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 اس نادران یتر الکمقدمه د
 )استاد دانشگاه تهران(

 

گسترده دولت ها کردن ینش به موج ملکدر وا ها در  یو دخالت 
ده یالت عدکژه بروز مش یود بزرگ و بوکپس از ر یها دهه

 های موج، یصنعت یشورهاکدر  یدولت یها یگر یتصد
 یشورهاکدر  یالدیم ۹۱84به مفهوم عام آن از دهه  یساز یخصوص

 یرد و به حدکت یشورها سراکر یشروع شد و به مرور به سا یصنعت
پول، در  المللی بینو صندوق  یجهان که بانکع شد ین راهبرد شایا

نده درخواست برنامه کافت یشور درک، از یمال کمکهر  یازا
ل یتعد های سیاستاز  ی)به عنوان بخش یساز یخصوص
 ( داشتند.یاقتصاد

 ین نهادهایاز مسئوالن هم یبعض یهرچند پس از مدت
را  یفراواشنگتن های سیاستتز، یگلیاز جمله جوزف است المللی بین
و  کتحت برنامه بان یشورهاک یط نهادیردند و توجه به شراکه یتوص

 یکیبه عنوان  سازی خصوصیتا امروز  یصندوق را مهم دانستند ول
 یها هیتوص های بستهدر  یاقتصاد یاصالحات ساختار های پایهاز 
 ند.ک یم یین نهادها همچنان خودنمایا یاستیس

در  یاقتصاد یبه مفهوم عام آن شامل آزادساز یساز یخصوص
 یز واگذاریها بوده است و ن یدر انحصار دولت سابقا  ه ک هایی فعالیت

از آغاز تا به  یدولت یراقتصادیو غ یاقتصاد های فعالیتها و  بنگاه
ن امر یرده است. موج سوم اکرا تجربه  یامروز، سه موج اساس

 شود. ین رخ داده است مربوط میبه آنچه در چ مشخصا  
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 یساز یشورها در خصوصک یها یامکنا بعضا  تجربه موفق و 
ه کاست « یساز ین موج خصوصیآخر های درس»تاب که یدستما

انواع  یساز ادهیشورها در پک، تجارب یمسائل نظر طرحعالوه بر 
از  یاقتصاد یدر موضوعات اساس خصوصا  و  ها سازی خصوصی

ن منظر مطالعه یرا مطمح نظر قرار داده است. از ا یکل نظام بانیقب
 دانشجویان ویژه به، محققان و گذاران سیاستزان، یر تاب به برنامهک

 یترک، ارشد و دیارشناسکمقاطع  یتمامدر  یاقتصاد بخش عموم
شورها کمنابع آن و انتقال تجارب  یشود و با توجه به غنا یه میتوص
کامیو  ها کامیابیدر   یراهنما تواند می ،سازی خصوصی های نا

 ران باشد.یمحققان اقتصاد ا یبرا یدیمف
ش از یو قانون مربوط به آن ب 00اصل  یلک های سیاستاز ابالغ 

 یتیمکحا یرد نهادهاکل عملیه و تحلیگذرد. تجز یدهه م کی
ن یاف بکشده در آن، ش یب اهداف طراحیه( و تعقیژه قوه مجر ی)بو

ن در نوع خاص یموفق چ نسبتا  دهد. تجربه  یهدف و اجرا را نشان م
د یتول یت رشد دورقمین و تقویه عالوه بر تضمک یساز یخصوص

از موج سوم  ییگذشته به الگو های دهه یشور طکن یا یمل ناخالص
 یتواند برا یل شده است، میشورها تبدکر یدر سا سازی خصوصی

 های درسز یشور ما نک یاقتصاد گذاران سیاستمحققان و 
 داشته باشد. ای آموزنده

و جوان دانشگاه  فکر خوشد یاز اسات یتر خاندوزکد یجناب آقا
ه به ک اند داشته بر عهدهتاب را کن یت تدویمسئول یعالمه طباطبائ

 یاقتصاد موضوعاتشان بر یو اشراف ا یاجتماع های دغدغهل یدل
 های ساله محصول کمختلف ) یشورهاکدر  یو بخش عموم

از مسئوالن بخش  یکیشان به عنوان یا یق و تالش علمیتحق
بوده است( در  یاسالم یمجلس شورا های پژوهشز کمر یاقتصاد
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شان یا ی. برااند داشتهت دقت را ینش مطالب نهایم فصل و چیتنظ
 یاریتاب ارزشمند کن یه ایشان را در تهیه اکارانشان کو هم

 ق روزافزون دارم.یتوف ی، آرزواند داده
 

 اس نادرانیال
 3192رماه یت، دانشگاه تهران

  





 

 

 
 نگارنده مقدمه

 

 های سالمثل  یساز یخصوصدر دهه دوم هزاره سوم میالدی، 
کلید مسائل اقتصادهای در حال  شاه ۹۱۱4 سال پیش و پس از

روزه پیرامونش مدح و ثنا منتشر  همهو  شود نمیقلمداد توسعه 
آمیز برپا  نیز علیه اجرای آن تجمعات اعتراض روزهر شود،  نمی
کام و نقدهای متفاوت از آن به ، گردد نمی کامیاب و نا تجربیات 

کتب و مقاالت پیرامون  گوش همگان رسیده است، حتی تعداد 
کمتر از دو دهه قبل است یساز یخصوص به  ها ایناما ؛ نیز بسیار 

، به معنای نیست یساز یخصوصمعنای از دست رفتن جایگاه 
و عدم نیاز به شناخت نقاط  سازی خصوصیتثبیت مطلق جایگاه 
 ضعف آن نیز نیست.

شواهدی مثل اعالم دولت ایران برای مرحله بزرگ دیگری از 
که این موضوع  ۹۵۱8ها در سال  سازی خصوصی کی از آن است  حا

کاهش  همچنان بحث زنده برخی اقتصادهاست )حتی اگر بهانه آن 
ر میانه تحریم باشد(. شواهد دیگری نیز برای زنده درآمد دولت د

کارگران بنگاه های واگذار  بودن مسأله وجود دارد مانند اعتراضات 
شان و از دست رفتن اعتبار  شده به عدم پرداخت دستمزدهای

گذاری فالن  که در مسیر وا شرکت یا انتشار اخبار فسادهای مالی 
جا دارد بپرسیم در چنین شرایطی ؛ ها رخ داده است بنگاه

کیفیت و ضوابطی مطلوب است؟  خصوصی سازی با چه مقدمات، 
که سیاست بهبود محیط  اجماع پساواشنگتنیبه لحاظ نظری 

کسب وکار و بزرگ شدن طبیعی بخش خصوصی را جایگزین ایده 
کوچک و  ، محصول تجربیات شمرد می سازی خصوصیدولت 
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بود.  سازی خصوصی ساله چهلعمر آزموده شده در نیمه نخست 
هرچند سیاست  سازی خصوصیشان داد ن آشکارشدهواقعیات 

در نسخه پیشقراول اصالحات  تواند نمیغلطی نیست اما  اساسا  
برای اقتصادهای در حال توسعه جا داشته باشد: تا بسیاری 

 )آن هم با شروط سازی خصوصیمقدمات طی نشود، نوبت به 
میوه  یا و خوردن میوه نارسنخواهد رسید  اجرایی خاص( نهادی و

و عدم به سوء هاضمه بیشتر ، جهاز هاضمه نابالغرسیده برای 
 .انجامد میسیاسی  -اقتصادی های تعادل

که  2444در دهه نخست بعد از سال  سازی خصوصیآخرین موج 
را در  ی اجماع پساواشنگتنیاین مدعا در چین رخ داد، عمدتا  
کتاب به تفصیل به آن اشاره  کرد تأییدتجربه  و ما در فصل دوم 

کرد اکنون و پس از  دهد میشرایط اقتصاد ایران نیز نشان  .خواهیم 
)قانون  سازی خصوصیقانون منجر به  ترین مهمسال از  ۹4گذشت 

 (۹۵8۷قانون اساسی مصوب  00کلی اصل  های سیاستاجرای 
 سازی خصوصیای تری نسبت به پیامده بینانه ارزیابی واقع توان می

گذارشده های شرکت، بهبود بازده ها بخشدر برخی : انجام داد  وا
کارایی به  های شاخصزیادی،  های بخشقابل دفاع است اما در 

، ها بانکمانند  هایی بخشاز قبل شده و در خصوص  تر وخیممراتب 
 های بانککفایت سرمایه یا مطالبات غیرجاری اکثر  های شاخص

کثر خصوصی، بدتر از   های پژوهشدولتی است )مرکز  های بانکا
که ارزیابی تجربه ایران با ۹۵۱۶مجلس،  (. اما به یاد داشته باشیم 

که مدل التقاطی ناشی از طرح  های دشواری خاصی مواجه است 
جزء اخالل در تحلیل نتایج  ترین مهم توان میسهام عدالت را 

 دهه اخیر ایران دانست. سازی خصوصی


