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  1*حسن شکوه

  چکیده

امنیت اقتصادي در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی مراد از امنیت اقتصادي 

اي دیگر حضور قدرتمند  عدههاي قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش،  را تأمین هزینه

دانند. امنیت اقتصادي در هر کدام از  می الملل و یا مرتبط با ژئواکونومی در اقتصاد بین

هاي اقتصادي به بخـش   سازي و واگذاري بنگاه این معانی ارتباط نزدیکی با خصوصی

 ار بـه عنـوان  چرا که در هر کدام از این سه نظر بر اصالح سـاخت  ؛مردمی اقتصاد دارد

شـود. در   فرایند اساسی در افزایش قدرت اقتصادي و تأمین امنیت اقتصادي تأکید مـی 

این فرایند اصالح ساختار یا افزایش نقش بخش خصوصی یا مردمی اقتصـاد، کـاهش   

ها و  هاي اجتماعی، مشارکت فعال و نهادي گروه وري به ظرفیت هزینه و افزایش بهره

ظارت دولت بر آن، الگوهاي واگذاري و نحـوه  طبقات اقتصادي در فرایند واگذاري، ن

ثباتی اقتصادي و کاهش یا افزایش  تأثیر جدي بر ثبات و بی ،الملل تعامل با اقتصاد بین

  قدرت اقتصادي و به دنبال آن امنیت اقتصادي دارد.
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  مقدمه

هاي تاریخی از ارکان اصلی امنیـت جامعـه    هاي اقتصادي و رونق آن در همه دوران فعالیت

روابط اقتصاد  ،اطالعاتآوري و  فن راهی اقتصاد آزاد و هم جدید با توسعه هبوده است. در دور

هـاي   سازي و واگذاري بنگاه خصوصی ،در این شرایط تر شده است. و امنیت پیچیده و گسترده

گذار است  ثیرأاز چند جهت بر امنیت اقتصادي ت ،ها و نحوه اجراي آن سیاستاقتصادي دولتی، 

هاي دولتی بر  سیاست واگذاري بنگاهثیر أتدر واقع این مقاله  کند. و کم و کیف آن را تعیین می

نقـش   ،و کـم وکیـف آن   رابطه دولت و جامعهگیري  شکلاز نظر چگونگی را امنیت اقتصادي 

، نقش با توجه به نیازهاي اقتصادي جامعهاین و چگونگی ایفاي  دهی سامان ،نیروهاي اجتماعی

الگـوي حـاکم بـر فراینـد واگـذاري       ،هـاي واگـذاري)   شرو ،(قوانین، عـرف  هاي نهادي رویه

چگـونگی   ،در نهایـت و  هـاي اقتصـادي   دهی به ساختار درونی بنگاه شکل ،هاي اقتصادي بنگاه

اجراي این سیاسـت مـورد مطالعـه     و بعد ازدر حین را آن  ثیراتتأ و الملل تعامل با اقتصاد بین

سـازي در ایـران    فرایند خصوصیبه صورت مصداقی شود  این مسیر سعی میدر دهد.  قرار می

  گیرد. قرار و ارزیابی طی سه دهه گذشته به همراه شواهدي از سایر کشورها مورد بحث 

  

  امنیت و اقتصادنسبت نظري الف. 

در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل طرح است. اقتصاد سیاسـی   صادتاقنسبت نظري امنیت و 

یند رابطـه میـان اقتصـاد و    ابر ،دهد. بنابراین چگونگی پیوند میان دولت و جامعه را توضیح می

مین امنیت و افـزایش  أکارکرد اساسی اقتصاد سیاسی ت ،سیاست باید امنیت باشد. به کالم دیگر

سه مکتب متعـارض در اقتصـاد سیاسـی و     ،شته تا به حالاز گذقدرت ملی و توزیع آن است. 

هـا و   ارزش وجـود داشـته اسـت.    شیوه تولید ثروت یعنی مرکانتیلیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم

ـ    در جهت برطرفبیش از دیگران اهداف لیبرالیسم  جـایی کـاال،    هکردن قید و بنـدها بـراي جاب

ـ     بوده ،مسرمایه، خدمات، نیروي انسانی و رفع نیازهاي مرد ثیر أو امنیـت اقتصـادي را تحـت ت

صورت تجزیه و تحلیل  چهارامنیت اقتصادي دست کم به  ،. بر این اساساست هقرار دادخود 

شده است. اول قدرت اقتصادي به عنوان پشتوانه قدرت نظامی، دوم قدرت اقتصادي به عنـوان  

مین رفاه اقتصادي و کاهش جنگ و هاي اقتصادي، سوم تأ اعمال مجازاتابزار نمایش قدرت و 
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ـ  ،در ایـن رونـد  . بحث ژئواکونومیک مو چهار اثر توسعه وابستگی متقابل منازعه بر تـدریج  ه ب

بیشتر امنیت  معموالً ،در گذشته تر شده است. و کاملیافته تغییر مفهوم و تصور سنتی از امنیت 

امنیـت بـه صـورت     ،در این قالب گرفت. می گرایی مورد توجه قرار چارچوب نظریات واقع در

امنیت ملی ارتباط نزدیکـی بـا   و  شد مین میأآسیب، ت أسلبی و با کنترل یا حذف تهدید و منش

در بـا ایـن وجـود     ).18-10 :1380لیتل، (مک کین و داشتقدرت نظامی  ومفهوم دولت ملی 

آدام کـه   طوريه ب نبوده است،جدا از قدرت اقتصادي به طور کامل  نظامیقدرت اي  دورههیچ 

(مک  داد اسمیت در کتاب ثروت ملل رابطه بین دفاع و ثروتمندي را مورد بحث و بررسی قرار

امنیـت حالـت    ،به تدریج که نقش اقتصاد در امنیـت افـزایش یافـت    ).185 :1380،تلیل و کین

فی نفسه یک موضوع امنیتی را بوزان خوشبختی و سالمت شهروندان  ایجابی پیدا کرد. چنانچه

این موضوع معطوف به موضوعاتی چون فقر، سطح بهداشت، سطح اشـتغال  از نظر او . داند می

ـ با تحوالتی کـه   ).88 :1388(شیهان،  و ثبات کلی اقتصادي و سیاسی است در اثـر  تـدریج  ه ب

 و تصاديشدن اقتصاد و سیاست اتفاق افتاد، همچنین به خاطر درآمیختگی موضوعات اق جهانی

در چنـین  . رنگتـر شـد   پرامنیت ایجابی و فراملی بعد مسائل اجتماعی،  سیاسی با موضوعات و

هاي  کااليو صادرات هاي فرهنگی با استفاده از تولید  گسترش و تقویت ارزشحتی  ،شرایطی

تولیـد،  زار ، صاحبان ابآن گونه که مارکس گفته بود .استامنیت ساز  زمینهو با کیفیت هزینه  کم

داري بـا توپخانـه خـود کـه      سـرمایه  ،از نظر مارکس د گرفت.ندست خواه تولید فکر را نیز در

  همان تولید کاالهاي ارزان است، عاقبت دیوار چین را فتح خواهد کرد.

اولویت مسائل اقتصادي و ، شدن و جهانی وابستگی متقابل پیچیدهشرایط در  ،بر این اساس

 نیازهاي اقشار مختلف اجتمـاعی، مین أت ،آوري نوین، رفع بیکاري و فقر رفاهی، دستیابی به فن

از ابعـاد مهـم   سـازي   از طریق خصوصیهاي اقتصادي و اصالح ساختار اقتصادي  درمان بحران

جهانی است. امنیـت ملـی مـاهیتی    امنیت و بستري براي تقویت قدرت کشور در سطح ملی و 

اجتمـاعی در داخـل و    -يارتباط نزدیکی با تحـوالت اقتصـاد   ووجهی و سیال پیدا کرده چند

لپین، کاکس و کاتزنشتاین یسیاسی چون گ  محققان اقتصاد بر این اساس، .الملل دارد اقتصاد بین

داخلی با نحوه حضور، عملکرد و همچنین اعتبار  1پیوند نزدیکی میان ساختار اقتصادي سیاسی

                                                                                                                                                
ثیر این موضوع بر مدیریت منـابع در درون  أمنظور از ساختار رابطه میان دولت و بخش خصوصی همچنین ت .1

  وري است. هبنگاه اقتصادي و افزایش بهر
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ین پیوند و ارتباط ا. )45 :1387(گیلپین، قائلندالملل  بیندر اقتصاد سیاسی  اقتصادي یک کشور

اندازه  ،سیاسی ملی ساختار اقتصادثر از أالملل مت اقتصاد بیننظام که به این معنی  ،دوسویه است

رابطه میان دولت و  ،در این جهتکند.  مشخص میرا  اقتصاد داخلی و قدرت اعتبار ،و کیفیت

یـافتگی و مشـارکت    سـازمان  ساختار تولیـد،  ،در اقتصادو کیفیت نقش هر کدام و سهم  جامعه

جلب سرمایه خارجی، بسیج سـرمایه و امکانـات   و متعهدانه نیروهاي اجتماعی،  ل، عادالنهفعا

هـاي   آوري فـن تقویت خالقیت و  ،در بازارهاي جهانی از طریق افزایش تولید داخلی و حضور

  گیرد.  جدید، در این پیوند شکل می

کاهش حجم دولت از طریق نظریات نئولیبرال بر اساس شدن  الملل، جهانی در سطح بینبنابراین 

که عـالوه بـر تغییـر روابـط      شدهتبدیل اجتماعی  يفرایندبه ، بنگاههاي اقتصادي سازي خصوصیبا 

هاي جغرافیـایی را کـه بـر روابـط اجتمـاعی و اقتصـادي سـایه         بند تولید و ساختار اقتصادي، قید و

سازي و  خصوصی این موضوع که کاهش دخالت دولت و در عین حال،. برده استافکند از بین  می

از  ،در این راستا. قرار دارداي از ابهام  در پرده ،شود باعث ایجاد جهانی امن می ،بندها و رهایی از قید

خصوصـی  بخـش   سـرمایه نقش و کیفیت  ،بنگاههاي اقتصادي واگذاريمسائلی مانند روند  یک سو

از  و امنیت ملـی دارد اقتصاد سیاسی و ثیر جدي بر أت هاي پولی و مالی، سیاست و داخلی و خارجی

نـد  شـرایط جدیـد بـه مان    همچنین و سازي به لحاظ دستیابی به اهداف خصوصینتایج  ،سوي دیگر

و ارتبـاط آن بـا   سازي  در فرایند خصوصی ،آوري اطالعات هاي مالی به وسیله فنبازارشدن  یکپارچه

  قیمت نفت و طال از بار امنیتی بسیار زیادي برخوردار است. 

در و اطالعـات   هـا  اسـت. گـردش عظـیم داده   و قدرت سرچشمه جدید ثروت فرایند این 

قبـل و   دهی اجتماعی سازمان سرمایه، هاي اقتصادي در بازار واگذاري بنگاه جایی و هجاب فرایند

تهدیـدات   هـا و  و فرصـت الملل را دگرگـون   اقتصاد بین اقتصاد ملی وارتباط ، بعد از واگذاري

ارهاي مبتنی بر باز هاي اقتصادي نظریه ،جهانیمالی . عمق بازارها جدیدي را تعریف کرده است

دالر  147اي  قیمت نفت به بشکه. افزایش )76: 1385(آلبرتس،  ملی را دچار تردید کرده است

ـ  و داللی و فرار سرمایه از بازار سـهام  بازي و گسترش بورس 2007و  2008 هاي در سال ه و ب

داشت و ثیري که بر بازار سرمایه در کشورهاي مختلف أو تنفت کاهش شدید قیمت  ،دنبال آن

در ارتباط نزدیـک بـا   مثال ارزشمندي در این زمینه است. این فرایند  ،تداوم بحران ناشی از آن

  . استهاي اقتصادي  واگذاري بنگاه
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 از جملـه بـا مسـائلی   بـه صـورت متقابـل     عرصه اقتصـادي  در امنیت ملی ،لصیفابا این ت

و نحوه تعامل این نیروها بـا فراینـد    بندي نیروهاي اجتماعی صفثیر آن بر أت ،سازي خصوصی

آوري و حیـات   گذاري اقتصادي، نوآوري در  فن سیاست و زمامداري سیاسیکارایی ، واگذاري

نـوع مالکیـت و روابـط اجتمـاعی تولیـد اعـم از        ،بـدین ترتیـب   است.ارتباط در ایدئولوژیک 

گذاري اعـم از داخلـی و خـارجی، مسـتقیم و غیـر       سرمایهاهداف و نوع  ،خصوصی یا دولتی

اصـلی   بخش به این روابط، از عناصـر  دهنده و مشروعیت نهادهاي ثباتنوع فنآوري و  ،مستقیم

تمام این عوامل با کم و کیف واگـذاري   .)156 :1388مون،  (آزر و استعرصه این امنیت در 

  .یح آنها خواهیم پرداختضکه به تو دندارنزدیک بنگاههاي اقتصادي ارتباط 

دهـد،   آنچه در گام اول موضـوع اصـلی ایـن مقالـه را تشـکیل مـی       ،با توجه به این مقدمه

بـا هـدف    توصیف و تبیین چگونگی ارتباط میان واگذاري مالکیت بنگاهاي اقتصـادي دولتـی  

 يدر عرصـه اقتصـاد  و امنیت اقتصادي در عرصـه ملـی اسـت. در ایـن راسـتا       اصالح ساختار

بـراي افـزایش   سـاز   تحوالت تاریخاصالح ساختار اقتصادي از با هدف سازي بازار سرمایه  آزاد

گیري واقعیت نظام اقتصادي جهـانی در اواخـر قـرن بیسـتم      بوده است. شکلقدرت اقتصادي 

گذاري براي  حاکی از این است که بخش خصوصی به ویژه سرمایه خارجی منبع اصلی سرمایه

متناسـب  بخش خصوصی در اقتصاد ملی رود. بنابراین افزایش سهم جامعه و  رشد به شمار می

  .مین امنیت اقتصادي استأتو به معناي افزایش رونق  با ساختار اجتماعی

سیاسـی یـا دولـت     میان اقتصاد در مفهـوم اجتمـاعی آن بـا سـاختار     پویا تناسب و معادله

 هـاي  امنیت اقتصادي و یا عدم آن شود. بـر اسـاس نظریـه   افزایش قدرت و ساز  تواند زمینه می

همچنین بر اساس نظریات دانشمندان مسـلمان   و گرا اقتصاد سیاسی مارکسیستی، لیبرال و نهاد

ساختار  دهی به شکل در کننده کلیدي و تعیین اي رابطه دولت و اقتصاد رابطه ،چون ابن خلدون

هاي کـالن اقتصـاد ملـی     کننده بسیاري از شاخص تعیین ،ی اقتصادي است. نوع ساختاریو پویا

فضـاي کسـب و کـار     هاي اصلی کننده شاخص ها و نهادهاي اقتصادي که تعیین سیاستاست. 

گیـرد. هـر انـدازه فضـا بـراي       ثیر متقابل بازار و دولت شـکل مـی  أاساس کیفیت و ت است، بر

رسـمی   هاي رسمی و غیـر  ثیرگذاري هدفمند بخش خصوصی و مردم در قالب نهادها و رویهأت

 ،گـذاري جدیـد   فراهم باشد، به همان اندازه فضا براي سـرمایه یافته  سازمان يها بومی و تشکل
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مین امنیت اقتصـادي و افـزایش   أت ،نتیجه تولید و در آوري، تقویت ساختار رونق خالقیت و فن

رابطه میان دولت و جامعه و دولت تعدیل اصالح ساختار و  ،آید. بنابراین قدرت ملی فراهم می

  باعث ایجاد تعادل در اقتصاد سیاسی است.  ،به نفع جامعهو بازار 

هاي اقتصادي به بخش خصوصی باعـث   ، واگذاري فعالیتنئولیبرالیسم انداز نظري در چشم

افزایش رقابت، کاهش انحصار،  کاهش حجم دولت، هایی مانند شود اقتصاد ملی به شاخص می

اصالح الگـوي   اشتغال،وري،کاهش تورم، توسعه صادرات، ایجاد  توسعه خالقیت، افزایش بهره

مصرف، کاهش فساد و افزایش شفافیت، کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و قاچـاق کـاال دسـت    

ظ شـکلی بـه   این شرایط به مفهوم اصالح ساختار است که بـه لحـا   .(Milee, 2008 :20) یابد

رشـد و   ،قدرت و امنیت اقتصادي باشد. بر این اسـاس موتور کننده  مینتواند تأ بهترین وجه می

توسعه در مرتبه اول اولویت قرار دارد و توزیـع عادالنـه درآمـد در زمـره اهـداف اولیـه قـرار        

وري در بخش دولتی کمتر از بخـش خصوصـی    اصل بر این است که کارایی و بهره گیرد. نمی

شود که منابع به بهترین  به ویژه در بازارهاي کار و سرمایه مانع از آن می ،است و دخالت دولت

  ). 5: 1388 (عباسی، هاي اقتصادي توزیع شود میان فعالیت درکل ش

قدرت نظامی  زمان با تسلط بر هم ،انحصار اقتصادي و افزایش دخالت دولت ،بر این اساس

چیزي که است. و فساد سیاسی اجتماعی  عدم بلوغ و اعتمادي به جامعه به منزله بی ،و سیاسی

 عدم بلوغ ساختار اقتصاد سیاسی داخلی ریشه درنئولیبرالیسم کمتر به آن پرداخته این است که 

هـا و طبقـات اجتمـاعی در چـارچوب      هعوامل تاریخی، تحوالت اجتماعی، عدم استقالل گرو

 .اسـت نقش عامل خارجی مانند جنـگ و اسـتعمار   ناشی از  ودارد هاي بومی  فرهنگ و ارزش

استفاده طبقه حاکم از قدرت سیاسی و نظـامی در راسـتاي   ء ناشی از سو همچنین این موضوع

ـ      هایی  و گروهافراد مین منافع اقتصادي أت د. نـ ت را نداراسـت کـه تـوان حضـور در بـازار رقاب

و  شرط تحقق نظارت نهـادي  1یافته نیروهاي اصیل اجتماعی مشارکت فعال و سازمان ،بنابراین

بـه جـاي    ،با این فرضاست. سازي  خصوصی از جمله ،گذاري اقتصادي سیاست فرایند اجراي

  کردن اقتصاد صحبت کرد.  مردمیاز سازي باید  خصوصی

                                                                                                                                                
  .وابسته مطرح استفکري  داري یا روشن می چون سرمایهمفاهی ،. در مقابل نیروهاي اصیل اجتماعی1
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  هاي اجتماعی ظرفیت اصالح ساختار اقتصادي وب. 

ا یـ دیگر نزدیک بـوده و  یک مانند قوه مقننه و دولت باحاکمیت هاي مختلف  ارتباط بخشهرچه 

اصـالح  بـراي   گیـري قـوانین   خوانی نداشته باشند، شـکل  نیروهاي اجتماعی همتنوع ساختار آنها با 

گسترش  عدالتی و بی فساد ،روند تخصصی نداشته و انحصار هاي اقتصادي واگذاري بنگاهساختار و 

کارگیري سرمایه شخصی در ه وجود توان کارآفرینی و ببه معناي ظرفیت اجتماعی  در اینجا یابد. می

رسـمی   هاي کاذب مانند داللی ارز، طال و ساختمان یا بازارهاي غیر و نه در فعالیتتولید و خالقیت 

بـه  وجود و تربیت کارشناسان و کارگران متخصـص و داراي مهـارت الزم    ،زمان و هم (ربا) سرمایه

سازي و گـذار بـه    است. حضور نیروي کار قوي و با مهارت در فرایند خصوصیعنصر حیاتی  مثابه

از  هاي صنعتی و کارگري مستقل، قوي و آگـاه،   ز طریق اتحادیها دهی آنها یشرفته و سازمانپاقتصاد 

سـازگار  و نیازهـاي جامعـه   است که برنامه تعدیل ساختاري را بـا واقعیـات    يصراترین عن ضروري

ـ  هاي پولی و مـالی دارد.  اي بر اقتصاد کالن و سیاست کننده ثیر تعیینأظرفیت اجتماعی ت کند. می ن ای

داري مـالی و   سـرمایه  بنـابراین،  .نیسـت  مفراهدر کشورهاي در حال توسعه در بسیاري موارد عامل 

  گیرد. تجاري جاي کارآفرینی را می

 ،ایـن اسـت کـه در مرتبـه نخسـت     و آن شود  در اینجا عامل دیگري وارد این معادله پیچیده می

وابسـته بـه گسـترش     آنم با توزیـع عادالنـه و خودکـار    أتو ،پویایی و خالقیت و تداوم تولید ثروت

بایـد   بخش مردمی اقتصاد است. طبیعی است که بازارجویی  مشارکتبازار و  مستقل عملیات نهادي

وجـه دیگـر امنیـت     ،بنـابراین بومی شکل گیرد. مشروع رسمی  در چارچوب نهادهاي رسمی و غیر

در واگـذاري بنگاههـاي   یافتـه   سـازمان  عالوه بر وجود بخـش قـوي مردمـی و مشـارکت    اقتصادي 

 بـومی باشـد.   هویت و ها رویهنوسازي ن دو اقدام محصول و در چارچوب این است که ایاقتصادي 

هـاي   دهـی فعالیـت اقتصـادي گـروه     هویت بومی باید انگیزه، مشروعیت و سازمان ،به عبارت دیگر

و  ژي ایـدئولو باره اي در بدون نظریه ،گوید میطور که داگالس نورث  آن .سازي کند زمینه اجتماعی را

بـر و   زمـان  این روند معمـوالً  البته ).24 :1379 (نورث، نظام اقتصاد سیاسی ناقص است ،مشروعیت

  .  بیانجامدساز  به تقلید ناهمممکن است و در نهایت  م استأبا پیچیدگی زیادي تو

 دراصـیل   نیروهاي اجتماعیو افزایش نقش ایجاد و ظهور بخش خصوصی و مردمی  ،در عمل

شود، نیست. در این ارتباط عدم اسـتفاده   به سادگی و آسانی که در نظریه مطرح می ،اقتصاد اجتماعی

عـدم تـالش    وسـازي بـومی    پـردازي و مفهـوم   نظریه فرهنگ ملی، خألکننده  تشویقهاي  از ظرفیت
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رابطـه دولـت و جامعـه و    منجر بـه انحـراف در   بخش مردمی قوي و تربیت در ایجاد  جدي دولت

 ،استقالل و پویایی اقتصاد اجتماعی است ،نقطه حرکتاینجا شود. در  اقتصادي اجتماعی می ساختار

ح ســاختار و الاصــبــراي و آمــاده  خــش خصوصــی فعــالروابــط اجتمــاعی کــه بیعنــی وجــود 

 عرصـه اقتصـاد   بیمـار در اجتمـاعی  تشـخیص روابـط    ،بنـابراین . دهـد  پرورش میسازي  خصوصی

بـومی  بخـش   مشروعیت اساس منابع برپردازي  نظریه گذاري اقتصادي با و هدایت سیاستی اجتماع

نظریـه و عملکـرد    ،هاي اقتصـاد اجتمـاعی   ظرفیت ،در واقع منیت اقتصادي است.اپیشینی از عناصر 

مباحثی مانند رابطـه میـان دولـت و     ،در این چارچوب کند. هاي اقتصادي را تعیین می واگذاري بنگاه

 ثـروت،  عـدالت،  کار، تعهـد،  مفاهیمی مانندالگوي توسعه،  اخالقی،، جایگاه اصول مذهبی و جامعه

اخـتالف میـان نیروهـاي     هـاي تجـارت خـارجی، موضـوع     آفرینی، سیاست کاریا داري  فقر، سرمایه

است و موضـوع  رشد اولویت با لیسم لیبرا نظریه نئودر چنانچه  باید تعریف شوند.که است اجتماعی 

ال اصـلی ایـن   ؤاما در بسیاري از کشورها از جملـه ایـران سـ    ،گیرد عدالت در مرحله بعدي قرار می

داري  توان هم بخش خصوصی را تقویت کرد و هم مانع تقویت روابـط سـرمایه   است که چگونه می

  ). 29 :1385(آملی، ؟در جامعه شدهاي فرهنگ بومی  و ضعف رویه حد و مرز بی

، در صـورت  گـذاري خـارجی   بـه ویـژه در ارتبـاط بـا سـرمایه     هاي دولتـی   واگذاري بنگاه

در صـورت نبـود بخـش    غه دولبه عمل کنـد.  تیتواند به مانند  ها می ساخت زیراین نبودن  فراهم

هاي خصوصی  سرمایهشود.  گذاري خارجی احساس می نیاز به سرمایه ،و متعهد خصوصی قوي

کشورهاي جهان سـوم ایـن    هاي واگذارشده در و خارجی از طریق خرید سهام شرکت داخلی

اصالح ساختار و تقویت بخش خصوصی در ایـن کشـورها،   اقدامات تا  کند ایجاد میامکان را 

ـ را و نارضـایتی   و تغییر الگوي مصـرف بیکاري  ،ها چون افزایش قیمت هاي جدیدي تهدید ه ب

سودهاي مدت اقتصادي،  ها بر اهداف کوتاه از تمرکز این سرمایه این تهدیدها ناشی .دنبال آورد

 ایجاد شکاف طبقاتی،، و نه روستایی يبا توسعه زندگی شهر سرمایه مالی الوصول کالن و سهل

و سـاز   نـاهم هـاي جدیـد فرهنگـی     تغییر روابط اجتماعی، ایجاد رویـه  فساد و رانت اقتصادي،

  به هنگام بحران است.خصوص ه ب ،از کشورخروج سریع سرمایه 

هـاي   سازي مـالی بـدون ظرفیـت    سازي و آزاد پیروي از سیاست خصوصی ،با این اوصاف

تردید بـه   بی ،)بر اجراي آن قوانین و نظارتعرف، (منظم داخلی  چارچوب نهادي اجتماعی و

میالدي در شرق آسیا و  1990که در اواخر دهه اي  پدیده ،انجامد دار اقتصادي می هاي دامنه بحران
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در فراینــد  ،در آمریکــاي التــین قبــل از آن در کشــورهاي آمریکــاي التــین و روســیه رخ داد.

. انضباط مالی رعایت نشد ،هاي اجتماعی و نظارت سیاسی به دلیل فقدان ظرفیت سازي خصوصی

ها بـا   این سیاست ،بسیاري از موارد خوانی نداشت. در رشد پایدار با تورم باال هم ،در عین حال

 در هاي ملی در قبال مبالغ ناچیزي به فروش رسید. در شیلی تمام دارایی شتاب فراوان اجرا شد.

کنندگان به شدت  بسیاري از موارد بخش خصوصی قادر به جایگزینی بخش دولتی نبود. مصرف

شـده مطـرح شـد و     خصوصـی هاي  طرح بازگرداندن شرکت ،تحت فشار قرار گرفتند. بنابراین

چگونگی حذف دخالت  بر این اساس، هاي کوچک زیر بار انبوهی از بدهی باقی ماندند. شرکت

یا بدون رعایت چنین فرایندي  قانونی فنی ودولت به صورت تدریجی و همراه با سازوکارهاي 

  ). 115: 1382(توماس،  هاي اقتصادي است از مالحظات امنیت در امر واگذاري بنگاه

توانـد باعـث    هاي اقتصادي و جلب سرمایه خارجی می هنبود قوانین دقیق در واگذاري بنگا

در  1990هـاي اقتصـادي در دهـه     توسعه فقر و فساد اقتصادي شود. شکست واگـذاري بنگـاه  

هـاي   بروز بحـران  ودلیل فقدان چنین بسترهایی ه ب ،از جمله آمریکاي التینبرخی از کشورها 

ـ . بخشیدبحث امنیت انسانی و عدالت اجتماعی را رونق  ،امنیتی گـزارش توسـعه    ،دنبـال آن ه ب

کنـد کـه    هفت مقوله مهم را براي امنیـت ذکـر مـی    ،انسانی در قالب برنامه توسعه سازمان ملل

ایـن تعریـف فراتـر از     .جامعـه و سیاسـت   اقتصاد، غذا، بهداشت، محیط، فرد،عبارت است از 

هاي  واگذاري بنگاهسازي و  آزادادي از دیدگاه نئولیبرالیسم و صرف تعریف مضیق توسعه اقتص

اقتصادي است. گزارش توسعه انسانی بر مشارکت آگاهانه فرد و نیروهاي اجتمـاعی از طریـق   

  کند.  کید میأمین عدالت اجتماعی تأنظارت نهادي بر ت

سازي با تضادهاي  خصوصیسازي اقتصادي و  لیبرال را در آزاد داري نئو سرمایه ،دیدگاه جدید

قرار   نهادي و اخالقی بر اجتماعی، کند و روابط پیچیده میان شرایط مادي، رو می هایدئولوژیک روب

طبقـه  فقـدان  و  زاي اقتصـادي  تحرك درون نبود، شکاف میان فقیر و غنی ،از این منظر کند. می

به موضوع امنیت  ،شود میهاي اقتصادي  فقدان نظارت نهادي بر سیاستباعث که کارآفرین ملی 

کید اقتصاد أت ،در واقعشود.  کننده می ملی تبدیل و رابطه میان قدرت و نابرابري اجتماعی تعیین

سیاسی نئولیبرال بر آزادي تجارت و بازسازي ساختار دولت، منافع عمومی و طبقات پایین را در 

  هد.د قرار میو نه کارآفرین  دار مقابل منافع خصوصی طبقات سرمایه
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ساالري و نه ایجاد فرهنگ کارآفرینی  ایجاد سرمایه سازي و پدیده خصوصی ،بر این اساس

انطبـاق بـا شـرایط     بـراي  در برخی موارد از اصالت و خالقیت الزم ،در کشورهاي جهان سوم

ی این کشورها برخوردار نیست و منجر به فقـر، فسـاد، تضـاد طبقـاتی و نـوعی      ماجتماعی بو

گسیخته و انحصار خصوصی ناکارآمد و فاسد بـه جـاي انحصـار دولتـی بـا       لجامداري  سرمایه

سیاسـی  و مشـروعیت  این فرایند به معنـاي فرسـایش کـارایی     شود. کارایی محدود گذشته می

ولـی   ،به بخش خصوصی سپردرا شرکت نفت بولیوي دولت  ،1996در سال اي مثال بر است.

 تـا  بولیـوي  آن را پس گرفت. شرکت ملی نفـت درصد سهام  51بولیوي دولت  2004در سال 

  کارایی بیشتري داشت. ،هنگامی که دولتی بود

باید میان تولید ثروت از طریق تقویت بخش خصوصی و واگذاري نشان داد  تاین تجربیا

با ایـن  سطح ملی تعادل ایجاد شود.  و خالقیت اقتصادي در هاي اقتصادي و توزیع ثروت بنگاه

هـاي اقتصـادي بـه بخـش      اقتصاد و امنیت ملـی از منظـر واگـذاري بنگـاه    نوع رابطه  ،تفاصیل

 مـدت ودر  کوتـاه  تـوان آن را در  است که نمیمدت  طوالنی يفرایندو   پیچیده یبحث ،خصوصی

هاي اقتصادي  در صورتی که واگذاري بنگاه ،کرد. به کالم دیگراجرا قالب رابطه ساده و مستقیم 

م با نظارت بر عملکرد أتصویب قوانین و مقررات شفاف تو از طریق ارزیابی ظرفیت اجتماعی

سـاز   و نتایج، به تدریج و با تعیین اهداف براي سرمایه داخلی و خـارجی همـراه شـود، زمینـه    

 و امنیت اقتصادي اسـت  ،وري و در نهایت هافزایش تولید، کاهش تورم و هزینه تولید، رشد بهر

  شود. ر تبدیل میدر غیر این صورت به ضد امنیت و ضد ساختا

هاي اقتصادي دولتی به بخش خصوصی لزوماً  موضوع مهم و امنیتی این است که واگذاري بنگاه

بخـش خصوصـی    ،در بسـیاري مـوارد   وري و کاهش انحصار دولتی نیسـت.  به معناي افزایش بهره

در ایـن   نداشته باشد.مین نیاز عموم جامعه أو ت هاي دولت جدید ممکن است تمایلی به پذیرش ایده

هاي اجتماعی در چارچوب روابـط تولیـد    کردن ارزش نهادینه مین نیازهاي عمومی،أتکه است حالی 

اهمیت حیاتی دارد. بخـش خصوصـی جدیـد در قالـب ایـن نهادهـا و        ،و اصالح ساختار اقتصادي

مردمـی جدیـد در    رشـد گیرد. ایجـاد سـاختار اقتصـادي و     هاي رسمی و غیر رسمی شکل می رویه

  . گیرد شکل میداري ناموزون  در چارچوب نظام سرمایه ها و نهادهاي بومی، بود رویهصورت ن

هاي اقتصادي دولتی به  تجربه نشان داده است صرف تصمیم و حتی اقدام به واگذاري بنگاه

زیرزمینی، بـدون خالقیـت و فاقـد ظرفیـت تولیـد بـه       سنتی، اقتصادي از اقتصاد  تغییر ساختار
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 المللی، شرایط بازار آزاد فـوراً  خالف نظر مرسوم در نهادهاي بین شود. بر ساختار مطلوب نمی

گیـرد کـه    انجام مـی  روهاي دولت از آن  سازد. بسیاري از فعالیت گونه نیازي را مرتفع نمی هر

ـ         بازارها در ارایه آن شکست خورده مین أانـد. در اروپـا کشـورهاي ایـن قـاره هنگـامی نظـام ت

گونه نهاد خصوصـی در ایـن زمینـه وجـود       گذاري کردند که هیچ ایهاجتماعی دولتی خود را پ

نداشت. این امر اهمیت فرایند واگذاري، بسترهاي واگذاري و اینکه وجـود بخـش خصوصـی    

  کند. به معناي امنیت اقتصادي نیست را گوشزد می لزوماً

  

  رقابت نیروهاي اجتماعینحوه هاي اقتصادي و  هواگذاري بنگاج. 

عنصر اساسی در اقتصاد نحوه تعامل نیروهاي اجتماعی  ،وجود نیروهاي اجتماعیعالوه بر 

حامیان واقعی کـه   همیشه تلفیقی ازدولت  ،با توجه به نقش نیروهاي اجتماعیاست. اجتماعی 

هـاي   در واگـذاري بنگـاه   ،بنـابراین شـود.   ، تلقی نمـی هستندطلب نفع عمومی  خیرخواهانه در

رقابـت و  نحوه باید به  ،خصوصی توجه داشت باید به توانایی بخشعین حال که  در ،اقتصادي

. توازن میـان نیروهـاي   کرددقت نیز ثیر آن بر قدرت سیاسی أجایی نیروهاي اجتماعی و ت هجاب

 گذاري اقتصادي دولت و تنظیم رابطه میان دولت و جامعه است. اصل اساسی سیاست ،اجتماعی

. در افتد منیت اقتصادي و ملی به خطر میا ،یج سیاسی آنانتو با برهم خوردن توازن اجتماعی 

  ته باشد.را به دنبال داش هاي اجتماعی و شورش تواند عدم تعادل سازي می خصوصی ،این حالت

ات هایی چون روحـانیون، روشـنفکران و نظامیـان بـا طبقـ      روابط میان منزلتبه  این روند

هـاي   استقالل نسـبی دولـت در اجـراي سیاسـت    ابزارگونگی یا انفعال و و به تبع آن اجتماعی 

دیگـر  بـر اسـاس تجربـه     .شـود  مربوط میخصوص واگذاري بنگاههاي اقتصادي ه ب ،اقتصادي

سـو و    ر از یـک دا سـویی ایـدئولوژیک میـان طبقـه سـرمایه      میزان تداخل منافع و هم ،کشورها

هـاي مـذهبی و روشـنفکران از سـوي دیگـر، در       زمینداران، ارتش، گروه ،ساالري دولتی دیوان

کنـد و نـوع    نفـوذ عمـل مـی    عنوان گروه ذي  این بین ارتش، به . درثر استؤفرایند واگذاري م

و داراي بـار   هاي اقتصادي و تمرکز ثروت مهم دار در هدایت سیاست ارتباط آن با طبقه سرمایه

بـه  اقتصـادي  هـاي   بـر سـر سیاسـت   مذهبی با صاحبان سرمایه  هاي گروه است. معموالًامنیتی 

خـواهی یـا    توانـد در جهـت سـهم    این کشمکش مـی  .)157: 1378(میر،  پردازند کشمکش می

کننده  واگذاري عادالنه باعث گسترش طبقات میانی جامعه و تعدیل .ح توزیع ثروت باشداصال
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گذاري  ثیرأمند براي ت قاعده یا رقابت قاعده کشمکش بی ،هاي اجتماعی است. از این رو شکاف

کننـده امنیـت    هـاي اقتصـادي از لـوازم تعیـین     هاي دولت در زمینه واگـذاري بنگـاه   بر سیاست

واگذاري سهام شرکت مخابرات ایران و اعتراض کمیسیون تحقیـق و تفحـص   اقتصادي است. 

اعمال  وبه دلیل فقدان شفافیت و عدم رعایت قانون  ،مجلس شوراي اسالمی به نحوه واگذاري

هاي خـوبی   نمونه ،قیمت غیر واقعی از سوي خریداران انفوذ در واگذاري معدن مس انگوران ب

   .استاقتصادي  يها بین نیروهاي اجتماعی در واگذاريخواهی  و سهمل داز عدم تعا

هـاي   نیروهاي اجتماعی و بخـش وظیفه دولت کارگردانی میان  ،مناسب براي ایجاد شرایط

همراه و بـا  ساالر  اقتصادي چون تجارت و بازرگانی، صنعت، کشاورزي، کارگران و مدیران فن

فقـدان   ،در بسـیاري مـوارد   ،گذاري نهادي متعادل و بومی است. بر ایـن اسـاس   سیاستهدف 

هـاي   هاي مختلف از جملـه سیاسـت   شناخت کافی و نبود راهبرد، وجود تناقض میان سیاست

به دلیل رقابت میان نیروهاي اجتماعی مانند کارگران و  ،هاي بازارمحور محور و سیاست عدالت

هـاي   مقاومت مـدیران دولتـی در واگـذاري بنگـاه     ،همچنینو گران  کارفرمایان، تجار و صنعت

اجـراي سیاسـت    بسـترهاي الزم یـا انحـراف در   کـردن   فـراهم اقتصادي، باعث ایجاد مـانع در  

نظارت بر نحـوه  از طریق  ،مسیراین  در شود. می ها به هم خوردن روابط میان گروه و واگذاري

  که: باید مشخص شود ،هاي دولتی واگذاري بنگاه

حـاکمیتی  هـاي   بنگاه در زمره آیا ؟هایی که در مرحله واگذاري هستند چیست ژگی بنگاه  وی .1

 ؟.ده یا زیانهستند سودده  یانه؟شوند  محسوب می

دولتی به چـه کسـانی و بـا چـه سـابقه و توانـایی اقتصـادي و سیاسـی واگـذار          هاي  بنگاه .2

  ؟شوند بخش خصوصی واقعی محسوب می ءآیا جز ؟دنشو می

 ؟ شود انجام میدولت در مقابل رد دیون واگذاري آیا  .3

 ؟م با هم واگذار شده استأآیا واگذاري فقط از نظر مالکیت است یا اینکه مالکیت و مدیریت تو .4

 ؟شود انجام می مزایده و یا مذاکره ،از طریق بورس ؟اي انجام شده است به چه شیوه واگذاري .5

هاي دولتی به قیمت واقعـی واگـذار    آیا بنگاه است؟ گذاري به چه شکلی انجام شده قیمت .6

 ؟شوند یا زیر قیمت می

 وري و کیفیت، قیمت تولیدات و نیروي انسانی شاغل چگونـه  هبهرنتایج واگذاري به لحاظ  .7

 ؟است 
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داري در سطوح خرد نیز شـده   ها به صورت بلوکی است یا باعث توسعه سهام آیا واگذاري .8

 ؟است

 سازي اقتصادي است؟ م با آزادأهاي اقتصادي تو آیا واگذاري بنگاه .9

ت خـارجی بـا فراینـد واگـذاري     هاي پولی و مالی در زمینـه نـرخ ارز و تجـار    آیا سیاست .10

 ؟هاي اقتصادي هماهنگی دارد بنگاه

  سازي به چه شکلی است؟ داري مالی در فرایند خصوصی نفش سرمایه .11

وجـود  اي،  هـاي قضـایی حرفـه    محـاکم و رویـه   هاي صنفی و تخصصی، ایجاد تشکل جادر این

براي کارگردانی میان و متعهد مستقل  ،اي اي حرفه به همراه نظام رسانه هاي سیاسی، و تشکل احزاب

هـا   رسانه ،است. در بسیاري مواردحیاتی دولتی  بنگاههاي دولتی و شبههدایت واگذاري و این نیروها 

بـه فسـاد و   این امر به  .، مالی یا هر گروه اقتصادي دیگر هستندداري تجاري طبقه سرمایهمنافع زبان 

سازي این حوزه یـک اقـدام    داردناستا ،بنابراین شود. برهم خوردن توازن نیروهاي اجتماعی منجر می

 و هـاي اقتصـادي   تشـکل بـا  نیروهـاي اجتمـاعی   تشخیص ارتبـاط  مهم براي امنیت اقتصادي است. 

در واگـذاري  اقتصـادي  امنیـت  مهـم  از عناصـر   ،يرگذا اجرایی و قانونهاي قدرت  ها با کانون رسانه

 بخـش  با وجود دغدغه حفظ و توسعه نهادهاي بومی مشروعیت ،از این رواست. هاي اقتصادي  هبنگا

 دولتـی باعـث ایجـاد سـاختار     هاي اقتصادي دولتی و شـبه  ، صرف واگذاري بنگاهاقتصاديبه روابط 

  شود.  اقتصادي جدید و یا اصالح ساختار اقتصادي معیوب، وابسته و غیر تولیدي نمی

عرف  ها و (رویه تاریخی، ترتیبات نهادي بومیو تحوالت اجتماعی  هتوجه ببا  ،در مجموع

عـین حـال متعهـد،     در و موجود در اقتصاد کشور)، وجود بخش خصوصی قوي و کـارآفرین 

ساالر چـون قـوه    هاي مردم م با نظارت نهادي ازسوي نهادها و تشکلأوجود برنامه و راهبرد تو

مسـتقل  سـازمان  هاي حسابرسی، وجود  سازمان ،هاي اقتصادي هاي جمعی، تشکل مقننه، رسانه

داري  ها، توسعه فرهنگ سهام بودن واگذاري مالکیت و مدیریت بنگاه در اجراي واگذاري، همراه

هاي  خرد، تنظیم روابط کارگر و کارفرما، مدیریت نرخ ارز و تجارت خارجی به همراه سیاست

گـذاري، ضـرورت حیـاتی    هاي دخیل در امـر وا  پولی و مالی مناسب و هماهنگی میان دستگاه

، دولـت و جامعـه مکمـل و نـه     ساز امنیت اقتصادي است. در این چـارچوب  واگذاري و زمینه

  شوند.  دیگر محسوب میرقیب یک
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توان به اصالح ساختار و تنظیم رابطه دولـت و جامعـه امیـدوار     در این شرایط است که می

ـ    توانـد   کل گرفتـه باشـد، مـی   ثر از ایـن شـرایط شـ   أبود. ساختار اقتصادي و اجتمـاعی کـه مت

گذاري، آزادي اقتصادي، فضاي کسب و کار و شاخص  هایی چون خطرپذیري سرمایه شاخص

ثیر قراردهـد و زمینـه حضـور در اقتصـاد سیاسـی      أتوسعه صنعتی و امنیت اقتصادي را تحت ت

ي را آور الملل را از طریق افزایش تولید و حضور در بازارهاي جهانی و جلب سرمایه و فن بین

زمینه مناسبی را  ،عین حال قدرت و رفاه اقتصادي است. در ،فراهم کند. برآورد چنین شرایطی

هاي مناسـب کسـب و    فقدان شاخص ،کند. بنابراین هاي فرهنگی فراهم می براي تقویت ارزش

گذاري خارجی بـه معنـاي    بودن قوانین کار و عدم جلب سرمایه کار، آزادي اقتصادي، نامناسب

  است. اي  و محصول فرایند پیچیده امنیت اقتصادي و عدم موفقیت در فرایند واگذاريفقدان 

  

  سازي امنیت اقتصادي و الگوهاي متفاوت خصوصید. 

اي براي بهبود اقتصادي با افزایش نقـش نیروهـاي    سازي وسیله خصوصی ،از دیدگاه نظري

درصد از سهام بـه   50به شرطی که حداقل  )30: 1383نژاد،  زاده و اسماعیلی (حسن بازار است

. هدف کاهش هزینه دولت، گسترش )32 :1382(میرزایی،  واگذار شودواقعی  بخش خصوصی

. )92 :1384، (مرادي اندازها در تولید است بازار سرمایه و هدایت پستوسعه بخش خصوصی، 

زمینـی هـدایت    اقتصاد زیراین روند نیروهاي اجتماعی را به سمت تقویت روابط تولیدي و نه 

هاي دولتی بـه بخـش خصوصـی در دنیـا دو نـوع الگـوي        واگذاري بنگاهارتباط با کند. در  می

یکی الگویی که در روسیه و اروپاي شرقی انجام شـد و دیگـري الگـویی     ؛متفاوت وجود دارد

هـاي   واگـذاري بنگـاه  که توسط چین به اجرا درآمد. در الگوي روسیه و اروپـاي شـرقی   است 

بخـش  سـاختار اجرایـی مسـتقل،     ،نظـارت  ،هـاي نهـادي   سـاخت  زیربودن  بدون فراهمدولتی 

  زده انجام شد. به صورت سیاسی و شتاب و صرفاً کارآفرینی بومی

دنبال آن ارزش پول ملـی بـه   ه الگوي اول منجر به ایجاد اقتصاد انحصاري و مافیایی شد. ب

رشد کرد و اقتصاد مافیـایی جـاي اقتصـاد     ییافت، شکاف طبقاتتورم افزایش و شدت کاهش 

ابتـدا از گسـترش اقتصـاد دولتـی      ،تولیدي را گرفت. این در حالی است کـه در الگـوي چـین   

به ایجاد و تقویت بخش خصوصی پرداخته شد و در مرحله  جلوگیري شد و با تصویب قوانین
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هـاي   ه تدریج به واگذاري بنگـاه ب ،بعد با حصول آمادگی مالی و تخصصی در بخش خصوصی

 و انتقال به ایجاد بخش خصوصی قوي این الگو با وجود نقاط منفی، منجر شد.اقدام اقتصادي 

گـذاري خـارجی و    زمینه رشد صنعت، جـذب سـرمایه  و  مازاد کشاورزي به بخش صنعت شد

از روسـتا   ،تولید و اصالحات لیبـرال بـر خـالف اروپـا     ،در چین رشد اقتصادي را فراهم کرد.

شـد ولـی در    مین میأهزینه منابع مالی در شهر پایین و توسط بازرگانان ت ،شروع شد. در اروپا

   .(Wong, 2010: 5) چین انباشت سرمایه از روستا شکل گرفت

جمعـی و خـانوادگی در زمینـه     هـاي دسـته   سازي را از طریق ایجاد شرکت چین خصوصی

به تدریج از نقش  ،. در کشاورزي(Lindck, 2006: 2) میالدي شروع کرد 80کشاورزي در دهه

شـد. همـین امـر زمینـه افـزایش      زوده فاو بر نقش کشاورزان  هعرصه اقتصادي کاست دولت در

انگیزه دهقانان و تالش آنان بـراي افـزایش تولیـد را فـراهم کـرد. ضـمن اینکـه زمینـه بـراي          

طرح  ،فراهم آمد. در مرحله بعدداري تجاري شهري در کشاورزي و ایجاد تولید تجاري  سرمایه

سود و زیان در بازار بورس طـرح  ارتباط با داران در  گوبودن مدیران دولتی در مقابل سهام پاسخ

 سـاختار   اصـالح  هـا،  در چارچوب اعمال بهترین نوع کنترل حزبی بـر کارخانـه   ،شد. در واقع

اینکـه در زمینــه  . چـین قبـل از    (Hanan, 2002: 5)ریـزي شـد   هـاي دولتـی برنامـه    شـرکت 

رویـه اقتصـاد    سعی کرد از رشـد بـی   ،هاي دولتی اقدام کند سازي و واگذاري شرکت خصوصی

رشد بخـش خصوصـی را در کشـاورزي و صـنعت      بستردولتی جلوگیري کرده و در کنار آن 

 .ردکـ هـاي دولتـی    واگذاري شرکت به اقدام ،فراهم آورد و پس از ایجاد بخش خصوصی قوي

در داري تجاري شـد.   سرمایهرشد بیش از اندازه  و سوداگري ،اد گسترده اداريمانع فس این امر

  .خوب عمل کردهاي بومی  پردازي و ایجاد رویه چین در نظریه ،مجموع

ایجاد نیروي کار  ،ها ساالران، تفویض اختیارات به مدیران کارخانه هاي دیوان کاهش دخالت

هاي مادي و برقراري نظـام   تقویت انگیزه ،حزبی ماهر و مدیریت بر اساس تخصص و نه تعهد

 سیاسـت درهـاي بـاز در    ،زمـان  گذاري مبتنی بر بازار از این اقدامات اصالحی بـود. هـم   قیمت

این امر تغییرات زیادي  آوري به اجرا درآمد. دست آوردن فنه ب راستاي تخصیص بهینه منابع و

 دنبال داشت و زیربناي اصـالح سـاختار  ه اقتصادي، حقوقی و آموزشی ب را به لحاظ اجتماعی،

  شد. اقتصادي چین محسوب می
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چین در مدل تحول اقتصادي و اجتماعی خود ابتدا بر توسـعه و تشـویق بـازار داخلـی در     

هـاي   گـذاري مشـترك بـا شـرکت     بـا سـرمایه   1990 سـال  سپس از .همت گماشت 1980دهه

 ،در عــین حــال پرداخــت. آوري ضــمن نفــوذ در بــازار جهــانی بــه جــذب فــن ،ملیتــی چنــد

 ،سـازي  خصوصـی  مبه هنگـا  ،رو بود. براي مثال هسازي در چین با مشکالتی نیز روب خصوصی

میلیـون نفـر یـک سـوم منـاطق       800سنت درآمد داشتند و در حدود  28میلیون نفر زیر  600

هاي اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت سـالمند و مسـائل محـیط     شهري درآمد داشتند. بحران

سازي دچار تحول هویتی  چین با خصوصی .)40 :1385 (هلینان، زیست رو به افزایش گذاشت

  .هاي فرهنگی این کشور دچار تحول اساسی شد و بسیاري از رویه نیز شد

سازي در زمان گورباچف به تـدریج صـورت گرفـت ولـی در زمـان       خصوصی ،در روسیه

شـتاب گرفـت. از    ،کشد طول می ها سالسازي  خصوصی ،یلتسین به این بهانه که با سرعت کم

ها بـه قیمـت    شرکت ،بنابراین .بر بود ها زمان گذاري واقعی شرکت قیمت ،نظر حزب کمونیست

المللـی پـول مشـوق     ارزان به بخش خصوصـی واگـذار شـد. بانـک جهـانی و صـندوق بـین       

نفـوذ خـود   از  هاي دولتی بودند. مدیران سیاسـی بـا اسـتفاده    بخشیدن به واگذاري بنگاه شتاب

ا هـ  در هنگـام واگـذاري بنگـاه   ده معرفی و به قیمت ارزان تصاحب کردند. ز بحران ها را شرکت

خودوروفسکی از رهبري شـاخه دانشـجویی    ،شد. با این شیوه پروازها معلق می وها قطع  تلفن

سـال از طریـق    10طی  ثروتمند اول روسیه شد. او در 20حزب کمونیست، تبدیل به یکی از 

 ،(چوبـاس  زدوبند سیاسی صاحب شرکت نفتی یوکاس شدبا سیس بانک أمشروب و تقاچاق 

که سران حزب کمونیسـت بـدون شـناخت اقتصـادي     به معناي آن بود . این فرایند )35 :1385

در نهادهاي کارآفرینی وجـود نداشـت.   ون از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد رفتند، چ مستقیماً

درصـد اقتصـاد در    80در اقتصاد روسیه به وجود آمد که با وجود اینکه  ینوعی الیگارش ،نتیجه

و افزایش یافـت  فقر  در حد پائینی بود،رشد تولید ناخالص ملی  و دست بخش خصوصی بود

هـاي دولتـی رویکـرد     کشور چین با کمترین تأکید بر واگذاري بنگـاه فقط مالکیت عوض شد. 

از  بخش خصوصـی  . بنابراین،و کار را دنبال کردفضاي کسب روابط اجتماعی و مستمر بهبود 

ها  واگذاريروسیه  در در مقابل،. درصد افزایش یافت 80درصد به  20از  2004تا  1981سال 

 ،رسیددرصد  80از صفر به نیز  سهم بخش خصوصی و بدون تأکید بر فضاي کسب و کار بود
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میلیون نفـر   500چین با تأکید بر عامل فضاي کسب و کار  ،عین حالبرابر شد. در  5فقر لی و

   .دادرا از فقر نجات 

  

  الملل هاي اقتصادي و تعامل با اقتصاد بین واگذاري بنگاههـ. 

هـاي دولتـی بـه بخـش خصوصـی بـه        از تحوالت مربوط به واگذاري بنگـاه دیگر بخشی 

الملـل و نحـوه تعامـل بـا ایـن       در حال گذار در اقتصاد بـین  هاي شناخت جایگاه اقتصاد کشور

  :کند دیگر ارتباط پیدا میموضوع  چهار ااین فرایند ب گردد. عرصه برمی

سـازي   کـه بـا خصوصـی    بازارهاي مـالی  توسعه آوري جدید از طریق جذب سرمایه و فن .1

  .ارتباط نزدیکی دارد

آشفتگی وابستگی و براي جلوگیري از و نوع فعالیت آن نظارت بر ورود و خروج سرمایه  .2

  اقتصاد.

 .افزایش صادرات از طریق تقویت تولید صنعتی .3

 الملل و بهبود دیپلماسی اقتصادي. تعامل با اقتصاد بین .4

مشارکت سرمایه خارجی از طریق  ،هاي دولتی واگذاري بنگاههاي  یکی از راه ،بر این اساس

گـذاري   سرمایهجذب کند.  این روند به بسیج سرمایه داخلی نیز کمک می بازارهاي مالی است.

کـاهش نـرخ ارز   . نزدیکـی دارد بستگی واتجارت خارجی تراز به آزادسازي نرخ ارز و خاجی 

ولی در مقابـل تـورم    ،شود افزایش صادرات می ابزاري است که باعث جلب سرمایه خارجی و

در  کند. اقتصادي را بیشتر می ها این موضوع پیچیدگی واگذاري بنگاه .دهد داخلی را افزایش می

هـاي الکترونیکـی و    قـوانین و زیرسـاخت   ،کنترل جذب سرمایه خارجی احتیاج به ،عین حال

ورود و خروج سرمایه خارجی مسـتلزم وجـود    ،در این ارتباط بهبود فضاي کسب و کار دارد.

خرید سهام شرکت جلوگیري از گذاري خارجی است.  سازوکار نظارتی و کنترل فرایند سرمایه

هـاي نفتـی امریکـا     کا توسط امارات متحده عربی و یا خرید یکی از شـرکت کانتینر بري آمری

 به همین دلیل از و شد مریکا مربوط میآبه امنیت ملی  هایی بود که مستقیماً نمونه ،توسط چین

توان بـا واگـذاري    در هر شرایطی نمی ،مورد مخالفت قرار گرفت. بنابراین اامریککنگره سوي 

ترزیـق  سیاسـت مـالی   ). 75 :1382 ،(استیگلیتز موافق بود خارجی ها به بخش خصوصی بنگاه
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دنبال آن افزایش ه و ب 2010میلیارد دالري نقدینگی توسط اوباما به اقتصاد آمریکا در سال  600

هـاي سـوزان    کنترل اثرات تخریبی ورود سرمایه کنترل چین بر بازارههاي مالی خود، به منظور

  این موضوع است. مثالی دیگر از ،در بازار سهام

اي ایـن کشـور در اقتصـاد     سازي اقتصادي شیلی بدون توجه به جایگاه حاشیه سیاست آزاد

میلیون  5/4داري تجاري با تثبیت نرخ ارز، باعث افزایش جمعیت فقرا به  جهانی و نقش سرمایه

درصد رشد کردند و سوداگري به ضرر فقـرا و طبقـات متوسـط تمـام شـد.       30نفر شد. فقرا 

هاي اقتصادي که داراي نفوذ سیاسـی بودنـد و دارایـی خـود را بـه فـروش        یاري از شرکتبس

بخـش اعظـم    ،گذاري خارجی شرکت کردنـد. در آرژانتـین   هاي سرمایه در طرح ،رسانده بودند

گذاري واقعی و سوداگري از سوي سرمایه خارجی  بدهی دولت، ریشه در تغلب و عدم سرمایه

هاي خارجی  ها توسط شرکت در بولیوي خرید پاالیشگاه ).29 :1385 ،نامه سرمایه ویژه( داشت

گذاران خارجی به فکـر سـود خـود بودنـد و      دنبال نداشت. سرمایهه گذاري ب هیچ گونه سرمایه

شدن کشور ارایه نشـد.   براي صنعتینیز آوري الزم  ها نداشتند. فن اي به توسعه زیرساخت عالقه

رسـانی بـه شـهروندان     قادر به گاز ،رین ذخایر گاز منطقه بودکشوري که داراي بزرگت ،بنابراین

سـازي   (نگاهی بـه طـرح ملـی    سازي صنایع نفت و گاز بود خود نبود. این امر نتیجه خصوصی

عامـل  کننده  ثیر تعیینأ). مجموعه این عوامل ت37 :1385مریکاي التین، آ صنایع نفت و گاز در

  دهد. نشان میهاي اقتصادي  خارجی را بر واگذاري بنگاه

بـدون وجـود راهبـرد     ،جهت نوسازي صنایعدر آوري  جذب سرمایه و فن ،از سوي دیگر

چنانچه  پذیر نیست. امکانو دیپلماسی اقتصادي سیاست خارجی ، مشخص در روابط اقتصادي

تخصیص منابع از طریق سازوکار ر اساس ب برنامه تعدیل اقتصادي در ایرانکه  1368 سالبعد از 

 ماننداقتصادي کاستن از عدم تعادل تالش براي  عالوه بر ،شد سازي دنبال می خصوصی و قیمت

تعامـل بیشـتري بـا اقتصـاد      ،هاي خارجی کسري بودجه، تورم، کسري موازنه تجارت و بدهی

فشارها  خواه نرسید و اما این روند به نتیجه دل ،)360 :1376(نیلی،  گرفته شد الملل در پیش بین

تبلیغات منفی از اوضاع  داخلی، هاي سیاسی اختالف گروه سیاسی ناشی از رویارویی با غرب،

سابقه داخلی شـد.   افزایش تورم بی اقتصادي ایران و اعمال تحریم باعث ایجاد بحران بدهی و

ـ   این امر برنامه تعدیل و واگذاري بنگاه ن، رو کـرد. منتقـدا   ههاي اقتصادي را با مانع جـدي روب
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هـا را چنـدین برابـر      که پروژه دانستند داري دولتی می تعدیل را سفارش بانک جهانی و سرمایه

ساالر، اصـالحات سـاختاري را    ویژه دولت فن ولی هواداران به ،داد و زمان الزم انجام می  هزینه

بر سر برنامـه  داخلی اختالفات  .)25 :1376دانا،  یسئ(ر دانست براي نجات کشور ضروري می

  .برنامه واگذاري را با مشکل جدي مواجه کرد سیاست خارجی موانع موجود درو تعدیل 

آوري کهنـه   صنایع به ارث رسیده از زمان مائو و حتی بعد از آن به لحـاظ فـن  نیز در چین 

آوري و  کـرد. رابطـه میـان نوسـازي فـن      ها را با مشکل مواجه مـی  بود. این امر واگذاري بنگاه

 هزینه تولیـد و افـزایش آن و تـداوم رشـد اقتصـادي مـورد توجـه رهبـران چـین بـود           کاهش

(Cornoy, 1992: 28)دنگ شیائو پینگ در تعامل با جهان خارج سیاسـت درهـاي    ،. از این رو

باز را در پیش گرفت. استدالل پینگ این بود که اگر آنها نتوانند توانـایی اقتصـادي، صـنعتی و    

ببرند، نه تنها قادر به رقابت در صحنه اقتصاد جهانی نخواهند بـود، بلکـه   آوري خود را باال  فن

  . )261: 1383(شاهنده،  شدن به قدرت سیاسی برتر را نیز از دست خواهند داد فرصت تبدیل

آن از لـوازم   الملـل و چگـونگی تعامـل بـا     نظام اقتصـاد بـین  سازوکار شناخت  ،از این رو

هـاي   اجـراي سیاسـت   چگونگی نظـارت و  بارهملی است. در مین امنیتأها و ت واگذاري بنگاه

تصـمیمات اقتصـادي بـه خصـوص     «المللی باید توجه داشـت   سوي نهادهاي بین پیشنهادي از

الزم از بـدون شـناخت    معمـوالً  ،المللی پـول  المللی چون صندوق بین هاي نهادهاي بین توصیه

و با سیاسـت و ایـدئولوژي   المللی  از سوي نهادهاي بینکشورهاي در حال توسعه ساختارهاي 

 ،از ایـن رو . ردگـذا  ثیرات بدي را بر روي فقرا بر جـاي مـی  أها ت . این سیاست»استدرآمیخته 

بـودن اطالعـات در فراینـد     دخالـت دولـت را بـه دلیـل نامتقـارن      اسـتیگلیتز  اقتصادانانی مانند

  .)95 :1382(استیگلیتز، دنکن ید میأیسازي ت آزادسازي و خصوصی

   

  1368 -76 در ایران هاي اقتصادي هواگذاري بنگاو. 

هاي استعماري گذشته و استبداد داخلی، قبل از وقوع انقالب بـا   در ایران به خاطر سیاست

فروپاشی اقتصاد اجتماعی، عدم بلوغ بخش خصوصی و طبقه کارآفرین واقعی و همچنین خالء 

آوري وابسته بـه بـازار    معیشتی و به لحاظ فندولتی، رو بود، اقتصاد به شکل  هپردازي روب نظریه

شکاف طبقـاتی،  افزایش  ،ساالري ناکارآمد این روند باعث گسترش دیوان جهانی شکل گرفت.
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هاي انقالب اسالمی شد. پس از  بروز زمینه ،نشینی و در نهایت حاشیه رشدتضعیف کشاورزي، 

(در قالـب اقتصـاد    داري تجـاري وابسـته   سـرمایه  ،سـازي  انقالب با شـروع فراینـد خصوصـی   

این پدیده مازاد تولیـد کشـاورزي، صـنایع دولتـی و      .زیرزمینی، قاچاق و واردات) رشد یافت

  کند. درآمد نفت را از طریق واردات به خارج از کشور منتقل می

مانع افزایش سرعت تـراکم و انباشـت سـرمایه در اقتصـاد ملـی و توسـعه       اي  چنین پدیده

زا شده است. صـنعت   آوري در صنعت همگام با کشاورزي و ایجاد توسعه درون خالقیت و فن

سـاالري دولتـی، مقاومـت     ه ضعیف و در جهت تولید کاالهاي مصرفی بوده است. دیوانراوهم

رابطـه دولـت و جامعـه را بـه نفـع اقلیـت        ،زمینی صنایع دولتی به همراه  قاچاق و اقتصاد زیر

صـنعت شـکل داده اسـت. ایـن      و بقه کارآفرین بومی در عرصه کشاورزيمحدود و به زیان ط

همچنـان   بنابراین، شرایط هزینه دولت را در حمایت از طبقات پائین جامعه افزایش داده است.

وري، کـاهش تـوان    به تداوم و پایداري مشکالت ساختاري، رشد پایین اقتصادي، کاهش بهـره 

بیکاري، وابستگی اقتصادي، برخورد انفعالی، عدم حضور  تولید و افزایش هزینه آن، رشد تورم،

کاهش ضریب امنیت ملی دامـن زده اسـت.    ،الملل و در نهایت قدرتمند در اقتصاد سیاسی بین

  است. ناشی از چنین ساختاري المللی  هاي بین ثیر منفی تحریمأافزایش ت

از طریــق تولیــدي تــالش بــراي ایجــاد توســعه اقتصــادي و انتقــال بــه اقتصــاد  ،بنــابرابن

داري نـاموزون   و توسعه روابط ناسالم و نـابرابر، سـرمایه   رزده به استقرا سازي شتاب خصوصی

هاي اجتمـاعی یکـی از مشـکالت     ثباتی اقتصادي منجر شد. فقدان ظرفیت بیو تجاري و مالی 

فراغت دهی اجتماعی در قالب اوقات  سازمان ،. در ایرانبوده استهاي اقتصادي  واگذاري بنگاه

شناختی  فقدان نگاه جامعه به بیان دیگر،گیرد و نه در قالب فعالیت جدي و مشخص.  شکل می

بـوده   یقـانون اساسـ   44ریزي و اجراي اصـل   جامعه ایران از موانع اصلی برنامهبه تاریخی  و

چارچوب برنامـه تعـدیل اقتصـادي بـه دلیـل فقـدان       اولین دوره در سازي در  خصوصی است.

نهادهاي بومی و نظارت الزمه آن،  ،کارآفرینی قويخصوص در زمینه ه ب ،جتماعیاهاي  ظرفیت

  به برنامه بوروکراتیک تبدیل شد.  ،هاي مردمی همچنین فقدان تشکل

اي کـه دولـت خـود را از     مقاومت دستگاه دولتی وانتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت در جامعه

داري تجاري که با قاچاق و اقتصاد زیرزمینی پیوند نزدیکـی   سرمایه داند و میگر مستقل  طبقات تولید
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بـر ایـن    اسـت. بـوده  هـاي دولتـی    از بسترهاي عمده تزلزل و عدم موفقیت در واگذاري بنگاه ،دارد

هیچ یک از مفاد سیاست واگذاري به تصویب قـوه   ،سازي یمرحله اول خصوصدر  ،در ایراناساس 

در  نشان از ضعف نظارت نهادي و عدم حضور همه نیروهاي اجتمـاعی گذاري نرسید. این امر  قانون

مالی دولت، تقویت مالکیت خصوصـی و   . کاهش بار)5: 1382(کمیجانی، داشت ها فرایند واگذاري

هـا، خـدمات و    واگـذاري شـامل بنیادهـا، بانـک     و نظـر نبـود   سرمایه در قوانین مد توسعه بازارهاي

هـاي صـنعتی    بخش خصوصی و تشـکل  و واحدها مشخص نبودمعیار گزینش  .شد کشاورزي نمی

هـزار میلیـارد ریـال و نقـدینگی بخـش       400هاي دولتی  شرکت  وجود نداشت. ارزش دارایی عمالً

  .)95 :1372(سازمان صنایع ملی ایران،  هزار میلیارد ریال بود 6/8خصوصی

مشـی آغـاز     بدون خـط اجراي سیاست یکباره و  ها سازگار نبود. وانین بورس با نیازمنديق

. فقـدان طبقـه   )15 :1373(عـرب مازارهشـی،   نگرفتـه بـود   رقـرا  نظـر  سازي مد شد و فرهنگ

انتقـال مالکیـت    .)41 :1373عـرب مازارهشـی،  ( ده کـرد  ه را زیـان دواحدهاي سود» کارآفرین«

توانست موجب تحول  سیاسی میبه شکل ها با رعایت ضوابط و مقررات اقتصادي و نه  شرکت

دگرگـونی در قـوانین    ،گیري ولی تنوع در مراکز تصمیم ،)40 :1385(ایرانمنش،  شود اقتصادي 

  .)18 :1373عرب مازارهشی،( کرد نامناسب را مشکل می

داري تجاري مانع ایجاد کارآفرینی صـنعتی شـده و فرآینـد     سرمایه دولتی ومقاومت بخش 

رسیدند  تر به فروش  ده با قیمت پایین صنایع زیان ،سازي را منحرف کردند. براي مثال خصوصی

از راه مزایده و ارائه آن شدند. عدم عرضه از طریق بورس و  و بعدها به قیمت زمین فروخته می

درصـد از   2/56هـا از راه بـورس و    درصـد واگـذاري   8/43شد.  مذاکره باعث ایجاد رانت می

عنوان   داري تجاري به صنعت به . سرمایه)184 :1384(مرادي،  هاي غیر از بورس انجام شد راه

  . )22 :1385(سحابی،  کرد کاالي تجاري نگاه می

هاي پولی، فقدان منابع بانکی، قانون کار، نیروي انسـانی مـازاد،    عدم هماهنگی در سیاست

عدم تفسـیر  ، )20 :1372(رجایی،  روان نبودن قانون تجارت و مالیات، افزایش نرخ ارز و تورم

ــرمایه  و 44اصــل  ــه ســنگین س ــایی  گــذاري هزین ــود.   ،زیربن ــع واگــذاري ب ــتن از موان گذاش

فراینـد  ها، نقطـه پیـدایش انحـراف در     شرکت کننده هاي اداره سازي به عهده سازمان خصوصی

. قانون واگذاري سهام دولتـی بـه ایثـارگران و کـارگران در     )16 :1380(حیدري، بودواگذاري 
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: 1382(کمیجـانی،  سازي طراحـی کـرد   ی را براي خصوصیمتفاوت يها مجلس اهداف و روش

نفـع، ایـن    هـاي ذي  سازي از نهادها و گروه با وجود تأکید بر مدیریت مستقل خصوصی .)217

. به طور کلی در زمینه واگـذاري عـزم سیاسـی    )51-1: 1376(کمیجانی،  موضوع تحقق نیافت

در جامعـه کـه متـأثر از     الزم وجود نداشت. برخـی ایـن شکسـت را در شـیوه تولیـد مسـلط      

، )82 :1378پور،  (جالیی داري بزرگ تجاري و در تداوم نظام تولیدي مستعمراتی است سرمایه

داري  دار شد که از آن با عنوان سرمایه داري میدان سرمایه در اثر این تحوالت نوعی .دانستند می

امنیـت ملـی در عرصـه    مین أاین شرایط به معناي ت .)171 :1378(شاکري،  شد چریکی یاد می

  نبود. ها واگذاري بنگاه

حجم معامالت بورس به تولید ناخالص  ،1990در سال  ها قابل توجه نبود. حجم واگذاري

 ،هـا  . در اغلب واگذاري)212 :1380(رفیعی،  درصد بود 29درصد و در ترکیه  7ملی در ایران 

. )69 :1382(میرزایـی،   سهم خریداران بخش خصوصی اندك و گـاه کمتـر از ده درصـد بـود    

ــتغال در واحــدها  ــزایش اش ــر ياف ــدي غی ــود واقعــی و  تولی ــانی ب ــروي انس ــورم نی ــوعی ت  ن

هـا بـر اهـداف ملـی برتـري داشـت. تعـداد         اهداف سازمانی شـرکت  .)60: 1387فر، (رحیمی

کـه بـه    )54 :1385(ایـرانمنش،   رسـید  423بـه   270هاي دولتی در پایان برنامه اول از  شرکت

ال اصـلی ایـن   ، سـؤ با توجه به این شـرایط  معناي افزایش حجم و نقش دولت در اقتصاد بود.

آیـا   ؟منابع میان نیروهاي بـازار بپـردازد  بهینه  سازي توانسته به تخصیص است که آیا خصوصی

به نفع طبقات تولیـدگر و متوسـط و بهبـود    را سازي توانست توازن قدرت اجتماعی  خصوصی

تقویـت نهادهـا و   تولیـد ثـروت،   سازي باعث  آیا خصوصی بر هم زند؟ت پایین وضعیت طبقا

را  اقتصاديواگذاري امنیت  آیا ؟شده استالملل  ثر در اقتصاد بینؤو حضور م بومی يها ارزش

  پیچیده و شکننده کرد؟آن را تقویت یا 

بـر  جـو   هـاي سـود   گذاري گـروه  تأثیرموجب این دوره  در هاي جدید، سیاستدر مجموع 

آرایی نیروهـا و طبقـات داشـت.     تأثیر مهمی بر روي صف شد. از این رو،بازرگانی خصوصی 

 .)19 :1378(احتشـامی،   کرد دولت بر جلب اعتماد بخش خصوصی و دولت حداقل تأکید می

 روحانیون  حامی محرومین و طبقات روشنفکر مذهبیعدم موفقیت در این موضوع باعث شد 
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هـا و عـدالت معرفـی     ها را حاکمیت سرمایه و برتري آن بر ارزش این سیاست (چپ اسالمی)

و نیروهـاي   هـا  همخالفت گرو ،نهایت در .)4 :1376 ،مضمون برنامه اول (تعدیل اقتصادي کنند

تحـریم و   ،هاي خیابانی بـه همـراه فشـار خـارجی     و آشوب ، افزایش تورماجتماعی و سیاسی

  شد.  ها بنگاهمنجر به توقف برنامه واگذاري  ،کاهش قیمت نفت

  

  1376- 84هاي سازي و آثار آن در سال روند خصوصیز. 

 و عنـوان عامـل اجرایـی تشـکیل شـد      سـازي بـه   سازمان خصوصی ،در قانون برنامه سوم

 .)35-30 :1382(میرزایـی،   شـدند  هاي قابل واگذاري مشمول مقررات قانون تجـارت   شرکت

این در حـالی بـود کـه    ها و جلوگیري از سوداگري بود.  این اقدام براي اصالح ساختار شرکت

 افشاي اطالعات، تمرکز بورس در تهران، فقـدان قـوانین بـراي   در الزام نظارت و وجود فقدان 

وجـود  استفاده از اطالعـات محرمانـه،    انتشار اطالعات نادرست، احتکار سهام و سوء مجازات

نمـازي  ( کـرد  واگذاري را مشکل مـی  ،عدم فعالیت مؤثر بازارهاي اولیهو هاي غیرفعال  شرکت

  .)112 :1380و شوشتریان، 

با بیشترین تغییـر در شـوراي بـورس و شـفافیت      1381الیحه جدید بازار سرمایه در سال 

هاي دولتـی   فرایند واگذاري شرکت ،نقطه عطفی در فعالیت بورس بود. با این وجود ،اطالعات

هـا و   خرید بانـک  اماسهم کاهش یافت،  69542سهم به  306784از  1376در بورس در سال 

صـورت   کننـده بـه   دولتی دو برابر شـد. دولـت از عرضـه    گذار یا بخش شبه هاي سرمایه شرکت

د. واگـذاري  شرکت ایجاد ش 12فقط  ،شرکت مادر 70گر شد. به جاي ایجاد  کننده جلوه تقاضا

هـاي مـادر تخصصـی، عـدم اعتمـاد بخـش        به دلیل مخالفت مدیران، کندي در ایجاد شـرکت 

ها، پیوندخوردن درآمد حاصل از فروش با  خصوصی، فقدان برنامه براي اصالح ساختار شرکت

هـاي   واگـذاري شـرکت  ( رو بـود  ها با کندي روبـه  بودجه دولت و مقاومت برخی از وزارتخانه

  . )15 :1381،1382تا سال  دولتی از آغاز

درصد براي اصـالح سـاختار    50درصد سهم خزانه و  50 ،از درآمد حاصله از فروش

ولی  ،)25: 1382(میرزایی،  یافت هاي مادر تخصصی اختصاص می آنها به حساب شرکت
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بخش خصوصـی قـادر بـه     و ده بودند ها زیان درصد شرکت 70سهم خزانه تحقق نیافت. 

هاي مـادر تخصصـی نبـود. در برنامـه سـوم توسـعه        درصد سهام شرکت 40یا  30خرید 

ـ   ،12تا  9در مواد  1384- 1379 وري و  ت عـالی واگـذاري در افـزایش بهـره    وظـایف هیئ

: 1384امـامی،   و (صـادقیان  مندي بخش خصوصی و عمومی مورد تأکید قرار گرفت توان

نبود بخش خصوصی  و میمردولی با وجود ساختار دولتی صنایع، فقدان نهادهاي  ،)210

  از موفقیت کامل برخوردار نبود. ،قوي

سازي تبدیل شد. بین مدیران و تصمیم سازان و نهادهاي سیاسی  سازي به عمومی خصوصی

هاي رسمی  سازي نهاد بر سر چگونگی اجرا توافق حاصل نشد. مجلس هفتم موضوع هماهنگ

که عامل تأثیرگذار بر رونق بازار سرمایه بود المللی   هاي بین کشور با قواعد جهانی و کنوانسیون

ها  بودجه این شرکت ،هاي دولتی . با وجود واگذاري شرکت)7: 1383(جامساز،  را حذف کرد

دهی موجب تضاد و مغایرت بـا مفـاد    هاي سازمان رو به افزایش گذاشت. تفاوت بارز در شیوه

منـافع ملـی و    ،فـروش سـهام   در ،هـاي واگذارنـده   هاي اجرایی شد. شرکت حقوقی و واقعیت

. یعنی افزایش کارایی )23: 1382(میرزایی،  اهداف کالن اقتصادي را در اولویت دوم قرار دادند

این مطالب نشان  .)3 :1383ي و سمنانی، (الر و کاهش هزینه جاي خود را به کسب درآمد داد

ـ  ، اماداشتهها نسبت به قبل روند رو به جلویی  واگذاري بنگاه هدهد اگرچ می کننـده تمـام    مینأت

  کشور نبوده است.اقتصادي امنیت هاي  و شاخصابعاد 

هـا بـه دو    شـرکت  1388درسال  ،سازي طبق گزارش سازمان خصوصی ،در ادامه این روند

 74شرکت بوده کـه   399 ،ده ) یا زیان1گروه ( يها ده تقسیم شدند. شرکتدده و سو دسته زیان

شـرکت   132گذاري،  در مرحله قیمت شرکت 214شدند،  بخش خصوصی فروخته  شرکت به

فروش نرفته و سایر دالیل  ،در مرحله آگهی شرکت 21در مرحله ارزیابی و رفع موانع اجرایی، 

در مرحله تصویب هیأت  مانده باقیشرکت  25و  شرکت در مرحله فروش در بورس 36ابطال، 

شرکت دیگـر   54قرار دارند.  از ارزیابیشرکت هم در مرحله قبل  57اند.  واگذاري قرار گرفته

هـا و   شـرکت  .طبق مصـوبه هیـأت واگـذاري هسـتند    بر  1389به برنامه سال  در مرحله انتقال

شرکت در  13، 1388اند که تا پایان سال  بوده شرکت 32بالغ بر  ،ده ) یا سود2گروه ( هاي بنگاه

شرکت در بورس پذیرفتـه شـده و مـابقی بـه      5 ،. از این تعداداند حال پذیرش در بورس بوده
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سـازي،   (گزارش سـازمان خصوصـی   اند بخش خصوصی و یا به صورت رد دیون واگذار شده

  ارد.د سازي آمار حکایت از کندي در اجراي خصوصیاین  .)3: 1389

هزار میلیارد ریال 119سهام خود را در قالب رد دیون و معادل  عمدتاً بخش عمومی غیردولتی

 درصد از واگذاري از طریق بورس بوده که از نقاط مثبت است. فروش  70دریافت کرده است. 

هـاي   واگـذاري  ارزش درصد بوده اسـت.   4اي تنها  هاي مذاکره درصد و واگذاري  26اي  مزایده

افزایش  کایت از انحصار در خرید فروش سهام دارد.درصد بوده است. که ح 96بلوکی معادل 

 درصد نشان از تقویت نقش صـنعت و معـدن دارد    27داشتن  فلزات اساسی با در اختیارسهم 

برخـی کارشناسـان برنامـه     ،فرایند واگذاري پیشرفتبا جود روند رو به  .)6: 1389وطن،  هم(

کـردن   یـا غیردولتـی   زدایـی  عمدتاً ملی، 1388ا تا پایان سال سازي در اقتصاد ایران ر خصوصی

بخـش خصوصـی مسـتقل، کارآمـد و کـارآفرین       ،از نظر این عده دانند. هاي اقتصادي می بنگاه

سازي موجب توسعه و تکامل آن نشـده اسـت.    مخاطب اصلی نبوده و اجراي برنامه خصوصی

، ولی اهداف شده تر اندرکاران وسیعتر و عمیق ها و راهکارها تکامل یافته و شناخت دست روش

سـازي در   نیازها فراهم نشده اسـت. خصوصـی   سازي در اولویت نبوده و پیش اصلی خصوصی

هاي حمایتی و توزیـع   هاي بازنشستگی، اجراي سیاست جهت پرداخت دیون دولت به صندوق

کار رفته است. این امر مورد ه دولتی ب هاي شبه دهی بخش شکل و (اعطاي سهام عدالت) ثروت

 . از نظر)3 :1388(جمهوري اسالمی،  شوراي رقابت قرارگرفتمردمی مانند هاي  تشکلاعتراض 

هـا و اصـول    سازي نیست، بلکه بـا دیگـر سیاسـت    این اقدام نه تنها خصوصی ،این کارشناسان

  .)2 :1389سازي،  کارنامه خصوصی( اقتصادي، مالی و بانکداري نیز مغایرت دارد

اصول مدیریت اقتصادي ه و هاي اقتصادي خصوصی نشد مدیریت بنگاه ،در این چارچوب

تحقـق  نیز داران خرد  نقش مردم و سهامهمچنانکه،  هاي واگذارشده حاکم نشده است. در بنگاه

هاي کارگزاري و نحوه پذیرش آنها در  ماهیت شرکت ،دولتی هاي غیر نیافته است. از نظر تشکل

از طریق  44نیاز به اصالح قانون اصل  ،بنابراین .)1 :1389(اکونیوز،  بازار سرمایه در ابهام است

فکري میان مجلس، نمایندگان دستگاههاي اجرایی، اتـاق تعـاون، اتـاق بازرگـانی و مراکـز       هم

  تحقیقاتی وجود دارد.
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قـانون اساسـی    44در راستاي تسهیل اجراي اصل  »توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید«الیحه 

بـه   یبخشـ  بان رسید که با معافیت مالیاتی موجـود در آن و هویـت  به تصویب مجلس و شوراي نگه

 .)50: 1383(اقتصـاد ایـران،    تواند باعث رونق و پایداري بورس شود گذاري می هاي سرمایه صندوق

لحاظ سقف تملک سهام و خروج اصـل و   گذاري خارجی در بورس به دولت ایجاد شرایط سرمایه

(مصـاحبه بـا وزیـر     کند نقدشوندگی و افزایش شفافیت را دنبال میگسترش فرابورس،  فرع سرمایه

بـر اسـاس آخـرین    و واگـذاري بـوده   فقـط   عملکـرد گذشـته عمـدتاً    ،ایران در .)1: 1389اقتصاد، 

  درصد به بخش خصوصی واقعی سپرده شده است. 17حداکثر  ،ها گزارش

  

  گیري نتیجه

ایـن دو حـوزه    .اقتصاد و سیاست استهاي اقتصادي محصول پیوند  فرایند واگذاري بنگاه

ـ   در عرصه اجتماعی ریشه دارند. واگذاري بنگاه مین امنیـت  أهاي اقتصادي در صورتی باعـث ت

اقتصادي است که رابطه میان دولت و اقتصاد متوازن و پویا باشـد. ایـن امـر مسـتلزم نظـارت      

نظـارت نهـادي    نهادي و تصویب قوانین و مقررات دقیق است. تصویب قـوانین و مقـررات و  

یافته و توام با آگاهی در عرصه  شود که نیروهاي اجتماعی به صورت سازمان هنگامی عملی می

میز نیروها و اسـتفاده مناسـب از   آ شارکت داشته باشند. تعامل مسالمتگذاري م سیاسی و قانون

بهتـر و  ، يپـرداز  کردن آنها از طریق نظریـه  هاي فرهنگی و تاریخی و بالفعل ها به ظرفیت رسانه

  .شود تر انجام می عمیق

هـاي اقتصـادي بـه امنیـت اقتصـادي       در صورت تحقق این شرایط است که واگذاري بنگاه

شود. بر اساس تحقق این شرایط، الگوي واگـذاري در کشـورهاي مختلـف متفـاوت      منجر می

الملـل و   نحوه تعامل با اقتصـاد بـین   ،ساختار اقتصاد سیاسی با توجه بهدر عین حال که  ،است

 ،مین امنیت اقتصادي در فراینـد واگـذاري اسـت   أعناصر تدیگر روابط اقتصادي خارجی که از 

ضـعف   ،ها و پیشـرفت قابـل توجـه    با وجود تالشگیرد. در جمهوري اسالمی ایران  شکل می

در  گـذاري، تصـویب قـوانین و نظـارت نهـادي      پردازي، طراحی راهبرد، هدف شناختی، نظریه

خصوص فقـدان بخـش کـارآفرینی مسـتقل و     ه ضعف نیروهاي اجتماعی ب، سطوح کارشناسی

یافته و متوازن نیروهـاي اجتمـاعی، فقـدان راهبـرد در تعامـل بـا        متعهد، عدم مشارکت سازمان
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باعث شـده   ،آوري خارجی الملل و دیپلماسی قوي و کارا براي جذب سرمایه و فن اقتصاد بین

ا اصالح ساختار (تنظـیم رابطـه دولـت و جامعـه و     است فرایند واگذاري بنگاههاي اقتصادي ب

  پذیري تولیدي) به امنیت اقتصادي منجر نشود. افزایش رقابت

نه تنهـا منجـر   ولی  ،اگر چه مسیر رو به جلویی را طی کرده ،هاي گذشته واگذاري در دوره

دولتـی   فساد، اقتصاد  داري تجاري، به ایجاد بخش خصوصی و کاآفرین قوي نشد، بلکه سرمایه

و مذاکره و نه بر اساس سـازوکار   هها بر اساس مزاید و فاصله طبقاتی را افزایش داد. واگذاري

هاي پولی و مالی با فرایند واگـذاري   گرفت. سیاست بازار سرمایه و  بدون شفافیت صورت می

بـه   هماهنگ نبود. بخش خصوصی توان مـالی و تخصـص الزم را نداشـت. واگـذاري عمـدتاً     

ها منجر به ایجا اشـتغال، رشـد اقتصـادي و کـاهش      ها صورت گرفته است. واگذاري یدولت شبه

وري و رشد صادرات صنعتی در حد قابل قبول نشده است. فرهنـگ   هافزایش بهر ،هزینه تولید

هـا   داري خرد براي توزیع عدالت اجتماعی در جامعه نهادینه نشده است. رونـد واگـذاري   سهام

صنایع  يالملل در جهت نوساز کند و تعامل با اقتصاد بین ،ی قويبه دلیل فقدان بخش خصوص

  موفق نبوده است. ،گذاري خصوصی و جذب سرمایه

هـاي   نارسـایی نهـادي، عـدم نظـارت، ضـعف قـوانین، رانـت        1384تا 1376هاي  در سال

هرچنـد   ،ضعف بخـش خصوصـی تـداوم داشـت     و سازي اطالعاتی، کندبودن روند خصوصی

در دوران دولت نهم ودهم نیـز   اصالح سازو کار بازار سرمایه صورت گرفت.هایی براي  تالش

روند واگـذاري رو بـه تکامـل     ،در سه دورهدر مجموع  .این روند کم و بیش ادامه داشته است

اگرچه میزان واگذاري و  ،که در شرایط کنونی طوريه ب ،ولی باعث تحول ساختاري نشده است

امـا   ،صالح قوانین روند بهتـري نسـبت بـه قبـل داشـته اسـت      شفایت در اجراي آن همراه با ا

رسـد فراینـد    خـارج تـداوم دارد و بـه نظـر نمـی     هم در عرصه داخل و هم مشکالت اساسی 

بـا وجـود رونـد رو بـه پیشـرفت      واگذاري به تحقق کامل امنیت اقتصادي منجر شـده باشـد.   

                  هایی برخوردار است. ز ضعفاین امر همچنان در دوره جدید ا ،هاي اقتصادي واگذاري بنگاه



  

  

  منابع

  

 ،اطالعات عصر در  یمل تیامن  الزامات: اطالعات عصر از يا دهیگز ؛)1385( لیدان پاپ،. س دیوید س،یآلبرت

  .  يراهبرد مطالعات پژوهشکده: تهران ،ینخجوان رضا ، يآباد یعل یعل ترجمه

  .يراهبرد مطالعات پژوهشکده: تهران ،سوم جهان در یمل تیامن ؛)1388( نیا چونگ مون،. يا ادوارد آزر،

 روزنامه نامه ژهیو  ،»رانیا در يساز یخصوص یاسیس اقتصاد ،یصنعت تیمالک حقوق« ؛)1385( احمد ،یآمل

  .مهر15 شنبه ،هیسرما

 .مرکز اسناد انقالب اسالمی :هران، تدر دوران سازندگیسیاست خارجی ایران  ؛)1378( انوشیروان احتشامی،

 .نی  :تهرانحسن گلریز،  ، ترجمهشدن و مسائل آن جهانی ؛)1382(جوزف  تز،یگلیاست

، انداز ایران چشم ،»هاي دولتی سازي و شرکت پارادوکس خصوصی« ؛)1385 آذر و آبان(محمد  رانمنش،یا

   .40شماره

، انداز ایران چشم، »هاي دولتی و سهام عدالت سازي شرکت خصوصی« ؛)1385 بهمن و يد(محمد  رانمنش،یا

 .41شماره 

واگذاري « ؛)1372 آبان و مهر( رانیا یمل عیصنا سازمان يگذار هیسرما شرکت مشاوره و پژوهش بخش

اطالعات ، »32هاي اقتصادي بخش عمومی در ایران: ارزیابی عملکرد دوساله، گزارش تحقیقی شماره  فعالیت

 ، سال هشتم، شماره اول و دوم.سیاسی ـ اقتصادي

پژوهشکده  :، ترجمه مرتضی بحرانی، تهرانحکومت جهانی توسعه و امنیت انسانی ؛)1382(کارولین   توماس،

   .راهبردي مطالعات

شماره  ،سوم، سال مناطق ویژه اقتصادي، »سازي اقتصاديموانع نهادي فراروي آزاد« ؛)1383 وریشهر(محمود  جامساز،

26. 

 .طرح نو :، چاپ سوم، تهراندوم خردادجنبش ی از ختاشن تحلیلی جامعه ؛)1378(رضا حمید پور، ییجال

 .نامه سرمایه ویژه، »دزدي دزدي ،مسازي در شوروي در یک کال صوصیخ« ؛)1385 مهر،15(آناتولی  چوپاس،

گذاري  سازي و آثار آن بر سرمایه خصوصیابعاد « ؛)1383 زمستان( مجید نژاد، یلیاسماعو  علی ،زاده حسن

  .32شماره  ،، سال دوازدهمهاي اقتصادي ها و سیاست پژوهش، »خصوصی در ایران

  .پیام ایران خودرو :، تهرانطراحی مدل خصوصی در ایران ؛)1380(رضا  غالم ،يدریح
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آن بر متغیرهاي کالن  هاي دولتی و نحوه اثرگذاري بررسی بودجه شرکت« ؛)1387 زمستان(مهري  فر، یمیرح

 .4، سال هفتم، شماره هاي اقتصادي ها و سیاست پژوهش، »اقتصادي

  .صمدیه :، تهرانراهی به سوي آینده ،نقدي بر گذشته ،توسعه ایران ؛)1380(حسین محمد ،یعیرف

  .33، شماره جامعه سالم، »این است وضعیت اقتصادي ایران« ؛)1376 وریشهر و مرداد(فریبرز  دانا، سیئر

 .39 شماره ،انداز ایران چشم، »تقدم مدیریت علمی بر مالکیت« ؛)1385 مهر و وریشهر(اهللا  عزت ،یسحاب

  .149 - 150، شماره اقتصادي –اطالعات سیاسیسازي،  ینکاتی در مورد خصوص« ؛)1378(عباس  ،يشاکر

 .تحقیقات استراتژیک، تهران: مرکز چین نو: دنگ شیائو پینگ و اصالحات ؛)1383(شاهنده، بهزاد 

   .پژوهشکده مطالعات راهبردي :، ترجمه سید جالل دهقانی فیروزآبادي، تهرانالملل امنیت بین ؛)1388( مایکل هان،یش

قانون  44ی اصل لهاي ک سازي و اجراي سیاست ها و الزامات خصوصی چالش ؛)1388(منصوره  ،یعباس

  .تدبیر اقتصادتهران: ، اساسی
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