سلسله تک نگاشتهای
الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

اصالح اقتصاد بخش عمومی؛
محور اساسی
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

مهر ماه 1394

رهبرفرزانهانقالباسالمی:
باید در طراحی الگوی اسالمی–ایرانی پیشرفت
بر چهار عرصهی فكر ،علم ،معنویت و زندگی تكیه شود
كه در این میان ،موضوع «فكر» بنیانیتر از بقیهی عرصهها است
در دیدار اعضای شورای عالی
مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
۱۳۹۱/۱۲/۱۴

صمیمی ،احمد،- ۱۳۳۱
 :جعفری 
سرشناسه

پیشرفت
	:اصالح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی الگوی اسالمی ایرانی
عنوان و نام پديدآور
 :تهران :مركز الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت ،انتشارات الگوی پیشرفت.۱۳۹۳ ،
مشخصات نشر
	:۵۴ص. :مصور ،جدول ،نمودار.
مشخصات ظاهری
	:سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ .۴۶
فروست
	: ۵۰۰۰۰ریال: 978-600-7611-36-4
شابک
وضعیت فهرست نویسی  :فیپای مختصر
 :فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی http://opac.nlai.ir :قابل دسترسی است
يادداشت
	:کتابنامه :ص.۴۳ .
یادداشت
 :مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت .انتشارات الگوی پیشرفت
شناسه افزوده
شماره کتابشناسی ملی ۳۷۸۲۸۴۳ :

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت:

اصالح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
نگارش :دکتر احمد جعفری صمیمی (استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران)
ناشر :نشر الگوی پیشرفت ،وابسته به مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
نوبت چاپ :اول ،مهرماه 1394
شمارگان 1000 :نسخه
شابك978-7611-36-4 :
قيمت 50000 :ریال
تلفن021 88014648 -021 88634008 :
www.olgou.ir
Email:olgou@olgou.ir
نشاني :تهران ،خيابان جالل آلاحمد ،روبهروي بيمارستان شريعتي ،شماره 3
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت است.
مسئوليت ديدگاههاي بيانشده در این تک نگاشت بر عهده مؤلفان محترم است.

اصالح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوری اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوزوی
و جوانان اين مرز و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اقتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوی اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهای علمي ،تﺨصصي
و فکری درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاری نشســتهای علمي و تﺨصصي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههای مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
از مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوزه
الگوی اسالمي ايراني پيشرفت ،آثاری را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهای علمي فاخر مﻨتشر نمايد .تﻚ
نگاشت نوشتاری تﺨصصي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت از نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نويسﻨده
با پردازﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨصصي پيشين و افزودن يافتههای پﮋوهشي جديد خود
و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهای تازهای را در زميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهای الگوی اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي از اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوزوی است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزيابي ،ويراســتاری ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨصصان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران قرار ميگيرد .در پايان از مساعدﺕها و تالﺵهای ارزنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياری رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتوای علمي بتواند افقهای نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨصصان دانشگاهي و حوزوی بگشايد و هر روز در ﻃي مسير تدوين
3
و تحقق الگوی اسالمي ايراني پيشرفت گامهای بلﻨدتر و استوارتری برداشته شود.
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چکیده
بیتردید پیادهس��ازی الگوهای پیش��رفت بدون لحاظ مقتضیات اقتص��ادی ،فرهنگی ،و
اجتماعی جوامع ،به نتایج و چش��ماندازهای مطلوب رهنمون نخواهد ش��د .این نکته ما
را همگام با بیانات مقام معظم رهبری به این اصل اساس��ی رهنمون س��اخته اس��ت که
«پیش��رفت برای همه کش��ورها و همه جوامع عالم ،یک الگوی واحد ندارد .پیشرفت در
کش��ور ما  -با ش��رایط تاریخی ما ،با شرایط جغرافیایی ما ،با اوضاع سرزمینی ما ،با وضع
ملت ما ،با آداب ما ،با فرهنگ ما و با میراث ما  -الگوی ویژهی خود را دارد».
هدف تکنگاش��ت حاضر بررس��ی نقش و جایگاه ویژه اقتصاد بخ��ش عمومی و ضرورت
اصالحات اساس��ی در آن بهعنوان محور اصلی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت میباشد .به
نظر نگارنده امکان پیش��رفت پایدار در کش��ور ،بدون اصالحات اساسی در اقتصاد بخش
عمومی کش��ور ،امکانپذیر نمیباش��د .نیاز اصالحات اساس��ی در بخش عمومی به دلیل
نارضایتی از عملکرد این بخش با توجه به تجربه کش��ور در  30س��ال گذش��ته میباشد.
عدم توانایی تأمین هزینههای جاری دولت از مالیاتها که در تمامی برنامههای اقتصادی
پنجس��اله و برنامههای اقتصادی خاص بین برنامهها نظیر طرح س��اماندهی اقتصاد کالن
مورد تأکید قرار گرفت ،اما هیچگاه نهتنها عملی نشد بلکه وضعیت پس از یک دوره تقریباً
 30س��اله ( )1392-1365فرقی نکرده است؛ بهگونهای که در دوره فوق فقط حدود 40
درصد هزینههای جاری دولت از مالیاتها تأمین شده است .این امر باعث شده که باوجود
تمایل به تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایهگذاری جهت تأمین اهداف توسعه پایدار و
رش��د اقتصادی این امر تحقق نیافته و دولت ناگزیر متوسل به استقراض از بانک مرکزی
و تبیین آن بهعنوان نوعی درآمد (کیک حقالضرب) بهجای بدهی تورم س��اختاری را در
کش��ور ایجاد نموده که اینجانب چندین س��ال قبل از آن بهعنوان پدیده مالی تورم در 5
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کشور یاد نمودم که هنوز هم بر آن تأکید دارم.
الزم به توضیح اس��ت که اصالحات اساس��ی در بخش عمومی مس��تلزم همراهی س��ایر
سیاس��تها و گه��گاه پیشنیازهای��ی دارد ک��ه در موفقیت و ایجاد پیش��رفت اقتصادی
نقش تعیینکنندهای دارند .در این راس��تا در نوش��تار حاضر ،نقش اصالح نظام مالیاتی،
خصوصیسازی واقعی همراه با رقابت ،تمرکززدایی مالی و نقش دولتهای محلی ،استقالل
واقعی بانک مرکزی ،نقش نهادهای الزم جهت بررسی عملکرد دقیق و ضرورت سازگاری
تحقق اهداف کوتاهمدت (بودجه) و میانمدت (برنامه) و بلندمدت (چشمانداز اقتصادی)،
سرمایه اجتماعی و مهمتر از آن به نظر اینجانب سرمایه اخالقی الزم توجه به متغیرهای
نهادی و حکمرانی خوب با تأکید بر ارتباط صمیمانه دولت با مردم برای همکاری آنها در
اجرای موفقیت برنامههای تثبیت اقتصادی در اصالح اقتصاد بخش عمومی بهعنوان محور
اصلی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،اصالح مالیاتها ،استقالل بانک مرکزی،
خصوصیسازی ،کیک حقالضرب ،سرمایه اخالقی .تمرکززدایی مالی.
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مقدمه
پیادهسازی الگوهای پیشرفت بدون لحاظ مقتضیات فرهنگی ،دینی ،اقتصادی و اجتماعی
جوام��ع ،بیتردید به نتایج و چش��ماندازهای مطلوب رهنمون نخواهد ش��د .این نکته ما
را همگام با بیانات مقام معظم رهبری به این اصل اساس��ی رهنمون س��اخته اس��ت که
«پیش��رفت برای همه کش��ورها و همه جوامع عالم ،یک الگوی واحد ندارد .پیشرفت یک
معنای مطلق ندارد؛ پیشرفت در کشور ما  -با شرایط تاریخی ما ،با شرایط جغرافیایی ما،
ب��ا اوضاع س��رزمینی ما ،با وضع ملت ما ،با آداب ما ،ب��ا فرهنگ ما و با میراث ما  -الگوی
ویژهی خود را دارد؛ باید جستجو کنیم و آن الگو را پیدا کنیم .آن الگو ما را به پیشرفت
خواهد رساند؛ ما باید دنبال مدل بومی خودمان بگردیم .»1این بیانات زمینهساز چارچوب
روششناسی جدیدی شده است که بر اساس آن الگوی اسالمیایرانی پیشرفت در مسیر
تدوین ،تنظیم و برنامهریزی قرار گرفته است.
ب��دون تردی��د موفقیت هر طرحی در عمل تا حد زیادی به مبانی و طراحی آن وابس��ته
است .همانطور که از نام این الگو نیز مشخص است ،فرآیند طراحی این الگو دارای چهار
محور اصلی الگو ،ایرانی بودن ،اسالمی بودن و پیشرفت است ،که هر یک از این محورها
نیازمند مطالعاتی دقیق و متعدد است .در این راستا مطالعه حاضر تالش کرده است مؤلفه
«پیشرفت» این الگو را با نگاهی موشکافانه و با لحاظ مقتضیات اقتصادی کشور با توجه
به عملکرد یک دوره زمانی بلندمدت تقریباً  30س��اله موردبحث و بررس��ی قرار دهد .به
نظر نگارنده اقتصاد بخش عمومی و ضرورت اصالحات اساسی در آن بهعنوان محور اصلی
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت میباشد.
الزم به توضیح اس��ت که اصالحات اساس��ی در بخش عمومی مس��تلزم همراهی س��ایر
 .1خبرگزاری ایسنا -بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار استادان و دانشجویان کردستان (.)1388/2/27
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سیاس��تها و گه��گاه پیشنیازهای��ی دارد ک��ه در موفقیت و ایجاد پیش��رفت اقتصادی
نقش تعیینکنندهای دارند .در این راس��تا در نوش��تار حاضر نقش اصالح نظام مالیاتی،
خصوصیسازی واقعی همراه با رقابت ،تمرکززدایی مالی و نقش دولتهای محلی ،استقالل
واقعی بانک مرکزی ،نقش نهادهای الزم جهت بررسی عملکرد دقیق و ضرورت سازگاری
تحقق اهداف کوتاهمدت (بودجه) و میانمدت (برنامه) و بلندمدت (چشمانداز اقتصادی)،
سرمایه اجتماعی و مهمتر از آن به نظر اینجانب سرمایه اخالقی الزم و حکمرانی خوب با
تأکید بر ارتباط صمیمانه دولت با مردم برای همکاری آنها و متغیرهای نهادی در اجرای
موفقیت برنامههای تثبیت اقتصادی و نقش دیگر متغیرهای مهم نهادی و عوامل جدید
تولید در اصالح اقتصاد بخش عمومی بهعنوان محور اصلی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
نقش اصالح نظام مالیاتی
بهطورکلی دولت در کش��ورهای برخوردار از منابع طبیعی ،مانند کش��ورهای اوپک برای
تأمین مالی هزینههایش ،وابس��تگی کمتری به درآمدهای مالیاتی دارد .همچنین ،وجود
این درآمدها س��بب میش��ود که عدم تعادلها در سطوح مختلف اقتصادی دیرتر نمایان
شود و ناکاراییها دوام بیشتری یابند (بازمحمدی و چشمی.)8 :1385 ،
در اقتص��اد بخ��ش عمومی ضرورت اصالح نظ��ام مالیاتی زمانی ض��رورت پیدا میکند
که کش��ور از شرایط موجود رضایت نداشته باش��د .در ایران تقریباً در تمامی برنامههای
اقتصادی پنجساله پس از پیروزی انقالب اسالمی و حتی در برنامههای تثبیت یا تعدیل
اقتصادی معین در میان برخی از برنامههای پنجساله مانند طرح ساماندهی اقتصاد کالن
در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی تأکید زیادی بر تأمین هزینههای جاری دولت
از طریق درآمدهای مالیاتی بوده اس��ت .این هدفگذاری با تخصیص درآمدهای نفتی به
سرمایهگذاری مولد و بحث توسعه پایدار و رفاه اقتصادی نسلهای آینده نیز قابل توجیه
و مناسب بوده است.
رون��د درآمده��ای مالیات��ی و هزینههای جاری دول��ت و مخصوصاً نس��بت مالیاتها به
هزینههای جاری دولت در س��الهای  1391 -1365نشان میدهد که متأسفانه در این
 8زمینه عملکرد اقتصاد بخش عمومی ضعیف بوده و نسبت فوق که هدفگذاری شده بود
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ب��ه عدد  100درصد برس��د در طول دوره فوق هیچگاه حتی به  50درصد نیز نرس��یده
است .نکته جالبتوجه این است که در هر برنامه اظهار امیدواری شده است که در برنامه
پنجس��اله بعدی این امر تحقق یابد که هیچگاه عملی نش��د و هیچکس هم در این زمینه
پاسخگو نبود.
بهعبارتدیگر فقدان نظام کنترل عملکرد دولت و مس��ئولین مربوطه باعث ش��د که این
مشکل بهصورت جدی پیگیری نشود.
جدول -1-درآمدهای مالیاتی -هزینههای جاری دولت و نسبت آنها ()1391-1365

منب��ع :بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران -نماگرهای اقتصادی -س��الهای مختلف و جعفری
صمیمی -اقتصاد بخش عمومی (-)1چاپ دوازدهم 1390

بدیهی اس��ت در این ش��رایط عالوه ب��ر انحراف تخصیص درآمدهای نفت��ی از امور مولد
هزینههای عمرانی به امور غیرمولد هزینههای جاری و حتی استفاده از استقراض از بانک
مرکزی و تلقی مرس��وم و نادرس��ت آن بهعنوان نوعی درآمد برای دولت ریشههای اصلی 9
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تورم بلندمدت کش��ور را به وجود آورده است .واضح است برای برونرفت از این وضعیت
که به نظر نگارنده نقش اساسی در الگوی پیشرفت کشور را ایفا میکند ،الزم است با ارائه
سیاستهای اجرایی مناسب از طریق آگاه ساختن مردم در مورد نقش مالیات در توسعه و
رونق اقتصاد کشور ،افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی
بهبود یافته و تعدیالت الزم در هزینههای جاری دولت صورت گیرد .در این زمینه وجود
نظام مالیاتی کارآمد و کارشناسان ماهر و وظیفهشناس و واگذاری به شکل خصوصیسازی
رقابتی برخی از فعالیتهای دولت به بخش غیردولتی میتواند نقش مؤثری ایفا نماید.
نکته حائز اهمیت در این زمینه این اس��ت که س��هم پایین درآمدهای مالیاتی در تأمین
هزینههای دولت وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را افزایش داده و در طول سی سال
گذش��ته این وابستگی ادامه داشته است .بهطوریکه در سالهای  1391-1357بیش از
 50درصد درآمدهای دولت از طریق درآمدهای نفتی تأمین شده است (جعفری صمیمی،
 .)1390در ای��ن دوره همواره خبر خوش در اقتصاد ایران افزایش قیمت نفت و در عوض
خبر بد کاهش قیمت نفت بوده است .1این موضوع در حقیقت یکی از کانالهایی است که
به اقتصاد ایران توانسته است ضربه زند.
عالوه بر این ،همانطور که از جدول ( )2مش��اهده میش��ود وابستگی بودجه عمومی به
منابع نفتی در سال  ،1379حدود  68درصد بوده است .این مقدار بهتدریج کاهش یافت
و در س��ال  1383ب��ه پایینترین رقم در بازه زمان��ی  1379تا  1389یعنی  43/3درصد
رسید .از سال  1384وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت بهگونهای که در سال 1385
به باالترین میزان خود ( )96/6رسید .این نسبت در سال  1389حدود  51/8درصد بوده
و در قانون بودجه سال  91حدود  50درصد بوده است(پیله فروش .)49 :1391 ،با توجه
به آمار و ارقام ارائهشده در جدول ( )2ذکر چند نکته ضروری میباشد:
میزان وابس��تگی بودجه ب��ه نفت در اقتصاد ایران تاب��ع درآمدهای نفتی همان
س��ال است .این مسئله موجب میشود اقتصاد داخل ،بدون واسطه در معرض اثرات سوء
شوکهای نفتی قرار گیرد.
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 .1این جمله روی جلد مجله گزیه های اقتصادی سال  1365درج شده که امروز نیز صادق است( .به پیوست مراجعه شود)
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جدول -2-وابستگی بودجه عمومی به نفت
جمع استفاده از
منابع نفت در
بودجه

1379

73364

1380

84577

منابع بودجه
عمومی

حداقل درصد
وابستگی بودجه به
نفت

142903

59/2

107876

68/0

1381

158814

234959

67/6

1383

218391

503935

43/3

1382

1384
1385

179583
332694

376900

47/6

487408

68/3

649261

61/4

403113

579549

1387

603326

874309

69/0

1389

526533

1017270

51/8

1513194

50/5

1386

1388

1390

1391

398836

503525

895307

741165

1458885

764103

69/6

56/2

50/8

مأخذ :مرکز پژوهشهای مجلس -گزارشهای نفت در بودجه1392 -

هرچند درصد وابس��تگی بودجه به نفت در س��ال  1379بیشتر از س��ال  1389و قانون
بودجه  91اس��ت اما مجموع منابع نفتی بودجه عمومی کش��ور در س��ال  79حدود 73
ه��زار میلیارد ریال بود ،درحالیکه این رقم در س��ال  1389ب��ه  527هزار میلیارد ریال
و در س��ال  1391به  764هزار میلیارد ریال رس��یده است .بهعبارتدیگر حجم استفاده
از منابع نفتی در بودجه بیش از  10برابر ش��ده اس��ت و شرایط کشور بهگونهای است که
هرگونه کاهش آن ،منابع بودجه را با کاهش قابلتوجهی مواجه میس��ازد .بنابراین برای
مقاومسازی اقتصاد ایران و همچنین جلوگیری از نااطمینانی و بیثباتی درآمدهای دولت

11

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

که در حقیقت اس��اس اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهد ،کاهش اتکای دولت الاقل در
بخش تأمین هزینههای جاری به درآمد نفتی در یک دوره میانمدت و نظارتشده امری
اجتنابناپذیر است.
خصوصیسازی واقعی
یکی از پیامدهای مسلم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی ،تضعیف بخش خصوصی
و حتی محو آن در بسیاری از زمینهها به علت وجود بالمنازع دولتی میباشد که در پناه
حمایتهای بیدریغ دولت و برخورداری از موقعیت انحصاری ،یارانههای آش��کار و پنهان
تس��هیالت تکلیفی مجوزهای ویژه و عدم الزام به رعایت اصل کارایی و قانون محاس��بات
عمومی به برخوردهای غیرمسئوالنه خود در قبال حقوق مصرفکنندگان ادامه میدهد.
رقابت مکانیس��می جهت س��ازمان دادن به فعالیتهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف
خاصی مانند کارایی تداوم رش��د اقتصادی و عدالت اجتماعی میباشد .کارایی در تولید و
مصرف و تخصیص بهینه منابع از تبعات مطلوب رقابت به ش��مار میروند و دور شدن از
رقابت در تمامی زمینهها و ش��ئون زندگی ،با عدم تحول و پیش��رفت و زیانآوری همراه
اس��ت .در الگوی رقابت ،قیمت در تمام بنگاهها ثابت فرض میشود ،در چنین ساختاری،
شدت رقابت زمانی به حداکثر میرسد که هیچ بنگاهی بهتنهایی نتواند عرضه و درنتیجه
قیمت کاال را کنترل نماید .بهعبارتدیگر ،ش��دت رقابت بستگی به تعداد بنگاههایی دارد
که کاالی کام ً
ال مش��ابهی را تولید میکنند .در این حالت رقابت درنهایت شدت از طریق
سرمایهگذاری ادامه مییابد .اما تولید کاالهای یکسان رقابت نیست.
رقاب��ت از طریق ن��وآوری و ارائه محصوالت برتر یکی از مهمترین و مؤثرترین انواع رقابت
اس��ت .در این شکل از رقابت بنگاهها با سرمایهگذاریهای الزم سعی در ارائه محصوالت
جدید با خصوصیات برتر ایجاد بازارهای انحصاری برای خود دارند.
رقابت به هر ش��کلی که باشد س��بب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن میشود
و ازآنجاییکه دخالت دولتها و فعالیتهای اقتصادی سرچش��مه بس��یاری از انحصارات
زیانآور و موانع ورود بنگاههای جدید به بازار و سایر اقدامات ضرر رقابتی میباشد ،هرقدر
س��هم دولت از درآمدهای تسلط آن بر اقتصاد کشور بیشتر باشد ،بازار از وضعیت رقابتی
 12دورتر شده و با عدم کارایی بیشتر همراه خواهد بود.
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بیش��تر فعالیتهای اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه در کنترل بخش عمومی است.
در حقیقت بسیاری از فعالیتها بهنحوی توسط بخش عمومی انجام میشود که فعالیت
بخش خصوصی نیز به آن وابس��ته است .درنتیجه این دولت است که هزینه فعالیتهای
بخش خصوصی را تعیین میکند .بهعالوه ساختار بزرگ و فراگیر بخش عمومی هم مانع
دستیابی بخش خصوصی به منابع مورد نیاز است .چنین چیزی نهتنها هزینه فعالیتهای
تجارت پیشگان را افزایش میدهد ،بلکه رشد اقتصادی را نیز محدود میکند.
متأسفانه به دلیل حجیم بودن بخش عمومی ،جهت تخصیص منابع نه بر مبنای ضرورتها
اقتصادی که بر مبنای منافع سیاس��ی تعیین میش��ود .بنابراین منابع در جهت مقاصد
مدیران و کارگزاران سیس��تم به کار گرفته میش��ود و دولت فقط اسماً مالک مؤسسات
است ،اما حق تعیین کارکرد مؤسسه و بهرهمندی از منافع اقتصادی آن در دست او نیست
و در حقیقت «ادارهکنندگان» صاحب مؤسسات هستند.
بخش عمومی در عرصه قدرت امتیازات سیاس��ی را بین احزاب تقس��یم میکند .احزاب
سیاسی نیز پیش از آنکه قدرت را در جهت مصالح عامه بهکارگیرند به گسترش برنامههای
خود توجه دارند .نتیجه اینها گس��ترش بخش عمومی و غلبه تدریجی آن بر بسیاری از
فعالیته��ای بخش خصوصی اس��ت .چنین روندی آینده اقتص��اد آزاد را با تردید مواجه
میکند.
این دولت اس��ت که باید پاسخگوی مردم ،مصرفکنندگان و بخش عمومی باشد و اصوالً
حیاتبخش عمومی وابس��ته به دولت است .در بخش عمومی ،برخالف بخش خصوصی،
مالک قضاوت در مورد عملکرد ،میزان برگش��ت س��رمایه نیست .از این گذشته ،کیفیت
خدمات نیز مبتنی بر چگونگی توان تولید نیروی کار است و بهرهوری نیز بستگی شدیدی
به انگیزه نیروی کار برای خدمت به مردم دارد و این مس��تلزم آن اس��ت که مستخدمین
دولت خود را امانتدار اموال عمومی بدانند .متأس��فانه غالب بودن بخش عمومی آن را از
دقت نظر بازداش��ته اس��ت .اگر بخش عمومی نیز چون دیگر بهرهبرداران از منابع جامعه
مورد تهدید واقع شده بود ،به نحو عینیتری مورد قضاوت قرار میگرفت.
عالوه بر این سقوط کمونیسم نیز برخی کشورها را به ارزیابی مجدد سیستم اقتصادیشان
وادار کرده اس��ت و البته بیش��تر آنها نیز به س��رمایهداری روی آوردهاند .اکنون اشتیاق
نسبت به مؤسسات خصوصی احیا شده و این امر به معنی توجه بهخصوصیسازی است13 .
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یافتن نقش��ی که بتواند بهخوبی معنای چشمپوش��ی از ش��رایط رفاه را بهوسیله تشویق
کمک داوطلبانه ،استفاده از سازمانهای خصوصی برای تولید و تحویل کاالهای موردنیاز
عامه و یا جایگزینی مس��تخدمین دول��ت با کارگران بخش خصوصی (بهوس��یله انتقال
داراییها به بخش خصوصی) را تداعی کند ،مشکل است .البته ممکن است به دو طریق
از خصوصیس��ازی جلوگیری ش��ود ،از طریق اعطای کنترل ب��ر بخش عمومی به بخش
خصوصی ،درحالیکه تأمین مالی از طریق سرمایههای عمومی باشد و یا اعطای مسئولیت
استفاده از منابع در عین حفظ کنترل بر آن.
ای��ن فرض وجود دارد که مؤسس��ات دولتی در مقابل سیاس��تمداران و یا هر کس که از
سوی آنان تعیین شود ،مسئولیت دارند .حال اگر برخی سیاستمداران یا گماشتگان آنها
فاقد اطالعات و تحصیالت کافی و یا مبتال به فساد باشند ،برخی مؤسسات عمومی مورد
نظارت قرار نمیگیرند و یا بهندرت نظارت میش��ود و این منجر به اعمال نظر گس��ترده
توسط مدیران میشود.
درنتیجه برخی مؤسس��ات تحت مالکیت دولت کمبود س��رمایه و حرکت غیرکارا دارند و
هزینههای س��نگینی را بر دوش جامعه میگذارند .خصوصیس��ازی ،دقیقاً به شیوههای
رفتار مدیریتی توجه دارد .اول آنکه قابلانتقال بودن مالکیت ،ارزش واقعی سازمان را فاش
خواهد کرد .دوم آنکه نرخ سهام در هر زمان بیانگر عملکرد مؤسسه خواهد بود و چون به
این صورت عملکرد س��ازمان شناخته میشود ،مدیران باید مسئولیت عملکرد مؤسسه را
بپذیرند (سید شهابالدین.)1993،
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تعریف و مفهوم خصوصیسازی
انگارهی اصلی در اندیشه خصوصیسازی ،این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار،
بنگاهها و واحدهای خصوصی را وادار میکند کارایی بیشتری نس��بت به بخش عمومی
داش��ته باش��ند .بر پایه این انگاره ،تعاریف ،مفاهیم و تئوریهایی که دربرگیرنده ابعاد و
اهداف گوناگون خصوصیسازی است ،ارائه میشود:
«بیس لی »1و «لیتل چایلد »2خصوصیسازی را چنین تعریف کردهاند:
خصوصیسازی ابزاری برای بهبود بازده فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از راه افزایش نقش
1. Beesly
2. Little child
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نیروهای بازار اس��ت با این شرط که دستکم  50درصد از سهام دولتی به بخش خصوص
واگذار شود.
ولجانووس��کی 1خصوصیس��ازی را به معنای انجام گرفتن فعالیتهای اقتصادی از سوی
بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی میداند.
کی 2و تامس��ون 3خصوصیس��ازی را اینگونه تعریف میکنند :اصطالح خصوصیسازی،
دربرگیرنده روشهای متعدد گوناگون برای دگرگون کردن رابطه دولت و بخش خصوصی
اس��ت ،از جمله «ملی نکردن »4یا فروش داراییهای دولتی« ،مقرراتزدایی »5یا از میان
برداشتن ضوابط محدودکننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و «پیمانکاری»6
یا واگذاری تولید کاالها و خدماتی که از سوی دولت اداره و تأمین مالی میشده است به
بخش خصوصی (مرادی.)1384 ،
خصوصیسازی برای چه؟
معموالً در کش��ورهای صنعتی ،برنامههای خصوصیس��ازی -چه از دیدگاه دولت و چه از
دیدگاه بخش خصوصی -اهداف رس��می و غیررس��می مختلفی را دنبال میکنند ،اما در
فراسوی مواضع رسمی ،واقعیتها بهگونهای دیگر است:
نظر برخی از مسئوالن این است که اوالً ،مؤسسات بخش عمومی اغلب سودده نیستند و
گاهی هم ضرر میدهند ،از اینرو «غیرکنترلی کردن» مؤسس��ات ،بازده آنها را افزایش
میدهد.
با خصوصیسازی ،هزینههای بودجه دولت کاهش مییابد و هماهنگ با آن ،فشار مالیاتی
کم میشود.
دولت با خصوصیسازی تالش میکند تا با افزایش عرضه سهام مؤسسات و استفاده از ابزارهای
جدید مالی ،چون «گواهی س��رمایهگذاری» و «اس��ناد مشارکت» سرمایه ویژه مؤسسات را
افزایش دهد ،بدون اینکه برای آنها بدهی بانکی به وجود آورد (علیزاده.)1383 ،
1. Veljanovski
2. Key
3. Thomson
4. Denationalization
5. Deregulation
6. Contracting out
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خصوصیسازی تنظیمکننده و تأمینکننده حق انتخاب برای مشتری در رفع نیازهایش
اس��ت .از جنبه دیگر ،در برخی کش��ورها برای این مبادرت بهخصوصیس��ازی میکنند
ک��ه ضایعات را محدود کنند ،نظ��ام اداری را اصالح کنند و یا کارای��ی را افزایش دهند.
برخی کشورها نیز خصوصیسازی را بهمنظور تعقیب ایدئولوژی خاص سیاسی خود ،برای
افزایش درآمد و یا برای خالص شدن از شر سازمانهای مفروض شروع میکنند.
خصوصیسازی بهعنوان یک فرایند عمیق اقتصادی نیازمند ارزیابی دقیقی از تمام صنایع
با توجه به معیارهای ذیل خواهد بود:
 کارایی .توجیه اصلی برای خصوصیس��ازی کارایی اس��ت .کارایی یعنی تمهید خدماتبرای افراد بیشتر با هزینه کمتر.
 اثربخشی .انتقاد اصلی بر بخش عمومی ،ناتوانی سازمانهای آن در دستیابی به اهدافیاست که به خاطر آن سازماندهی شدهاند .برای خصوصیسازی ،هرکس باید بهطور واضح
اهداف سازمانهای موجود را تعریف کند و چگونگی ارائه خدمات توسط بخش عمومی را
با آنچه بخش خصوصی میتواند انجام دهد ،مقایسه کند.
 برابری .دلیل اصلی حیات سازمانهای عمومی این فرض است که افراد توان برابر دارند.بنابراین خدماتی که بسیاری از مردم نمیتوانند انجام دهند باید قبل از اقدام دقیقاً ارزیابی
شود.
 قابلاتکا بودن .برخی خدمات به هر قیمتی باید انجام ش��ود؛ درغیراینصورت میتوانددر فعالیته��ای اقتصادی وقفه ایجاد کند .بنابراین واگذاری این فعالیتها باید با ارزیابی
ثبات سازمان انجام شود.
 قابلیت محاس��به .عملکرد مس��تخدمین دولتی که خدمات عموم��ی را انجام میدهندمعموالً قابلمحاسبه نیست .اما بخش خصوصی مسئول عملکرد خویش خواهد بود ،زیرا
توس��ط بازار کنترل میشود .درنتیجه بخش خصوصی در مقابل بازار مسئولیت بیشتری
خواهد داشت.
 انتخاب .بخش خصوصی زمینه رقابتی را فراهم میسازد که تنوع و حق انتخاب بیشتریرا ترویج میکند و درنتیجه مروج خالقیت و توسعه اقتصادی است.
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اَشکال خصوصیسازی
خصوصیس��ازی میتواند به اَش��کال مختلف انجام ش��ود .بهعنوانمثال اموال را میتوان
به عم��وم مردم ،مدیران ،کارکنان ،خارجیها ،بانکها و یا به ش��کل س��رمایهگذاری در
س��هام فروخ��ت .واگذاری همچنین میتواند با فروش س��هام ،حراج و یا توس��ط دالالن
بخش خصوصی انجام ش��ود .یک س��ازمان که به دولتی بودن شناخته میشود میتواند
به پیمانکاری بخش خصوصی واگذار ش��ود .اما صرفنظر از ش��یوه عمل ،خطمشیهای
خصوصیس��ازی باید دقیقاً مورد بررس��ی قرار گیرد و هرگز نباید بدون تعریفی دقیق از
اهداف اجرا شود (سید شهابالدین.)1993،
شرایط خصوصیسازی
خصوصیسازی ،شیوهای استانداردی برای اجرا در همه شرایط ندارد .بهعالوه هر شرایطی
ش��یوه خاص را ب��رای انتقال از بخ��ش عمومی به بخش خصوصی میطلب��د .توفیق در
خصوصیسازی منوط به درک این نکته توسط دولت حاکم است که تصمیم در این مورد
همانقدر که جنبه اقتصادی دارد ،جنبه سیاس��ی نیز دارد .در حقیقت باید برای فعالیت
آزاد بخش خصوصی تعهد وجود داشته باشد.
صرفنظر از اهداف خصوصیس��ازی و یا ش��یوههای مورداس��تفاده برای آن ،دقت در اجرا
ضرورت دارد .در ش��رایط مالکیت خصوصی ،محرک مالک به حداکثر رس��اندن سود است و
سودبخش��ی از رفاه اجتماعی است .اما فعالیتهای یک مؤسسه میتواند با ایجاد انحراف در
بازار ،تخریب محیط و امثال آن بر رفاه اجتماعی تأثیر بگذارد .بنابراین اهداف جامعه و اهداف
مالک از هم جدا میش��وند .در یک بازار رقابتی شدید ،حداقل بودن جدایی مذکور مطلوب
اس��ت تا مالکان بخش خصوصی بتوانند بدون زیان رساندن به رفاه اجتماعی اهداف خود را
تعقیب کنند .یعنی وقتی میتوان خصوصیس��ازی را تعقیب کرد که نیروهای رقیب وجود
داشته باشند .بههرحال صنایع بخش عمومی میتوانند در انواع شرایط ذیل عمل کنند:
الف -سازمانهایی که میتوانند در محیط انحصاری حمایتشده فعال باشند.
ب -سازمانهایی که میتوانند در محیط انحصاری حمایتشده فعال باشند.
ج -سازمانهایی که میتوانند در محیط انحصار طبیعی فعال باشند.
در برخی موارد مانند شرایط انحصار ،دولت کنترل خود را از راه قوانین حفظ میکند .مضافاً 17
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باید انحصارات طبیعی و بازارهای حمایتشده ،تفکیک قائل شد .یک سازمان حمایتشده
وقتی میتواند به بخش خصوصی واگذار شود که به معیارهای ازپیشتعیینشده دست یابد.
از س��وی دیگر ،وجود صنایع خصوصی با قدرت انحص��اری ،مداخله دولت در زمینههای
رف��اه اجتاعی را ضروری میس��ازد .البته وس��عت دخالت باید دقیقاً بین انگیزه س��ود و
موضوعات اجتماعی توازن برقرار کند؛ درغیراینصورت ،قانونگذاری بیش��تر میتواند به
سازمانهای دولتی قدرت بیشتری برای اعمال سلیقه خود را بدهد و درنتیجه کل اهداف
خصوصیسازی را خنثی کند.
وجود رقابت در صنایع بررس��ی عملکردها را آس��انتر میکند .رقابت محیط بهتری برای
ارتق��اء کیفی تولیدات ایج��اد میکند و به تخصیص بهتر منابع کمک میکند .به هرحال
اگر مؤسسات تحت مالکیت دولت رقابت را نادیده بگیرند ،آزادسازی و مقرراتزدایی باید
همعرض با خصوصیسازی آنها انجام شود (سیدشهابالدین.)1993،
عوامل مؤثر بر خصوصیسازی
در ایران ،گذشته از موارد شکست بازار ،مسائلی چون لزوم ایجاد زیرساختهای اقتصادی،
تس��هیل فرایند و هدایت برنامههای توس��عه ،بهرهبرداری درست از منابع طبیعی ،تحقق
برخی هدفهای اجتماعی و رفاهی و همچنین نبود بخش خصوصی کارآفرین و ..موجب
حضور گسترده و تعیینکننده دولت در فعالیتهای اقتصادی شد.
در دوران پس از انقالب ،بنا به دالیل گوناگون ،این حضور برجستهتر شد و حتی صنایع
بسیاری که بر پایه شاخصها و معیارهای بخش خصوصی ایجاد شده بود ،مصادره و ملی
گردید.
با وجود موفقیت نس��بی دول��ت در تصدیگری و تحققیافتن برخ��ی اهداف اقتصادی-
اجتماع��ی ،رفتهرفته به س��بب تداخل فعالیته��ای انتفاعی و غیرانتفاع��ی دولت ،نبود
مکانیسمهای مناسب برای ارزیابی و رسیدگی به حسابهای شرکتهای دولتی ،مدیریت
ناکارآم��د بنگاههای دولتی ،گوناگونی و ناهمخوانی هدفه��ا ،نبود توجیه اقتصادی برای
بس��یاری از فعالیتهای بخش دولتی و  ..ناکارآیی بر فعالیتهای اقتصادی ش��رکتهای
دولتی سایه افکند.
 18بنابراین پذیرش تلویحی پایین ب��ودن کارآیی فعالیتهای اقتصادی دولت ،رونق گرفتن
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سیاس��تهای آزادسازی و خصوصیسازی در جهان ،تحوالت اقتصادی در اواخر دهه 60
هجری خورشیدی ،مسائل مربوط به پیوستن به سازمان جهانی بازرگانی و  ..سبب شد که
سیاست خصوصیسازی بهعنوان یک راهحل عملی برای اصالح ساختار مدیریت همهجانبه
بنگاههای دولتی ،با هدف بهبود کارآیی فعالیتهای اقتصادی ،کاهش تصدیگری دولت
در بخشهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری ،ایجاد تعادل اقتصادی و بهرهگیری بهینه
از امکانات کشور ،بهعنوان یکی از سیاستهای محوری در برنامههای توسعه مطرح شود.
بیگمان ،بازگشت به قوانین بازار و به کار انداختن اهرمهای سودآوری در تصمیمگیریهای
اقتص��ادی میتواند در رفع نابس��امانیهای گذش��ته مؤثر افتد .اما این گذار باید بس��یار
س��نجیده انجام شود و بهدرستی مدیریت و نظارت ش��ود؛ زیرا امروز موفقیت و شکست
سیاست خصوصیسازی سخت شکننده است و شاید به همین سبب موافقان و مخالفان
این سیاس��ت نسبت به نتایج آن بسیار حساساند .عملکرد همه عناصر مؤثر در مدیریت
فرایند خصوصیس��ازی ،ش��رکتها و زمینههای گزینشش��ده برای واگذاری ،گروههای
ذینفع ،صاحبان شرکتها ،دولت و  ..اهمیت بسیار دارد و از اینرو الزم است که در پیاده
کردن سیاست خصوصیسازی ،طراحی مکانیسمها و پیشبینی راهکارهای اجرایی فرایند
خصوصیسازی بسیار سنجیده عمل شود ،زیرا هرگونه اشتباه یا اقدام نامناسب میتواند
آسیبهای جبرانناپذیر به پیکره اقتصاد بزند (مرادی.)1384 ،
وضعیت خصوصیسازی در ایران
نگاهی به فرآیند خصوصیسازی در کشورهای مختلف 1نشان میدهد که در مرحله گذار
از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و ش��کلگیری نظام بازار دو اصل اساسی وجود دارد :اول
اقدامات «درونی» بنگاه با هدف افزایش بهرهوری و س��ودآوری که توسط مدیران بنگاهها
انجام میگیرد؛ دوم ایجاد ش��رایط و بس��تر «محیطی» بهعنوان «موتور» خصوصیسازی
ک��ه دولت عه��دهدار آن میباش��د .همچنین به نظ��ر نگارنده عنصر اصل��ی در موفقیت
خصوصیس��ازی و واگذاریها ،ایجاد رقابت میباش��د .خصوصیسازی بدون وجود رقابت
نوعی واگذاری غیرمطلوب میباش��د .تجربه موفق چین در این زمینه گواهی این موضوع
1. Van Der Hoeven, R., & Sziracki, G. (Eds.), 1997; Price, C. W., & Hancock, R., 1998; Boubakri, Jean-Claude
Cosset and Houcem Smaoui, 2007; En-Bai, Chong, Jiang Yong Lu and Zhigang Tao, 2009; Kikeri, Sunita and
Matthew Perault, 2010.
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میباشد .آنها بجای حتی واژه خصوصیسازی از رقابتی کردن اقتصاد نام میبرند.
سهم قابلتوجه دولت از درآمد ملی در سالهای قبل از پیروزی انقالب ،در سالهای پس
از پیروزی انقالب به دالیلی مختلفی از جمله به دالیل زیر افزایش یافته:
 ملی شدن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی بخش خصوصی؛ مصادره تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی؛ برنامهه��ای کنترل اقتصادی دولت در طول دوران جن��گ تحمیلی و تداوم آن پس ازپایان جنگ؛
 سرمایهگذاری بخشی از درآمدهای نفتی در واحدهای تولیدی و خدماتی؛ پایبندی دولت به تأمین کاال و خدمات اساس مورد نیاز جامعه به قیمت ارزان از طریقپرداخت مستقیم و غیرمستقیم؛
 کنترل قیمت بسیاری از کاالها و خدمات (از جمله نرخ بهره)؛ تمایل دولت برای دستیابی به یک اقتصاد خودکفا بهویژه در دهه اول پس از انقالب؛ قرار گرفتن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در انحصار دولت بر اساس اصل 44؛ ع��دم مش��ارکت بخش خصوص��ی در س��رمایهگذاریهای بزرگ به دلی��ل عدم ثباتسیاستهای دولت.
با وجود آنکه امر خصوصیسازی در اقتصاد ایران با تأخیرهای زیادی مواجه شده و شمار
بس��یاری از شرکتهای دولتی کارآیی و س��ودآوری ندارند ،بازهم نحوه واگذاری و اخبار
منتش��ره در خصوص شرکتهای قابلواگذاری چندان دلگرمکننده نیست .درواقع ،توجه
به این نکته که هدف از واگذاری شرکتها ،ارتقای کارآیی آنها و نوسازی صنایع کشور
اس��ت نیز ضرورت دارد .در حال حاضر ،در تعیین تکلیف واحدهای تحتپوش��ش دولت
برای واگذاری -اعم از تولیدی و ش��رکتهای خدماتی و مهندس��ی -معیار رشد کارآیی
و توان مدیریتی برای انجام این مهم ،کمتر موردعنایت میباش��د ،بلکه عملکرد نهچندان
قوی و زیانده ،حفظ مدیریتهای ناکارآمد گذش��ته و ..مدنظر است که نمیتواند کمک
شایستهای برای تحقق هدف خصوصیسازی باشد (علیزاده.)1383 ،
تجربه خصوصیس��ازی در کش��ورمان به اواخر دهه شصت و برنامه اول توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کش��ور برمیگردد .فهرستی از ش��رکتهای قابلواگذاری در هیئت
 20دولت تهیه و کمیته واگذاری برای پیگیری امر تش��کیل ش��د .هدفهای تعیینشده نیز

اصالح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

عبارت بود از بهبود مدیریت ،تقویم داراییها ،تعیین حداقل سوددهی و لغو معافیتهای
ش��رکتهای دولتی .از آن پس ،در هر یک از برنامههای توس��عه اهدافی و در بودجههای
سالیانه نیز ارقامی برای خصوصیسازی منظور شد .سال  1384در این میان نقطه عطفی
بود .سالی که با ابالغ سیاستهای اصل  ،44دولت وارد عرصه وسیعتری از سیاستهای
جدید اقتصادی کش��ور شد و اختیار واگذاریها در کلیه بخشهای اقتصادی را به دست
آورد .اهداف تعیینشده برای سیاستها ،شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی ،گسترش
حاکمی��ت عمومی بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی ،ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و
بهرهوری بود .علیرغم وجود چنین قوانینی ،خصوصیسازی در ایران همواره با مشکالت و
معضالت قابلتوجهی مواجه بوده اس��ت .در اینجا با هدف ارائه یک شمای کلی از فرآیند
خصوصیسازی و ملزومات آن ،اهداف خصوصیسازی و مشکالت خصوصیسازی در ایران
و همچنین راهکارهای پیشرو در قالب جدول زیر ارائه شده است:
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اهداف

تقلیل نقش سیستم دولت و تقلیل هزینه دخالت آن در فعالیتهای اقتصادی
کاهش هزینههای بودجهای دولت در رابطه با پرداخت یارانهها
گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکتهای دولتی
گسترش بازار سرمایه
گسترش مالکیت وسیع سهام
کسب درآمد مالی جهت خزانه دولت
حداقل کردن بوروکراسی اداری
کاهش انحصارات دولت و افزایش کارایی بخش دولت

راهکارها

خصوصیسازی

مشکالت خصوصیسازی

عدم فرهنگسازی عمومی توسط دولت درباره پذیرش جامعه در خصوص رفاه
باالتر در حالت رقابتی بودن اقتصاد نسبت به حالت انحصاری.
عدم اجرای سیاست خصوصیسازی بر اساس قانون مدون.
مشخص نبودن روشهای واگذاری.
مشخص نبودن اهداف کمی و کیفی در سیاستهای یادشده.
مشکالت ناشی از فقدان بازار سرمایه منسجم و ضعف بورس اوراق بهادار.
مشکالت ناشی از جنبههای نظارتی به این مفهوم که هیچگونه شیوه اجرایی جهت
نظارت پیشبینی نشده است.
اهداف سیاست خصوصیسازی در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت با توجه به
سیاستهای نظام پیشبینی شود.
مجموعهای پرقدرت برخوردار از قدرت علمی و سیاسی ،جهت نظارت.
مقررات و ضوابط الزم جهت تأمین و تضمین سرمایهگذاری داخلی و خارجی بخش
خصوصی.
رفع موانع فعالیت سالم بازار اوراق بهادار.
پیشبینی قوانین و مقررات قضایی کشور در زمینه تخلفات از سیاست واگذاریها.
پیشبینی نظام مدون خصوصیسازی بهخصوص جهت دستگاههای نظارتی نظیر
دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کشور.

درمجم��وع پس از  50س��ال مداخله اقتص��ادی دولت در کش��ورهای مختلف جهان که
ب��ه دلیل بحران بزرگ اقتصادی  1932-1929و شکس��ت بازار توجیه ش��د ،با توجه به
عملکرد نامطلوب آنکه عمدتاً به خاطر افزایش ش��دید مخارج همراه با کسری بودجه و
تأمین کس��ری از طریق آنچه امروزه به مالیات آس��ان نامگذاری شده -که در حقیقت به
«حقالضرب» (درآمد ناشی از انتشار پول) معروف است و باعث تورم و بیثباتی اقتصادی
ش��د -از دهه  1980خصوصیسازی در کش��ورهای مختلف بهسرعت گسترش یافت که
 22شاید بتوان نقطه اوج آن را به اوایل دهه  1990با فروپاشی اقتصاد شوروی که دولتیترین
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و متمرکزترین اقتصاد را در جهان داش��ت نس��بت داد .بهعبارتدیگر کتابی که نویسنده
ترجمه نموده با عنوان «آدام اسمیت به مسکو میرود »1مربوط به این دوره میباشد.
نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که خصوصیسازی به معنی عدم دخالت دولت
در اقتصاد نمیباش��د .بهعبارتدیگر نقش دولت الزم است تغییر نماید تا بتواند پیشرفت
اقتصادی را تسریع نماید .دولت در نقش جدید خود بهجای «ب ّنا» به شکل «معمار» ظاهر
شده و کلیه موانع بر سر راه اقتصاد بخش خصوصی را برداشته و در این نقش بدون اینکه
خ��ود فعالیتها را انجام دهد اجازه میدهد عامالن بخش غیردولتی با بهرهوری بیش��تر
و رقابت با یکدیگر وارد عمل ش��وند .بدون ش��ک این وضعی��ت ازیکطرف باعث کاهش
بخش
قابلتوجه هزینههای دولت ش��ده و از طرف دیگر با دریافت درآمدهای مالیاتی از
ِ
جایگزینشده ،عملکرد اقتصادی خود و اقتصاد کالن را بهبود بخشد .برای مثال گسترش
آموزش عالی غیردولتی در مقایس��ه با دولتی ازیکطرف فش��ار بار تخصیص بودجههای
سرانه دانشجویی را کاهش داده و از طرف دیگر گسترش اینگونه مؤسسات عالوه بر ایجاد
اشتغال و س��ایر اثرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی باعث افزایش درآمدهای مالیاتی
دولت نیز میش��ود .در سالهای گذشته ،بخش آموزش عالی ایران شاهد گسترش کمی
دانشگاهها و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در حوزه آموزش بوده است .بهعبارتدیگر،
تحوالتی در س��اختار آموزش عالی ایران صورت گرفته که تـا حدودی چهره آن را تغییر
داده اس��ت .یکی از این تحوالت ،افزایش نس��بی و قابلتوجه س��هم بخش خصوصی یا
غیردولتـی در آموزش عالی ایران بوده اس��ت .بدین معنی که در س��الهای گذش��ته ،از
یکس��و شاهد تأسیس دانشگاههای غیرانتفاعی از سوی اشخاص حقیقی در قالب هیئت
مؤسس بودهایم؛ و از طرف دیگر ،درصد قابلتوجهی از جوانـان متقاضـی آمـوزش عالی،
با هزینه ش��خصی در دانش��گاههای غیرانتفاعی مشغول به تحصیل شدهاند .بهاینترتیب،
اندکی از فشـار بـار مـالی و اجتماعی بر روی دولت کاسته شده و شهروندان عرضهکننده
و تقاضاکننده آموزش عالی آن را به دوش کشیدهاند(صالحی عمران و همکاران.)1389 ،
البته توسعه و تداوم این مؤسسات با توجه به رقابت بین آنها در جذب دانشجو منوط به
بهبود وضعیت آموزشی و پژوهشی آنهاست .دولت نیز با نظارت دقیق بر عملکرد اینگونه
مؤسسات بدون انجام هیچگونه هزینهای میتواند درآمد قابلتوجهی کسب نماید .به نظر
.1بروک جیمز و والتر آدمس «آدام اسمیت به مسکو میرود» -ترجمه احمد جعفری صمیمی -دانشگاه مازندران -چاپ دوم.1388-
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نگارنده پیش��نهاد میشود دانش��گاههای دولتی به تربیت و آموزش دانشجو در دورههای
تحصیالت تکمیلی و مخصوصاً دکتری پرداخته و از خروج ارز و مخصوصاً ارز یارانهای به
دانشجویان ایرانی خواهان تحصیل در دانشگاههای درجه  2و  3که اغلب از کیفیت علمی
پایینتری نسبت به دانشگاههای داخلی برخوردارند جلوگیری نماید.
تمرکززدایی مالی و نقش دولتهای محلی
دولت مرکزی برای مقابله با شکست بازار وظیفه ارائه کاالها و خدمات عمومی را بر عهده
دارد .دول��ت مرکزی میتواند با واگذاری اختیارات بیش��تر در زمینههای اقتصادی ،مالی
واداری موجب افزایش کارآیی در اقتصاد بخش عمومی شود.
در خصوص نقش تمرکززدایی در توسعه منطقهای ،کارهای تجربی متعددی انجام گرفته
است .داوودی و زو ( ،)1998زانگ و زو ( )1997معتقدند نرخ رشد بلندمدت تولید سرانه
تابعی از تمرکززدایی مالی وجود دارد که در این سطح ،رشد اقتصادی به حداکثر میرسد.
این سطح بهینه بستگی به بهرهوری نسبی هر سطح و الیه دولت دارد .گرامیچ و سلمون
( )1987در مطالع��ات خود دریافتند که تمرکززدایی مالی موجب افزایش رقابت و ابداع
بین دولتهای محلی ش��ده اس��ت .همچنین پرودهام ( )1995مطرح میکند که میزان
بهبود کارایی حاصل از تمرکززدایی مالی به اختیارات مقامات محلی داش��ته و در برخی
م��وارد نتیجه معکوس دارد .ب��ای و چیونگ ( )2009و تان��زی ( )2000در پژوهشهای
خود نشان دادند در صورت وجود مشارکتهای مردمی و جابجایی آزاد منابع در مناطق
مختلف در کشورهای درحالتوسعه ،اجرای سیاستهای تمرکززدایی کارایی اقتصادی و
درنهایت رشد اقتصادی را افزایش میدهد.
مطالعات داخلی متنوعی نیز در خص��وص تأثیرات تمرکززدایی ،بهخصوص تمرکززدایی
مالی ،انجام پذیرفته است .از جمله این مطالعات میتوان به مقاله فرزینوش و غفاریفرد
( )1385اشاره کرد که با استفاده از مدل خود به این نتیجه دستیافتهاند که تمرکززدایی
مالی (نس��بت بودجه استانها به بودجه عمومی کشور) در بلندمدت و کوتاهمدت بهطور
مس��تقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش میدهد .همچنین یافتههای این پژوهش نشانگر
تأثیر غیرمستقیم تمرکززدایی بر رشد از طریق استقرار ثبات اقتصادی بوده است.
 24دو مقاله جعفری صمیمی و همکاران ( )2010با اس��تفاده از الگوهای خطی و غیرخطی
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نشان دادهاند که بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی استانها رابطه مثبت وجود دارد.
مقاله غفاری و صادقی شاهدانی ( )1392نیز بیان میدارد که بین تمرکززدایی از اعتبارات
عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به اس��تانها و رش��د اقتصادی
اس��تانها رابطه خطی مثبت وج��ود دارد .همچنین این مقال��ه درمییابد که اگر میزان
تمرکززدایی درآمدی در استانها تا سطح  85درصد افزایش یابد ،رشد اقتصادی استانها
نیز ارتقا مییابد.
درمجموع با گسترش تمرکززدایی مالی وظایف حاکمیتی و مسؤولیتهای اجرایی دولت
مرکزی به دولت در س��طوح منطقهای -استانی و محلی ارجاع میشود .با هدایت وظایف
تخصی��ص و توزیع در اقتصاد بخش عمومی از دولت مرکزی به دولتهای محلی در این
حالت ،نقش اس��تانداریها و شورای اسالمی ش��هر و روستا پررنگتر و عملکرد دولت به
دلیل نزدیکی به منطقه از کارایی بیشتری برخوردار میشود.
در چارچ��وب نظریه مالیه عمومی ،مهمترین هدف در تمرکززدایی مالی ،افزایش کارایی
بهمنظ��ور افزایش رفاه مصرفکنندگان ی��ا پرداختکنندگان مالیات (با فرض ثابت بودن
مقدار منابع) اس��ت .این موضوع دس��تاورد نظری کالسیک ماسگریو است و در چارچوب
نظری��ه انتخاب عمومی (از دی��دگاه بوکانان و اوتز) به معنای کنترل قدرت دولت مرکزی
ِ
دولت محلی نیازها و خواس��تههای محلی را بهتر تشخیص
اس��ت .بر اس��اس این نظریه،
میدهد ،از اینرو میتواند منابع عمومی را کاراتر تخصیص دهد .درواقع فرض میشود که
اوالً دولتهای تابع با قید بودجه سخت همراه هستند (یعنی دولتهای محلی نمیتوانند
برنامهه��ای خ��ود را بهراحتی از طریق جلب اعتبار از دولت ملی تأمین مالی نمایند ،ثانیاً
تأمی��ن هزینهه��ای تولید کاالها و خدم��ات عمومی محلی را افراد محل��ی و درآمدهای
انتقالی بهصورت قانونمند و تعریفش��ده مشخص میکنند .افزون بر این ،فرض میشود
که نظارتهای نهادینهش��ده محلی (انتخاب��ات) نیز کارایی تمرکززدای��ی مالی را بهبود
میبخشد .نظر به اینکه افزایش کارایی با فرض ثابت ماندن منابع بررسی میشود ،در این
رهیافت افزایش رفاه مصرفکنندگان بهواسطه تغییر کیفی در تولید ناخالص ملی ()GNP
به وجود میآید که بهس��ادگی قابلاندازهگیری نیست .درواقع رهیافت تمرکززدایی مالی
موجب نزدیکی و سازگاری میان عرضهی کاالها و خدمات عمومی و تقاضا و رجحانهای
خانوار میش��ود و از این طریق رفاه آنان افزایش مییابد .بنابراین لزوماً به معنی افزایش 25
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تولید ناخالص داخلی نیس��ت .با این تحلیل میتوان گفت که رهیافت تمرکززدایی مالی
دستیابی به تقاضای حقیقی جامعه و ارضای واقعی از طریق کاهش اندازه دولت ملی یا
مرکزی و تفویض یا واگذاری اختیار به دولتهای منطقهای ،استانی و محلی است( .رنانی
و همکاران.)1385،
تمرکززدای��ی ارتباط تنگاتنگی با افزایش کارآیی دارد و از همینجا اس��ت که تش��کیل
دولتهای محلی برای اداره امور محلی و ارائه کاالهای عمومی توصیه میش��ود .یکی از
مشکالت مدیریت متمرکز ،ناتوانی در شناخت ترجیحات است .راهحل اقتصاد بازار برای
تولید کاالهای خصوصی مکانیسم قیمت میباشد ،اما در ارتباط با کاالی عمومی که بخش
خصوصی با شکست مواجه میشود یک راهکار تمرکززدایی است .دولتهای محلی کارآیی
بیشتری در هزینه کردن مالیاتها از طریق برآورد بهتر ترجیحات شهروندان دارند .قضیه
تمرکززدایی «اوتس» )1999(1در اقتصاد بخش عمومی از همین نوع اس��ت .ایده اساسی
قضیه این است که دولتهای محلی به دلیل نزدیکی بیشتر با شهروندان توانایی بیشتری
در شناخت ترجیحات دارند .برای مثال ،یک کشور با دو منطقه دارای تقسیمات کشوری
را در نظر بگیرید که ساکنان هر منطقه دارای ترجیحات متفاوتی نسبت به کاالی عمومی
هستند .دولت مرکزی یا میتواند خود اقدام به ارائه کاالی عمومی نماید که در این صورت
حداق��ل ترجیحات یک منطقه مورد بیاعتنایی قرار میگیرد ،یا از طریق دادن اختیارات
مالی به دولتهای محلی ،دس��ت آنها را در ارائه کاالی عمومی باز میگذارد که در این
صورت دولتهای محلی با ش��ناخت ترجیحات شهروندان اقدام به تخصیص بهینه منابع
میکند .این اقدام از طریق مکانیس��م رأیگیری و تمرکززدایی سیاسی بهبود مییابد .به
غیر از افزایش کارآیی ،تمرکززدایی دارای منافعی نیز هست .تمرکززدایی موجب تسهیل و
تسریع در تصمیمگیریها میشود ،رقابت بین دولتهای محلی را افزایش میدهد ،توسعه
منطق��های ب��ه همراه میآورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش ش��فافیت
و پاس��خگویی میش��ود .الزمه تمرکززدایی ،تهیه و تدوین قوانین مناسب جهت تفویض
اختیارات سیاسی و مالی به دولتهای محلی میباشد.
یکی از مهمترین منافع تمرکززدایی ،افزایش کارایی است .تولید سطوح یکسان کاالها و
خدمات عمومی در همه محلها بهطورکلی ناکارا اس��ت .زیرا ترجیحات مصرفکنندگان
1. Oates
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ب��رای یک کاال یا خدمت معین متفاوت اس��ت .از ای��نرو در دولتهای محلی با توجه به
نزدیکی به مردم هر منطقه ،نسبت به دولت مرکزی بهتر میتوانند سالیق و خواستههای
مصرفکنن��دگان را تش��خیص داده و منابع عمومی را بهص��ورت کاراتر تخصیص دهند
(مارتینز و مکناب.)2003 ،1
تمرکززدایی را میتوان بهعن��وان محدودیتی روی رفتار دولتهای حداکثرکننده بودجه
در نظ��ر گرفت .درحالیکه دولتها بهصورت ی��ک حداکثر کننده بودجه عمل میکنند،
رقابت افقی و عمودی به توزیع بودجه آنها انجامیده و بنابراین اندازه کلی بخش عمومی
را مح��دود میکند .از اینرو تمرکززدایی میتواند از عرض��ه بیشازحد کاالها و خدمات
عمومی جلوگیری میکند.
ازآنجاییکه تمرکززدایی بر انتقال مسئولیتها از دولت مرکزی به دولتهای محلی همراه
با ایجاد پاسخگویی در آنها داللت دارد ،از اینرو نهتنها برای دولتهای محلی انگیزهای
ایجاد میش��ود که ترجیحات س��اکنان مناطق را در نظر بگیرند ،بلکه باعث میشود که
زمینه نوآوری و خالقیت در تولید کاالها و خدمات عمومی در سطح مناطق به وجود آید.
بهعبارتدیگر ،امکان اس��تفاده از دانش و مهارتهای موجود در س��طح منطقه نیز فراهم
میش��ود .در اثر به وجود آم��دن خالقیت و نوآوری در تولی��د کاالها و خدمات عمومی،
هزینهه��ای تولید و درنتیج��ه قیمت آنها پایین آمده و کیفیت تولید نس��بت به حالت
متمرکز افزایش مییابد.
تمرکززدای��ی باعث کاهش سلس��لهمراتب اداری میش��ود .از نظر م��ادی ،امور هر ناحیه
معم��والً ب��ا توجه به امکانات و رعای��ت پارهای از مقتضیات دیگ ِر محلی اداره میش��ود و
برنامهها با در نظر گرفتن امکانات محلی تنظیم میشود .لذا مصارف بودجه دولت مرکزی
به می��زان قابلتوجهی کاهش مییابد ،زیرا برعهدهگرفتن انج��ام امور محلی برای دولت
مرکزی هزینهبر اس��ت و ره��ا کردن چنین اموری هزینهه��ای نظامی مرکزی را کاهش
میدهد ،ضمن آنکه بیتردید زیانی متوجه نظامهای محلی نخواهد کرد .بنابراین کاهش
هزینهها میتواند به کارایی تولید انجامیده و درنهایت باعث رشد اقتصادی گردد (سامتی
و همکاران.)1386 ،
موادی از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در کشورمان نیز به بحث تمرکززدایی اشاره
)1. Martinez and McNab (2003
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کرده اس��ت .برای مثال م��اده ( )173قانون مذکور ،دولت را مج��از به تهیه برنامه جامع
مدیریت ش��هری بهمنظور دستیابی به ساختار مناس��ب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه
شهری در محدوده و حریم شهرها ،با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها ،تمرکز مدیریت
از طری��ق واگذاری وظایف و تصدیهای دس��تگاههای دولتی ب��ه بخشهای خصوصی و
تعاونی و ش��هرداریها ،بازنگری و بهروزرس��انی قوانین و مقررات ش��هرداریها و ارتقای
جایگاه ش��هرداریها کرده اس��ت .همچنین در ماده ( )179اش��اره ش��ده است بهمنظور
تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها ،نظام درآمد ـ هزینه
استانی ساماندهی شود.
انگیزه مهم برای تمرکززدایی مالی به علت ایجاد پتانسیل الزم برای بهبود عملکرد بخش
عمومی در اقتصاد میباش��د .تئوری تمرکززدایی مالی برای بهبود ارائه کاالها و خدمات
عمومی در بعد ملی و محلی ارائه شده است ،بهنحویکه اعمال سیاستهای تمرکززدایی
افزایش بهرهوری ،کارایی ،پاسخگویی و حسابرسی مدیران در تخصیص منابع را به دنبال
خواهد داش��ت؛ زیرا اوالً دولتهای محلی با منفعت مناطق جغرافیایی که در آن خدمات
عمومی عرضه میشوند ،بیشتر ارتباط دارند؛ ثانیاً دولتهای محلی بهتر میتوانند نیازها
و سالیق مناطق خود را تشخیص دهند و همچنین رقابت در قلمرو حکومت محلی باعث
میش��ود انگیزه مقامات محلی در نوآوری ،خالقیت و پاس��خگویی به جایگاه قانونی خود
افزایش یابد.
تمرکززدایی که در سالهای اخیر موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفته است ،تمرکززدایی
مالی میباش��د .تمرکززدایی مالی به معنی انتقال قدرت تصمیمگیری نس��بت به ترکیب
مخ��ارج و درآمده��ا از دولت مرکزی به دولتهای منتخب محلی اس��ت .اساس��اً تئوری
تمرکززدایی مالی برای بهبود ارائه کاالها و خدمات عمومی ،بهخصوص کاالها و خدمات
عمومی محلی که در پیرامون بر اس��اس نیاز تهیه میش��د ،ارائه ش��ده است ،بهنحویکه
ِ
اعمال سیاس��تهای تمرکززدایی افزایش بهرهوری ،کارایی ،پاس��خگویی و حسابرس��ی
مدیران در تخصیص منابع را به دنبال خواهد داشت .زیرا اوالً دولتهای محلی با منفعت
مناطق جغرافیائی که در آن خدمات عمومی عرضه میش��وند ،بیش��تر ارتباط دارند .ثانیاً
دولته��ای محلی بهتر میتوانند نیازها و س�لایق مناطق خود را تش��خیص دهند .ثالثاً
 28رقابت در قلمرو حکومت محلی باعث میشود انگیزه مقامات محلی در نوآوری ،خالقیت و
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پاسخگویی به جایگاه قانونی خود افزایش پیدا کند .1در حالت کلی مزایای حاصل از این
تمرکززداییهای مالی در مطالعات مختلف تجربی همانطوری که در باال اشاره شد مورد
تأکید قرار گرفته شده است .2در این راستا و بهمنظور پیشبرد هدف تمرکززدایی مالی در
تدوین الگوی اسالمیایرانی پیشرفت الزم است نکات زیر مدنظر قرار گیرد:
طراحی چارچوب نظارتی با پشتوانه قانونی و اجرائی الزم برای اعمال دقیق قوانین.
استفاده از ظرفیت شوراهای شهر و روستا برای اجرای برنامههای تدوینشده.
انتقاالت مالی از دولت مرکزی به دولتهای محلی بهصورت مستقیم و دادن اختیارات
مالیاتی ،به دولتهای محلی با هدف کسب درآمد.
عالوه بر این ،همانطوری که تجربه اخیر کشورمان در هدفمندسازی یارانهها و مخصوصاً
مشکل شناسایی جمعیت واجد شرایط مشاهده شد ،به نظر نگارنده ،این وظیفه بهخوبی
از عهده دولتهای محلی مخصوصاً ش��وراهای ش��هر و روستا که بهطورکامل مانند سایر
کش��ورها از کلیه خانوارها در حوزه فعالیت خود اطالع دارند ،برمیآید .بنابراین مشاهده
محلی کارآمد میتوانند در عملکرد بخش عمومی در
میش��ود که دولتهای اس��تانی و
ِ
اقتصاد کالن و درنتیجه پیش��رفت اقتصادی کشور نقش تعیینکنندهای ایفا نماید .البته
ش��رایط عضویت در ش��وراها الزم اس��ت با تأکید بر تخصص و کارای��ی و تجربه الزم در
مسئولیتها و پرهیز از شیوه قومیگرایی و خویشاوندی اصالح شود.
ضرورت سازگاری تحقق اهداف کوتاهمدت  -میانمدت و بلندمدت
از نظر زمانی اهداف موردنظر اقتصادی در س��طح کالن که الزم اس��ت در هر نظام و یا
الگوی اقتصادی موردتوجه قرار گیرد به سه دوره کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت تقسیم
میش��ود .در هر دوره از الگوی پیشرفت ،برنامهریزی و ارزیابی عملکرد و چگونگی درصد
تحقق اهداف موردنظر و مخصوصاً هماهنگی و سازگاری اهداف در این سه دوره زمانی از
اهمیت ویژهای برخوردار است .علت این امر این است که موفقیت برنامهها از نظر تحقق
اهداف موردنظر مشخص خواهد شد .برای تشریح بیشتر این موضوع میتوان گفت که در
اقتصاد بخش عمومی و کالن کش��ورمان اهداف کوتاهمدت در قالب بودجه ساالنه دولت
ارائه میش��ود .در میانمدت ،اهداف اقتصادی در چارچوب برنامههای اقتصادی  5س��اله
1.Oates, 1999
2. Sewell (1996,Tanzi (2000); Martinz and Mcnab(2003); Glaeser and Claudia (2004).
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مشخص میشود .س��رانجام اهداف بلندمدت به شکل سند چشمانداز بیستساله تبیین
میشود.
نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که هر یک از موارد سهگانه فوق توسط یکی از
نهادهای اجرایی و قانونی کش��ور ارائه میشوند .برای مثال دولت بودجه را ارائه مینماید.
برنامههای پنجس��اله نیز توس��ط دولت ارائه شده و برنامه چشمانداز نیز با همکاری جمع
تشخیص مصلحت نظام با رهنمودهای مقام معظم رهبری ترسیم میشود .سؤال مهمی
که در این زمینه مطرح میش��ود این است که چه نهادی و یا سازمانی مسئولیت ارزیابی
هریک از برنامههای سهگانه و مهمتر از آن سازگاری سه برنامه با یکدیگر را به عهده دارد؟
برای مثال چگونگی تطابق اهداف بودجههای ساالنه با برنامه پنجساله با این توصیف که
پس از اجرای پنج بودجه ،اتوماتیک اهداف یک برنامه پنجس��اله تحقق یافته و همچنین
پس از اجرای  4برنامه پنجساله اتوماتیک اهداف یک برنامه  20ساله تحقق یابد.
با توجه به عملکرد اقتصاد بخش عمومی کشورمان ،همانطورکه در بخشهای قبلی نیز
اش��اره شد ،مشخص است که چنین نهادی وجود ندارد .دلیل این امر نیز واضح است زیرا
اهداف کوتاهمدت موردنظر ،مانند تأمین هزینههای جاری دولت از مالیاتها ،حتی در طول
 4برنامه پنجساله تحقق نیافته است و هیچ نهادی نیز این موضوع را متذکر نشده است.
به نظر نگارنده الزم اس��ت وجود یک نهاد کام ً
ال مستقل جهت ارزیابی عملکرد هریک از
س��ه برنامه کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت و ارزیابی و هماهنگی و سازگاری آنها در
الگوی ایرانیاسالمی پیشرفت موردتوجه قرار گیرد .وظیفه مهم این نهاد ارائه گزارشهای
دورهای از عملکردها و تذکر و تشریح ناسازگاریها و ضرورت اصالحات الزم با ذکر نقاط
قوت و ضعف هریک از نهادهای ذیربط میباش��د .پیش��نهاد میش��ود این نهاد مستقل
متشکل از شورای اقتصاددانان منتخب زیر نظر مقام معظم رهبری و انتخاب ریاست شورا
توسط ایشان ایجاد شود.
استقالل واقعی بانک مرکزی
اس��تقالل بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این هدف ،بانک مرکزی میتواند
نظم مطلوبی را در نظام پولی کش��ور ایجاد کند و کارآمدی سیس��تم اقتصادی کشور را
 30افزایش دهد .اس��تقالل بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای
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مالی در نظام اقتصادی کش��ور اس��ت که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها
میکن��د و درنتیجه ،دولت نمیتواند به میل خود و به هر میزانی که تش��خیص میدهد
به اس��تقراض از بانک مرکزی و انتش��ار پول بهمنظور تأمین کسری بودجه روی آورد .در
چنین نظامی ،بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم
تلقی میش��ود ،درحالیکه انتظار میرود تعیین ارزش خارجی پول ،یعنی نرخ برابری آن
در مقابل ارزهای خارجی ،به عوامل بازار واگذار ش��ود .بدونتردید حرکت به سمت بانک
مرکزیِ مستقلی که فارغ از فشارهای سیاسی و دولتی عمل نماید ،عملکرد اقتصاد کالن
به شیوهای مثبت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ب��ا وجود ابهامات در ش��اخصهای مختل��ف اندازهگیری درجه اس��تقالل بانک مرکزی،
مطالعات مختلفی در کش��ورهای جهان در مورد اثرات اقتصادی مس��اعد استقالل بانک
مرکزی بر متغیرهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی ،تورم ،کسری بودجه ،حقالضرب
و فساد اقتصادی انجام پذیرفته است .از جمله این مطالعات میتوان به جعفری صمیمی
و احم��دی ( ،)1381جعفری صمیم��ی ()a ,2001جعفری صمیمی ( )b ,2001و جعفری
صمیمی و همکاران ( )2010اشاره کرد.
تجرب��ه اقتصاد ایران نش��ان میدهد اس��تقالل بانک مرکزی همواره یک��ی از موضوعات
موردبحث بین اقتصاددانان و سیاستگذاران کشور بوده است .اگرچه طبق ماده  10قانون  
پول��ی و بانکی ،بانک مرکزی مس��ئول تنظیم و اجرای سیاس��تهای پولی و اعتباری بر
اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد ،اما متأسفانه این مادهی قانونی با تصمیمات
خلقالساعه نهتنها اجرا نشد و بانک مرکزی مسئولیت تنظیم و اجرای سیاستهای پولی
و اعتباری را بر عهده نگرفت ،بلکه تجربه س��الهای اخیر نشان میدهد بانک مرکزی در
حد یک نظارهگر بوده است ،نه سیاستگذار .برای نمونه میتوان به بیثباتیهای بازار ارز
و سکه در سالهای  1390و  1391اشاره نمود.
نکت��ه حائز اهمیت این اس��ت که به معنی واقعی ،زمانی اس��تقالل واقعی بانک مرکزی
وجود دارد که در اجرا بتوان دو سیاست مالی و پولی با دو نهاد مستقل اما هماهنگ را در
کش��ور مشاهده نمود .در عوض چنانچه انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط رئیسجمهور
و یا تأکید وی و مقامات سیاس��ت مالی باشد ،نمیتوان شاهد استقالل واقعی بود .زمانی
استقالل واقعی وجود دارد که رئیس بانک مرکزی جهت تحقق هدفگذاری تورم و سایر 31
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وظایف محوله ،مطیع دولت نباش��د و با حمایت مجلس و بدون نگرانی از اخراج 1خود به
دلیل عدم توانایی در انجام وظایف هدفگذاریش��ده ،به درخواستهای نامطلوب دولت
مخصوصاً در دریافت حقالضرب واکنش مثبت نش��ان ندهد .در صورت اس��تقالل بانک
مرکزی دیگر دولت قادر نخواهد بود مانند آنچه در  30سال گذشته در اقتصاد کشورمان
رخ داد به پش��توانه استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه ناشی از عدم رعایت انضباط
مالی خود را که عامل و ریش��ه اصلی تورم در کش��ور بوده اس��ت را ایجاد نماید .این نوع
تورم ناشی از تأمین کسری بودجه از طریق حقالضرب را چندین سال قبل نگارنده «یک
پدیده مالی» در مقایسه با جمله معروف فریدمن که «تورم همیشه و همهجا یک پدیده
پولی است» نامیده است.
همچنین گاهی برای نگارنده این سؤال مطرح شده است که آیا بانکهای مرکزی در کشورهای
جهان مخصوصاً در کشورهای درحالتوسعه خود واقعاً تمایل دارند که مستقل باشند؟ علت
این امر این اس��ت که این امکان وجود دارد که بانکهای مرکزی خود در هنگام انتش��ار پول
برای دولت بخشی از آن را به خود اختصاص داده و بهاصطالح در کیک حقالضرب 2خود نیز
سهیم شوند .سؤال قابلطرح این است که آیا در ایران بانک مرکزی در کیک حقالضرب در
 30سال گذشته سهیم نبوده است؟ بهر حال به نظر نگارنده الزم است استقالل واقعی بانک
مرکزی یکی از عناصر کلیدی در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت تلقی شود.
حکمرانی خوب و نقش متغیرهای نهادی
از دیگر شاخصهای کاراییبخش عمومی میتوان به حکمرانی خوب و نقش متغیرهای
نهادی اش��اره نمود .حکمرانی مفهوم گس��تردهای اس��ت که ب��ا حوزههایی چون محیط
اقتصادی و یا به عبارتی امنیت اقتصادی ،سیاست ،اجتماع و حقوق ارتباط مستقیم دارد.
بانک جهانی در گزارش سال  1997خود با عنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول»،
نهتنها بر نقش تعیینکننده دولت در تحوالت اقتصادی اشاره کرده ،بلکه دامنه بحثهای
نظری و تجربی در مورد کارکرد دولت را در س��طح جهانی گس��ترش داده است .سلسله
مباحث مذکور به تعیین مفهوم حکمرانی منتهی گردید .بانک جهانی ،حکمرانی را شیوه
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)www.sloveniatimes.com/central-bank-after-incompetent-new. (2012
2. Seigniorage Cake
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استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعهی پایدار
تعریف میکند .مطابق تعریف بانک جهانی ،کش��ورهای عضو باید به بهبود سازوکارهای
تخصیص منابع ،فرایندهای تدوین ،انتخاب و اجرای خطمشیها و روابط بین شهروندان
و حکومت بپردازند .قطعنامه کمیس��یون حقوق بشر سازمان ملل متحد بهصورت آشکار،
حکمرانی را در پیوند با بس��تر محیطی میداند که رو به س��وی بهرهمندی از حقوق بشر
و رش��د توس��عهی انس��انی پایدار دارد .با پیوند حکمرانی خوب و توسعهی انسانی پایدار
بر اصولی چون مش��ارکتجویی و ارتقای حقوق بشر تأکید میگردد و دستورالعملهای
تجویزی و اجباری برای ایجاد توسعه موردنظر نخواهد بود (کمیجانی و سالطین.)1387 ،
حکمرانی خوب در س��الهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر اس��تفاده میش��د امـا در
طـ��ول دهه  1980با مفهومی جدید ظهور کرده اس��ت که به چی��زی فراتر از حکومت
(دولت) اش��اره دارد .این اصطالح در فرهنگ آکس��فورد مترادف با واژه دولت 1اسـتفاده
ش��ده اس��ت .اما در طول دهه  1980اندیشمندان سیاس��ی این اصطالح را برای متمایز
کردن آن از دولت به کار گرفتند .درواقع حکمرانی خوب مفهوم بس��یار گستردهای را در
برمیگیرد که محصول مش��ارکت س��ه نهاد دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی است.
هـر سـه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند .دولت محیط سیاسی و حقـوقی
بـ��ارور بـه وجـود میآورد ،بخش خصوصی اش��تغال و درآم��د را پدید میآورد و جامعه
مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروههای فعال برای مشارکت در فعالیتهای اقتصـادی،
اجتمـاعی و سیاس��ـی را تس��هیل میکند .حکمرانی خوب نهتنها روایتی نو از مفاهیمی
چون دموکراس��ی ،حقوق بشر ،پاسخگویی ،مشارکت و حاکمیت قانون است ،درعینحال
چارچوبی به دست میدهد کـه همه این اهداف و ارزشها در یکجا جمع شوند و اهداف
توسـعه انس��ـانی اعـم از توسـعه اقتصادی ،سیاس��ی ،اجتماعی و فرهنگی با محوریـت
مـردم ،دنبـال ش��ـود .حکمرانـی خـوب روایتگر توسعه انس��انمحور است( .سامتی و
هم��کاران )1390،حکمرانی خوب دارای  ۶مؤلفه اصلی اس��ت .این مؤلفهها عبارتاند از
ثبات سیاس��ی ،پاس��خگویی و ارتباط دولت با مردم ،شفافیت و کیفیت قوانین ،کارایی و
اثربخشی دولت ،کنترل فساد و نهایتاً حاکمیت قانون .با وجودی که تمام موارد فوق الزم
است در الگوی پیشرفت لحاظ شود اما برخی از آنها نقش مهمتری ایفا مینمایند .برای
1. Government
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مثال میتوان به ارتباط دولت و مردم اش��اره کرد .پاس��خگویی 1یکی از چالشهایی است
که دولتها امروزه با آن مواجه هس��تند .امروزه دولتها بایستی نسبت به خطمشیها و
اقداماتش��ان پاسخگو باشند .الزمه دموکراسی ،داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب
است .سازمانهای دولتی ،بهوسیله مردم و برای مردم ایجاد میشوند و میبایست در برابر
آنها پاسخگو باشند .رابطه بین دولت و شهروندان ،سیستم پاسخگویی را شکل میدهد
که بهموجب آن ،س��ازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام میدهند و شهروندان اجازه
میدهند که این وظایف انجام شوند ،مشروط بر اینکه پاسخگو باشد .پاسخگو بودن دولت
نس��بت به نحوه انجام وظایف عمومی باعث میشود تا سطح اعتماد جامعه به کنشهای
دولت افزایش یافته و مردم بهدرس��تی واکنش نش��ان دهند .پاس��خگویی به دو دس��ته
پاسخگویی درون حکومت و بیرون حکومت تقسیم میشود .همانطور که گفته شد ،بحث
ِ
حکمرانی تنها به رابطه مردم با حکومت محدود نمیشود .حکمرانی خوب نیازمند رابطه
ش��فاف و قانونمند در سلسلهمراتب حکومت اس��ت .یکی از روشهای اداری برای بهبود
پاس��خگویی درونی ،تقویت عملکردگرایی و بهبود نظام بودجهریزی اس��ت .در زمینهی
پاس��خگویی بیرونی نیز سیاستهای مختلفی پیشبینی میشود که به دودسته اقدامات
ملی و محلی تقسیم میگردد .ترویج سازوکارهای بازخورد از مشتریان و انتشار نتایج آن
در کیفیت حکمرانی خوب مؤثر اس��ت .این سیاست سخن شهروندان را تقویت میکند،
مقامات مسئول را مجبور به تغییر رفتار میکند و یا حداقل آنها را ترغیب به توجه بیشتر
به مطالبات مردم میکند (میدری .)1385،حکمرانی خوب دارای مش��خصاتی از جمله
بروکراس��ی اداری بهینه و مس��ؤولیت پذیری دولت است .تحقیقات متعدد در کشورهای
درحالتوسعه در خصوص تأثیر همکاری مردم در اجرای سیاستهای اقتصادی نشان داده
اس��ت که بدون همکاری مردم ،اجرای موفقیتآمیز برنامههای پیشرفت ،تعدیل و تثبیت
وجود ندارد( .جعفری صمیمی .)۱۳۸۴ ،البته در کشورهای دارای منابع طبیعی که متعلق
به دولت اس��ت مشاهده ش��ده که به دلیل نقش ناچیز مالیاتها در تأمین درآمدشان در
مقایسه با درآمدهای منابع طبیعی نیاز چندانی به همکاری مردم و همچنین پاسخگویی
نداش��ته باشند .بر اساس مقاله (جعفری صمیمی و صالحانی تالشی )۲۰۱۰ ،این موضوع
در کشورهای صادرکننده نفت -اوپک -تأیید شده است .کندی رشد اقتصادی کشورهای
1. ACCOUNTABILITY

اصالح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

صاحب منـابع طبیعـی و عملکرد بهتـر کـالن اقتصـادی کش��ورهای فقیر از نظر منابع
طبیعی پدیدهای غیرمنتظره در ادبیات توس��عه اقتصـادی بـه ش��ـمار میرود .در قرن
بیس��تم س��وئیس و ژاپن (فقیر از نظر منابع طبیعی) در مقایس��ه با روس��یه (بهرهمند از
منابع طبیعی) عملکرد اقتصادی بهتری داش��تند .اقتصاده��ای نفتی در چند دهه اخیر
با وجود کس��ــب درآمــدهای ارزی فــراوان از رش��ــد اقتصــادی کنــد ،با نوســان
و در مــواردی منفــی برخوردار بودهاند .مثال ،نرخ رش��د  GDPحقیقی س��رانه س��االنه
ام��ارات متحده عرب��ی (طـی دوره  ۱۹۹۸ـ  ،)۱۹۷۳کویت (ط��ی دوره  ۲۰۰۱ـ )۱۹۶۲
و آنگوال (طـی دوره  ۲۰۰۱ــ  .)۱۹۸۵از س��وی دیگر هنگکنگ ،س��نگاپور ،تـایوان به
ترتی��ب  -۴۵/۳ -،۱۱/۳و  -۹۳۶/۰درصد بود و کره جنوبی ـ فقیر از نظر منابع طبیعی ـ 
عملکرد کالن اقتصادی خوبی داشتهاند .از سوی دیگر ،بررسی تجربیات برخی کشورهای
توس��عهیافته هماننـد امریکـا ،اسـترالیا ،نروژ ،س��وئد و فنالند نشان میدهد که آنها از
فراوانـی منـابع طبیعـی بهخوبی بهرهبرداری کردهاند .آنها در کنار صادرات منابع طبیعی
به صادرات فرآوردههای بـا فنـاوری پیش��ـرفته روی آورده و بهتدریج به س��مت صنایع
کارخانهای مبتنی بر دانـش حرکـت کردهاند .بـرای مثال اقتصادهای سوئد و فنالنـد در
گذشـته بهشدت بـه جنگلداری وابسـته بـود .آنها بـا بهرهمندی از دانــش و فنــاوری
توانس��تهاند ضــمن افــزایش ذخــایر جنگلــی بــه صــادرات فرآوردههای مبتنی بـر
فنـاوری پیش��ـرفته مبـادرت ورزنـد .بـ��ه همـین ترتیـب ،نـروژ یکـی از صادرکنندگان
مهم نفت اس��ت که توانسته بودجه دولت را از درآمـدهای نفتـی جـدا سـازد .این کشور
سیاس��تهای اقتصادی مناسبی را برای کـاهش تـأثیر نوس��ـان درآمـدهای نفتـی بـر
اقتص��اد داخلی ،بهرهمندی نس��لهای آتی از نفت و رونـ��ق بخشهای غیرنفتـی اتخـاذ
کـرده اس��ت .بنابراین استفاده از تجربیات کش��ورهای موفـق میتواند رشـد اقتصـادی
سریعتری را برای کشورهای نفتی در پی داشته باشد (یاوری ،سلمانی.)1384،
چگونگی شکلگیری حکمرانی خوب
از هنگام ظهور علم اقتصا ِد توس��عه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم ،سیاستگذاری
توس��عهی اقتصادی به س��ه دوره متمایز قابل تفکیک اس��ت .دوره نخست از پایان جنگ
جهانی دوم شروع میشود و تا اواخر دهه  1970ادامه مییابد .نظریات اقتصاد کینزی دولت 35
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ِ
شکست بخش خصوصی میدانستند که با طرحهای عمرانی دولتی
را عامل تصحیحکنندۀ
و صرفههای مقیاس حاصلش��ده از آن ،فرایند توسعه را تسریع میبخشید .اما شرکتهای
دولتی در عمل نشان دادند که کارایی و انعطافپذیری الزم را نداشته ،در معرض فشارهای
سیاس��ی و تورم نیروی کار ق��رار دارند و اکثریت آنها زیاندهان��د .در دوره دوم و رویکرد
مکتب شیکاگو که به اجماع واشنگتنی معروف شد ،باور به قدرتِ بخش خصوصی و انتخاب
مردم بود و کارآمدی رقابت و قیمتها جای تخصیص دولتی منابع را میگرفت .طبق این
دیدگاه ،بخش خصوصی بهترین نتایج را به بار میآورند و قیمتها بهترین تخصیصدهنده
منابع هستند .هرگونه دخالت دولتی برای تغییر در آنچه بخش خصوصی به وجود میآورد
ضدتولیدی است .نگاه به دولت از «عامل توسعه» تغییر یافت .فرض میشد که نهاد دولت
تحتفشار گروههای همسود ،به دستگاه تولید و توزیعِ افزونه تبدیل میشود؛ پس هر اندازه
دولت کوچکتر شود بهتر است .از آن پس موجی تازه از نظریات و رویکردها آغاز شد .اگر
شعار دوره اول را «دولت ،موتور توسعه» و دوره دوم را «دولت کوچک» بدانیم ،شعار دوره
سوم «حکمرانی خوب» است .درواقع در دوره سوم ماهیت مسئله تغییر یافت ،در دورههای
پیشین مسئله ابعاد دولت (بزرگی و کوچکی آن) مطرح بود ،اما در این دوره ،مسئله کمیت
دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت داده است (میدری و خیرخواهان.)1383،
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شاخصهای اندازهگیری حکمرانی خوب
برنامه توس��عه س��ازمان ملل متحد 1حکمرانی خوب را اعمال قدرت سیاسی  -اقتصادی و
اداری ب��رای مدیریت امور عمومی یک کش��ور در همه س��طوح تعریف میکند .حکمرانی
مشتمل بر سازوکار و فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن شهروندان و تشکلها منافع
خود را ابراز و حقوق قانونی خود را استفاده نموده ،تعهدات و تکالیف خود را ایفا و اختالفات
را با میانجیگری حل نمایند.
در تعریف دیگری از یونسکو  2در سال  ،2002حکمرانی خوب به معنای سازوکارها ،فرایندها
و نهادهایی است که بهواسطه آنها شهروندان گروهها و نهادهای مدنی منافع مدنی خود را
دنبال میکنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمیآورند و تعهداتشان را برآورده میسازند
(م��یدری .)1385 ،همچنین حکمرانی خوب را فرایند تصمیمگیری و اجرای تصمیمها با
1. UNDP
2. UNESCO
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تمرکز بر بازیگران رسمی و غیررسمی تعریف میکنند.

بانک جهانی ،حکمرانی خوب را بر اس��اس ش��ش ش��اخص تعریف نموده و بر اساس این
شاخصها وضعیت حکمرانی خوب را در دوره  2002-1996هر دو سال یکبار و از سال
 2002به بعد بهصورت ساالنه در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده است که این
شاخصها عبارتاند از:
 حق اظهارنظر و پاس�خگویی1؛ بدین مفهوم ک��ه مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه برمردم تأثیر میگذارد مورد سؤال و بازخواست قرار دهد .این شاخص بیانگر مفهومهایی مانند
حقوق سیاسی ،آزادی بیان و تجمعات سیاسی و اجتماعی ،آزادی مطبوعات ،میزان نمایندگی
حاکمان از طبقههای اجتماعی ،فرایندهای سیاسی در برگزاری انتخابات و  ..است.
 ثبات سیاسی و عدم خشونت .2این شاخص به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران آن،درجه احتمال تداوم حیات مؤثر دولت و تداوم سیاستهای جاری در صورت مرگومیر یا
تغییر رهبران و دولتمردان فعلی میپردازد.
 کارایی و اثربخشی دولت 3بیانگر کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شاملمقوالت ذهنی همچون کیفی��ت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری،
صالحیت و شایس��تگی کارگزاران و اس��تقالل خدمات همگانی از فش��ارهای سیاس��ی
میباشد.
4
 بار مالی مقررات بر روی سیاس��تهای ناس��ازگار با بازار تمرکز دارد .سیاستهایی ازقبیل کنترل قیمتها ،عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی و همچنین هزینه وضع قوانین
برای محدودیت بیش از اندازه تجارت خارجی.
 حاکمیت قانون :5میزان احترام عملی که دولتمردان و ش��هروندان یک کش��ور براینهادهایی قائل
هستند که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختالف ایجاد شده است.
 کنترل فساد :6استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی .این شاخصمفهومهایی مانند فساد در میان مقامات رسمی ،اثربخشی تدبیرهای ضد فساد ،تأثیر آن بر
1. Voice and accountability
2. Political stability and absence of violence
3. Government Effectiveness
4. Regulatory quality
5. Rule of law
6. Control of corruption
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جذب س��رمایههای خارجی ،پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و ..

را اندازهگیری میکند.

در این تعریف هر اندازه ویژگیهای مثبت مانند حاکمیت قانون ،پاس��خگویی و اثربخشی
دولت در یک جامعه بیشتر باشد و فساد ،مقررات اضافی و بیثباتی سیاسی و خشونت کمتر
باشد ،حکمرانی در آن جامعه برای نیل به توسعه مناسبتر است.
با وجودی که تمام موارد فوق الزم اس��ت در الگوی پیش��رفت لحاظ شود اما برخی از
آنها نقش مهمتری ایفا مینمایند .برای مثال ،میتوان به ارتباط دولت و مردم اشاره
کرد .پاس��خگویی یکی از چالشهایی اس��ت که دولتها امروزه با آن مواجه هس��تند.
امروزه دولتها بایس��تی نس��بت به خطمشیها و اقداماتشان پاس��خگو باشند .الزمه
دموکراس��ی ،داشتن یک سیستم پاس��خگویــی مناسب است .س��ازمانهای دولتی،
بهوسیله مردم و برای مردم ایجاد میشوند و میبایست در برابر آنها پاسخگو باشند.
رابطه بین دولت و ش��هروندان ،سیستم پاسخگویی را شکل میدهد که بهموجب آن،
س��ازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام میدهند و شهروندان اجازه میدهند که
این وظایف انجام ش��وند ،مشروط بر اینکه پاسخگو باشد .پاسخگو بودن دولت نسبت
به نحوه انجام وظایف عمومی باعث میشود تا سطح اعتماد جامعه به کنشهای دولت
افزایش یافته و مردم بهدرستی واکنش نشان دهند .حکمرانی خوب ،دارای مشخصاتی
از جمله بوروکراس��ی اداری بهینه و مسؤولیتپذیری دولت است .تحقیقات متعدد در
کش��ورهای درحالتوس��عه در خصوص تأثیر همکاری مردم در اجرای سیاس��تهای
اقتصادی نش��ان داده اس��ت که بدون همکاری مردم ،اجرای موفقیتآمیز برنامههای
پیشرفت ،تعدیل و تثبیت وجود ندارد (جعفری صمیمی .)1384 ،البته در کشورهای
دارای منابع طبیعی که متعلق به دولت اس��ت مش��اهده شده که به دلیل نقش ناچیز
مالیاتها در تأمین درآمدش��ان در مقایس��ه با درآمدهای منابع طبیعی نیاز چندانی
به همکاری مردم و همچنین پاس��خگویی نداش��ته باشند .بر اس��اس مقاله (جعفری
صمیم��ی و صالحانی تالش��ی )2010 ،این موضوع در کش��ورهای صادرکننده نفت-
اوپک -تأیید شده است.
عالوه بر این موضوع حاکمیت قانون و مخصوصاً کنترل فس��اد نیز بهعنوان عوامل نهادی
 38که در س��الهای اخیر از آنها بهعنوان اساس��یترین عامل رشد اقتصادی نام برده شده
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اس��ت ،نیز از جایگاه ویژهای برخوردار اس��ت .1باوجودی ک��ه در ادبیات اقتصادی عوامل
تولید در اغلب کتابهای درس��ی همان عوامل س��نتی تولید مانند زمین -کار – سرمایه
نامیده میش��ود ،اما تجربه کش��ورها و عملکرد آنها الاقل از دهه  1980نش��ان دادهاند
که مهمترین عوامل تولید که میتوان آنها را عوامل جدید تولید نامید ،ش��امل دانش و
مهمتر از آن -سرمایه ،اما نه سرمایه فیزیکی و حتی نه سرمایه انسانی (با اینکه آنها نیزمهم میباش��ند) ،بلکه س��رمایه اجتماعی به شکل اعتماد و توانایی کار گروهی و عاری از
هر نوع فساد که نگارنده از آن بهعنوان سرمایه اخالقی نام میبرد ،در پیشرفت اقتصادی
نقش اجتنابناپذیری ایفا مینماید .س��طح باالی فس��اد موجب ناکارآمدی سیاستهای
دولتـی ش��ده و کاهش بازده س��رمایهگذاری و درنتیجه کـاهش رشد اقتصادی را در پی
خواهد داش��ت .در ضـمن ،فـس��اد میتواند فعالیتهای س��رمایهگذاری و اقتصادی را از
ش��ـکل مولد آن بهس��وی رانتها و فعالیتهای زیرزمینـی سـوق دهد و موجب پرورش
س��ازمانهای رعبآوری ماننـد مافیـا شود .فساد گـسترده و فراگیـر یکـی از نشانههای
ضـعف حاکمیــت اســت و عملکــرد ضــعیف حاکمیــت میتواند مستقیماً روند رشد
و توسعه اقتصادی را کاهش دهد .برخــی دیگــر از محققــین معتقدنــد کــه فــساد
باعــ��ث میگردد که هزینههای کاالهـا و خـدمات دولتـی افـزایش یابد و باعث کاهش
رش��د اقتصادی گردد .فس��اد بـا افـزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای آن منجر به
کسریهای بودجه بزرگتر شده و برای دولت اجرای یک سیاست مـالی درست و بیعیب
را مش��کلتر مینماید .وقتیکه فـساد اداری به شکل فرار از پرداخت مالیات مطرح شود،
اُف��ت درآمدهای مالیاتی را به همـراه دارد .بـا کـاهش جم��عآوری مالیات و یا افـزایش
س��ـطح مخـارج عمـومی ،فـس��اد اداری ممکن اس��ت نتایج نامطلوبی را برای بودجه به
همراه داش��ته باش��د (تقوی و همکاران .)۱۳۹۰ ،ایده اصلی نظریه سرمایه انسانی مبتنی
بر این نکته اس��ت کـه سرمایهگذاری در منـابع انسـانی سـبب افزایش توان تولید افراد
و درنهایت ،بهبود رش��د اقتصادی میش��ود .البته ،از نظر تاریخی سرمایهگذاری در منابع
انس��انی به افزایش رشد اقتصادی منجر میشود .اسـمیت و اقتصـاددانان کالسـیک نیـز
بـر اهمیـت س��رمایهگذاری درزمینه مهارت و تخصص نیروی کار تأکید داشتند .چنین
تفکراتی منجر به ایـن ش��ـد کـه در یک تابع تولید ،عالوه بر تعداد یا کمیت نیروی کار،
.1رجوع شود به)Acemoglu.D;Simon Johnson; James Robinson (2004
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کیفیت نیروی انسانی (مانند تحصـیالت رسـمی و آموزش ضمن کار) نیز وارد الگو شود.
بههرحال ،در مطالعـات نـوین رشـد مفهـوم سـرمایه از وضـعیت کالسیک سرمایهگذاری
در تجهیزات و ماش��ینآالت به سرمایهگذاری در منابع انسانی نیز گسترش یافـت(آقایی
و همکاران.)۱۳۹۲ ،
مراد از اقتصاد اخالقی سیس��تمی اقتصادی اس��ت که در آن ضمن اینکه مزایای کلیدی
و نقاط مثبت س��رمایهداری معاصر حفظ میش��ود ،در آن اخالق و از جمله توسعه پایدار
اجتماعی و زیس��تمحیطی نیز موردتوجه قرار میگیرد .ب��ه بیانی دیگر ،اقتصاد اخالقی
تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات موردمطالعه آن است که بعد اخالقی را نیز
برای تبیین بهتر و واقعبینانهتر سیستم اقتصادی (رفتار اقتصادی ،تئوریهای اقتصادی،
سیاستگذاریها و  )...در نظر میگیرد و در پیشرفت اقتصادی نقش اجتنابناپذیری ایفا
مینماید .در سالیان اخیر حتی برای مبارزه با بحران و رفع مشکالت اقتصادی ،غرب با مرور
مجدد علم اقتصاد مبحث اقتصاد بنیانی 1را در دستور کار خود قرار داده است که رأس هرم
آن مبحث اخالقی در اقتصاد میباشد .اما برای پاسخ به این پرسش که چرا اخالق بار دیگر
به دنیای اقتصاد بازگشته است و چرا دیگربار اقتصاددانان بحث اقتصاد اخالقی را به میان
آوردهاند ،باید به مروری تاریخی پرداخت .اقتصاد و اخالق در آغاز رابطهای درهمتنیدهای
داشتهاند .در یونان باستان اقتصاد شاخهای فرعی از اخالق بوده است .اندیشههای ارسطو
در ارتباط با اقتصاد و اخالق بیانگر این واقعیت است .اسکوالسیکها با الهام از اندیشههای
اخالقی ارس��طو و ترکیب آن با اصول مس��یحیت از طریق بحثوجدل س��عی داشتند تا
بهصورت افراطی اخالق موردنظر خود (تلفیق اندیشههای ارسطو و آموزههای مسیحیت)
را به کرس��ی بنش��انند .آدام اسمیت پدر علم اقتصاد و اس��تاد اقتصاد دانشگاه گالسکو از
مدافعان برجس��ته پیوند اخالق و اقتصاد بوده اس��ت .کتاب نظریه احساسات اخالقی وی
سرش��ار از آموزههای اخالقی اس��ت .بامطالعهی این کتاب و تجزیهوتحلیل اندیش��ههای
درهمتنیدهی اسمیت در ثروت ملل و نظریه احساسات اخالقی بهروشنی میتوان به عقاید
اخالقی وی پی برد .پس از اس��میت اقتصاددانانی چون مالتوس و جان استوارت میل به
ترویج اندیش��ههای او پرداختند .بنابراین در طول مکتب کالسیک ،اقتصا د علمی اخالقی
تلقی میش��ده است .نئوکالسیکها با هدف تخصصی کردن علم اقتصاد از سایر حوزهها
1. Foundational economics
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(مانند اخالق) ،زمینه را برای به فراموشی سپرده شدن رابطه کهن اخالق و اقتصاد مهیا
کردن��د؛ درحالیکه قصد اصلی آن��ان مخالفت بااینکه اقتصاد با اخالق در ارتباط اس��ت
نبود ،ولی نظریات آنان عم ً
ال باعث ش��د تا بهتدریج اخالق از دنیای اقتصاد رخت بربندد.
با وجود این ،تا پایان س��ردمداری مارشال بهعنوان مشهورترین اقتصاددان نئوکالسیک،
اقتصاد هنوز علمی اخالقی تلقی میشده است .اندیشمندان مکتب تاریخی و نهادگرایی
به اخالق اهمیت بیشتری میدادند .خالصه اینکه تا اوایل قرن بیستم هنوز شکاف اساسی
بی��ن اقتص��اد و اخالق پیش نیامده بود ت��ا وقتیکه لیونل رابینز با انتش��ار کتاب و ایراد
سخنرانیهایش و با تسلط اندیشههای اثباتگرایانه ،شکاف بین اقتصاد و اخالق تئوریزه
ش��د .برای پاس��خ به س��ؤال فوق بهطورکلی دو دلیل را میتوان بهعنوان دالیل بازگشت
اخالق به اقتصاد در نظر گرفت .نخس��ت ،ناکامی رویکرد مهندسی و مکانیکی به اقتصاد
در حل مشکالت اقتصادی کشورها بهویژه کشورهای درحالتوسعه .دوم ،ژرفنگریهای
حاص��ل در علم اقتص��اد و توجه روزافزون به مباحث روششناس��ی علم اقتصاد(جعفری
صمیمی ،چهرقانی .)۱۳۹۱ ،با توجه به اینکه کش��ورمان یک کش��ور اسالمی است و در
آموزههای اسالمی اخالق نقش مهمی دارند ،لذا الزم است اقتصاد اخالقی که دانشمندان
غربی در س��الهای اخیر برای رهایی از بحرانهای اقتصادی به آن متوس��ل ش��دهاند در
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت مد نظر قرار گیرد.
فس��اد به یکی از مشکالت مهم کشورهای درحالتوسعه تبدیل گردیده است .فساد مالی
قدرت حکومت را در اخذ مالیاتها اجرای هماهنگ و س��ازمانیافته امور و سیاستهای
معقول توس��عه و توزیع مجدد منابع بین گروهها و مناطق مختلف را بهش��دت تضعیف و
درنتیجه توانایی تغییر وضعیت جامعه و اقتصاد بر اساس اولویتهای سیاسی را از حکومت
میگیرد .فس��اد مالی سرمایهگذاریهای عمومی را نیز کاهش میدهد و آنها را بهسوی
بخشهای فاقد بهرهوری -که زمینه اختالس در آنها بیشتر فراهم است -سوق میدهد.
یکی از دالیل عمده در ش��کلگیری فساد اقتصادی در سالها و دهههای گذشته ،وجود
درآمدهای حاصل از فروش نفت است که جزء بزرگی از منابع ملی ایران را شامل میگردد.
ثروت نفت فرصتهای سودآور جدیدی را خلق کرده و در قالب برنامههای توسعهای منابع
اعتباری را به بخشهای مختلف اقتصاد تزریق نموده که این امر فرصتهای سودآوری را
پدید آورده است .از طرف دیگر ،تمرکز قدرت در ایران ،به دلیل همان ساخت بوروکراتیک 41
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در دولت ،سبب میگردد که گروههای ذینفعی حول قدرت متمرکز شکل بگیرند .بنابراین
برآیند این دو نیرو باعث میش��ود که مدیران اقتصادی کشور بهجای تکیه بر خالقیت و
کارآفرینی به کشف فرصتهای موجود بپردازند .در این شرایط ،پدیده رانتخواری و فساد
اقتصادی به وجود میآید.
در کشورهای پیشرفته به علت وجود تکنولوژیهای مناسب در حوزههای مختلف معامالتی
در بازارهای کاال ،پول و سرمایه ،اطالعات در مورد حجم بدهوبستانهای اقتصادی نسبتاً
دقیق است و در این جهت مشکل زیادی وجود ندارد .ولی در کشورهای درحالتوسعه ،از
جمله ایران ،رشد بیشازحد بخش خدمات و بهتبع آن اقتصاد زیرزمینی ،کنترلهای ملی
را کاس��ته است .در این فضاس��ت که موارد و مفاهیمی همچون «فرار مالیاتی»« ،قاچاق
کاال»« ،اجناس تقلبی» و  ..شکل میگیرد.
هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کاال همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده ،اما
دامنه اینگونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است ،تا جایی که در کشورهای
کمتر توس��عهیافته نفوذ طیفهای خاص در برخورداری از امکانات ،ش��رایط فعالیتهای
شفاف را از بین میبرد.
بر اس��اس مطالعات��ی که در زمینه اقتصادی ص��ورت گرفته مهمترین دلیل بروز فس��اد
اقتصادی س��اختار رانتی اقتصاد اس��ت .در حال حاضر ،بروز رانتخواری ،انحصارطلبی و
به دنبال آن مفاسد مالی و اقتصادی ،بهویژه در سطوح مدیریتی ،نوعی تبعیض در توزیع
منابع و امکانات به وجود آورده است.
در حقیقت ،رانت مازاد ارزشی است که در شرایط کمیابی مطلق یا نسبی یک عامل تولید
یا محصول نس��بت به تقاضای بازار ،نصیب عرضهکننده میش��ود و درآمد بادآوردهای را
برای عرضهکننده ایجاد میکند .نکته قابلتوجه در این خصوص آن است که تنها گروهی
خاص به این مازاد ارزش دس��ت مییابد و هر چه عرضهکننده به مراکز قدرت نزدیکتر
باشد ،امکان بهرهمندی آن افزایش مییابد .از اینرو شناخت انواع رانت بسیار حائز اهمیت
است .انواع رانت عبارتاند از:
 )۱رانت اقتصادی ،به معنای تبانی و اس��تفاده از منابع طبیعی ،محدودیتهای بازرگانی،
سیاس��تهای حمایتی ،کنترل قیمتها ،چندگانگی نرخ ارز ،تخصیص بهینههای ارزی و
 42توزیع بودجه و اعتبارات دولتی.
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 )۲رانت سیاس��ی ،به معنای سوءاستفاده از قدرت احزاب و گروههای سیاسی در راستای
توزیع منابع ثروت و قدرت برای کسب امتیازات خاص.
 )۳ران��ت اجتماع��ی ،ب��ه معنای سوءاس��تفاده از موقعیتهای ش��غلی با توج��ه به عدم
صالحیتهای ذاتی افراد.
 )۴رانت اطالعاتی ،به معنای دس��تیابی زودهنگام و انحص��اری به اطالعات اقتصادی در
زمینه سیاستهای پولی ،ارزی ،سهام و...
مشکالت ساختاری و تشکیالتی مبارزه با فساد اقتصادی نیز یکی دیگر از دالیل گسترش
فساد اقتصادی است .به عبارتی ،افزایش نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان
حسابرس��ی ،وزارت اطالعات و ..دستگاههای دولتی بدون ارزیابی بهرهوری این دستگاهها
موجب میشود تنها بودجههای عمومی صرف شود و هیچ گزارش روشنی از این فعالیتها
به دست نیاید.
مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند تشکیل یک مدیریت هوشمند است ،بهطوریکه با تمرکز
همه دس��تگاههای اجرایی ،قضایی و قانونگذاری س��ه بخش بازرسی ،حسابرسی و اعالم
قضایی ویژه مبارزه با فساد
جرم همگام قدم بردارند .بدین منظور ،تشکیل پلیس مالی و
ِ
اقتصادی ضروری به نظر میرسد.
س��طح باالی فس��اد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود .تحقیقات
نش��ان میدهد که فس��اد باعث کاهش س��رمایهگذاری و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی
خواهد ش��د .فساد مالی میتواند فعالیتهای س��رمایهگذاری و اقتصادی را از شکل مولد
آن بهس��وی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی س��وق دهد .فساد گسترده و فراگیر یکی از
نش��انههای ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند روند رشد و توسعه
اقتصادی را رو به تحلیل برد.
با اصالح س��اختارهای س��ازمانی و قوانین این مکان وجود دارد ک��ه تعادل بین منافع و
ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرحوتعدیل کرد .اصالحات ساختاری در
حوزههای��ی چون مالیات ،قوانین معامالت خصوصی و توس��عه پروژههای زیربنایی تحت
مس��ئولیت دولت ،ضروری اس��ت .اصالحات نهادی برای افزایش ش��فافیت و پاسخگویی
بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد .دولتها باید در این راستا در
ایجاد س��اختارهای نهادی موردنیاز رشد عادالنه تردید نکنند .نیاز به تمرکز روی الگوها 43
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و ارزشهای غالب ضروری اس��ت .بهعبارتدیگر ،برای درک کامل چالش فساد مالی باید
فرضیهای که ارزشها و هنجارها را نادیده میگیرد و نتیجه میگیرد که صرفاً منافع افراد
آنان را به س��مت فساد مالی سوق میدهد را کنار بگذاریم .وجود نظامهای شفاف قوانین
و مجازات به همراه اقدامهای جدی میتواند از جمله ارزشهایی باش��د که شخص آن را
محترم میش��مارد .احترام به اینگونه ارزشها حکم حصاری در برابر فس��اد مالی را دارد
(محنت فر.)1387 ،
جهت مبارزه با فساد میتوان به روشهای مؤثر ذیل اشاره کرد.
 -1اصالح ساختار نظام اداری و اقتصادی
 -2مقررات زدایی و خصوصیسازی
 -3احیای اخالق
 -4نظارت بر ثروت ،مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت در بخشهای اداری و اقتصادی
 -5جلوگیری از فساد استخدامی
 -6پاکسازی گروهی و جمعی نظام اداری
 -7ایجاد نهادهای مستقل و دائمی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی
 -8سیاستزدایی نظام اداری و اقتصادی
 -9تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگری
 -10آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی
 -11آموزش مدیران دولتی در مورد فساد اداری و مالی
 -12پاسخگویی در بخش عمومی بخصوص شرکتهای وابسته به دولت
خالصه و نتیجهگیری
هدف تکنگاش��ت حاضر بررس��ی نقش و جایگاه ویژه اقتصاد بخ��ش عمومی و ضرورت
اصالحات اساس��ی در آن بهعنوان محور اصلی الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت بوده است.
برای این منظور نقش شش زیرمجموعه مهم در این ارتباط و چگونگی ارتباط آن با اقتصاد
بخش عمومی و اهمیت و جایگاه ویژه آنها در تبیین الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت با
تأکید بر عملکرد اقتصاد ایران از دهه  1360تا کنون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .این
 44زیرمجموعهها که با یکدیگر نیز عمدتاً ارتباط دارند عبارت بودند از:
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 -1اصالح نظام مالیاتی
-2خصوصیسازی واقعی
 - 3تمرکززدایی مالی و نقش دولتهای محلی
 – 4ضرورت سازگاری تحقق اهداف کوتاهمدت  -میانمدت و بلندمدت
 -5استقالل واقعی بانک مرکزی
 -6حکمرانی خوب و ارتباط صمیمانه با مردم.
با توجه به تجزیهوتحلیل بهعملآمده در نوشتار حاضر در هر یک از موارد ششگانه فوق
در این بخش توجه به نکات زیر الزم است بار دیگر مورد تأکید قرار گیرد:
 -1رون��د درآمده��ای مالیاتی و هزینههای جاری دولت و مخصوصاً نس��بت مالیاتها به
هزینههای جاری دولت در س��الهای  1391 -1365نش��ان داده اس��ت که متأسفانه در
ای��ن زمینه عملکرد اقتصاد بخش عمومی ضعیف بوده و نس��بت ف��وق که هدفگذاری
ش��ده بود به عدد  100درصد برس��د در طول دوره فوق هیچگاه حتی به  50درصد نیز
نرس��یده است .نکته جالبتوجه این است که در هر برنامه اظهار امیدواری شده است که
در برنامه پنجساله بعدی تحقق یابد که هیچگاه عملی نشد و هیچکس هم در این زمینه
پاس��خگو نبوده است .بدیهی است در این ش��رایط عالوه بر انحراف تخصیص درآمدهای
نفتی از امور مولد هزینههای عمرانی به امور غیرمولد هزینههای جاری و حتی استفاده از
استقراض از بانک مرکزی و تلقی مرسوم و نادرست آن بهعنوان نوعی درآمد برای دولت
ریشههای اصلی تورم بلندمدت کشور را به وجود آورده است .واضح است برای برونرفت
از این وضعیت که به نظر نگارنده نقش اساس��ی در الگوی پیشرفت کشور را ایفا میکند،
الزم است با ارائه سیاستهای اجرایی مناسب از طریق آگاه ساختن مردم در مورد نقش
مالیات در توسعه و رونق اقتصاد کشور ،افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی
درآمده��ای مالیاتی بهبودیافته و تعدیالت الزم در هزینههای جاری دولت صورت گیرد.
در این زمینه وجود نظام مالیاتی کارآمد و کارشناس��ان ماهر و وظیفهش��ناس و واگذاری
به ش��کل خصوصیسازی رقابتی برخی از فعالیتهای دولت به بخش غیردولتی میتواند
نقش مؤثری ایفا نماید
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 -2خصوصیسازی به معنی عدم دخالت دولت در اقتصاد نمیباشد .بهعبارتدیگر نقش
دولت الزم اس��ت تغییر نماید تا بتواند پیشرفت اقتصادی را تسریع نماید .دولت در نقش
جدید خود بهجای «ب ّنا» به ش��کل «معمار» ظاهر ش��ده و کلیه موانع بر س��ر راه اقتصاد
بخ��ش خصوصی را برداش��ته و در ای��ن نقش بدون اینکه خود فعالیته��ا را انجام دهد،
اج��ازه ده��د عامالن بخش غیردولتی با بهرهوری بیش��تر و رقابت ب��ا یکدیگر وارد عمل
ش��وند .بنابراین کلید موفقیت خصوصیس��ازی واقعی عنصر رقابت میباشد .بدون شک
این وضعیت از یکطرف باعث کاهش قابلتوجه هزینههای دولت شده و از طرف دیگر با
دریافت درآمدهای مالیاتی از بخش جایگزین شده عملکرد اقتصادی خود و اقتصاد کالن
را بهبود بخشد.
 -3در گسترش تمرکززدایی مالی موفق وظایف تخصیص منابع و توزیع درآمد بهخوبی از
عهده دولتهای اس��تانی و محلی برمیآید .برای مثال شوراهای شهر و روستا باید بهطور
کامل با تسلط فراوان از کلیه خانوارها در حوزه فعالیت خود اطالع داشته باشند تا بتوانند
در موارد ضروری مانند خانوارهای واجد ش��رایط برای یارانه دولت مرکزی را یاری دهند.
بنابراین مش��اهده میش��ود که دولتهای اس��تانی و محلی کارآمد میتوانند در عملکرد
بخش عمومی در اقتصاد کالن و درنتیجه پیشرفت اقتصادی کشور نقش تعیینکنندهای
ایفا نماید .البته الزم است شرایط عضویت در شوراها ،با تأکید بر تخصص و کارایی و تجربه
الزم در مسئولیتها و پرهیز از شیوه قومی گرایی و خویشاوندی ،اصالح شود.
 -4الزم اس��ت وجود یک نهاد کام ً
ال مس��تقل جهت ارزیابی عملکرد برنامههای اقتصادی
تثبیت و یا تعدیل اقتصادی جهت دستیابی به اهداف معین در سه دوره زمانی کوتاهمدت،
میانم��دت و بلندمدت و ارزیابی هماهنگی و س��ازگاری آنها در الگوی اس�لامیایرانی
پیشرفت مورد توجه قرار گیرد .وظیفه مهم این نهاد ارائه گزارشهای دورهای از عملکردها
و تذکر و تشریح ناسازگاریها و ضرورت اصالحات الزم با ذکر نقاط قوت و ضعف هریک
از نهادهای ذیربط میباش��د .پیش��نهاد میش��ود این نهاد مستقل متش��کل از شورای
اقتصاددانان منتخب زیر نظر مقام معظم رهبری و انتخاب ریاس��ت ش��ورا توسط ایشان
 46ایجاد شود.
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 -5بدون ش��ک استقالل واقعی بانک مرکزی به شکل عدم تسلط دولت بر بانک مرکزی
و پاس��خگویی بانک مرکزی برای سیاس��تهای هدفگذاریشده ،ش��رط الزم پیشرفت
اقتصادی است .زمانی استقالل واقعی و جود دارد که رئیس بانک مرکزی بهعنوان مسئول
سیاس��ت پولی و مستقل ،اما هماهنگ با سیاست مالی ،جهت تحقق هدفگذاری تورم و
سایر وظایف محوله مطیع دولت نباشد و با حمایت مجلس و بدون نگرانی از اخراج خود
به دلیل عدم توانایی در انجام وظایف هدفگذاریشده ،به درخواستهای نامطلوب دولت
مخصوصاً در دریافت حقالضرب واکنش مثبت نش��ان ندهد و باعث ایجاد تورم به ش��کل
«یک پدیده مالی» نشود .همچنین نظارت کامل صورت گیرد تا بانک مرکزی بهاصطالح
در «کیک حقالضرب»  با دولت سهیم نشود.
 -6الزم است تأکید شود که بدون همکاری مردم ،اجرای موفقیتآمیز برنامههای پیشرفت،
تعدی��ل و تثبیت و اجرای هر نوع الگوی اقتصادی در دنیای واقعی وجود ندارد .همچنین
الزم اس��ت به ش��اخصهای حکمرانی خوب ،موضوع حاکمیت قانون و مخصوصاً کنترل
فساد همراه با سایر عوامل نهادی که در سالهای اخیر از آنها بهعنوان عوامل جدید تولید
و نقش تعیینکننده رش��د اقتصادی نام برده ش��ده است ،در تبیین الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت توجه بیشتری صورت گیرد.
س��رانجام الزم اس��ت به نقش مهمتر سرمایه اجتماعی و س��رمایه طبیعی در قالب توجه
به محیطزیس��ت و توس��عه پایدار و مخصوصاً س��رمایه اخالقی در کنار سرمایه انسانی و
فیزیکی و کاربرد اقتصاد اخالقی که دانش��مندان غربی در س��الهای اخیر برای رهایی از
بحرانهای اقتصادی و بهبود رشد و توسعه اقتصادی خود به آن متوسل شدهاند در الگوی
ایرانی پیشرفت تأکید نمود.
اسالمی ِ
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