دارد که خصوصيسازي نبايد محملي براي

بهطور اساسي پيش از هر اقدام اصالحي ،درک واقعيتهاي موجود و پذيرش معايب و ناکارآمديها
ذهن فرد اصالحگر را به مجموعهاي از اهداف و آمال رهنمون ميسازد که در بحث حاضر اين اهداف،
همان اهداف خصوصيسازي است .ارتقاي رقابت و شفافيت ،تعديل اجتماعي ،تعديل مقررات ،گسترش
بازار سرمايه ،رهاسازي بودجه عمومي از يارانههاي پرداختي به شرکتها و موسسههاي دولتي ،حمايت
ارتقاي کارايي و عدالت توزيعي خالصه کرد.
 .1مهمترين روشهاي مربوط به خصوصيسازي همراه با واگذاري مالکيت شامل :الف .عرضه سهام واحدهاي
دولتي به عموم مردم؛ ب .عرضه سهام شرکتهاي دولتي بهصورت جزيي و کلي به بخش خصوصي؛ ج .فروش
داراييهاي شرکتها يا موسسههاي دولتي به بخش خصوصي؛ د .تجديد سازمان يا تجزيه واحدهاي بزرگ دولتي

ولی رستمی و ایام کمرخانی

از حقوق مصرفکننده نمونههايي از اهداف خصوصيسازي است که ميتوان بهطور خالصه آنها را در

به واحدهاي جزيي؛ ه .سرمايهگذاري جديد بخش خصوصي در واحدهاي دولتي؛ و .فروش واحدهاي دولتي به
مديريت و کارکنان؛ ز .توزيع مجاني يا ارزان قيمت سهام .مهمترين روشهاي خصوصيسازي بدون واگذاري
مالکيت شامل :الف .پيمان مديريت؛ ب .قرارداد خدماتي؛ و ج .قرارداد اجاره است.
 کابليزاده ،احمد .)1384( .خصوصيسازي مردمي :کارايي همراه با عدالت .مرکز پژوهشهاي مجلس شوراياسالمي.
گزارش بانک جهاني .)1382( .رهنمودهاي حقوقي براي برنامه خصوصيسازي .مترجم يوسف جمسي ،مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.

- Blalock, T.; Schifberg, B. & Whitehead, Ch. (2012). Methods of Privatization:

Privatization in State Parks, Hospitals, and Prisons. Presented to the Grafton County
Commission, PRS Policy Brief 111-217, June 22.
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اينکه اهداف خصوصيسازي چه اهميتي دارد ،بديهي است ( ،)Arakelyan, 2005اما اينکه براي
رسيدن به آن اهداف چه بايد کرد محل پرسش است .پاسخ پژوهش حاضر و بسياري ديگري از
پژوهشها به اين پرسش ،پيگيري سياست خصوصيسازي است .اما پژوهشگر معتقد است که تقدم
رقابت و مالياتستاني (بهعنوان معياري مهم از دولت تنظيمي )1بر خصوصيسازي امري است که بايد
به آن توجه جدي گردد .اما چرا توجه به اين دو عامل پيش از آغاز فرآيند خصوصيسازي از اهميت
برخوردار است؟ پاسخ اين پرسش را در قالب چند نکته ميتوان بيان نمود.
الف .خصوصيسازي بدون اينکه رقابت آغاز شده باشد ،منجر به مسايلي از قرار زير ميگردد:
 .1در صورتي که واحد واگذار شده داراي قدرت انحصاري باشد ،انحصار دولتي به انحصار خصوصي
تبديل و از اين طريق سود بادآوردهاي نصيب بخش خصوصي ميگردد و اميدي به آن نميرود که

سال بیستم و یکم

بخش خصوصي انحصارگر در راستاي منافع عمومي فعاليت کنند ،چرا که ميتوان در فقدان رقابت
کافي استنباط کرد که امکان نظارت و تنظيمگري قوي بر آن وجود ندارد يا انحصارگر خصوصي با
اعمال نفوذ که هزينهبردار است ،بنگاه انحصاري را تملک کرده و بنگاه را بهدست آورده است و در
راستاي جبران کردن هزينههايش اقدام به بهرهبرداري از شرايط انحصاري ميکند.
 .2فقدان انگيزه کافي در بخش خصوصي سالم براي ورود گسترده در فرآيند خصوصيسازي،

شماره 2

چرا که بخش خصوصي سالم حيات خود را در محيطي ترسيم ميکند که رقابت عنصر جداييناپذير
آن است.

تابستان 1395

 .3کاهش کارايي ،چرا که به بيان جوزف استيگليتز« 2تبديل انحصار دولتي به انحصار خصوصي به
قيمتهاي باالتر و نه کمتر ،کارايي کلي اقتصادي کمتر و نه بيشتر منجر ميگردد» (مرکز پژوهشهاي
مجلس.)1378 ،
 .4فقدان انگيزه کافي در بخش خصوصي براي تامين کاالها و خدمات عمومي و برآوردن مسئوليت
اجتماعيشان.
 .5بعد از خصوصيسازي و بهطور عمومي اعطاي بنگاههاي سودآور و رقابتپذير به گروههاي
ذينفوذ ،تمايل به مقرراتزدايي (بهمثابه يکي از مراحل مياني خصوصيسازي) و در نتيجه ارتقاي
رقابت را کاهش ميدهد و عوايد خصوصيسازي که از خالل رقابت ميگذرد ،بهدست نميآيد.
ب .انجام خصوصيسازي با اين تصور صورت ميگيرد که بعد از خصوصيسازي دولت با اخذ
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محقق کند؛ بلکه از انحراف اقتصاد جلوگيري بهعمل آورد .اما اين تصور بايد تعديل گردد:
 .1تا پيش از خصوصيسازي ،دولت تسلط قابل توجهي بر اقتصاد دارد ،اما بعد از خصوصيسازي
و ورود فعالين خصوصي اين تسلط کاهش يا از بين ميرود .چگونه ميتوان انتظار داشت که بعد از
اين اتفاق و محقق نشدن ابزارهاي تنظيمي و نظارتي دولت پيش از خصوصيسازي ،ابزارهاي بعد از
خصوصيسازي مهيا گردد؟ بهطور قطع بخش خصوصي و گروههاي ذينفوذ پس از خصوصيسازي
توان بيشتري براي مقابله با اقدامهاي دولت دارند.
 .2مالياتستاني امري است که اجرايي شدن آن به دسترسي داشتن به بانکهاي اطالعاتي
وابسته است و ايجاد و دسترسي يافتن به بانکهاي اطالعاتي پيش از خصوصيسازي به علت حضور

رقابت ،مالیاتستانی و ارتقای فکری خصوصیسازی

ماليات از بخش خصوصي و اعمال نظارت و تنظيمگري ،ميتواند نه تنها وظايف اجتماعي خود را

گسترده دولت در اقتصاد براي دولت کم هزينهتر است .حال چرا بايستي تحقق اين اهداف را به بعد
از خصوصيسازي واگذار نمود؟
ج .فقدان رقابت پيش از خصوصيسازي و ايجاد نشدن ابزارهاي نظارتي الزم ،ميتواند مانع جدي
بر سر راه خصوصيسازي مطلوب از يکسو و از سوي ديگر موجب شکلگيري موج عظيمي از فرار و

رويداد خصوصيسازي و بايستههاي رقابت و مالياتستاني
ورود به اين مرحله ميتواند با لحاظ کردن بايستههاي مرحله پيشين باشد يا نباشد .از اين رو،
رويداد خصوصيسازي را بايد به گونهاي مدنظر قرار داد که ارتباط اندکي با مرحله پيشين داشته
باشد .بنابراين ،در دو قالب عمده خصوصيسازي که در مقدمه ذکر شد ،به اين مسئله پرداخت خواهد
شد که تاثير متقابل هر کدام از اَشکال عمده خصوصيسازي (يعني خصوصيسازي همراه با واگذاري

ولی رستمی و ایام کمرخانی

اجتناب مالياتي بعد از خصوصيسازي شود (کمرخاني.)1392 ،

مالکيت و خصوصيسازي بدون واگذاري مالکيت) بر رقابت و مالياتستاني چيست؟ به عبارت ديگر،
منظور اين است که واگذاري و عدم واگذاري مالکيت چه تاثيري بر رقابت و مالياتستاني دارد؟ اما
پيش از اينکه به اين مسئله پرداخته شود ،الزم به يادآوري است که دارايي خصوصيسازيشده در
واقع متعلق به عموم مردم يا همان مالياتدهندگان است و دولت به نمايندگي از مردم عوايد حاصل
از خصوصيسازي را در اختيار دارد ،اما توازن عوايد دريافتي با داراييهاي واگذار شده براي مردم حايز
اهميت است؛ چرا که از يکسو ،با واگذاري اين اموال به بخش خصوصي ،توان دولت براي ايفاي وظايف
اجتماعياش که ذينفع اصلي آنها مردم و موديان مالياتي است کاهش مييابد و از سوي ديگر ،در اين
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باب که اموال دولتي به چه کسي و با چه کيفيتي منتقل ميشود ،براي موديان مالياتي و مردم ايجاد
ذينفعي ميکند؛ چرا که اگر اين اموال به بخش خصوصي توانمند واگذار شود ،عوايد مالياتي دولت
افزايش مييابد و توان خدمترساني دولت به مردم نيز افزايش مييابد و در نهايت کارايي کل جامعه
ارتقا مييابد (بيردزال و نليس.)1389 ،
ـ تاثير متقابل خصوصيسازي همراه با واگذاري مالکيت بر رقابت و مالياتستاني
پژوهشگرها در اينکه واگذاري مالکيت (و مديريت) واحدهاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي،
به تنهايي و بهطور مستقيم منجر به ارتقاي کارايي ميگردد ،ترديد دارند و بر اين اعتقادند که بايد
سياست رقابتي متناسب و نظارتهاي تنظيمي دولت در ميان باشد تا خصوصيسازي منجر به ارتقاي

سال بیستم و یکم

کارايي و عدالت توزيعي گردد (سليمانيسهدهي و داورزني.)1389 ،
همچنين نوع و ميزان واگذاري مالکيت به دليل اينکه بهطور عموم موجب گسترش پايه مالياتي
ميگردد ،ميتواند عوايد مالياتي دولت و ارتقاي فرهنگ مالياتي را بههمراه داشته باشد .بهطور مثال
واگذاري از طريق بورس نه تنها شفافيت مالياتي و گسترش بازارهاي سرمايه را به همراه دارد ،بلکه
ميتواند در ارتقاي فرهنگ مالياتي موثر باشد يا واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به عموم مردم و در

شماره 2

عوض اخذ اطالعاتي مالي از آنها ميتواند به بهبود بانکهاي اطالعاتي مالياتي کمک کند.
نکته ديگر آن است که فرآيند خصوصيسازي مشمول ماليات هست يا خير و آيا مقررات حقوق

تابستان 1395

رقابت در اين زمينه بياني دارد؟ در پاسخ به پرسش اول بايد خاطر نشان ساخت که در تبصره 1
ماده  19قانون اجراي سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي مقرر ميدارد« :نقل و انتقال سهام،
سهمالشركه ،حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرآيند تجزيه ،ادغام ،تحصيل و
انحالل تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد ،از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.
بنگاههايي كه در اجرا اين قانون واگذار ميگردند يا بين دستگاههاي اجرايي نقل و انتقال مييابند تا
زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند .همچنين انتقال سهام به شركتهاي
تامين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيرهنويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است».
در پاسخ به پرسش دوم ميتوان بهطور اجمال به مقررات قانون برگزاري مناقصات ،قانون بورس
اوراق بهادار ،مقررات فصول پنجم (فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي) و نهم (تسهيل رقابت و منع
انحصار) قانون اجراي اصل  44قانون اساسي اشاره کرد .اين مقررات لحاظ کردن فرآيندي رقابتي را
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براي امر واگذاري در نظر گرفته است.

بر خالف حالت قبل در اين حالت دولت قصد دارد تا با در اختيار گرفتن خدمات و توان بخش
خصوصي در زمينه مديريتي و ارايه خدمات بر ميزان کارايي در بخش دولتي بيافزايد .به واقع راههاي
عمده اين نوع از خصوصيسازي شامل قرارداد پيمان ،خريد خدمات و قرارداد اجاره است که در ادامه
مقاله حاضر ،قرارداد پيمان و اجاره به اختصار در ارتباط با مالياتستاني و رقابت تحليل ميگردد.
 .1قرارداد پيمان :در اين نوع از خصوصيسازي ،بخش دولتي از خدمات مديريتي بخش خصوصي
براي ارتقاي سطح کيفي مديريت واحدهاي دولتي بهرهبرداري ميکند .در بخش خصوصي ،ناکارآمدي
مديران شرکتها به طرق مختلفي اعم از داخلي (مانند نظارت شرکت) و خارجي (مانند خطر ادغام
و تصاحب غيردوستانه )1مورد نظارت قرار ميگيرد ،اما در بخش دولتي وجود بروکراسي ريشهدار

رقابت ،مالیاتستانی و ارتقای فکری خصوصیسازی

ـ تاثير متقابل خصوصيسازي بدون واگذاري مالکيت ،رقابت و مالياتستاني

امکان نظارت قوي داخلي را محدود ميکند و از سوي ديگر ممنوعيت فروش شرکتهاي دولتي در
غياب سياست خصوصيسازي امکان نظارت خارجي را از بين ميبرد .بنابراين بهرهگيري بخش دولتي
از قرارداد پيمان که نوعي نظارت داخلي است با مشکل روبهرو ميگردد؛ چرا که ارتقاي رقابت بين
مديران دولتي در راستاي حفظ پست مديريتي خود ميتواند آثار متضادي بسته به نوع واکنش مديران
سطح کارايي خود خواهند کرد .بنابراين ،بهرهگيري از قرارداد پيمان در نظامهايي که سطح بااليي از
فساد را در خود تجربه کرده است ،آينده چنداني ندارد (مجلل .)1382 ،الزم به يادآوري است که در
اين حالت ،مالياتستاني موضوعيت چنداني ندارد ،چرا که بهطور اصولي بنگاههاي دولتي ممکن است
از پرداخت ماليات معاف باشند.2
 .2قرارداد اجاره :در قرارداد اجاره ريسک تجاري بهرهبرداري از واحد دولتي براي مدت معين در

ولی رستمی و ایام کمرخانی

داشته باشد .مديران يا به روابط خود در بروکراسي ريشهدار پشت خواهند بست يا مبادرت به ارتقاي

ازاي پرداخت مالاالجاره معلوم به بخش خصوصي واگذار ميگردد و امکان اخذ ماليات و تصور وجود
 .1منظور از اين نوع ادغام و تصاحب ،حالتي است که بنابر برآوردهاي رقبا ،ضعف مديريتي منجر به عدم کارايي
بنگاه شده است ،بنابراين بنگاه توسط رقبا در بازار سهام خريداري ميکند به اميد اينکه با تغيير مديران شرکت
بتوان کارايي و سودآوري شرکت را ارتقا دهد.
 .2قرارداد پيمان بيشتر با اين منظور صورت ميگيرد که مقدمات واگذاري واحد دولتي به بخش خصوصي فراهم
گردد .جهت اطالعات بيشتر به منبع زير مراجعه گردد:
 کابليزاده ،احمد .)1384( .خصوصيسازي مردمي ،کارايي همراه با عدالت .مرکز پژوهشهاي مجلس شوراياسالمي ايران.

165

فصلنامه علمی -پژوهشی

رقابت فراهم است .نمونه بارز اين مورد را ميتوان در مورد شرکت پتروناس 1مالزي ديد که عالوه
بر ارتقاي سطح رقابتپذيري خود با بهرهگيري از استقالل مالي مستور در اين نوع خصوصيسازي
توانسته است کارايي ،سطح سرمايهگذاري و در نتيجه ميزان مالياتي پرداخت خود به دولت مالزي
را افزيش دهد (ابراهيمي .)1391 ،از اين طريق ،ميتوان بر عوارض بروکراسي غلبه کرد ،درحاليکه
همزمان که مالکيت دولتي برقرار است ،کارايي ،رقابت و گسترش عوايد مالياتي محقق ميگردد.
مرحله بعد از خصوصيسازي و رهآوردهاي رقابتي و مالياتي آن

اينک که خصوصيسازي واقع شده است ،بايد در وهله اول نشاندهنده آن باشد که در تحقق
اهدافش به چه ميزان موفق بوده است و دوم اگر ناکارآمد بوده است ،تا چه ميزان تاب برخوردهاي
احتمالي از جانب سياستهاي رقابتي و مالياتي را دارد .خصوصيسازي بهطور اساسي اين هدف را
سال بیستم و یکم

دنبال ميکند که اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار آزاد مبدل گردد .اما خصوصيسازي بهطور عمده داراي
اهداف خاصي در ارتباط با ماليات و رقابت است که در زير به آنها اشاره شده است:
 .1کاهش يارانه پرداختي به شرکتها و موسسههاي دولتي؛  .2تحصيل عوايد بلندمدت مالياتي؛
 .3شفافيت اطالعاتي و  .4بهبود فضاي کسبوکار.

شماره 2

الزم به ذکر است که يارانه اعطايي از جانب دولت به موسسهها و شرکتهاي دولتي دو دليل
عمده دارد .دليل اول ناشي از ناکارآمدي شرکت و موسسه دولتي است ،ولي دليل دوم ناشي از وظايف
اجتماعي و عدالتمحورانه موسسه و شرکت دولتي است و بهطور لزوم حاکي از ناکارآمدي واحد دولتي
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نيست .بنابراين تفکيک ،قطع يارانههاي پرداختي از جانب دولت به موسسه و شرکت دولتي تنها در
دولتي داراي وظايف اجتماعي به بخش خصوصي
حالت اول قابل تصور است و حتي درصورتيکه بنگاه
ِ
منتقل گردد ،احتمال اينکه يارانه (در واقع مابهالتفاوت) به اين بنگاهها همچنان پرداخت گردد ،هست،
مشروط بر اينکه در زمان واگذاري استمرار وظايف اجتماعي تصريح گردد.
ماليات عايدي اصلي خصوصيسازي است ،چرا که تحصيل ماليات منوط به تحقق اهداف ديگر
خصوصيسازي يعني بهبود فضاي کسبوکار ،ارتقاي کارايي ،شفافيت اطالعات و غيره است و بدون
نيل به اين اهداف مالياتستاني مطلوب قابل تصور نيست (مگينسون )1388 ،بعد از خصوصيسازي،
دولت بهعنوان ناظر و نه متصدي در بازار به فعاليت ميپردازد و در اختيار داشتن ابزارهاي نظارتي و
تنظيمي الزم که ريشه در مرحله پيشخصوصيسازي دارد ،اهميت مييابد.
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خصوصيسازي هستند .چرا که خصوصيسازي در نهايت در يک بازه زماني خاتمه مييابد ،اما صيانت
از دستاوردهاي آن در گرو سياستهاي مالياتي و رقابتي شايسته است .ماليات ميتواند هم به ارتقاي
کيفيت فرآيند خصوصيسازي کمک کند و هم آثار خصوصيسازي را تعديل نمايد و رضايتمندي از

خصوصيسازي را ارتقاء بخشد (بيردزال و نليس.)1389 ،

نکته ديگري که بايد مدنظر قرار گيرد اين واقعيت است که خصوصيسازي ميتواند بازده سرمايه
و داراييهاي افراد را دستخوش تغيير قرار دهد و نوعي ماليات ضمني به صاحبان سرمايه يا نيروي
کار تحميل کند .از اين رو ،توجه به آثار شبه مالياتي خصوصيسازي از اهميت برخوردار است و صرف
مالياتهاي تحصيل شده را نبايد مالک قرار داد ،بلکه هزينههايي که بر ذينفعان وارد شده است

رقابت ،مالیاتستانی و ارتقای فکری خصوصیسازی

مالياتستاني و رقابت نه تنها اهداف خصوصيسازي هستند ،بلکه ضامن منحرفنشدن فرآيند

بايد لحاظ گردد .چرا که ارتباط مستقيمي بين اين هزينهها و برابري (عدالت) اقتصادي برقرار است.
فضاي سياسي و اقتصادي بعد خصوصيسازي ( )Cavaliere & Scabrosetti, 2006که امکان و
اراده نظارت و تنظيمگري دولت را بهطور شديد تحت تاثير قرار ميدهد ،بايد مورد توجه جدي قرار
گيرد و مقابله با فساد اداري -اقتصادي در ارتباط با مالياتستاني اهميت مييابد .چرا که حصول
حساسيت اذهان عمومي را در پي دارد ،اول انگيزه فعاليتهاي غيرقانوني را کاهش ميدهد و دوم
هزينه فعاليتهاي مشکوک را براي عاملين آنها گزاف مينمايد.
بعد از خصوصيسازي بهدليل واگذاري بيشتر فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي ،براي
دولت انگيزهاي مبني بر اعطاي امتيازي به يک کدام از فعالين اقتصادي و تبعيض قايل شدن وجود
ندارد .بنابراين امکان اعمال مطلوب ،کم هزينه و بدون تبعيض مقررات رقابتي و اخذ ماليات فراهم

ولی رستمی و ایام کمرخانی

مقدمات مالياتستاني مطلوب نظير شفافيت اطالعاتي ،نظارت کارآمد و ارتقاي فرهنگ مالياتي که

است .براي مثال اخذ ماليات کامل از يک فعال اقتصادي  -ولي اعطاي تخفيف مالياتي به رقيب همان
فعال اقتصادي  -ميتواند توانايي رقابتي آنها را نامتعادل گرداند .از اين رو ،بعد از خصوصيسازي
بهدليل اينکه ذينفعان جدي براي رعايت دقيق مقررات و قوانين وجود دارند ،سطح حاکميت قانون،
قانونگرايي و فرهنگ مالياتي ارتقاء مييابد.

نکتهي ديگري که الزم به يادآوري است ،اخذ ماليات از شرکتها و موسسههاي دولتي است
که هنوز خصوصي نشدهاند .اين موسسههاي دولتي بهطور اساسي با دو گونه وضعيت ممکن روبهرو
هستند .حالت اول معافيت مالياتي يا تخفيف مالياتي است .حالت دوم وضع ماليات مشابه ساير فعالين
اقتصادي از بخش خصوصي است.
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در وضعيت اول ،از آنجايي که وجود اين شرکتها و موسسهها دليل خاصي نظير تعقيب اهداف
اجتماعي داشته است ،بنابراين ميتوان مدعي بود که اعطاي معافيتهاي مالياتي مذکور نه تنها بر
طبق موازين حقوق رقابت ناعادالنه و تبعيضآميز نيست ،بلکه به دليل دارا بودن توجيه ،ميتوان
دولتي شرکت يا موسسه دولتي منتفع از معافيتهاي مالياتي در تناسب
مدعي بود که حفظ مالکيت
ِ
با معافيتهاي اعطايي است.1
در وضعيت دوم که از بنگاه دولتي ماليات اخذ ميگردد ،ميتوان ادعا کرد که حفظ مالکيت دولتي
آن بنگاه به طور اساسی ضرورتي نداشته است يا براي حفظ تساوي ايادي بين موسسههاي دولتي و
خصوصي ماليات وضع شده است تا بدين طريق رقابت موسسههاي دولتي با خصوصي مخدوش نگردد
(کمرخاني .)1392 ،در اين راستا ماده  8قانون اجراي سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي مقرر

سال بیستم و یکم

ميدارد« :هرامتيازي که براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يک و دو اين قانون (موارد
مشمول واگذاري و خصوصيسازي) مقرر ميگردد (از جمله امتياز معافيت مالياتي) ،بهطور عينی و
 .1ماليات و يارانه ميتواند در راستاي تحت تاثير قرار دادن انگيزه و رفتار بنگاههاي خصوصي بهکار آيد .داليلي
که ميتوان براي اين امر بر شمرد عبارتند از:

شماره 2

 .1براي پاسخگويي به کاستيهاي بازار .بارزترين مثال براي اين امر اعطاي يارانه براي آموزش و پرورش،
نوآوريها ،محصوالت سازگار با محيطزيست و وضع ماليات بر آاليندههاي زيستمحيطي است؛
 .2براي پاسخگويي به مشکالت و بحرانهاي اقتصادي مقطعي .يارانهها ممکن است در بحرانهاي اقتصادي

تابستان 1395

بهمنظور جلوگيري از سقوط بنگاههاي خصوصي بهکار آيد ،بهخصوص زماني که تاثير اين چنين سقوطي بر
کل اقتصاد بسيار زياد است و داراي ريسک نظاممند ( )Systemic Riskبااليي هستند .البته اعطاي يارانه
زماني که بنگاه اقتصادي در شرايط بحراني نيست اما بهطور موقت امکان دسترسي به منابع مالي را ندارد،
قابل تصور است؛
 .3براي دستيابي به اهداف عام اجتماعي .حکومتها ممکن است به مناطق کمتر توسعهيافته ،گروههاي
خاص و غيره به داليل گوناگون اجتماعي ،يارانه پرداخت کنند و از طريق وضع ماليات عدالت توزيعي را
تعقيب نمايند.
بهطور معمول ،ماليات بهدليل عامالشمول و جامع بودن آن تاثير اندکي بر رقابت دارد ،اما اگر ماليات بر کاال يا
بنگاه خاصي بهطور اختصاصي وضع گردد ،ممکن است داراي آثاري باشد که فرآيند رقابت را تحت تاثير قرار
دهد .اما اعطاي يارانهها تاثير بيشتري بر فرآيند رقابت دارند چرا که معموال يارانهها بهطور خاصالشمول به
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بنگاههاي خاص پرداخت ميشود .با اين حال ،اعطاي يارانه نيازمند اثبات اين امر است که آثار مثبت اعطاي
يارانه ،آثار منفياي که اعطاي يارانه بر رقابت دارد ،پوشش ميدهد.

درنظر گرفته شود» .تبصره اين ماده دولت را مکلف نموده است که ظرف سه ماه پس از تصويب
اين قانون کليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو کند يا تعميم دهد .بهعالوه ميتوان به ماده
 43قانون مذکور اشاره کرد که مقرر ميدارد« :تمامياشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي عمومي،
دولتي ،تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل (تسهيل رقابت و منع انحصار (اصطالحا قانون رقابت
ايران)) هستند» .روح اين ماده هرگونه تبعيض بين بنگاههاي اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي را
به هر طريق اعم از طرق مالياتي و غير آن نفي ميکند.
بحث و نتيجهگيري

رقابت ،مالیاتستانی و ارتقای فکری خصوصیسازی

با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي ،تعاوني و عمومي غيردولتي بايد

با توجه به مطالب گفته شده ،ميتوان نتايج و پيشنهادهاي زير را احصا نمود:
خصوصيسازي نميتواند به تنهايي آثار مستقيمي بر ارتقاي کارايي و برابري اقتصادي داشته باشد،
بلکه بهبود اين دو معيار در گرو سياستهاي ديگري نظير سياست رقابتي و مالياتي ،مقرراتزدايي و غيره
است .براي مثال ميتوان به تبصره  1ماده  19قانون اجراي سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي اشاره
ميدارد« :نقل و انتقال سهام ،سهمالشركه ،حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرآيند
تجزيه ،ادغام ،تحصيل و انحالل تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل
و انتقال معاف است .بنگاههايي كه در اجرای اين قانون واگذار ميشوند يا بين دستگاههايي اجرايي نقل و
انتقال مييابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند .همچنين انتقال سهام به
شركتهاي تامين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيرهنويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است».

ولی رستمی و ایام کمرخانی

کرد که با هدف کاهش هزينه معامالتي مربوط به امر واگذاري ،کيفيت واگذاري را ارتقاء داده است و مقرر

چگونگي واگذاري اموال دولتي داراي دو وجه عمده است :ابتدا اينکه
ذينفع بودن موديان مالياتي در
ِ
عوايد حاصل از فروش اين داراييها بايد مابهازاي متناسبي با داراييهاي واگذار شده به اضافه هزينه فرصت
از دست رفته باشد .در نهايت اينکه بهرهبرداري کارا از داراييهاي واگذار شده توسط بخش خصوصي موجب
ازدياد عوايد مالياتي بلندمدت دولت و در نتيجه بهبود شرايط اقتصادي موديان مالياتي است .بنابراين ،نبايد
با اين تصور به واگذاري پرداخته شود که به هر طريق ممکن و زير قيمت واگذاريها صورت گيرد ،بلکه اگر
الزم شد براي اينکه واگذاري توجيه اقتصادي داشته باشد از جانب دولت اقدامهاي مقدماتي در اين راستا
صورت گيرد تا منافع موديان مالياتي بهعنوان بخش عظيمي از ذينفعان لحاظ گردد.
بعد از خصوصيسازي ،تساوي ايادي رقبای اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي ايجاب ميکند که
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اصوال ماليات بر تمام آنها يکسان وضع گردد و اعطاي معافيتهاي مالياتي به هر نحو داراي توجيه
منطقي باشد و به صرف دولتي بودن اين معافيتها صورت نپذيرد؛ چرا که اين امر به واقع نقض قرض
تعديل اقتصادي (خصوصيسازي) انجام گرفته است .در اين راستا ماده  8قانون اجراي سياستهاي
کلي اصل  44قانون اساسي مقرر ميدارد« :هر امتيازي که براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي
گروه يک و دو اين قانون (موارد مشمول واگذاري و خصوصيسازي) مقرر ميشود (از جمله امتياز
معافيت مالياتي) ،عينا و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي ،تعاوني و
عمومي غيردولتي بايد درنظر گرفته شود» .تبصره اين ماده دولت را مکلف نموده است که ظرف سه
ماه پس از تصويب اين قانون کليه امتيازهاي موجود موضوع اين ماده را لغو کند يا تعميم دهد .بهعالوه
ميتوان به ماده  43قانون مزبور اشاره کرد که مقرر ميدارد« :تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي

سال بیستم و یکم

بخشهاي عمومي ،دولتي ،تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل (تسهيل رقابت و منع انحصار
(اصطالحًا قانون رقابت ايران)) هستند» .روح اين ماده نيز هر گونه تبعيض بين بنگاههاي اقتصادي
دولتي و خصوصي را به هر طريق اعم از طرق مالياتي و غير آن منتفي مينمايد.
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