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داد که اگرچه که نشان می کردیم، شواهد متعددی ارایه مجموعهاین  بخش اولدر 

ت واقعی شود ولی درهای بسیار زیاد به مردم عرضه میبا وعدهسازی خصوصیسیاست 

شواهد نشان  یاین همه، همه زندگی سند و شاهدی درحمایت از این ادعاها نداریم. با

ی هابنگاهچنان خیال دارد که شماری از سال جاری هم ایران در دهد که دولت درمی

ه به تر بود که با توجنگرم، زیبندهد. از منظری که من به اقتصاد میکندولتی را واگذار 

مجلس ساله دارد دولت یا  03تقریباً ای این که اجرای این سیاست در ایران سابقه

کردند تا مور میأها گروهی را مآموزی از این تجربهمنظور درسشورای اسلامی به

ی پردازسیاستهای وارده تهیه شود تا مبنای زیان آوردها و احتمالاًگزارشی از دست

آمدها و نتایج، تداوم این سیاست به گمان تازه در این مسائل باشد. بدون ارزیابی پی

یافتن راه  یورزی است نه این که نشانهاندیشه یدر عرصه سریخیره یمن نشانه

هان ج از مشکلاتی باشد که اقتصاد ایران همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر رفتبرون

 ها روبروست. با آن

سازی مختصر، بپردازیم به وارسی مختصات یک خصوصی یادآوریپس از این باری، 

ه چه معنی است کمی توضیح لازم دارد. منظورم جا بدر این« خوب» ، حالا این «خوب»

مدافعان این ای نامهجا این است که حداقل بر اساس باورهای درسدر این« خوب» از 

. یمشابکار با تناقض و ناهمخوانی آغاز نکرده  بتدایاز همان ا عمل کرده وها سیاست

 ست آمده دقیقاً کنیم، دلیلی ندارد که اهداف به دوقتی که کار را درست شروع می

. متأسفانه دیمکرو شواهدش را در قسمت اول ارایه  همان اهدافی باشد که انتظار داریم

دارد. این که در  اطمینانی بیشتری وجودتر است و بیدنیای واقعیت کمی پیچیده

مان گزاره از سر راهمان شماری از این مشکلات را با فرض و پیشهایها و الگوتئوری

م یک نکته است و این که در واقعیت در برخورد به آنها چه باید بکنیم، یک داریبرمی

 دیگر. ینکته

 توان سخن گفت.از چند خصلت می اختصاربهاما، از این مختصات، 
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 احمد سیف 3

 سرعت -الف
است، یعنی،  یکی از وجوهی که باید مورد توجه قرار بگیرد سرعت انجام این کار

معقول انجام بگیرد ولی از سوی ی با سرعت غیرسازاگرچه مطلوب نیست که خصوصی

تب است رتاین امر دلایلی م دیگر لازم است که این کار با سرعت کافی انجام بگیرد. بر

 کنم:که به شماری اشاره می

زمان لازم برای رسیدن به هدف را  طور کلی درست است که سرعت بیشتربه -

 کند.تر میکم

ز روهگرد کردن روزبشوند، عقبمی واگذارکافی  وقتی واحدهای دولتی با سرعت -

 شود.تر میتر و سختدشوار

خصوص در وضعیتی که تغییرات بسیار جدی در جریان است، یعنی، به -

این  ، درآیددرمیاجرا  بهتر کلی یبه عنوان بخشی از یک برنامه سازی معمولاًخصوصی

ی در واقعیت زندگ ینانی مستتراطممشی کلی از بیوضع مهم است که با تعیین خط

سسات با سرعتی معقول از این ؤبندی به واگذاری این مکاست. مشخص شدن پای

 اطمینانی خواهد کاست. بی

ات دولتی به بخش خصوصی با مؤسساگر واگذاری البته بلافاصله اضافه کنم که 

مد هد آشده به دست نخوا بینیپیشزیاد انجام بگیرد، نه فقط اهداف  بسیار سرعت

 باشد. احتمالی اش بسیار بیشتر «منافع»بلکه بعید نیست که در نهایت، ضرر این کار از 

در این چارچوب که است جا برآن تاکید کرده باشم این این خواهم درای که مینکته

تر تحولات اقتصادی باشد و به همین خاطر، گسترده یواگذاری باید بخشی ازیک برنامه

ت که مشوق این سیاسباشیم های دیگر اقتصاد هم شاهد تحولاتی بخش لازم است که در

از  یکیجدید هستند. چون اگر این گونه نشود، بعید است کل برنامه موفق باشد و 

های اقتصاد بعید نیست آمادگی این است که دیگر بخش توفیق همعدمهای این کانال

ل، عین حا ماند. درناروشن باقی لازم را نداشته باشند و دراین صورت موفقیت برنامه 

ولی  دهداگرچه درست است که سرعت بیشتر زمان رسیدن به هدف را کاهش می

شده نادرست باشد، سرعت بیشتر موجب دوری بیشتر از مسیر چنانچه مسیر انتخاب

 زیان بیشتر خواهد شد. درست و درنتیجه ضرر و
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 برابری و منصفانه بودن  -ب
ی تعدیل ه در اغلب کشورهایی که در زیر پوشش برنامهواقعیت امر این است ک

اند، شاهد توزیع بسیار نابرابر ثروت و درآمد سازی دست زدهساختاری به خصوصی

هستیم. این که چنین وضعیتی چگونه پیش آمد به بحث فعلی ما چندان ارتباط ندارد 

 چیست؟ عیتسازی براین وضکه تأثیر خصوصیاست آید این ولی پرسشی که پیش می

آید سازی با اهداف مربوط به عدالت اجتماعی جور در میبه سخن دیگر، آیا خصوصی

یا و  مدتیا خیر؟ مدافعان این استراتژی بر این باورند که چنین هدفی، اگر نه در کوتاه

گرا تنها راه ی بازارهامدت، دست یافتنی است و رفرممدت ولی حداقل در درازمیان در

 دپردازیم که چنین ادعایی فاقبه ارزیابی این ادعا نمی هدف است. فعلاً  رسیدن به این

ارگرا های بازبا رفرم تنها شناسیم کهکشوری را نمی نمونه و شاهد تاریخی است، یعنی

شوند، کشورهای ارائه می هایی که معمولاً به چنین اهدافی دست یافته باشد. نمونه

دوم جهانی تا به همین اواخر اقتصاد مختلط  سالاری صنعتی، از پایان جنگسرمایه

میان  هم در 0303سال اند که در آن نقش دولت بسیار برجسته بود و حتی در داشته

شناسیم، به غیر از ایرلند، که در آن داری کشوری را نمیکشورهای پیشرفته سرمایه

باشد. به  تر شدهبود کم 0693چه در سال آن سهم دولت از تولید ناخالص داخلی از

ی در اخلسهم دولت از تولید ناخالص د اشاره بد نیست توجه کنیم که به عنوان نمونه،

درصد بود ولی متوسط  09جنوبی تنها  یدرصد و در کره 01تنها  0694هندوستان در 

درصد بوده است. در بلژیک با  90، معادل 0669کشور صنعتی در  06سهم دولت در 

 درصد، ایتالیا46441درصد، آلمان  1441درصد، در فرانسه  1045ریش ت، درادرصد 1440

 هم درصد و سرانجام حتی در امریکا 4046انگلیس  ،درصد 9445درصد، سوئد  1046

 0.درصد بوده است 0040

                                                      

، «یشواهد کاربرد :و توسعه سازیخصوصی» ،گرانریچارد یودور و دی برای اطلاعات بیشتتر بنگرید به: 0

. برگردان 401-404، صص 0660آوریل  The Journal of Developing Areasی در نشتریه

استرراژیی ژددل  ساترایی دی  :كردن فقر و فلاكتانیجه پرارزش در کتاب یفارستی این مقاله

 .  شده است منتشر ،0093تهران  ،نشرآگه، گردآوری و ترجمه احمد سیف، عم 
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است. یعنی، به  ای دیگراما، در خصوص کشورهای در حال توسعه وضعیت به گونه 

کینزی از زمان جنگ به این طرف  دلیل در پیش گرفتن کاریکاتوری از اقتصادیات

پولی موجود بسیار چشمگیر است. یعنی  یبخش دولتی در مقایسه با سرمایه یاندازه

تر پولی بسیار بیش یای که در کنترل دولت است از میزان سرمایهارزش کالاهای سرمایه

 یسازی وفادار بماند راهسرعت در خصوصی یگزارهاگر دولت بخواهد به پیش و است

 د:کنزیر عمل  یندارد جز این که به یکی از دو شیوه

ها بفروشد. چنین کاری اگرچه ممکن است مشکل ها را به خارجییا این شرکت -

آمدهای ناگوار سیاسی به دنبال خواهد کمبود نقدینگی را حل کند ولی برای کشور پی

تمال هم وجود دارد حاکمیت ملی دارد، این اح یداشت. گذشته از تأثیری که بر مقوله

های سودآور دولتی باشند و که خریداران خارجی فقط راضی و حاضر به خرید واحد

شود شان باعث بالارفتن بیکاری میکردن ده که تعطیلهای زیاندولت بماند با شرکت

 دولت افزایش یابد. بالارفتن یشود که کسری بودجهشان هم باعث میداشتنو باز نگاه

و  شدن فقررفاه اجتماعی ندارند باعث همگانی یجوامعی که نظام گستردهبیکاری در 

 ثباتی سیاسی خواهد شد. های انسانی، موجب بیشود و گذشته از هزینهفلاکت می

)به  دکنهای بسیار نازل به بخش خصوصی واگذار های دولتی را به قیمتشرکت -

. (کنندا پسندیده و دارند اجرا میان درایران این شیوه رپردازسیاسترسد که نظر می

در ظاهر امر این کاریست که در اغلب کشورها انجام گرفته است. ولی از سویی، منطق 

 یرمایهس اقتصادی و اجتماعی چنین حرکتی معیوب است. یعنی دلیلی ندارد آنچه که با

سوی ای معدود قرار بگیرد. از همگانی تهیه شده است به این صورت در اختیار عده

تر شدن درآمدها و ثروت در دیگر، این هم راست است که چنین کاری موجب نابرابر

د. یک راه کنجامعه ایجاد اختلال  یتواند در امور روزمرهنوبه میشود بهجامعه می

از این وضع این است که دولت به شهروندان اعتبار و قرض بدهد تا  رفتبروناحتمالی 

شده ده در شرکت خصوصیکرنند در این نوع مبادلات شرکت شمار بیشتری از آنها بتوا

ها روشن پرداخت این بدهیاحتمالی این است که باز حلسهام بخرند. مشکل این راه
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ه که اگرچه ب توان مقدار این اعتبارات را تعیین کردعلاوه، با چه معیاری مینیست. به

  0.شودای تورمی مبدل نمیبه فشارهاما کند، در عین حال سازی کمک میامر خصوصی

های دولتی گذاری و تعیین ارزش واحدطور کلی در اغلب کشورها فرایند قیمتبه

اند های تاریخی سخن گفتهگیری هزینهای از بکارآفرین است. عدهمسئلهبسیار دشوار و 

ر وهای ایجاد چنین واحدهایی برای این منظای دیگر نیز خواهان استفاده از هزینهو عده

سیمان را به بخش خصوصی  یخواهد یک کارخانههستند. فرض کنید که دولتی می

 یکنند که اگر قرار باشد یک کارخانهد. دولت و متخصصان محاسبه میکنواگذار 

دولتی ایجاد شود، احداث این  یراز با کارخانهتبا مختصات معلوم و هم سیمان، مثلاً 

نگاه این برآوردها را مبنای تعیین قیمت قرار کارخانه چه مقدار هزینه خواهد داشت و آ

 بخش گذاری شود،به این شکل قیمت اگر این شیوه این است که شکلدهند. ممی

خصوصی به جای خرید یک کارخانه مستعمل، چرا خود به ایجاد آن کارخانه اقدام 

رای ت بتوان از تخفیف قیمهای خود نسازد. البته مینورزد و کارخانه را مطابق خواسته

ه در نگاه خلاف آنچرد ولی تعیین این مقدار تخفیف برتشویق بخش خصوصی استفاده ک

راه فساد و آلودگی عمل هزار و یک کوره و در رسد چندان آسان نیستاول به نظر می

  شود.باز می

واقع در از این وضعیت این است که دولت اگر به رفتبرونحل به باور من، راه

قتصاد معتقد است، باید هدف در ا وریبهرهسازی برای افزودن بر خصوصیاستفاده از 

ها را به طور رایگان در اختیار سازی را به کناری نهاده و واحدآفرینی خصوصیدرآمد

ها در نهایت به همین مردم مردم قرار دهد. واقعیت این است که این واحدها و شرکت

یک از شهروندان، مستقل از سن و وضعیت ، هر، برای انجام این کارتعلق دارد. پس

سال  09بالای  اقتصادی مقدار برابر سهام دریافت خواهند داشت. برای کسانی که مثلاً

دارند این سهام در بازار سهام ]که باید از سوی دولت ایجاد و نظارت شود[ قابل خرید 

سن برسند حق  سال تا موقعی که به این 09و فروش خواهد بود ولی کودکان پایین 

افتد و از سوی خرید و فروش ندارند. به این ترتیب از سویی، بازار سهام به رونق می

                                                      

ایران هم، سهام عدالت که دولت آقای  کار گرفته شد. درههای مختلفی این شتیوه ببه شتکل و شتیوه0 

 .تلقی کردسیاست  ای ازاجرای همینتواند شیوهنژاد درپیش گرفت میاحمدی
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ارد و« دارانسهام»دیگر، همراه با به سن قانونی رسیدن کودکان هر ساله تعدادی از این 

 0.شوندبازار سهام می

ر نقدینگی د اگر دولت این راه را برگزیند در عین حال باید در جهت کنترل مقدار

آور اعتباری د، یعنی، باید با در پیش گرفتن سیاست ریاضتکناقتصاد بسیار جدی عمل 

[ خرید سهامبرای این منظور ] هابنگاهاز اعطای اعتبارات زائد و زیادی به افراد و یا 

مدت، د. چون در غیر این صورت، با افزودن بر مقدار نقدینگی در کوتاهکنخودداری 

واهد آمیز خشود که برای کل استراتژی بسیار مخاطرهای تورمی زیادی پدیدار میفشاره

تواند بخش این برنامه موفق شود، میاد من، چنانچه دولت در اجرای ثمربود. به اعتق

هر واحد  دارانسهام های سرگردان را به سوی کارهای تولیدی سوق دهد.نقدینه

ی این مور ادارهأانه شماری را مدر انتخابات سال دار دیگری،هم مثل هر سهام واگذارشده

های سهامی عام ها به صورت شرکتها خواهند کرد. از نظر حقوقی، این شرکتشرکت

خود  یشدهرسیحسابهای مالی ساله حساباهند شد و بر اساس قانون باید هراداره خو

گذاران احتمالی ایهد. از سویی، اطلاعات لازم برای سرمکننرا برای اطلاع عموم منتشر 

خاطر فشار بازار، ناشی از های ناموفق بهپدپدار خواهد شد و به علاوه مدیران شرکت

های موفق، داران برای فروش سهام و خرید سهام در شرکتکوشش احتمالی سهام

به این ی خود بکوشند. شوند که برای بهبود عملکرد شرکت تحت ادارهمجبور می

رم که تخصیص منابع در اقتصاد بهبود خواهد یافت. اختصاصی کردن بر آن سترتیب، 

های دآمتواند چنین پیسازی به کسانی که مال و اموالی دارند به نظر من نمیخصوصی

های اقتصادی و مالی در زمان با افزوده شدن بر فعالیتمثبتی در پی داشته باشد. هم

ها ا مالیات معقول دریافت کرده و این درآمدهتواند از این فعالیتاقتصاد، دولت نیز می

ها، آموزش و آهن، تسهیلات بندری، فرودگاهها، راه و راهرا برای بهبود زیر ساخت

 د.کنبهداشت و تحقیق هزینه 

  

                                                      

 هاهمان سال درپیش نوشته بودم و  هایدرسالهای از این نوشتته را لازم به یادآوری استت که بخش 0

 در یکی از نشریات تهران چاپ شد. هم
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 كنررل -پ
بسیار مهم است مدیریت مؤثر « خوب»سازی ز اموری که برای یک خصوصییکی ا

پس از واگذاری به بخش خصوصی ویژه به ساختاری وها در طول تعدیل و مفید واحد

ده کننگوییم منظورمان این است که نظام ادارهاست. وقتی از مدیریت مؤثر سخن می

وشید وپاگیر کدر عین سادگی باید مؤثر نیز باشد. اگرچه باید برای حذف مقررات دست

لوب مدیریت را به های مطشده امکان داد تا شیوههای خصوصیو به مدیران این واحد

های واقع مراقب اوضاع باشد که صاحبان شرکتکار بگیرند در عین حال، دولت باید به

ت شود دسنامیده می« لخت کردن اموال»شده به آنچه که در ادبیات اقتصادی خصوصی

ه ها بشدن دارد را نقد کرده با ارسال این نقدینهد، یعنی، هر آنچه قابلیت نقدنزنن

واحد را تعطیل کرده و بر بیکاری بیفزایند. یافتن حد متعارف  خود خارجی هایحساب

کنترل بسیار دشوار است. از سویی باید به حدی باشد که جلوی چنین احتمالی را 

ا واحد ر یبگیرد و درعین حال نباید به آن حدی باشد که به مدیران جدید امکان اداره

گذشته در پوششی جدید ادامه یابد که نقض ندهد. چون اگر قرار باشد که همان روال 

 انداز خواهد افتاد.سازی به دستخصوصی یغرض شده و برنامه

وصی، برای نمونه صهای انحصاری دولتی به بخش خاما در خصوص واگذاری واحد

تر است. یعنی از سویی به خاطر انحصاری پیچیده شرکت تلفن و یا برق و آب، قضیه

ه گونه کآن ها را کاملا آزاد گذاشت که هربه اعتقاد من نباید این واحدتوان و بودن نمی

 یکنندگان که به واقع همهند. چون در آن صورت سر مصرفکنپسندند رفتار می

از سوی دیگر، اگر قرار است این میان بی کلاه خواهد ماند.  جمعیت کشور هستند در

اد های لازم را دید به این بخش انگیزهها نیز به بخش خصوصی واگذار شوند بااین واحد

نین مسئولیتی را قبول کند. راهی که در شماری از کشورها، برای نمونه انگلستان، چکه 

ست. حلی مؤثر نیست. به نظر من این شیوه راهد، نظارت بر این واحدهاشگرفته  در پیش

شده آزادی خصوصی واقع مؤثر باشد و از این واحدهای انحصاریچون اگر این نظارت به

 ریگشان، غیر از یک قشریعمل را بگیرد، پس دلیل به بخش خصوصی واگذارکردن

نظری چیست؟ و اگر این نظارت بیشتر در سطح است و مؤثر نیست که نقض غرض 

کنندگان پروار و پروارتر ات انحصاری خصوصی به ضرر مصرفمؤسسخواهد شد و 
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ادم که مباحث ارائه شده در دفاع از طور کلی، من بر این اعتقخواهند شد. به

آیند و بهتر است در ضمن سازی این واحدها انحصاری به نظر استوار نمیخصوصی

ها را در بخش دولتی نگاه داشت. راهی این واحدها آن وریبهرهکوشش برای بالابردن 

منجر شود، برای نمونه در مالکیت دولت نگاه  وریبهرهکه ممکن است به بالا رفتن 

سازی خدمات ارائه شده و یا توزیع برق آهن یا تولید برق و خصوصیداشتن سیستم راه

توانند با نظارت دولت های خصوصی میآهن برای نمونه، واحداست. یعنی، در مورد راه

نقل ارائه نمایند. ودر امور مربوط به امنیت مسافران، بین مناطق مختلف خدمات حمل

ها به دولت حق مناسبی برای ها و ایستگاهریل یبرای ادارهها باید البته این شرکت

استفاده از این امکانات بپردازند و دولت نیز طبق قانون باید موظف باشد که حداقل 

د. از سویی، کنی این درآمدها را برای بهبود امکانات در همان بخش صرف بخش عمده

وط امور مرب نظارت مؤثر دولت برکنندگان خصوصی خدمات، در صورت رقابت بین ارائه

کنندگان خواهد بود و از سوی دیگر، دولت نیز با استفاده از به امنیت، به نفع مصرف

تواند در راه بهبود این امکانات قدم بردارد. ها میهای ناشی از این نوع واگذاریدرآمد

واقع  در – تر است که همه این نوع خدماتتوان و حتی به نظر من معقولالبته، می

چنان در دست دولت باقی بماند.  باقی ماندن این واحدها که هم -انحصارهای طبیعی

توجهی دارند به دولت اجازه خواهد مؤثر و مفید توان سودآوری قابل یدر صورت اداره

اش به بهبود سازیهای خصوصیداد که برای بالابردن احتمال موفقیت دیگر برنامه

 .فیت آموزش و بهداشت و حتی مسکن در جامعه بپردازدها، بهبود کیساختزیر

« خصوصی کردن»بهترین حالت  کید شود این است که درأآن چه که باید روی آن ت

ی امان حپردازسیاستکار برای رسیدن به اهداف مشخصی است که  یتنها یک شیوه

 ارزیابی شود. « هدف»آن دارند و نباید به عنوان 

و در  دشکردن ارایه یک بررسی کلی از فرایند خصوصی ،ایمچه تاکنون گفتهآن در

خواهد با استفاده از سیاست راستی میم که اگر دولت ایران بهیجمله متذکر شدآن از

کرد اقتصاد ایران بپردازد باید از هدف واگذاری اموال دولتی، به تصحیح عمل

ی بین مردم ایران تقسیم تساورایگان و بهدرآمدآفرینی دست بردارد و این اموال را به

یات چنین سیاستی باید در عمل و با توجه به مختصات ایران تعیین زئکند. البته ج



 (4شده )گزارش یک سرقت ازپیش طراحی 01 

یم از دانو این را هم می 0دانیم که دولت ایران چنین خیالی نداردمی همه،د. با این کر

خیزهای فراوانی وهای مختلف با افتکنون، دولتهاشمی تاآقای  جمهوریزمان ریاست

ولی  هاشمی، برای نمونه،آقای یدوره در ند.کند این برنامه را در ایران اجرا کوشیدن

ای ناموفق بود به حدی که دولت کنندهطور مأیوسهایی که انجام گرفت بهواگذاری

 تر ادامهبا این وصف، اجرای همان سیاست را در ابعاد گستردهمجبور به توقف آن شد. 

د که به آنها خواهیم رسید، در کلیت خود شواهدی موجو یدادند که براساس همه

ست د اند.اقتصادی مملکت را به مخاطره انداخته یآیندهی موفقی نبوده و حتی برنامه

کسب درآمد برای  رسد کهبه نظر می کردن همخصوصی یترین انگیزهبر قضا، عمده

چه که در اند در آنباشد ولی این که تا چه حد در این راستا موفق عمل کردهدولت 

 های بعدی خواهد آمد روشن خواهد شد. نوشته
 

                                                      

 ولی ه استدرستت بود و آقای روحانی های آقای رفستنجانی و خاتمیی دولتالبته این نکته درباره 0 

بودند که  حت ندارد. یعنی ایشتتان برنامه ستتهام عدالت را در پیش گرفتهی آقای احمدی نژاد صتتدرباره

  شنویم.ی این سهام خبرهای زیادی میاین روزها درباره


