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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 

  73 - 88 ، صفحات1390، اسفند 12  شماره
 

   قانون اساسی44های کلی اصل  سازی و سیاست خصوصی
  

 1عمران رویا آل

  2عمران علی آلسید
  

رای این مهم و سازی و موانع موجود در مسیر اج ها و اهداف خصوصینیاز لی در این مقاله، بررسی پیشهدف اص
 که روش تحقیقی. باشد  می- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- قانون اساسی44های کلی اصل  سیاست

روش گردآوری . باشد مبنای هدف کاربردی می توصیفی بوده و بر-از نوع تحلیلی در تحقیق حاضر بکار برده شده
قلمرو زمانی که در این تحقیق بکار برده . های اینترنتی است ای و سایت ههای کتابخان  بر دادهءاطالعات نیز بیشتر با اتکا

باشد و قلمرو مکانی و حیطه جغرافیایی  کید بر دوره بعد از انقالب میأ از انقالب و بیشتر با تپسشده است، دوره قبل و 
ند بوده و برای اینکه سازی یک فرای نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست خصوصی. آن کشور ایران است

کار هایی قبل از ورود به این مسیر بنیاز  در مرحله اول برخی پیشبایست میاین فرایند مسیر درست خود را بپیماید 
 از اینکه این فرایند پس در مرحله دوم . مثال تثبیت اقتصادی و آزادسازی را نام بردتوان به عنوان برده شوند که می

د را از مسیر جدا کرد تا نگیر  موانعی که در مسیر اجرای این مهم قرار میگرفت الزم استر صحیح خود قرار بر مسی
ع اشاره سازی نتیجه اثربخش خود را در اقتصاد بروز دهد که در متن پژوهش به برخی از این موان خصوصی  سیاست

آید این است که تجارب نشان  ها بدست مینیاز  پیشبخشه از این پژوهش در نکته مهمی کعالوه بر این، . شده است
 یا سازی انجام گرفته استی قبل از تثبیت اقتصادی و آزادساز رد خصوصییهایی که فراگ داده است که در کشور

ی به نحو احسن انجام ساز  برای اینکه خصوصی،در نتیجه.  با عدم موفقیت همراه بوده استاند هردو همزمان بوده
 نه اینکه بطور همزمان و یا سازی بکار برده شوند  از انجام خصوصیپیشسازی  ینیاز خصوص  عوامل پیشگیرد، باید

  . از آنپس
  

 ،اجتماعی  سرمایه،اقتصادی  انقالب،44های کلی اصل   سیاست،سازی خصوصی: کلیدی های واژه
  .اقتصاد رانتی

  
 مقدمه. 1

ق افزایش نقش نیروهای های اقتصادی از طری سازی بدنه دولت و بهبود عملکرد فعالیت رویکرد کوچک
ها به این  های اقتصادی به بخش خصوصی با انتقال مدیریت و یا مالکیت دارایی کردن فعالیت بازار و محول

 که از اند های مختلفی را برشمرده سازی راه برای خصوصی. دهد سازی را تشکیل می بخش مفهوم خصوصی
                                                            

 .دکترای اقتصاد، استادیار و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز. 1

 .واحد تبریزکارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمی . 2
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 از ؛سازی بدون واگذاری مالکیت ت و خصوصیسازی همراه با واگذاری مالکی  خصوصیتوان به جمله می
های   توزیع کوپنی سهام به صورت واگذاری شرکت؛طریق قرارداد مدیریتی خدماتی و یا قرارداد اجاره

سازی و  آنچه مسلم است خصوصی.  اشاره نموددولتی که در ایران سهام عدالت نامگذاری شده است
به . ی و ظاهری و به همین دلیل رهاسازی نیستکردن دولت یک مقوله محتوایی است نه شکل کوچک

 باید عوامل اقتصادی به صورت خودجوش در اقتصاد و در سایر قلمروهای سیاسی فرهنگی و ،عبارت دیگر
در . اجتماعی حضور داشته و در عین حال مجال هرگونه اعمال قدرت انحصاری از آنها سلب شده باشد

وجود ساختارهای  و بازار ضد نیروهای حاکمیت و ثبات بی های یتوضع در ویژه به اقتصادی نامناسب شرایط
 نه سازی خصوصی. خصوصی بخش حاکمیت هم است مداناکار اقتصاد بر دولت حاکمیت هم اقتصاد در رقابتی ضد

 آن متفاوت است و آغازچگونگی . شود فرایندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می
 و ندای از مشکالت و موانع مواجه کنند و با طیف گسترده ا از اجرای آن دنبال میکشورها اهداف مختلفی ر
  . های متفاوت نیازمند هستند نظر خود به راهبردها و طرحبرای نیل به اهداف مورد

 سازی وجود ندارد و تالش برای ای برای اجرای برنامه خصوصی هیچ رویکرد جهانی قابل استفاده
 رشد، لحاظداشت از نظر باید در .آور است  کاری بیهوده و زیانر و مناسبایجاد یک رویکرد فراگی

بسیاری از . کنند های دولتی عمل می تر از شرکتاهای خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کار شرکت
 سازی ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زاید، خصوصی  انضباط مالی، قیمتگذاری مانندمتغیرهای سیاست

  .  اهمیت دارندوق مالکیت برای تعیین میزان رشد حقسازی و شفاف
 جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد صورتتوجه به هر یک از این موارد به 

 مورد ای گونهاین موضوع در گزارش بانک جهانی نیز به  . در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارنداما
های  سازی در کشورهای مختلف نشان داده که اجرای طرح ر و تبعات خصوصیتوجه بوده و بررسی آثا

های خصوصی منجر گردیده و در سطح کالن  سازی به بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکت خصوصی
سازی در قوانین برنامه اخیر، موضوع  به دنبال طرح موضوع خصوصی .باعث افزایش رفاه عمومی شده است

اماندهی اقتصاد به انداز نظام، اصالح ساختار مدیریت و همچنین س  و همچنین سند چشمدر قوانین یاد شده
  . خصوصی نیز مورد توجه بوده است سازی بخشمنظور توانمند

های اقتصادی   ساله کشور با حضور و مشارکت فراگیر تمام بخش20انداز  تحقق اهداف سند چشم
 قانون اساسی نیز 44های کلی اصل  این مهم در سیاست. تپذیر اس اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی امکان

 که اقتصاد کشور ما به شدت دولتی بوده و طی چند دهه اخیر نیز به یی شده است؛ از آنجامشاهدهبه خوبی 
 تر تر و انحصاری دولتیهای مبتنی بر دولت محوری،  ثیر تفکرات و سیاستأت دالیل مختلف، اقتصاد ایران تحت

 از سوی مقام معظم رهبری به منزله انقالب اقتصادی جهت رفع 44های کلی اصل  غ سیاستشده است، ابال
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75   قانون اساسی44های کلی اصل  سازی و سیاست خصوصی

تواند اقتصاد ما را در وضعیت مناسبتری قرار دهد و به سمت مدیریت  این معضل اعالم شده است و می
 این امر 44های کلی اصل  های اجرایی سیاست که با تدوین مناسب روش اقتصاد خصوصی سوق دهد

 الزم است در ساختار 44های کلی اصل  برای اجرای موفق سیاست. پذیر و محقق خواهد شد نامکا
. بودن به سمت اقتصاد خصوصی حرکت نماید وجود آید و اقتصاد کشور از دولتیه اقتصادی کشور تغییر ب

 بایست میستا  در این را،همچنین. شود  میسر نمینیـاز این مهم بدون بهبود فضای کسب وکـار به عنـوان پیش
 20 ،در حال حاضر.  در پذیرش این سهم ارتقاء داده شود و این بخش توانمند شودخصوصی توانایی بخش

 80شود که در آینده باید این سهم به  های اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی انجام می درصد از فعالیت
  .)1388اشرفی،  (درصد ارتقاء یابد

  

  له أبیان مس .2
های اقتصادی   قانون اساسی در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیت44 کلی اصل های ابالغ سیاست
در حقیقت پدیدار  ن اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و نگرش برای فعاال ایناگرچه اعالن .باشد کشور می

به نائل شدن  ی که منجریهای اجرا ارائه راهبرداما ،دهد های اقتصادی در آینده را نشان می شدن افق فعالیت
 ،ها هدف اصلی از ابالغ این سیاست .خوردار استای بر العاده ها است از اهمیت فوق به اهداف این سیاست

گری دولت و  ای و رقابتی است که با کاهش تصدی توسعه تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا،
یک  سازی، ب فرایند خصوصیدر چارچو .پذیر خواهد بود خصوصی امکان های بخش توسعه فعالیت

ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه  گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت،  شکلرقابتیاقتصاد 
های دستیابی به صنعت ترین راهبرد ترین و ضروری سازی از جمله اثربخش خصوصی .شود  منجر مییعموم

تعاونی و خصوصی استوار  اسی بر پایه سه بخش دولتی، قانون اس44اصل  .باشد و اقتصادی مترقی و پویا می
رشد و توسعه اقتصادی را  اساسی محقق شود، است و در صورتی که این اصل مطابق دیگر اصول قانون

 که تا جایی  قانون است44عدم پایبندی به اصل داشتن اقتصادی متمرکز و دولتی نتیجه  .درپی خواهد داشت
هریتیج است که  سسه مطالعاتیؤید این نظریه نتایج مؤم .د کشور دولتی است درصد اقتصا80برخی معتقدند 

 .)1388پور،  کیان (ولتی را داراستدایران ششمین رتبه اقتصادی اعالم داشته 

 که امروزه تحت تری است سازی بخشی از سیاست اقتصادی جامع کلی باید گفت خصوصیبطور
ها به شدت تعقیب   به اقتصاد جهانی از سوی برخی از دولتسازی اقتصادی و یا پیوستنعناوینی چون آزاد

 و بانک جهانی نیز از مدافعان سرسخت این  پولیالملل المللی همچون صندوق بین های بیننهاد .گردد می
های بخش دولتی به  سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت خصوصی .گردند ظهور محسوب میسیاست نو

یافته و شرایط و جو بازار بر  بخش مذکور تغییری فضاصرفاً ها بافت اصلی فعالیت که در عین حفظ ای گونه
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خصوصی مالک عمل قرار  های بخش ها و مکانیزم گذارد تا انگیزهثیرأ به صورتی تتنحوه عملکرد شرک
  . گیرد
سیاسی و  های اجتماعی،دهنده روند کردن که همانند بسیاری از موارد دیگر نشان ف خصوصیاهدا
ترین اهداف آن  مهم و مبتنی است خصوصی های اقتصادی به بخشبر واگذاری نهاد باشد ی میجار

 در پیهای تولیدی و خدماتی و  در فعالیت) خصوصی بخش( تر مردم مشارکت بیش تمرکززدایی در اقتصاد،
بنا به   در ایرانز پیروزی انقالب اسالمیپس ا .باشد کننده آن می  مثبت و تعیینپیامدهاییابی به سایر آن دست
در نتیجه این گسترش در اواخر  .های اقتصادی دولت بسیار گسترش یافت  گوناگون حوزه فعالیتدالیل
های  کردن حوزه فعالیتت سایه افکند و از همین رو محدودهای دول ناکارایی بر فعالیت ،1360دهه 

گودرزوند  ( توسعه درآمد برنامه اولاهدافترین  سازی در شمار برجسته اقتصادی دولت و خصوصی
  .)1389چگینی، 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق . 3
های دولتی و  دهد که مدیریت  در ایران نشان میتجارب کشورهای مختلف و تحقیقات انجام شده

سیاست  های بسیاری از جمله ایران، کشوردلیلبه همین  از کارایی پایینی برخوردارند ریزی شده نامهبر
 اد آزاد را انتخاب کردند تا بتوانند به کمک آن بر بخشی از مشکالت خود نظیر بیکاری،اقتص -اقتصاد بازار

جمهوری  .های دولتی و کسری بودجه غلبه کنند و به رشد و توسعه دست یابند ده بودن شرکت زیان
ار نیاز دارد تا از آث مد منابعاکاردولتی در بکارگیری غیر به پیشینه مدیریت اسالمی ایران با توجه

های مهم در  سازی یکی از مقوله  که بحث خصوصیییاز آنجا . مطلع شودسازی و اهداف آن خصوصی
افزایش  اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، باشد و ویژه ایران میه حال توسعه و ببسیاری از کشورهای در

 لذا ما را به این نتیجه سوق داد که در ،کند استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می ها، گذاری بازدهی سرمایه
اهداف سازی و های الزم برای اجرای صحیح خصوصینیاز   مطالعاتی انجام داده و پیشاین تحقیق در مورد آن

وجود دارد را  قانون اساسی 44های کلی اصل  و سیاستهایی که در اجرای این مهم  ترین چالش  مهمآن و
   .نماییمبررسی 

های موجود در  سازی و چالش نیازها و اهداف خصوصی  بررسی پیشن تحقیق،یکی از اهداف ای
 سازی و چگونگی روند آن در ایران بررسی سابقه خصوصی و 44های کلی اصل  اجرای این مهم و سیاست

  :شود عبارتند از حال سؤاالتی که در این خصوص مطرح می .می باشد
 کند؟ سازی چه اهدافی را دنبال می خصوصی −

 ریزی شوند کدامند؟   پیبایست میسازی  هایی که قبل از انجام خصوصی یازها و زمینهن پیش −
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 سازی خصوصیقانون اساسی و 44های کلی اصل  در مسیر اجرای سیاستکه هایی  چالش موانع و −
  کدامند؟،وجود دارند

  .باشد میفاقد فرضیه له أ مس اینبودن تحقیق حاضر له و پیمایشیأبا توجه به ماهیت مس عالوه بر موارد فوق،
 

  پیشینه تحقیق. 4
هایی مانند سطح  شده با توجه به شاخص های خصوصی نون مطالعات بسیاری در زمینه عملکرد بنگاهتاک

در ) 1994 (و ون رندنبرق نش به عنوان مثال، مگینسون، .گذاری انجام شده است آوری و سرمایه سود تولید،
نشان  حال توسعهبرای کشورهای در) 1998(کری و کاست  بوبو OECDهای مطالعه خود برای کشور

که این با توجه به این .یابد توجهی افزایش می شدن به مقدار قابل  ها پس از خصوصی دادند که تولید بنگاه
توان به سطح  نتایج آنها را به سختی می دارندکید أشده ت های موفق خصوصی مطالعات بیشتر بر بنگاه

حال توسعه بر های در کشورسازی در  تعداد معدودی از مطالعات به اثر خصوصی .دکالن تعمیم دااقتصاد
سازی  دهند که خصوصی نشان می) 2000(و بارنه ) 1997(، پلین مثالبه عنوان  .اند رشد اقتصادی آنها پرداخته

سازی و  صوصی منفی بین خ حاکی از رابطه)2003(اما نتایج کوک و اوچیدا  اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد،
 .)1389مشیری،  (رشد اقتصادی است

 طی کشور 49در یک مطالعه مشتمل بر ) 1998 (کو و ویتالینیبورتولوتی، فانتینی، سینیسکال به زعم
های سرمایه پیشرفته سازی متضمن تمام نهادهای قانونی و بازار یند خصوصیا فر)1977-1996( های سال
وی در مطالعه  . و همکارانش همسو استیج پژوهش بورتولوتیابا نت) 1999 (نتایج تحقیق مورس .است

های  دریافت که نهاد)1990-1995( های  سالطیشرقی و مرکزی   کشور اروپای25ها در رشد و نهاد
   .دهند  کاهش می نیزهای معامله را کنند و هزینه مناسب حقوق مالکیت را تضمین می

الزامات  مدنی ها در عرف و قانونکشور .کنند  میسازی فراهم  زمینه را برای خصوصینیز هانهاد
 دننمای های دولت را نیز تنظیم می  و داراییکنند میقتصادی را تعریف نهادی متفاوتی دارند که فعالیت ا

 اقتصادی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و در نتیجه های حمایت قانونی از فعالیت عالوه بر این
به معنای حمایت از  سازی به نوعی  خصوصی،در واقع. یز تفاوت داردسرعت توسعه بازار مالی ن

ونی و فعالیت ارتباط بین نهادهای قان .و تمرکز مالکیت دارد های سرمایهه و نیاز به بازارگذاران بود سرمایه
نه، قوچیان و حیدری کرد زنگ (یید شده استأ تو ویشنی اشلیفر الپورتا، لوپز دو سیالنز،اقتصادی در تحقیق 

1387(. 

 مدل رشد کیاز  را با استفاده ی بر رشد اقتصادیساز یاثر خصوص )1389 (یریمشدر ایران، 
 در )1998 – 2003( یحال توسعه برا کشور درحال گذار و در117 یها  از دادهیریگ و با بکاری تجربیزا درون
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 جی که نتاستآورد کرده ابر 2SLSو  OLS یها مدت با استفاده از روش مدت وبلندانیم مدت، سه حالت کوتاه
 ی و تداوم اجرایو عالوه بر آن، سازگار  استی خنثی بر رشد اقتصادیساز یآن است که اثر خصوص از حاکی

 بر یساز یتراز خصوص  مهمریثأت ها یاراستگذی در ستی و شفافی رقابتطیوجود مح ،یساز ی خصوصاستیس
  . دارندیرشد اقتصاد

سازی بر اندازه دولت و بدهی دولت و اشتغال در طول   خصوصیآثاررسی به بر) 1383(پتانالر کریمی
 نتایج بدست آمده نشان داد که .پرداخت) 1368 – 1378(های برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی  سال
های دولتی  بوده است اندازه دولت و نقش شرکتنسازی در کشور قادر  سیاست خصوصی خالف انتظار،بر

 حاصل از این مطالعه نشان داد که روند بدهی نتایج  عالوه بر این،.ان کاهش دهدرا در اقتصاد ایر
کننده این است که سیاست   که بیانت بوده اسههای دولتی به سیستم بانکی با افزایش همرا شرکت

  ).1383پتانالر،  کریمی (ایجاد نکرده استدولت سازی بهبودی در وضعیت مالی  خصوصی
های واگذار شده از طریق  سازی و میزان کارآفرینی شرکت  رابطه خصوصی)1385(عادلی و رافعی 

آفرینی سازی بر ظرفیت کار بهادار را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که خصوصی بورس اوراق
  . ها اثر مثبت داشته است شرکت

  

  روش شناسی تحقیق. 5
و  باشد مبنای هدف کاربردی میبوده و بر  تحلیلی–روش تحقیق بکار رفته در این مقاله از نوع توصیفی

این تحقیق از  .باشد میهای اینترنتی  ای و سایت های کتابخانه روش گردآوری اطالعات بیشتر با اتکاء بر داده
گیرد و حیطه جغرافیایی  را در بر می) کید بر دوره بعد از انقالبأبا ت( زمانی دوره قبل و بعد از انقالب لحاظ

  .ستآن کشور ایران ا
  

  مبانی نظری. 6
  1سازی مفهوم وتعاریف خصوصی. 6-1

 آنها در مفهوم کل یکسان بوده و سازی ارائه شده است که تمام تعاریف مختلف و متعددی از خصوصی
های خاص اجرایی از  مزدادن به اهداف مورد نظر و یا مکانی اولویت سازی، تنها در رابطه با دامنه خصوصی

 :شوند مایز میتیکدیگر م

سازی  خصوصی :سازی به این صورت تعریف شده است یپالگریو خصوصی در فرهنگ اقتصاد −
های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط  یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش

سازی روندی است که   خصوصی،در واقع .رقابت کامل وحصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است
                                                            

1. Privatization 
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سیسات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی أامکان انتقال وظایف و ت  در هر سطحیلتدو طی آن
  .)1998پتر، ( کند بررسی کرده و در صورت تشخیص و اقتضاء نسبت به چنین انتقالی اقدام می

اقتصادی از طریق افزایش نقش های  ست برای بهبود عملکرد فعالیتاای  سازی وسیله خصوصی −
 لیتل  وگی بیس (خصوصی واگذار گردد درصد سهام آنها به بخش 50اقل که حد صورتیدر  نیروهای بازار

  ).1983چایلد، 
خصوصی یا انتقال مالکیت  های اقتصادی توسط بخش سازی به معنای انجام فعالیت خصوصی −
 ).1987جانسکی،  ویل( باشد  به بخش خصوصی میها دارایی

تمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل های با اقتصاد مسازی برای کشور تعریف خصوصی −
جه یاساس بازار و در نتوجود آوردن نظام جدید بره  بایسازی به معن باشد و همچنین خصوصی در مقررات می

 ).1989شوارتز، ( باشد دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می

یسات بخش دولتی در سأسازی در شکل ظاهری فرایندی است که طی آن وظایف و ت خصوصی −
 سطوح جامعه تماماما در مفهوم حقیقی به اشعه فرهنگی در  شود، هرسطحی به بخش خصوصی انتقال داده می

ار مردم را  آحاد یک کشور باور نمایند که کمجریه و تمام یه،یقضا گذاری، گردد که دستگاه قانون اطالق می
 ).1373بروجردی،  رحیمی( باید به مردم واگذاشت

داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به  سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه صیخصو −
 ).1991باس، ( باشد کارایی بخش عمومی می

 .)1372 هاشمی،( توان بیان کرد سازی می ترین تعریف باشدکه از خصوصی گراکردن شاید جامعبازار −

سسات ؤکنترل عملیاتی ویا مالی م اگذاری،سازی اصطالحی فراگیر و متنوع است که به و خصوصی −
سازی حذف هر نوع کنترل   خصوصی،یا به عبارت دیگر کند در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می

 .)1372 مجله مجلس و پژوهش،( م عرضه و تقاضاستزو دخالت در برقراری مکانی

بخش دولتی به بخش سازی فرایندی برای انتقال یا واگذاری مالکیت یک دارایی از  خصوصی −
 .)1988ویس، ( باشد خصوصی می

های تحت   مالکیت و کنترل بر شرکتبخش یا تمامونه اقدامی است که گسازی هر خصوصی −
 ).2000رامامورتی، ( خصوصی واگذار کند مالکیت دولت را به بخش

 خصوصی را مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش متعدد وهای  سازی روش واژه خصوصی −
 و یا حذف های متعلق به دولت، مقررات زدایی کردن و یا فروش دارایی از جمله ضد ملی .شود شامل می

پیمانکاری یا واگذاری تولید کاالها و  های مطلق دولتی،ضوابط محدودکننده و معرفی رقابت درانحصار
 ).1986ن، کی و تامسو( شدند مین مالی میأخدماتی که توسط دولت برای بخش خصوصی اداره و ت
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مرئی آدام اسمیت کارایی مکانیزم بازار و دست ناسازی فرایندی است که طی آن  خصوصی −
 دولت رود و در نتیجه بخش عمومی ال میؤسهای اقتصادی دولت زیر  عملکرد فعالیت یابد،  میمجددحیاتی 

های اقتصادی واحدهای خود را محدود نموده و مالکیت و مدیریت برخی از  گیرد دامنه فعالیت تصمیم می
  .)1386یزدی، طباطبایی(  را به مکانیزم بازار محول نمایدتحت تملک خود

کنترل عملیاتی ویا مالی  سازی اصطالحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری، خصوصی −
 نیز به مردم منتقل قدرت شود و همراه مالکیت، خصوصی منجر می سسات در مالکیت دولت به بخشؤم

 .)1380پنکو،پرکو( شود می

 ها، سسات و شرکتؤسازی خلع دولت از مالکیت بر م خصوصی) 1996( بنابر تعریف بانک جهانی −
 ).2006الک، ( باشد ها می منابع اقتصادی ودیگر دارایی

− UNDP داند سازی راحرکت به سوی اقتصاد بازار از طرق زیرمی خصوصی:  
 حقوق مالکیت،(  یک اقتصاد بازاریتقویت چارچوب سازمانی برای: سیاستگذاری اقتصادی )الف

  )های مالی وغیره سسهؤم ابزارهای قانونی،
  توسعه بخش خصوصی)ب
  های اقتصادی عمومی سسهؤسازی م خصوصی)ج
 های دولت توان تالشی جهت پررنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم سازی را می خصوصی، ابراینبن

 .)1380 بهکیش،( ه عنوان کارگزار اقتصادی دانستب

های ها و واحد بنگاه کردن فضای رقابت و ایجاد نظام حاکم بر بازار، سازی با فراهم خصوصی −
 خصوصتدابیر در  .نماید تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند خصوصی را وادار می

توسعه وضعیت  سازی به عواملی از قبیل متوسط درآمد سرانه و الگوی توزیع درآمد در کشور، خصوصی
 های خارجی، وضعیت کسری بودجه داخلی و بدهی خصوصی در اقتصاد، ماهیت و کارایی بخش صنعتی،

 سازی صیخصو.  و اجتماعی کشور بستگی داردموقعیت جغرافیایی کشور و اندازه بازار داخلی و شرایط اقتصادی
به بخش خصوصی  سیسات راأامکان انتقال وظایف و ت دی است که طی آن دولت در هر سطحیفراین

 .)1372 صغیر،( کند در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می بررسی نموده و
 
   و چگونگی روند آن در ایرانسازی خصوصیسابقه . 7

های تعدیل اقتصادی صندوق  سازی الگو و سیاست سازی در ایران به پیاده های خصوصی شروع برنامه
که منجر به دولتی شدن (پس از انقالب . گردد ی در دوران سازندگی بر میالمللی پول و بانک جهان بین

در دوران سازندگی و با اجرای . به تدریج حجم دولت بزرگتر شد) بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد
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های   شده از سوی سازمانعنوانسازی  سازی الگوی خصوصی های تعدیل اقتصادی و پیاده سیاست
 کاهشها در جهت  ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام رفت از بحران المللی برای برون بین

 .)1389امینی و مهجوریان،  (نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد

 با هدف 1357ده و تا سال  شآغاز 1354سازی در ایران قبل از انقالب اسالمی از سال  روند خصوصی
 از صنایع برخیهای بخش دولتی به استثناء صنایع مادر و ولت در واحدمتعلق به د درصد سهام 99 واگذاری

 نتایج حاصل از آن این است .های بخش خصوصی ادامه یافته است درصد سهام واحد49یگر و واگذاری د
های مذکور مشخص نگردیده و سهام آنها به صورت اصالتی و وکالتی  کنون تکلیف برخی از شرکتکه تا

 باقی مانده) های تولیدی سابقشده از سازمان گسترش مالکیت واحد منتقل( سازی صوصیدراختیار سازمان خ
سازی   قانون خاصی که فرایند خصوصی)1357 -1368( های  سالطیپس از پیروزی انقالب اسالمی . است

م  به دلیل عدنیز) برنامه اول و دوم توسعه() 1368-1378( های  سالطی. را متحول نماید، تصویب نگردید
 به دلیل عدم وجود نهاد ،همچنین.  کار به کندی پیش رفتیاست واگذاری سهام متعلق به دولتتصریح س

 های دولتی ها و شرکت ریز جهت پیشبرد اهداف واگذاری سهام متعلق به دولت، سازمان سیاستگذار و برنامه
 در. کند ترین روش اشاره می لیدر این دوره استفاده از روش فروش سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان او

سازی در ایران بصورت سازماندهی شده با محوریت   دور جدید برنامه خصوصی)1379- 1383(های  سال
ساز و کار قانونی مشخص و شفاف شد مبنای سازی به عنوان نهاد اجرایی بر متمرکز سازمان خصوصی

  .)1386یزدی،  طباطبایی(
 

  ی ساز خصوصیاهداف . 8
اند که این  سازی بوده شان در پی اهداف متفاوتی از خصوصی ها با توجه به ساختار اقتصادیشورهریک از ک

گردد و لذا  های کلی هر کشور مشخص میهای اقتصادی و راهبرد ها، برنامه اهداف با توجه به سیاست
 اختصار گردد که در زیر به سازی با توجه به اهداف مشخص می  جهت خصوصیابزارهای بکار گرفته شده

  :شود به دوگروه از این اهداف اشاره می
  

  سازی اهداف اولیه خصوصی. 8-1
 کاهش حوزه فعالیت مستقیم دولت در اقتصاد −

 های اقتصادی افزایش ظرفیت کارآفرینی و سطح کارایی بنگاه −

 وری و منابع مالی خارجیایابی به سرمایه، فن توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دست −

کردن بودجه از بار مالی ای، رها های بودجه دادن هزینه ی دولت به منظور پوششکسب درآمد برا −
 های داخلی و خارجی بخش دولتی ده وکاستن از حجم بدهی های زیان شرکت
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  سازی اهداف ثانویه خصوصی. 8-2
ها از راه گسترش دآمگیری و توزیع مناسب در افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم −

 بین عموم مردمسهام در 

  توان تولیدی اقتصاد کشورءهای ارتقا رشد کارآفرینی و خالقیت برای فراهم نمودن زمینه −

ای  های سرمایه ها و همچنین کاهش هزینه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه های بودجه کاهش هزینه −
 های تحت پوششبرای واحد

 تر منابع کشور براساس عملکرد بازار تخصیص مطلوب −

  دانش فنی در سطح ملیءانجام ارتقاهای خصوصی و سر هبود شرایط تجاری در اثر توسعه بنگاهب −

 گذاری انداز و سرمایه ای برای اقتصاد و ایجاد تعادل بین پس مین منابع سرمایهأت −

 سازی ها و بهینه  افزایش کارایی بنگاه،هاسازی در اغلب کشور ترین هدف از خصوصی طور کلی مهم به
سازی این است که  نکته اساسی در خصوص افزایش کارایی از طریق خصوصی. نابع بوده استتخصیص م

سزایی در این  دهد بلکه عنصر رقابت نیز نقش بتواند سطح کارایی را افزایش صرف انتقال مالکیت نمی
 سازی ی با خصوصقابت رقابت نیروی محرکه افزایش کارایی است و در صورت فقدان ر،در واقع. فرایند دارد

ای   کننده تواند عواقب نگران های خصوصی شده که این امر میصرف انحصارهای دولتی تبدیل به انحصار
  .برای کشور داشته باشد

 
  سازی  های خصوصینیاز پیش. 9

باحث تئوری و م .ها و ارکانی است سازی نیازمند ایجاد زمینه  اقدام به خصوصی،یده کارشناسانقبه ع
های الزم آن هرگز قرین موفقیت  در نبودن زمینه د که انجام این فرایندنده   نشان میهاتجارب عملی کشور

های اجتماعی و فرهنگی و ابزار های سیاسی، زمینه های کالن و خرد اقتصادی، وجود زمینه .نبوده است
  .شود مینیازها اشاره   از این پیشبرخی ضروریات است که به طور خالصه به ترین مهمسازی از  خصوصی

  

  تثبیت اقتصادی. 9-1
  در شرایطنخست اینکه .ها است پرداخت تراز  تثبیت اقتصادی به معنای کاستن از تورم و حرکت به سوی موازنه

و این هر دو   در نتیجه نرخ ارز و بهره باالستانتظارات تورمی باالست و  تورمی شدید،های تورمی و نوسان
 یکی از ، دیگرسویکند و از   تجارت خارجه را با مشکل روبرو میبازار سرمایه و بازار مالی فعالیت در

هاست که این خود   این شرکتهای گسترده  فعالیت دولتی درنتیجهیها های شرکت هزینه دالیل تورم
های ارزی و انواع  سهمیه در این فرضیه تخصیص اعظم اعتبارات بانکی، .کند فرضیه اثر ازدحام را حاکم می

 های دولتی و تبعیض شدید شرایط صادرات و انحصارات و شبه انحصارات به شرکتمجوز واردات و 
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خصوصی در رقابت با بخش دولتی شده و موجبات عقب راندن این بخش در  باعث عدم توان بخش
  .های اقتصادی را فراهم آورده است فعالیت

 

  سازیآزاد. 9-2
گرایانه دولت  های مداخله ها و اهرم ن انواع کنترلسازی به معنای برچیدآزاد نیاز کالن اقتصادی، دومین پیش

سازی تجارت خارجی آزاد .بازار کار و دیگر عوامل تولید است بازار سرمایه، در بازار ارز تجارت خارجی،
گذاری را به   افزایش سرمایهالملل و کارایی تخصیص شده و احتماالً دن به نقش رقابت بینیباعث قوت بخش

ها انداز های جهان سوم با ایجاد محدودیت بر بهره پس در کشور عمدتاً، دیگرسویاز  .همراه خواهد داشت
صنعت  ها و صنایع خاص و فراموش شدن مقوله کارایی تخصیص، ها و تخصیص اعتبارات به بخش و وام

های اقتصادی دارای مزیت نسبی فراهم آورده  مالی سرکوب شده و مشکالت بسیاری را در انجام فعالیت
سازی  سازی دو مقوله بسیار مهم در قبل از شروع فراگرد خصوصی تثبیت اقتصادی و آزاد،بنابراین .است
 از تثبیت اقتصادی و پیشازی س هایی که فراگرد خصوصیتجارب نشان داده است در کشور .است

  .با عدم موفقیت همراه بوده است اند یا هردو همزمان بوده آزادسازی انجام گرفته است
  

  سازی های خصوصینیاز یر پیشسا. 9-3
کردن  جذاب .سازی حائز اهمیت است توجه به ماهیت خرد در فرایند خصوصی عالوه برماهیت همسان،

سازی و حتی  های پس از خصوصی تضمین حمایت ساختار سازمانی، نظر ساختار مالی، سسات از نقطهؤم
های  ایجاد زمینه .سازی است  خصوصیاختصاص بخشی از عواید فروش به بنگاه از مسائل مهم در موفقیت

های  ایجاد زمینه سازی،  مثبت فرایند خصوصیآثارمردم و تبلیغ منافع و  اجتماعی مناسب همچون جلب نظر
ارزشی و قانونی چون دیدگاه مثبت مدیران ارشد کشور و عزم راسخ سیاستگذاران در پیگیری  سیاسی،
افزایش توان مالی و مدیریتی  خصوصی، های بخش ا فعالیتهای قانونی متناسب ب ایجاد زمینه ها، سیاست

های عتماد عمومی و همچنین ایجاد نهادگذاران از طریق جلب ا هثیر بر طرز تفکر سرمایأت بخش خصوصی،
از دیگر  ...های متنوع مالی وابزار گذاری، های سرمایه بانک بازار سهام پیشرفته، سازمان یافته بازار آزاد،

  .)1375حقیقی،  (تها اسنیاز پیش
 

اساسی   قانون44های کلی اصل  ها و موانع موجود در اجرای سیاست ترین چالش مهم. 10
  سازی  و خصوصی
 عنوان انقالب اقتصادی به 44های کلی اصل  صحیح و به موقع سیاست  در راه اجرای دقیق،به طور قطع،

های  ترین محدودیت رد که از جمله مهماجتماعی و فرهنگی وجود دا سیاسی، موانع و تهدیدات اقتصادی،
  .توان به موارد ذیل اشاره نمود در این عرصه میداخلی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            11 / 16

http://ejip.ir/article-1-197-en.html


84   12   شمارهمجله اقتصادی سال یازدهم           

های دولت در حوزه  عدم اعتماد مردم به نیات و سیاست اجتماعی پایین،  مردم با سرمایه. 10-1
  باشد  مردم می فراگیراقتصاد مانع مشارکت

امع مدرن مطرح شده وهای اقتصادی ج روزه در بررسیسرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم نوینی است که ام
به  های اقتصادی است،ختارها و روابط اجتماعی بر متغیرطرح این رویکرد مبین اهمیت نقش سا .است

 بایست میای پایدار   دسترسی به توسعهعبارت دیگر ضرورت توام توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی و نهایتاً
 مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به عنوان ماعی عمدتاًسرمایه اجت .دمورد توجه باش

ها  ها و چه در سطح مدیریت سازمانکالن اقتصادی و توسعه کشور یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت
ها   و کارایی سیاستنمایدایجاد  اجتماعی -های اقتصادی تری را از سیستمتواند شناخت جدید ها می و بنگاه

 و ها، هنجارها ای از شبکه سرمایه اجتماعی مجموعه .کالن جامعه را بهبود بخشدهای  ها در عرصه  تصمیمو
ها در جهت کسب منافع متقابل را تسهیل  گروه ها و بین گروه است که همکاری درون) ادراک(ها  شناخت

ه اجتماعی سرمایز عبارتند اتوان سرمایه اجتماعی را در سه سطح مورد نظر داشت که  بطور کلی می .کند می
و همچنین نهادها و ) های سلسله مراتبی از جمله سازمان(های محلی افقی  رسمی، سازماندر نهادهای غیر

های مدیریتی جامعه و نیز   سطح هزینهشرمایه اجتماعی موجب کاهسافزایش  .های کالن رسمیساختار
  .دشو های عملیاتی و معامالتی واحدهای اقتصادی می هزینه

  

  مقاومت دولت. 10-2
 ساالری،  عدم توجه به شایسته ساالرانه دولت،نگاه پدر صاد رانتی و وابسته نفتی، بزرگ شدن بدون قاعده دولت،تاق

سفانه عدم توجه أپیروزی انقالب اسالمی و متهای قبل از  طی سال ...د، پاسخگو نبودن ویتوسعه بروکراسی زا
ها و فشارهای داخلی و  اساس قانون اساسی به دلیل محدودیته دولت بر تحوالت اساسی در جایگاکافی برای
موجب شده است که  اد و ایمان به انجام تغییراتقعدم اعت .فرهنگ خاصی را حاکم کرده است خارجی

های  گیری از ظرفیت  بدنه بوروکراتیک دولت مانع بهره .ها شکل نگیرد انگیزه درونی برای اجرای سیاست
 گیر، تصمیم ساز، ها شده و دولت با نگاهی پدر ساالرانه تصمیم گیری ی نخبگان در تصمیمتخصصی و تجرب

 دولت است و تنها 44مبنای اصل تصادی برقدر چنین شرایطی نظام ا . امور استتمام ...ناظر و مجری،
 در های اقتصادی با یکدیگر، ناکاراییعدم هماهنگی بازار .گیرد  خصوصی و تعاونی شکل نمیهای بخش

 ...گسترش داده ورا مناسب مالیاتی که کاهش مشارکت مردم را به همراه آورده و دولت نظام نا تخصیص منابع،
  .از آثار اقتصاد دولتی است
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  های ابالغی فقدان باور و فهم مشترک از سیاست. 10-3
قیقات و ترویج و  و در نتیجه کمبود شدید مطالعات و تحربه دلیل سوابق فرهنگی حاکم بر اقتصاد کشو

فانه حتی در سطح سأمت اساس قانون اساسیسازی و آزادی مالکیت خصوصی بر توسعه فرهنگ خصوصی
ست این اختالف درک  ابدیهی . وجود دارد44های کلی اصل   های متفاوتی از سیاست ئولین نیز برداشتسم

  .شود حسوب میهای کلی م  تشدید شده و مانعی در تحقق اجرای سیاستنیزدر سطوح پایین 
 

  رسانی شفاف فقدان نظام مشاوره و اطالع. 10-4
 مستلزم دسترسی 44های کلی اصل  های برابر در تسهیالت و امتیازات سیاست مندی مردم از فرصت بهره

اصول و  عدم آشنایی ذینفعان از مقررات، .باشد ثر از اطالعات مورد نیاز در این عرصه میؤسریع و م آسان،
ای و  سسات مشاورهؤها ضرورت مراجعه به م سیاست) الف تا ه(های مختلف برداری از بند ههای بهر رویه

گذاری الزم  رسانی سرمایه های مشاوره و اطالع سفانه در حوزهأمت .ناپذیر نموده است تخصصی را اجتناب
  .ای خاص شده است طلبی عده خواهی و فرصت نشده و این خالء موجب توسعه زیاده

  

  اه نامناسب بخش تعاون در اقتصاد کشورجایگ. 10-5
سیاسی  بنابر دالیل فرهنگی، نون تعاون و تشکیالت وزارت تعاون قانون اساسی و وجود قاهایکیدأعلیرغم ت

های  و اقتصادی این بخش هنوز جایگاه شایسته خود را بدست نیاورده و در تحقق سهم تعاون در سیاست
ترین  توان به چند مورد از مهم ه بر موارد ذکر شده میعالو . محل شک و تردید است44ل صکلی ا
  :)1386یزدی و مافی،  طباطبایی(سازی نیز اشاره نمود  های موجود در مسیر خصوصی چالش

های  های دقیق در خصوص توانایی سازی و نبود بررسی فقدان فضای مناسب برای خصوصی )الف
 ...بخش خصوصی وامکانات مالی و مدیریتی آنان و

سازی که منجر به آن شده است که طی چند سالی  نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصی جامع )ب
 به تصویب خصوص در کشور به اجرا در آمده، ضوابط گوناگونی در سازی خصوصی های که سیاست

  تهای دولت شده اس خصوصی به این سیاست برسد که این امر خود باعث سردرگمی و عدم اعتماد بخش
  صوصی و خریداران در واگذاری واحدهای دولتیخ  بخشیوجه به توانایی مدیریتعدم ت )ج
  گذاری واحدهای قابل واگذاری فقدان یک سیستم مناسب جهت قیمت )د
  تصادی در اجرای سیاست خصوصی سازیعدم تفکیک اهداف اجتماعی از اهداف اق )ه
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  گیری بندی و نتیجه جمع. 11
سازی است و این سیاست زمانی مفهوم اصلی  سعه پایدار، سیاست خصوصییکی از ارکان دستیابی به تو
صل های کلی ا کند که شناخت درست و کاملی از نحوه اجرای صحیح سیاست خود را در اقتصاد پیدا می

 ابتدا به همین منظور در این تحقیق. سازی داشته باشیم  فرایند خصوصی قانون اساسی و در ادامه آن44
سازی و روند آن در ایران  ای بر سابقه خصوصی  و سپس اشارهارائه شده استسازی  وصیتعاریفی از خص

 از بایست پیش میهایی که نیاز کند و پیش سازی دنبال می  و در ادامه، اهدافی را که خصوصیشده است
ی ها هایی که در اجرای سیاست  موانع و چالشنجام گیرند، بیان شده و در پایانسازی ا اجرای خصوصی

های پژوهش حاکی از  یافته. سازی وجود دارند، نام برده شده است  قانون اساسی و خصوصی44کلی اصل 
  :در قالب سه مرحله انجام گیردباشد که باید  سه نتیجه مهم می
 ضروری است که ابتدا شناخت کاملی از نحوه سازی اعمال شود  از اینکه خصوصیپیش: مرحله اول

اساسی حاصل آید و موانع و تهدیدات اقتصادی، سیاسی و   قانون44لی اصل های ک  سیاستصحیحاجرای 
  . از مسیر برداشته شوندی این انقالب اقتصادی وجود دارنداجتماعی و فرهنگی که در مسیر اجرا

 از برخی بایست قبل از اعمال آن می )سازی اعمال خصوصی( از ورود به مرحله دوم پس: مرحله دوم
رست خود سازی وارد مسیر د کار برده نشوند خصوصینیازها ب ه شود که اگر این پیشنیازها استفاد پیش

و  اقتصادی و آزادسازی  تثبیتمانند های کالننیاز  پیشیکی باشند نیازها دو نوع می این پیش. نخواهد شد
  ...سازی و  های پس از خصوصی  تضمین حمایتمانند های خردنیاز  پیشدیگری

سازی به مسیر درست خود وارد شد، الزم است موانعی را که  نکه خصوصیاز ایپس : مرحله سوم
از پس  که  منحرف شود را از مسیر جدا سازیم گشته ومواجه طی مسیر با آنها سازی امکان دارد خصوصی

این موانع در متن (بخش خود را در اقتصاد بروز خواهد داد سازی نتیجه اثر برداشتن این موانع خصوصی
  ). ه شده استپژوهش آورد

هایی  تجارب نشان داده است در کشورنکته بسیار مهمی که از مرحله دوم نتایج گرفته شد این بود که
 با اند  یا هردو همزمان بودهازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزادسازی انجام گرفته استس که فراگرد خصوصی

 بایست می  به نحو احسن انجام گیردسازی در نتیجه برای اینکه خصوصی. عدم موفقیت همراه بوده است
که بطور همزمان و یا  نه اینسازی بکار برده شوند  از انجام خصوصیپیش سازی نیاز خصوصی  عوامل پیش
  .پس از آن
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  منابع
توانمندسازی بخش خصوصی در قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی "، )1388(اشرفی، زهره 

ریزی و نظارت بر اجرای   دفتر برنامه،" قانون اساسی44های کلی اصل   فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستو
 .1-3، صص 44، دفتر اصل 44های کلی اصل  سیاست

، سایت شبکه خبری کشاورزی "سازی در ایران و جهان  و فرایند خصوصی44اصل "، )1389 ( مهجوریانامینی، رامین و وجیهه
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