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 دهيچک

افته ی توسعه ی توسط کشورهایریبه طور چشمگ ری اخیها  در دههیساز یاست خصوصیس
ن ی ای متعاقب اجرایها تیموفق.  و اجرا شده استیریگیسعه پ در حال تویو کشورها

 و ی متمرکز و دولت کامالًی اقتصادیها ستمی سیافته، فروپاشی توسعه یاست در کشورهایس
 پول و یالملل نیل صندوق بی از قبیالملل نی بی اقتصادیها  سازمانیها استین سیهمچن

 اصالح ی اساسیها  از برنامهیکیان است به عنوین سی موجب شده است تا ایبانک جهان
به طور  در حال توسعه ی کشورها جهان و مخصوصاًی در اکثر کشورهایساختار اقتصاد

 ی کشورهابیشتراست در ین سی ایج اجرایاگر چه نتا.  و اجرا شودیریگیپ یجد
  کامالًیساز یخصوص جینتا  در حال توسعهیت همراه بوده، در کشورهایافته با موفقی توسعه

 یز بودن اجرایآم تی در مورد موفقیادی موارد ابهامات زیو در برخاست  نبوده مشخص

                                                 
 استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ∗
  اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبايي ايدانشجوي دکتر ∗∗
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 1360 از اواخر دهه یساز یخصوص رانیدر ا. کشورها وجود دارد قبیل نیاست در این سیا
 ،ی توسعه اقتصادیها  کشور قرار گرفت و در برنامهیاندرکاران اقتصاد دست مورد توجه

سازی  حقیق ابتدا مباحث مربوط به خصوصی در این ت. شدیریگیپ کشور ی و فرهنگیاجتماع
ده از یک مدل رشد، کارایی با استفا در ادامه بررسی ودولتی در ایران های  شرکت
  1380 -1350های دولتی و خصوصی در دوره  های انجام شده توسط بخش گذاری سرمایه
وری نهایی سرمایه در   قسمت، بهرهمعیار مورد استفاده برای کارایی در این. دشو میمقایسه 

های  گذاری  که چنانچه ثابت شود کارایی سرمایهدو بخش خصوصی و دولتی است
های انجام شده توسط بخش  گذاری شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه انجام

، از طریق سازی سیاست خصوصیاجرای توان نتیجه گرفت که  دولتی بیشتر است، می
 تسریع رشد اقتصادی   موجبهای انجام شده در کل کشور گذاری سرمایهافزایش کارایی 
 ابتدا باید با شناسایی موانع فعالیت کارامد بخش ، در غیر این صورت.شود در کشور می

های بخش  گذاری های الزم جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی سرمایه خصوصی، زمینه
سازی و   خصوصینسبت به شورهای موفق، و با استفاده از تجربه ک،خصوصی را فراهم
ن پژوهش نشان  نتایج ای.کردهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی اقدام  واگذاری فعالیت

ری نهایی سرمایه در دو بخش دولتی و خصوصی از و بهره دوره مورد بررسی،دهد که در  می
 است که بدون  آنبیانگرلحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته، که این موضوع 

گذاری بخش  و رفع موانع سرمایههای اقتصادی کشور   در عرصهانجام اصالحات ساختاری
به بخش صادی دولت های اقت سازی و واگذاری فعالیت خصوصی، اجرای سیاست خصوصی

غیردولتی، نتایج مورد انتظار از اجرای این سیاست را محقق نکرده و موجب تسریع رشد 
 .  شود یاقتصادی در کشور نم

 
 مقدمه .۱

سـازي و کـاهش       موضوع خصوصـي   ،هاي اخير در اقتصاد جهان و ايران       ترين مباحث دهه   يکي از مهم  

سازي در واقع حرکتـي جهـت سـپردن تعيـين            خصوصي. هاي اقتصادي دولت بوده است     حجم فعاليت 

قوه موجـود در اقتصـاد،      افزايش کارايي و استفاده بهينه از منـابع بـال           .ها به مکانيسم بازار است     اولويت

هاي اقتصادي به مفهوم کاهش انحصار و افـزايش رقابـت در             کاهش دخالت مستقيم دولت در فعاليت     

از  برخـي   از جملـه  ...  و   هاي دولتـي   هاي اقتصادي، آزادسازي بودجه دولت از فشار مالي شرکت         فعاليت

 .وندر شمار مي کشورهاي در حال توسعه بهدر سازي مخصوصاً  اهداف خصوصي
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سازي در نقـاط مختلـف جهـان حـاکي از آن اسـت کـه         تجربة چند دهه اجراي سياست خصوصي     
سـازي در کشـورهاي پيشـرفته و         آميـز اجـراي خصوصـي      اگرچه دستاوردهاي مثبت و نتايج موفقيـت      

 يافته غيرقابل انکار است، در کشورهاي در حال توسعه به دليل مشکالت ساختاري اقتصاد ايـن                توسعه
سـازي، فقـدان     شورها، انحراف از اهداف واقعـي خصوصـي        ضعف بخش خصوصي ک    :ز جمله کشورها ا 

هاي مختلف اقتصادي،    کنندة فعاليت بخش خصوصي، توسعة ناهمگون بخش       قوانين و مقررات تسهيل   
سـازي بـه     نتايج اجراي سياسـت خصوصـي  ...گذاري و  مشکالت مربوط به بازار سرمايه، امنيت سرمايه      

موضوعي که همواره در اقتصاد ايـران مطـرح بـوده و بـه عنـوان يکـي از        .تطور کامل مشخص نيس 
هاي دولتـي کـه از منـابع بودجـه            آن است که شرکت     شود، سازي از آن ياد مي     هاي خصوصي  ضرورت

هـاي   هـا و پـروژه     هايي که دولـت در طـرح       گذاري نمايند و همچنين سرمايه    عمومي دولت استفاده مي   
کـارايي    هـاي انجـام شـده توسـط بخـش خصوصـي،            گـذاري  ه به سرماي   نسبت  کند، مختلف صرف مي  

د و بخش خصوصي به دليل داشتن انگيـزه کسـب سـود در مقايسـه بـا بخـش دولتـي               نتري دار  پايين
هـاي اقتصـادي موجـب      دخالت گسترده دولت در بسـياري از فعاليـت        ،در واقع . نمايد تر عمل مي   موفق
هاي دولـت بـر      د و با کنترل   ودر اقتصاد کشور استفاده بهينه نش     هاي بالقوه موجود     شود تا از ظرفيت    مي

گذاران خـارجي محـدود      گذاري و فعاليت بخش خصوصي و سرمايه       ها، زمينه سرمايه   بسياري از فعاليت  
هاي دولتي در ايران که عمدتاً پس از پيروزي انقالب  اسالمي و به منظور تأمين نيازهاي      شرکت. شود

کنندگان و    کنترل عرضه کاالهاي مصرفي، حمايت از توليدکنندگان  و مصرف          اساسي جامعه، تثبيت و   
اند و با کنتـرل دولـت بـر عرضـه و              گسترده دولت در عرصه اقتصاد شده      ايجاد شده، موجب دخالت   ... 

هـا،   هـاي ايـن شـرکت      فروش نفت خام و کسب منابع درآمدي آسان از اين طريق جهت تأمين هزينه             
با توجـه بـه      . رقابتي سالم فعاليت و رشد نمايد      عرصةتا بخش خصوصي نتواند در      اند    شده باعثعمدتاً  
 حـل   ي بـرا  يشـ يران و ضـرورت چـاره اند      يـ  در ا  ي دولتـ  يهـا   موجود در عملکرد شرکت    يها يينارسا

 ي دولت به بخش خصوصيها تي از فعالي بخشي و واگذاري سازياست خصوصي  س  ،مشکالت موجود 
 بـه طـور      رقابـت،  يهـا  نـه يها و گسترش زم    ن شرکت ي ا ي اقتصاد يها تي فعال ييش کارا يبا هدف افزا  

 . به اجرا در آمد۱۳۶۰از اواخر دهه  يرسم
هـاي وابسـته بـه دولـت بررسـي           سـازي شـرکت     ابتدا مباحث مربوط به خصوصي     ، در اين تحقيق  

دولتي و  هاي   هاي انجام شده توسط بخش     گذاري  و با استفاده از يک مدل رشد، کارايي سرمايه         شود  مي
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معيـار مـورد اسـتفاده    . گيرد ران  مورد مقايسه قرار مي   ي اقتصاد ا  ي برا ۱۳۸۰ -۱۳۵۰خصوصي در دوره    
 که چنانچـه    وري نهايي سرمايه در دو بخش خصوصي و دولتي است           براي کارايي در اين قسمت، بهره     

هـاي   گـذاري  هاي انجام شده توسط بخش خصوصي از کارايي سرمايه         گذاري ثابت شود کارايي سرمايه   
سازي موجـب    توان نتيجه گرفت که سياست خصوصي      انجام شده توسط بخش دولتي بيشتر است، مي       

 ي و دولتـ   يه در بخش خصوص   ي سرما يي نها يور چنانچه بهره . شود تسريع رشد اقتصادي در کشور مي     
 يور بهـره نکـه   يا ا يـ  نداشته باشد و     يگر تفاوت يکدي مرسوم با    ي آمار يها در اقتصاد کشور طبق آزمون    

تـوان   ي باشـد، نمـ    يبخش خصوص ه در   ي سرما يي نها يور بهرهشتر از   ي ب يه در بخش دولت   ي سرما يينها
 ي بـرا  .انتظـار داشـت    رانيـ افتـه را در ا    ي توسـعه    يشـورها  در ک  يساز ياست خصوص ي س يج اجرا ينتا
 يگـذار  هي سـرما  ي موانع و تنگناها   ييد با شناسا  ي با ، در کشور  يساز ي خصوص مطلوبج  ي به نتا  يابيدست

 و بـا    ت کارامد اقـدام نمـود     ي فعال ي برا يق بخش خصوص  ين موانع و تشو   يرفع ا براي   يبخش خصوص 
 يـي  مختلـف اجرا  يها  با دستگاه  ي آنها و هماهنگ   ي و حرکت به سو    يساز ي خصوص يان اهداف واقع  يب

 . نيز وارد عمل شد در کشور ير اصالحات اقتصادي سادر موردکشور، 
 
 تصاددخالت دولت در اق .۲

بحث حدود و میزان دخالت دولت در اقتصاد از جمله مباحثی بوده کـه در مکاتـب مختلـف اقتصـادی                     
هـای   نظـران اقتصـادی در دوره      ای از مباحث صـاحب     مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و بخش عمده        

ی و به اقتضای زمان و با توجه به شـرایط اقتصـادی و اجتمـاع   . مختلف را به خود اختصاص داده است      
 مقبـول و مـورد اسـتفاده         در دوره زمـانی خاصـی      هـا   هسیاسی کشورهای مختلف، هرکدام از این نظری      

 مـیالدی، تفکـر غالـب و        1960های دهه    های پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر سال         در سال . اند بوده
های  وفقیتسیاست بیشتر دولتمردان مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد بود که ناشی از تفکرات کینز و م                

 . استبعدی آن در عرصه اقتصاد 

های جدی ایجاد شـده در        و بحران  1970های پس از دهه      پس از بروز پدیده رکود تورمی در سال       
سسات دولتی شـتاب    ؤسازی واحدها و م    کشورهای مختلف دنیا، گرایش به سوی بازار آزاد و خصوصی         

هـا، موجـب شـد تـا سیاسـت           رایشبیشتری به خود گرفت و دسـتاوردهای مثبـت اقتصـادی ایـن گـ              
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 1980های بعد از دهه      سازی در سال   های دولتی به بخش خصوصی     سازی و واگذاری شرکت    خصوصی
 ، قضیه بنیادی اقتصاد رفاه    نخستینمطابق   .میالدی در بیشتر کشورهای جهان با سرعت پیگیری شود        

 ،د و در سـایر مـوارد  شو رتو میاقتصاد آزاد تنها تحت یکسری شرایط خاص منجر به برقراری کارایی پا    
دخالت دولت برای برقراری تعادل در بازارها ضروری است، زیرا در این موارد بازار بـا شکسـت مواجـه           

ده و پـس از بررسـی آنهـا، نقـش           ش بیان   1طور خالصه موارد شکست بازار    ه  در این قسمت ب    .دشو  می
 .دوش میدولت برای برقراری تعادل، آشکارتر 

دهند کـه شـرط     بازارها تحت شرایطی کارایی پارتو را نتیجه می.ایجاد رقابت شکست در    .2-1
 در دنیای واقعی با بازارهایی که شرایط رقابـت کامـل در آنهـا برقـرار باشـد،               . رقابت کامل برقرار باشد   

صورت انحصاری، انحصـار    ه  بسیاری از بازارهای بزرگ داخلی و یا خارجی ب        . شویم ندرت مواجه می  ه  ب
کنند و حتی بازارهایی مثل بازار محصوالت کشـاورزی کـه            به و یا رقابت انحصاری فعالیت می      چندجان

مـواردی همچـون    . طور کامل با شرایط این بازار تطـابق ندارنـد         ه  نزدیک به رقابت کامل هستند نیز ب      
عات  اطال ،های فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است       ه با بازده  ایجاد انحصار طبیعی که در آن یک بنگا       

کنند و بنـابراین بازارهـا در        همگی رقابت را در بازار محدود می      ... ن، و   اناقص، حق امتیاز برای مخترع    
 .شوند  شرط برقراری کارایی پارتو است، با شکست مواجه مینخستینایجاد شرایط رقابت کامل که 

 یـا بـه     ،شوند  نمی  برخی از کاالها هستند که یا توسط سیستم بازار عرضه          2.کاالهای عمومی . 2-2
 نامیـده   3گونـه کاالهـا و خـدمات کـه کاالهـای عمـومی محـض               این. شوند مقادیر ناکافی عرضه می   

 ای ندارند  ند، هزینه ک  برای یک فرد اضافی که از آنها استفاده می         ،اول آنکه . شوند، دو خاصیت دارند    می
رممکن اسـت کـه افـراد را از          غیـ  و چـه بسـا     بسیار مشکل    ،، و دوم آنکه   )هزینه نهایی آنها صفر است    (

سیستم بازار عمدتاً یا یـک کـاالی عمـومی را عرضـه              . نیمکاستفاده یک کاالی عمومی محض منع       
این واقعیت که بخش خصوصـی      . اش از این کاال یا خدمت به مقدار کم است           یا میزان عرضه   ،کند نمی

گیرد، منطقـی را بـرای     را  در نظر می    در تولید این کاالها و خدمات عمدتاً منافع خود و نه منافع جامعه            
 .های مختلف جامعه پدید آورده است های دولت در عرصه بسیاری از فعالیت

                                                 
١. Market Failure 
٢. Public Goods 
٣. Pure Public Goods 
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 در بسیاری از مواقع فعالیت یک فرد یا یک بنگاه بر روی سـایر افـراد و           1.پیامدهای خارجی  .2-3
هـا   هـایی را بـر سـایر بنگـاه      ر اثر فعالیت خـود، هزینـه      بکه یک بنگاه     هنگامی. ها تأثیرگذار است   بنگاه

ـ  هنگـامی کـه      ، و یا بـرعکس    ) آلودگی هوا  مثالً( کند تحمیل نموده ولی زیان آنها را جبران نمی        ر اثـر   ب
 ولی در ازای این منفعت به بنگاهی که به آنها این نفـع را               ،ها منتفع شده   فعالیت یک بنگاه، سایر بنگاه    

وقت پیامدهای خـارجی     هر. شود ی خارجی مطرح می    موضوع پیامدها  ؛دهند رسانده پرداختی انجام نمی   
در این شرایط دولت با     . ، کارامد نخواهد بود   منابع از بازار  مثبت و یا منفی وجود داشته باشند، تخصیص         

 تا حد امکـان پیامـدهای خـارجی     )های ناشی از ایجاد پیامدهای منفی       هزینه برای جبران (وضع مالیات   
تولیـد کننـدگان    )  پیامـدهای خـارجی مثبـت      بـرای جبـران   (ی یارانه   دهد و با اعطا    میمنفی را کاهش    

 .کند پیامدهای خارجی مثبت را تشویق می
شوند که هزینه تولید آنهـا از         کاالها و خدماتی تولید می     ،در بازارهای کامل   .بازارهای ناقص  .2-4

رغـم  بـه   کاالها و خـدمات     برخی از   . مقداری که استفاده کنندگان مایلند بابت آنها بپردازند، کمتر باشد         
 این ،، بیشتر از هزینه آنهاست)قیمت کاال(آنکه مقداری که افراد مایلند بابت آن کاال یا خدمت بپردازند      

 بخـش   . ناقص مربوط است   این مورد به بازارهای   . شود کاال یا خدمت توسط بخش خصوصی ارائه نمی       
 و یا اعطای وام، خیلـی       )یمه کشاورز ی ب الًمث(  از قبیل انجام خدمات بیمه     یامور برای   اً عمدت خصوصی

 . کند ها فراهم می و این ضعف، منطقی را برای دخالت دولت در این زمینه نمایند می ضعیف عمل

 اقتصادی بـودن    ،ها هستند که با گذشت زمان      برخی از فعالیت   . و عدم اطمینان   خطرکردن .2-5
گـذاران    زیادی از جانب سرمایه    خطر کردن ول  گذاری در آنها مستلزم قب     د و سرمایه  شو  آنها مشخص می  

در ایـن مـوارد دولـت بـا         . نداردتمایلی  گذاری در این امور      هاست که معموالً بخش خصوصی به سرمای      
 . گیرد برداری این واحدها را برعهده می های ساخت، تأسیس و بهره دخالت در اقتصاد، هزینه

 نواقص و     اخیر با توجه به کمبودها،     های   طی قرن   ،های اقتصادی    مداخله دولت در فعالیت    ،بنابراین
توانند ضمن رفع نواقص مکانیسم بازار  ها با این فرض که می گردد و دولت   های مذکور توجیه می     پدیده

 و نیازهـای    ،های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع حـداکثر رفـاه را ایجـاد             و ایجاد امکانات و زیرساخت    
در نتیجـه   . دنـد کرهای اقتصادی شـده و شـروع بـه فعالیـت              وارد عرصه اساسی جامعه را مرتفع کنند،      

                                                 
١. Externalities 
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 و  ند با سرعت تأسیس شد    ،ویژه کشورهای جهان سوم   ه  سسات دولتی در اکثر کشورها و ب      ؤواحدها و م  
بـه ایـن   . رقم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی و تشکیل سرمایه ثابت را بـه خـود اختصـاص دادنـد             

 مـیالدی  1960 و 1950، 1940، 1930هـای   کـردن کـه در دهـه    ر دولتی موج گسترده و فراگی  ،ترتیب
 .دکر حفظ 1970شروع شده بود، پوشش خود را تا اواخر دهه 

 یهـا  تیـ  در فعالیاسـ ی و سیاجتمـاع  ،یل اقتصـاد یـ دولت بـه دال  توان گفت که     میطور کلی   ه  ب
گسـترده دولـت در امـور       ز در نظر داشـت کـه دخالـت          ین موضوع را ن   ید ا ی حضور دارد، اما با    یاقتصاد
استفاده نامطلوب و غیرمجـاز از انحصـارگرایی، ایجـاد           از جمله    ی نامطلوب یامدهای پ یکسری یاقتصاد

 را بـه    ی اقتصاد یها یریگ میهای سیاسی در تصم    های کاری و دخالت    بوروکراسی عظیم، فقدان انگیزه   
 .شود یاد می 1 موارد شکست دولت بهآنها ازهمراه دارد که 

 
 های دولتی در ایران رسی وضعیت شرکت بر.3

 فعالیت آنها در نظام اقتصادی کشـور بـه          ۀهای دولتی و دامن     تعداد شرکت  1360 و   1350طی دو دهه    
 و 1350 افزایش درآمدهای نفتـی در نیمـه اول دهـه         ،ترین دالیل آن   سرعت افزایش یافت که از مهم     

 1350های آخر دهـه      های اقتصادی در سال    پیروزی انقالب اسالمی و حضور مستقیم دولت در فعالیت        
هـا   پس از پیروزی انقالب اسالمی، به لحاظ تغییر مالکیت بسیاری از شرکت           .  است 1360و اوایل دهه    

هـای   های خصوصی و غیردولتی فعال بودند، حجم فعالیت و عملیات شرکت           که تا قبل از آن در بخش      
 هـا بـیش از   بنـدی  ل حاضر براسـاس برخـی طبقـه   ای که در حا   دولتی به شدت افزایش یافت، به گونه      

گـذاری   ه شرکت دولتی و بخش عمومی در کشور فعالیت دارند که یا از محل سرمای              هزار و دویست  دو  
انـد   سسات دولتـی ایجـاد شـده    ؤها و م   های دولتی و دیگر شرکت     واسطه سازمان ه  مستقیم دولت و یا ب    

هـا و نهادهـای بخـش عمـومی و      وشش سـازمان و یا به نحوی تحت پ     ) های نسل دوم به بعد     شرکت(
 .دولتی قرار دارند
 ضـرورت   :های دولتی عمدتاً به دلیـل الزامـاتی از قبیـل           های دولت و گسترش شرکت     رشد فعالیت 

هـا و کنتـرل عرضـه کاالهـای مصـرفی، حمایـت از               مـت تأمین نیازهـای اساسـی جامعـه، تثبیـت قی         

                                                 
١. Government Failure 
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ت از محصوالت داخلی در مقابـل رقابـت خـارجی از            کنندگان و همچنین حمای    دکنندگان و مصرف  تولی
گـذاری در بسـیاری از امـور تولیـدی و خـدماتی              طریق ملی کردن بسیاری از صنایع کشور و سـرمایه         

هـای اقشـار      که فعالیـت    یافت دامنه مداخالت دولت در اقتصاد ایران تا حدی افزایش        . صورت پذیرفت 
الزم به ذکر است که کنترل بـر عرضـه و         . ر گرفت مردم تحت حمایت، کنترل و حتی دستور دولت قرا        

فروش نفت خام از جانب دولت و کسب منابع درآمدی آسان از این طریق، در روند افزایش مـداخالت                   
دهـد    نشان مـی 2طالعات انجام شدهم 1.دولت در عرصه اقتصادی کشور، تأثیر قابل توجهی داشته است

هـای   های دولتی است و در طول سال        بودجه شرکت   درصد بودجه کل کشور مربوط به      50بیش از    که
 درصد در سـال     9/58 به   1368 درصد در سال     6/46 و از    رفته این سهم رو به افزایش       1380 تا   1368
های دولتـی در مجمـوع       های شرکت  ها و پرداخت    حجم دریافت  ،به عبارت دیگر  .  بالغ شده است   1380

اند تأثیرات مهمی بر گردش نقدینگی و گردش منابع تو های بودجه کل کشور که می دریافت و پرداخت
 درصد از بودجـه سـاالنه کـل کشـور را          59صورتی است که نزدیک به      ه  مالی در جامعه داشته باشد، ب     

های دولتـی در کـل       توان به شاخص مهم سهم بدهی شرکت        می بارههمچنین در این    . شود شامل می 
 افـزایش   1380-1368های   این نسبت در طول سال     .بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی اشاره نمود       

 درصد در سال    9/7های دولتی به سیستم بانکی از        ، چنانکه سهم بدهی شرکت    داشتهای   قابل مالحظه 
 .. افزایش یافته است1379 درصد در سال 3/45 به 1368

هـا    شرکت  و با توجه به تأثیر بسزای این       ،های دولتی در ایران    پس از ایجاد و شروع فعالیت شرکت      
بر متغیرهای مختلف اقتصادی کشور، تجربه چندین ساله فعالیت و عملکرد آنهـا نشـان داد کـه ایـن                     

ها به دلیل مشکالت مختلف درونی و بیرونی، توانایی تحقق اهداف پیش بینی شده ایجاد آنهـا                  شرکت
مشکالت عمده دولت   قدر عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند که یکی از            را نداشته و برخی از آنها آن      

 .ها بود های پس از پیروزی انقالب اسالمی جبران زیان ناشی از عملکرد این شرکت در طول سال
 :های دولتی در ایران عبارتند از ترین دالیل عملکرد نامطلوب و عدم موفقیت شرکت عمده

 

 :عوامل درونزا شامل. 3-1
 ؛کارامدجرب و ی می نبود مدیران اجرا وهای دولتی مدیریت شرکت) الف

                                                 
 .53 ص ).1376. (ابراهیم رزاقی. 1
 .)1376. ( وزارت امور اقتصادی و دارایی.2
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 .های دولتی ها و قوانین مالی دولت و بوروکراسی عظیم دستگاه عدم شفافیت سیاست )ب
 

 :عوامل برونزا شامل. 3-2
 ؛دکرهای زیادی بر دولت تحمیل  دوران بعد از انقالب و جنگ تحمیلی که هزینه مشکالت) الف
 .ریزی بلندمدت مههای رفاهی کوتاه مدت و میان مدت به جای برنا تعقیب سیاست) ب

های سنگینی کـه فعالیـت       های دولتی در ایران و هزینه      با توجه به عملکرد ضعیف برخی از شرکت       
های دولتی و واگذاری بخشی      نمود، برنامه خصوصی سازی شرکت     ها برای دولت ایجاد می     این شرکت 

 .ن قرار گرفتهای دولت به بخش خصوصی، مورد توجه مسئوال  و مسئولیتاموراز 
 

 خصوصی سازی .4

، سـازی  خصوصـی ": سازی به این صورت تعریف شده اسـت         خصوصی "پالگریو"در فرهنگ اقتصادی    
های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط       سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش         

 1."رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است
هـا و واحـدهای      ن فضای رقابت و ایجاد نظام حاکم بـر بـازار، بنگـاه            سازی با فراهم کرد    خصوصی

تـدابیر در مـورد     . نماید تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشـند           خصوصی را وادار می   
 متوسط درآمد سـرانه و الگـوی توزیـع درآمـد در کشـور، وضـعیت        :سازی به عواملی از قبیل     خصوصی

یی بخـش خصوصـی در اقتصـاد، وضـعیت کسـری بودجـه داخلـی و                 توسعه صنعتی، ماهیـت و کـارا      
های خارجی، موقعیت جغرافیایی کشـور و انـدازه بـازار داخلـی و شـرایط سیاسـی، اقتصـادی و                      بدهی

 1980 پـس از دهـه       هـای  توان در سال   سازی را می   موج جدید خصوصی   .اجتماعی کشور بستگی دارد   
براثر ملی کردن برخی صـنایع توسـط بعضـی کشـورها،            های قبل از این دوران،       در سال . دکرمشاهده  

های وابسته به آن رشد زیادی کرده بـود و           بخش دولتی و شرکت   ... وقایع پس از جنگ جهانی دوم و        
ناکارامـدی  . هـا و یـا جبـران ضـرر آنهـا بـود             ها مـدیریت ایـن شـرکت       یکی از مشکالت عمده دولت    

باعث شد نیز و گشته  بازگشت به مکانیسم بازار  های دولتی موجب تغییر نگرش سیاستمداران و       شرکت
 . ای اجرا شود  میالدی به طور گسترده1980 و 1970های  سازی در دهه سیاست خصوصی

                                                 
١. Peter, Newman. (١٩٩٨), Vol. ٣, p ١٢٢. 
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سازی را در برخی کشورها تقویت  از عوامل دیگری که روند گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی
امـروزه واگـذاری واحـدها و    . اسـت ی پـول   الملل  های بانک جهانی و صندوق بین       ده، تغییر استراتژی  کر
سسات اقتصادی دولتی به بخش خصوصی به عنوان نظر اصلی کارشناسان بانک جهانی و صـندوق     ؤم

کـه اعطـای امتیـازات و تسـهیالت مـالی خـود را بـه بسـیاری از           ای  گونهبه   ،باشد یمالمللی پول     بین
تحـوالت اروپـای     .انـد   ی سازی نمـوده    منوط به اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی و خصوص         کشورها،

ریزی متمرکز دولتی در کشورهای سوسیالیستی و چـرخش آنهـا بـه               شرقی و شکست الگوهای برنامه    
ای  سازی در کشورهای مختلف جهان نقش عمده سوی مکانیسم بازار آزاد نیز در تسریع روند خصوصی

د کـر  متفاوت از کشورها مشاهده      توان در سه گروه    سازی را می   اجرای سیاست خصوصی   1.داشته است 
. که شامل کشورهای صنعتی و پیشرفته، کشورهای با اقتصاد متمرکز و کشورهای جهان سـوم اسـت                

سازی با پیامـدهای     ساختار اقتصادی و سیاسی هر یک از این کشورها موجب شد تا سیاست خصوصی             
 حرکت بـه سـوی اقتصـادی        هدف از اجرای این سیاست در این کشورها، عمدتاً         .مختلفی همراه باشد  

بـودن سـاختارهای اقتصـادی،       دلیـل دارا  ه  در کشورهای پیشرفته و صنعتی عمدتاً ب      . کاراتر بوده است  
های چشمگیری همراه بود و عـالوه        سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب، غالباً این سیاست با موفقیت         

کشـورهای  . دکرنها را نیز تقویت     بر توانایی در حل مشکالت اقتصادی این کشورها، قدرت اقتصادی آ          
درحال توسعه آن زمان نیز با بازسازی سریع سـاختارهای اقتصـادی و اجتمـاعی خـود توانسـتند طـی                     

 ی بسترهای مناسب برای موفقیت این سیاست را آماده نمـوده و از ایـن طریـق بـه نحـو                    ،سالیان بعد 
وم، نهادهـای اجتمـاعی عمـدتاً       در کشورهای جهـان سـ     . چشمگیر در این زمینه پیشرفت داشته باشند      

ضعیف بوده و به دالیل گوناگون مدیریتی، ساختاری و مشکالت مربوط به نظام سیاسی این کشورها،                
امروزه نیز بسیاری از کشـورهای   2.سازی در این کشورها با تردید همراه بود        موفقیت سیاست خصوصی  

بسـیار،  طرفـداران   وجـود   یاست بـا     و  این س    کنند  پیگیری می سازی را    جهان اجرای سیاست خصوصی   
طور ه ب .دشو های اصالحات اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا محسوب می ترین سیاست یکی از مهم
 :از ترین اهداف خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان عبارتند کلی مهم

                                                 
 .49 ص ).1382( .اکبرکمیجانی. 1

٢. George R. G. Clark and  Robert Coll. (١٩٩٧). 
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 .زایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات واحـدهای اقتصـادی            اف) الف
ترش رقابت، افزایش کارایی است و اهمیت رقابت تا آنجا است که فقدان نیروهای رقابتی               هدف از گس  

افزایش کارایی در اقتصاد     .آید ترین عامل ضعف سیستم دولتی به شمار می        های دولتی، اساسی   در بنگاه 
 "تغییـر مالکیـت   " و   "گسـترش رقابـت   "ترین آنهـا     متحت تأثیر عوامل متعددی است که از جمله مه        

 شـرط کـافی بـرای    ، رقابـت ۀنمودن زمینـ    و فراهم،توان گفت که انتقال مالکیت شرط الزم  می. تاس
 .سازی موفق بوده است اجرای سیاست خصوصی

ها بـا    ای که دولت    یکی از مشکالت عمده    . بدهی مالی و کسری بودجه دولت      کاهش) ب
های  هی و کسری بودجه شرکت    دلیل زیاند ه   کسری بودجه دولت است که عمدتاً ب       ۀلئآن مواجهند، مس  

هـای    هایی که در حجـم وسـیعی از فعالیـت           یکی از مشکالت اساسی دولت    . پیوندد وقوع می ه  دولتی ب 
های ناشی از پرداخت زیان واحـدهای دولتـی           کنند، تأمین منابع مالی کسر بودجه       اقتصادی مداخله می  

های ضـررده    ق انتقال شرکت  سازی، کاهش کسری بودجه دولت از طری       یکی از اهداف خصوصی   . است
هـای دولتـی      در این حالت به دلیل عدم پرداخـت یارانـه بـه شـرکت             . دولتی به بخش خصوصی است    

های دولتی به عنـوان یـک منبـع درآمـد بـرای       کسری بودجه کم شده و از طرف دیگر فروش شرکت  
 1.تواند کسری بودجه دولتی را به میزان بیشتری کاهش دهد دولت می
 فرایند خصوصی سازی با روش واگذاری سـهام، مالکیـت سـهام را              .زار سرمایه عه با توس )ج

 اندازهای بخـش خصوصـی، حجـم سـرمایه و مشـارکت            آوری نقدینگی و پس    گسترده کرده و با جمع    
در نتیجه گسترش مالکیت سهام، میزان معامالت در بـازار          . یابد عمومی در امور اقتصادی گسترش می     

 .آیند وجود میه هادهای مالی جدید و متنوعی بسرمایه افزایش یافته و ن
های دولتی فقط محدود به محـیط فعالیـت و            عدم کارایی شرکت   .عدیل و مقررات زدایی   ت) د     

پذیری و پویـایی     ترین عواملی است که انعطاف     مقررات دست و پاگیر یکی از مهم      . فقدان انگیزه نیست  
ن و  نخسـتی زدایـی    ، و بـه تبـع آن مقـررات        سـازی  خصوصی. گیرد های اقتصادی دولتی می    را از فعالیت  

توان در   مقررات محدودکننده را می   . ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی است           مهم
...  و   دولتمصوبات  ،  یتجار قوانین گمرکی،    ، مقرراتی نظیر  گروه اول . بندی کرد  سه گروه عمده تقسیم   

                                                 
 .202 ص).1373( .محمود متوسلی. 1
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هـایی   آورد و یـا موجـب رانـت        میوجود  ه  هایی ب   دولتی محدودیت  های اقتصادی  است که برای فعالیت   
 مقـررات انعطـاف ناپـذیری کـه در حـوزه عمـل مـدیران        گـروه دوم . شوند هایی از افراد می  برای گروه 

مقـررات مربـوط بـه واحـدهای        گروه سوم   . گیرد های دولتی است و استقالل عمل را از آنها می          شرکت
زدایی در این موارد به مفهوم        مقررات .کنند ای عمومی را عرضه می    انحصاری است که خدمات و کااله     

اگرچـه    .سـازی حـداکثر کنـد      کننـدگان را پـس از خصوصـی        برقراری مقرراتی است که منافع مصرف     
 بـا   افتـه، بـا تـدارک مقـدمات الزم        ی توسعه   یسازی سیاستی بوده که در بسیاری از کشورها        خصوصی

ن نکته را در نظر داشت که چنانچه شروط و پیش نیازهای الزم برای              موفقیت همراه بوده است، باید ای     
 .تواند آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشـور برجـای گـذارد           سازی می  ن فراهم نباشد، تصمیم برای خصوصی     آ

قرار گرفتن انحصارهای خصوصی به جای انحصارات دولتی، کاهش رضایت سیاسـی در بـین مـردم و                
 برای حداکثر کردن درآمد به هر قیمت ممکن بدون توجه به پیامـدهای           شتر و تصمیم  یاعمال تبعیض ب  
 که بیشـتر     است سازی  برخی پیامدهای نامطلوب خصوصی    ه توسط بخش خصوصی،     ئلخارجی این مس  

سـازی بایـد در کنـار سـایر          خصوصـی  ،نی  بنـابرا   1.هسـتند کشورهای کمتر توسعه یافته با آنها مواجه        
 بـه عنـوان بخشـی از برنامـه وسـیع            رد و یـ گیم و متناسب صـورت      اصالحات اقتصادی، با آهنگی مال    

 اصـالح نظـام پـولی و مـالی، حقـوقی، تولیـدی،              . دوهای تعدیل ساختاری اقتصاد محسوب ش      سیاست
 .باید همزمان با خصوصی سازی صورت گیرد... گذاری و سرمایه

 2: عبارتند ازی به طور کل خصوصی سازیی اجرایش روی پموانع
 عـدم همـاهنگی     ،عدم همراهی برخی سیاستمداران با سیاست خصوصی سـازی         .یاسیموانع س  .1

 . هستندتبعات سیاسی خصوصی سازی از موانع اصلی خصوصی سازین و مسئوال
 را بـرای خصوصـی سـازی در         ی یکسری موانع  ،یک کشور ن  یقوان در برخی موارد،     .موانع قانونی  .2

 .نماید ها ایجاد می برخی از فعالیت

 ...  خرید و فروش شرکت و،های انجام خصوصی سازی، قیمت گذاری هزینه. ع اقتصادیموان .3

د، باید با شناخت عمیق موانع آن، شوآمیز طرح و پیاده   موفقیتیسازی به شکل برای آنکه خصوصی
 .حداکثر تالش را برای رفع این موانع و بسترسازی فعالیت بخش خصوصی به انجام رساند

                                                 
١. www.privatization.org 
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  ایرانخصوصی سازی در. 5

ای در امـور اقتصـادی داشـته         در حال توسعه، دولت دخالـت گسـترده       در ایران همانند سایر کشورهای      
ای است که بـه سـختی         به گونه  ران،ی چون ا  ییکشورها  که ساختار اقتصادی   کرد ذکر   بایدالبته  . است
 در زمان وقـوع     قبل از انقالب اسالمی و همچنین      .توان حضور دولت در عرصه اقتصاد را نفی نمود         می

های مختلفی از جمله تولید و توزیع کاال و خـدمات،            جنگ تحمیلی، دولت با دخالت و شرکت در زمینه        
گـذاری کاالهـا و      منـابع ارزی از طریـق بودجـه،  قیمـت          های خدماتی و مستغالتی، تخصیص       فعالیت

، معادن، هواپیمایی،   ها خدمات، تعیین الگوی مصرف، کنترل تجارت خارجی، کنترل صنایع، بیمه، بانک          
در کنـار ایـن     . بوروکراسی عظیمی را ایجاد نموده بود     ... کشتیرانی، پست و تلگراف و تلفن، راه آهن و          

های مختلفی از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس           دستگاه عظیم دولت، بنیادها و سازمان     
ش از چندهزار شرکت بزرگ تولیدی و خـدماتی         با بی ... رضوی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی و         

در چنین شـرایطی  .  گرفتندبرعهدههای اقتصادی را   فعالیتزکه در اختیار خود داشتند، بخش عظیمی ا  
برای بخش خصوصی که از مزایای نهادهای مزبور و بخـش دولتـی برخـوردار نیسـت، امکـان عمـل                     

طور رسـمی  ه در ایران ب 1.یابد ری و تولید کاهش میگذا  و در آنها انگیزه سرمایه   ردای وجود ندا   گسترده
.  آغاز شـد   1368ساله اقتصادی، در سال      سازی به عنوان بخشی از نخستین برنامه پنج        برنامه خصوصی 

 این طرح بخشی از برنامه کلی دولت در زمینه آزادسازی و منطقی نمـودن محـیط اقتصـادی                   ،در واقع 
سسـه  ؤ بخش خصوصی کشور، فروش و واگذاری صـدها م         پس از جنگ بود و به منظور تجدید حیات        

هـا فعالیـت     بـا گذشـت سـال      .دشبینی   های پیش از انقالب اسالمی پیش      در سال شده  ملی یا مصادره    
سـازی در کشـور،     هـای خصوصـی    مدی اغلب آنها، هدف اصلی برنامه     اهای دولتی و اثبات ناکار     شرکت

 دولـت  و افـزایش نقـش بخـش خصوصـی در              افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور، کاهش نقش       
 در یسـاز  ی خصوصـ  یهـا   در برنامه  ن نکتۀ قابل توجه   نخستی.  و تعمیق بازار سرمایه بود     ،اقتصاد کشور 

هـای توسـعه بـا مبـانی نظـری            شده در قـوانین برنامـه       عدم انطباق کامل بین تصمیمات اتخاذ      ،رانیا
 تجربیات  نیزسازی و     یات حاکم بر خصوصی    ادب براساس در حالی که     ، مثال رایب .سازی است   خصوصی

نفـع در اجـرای       هـای ذی    سازی بایـد مسـتقل از نهادهـا و گـروه             مدیریت امر خصوصی   ،دیگر کشورها 
                                                 

 .)1378( . وزارت امور اقتصاد و دارایی.1
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 از  متشـکل های دولتی و بخـش عمـومی           مدیریت امر واگذاری سهام دولت در شرکت       ؛واگذاری باشد 
های واگذارکننده سهام در ترکیب نهاد       حضور دستگاه . استهای مهم واگذارکننده سهام       برخی دستگاه 
ها اتخاذ  ها متأثر از منافع برخی دستگاه شود تا تصمیمات و دستورالعمل      سبب می  ،واگذاریمدیریت امر   

های واگذارکننـده     وجود دستگاه  .سازی است   د و نتیجه این امر کندشدن سیاست خصوصی       وو تدوین ش  
هـای     فروش شـرکت   ،ی موجب شد تا کسب درآمد     ساز  سهام در ترکیب کمیته مربوط به امر خصوصی       

 1.یابدسازی تجلی  به عنوان اهداف واقعی اجرای سیاست خصوصی... های خاص و  خاص به گروه
 و مؤسسات انتفـاعی وابسـته بـه         یهای دولت    بررسی مختصر بودجه شرکت    ،عالوه بر موارد مذکور   

 بیانگر عدم اجرای    ،ی مختلف اقتصاد  یها ها در عرصه   ن شرکت ی ا یها یگذار هین سرما ی و همچن  دولت
هـا و      بانـک  ،هـای دولتـی     که بودجـه شـرکت     در حالی . سازی در کشور است     واقعی سیاست خصوصی  

های اخیر بـه خـود         درصد بودجه کل کشور را طی سال       50مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از        
به عنوان یکی از محورهای     های دولت در اقتصاد       اختصاص داده است و کاهش حجم تصدی و دخالت        

 ،سازی قاعده با اجرای سیاست خصوصی    بر طبق    ،سازی در کشور مطرح گردیده است       کلیدی خصوصی 
 ،باشد ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می      بانک ،های دولتی   انتظار بر کاهش سهم بودجه شرکت     

 9/58 به 1368 درصد در سال 4/46های دولتی از کل بودجه کشور از  که سهم بودجه شرکت در حالی
 یهـا  عرصـه  در ی دولتـ  یهـا   شرکت یگذار هی در ضمن سرما   . افزایش یافته است   1380درصد در سال    
ارد یـ لیم 166841 داشته و به عنوان نمونـه از رقـم         یا ندهیر رشد فزا  ی اخ یها سال در   یمختلف اقتصاد 

کـه مبـین     )درصد رشد 7/24( ده است ی رس 1382ال در سال    یارد ر یلیم 207011 به 1381ال در سال    یر
 .ها به بخش خصوصی است های خود و واگذاری این شرکت عدم توفیق دولت در کاهش هزینه

هـای دولتـی پـس از واگـذاری آنهـا بـه بخـش                 کننده بر عملکرد شـرکت      فقدان نهادهای نظارت  
هـا و     شـاخص غیردولتی به منظور حصول اطمینان از فعالیت آنها بر طبق اصول اقتصادی و نیز فقدان                

 قبل و پس از واگذاری آنها به بخش غیردولتی از دیگر مشکالتی             ها شرکتمعیارهای ارزیابی عملکرد    
سازی در ایران با آن مواجه بوده و اتخاذ تدابیری به منظور رفع مشـکالت ناشـی از                    بوده که خصوصی  

 .موارد ذکر شده ضروری است
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 سازی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی  خصوصی.6

حالی که برتری نظام مبتنی بر بازار تحـت شـرایط معـین و مشـخص نظـری و تجربـی در اغلـب                  در  
 است، از نظر آماری در کشورهای در حال توسعه ایـن ارتبـاط        شدهأیید  تاقتصادهای پیشرفته به خوبی     

طور کامل شناخته شده نیست و طرفداران و حمایت کننـدگان راهکارهـای تعـدیل براسـاس                 ه  هنوز ب 
المللی پول و بانک جهانی، به تجربیات کشورهایی مانند کـره جنـوبی و دیگـر                 مانند صندوق بین  بازار،  

 1.نمایند  کشورهای ترکیه و شیلی استناد می      های اخیر  کشورهای تازه صنعتی شده و همچنین پیشرفت      
کـارایی  سـازی بـر رشـد اقتصـادی، ابتـدا             به منظور ارزیابی تـأثیر خصوصـی      در این بخش از تحقیق،      

 و تأثیر عملکـرد  ،های دولتی و خصوصی با یکدیگر مقایسه       های انجام شده توسط بخش     گذاری سرمایه
 . شود میها بر روی رشد اقتصادی کشور، بررسی  هر یک از این بخش

 
 مشخصات الگوي پايه. ۷

  انجام شده توسـط    يها يگذار هي سرما ييسه کارا ي مقا ي که برا  مبناي مدل مورد استفاده در اين بخش      
 صورته ، تابع توليد بشود ي ميران معرفي در اقتصاد اي و دولتي خصوصيها بخش

)١(         ( )ttttt ZLKFAY ,,.=  
معـرف کـل     L ي کل توليد،  فناورمعرف   A معرف محصول واقعي کل در اقتصاد،      Y است، که در آن   

رشد اقتصادي  بررويمعرف ساير عواملي است که  Z معرف مجموع موجودي سرمايه وK  نيروي کار،
  .استهاي مختلف  نيز مبين سال t .تأثير خواهند گذاشت

 يعنـي  tPدر اين تابع توليد که داراي بازده ثابت نسبت به مقيـاس توليـد اسـت، بـا وارد نمـودن                    
 :دكرصورت زير محاسبه ه توان مقادير سرانه هريک از متغيرها را ب جمعيت کل کشور، مي
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را با مقادير سرانه سرمايه، نسبت نيـروي کـار بـه جمعيـت،               GDPتابع اخير در واقع مقادير سرانه       
 .سازد ي توليد مرتبط ميفناورثر بر رشد و ؤر عوامل مسرانه ساي

 :خواهيم داشت) ٢(با گرفتن ديفرانسيل کامل از طرفين معادله 
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 :باشد، خواهيم داشت
)٧( 

 
، GDP گـذاري بـه    ري، نسـبت سـرمايه    اوسرانه را به پيشرفت فنـ      GDP در واقع رشد  ) ٧(معادله  

و رشد   GDP ثر بر رشد اقتصادي به    ؤ، نسبت ساير متغيرهاي م    )tL(نسبت نيروي کار به جمعيت کل       

ذکر اين نکته ضروري است که . سازد جمعيت مرتبط مي
t

t

k
y
∂
∂

=βمعرف کارايي نهايي سرمايه است . 

شـود کـه بـر       وري تمامي عواملي در نظر گرفته مـي        ، عمدتاً به عنوان بهره    )٠A(وري  اپيشرفت فن 
اي از   هاي رشد درونزا مجموعه    در مدل . شوند طور مستقيم وارد معادله رشد نمي     ه  رشد اثر داشته ولي ب    

هاي بـا   وري، تحقيق و توسعه، هزينه  بهرهيوسعه سرمايه انساني، ارتقا ت:ز جملهعوامل دروني اقتصاد ا 
ـ با وجـود    وجود دارند که    ... کيفيت دولت و     ـ      أت يـل مشـکالت مختلـف مربـوط بـه         دله  ثير بـر رشـد، ب

ـ         گيري و تعيين معيار و شاخص براي آنها در مدل          اندازه طـور مسـتقيم وارد     ه  هاي دو يا سـه متغيـره ب
 .شوند نمي
ـ  .شـود   در مطالعات تجربي مختلف، مقادير متفاوتي را شامل مـي          ٠Aهرحال  ه  ب عنـوان مثـال    ه  ب
 دريافتند که بازبودن اقتصاد، رقابت را       ١٩٨٥در سال    ٣رام و   ١٩٨٣در سال    ٢فدر،  ١٩٧٨در سال    ١بالسا

 ٤لوكـاس ر مطالعـات  د ، بر اينافزون. شود وري خارجي به يک کشور مي     ابيشتر کرده و موجب ورود فن     
 ثابت شد که سرمايه انساني و گسترش دانش، از جمله متغيرهاي ١٩٩١ در سال ٥روا ب و١٩٨٨در سال 

تواند   مي ٠A هاي تجربي رشد،   توان گفت که در مدل     در مجموع مي   .ثيرگذار بر رشد اقتصادي است    أت
 در مـدل    ،بنابراين. دارند، جايگزين شود  ) وري کل نهاده   بهره (TFP با متغيرهايي که ارتباط نزديکي با     

وري در نظر گرفته و اثـر هـر کـدام از ايـن              ناما باز بودن اقتصاد و سرمايه انساني را معرف پيشرفت ف          

                                                 
١. Blassa 
٢ . Feder 
٣ . Ram 
۴ . Lucas 
۵ . Barro 

٠٠٠
tttttt PZLIAy λγδβ ++++=
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براي درجه باز بودن اقتصاد در مطالعات مختلف،         .دهيم موارد را بر رشد اقتصادي مورد بررسي قرار مي        
هايي چون نسبت تجارت کـل بـه         توان گفت شاخص    شده است و مي    گرفتهکار  ه  تفاوتي ب معيارهاي م 

GDP      مجموع کل صادرات به ،GDP       يا مجموع واردات بـه GDP          در مطالعـات مختلـف بـه عنـوان 
از آنجا که بسياري از کشورهاي در حـال توسـعه    .اند معيارهاي اصلي درجه بازبودن اقتصاد مطرح بوده     

ند، هسـت هـاي اوليـه      اي به عنـوان داده     اي و واسطه   متکي به واردات کاالهاي سرمايه    به ميزان زيادي    
البته طرفداران رشد متکي بـه صـادرات،        . دكرهاي وارداتي استفاده      به عنوان نهاده   Zتوان از متغير     مي

 در  در بسـياري از کشـورهاي     را  يز نمايند که نرخ رشد صادرات بايد در الگو گنجانده شود،          استدالل مي 
 ...حال توسعه، رشد صادرات موجب توسعه ساختارهاي زيربنايي اقتصادي، حمـل و نقـل، ارتباطـات و                

 ١.دكرتر خواهد   خود توليد ساير کاالها و خدمات را آسانخوديشده و اين امر به 
اي  از آنجا که اقتصاد ايران تا حد زيادي وابسته به نفت بوده و صادرات اين محصول نقـش عمـده           

توان به جاي متغير     والت اقتصادي دارد، مي   در تح 
t

t

Y
Z

Z  حاصـل از صـدور   يرآمـدها نسـبت د ، از =

را بـه  ) ٧(تـوانيم معادلـه    بنـابراين در مجمـوع مـي    .نيز استفاده نمود يد ناخالص داخلينفت خام بر تول 
 :صورت زير بنويسيم

)٨                (                      UPZlIEOy +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+= ٠
٢١

٠ λγδβααα             
   . باشـد   است که معرف درجه بـازبودن اقتصـاد مـي          GDP نسبت واردات کل به      Oدر معادله اخير،    

E و معرف سرمايه انساني استبوده نسبت افراد باسواد به کل جمعيت کشور . 
 و رشـد    سـازي را بـر تغييـر کـارايي         ثير خصوصـي  أتوان ت  بر مبناي اين معادله رگرسيوني رشد، مي      

       را بـه دو جـزء تقسـيم        GDPگـذاري کـل بـه        براي اين منظور نسبت سـرمايه     . دكراقتصادي بررسي   
گذاري بخش    و جزء دوم نسبت سرمايه     GDPگذاري بخش دولتي به      جزء اول نسبت سرمايه   . نيمك مي

 :کنيم صورت زير بازنويسي ميه را ب) ٨(با اين تفکيک معادله  . استGDPخصوصي به 

UPZLIIEOy ppss ++++++++= ٠
٢١

٠ λγδββααα  
وري نهـايي    بهـره pβوري نهـايي سـرمايه در بخـش دولتـي و          معرف بهـره   sβدر معادله اخير،    

spHفرضيه اوليه ما آن است که       . سرمايه در بخش خصوصي است     ββ وري نهـايي    بهره يعني   ٠:<
                                                 

 .٥٤ شماره . مجله تحقيقات اقتصادي. ابراهيم گرجي. ۱
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ولتـي بيشـتر اسـت و بنـابراين      وري نهـايي سـرمايه در بخـش د         ز بهـره  سرمايه در بخش خصوصـي ا     
وري نهـايي سـرمايه و در نتيجـه تسـريع رشـد              سازي واحدهاي دولتي، موجب افزايش بهره      خصوصي

 . شود اقتصادي مي
spHصورت  ه  فرضيه مقابل ب   ββ وري نهايي سرمايه در دو بخش       که بهره ، بدين معنا     است ١:≥

 بخـش   وري نهايي سرمايه در    وري نهايي سرمايه در بخش دولتي بيشتر از بهره          و يا بهره   استيکسان  

 .تواند موجب تسريع رشد اقتصادي شود سازي نمي خصوصي است و در نتيجه خصوصي

 :شود يادآوري ميقبل از انجام رگرسيون و تحليل نتايج، نکات ذيل 

 .اند ز منابع بانک مرکزي تهيه شده بوده و  ا١٣٧٦به قيمت ثابت سال  کليه آمارها .١

تـوان رد کـرد، در تصـريح         از آنجا که سهم صدور نفت و گاز در توليد ناخالص داخلي ايران را نمي               .٢

 به عنـوان متغيـر توضـيحي در نظـر           يد ناخالص داخل  ي به تول   صادرات اين محصول   نسبتها   مدل

 .شود ي مگرفته

ـ    (هاي اقتصادسنجي    کليه آزمون  .٣  و   خودهمبسـتگي  ،انس ناهمسـاني، همخطـي    تصريح مـدل، واري

با . است رفع شده    يمشکالت احتمال انجام شده و     )ي زمان يها يسر رها در يآزمون ساکن بودن متغ   

 مـدل ماناسـت، ايـن نتيجـه        )Residual( ةمانـد  استفاده از آزمون هم انباشتگي گرنجر، چون باقي       

رابطـه بـا تخمـين و يـا بـروز           شود که مدل از لحاظ کلي ماناست و هـيچ مشـکلي در               حاصل مي 

 .وجود نخواهد آمده رگرسيون کاذب در مدل ب

 

 تحليل نتايج. ۸

هاي خصوصي و دولتـي در اقتصـاد ايـران و            هاي انجام شده توسط بخش     گذاري براي مقايسه سرمايه  

ارزيابي اثر آنها بر رشد اقتصادي کشور، از يک تابع توليد با ضرايب ثابت، مدل رشـدي اسـتخراج شـد      

جــه بــاز بــودن اقتصــاد، نســبت  بــه متغيرهــاي ســرمايه انســاني، درGDPه در آن رشــد ســرانه کــ

، GDPهـاي بخـش دولتـي بـه      گـذاري  ، نسبت سـرمايه   GDPهاي بخش خصوصي به      گذاري سرمايه

 .نسبت نيروي کار به جمعيت کل و رشد جمعيت ارتباط پيدا نمود
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 ذيـل   يها نهايت مدل در  هاي مختلف،    مدلهاي متعدد اقتصادسنجي و برآورد       پس از انجام آزمون   
 :استحاصل شد، که نتايج آن به شرح ذيل 
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         )٣٨/١ (     )١٣/٢)      (٨٢/١  (  )    ٣٢/٠   (  ) -٣٢/٢   (  )     ٠٨/٣      (   )       ٣٤/٠( 

             ٧٢.۴=F                ٩۴.١. =WD                   ۴۵.٠٢ =R            ۵۶.٠٢ =R  
  

  .ذکر شده است زينپيوست  ١ جدول راين نتايج د .ندهست t اعداد داخل پرانتز معرف آماره
 :يرهاي موجود در معادله حاصل از مدل برآورد شده عبارتند ازمتغ

 GDP                                                              PGG=Personal GDP Growthرشد سرانه 

             GDP P/G=Private Investment / GDP هاي بخش خصوصي به گذاري نسبت سرمايه

                     GDP    S/G=Public  Investment / Gي بخش دولتي بهها گذاري  سرمايهنسبت

    Lit=Literature Rate                                   درصد افراد باسواد به کل جمعيت کشور   

   L/POP=Labor Force/populat                  نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت کشور    

 GDP                      OilEx/G=Oil Export /GDPحاصل ازصادرات نفت خام به درآمد نسبت 

                              POPG=Population Growth     رشد جمعيت 
 A، در اولين مدل به جاي       )وستيپ ١جدول  (دهد   طور که نتايج معادله برآورد شده نشان مي        همان    

هاي رشد درونزا، از نسبت افراد باسواد به         ، با استفاده از اطالعات مدل     ي است فناورکه معرف پيشرفت    
 .کل جمعيت کشور استفاده شده است

نسبت واردات بـه    (به جاي نسبت افراد باسواد به کل جمعيت از درجه بازبودن اقتصاد             ) ٢(در مدل   
GDP (استصورت ذيل ه استفاده شده و مدل حاصل از آن ب: 

TrendPOPGG
oilEx

POP
L

G
S

G
P

G
imPGG ٠١.٠٠١.٠٠١.١٠٣.٧٣٣.٠۵۶.٠١٢.٠۵۶.١ +++−++−=

)٧٦/١ ( )-/٣٨)   (٢٢/١   (  )   ٥٨/٠  ( )-١٣/٢    ( )    ٩٠/٣    (    )    ٣٦/٠   (       )  ٢( 

۵٧.٠٢ =R     ۴٢.٠٢ =R    ٩٠.١. =WD        ( ) ٠٠۵.٠Pr =− StatisticFob   
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ل جمعيت و درجه بازبودن اقتصاد به عنـوان  در سومين مدل تأثير همزمان نسبت افراد باسواد به ک   

 : و نتايج ذيل حاصل شده است، مدل رشد ارزيابيفناوريهاي پيشرفت  شاخص

POPGG
oilEx

POP
L

G
S

G
PLitG

imPGG ٠٠٩.٠٠١.١٩.۶٣٢.٠۶٠.٠٠٨٩١۵.٠٢٠.١ ++−+++−=  

) ٣٤/١(   ) -٤٩/٠  ( ) ٩٨/١)    (٣٢/١ (  )    ٥٧/٠ (  )  -١٢/٢   (  )   ٠٦/٣   ( )        ٣٤/٠( 

۵٧.٠٢ =R     ۴٢.٠٢ =R     ٩٠.١. =WD     ٩۴.٣=F     ٠٠۵.٠Pr =ob  
 :باشند  صورت ذيل مي طور خالصه به به برآورد شدهيها  مدلنتايج

 . نداشته استGDPسرانه واردات از لحاظ آماري تأثيري بر رشد  .١

 .دارد تأثير مثبت GDPرشد سرانه بر از لحاظ آماري ،)عيتدرصد افراد باسواد به کل جم(آموزش .٢

 GDPگذاري بخش دولتي بـه        و نسبت سرمايه   GDPهاي بخش خصوصي به      گذاري نسبت سرمايه  .٣

 .، از لحاظ آماري اثرشان معنادار نيستGDPرشد سرانه رغم تأثير مثبت بر به هر دو 

 . تأثير منفي و معنادار داشته استGDP رشد سرانه نسبت نيروي فعال به کل جمعيت بر .٤

 .داردتأثير مثبت  GDP رشد سرانه بر ياز لحاظ آمار GDPسبت درآمد حاصل از صادرات نفت به ن.٥

 . نداشته استGDP رشد سرانه رشد جمعيت تأثير معناداري روي .٦

 

 تفسير نتايج حاصل از مدل. ۹

انچـه قسـمت عمـده واردات       چن .GDPرشـد سـرانه     بي معنابودن تأثير واردات بر      . ۹-۱
توانست در باالبردن تـوان      بود و مي  ... اي از قبيل تجهيزات کارخانجات و      صرف ورود کاالهاي سرمايه   

ثري ايفا نمايد، انتظار بر اين بود که واردات کاال بـه کشـور و شـاخص معـرف                   ؤتوليدي کشور نقش م   
اما با توجه به آنکه بخش قابـل     . شته باشد  دا  سرانه درجه بازبودن اقتصاد، تأثير مثبتي بر رشد اقتصادي       

اي  اي نيم ساخته با ارزش افزوده      توجهي از واردات کاال به کشور را واردات کاالهاي مصرفي و واسطه           
هـاي رشـد     ساير مدل . معنا بوده است    بي  سرانه دهند، تأثير واردات روي رشد اقتصادي      کم، تشکيل مي  

العمـل بيشـتري    امحـدود عکـس   محدود در مقابـل واردات ن برآورده شده نيز نسبت به سياست واردات     
آن است که عمالً رشد اقتصادي، در نتيجه افـزايش واردات           دهندة    دهند و اين موضوع نشان     نشان مي 
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 برخي ديگر از مطالعات انجام شده در کشور نيز تأثير واردات کل بـر رشـد                 ١.تغيير چنداني نکرده است   
 ٢.اند عنا ارزيابي نمودهاقتصادي را منفي و عمدتاً بي م

ثبت و معنادار بـوده      م GDP رشد سرانه      يرو) سرمايه انساني (تأثير آموزش    .۹-۲

 که در اين بخش تأثير آن ارزيـابي شـد،            سرانه ثر بر رشد اقتصادي   ؤترين عوامل م   يکي از مهم   .است

ث سـرمايه انسـاني و      طور که قبالً ذکر شد، بح      همان.  است  سرانه اثر سرمايه انساني بر رشد اقتصادي     

تجربه ساير کشورهاي در .  به بعد مطرح گرديد١٩٩٠هاي رشد درونزا و از دهه  تأثير آن بر رشد از مدل

 مثـال  راي ب٣.حال توسعه نظير هند نيز بيانگر تأثير معنادار مثبت اين متغير بر روي رشد اقتصادي است             

 و  شـود   ميه تربيت افراد نخبه و متخصص       در هند نقش آموزش نيروي انساني در سطوح باالتر منجر ب          

تـوان انتظـار داشـت     دهد و بنابراين مي هاي شغلي افراد را افزايش مي در سطوح پايين توانايي و قابليت   

ساير مطالعات انجـام شـده      . بر روي رشد اقتصادي کشور مثبت باشد      ) آموزش( که تأثير سرمايه انساني   

 ٤.اند نقش آموزش و تأثير آن بر رشد دست يافتهدر ايران نيز به نتايج مشابهي در مورد 

  تـأثير منفـي و       GDP رشد سـرانه     نسبت نيروي کار به کل جمعيت کشور بر        .۹-۳
رغمَ آنکه در اکثر کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نيروي کار و رشد آن به عنوان                به   . دارد معنادار

تأثير آن بر توليد و افزايش توان توليدي و         دليل  ه  ب(شود   يکي از عوامل اصلي رشد اقتصادي مطرح مي       
نسبت سرانه نيروي کار يا     (دهد که نيروي کار      ، در ايران شواهد و مطالعات مختلف نشان مي        )صادراتي

، نه تنها تأثير مثبتي بر رشد اقتصادي نداشته، بلکه حتي عامل محدودکننده رشد              )رشد نيروي کار فعال   
هاي اقتصاد ايران در مورد نيروي کار فعـال، بيکـاري     از واقعيت يکي  . اقتصادي نيز محسوب شده است    

هـاي   نظريـه توان انتظار داشـت طبـق        و کم کاري نيروي کار است، به نحوي که مي         ) آشکار و پنهان  (
. اقتصاد خرد، با افزايش يک عامل توليد و گذشتن آن از يک حد مشخص، کل توليد کاهش پيدا نمايد                  

 شـايان . ر فعال در اقتصاد ايران عامل محدودکننده رشد اقتصادي بوده است          بنابراين افزايش نيروي کا   

                                                 
 .)١٣٨٠. ( ابوالقاسم مهدوي. ۱
 .١٥ ص ).۱۳۸۱زمستان . (جواد ترکماني. ۲

٣. Sharmista Self. (٢٠٠٣). 
 .)١٣٨٢بهار . ( حسن درگاهي.۴
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ذکر است که برخي ديگر از مطالعات انجام شده در ايران نيز بيانگر تـأثير منفـي ايـن متغيـر بـر رشـد                  
 ١.اقتصادي بوده است

  تأثير مثبت و معناداري    GDP به    خام نسبت درآمدهاي حاصل از صادرات نفت      .٤-۹
توان گفت تأثيرگذارترين عامل بر رشد اقتصادي در ايران، طبق  مي . داردGDPرانه  رشد سيرو

نقـش مثبـت صـادرات در    .  اسـت GDP به  خاممدل برآورد شده، نسبت درآمد حاصل از صادرات نفت       
اي انکارناپذير است و در مطالعات مختلف نيز تأثير مثبت آن بر رشد اقتصادي ذکر                رشد اقتصادي مقوله  

 را ٢ رشد مبتنـي بـر صـادرات   نظريهتأثير اين عامل به حدي است که برخي نظريه پردازان،        . شده است 
از  ٣.شـود  صادرات موجب تقويت رشد اقتصادي در يـک کشـور مـي        ش  ي افزا د و معتقدند    كنن مطرح مي 

هـاي آن حاصـل      وردهاآنجا که بخش عمده درآمدهاي صادراتي ايران، از محل صادرات نفت خام و فر             
، در مدل حاضر تأثير رشد صادرات اين محصول بر رشد اقتصادي کشور، آزمـون گرديـده و در                   شود مي

کـه  ذكر شود   الزم است   .  اثبات شده است    GDPرشد سرانه   نهايت تأثير مثبت و معنادار اين عامل در         
ـ   نيز مورد آزمون قرار گرفتـه ولـي         سرانه بر رشد اقتصادي  ) نفتي و غيرنفتي  (تأثير رشد صادرات کل      ه  ب

نکته حائز اهميـت در مـورد تـأثير رشـد        .ده است شدليل نتايج بهتر آماري، رشد صادرات نفتي انتخاب         
درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي در ايران آن است که رشد درآمدهاي صادراتي نفتـي خـود تـابعي از                    

م شده در صـنعت     هاي انجا  گذاري ها، سرمايه   وردها قيمت جهاني نفت خام و فر      :عوامل مختلفي از قبيل   
ـ ٤طبق برخي مطالعات انجام شده، .است... نفت و    طـور مسـتقيم و   ه  نوسانات قيمت جهاني نفت خام ب

اگر چه افزايش قيمت نفت خام      است و   غيرمستقيم بر رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه اثرگذار          
، )از طريق اثر مسـتقيم    ( دگذار مثبتي بر رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه مي         مدت تأثير  در کوتاه 

 مبادلـه   ةشـود رابطـ    در بلندمدت تأثيرات غيرمستقيم نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني باعث مي           
 مسـتقيم و    هـاي اي شود که در نهايت مجمـوع اثر        گونهه  ب بين کشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته      

                                                 
 .١٥ ص ).۱۳۸۱زمستان ( . جواد ترکماني.۱

٢. Growth Export-Led 
٣. Export, Import, and Economic Growth in Portugal, Evidence From Causality, Journal 
of Economic Modeling. (٢٠٠١). pp(۶١٣-۶٢٣).  
۴. Abeysingle, Tilak. (٢٠٠١). pp ١۴١-٧۵٣. 



 ...های خصوصی و دولتی گذاری در بخش مقایسه کارایی سرمایه 26

 را بـه    در کشورهاي در حال توسعه     کاهش رشد اقتصادي     ،غيرمستقيم افزايش قيمت نفت در بلندمدت     
 .دنبال داشته باشد

 قابل استنباط است که در بلندمدت به منظور دستيابي بـه رشـد              جهينتاين  موضوع  بنابراين از اين    
را نيز فعـال    ) صادرات غيرنفتي (هاي صادراتي کشور     اقتصادي باالتر و تداوم اين رشد، بايد ساير زمينه        

 .و صادرات نفت اکتفا نکردنمود و فقط به افزايش توليد 

سـاير   .نداشته است  GDPرشد سرانه   بر  داري    متغير رشد جمعيت تأثير معني     .۹-۵

ذکـر  شـايان  . اسـت يد همين موضـوع  ؤهاي انجام شده در اقتصاد ايران نيز تقريباً م      مطالعات و بررسي  
، اثر   شده ر گرفته هاي رشدي که رشد جمعيت به عنوان متغير جايگزين نيروي کار در نظ             است در مدل  

يد نتايج حاصل از مدل در مـورد نيـروي کـار           ؤ، که اين م   ١اين متغير بر رشد اقتصادي منفي بوده است       
 .فعال و تأثير آن بر رشد است

  در GDP رشـد سـرانه      هاي بخش خصوصي و دولتي بـر       گذاري تأثير سرمايه . ۹-۶
 کـه   اي بخـش خصوصـي و دولتـي       هـ  گذاري  سرمايه بياورد شده، ضر  آ رشد بر  ييدر مدل نها   .ايران

 که بـا توجـه      هستند/. ٥٧ و   ٣٢/١ بيد، به ترت  نباش ين دو بخش م   يه در ا  ي سرما يي نها يور معرف بهره 
ن ي ا يها يگذار هين سرما ي بنابرا معنا بوده و   ي درصد ب  ۵ در سطح    ي مربوطه از لحاظ آمار    t يها به آماره 

  آن اسـت کـه اگـر چـه         مبـين يـن موضـوع      ا  . تأثير چنداني ندارنـد    GDPرشد سرانه    يرو دو بخش 
 ايران به دليل مشکالت مختلف کارايي چنداني ندارد، اين موضـوع   در بخش دولتي يها يگذار هيسرما

به مفهوم کارا بودن فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد نيست و بخش خصوصـي هـم در طـول ايـن                     
  .مدت نتوانسته است تأثير بسزايي در رشد اقتصادي کشور داشته باشد

نگر آن است کـه بخـش خصوصـي ايـران در            بيانتايج برخي مطالعات رسمي انجام شده در ايران         
شرايط فعلي انگيزه و توان اقتصادي کافي و نيز اطمينان الزم را براي خريد امکانات توليدي عمده دارا 

ابسـتگي   که بخش خصوصي در اقتصاد ايران به دليل و         ٣ برخي محققان معتقدند   ،عالوه براين  ٢.نيست

                                                 
 .١٣ ص ).۱۳۸۲بهار ( . حسن درگاهي.۱
 .)١٣٧٧مهرماه  (هاي دولتي  طرح ساماندهي شرکت.۲
 .٣٠٢  ص).١٣٧٦ (. ابراهيم رزاقي.۳
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گـذاري در    هاي زودبـازده اقتصـادي و عـدم تمايـل بـه سـرمايه              به بخش دولتي و نيز ورود به فعاليت       
هاي اقتصادي مثمرثمر براي جامعـه، عمـالً بـا بخـش خصوصـي کـه در يـک اقتصـاد بـاز و                         فعاليت

د و  تـوان تمـامي اهـداف رشـ        کشورهاي توسعه نيافته با آن مواجه هستيم، تفاوت زيادي داشته و نمي           
يـادآوري ايـن نكتـه      البتـه    .هاي دولتي محقق نمود    توسعه اقتصادي کشور را با خصوصي کردن بنگاه       

هاي الزم براي فعاليت کارامد بخش خصوصي، عـدم حمايـت از بخـش                که نبود زيرساخت   الزم است 
هاي توليدي، انحصارات ايجاد شده توسط دولت و نهادهاي عمومي غيردولتـي در              خصوصي در فعاليت  

گيري رشد القايي ناشي از درآمد حاصـل         هاي رقابت سالم در جامعه و شکل       اقتصاد ايران، فقدان زمينه   
اند کـه موجـب      از صدور نفت در کشور و عدم توجه کافي به صادرات غيرنفتي، همگي از عواملي بوده               

 دليل آنکه   اقتصاد ايران به   .ديدر اقتصاد کشور به صورت کارامد عمل نما       شدند بخش خصوصي نتواند     
ـ     هاي نفتي است،   وردهاتا حد زيادي وابسته به درآمدهاي حاصل از صدور نفت و فر            صـورت  ه   بيشـتر ب

 در واقـع از   طور انحصاري در اختيار دولـت اسـت،  ه استفاده از درآمد نفت که ب. دولتي باقي مانده است 
عالوه بر اين، ايـن     . هدد شود که به دولت امکان ايفاي نقش فراطبقاتي مي         عوامل مهمي محسوب مي   

را از حرکـت      نـد و آن   ك   بخش خصوصي را تابع خـود مـي        ،نخست آنکه . امر دو اثر مهم ديگر نيز دارد      
  دولـت و قـوت و ضـعف آن بـه دليـل             ،دارد و دوم آنکـه     مستقل به عنوان سـرمايه دار ملـي بـاز مـي           

 درآمد دولت که از صـدور نفـت         مقايسه. شود  وابسته بودن به درآمد نفت، خود تابعي از بازار جهاني مي          
 بيانگر قدرت بي همتاي دولت در کسـب   آيد با درآمد حاصل از صادرات توليدات غيرنفتي،      دست مي ه  ب

يک و تشويق بخش خصوصي براي      باشد و به همين دليل انگيزه کافي براي تحر         ارز از منابع نفتي مي    
 ١.زايي و کسب ارز غيردولتي وجود نداشته استدرآمد

ـ  سـازي   خصوصـي  آن است که اگرچه   ن بحث   ياديگر  نتيجه     مهـم  عنـوان يکـي از اصـالحات      ه   ب
ـ   ،اجراست در حال    يا ر، به طور گسترده   ي اخ يها  سال ي کشور ط  اقتصادي هـاي   دليـل اشـکال   ه   ولي ب

سازي که عمدتاً کسب درآمد براي دولـت اسـت،            و همچنين اهداف فعلي خصوصي     ،سيستمموجود در   
دهـد   مطالعات مختلف نشان مي    .در کشور نخواهد داشت   سرانه  اقتصادي    رشد  بر افزايش  ي چندان تأثير

ـ . شـود  سازي در کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته موجب تسريع رشد اقتصادي مي            که خصوصي  راي ب

                                                 
 .۵۳ص ). ۱۳۷۶. ( ابراهيم رزاقي. ۱
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سـي و   و در آن از آمارهاي مربـوط بـه     ٢ انجام شد،  ١٩٩٧در سال    ١پليناي که توسط     نمونه در مطالعه  
 کـه   بـه دسـت آمـد      اسـتفاده شـد، ايـن نتيجـه          ۱۹۹۲-۱۹۸۴ته در دوره زمـاني      کشور توسعه ياف  پنج  

 و اين اثر به مراتب بيشـتر از         گذاشته اثر   GDPطور مثبت و معناداري بر روي رشد        ه  سازي ب  خصوصي
 انجام ٢٠٠٠ در سال  IMFدر مطالعه ديگري که توسط  .هاي بخش عمومي در اين زمينه است  فعاليت
 کشور توسعه يافتـه     ١٢گذاري براي     واقعي، بيکاري و سرمايه    GDPي بر رشد    ساز  اثر خصوصي  ٣شده،

 را تسريع    GDPسازي به طور معناداري رشد       و اين نتيجه حاصل شده که خصوصي      است  بررسي شده   
سـازي هسـتند و    اما در مورد کشورهاي در حال توسعه که فاقد زيربناهاي الزم براي خصوصـي           .نمايد 

 دولتي در آنها به درستي مشخص نيست، اختالف نظرهاي زيادي در مـورد           عملکرد بخش خصوصي و   
سـازي    در مورد تأثير خصوصي    موجودت  شواهد و مطالعا   .سازي و تأثير آن بر رشد وجود دارد        خصوصي

بر رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه، همانند کشورهاي توسعه يافته نيست و اختالف نظرها                
 . در آن بيشتر است

، الگوي رشـد    ١٩٧٠ رينهارت و خان از محققاني هستند که با استفاده از آمارهاي دهه              ، مثال براي
انـد کـه     نهايـت بـه ايـن نتيجـه رسـيده         در   کشور در حال توسعه تخمين زده و         بيست و چهار  را براي   
 بسـته بـه    ،گذاري بخش خصوصي و دولتي در کشـورهاي در حـال توسـعه             هاي نهايي سرمايه   بازدهي

قعيت و شرايط اقتصادي کشورها متفاوت بوده و در مجموع بخش خصوصي در مقايسـه بـا بخـش                   مو
نهـا مبتنـي بـر آثـار مسـتقيم          گيـري آ    البته نتيجـه    . رشد اقتصادي داشته است     بر دولتي تأثير بيشتري  

. هاي اقتصادي مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت   گذاري بوده و آثار غيرمستقيم آنها بر ديگر بخش       سرمايه
ها و کاالهاي عمومي که باعث تکميـل         گذاري دولتي بر زيرساخت     ديگر، آنها منکر اثر سرمايه     بيانبه  

تواند تسهيالت بيشتري را بـراي       گذاري مي   زيرا اين سرمايه   نيستند؛گردد،   ري خصوصي مي  گذا سرمايه
 ديگـري کـه در      در تحقيق  ٤.گذاران بخش خصوصي فراهم آورد و بازدهي آنها را افزايش دهد           سرمايه

 ۱۹۸۹-۱۹۸۰که در دهـه     است  دست آمده   ه   انجام شده، اين نتيجه ب     ٥ خواجه سرمد   توسط ١٩٩١سال  
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 گذاري بخش دولتي خيلي بزرگ بود و حتـي   کشور در حال توسعه، بازدهي سرمايه    بيست و چهار  براي  
 ه را ئلمسـ وي ايـن    . گذاري بخش خصوصي نيـز بيشـتر بـوده اسـت           در برخي موارد از بازدهي سرمايه     

 باعث اسـتفاده    ١٩٧٠گونه مورد تحليل قرار داده که دسترسي آسان به منابع مالي خارجي در دهه                اين
،  ٨٠دليل توجه بيشتر در دهه        ولي به  ،ناکاراي آنها بدون توجه به بازپرداخت آن در بخش دولتي گشته          

 .ده قـرار گرفتـه اسـت      گذاري دولتي بـا دقـت بيشـتري مـورد اسـتفا            اين روند معکوس شده و سرمايه     
، عملکرد بخـش دولتـي در رشـد اقتصـادي            ٨٠هاي اقتصادي در دهه      همچنين به دليل شروع تعديل    

 هـاي  گـذاري  شـود در تحليـل نقـش سـرمايه         طور کـه مالحظـه مـي       همان ١.تر جلوه نموده است    مهم
ه وجـود    اخـتالف ديـدگا     هاي دولتي و خصوصي در کشورهاي در حال توسعه،         انجام شده توسط بخش   

هاي مذکور بنـابر موقعيـت اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي                دارد و شايد بتوان گفت تحليل     
کشورها با يکديگر متفاوت است و به عبـارت ديگـر در کشـورهايي کـه سـاختارهاي اقتصـادي آنهـا                      

 در ايـن کشـورها،     .تـوان انتظـار داشـت      وضعيت مشابه با کشورهاي پيشـرفته را مـي        ،  تر است  مناسب
ـ              سسازي و واگذاري امور به مکاني      خصوصي ه م بازار، موجب تسريع رشـد اقتصـادي شـده و بنـابراين ب

 .گيرد هاي اصالحات ساختاري اين کشورها مد نظر قرار مي عنوان يکي از برنامه
هـاي خصوصـي و    گـذاري   ارتباط ميـان سـرمايه   اي که در اين قسمت بايد به آن اشاره شود،    نکته 

هاي خصوصي و دولتي مـرتبط بـا         گذاري در کشورهاي در حال توسعه، سرمايه     . گر است دولتي با يکدي  
ولتـي باعـث افـزايش يـا کـاهش          گـذاري بخـش د     يکديگر هستند، هرچند راجع به اينکه آيا سـرمايه        

ـ  .شود، عدم اطمينان وجـود دارد      گذاري بخش خصوصي مي    سرمايه د کـه   كـر هرحـال بايـد توجـه       ه  ب
ند، به وضـوح    شو  ي عمومي مربوط مي   ها که به توسعه زيرساخت و تهيه کاال       هاي دولتي  گذاري سرمايه
گذاري بخـش خصوصـي و در نتيجـه باعـث افـزايش بـازدهي                توانند باعث افزايش امکان سرمايه     مي

 و در نهايت موجب افزايش تقاضا براي محصوالت و خدمات بخش خصوصي             ،سرمايه اين بخش شده   
ـ      بـازدهي نهـايي سـر     جـه   در نتي . شوند مسـتقيم تـأثيراتي از نـرخ       طـور غير  ه  مايه بخـش خصوصـي ب
 ٢.پذيرد گذاري بخش دولتي مي سرمايه

                                                 
١. Khajaw Sarmad, "Is the Private Sector More Productive Than the Public Sector?" 
١٩٩١,The Pakistan Development Review, Vol.٣٠, No.۴.  

 .٦٠ ص .٥٤ شماره . مجله تحقيقات اقتصادي.ابراهيم گرجي  . ۲
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 گيري نتيجه. ۱۰

منـد پيگيـري      اي و نظـام     سازي را به صـورت برنامـه        کشور ما در شرايطي مباحث مربوط به خصوصي       

بـة  يافتـه و در حـال توسـعه حـدود سـه دهـه تجر                د کـه بسـياري از کشـورها اعـم از توسـعه            كنـ   مي

يافتـه حـاکي از بهبـود         تجربة اکثر کشورهاي صـنعتي توسـعه       .اند  سازي را پشت سر گذاشته      خصوصي

اگرچـه برخـي    . وردهاي مثبت ناشي از اجراي اين سياست بوده اسـت         اهاي دولتي و دست     عملکرد بنگاه 

لة نيــروي کــار و کــاهش اشــتغال در نتيجــة ئســازي از جملــه مســ موضــوعات پيرامــون خصوصــي

وجـود آورده   ه  هاي اقتصادي اين کشورها ب      هايي را در برخي بخش       يکسري نارضايتي  ،يساز  خصوصي

رغـم آنکـه در برخـي        بـه    و  داشـته  سازي نتايج متفاوتي    در کشورهاي در حال توسعه خصوصي      ؛است

 در برخـي از کشـورهاي در        ،هاي دولتي شده است     کشورها موجب بهبود کارايي و افزايش رقابت بنگاه       

 افـزايش   ، افـزايش فقـر و نـابرابري       ،سازي موجب بدترشدن وضعيت اقتصـادي       صوصيخ،  حال توسعه 

 .شده است" شدن مجدد ملي "،نهايتدر  فساد سياسي و ،ها قيمت

 پيچيده و داراي    ،سازي امري بسيار حساس     رساند که خصوصي    تجارب فوق ما را به اين نتيجه مي       
 شرايط کشور ، اشکالي در اجراي اين سياستهر گونه اي است که  اجتماعي گسترده –تبعات اقتصادي   

هـاي کـل      گـذاري   طور که بحـث شـد مقايسـه سـرمايه          همان .را بسيار ناگوارتر از قبل خواهد ساخت      
 آن است که شواهد دقيق و      دهندة شده توسط دو بخش دولتي و خصوصي در اقتصاد ايران نشان            انجام

 دولتي در اقتصاد ايران عملکرد بهتـري        قابل اعتمادي مبني بر اينکه بخش خصوصي نسبت به بخش         
وري نهـايي سـرمايه در دو بخـش      ضـريب بهـره  ،طور که بحث شـد    وجود ندارد و همان    ،داشته است 

توان گفت بخش خصوصي الزاماً       خصوصي و دولتي از لحاظ آماري با هم تفاوت چنداني نداشته و نمي            
 .نمايد مدتر عمل مياه صورت کارهايش ب گذاري ها و سرمايه نسبت به بخش دولتي در فعاليت

 سياسـي و فرهنگـي الزامـاً        ، اجتمـاعي  ،دليل اين موضوع آن است که شرايط اقتصـادي         بخشي از 
يکسري شرايط ساختاري اقتصاد ايـران از       . مد بخش خصوصي در ايران نبوده است      امشوق فعاليت کار  

 نبود قوانين ،ي رقابتي ناعادالنه  ها   وجود زمينه  ،هاي اقتصادي    دخالت بيش از حد دولت در عرصه       :جمله
گـذاران داخلـي و        نبود امنيت کامل براي سرمايه     ،ثباتي قوانين و مقررات      تغيير و بي   ،و مقررات حمايتي  

 و  بيـاورد هـاي زودبـازده روي        موجب شده است تا بخـش خصوصـي بيشـتر بـه فعاليـت             ... خارجي و   
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 يکسـري قـوانين و     ، بـر ايـن    افزون. انجام ندهد توجهي در امور زيربنايي و توليدي         گذاري قابل   سرمايه
 موجب شده است تا بخـش       )ي قانون اساس  ٤٤اصل  (يموانع قانون اساس   يبرخاز جمله   مقررات داخلي   

گـذاري نمايـد و حـوزة فعاليـت آن            ها فعاليت و سـرمايه      خصوصي در اقتصاد ايران نتواند در تمام حوزه       
  .شود ناخته ميهايي است که مکمل بخش دولتي ش بيشتر در بخش

 ابتـدا بايـد     ،آن در اقتصاد ايران    ي واقع اهداف به   يابيدستسازي و     براي موفقيت سياست خصوصي   

درسـتي شـناخته    ه   مشکالت و نقاط قوت و ضعف بخش خصوصي در اقتصاد ايران ب            ، عملکرد ،ماهيت

ـ تسازي در کشور و دسـ     سياست خصوصي   موفقيت يا عدم موفقيت    دربارةشود و سپس     ه اهـداف  يابي ب

پـذير برنامـة      شـناخت نقـاط ضـربه      ن،يعـالوه بـرا   . ردي الزم صورت پـذ    يها يبحث و بررس  واقعي آن   

سازي در کشور و تالش در جهت رفع معضالت فـراروي ايـن سياسـت بايـد قبـل و بعـد از                         خصوصي

 پـذير و  برخي از اين نقاط ضـربه . ن قرار گيرد مورد نظر و دقت مسئوال،سازي اجراي سياست خصوصي 

 :مشکالت متعاقب آن عبارتند از

هـاي    نبود ساختارهاي جبراني جهـت پوشـش خسـارات وارده بـه نيـروي کـار در نتيجـة سياسـت                     .١

هاي سياسي و اجتمـاعي       سازي را به دليل بحران      هاي خصوصي    احتمال شکست برنامه   ،سازي  خصوصي

 .دهد افزايش مي

 برنامة واگذاري که از اقدامات ضروري قبل از هاي دولتي قبل از عدم تجديد ساختار برخي از شرکت .٢

د کـه بايـد در      شـو   موجب مشکالتي براي خريداران و دولت مي       ،استواگذاري طبق قانون برنامة سوم      

 .جهت رفع آن اقدام نمود

 منجـر بـه     ، بايد با ايجاد تحوالت اساسي در شيوة مـديريت         ،سازي عالوه بر تغيير مالکيت      خصوصي .٣

هاي دولتـي بـه        در حالي که نبود توان رقابتي در اغلب شرکت         ، شود ي دولت يها کتشرافزايش کارايي   

 .کند   حصول به هدف افزايش کارايي را با مشکل مواجه مي،هاي دولتي بودن آنها به يارانه دليل متکي

 جبــران کســري بودجــه از طريــق ،دادن بــه اهــدافي چــون کســب درآمــد بــراي دولــت  اولويــت .٤

 .سازي در حاشيه قرار گيرند شود تا اهداف اصلي خصوصي  موجب مي...سازي و  خصوصي

سـازي در      جهت اجـراي موفـق سياسـت خصوصـي         ،قيتحقبا توجه به مباحث مطرح شده در اين         
 :دشو  موارد ذيل پيشنهاد مي،کشور
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 حاکي از   ،شده توسط بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد ايران          هاي کل انجام    گذاري  مقايسة سرمايه  .١
 در حالي کـه  ،توجه و بهتري نداشته   عملکرد قابل، است که بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي    آن

شناسايي عوامل . مدتر عمل نموده استادر ساير نقاط جهان عمدتاً بخش خصوصي از بخش دولتي کار     
هاي توليدي بخش خصوصي  گذاري   تشويق سرمايه  ني همچن  و ،اين موضوع و تالش در جهت رفع آنها       

هـاي      مرحله براي ورود بيشتر بخش خصوصي بـه عرصـة اقتصـاد کشـور و موفقيـت برنامـه                   ننخستي
 .سازي است خصوصي

 ، کشورها ربا توجه به تجربة ساي    . زدايي و از پايين شروع شود       سازي بايد با مقررات     سياست خصوصي  .٢
دهند و  ري ارائه ميکه کاال و خدمات تجا واگذار شوند   ير دولت يبخش غ هايي به     بهتر است ابتدا شرکت   

  پـس از     ... نفت و گـاز و     ، برق ،هاي زيربنايي مانند مخابرات     شبکه .کنند  هاي رقابتي عمل مي     در بخش 
 راه ورود   ، در مرحلـه واگـذاري قـرار گيرنـد و بـا تعـديل موانـع قـانوني                  ،هاي کوچک و متوسط     شرکت
 .دشوها هموار  گذاران خارجي به اين حوزه هاي بخش خصوصي داخلي و سرمايه سرمايه

به . هاي مناسب اتخاذ گردد     حل  و راه شده  سازي به دقت بررسي       مشکالت متعاقب سياست خصوصي    .٣
الزم اسـت   ،ناپـذير اسـت   سـازي کـه اجتنـاب    عنوان نمونه براي حل مشکل بيکاري ناشي از خصوصي  

ورهايي چون  هاي حمايتي گسترده توسط يک سيستم تأمين اجتماعي و يا استفاده از تجربة کش               پوشش
 . انجام شود، سنگاپور و کرة جنوبي در امر توسعة صادرات و رفع معضل مذکور، چين،مالزي

 جامع اصالح ساختار اقتصـادي      ةسازي در کشور بايد به عنوان جزئي از يک برنام          سياست خصوصي  .٤
ت بـه صـورت سيسـتمي سـاير اصـالحا           اين سياسـت   يجي تدر در نظر گرفته شود و همزمان با اجراي       

 . استفاده شودي سازي مختلف خصوصيها  و در ضمن از روشاقتصادي نيز انجام پذيرد
هـاي   هاي شرکت  سازي موفق نياز به شفافيت دارد به اين معني که در اين فرايند واگذاري              خصوصي .٥

هـا و    دولتي به بخش غير دولتي بايد مطابق يـک فراينـد تعريـف شـده و مشـخص پـيش بـرود و راه                       
 . روشن باشد کامالًهاي آن روش
 که همواره انحرافات عملکـرد بـا        ز است يآم تيموفق سازي در صورتي     خصوصي   به طور کلي سياست    .٦
هايي ماننـد مقايسـة شـرايط         گيري شاخص   به وسيلة اندازه  بتوان    آن را  ي در نظر گرفته شده برا     فاهدا

مشـخص و تصـحيح     )  از واگـذاري   قبل و بعد  (زدايي و افزايش کارايي        مقررات ،پذيري   مسئوليت ،رقابت
  بـه  يابيزان دسـت  ي م تواند  سازي مي   هاي مذکور و ارزيابي عملکرد سياست خصوصي        تعيين شاخص . کرد

        .ندكسازي را مشخص  اهداف واقعي خصوصي
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نتايج حاصل از برازش مدل اول. ۱پيوست جدول 
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 .هاي بازرگاني پژوهش

مجلـة   .گذاري بخش خصوصي و دولتي در رشد اقتصادي         مقايسة آثار سرمايه   ).۱۳۸۰. ( ابراهيم ،گرجي
 .٥٤ شمارة .تحقيقات اقتصادي

 .ان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهرانيران، پاي خصوصی سازی در ا).۱۳۸۲. (نيمحمدی، حس
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 ، تهـران  .سازي يا ترکيب مطلوب دولت و بازار در توسعة اقتصادي           خصوصي ).۱۳۷۳. ( محمود ،ليمتوس
 .هاي بازرگاني مؤسسة مطالعات و پژوهش

هـاي    مؤسسه مطالعات و پـژوهش    . راهبردهاي كالن رشد اقتصادي ايران    ). ۱۳۸۰. (مهدوي، ابوالقاسم 
 .بازرگاني

 . سـازي بـا تأکيـد بـر تجربـة ايـران        ي رونـد خصوصـي    بررسـ  ).۱۳۸۱. (وزارت امور اقتصادي و دارايي    
 . معاونت امور اقتصادي.ها ها و چالش فرصت
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