ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ازدﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻓﺮاوان در
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزدھﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻇﺎھﺮاً در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﯿﺮوی
ﺑﺎزار ﻗﺎدر ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻓﺮﺳﻮده واﺣﺪھﺎی ﻏﯿﺮ ﺳﻮد ده
ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﯾﻦ ﺧﻮد در ﺟﮫﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ روﯾﮑﺮد
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزدھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ) دﻣﺘﺴﺰ  ١٩۶٧ﻧﻮرث
 .( ١٩٨١در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .زﯾﺮا ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺟﮫﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات
درﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی،
ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺮوه
ھﺎی اﺻﻠﯽ ذی ﻧﻔﻊ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻟﯽ
ﺑﯽ ﮐﺎپ )  ( ١٩٨٩ﻣﺬاﮐﺮات
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ.

ﺟﮫﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺸﮫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی دوﻟﺖ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺰ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﮫﺎی ذی
ﻧﻔﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﭼﮫﺎر ﭼﻮب ﺗﺌﻮری اﻧﺘﺨﺎب
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﮔﺮوه ذی ﻧﻔﻊ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮔﺮوھﮫﺎ در ﺟﮫﺖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ) آﻟﯿﻮ  .( ١٩٩٧ھﺮ دو
ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺌﻮری ھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در
ﭼﮫﺎر ﭼﻮب ﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻔﻮذ
دارﻧﺪرا ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وارد
ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎدھﺎی در ﺣﺎل
ﮔﺬار ،ھﻨﻮز ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺟﺪی در
زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داده ھﺎ و
ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی
ﻣﺪﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺪودی ،ﻣﯿﺰان
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ھﻨﻮز
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 – ١دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی در دﯾﺪﮔﺎه
ﺗﺌﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻮم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﻨﯿﺎدھﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ
در ﺳﻄﺢ ﻗﻮه
ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻران
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان و ﻣﺠﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﺌﻮری اﻧﺘﺨﺎب
ﻋﻤﻮم در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺑﺎور
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را
ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ) ﺑﻮﮐﺎﻧﻦ .( ١٩٨٠
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ " ﺷﺎﭘﯿﺮو" و"وﯾﻠﯿﻨﮓ "
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﮫﺎ
را ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﮫﺮه
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوھﮫﺎی ذی ﻧﻔﻊ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ اﺑﺰار ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ دو
ﺑﺎره ﺛﺮوت از اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﮔﺮوھﮫﺎی زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﺳﺘﻤﺰدھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ
از ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻮﻧﺪ(.
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ را
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ آورد .زﯾﺮا از ﯾﮏ ﻃﺮف

اﻧﺘﻘﺎل ﺛﺮوت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش
ھﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و
ﯾﺎراﻧﻪ دادن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد )  ١٩٨۵ﺟﻮﻧﺰ( و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺗﺠﺎری آن
ﮐﻤﺘﺮ دردﺳﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ) ﺳﺎﭘﯿﻨﮕﺘﻮن و اﺳﺘﻨﮓ
ﻟﯿﺘﺰ  .( ١٩٨٧در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ھﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دھﺪ ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﮐﺎھﺶ داده و ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺘﯿﺎن و
واﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﮫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﯾﺎرو
 .( ١٩٩٨ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﻮاھﺪ ،ﺑﻨﯿﺎدھﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺳﻮددھﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﻊ
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوھﮫﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﻧﻮرث  .( ١٩٩۴ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺪارک ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
در ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در دوران ﮔﺬار
اﻗﺘﺼﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ
)"
ای ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﻮﯾﮑﻮ"  " ،ﺷﻠﯿﻔﺮ" و "وﯾﺸﻨﯽ"
 ١٩٩۵وﯾﻨﯽ ﮐﯽ  ( ١٩٩٠و ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در داﯾﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ )
ھﻠﻤﻦ و ﺷﺎﻧﮑﺮﻣﻦ ٢٠٠٠وﻧﮓ  ،اﭘﺮ
و ھﻮ  . ( ٢٠٠۴ﺷﺮوع ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی و ﻣﯿﺰان آن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ

ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﮫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد.
از دﯾﺪﮔﺎه دوﻟﺘﯽ ھﺎ  ،ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی ﺑﺎ دو ﻧﻮع ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .
 – ١از دﺳﺖ دادن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ.
 - ٢از دﺳﺖ دادن ﺣﻤﺎﯾﺖ رای
دھﻨﺪﮔﺎن.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ دارد .ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ازا
ﻓﺪا ﮐﺮدن رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎﻣﻪ
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار
آﻧﮫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
دارد .ھﺮ
ﭼﻘﺪر اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺘﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
دارای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﻮی ھﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻌﺎ
دارای
اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﮫﺮه
ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ دوﻟﺖ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی از دﺳﺖ دادن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای دوﻟﺖ ھﺎی ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﻮی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ
ﻣﺼﺪاق ﮐﺎﻣﻞ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
در ﭼﯿﻦ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻧﻈﺮ
اﯾﺪﻟﻮژی ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد آزاد وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﻌﮫﺬا ﻧﻮﻋﯽ اﮐﺮاه در ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ دﯾﺪ ه ﻣﯽ

ﺷﻮد ) " اﭘﺮ"  " ،واﻧﮓ " و "ھﻮ"
 .( ٢٠٠٢از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﮑﺎری
ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﺮای دوﻟﺖ ھﺎی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮده
و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
دردور ﺑﻌﺪی ﺑﺒﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
دو ﻧﻮع ھﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪ
ﺟﻤﻠﻪ ای درﺟﻪ ﺳﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ:
 "-١دوﻟﺘﮫﺎی ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را
اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺘﮫﺎی ﺑﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﻮی و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
ﻧﺪارﻧﺪ".
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺰب ﯾﺎ اﺣﺰاب ﺣﺎﮐﻢ
آﺷﮑﺎرا ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت اﺛﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ )ﻧﻮرث  ( ١٩٧١ﻧﻮرث
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮ روش ﺟﻤﻊ آوری
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی دوﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﺋﯽ در ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ﺷﺎﻣﻞ ھﺰﯾﻨﻪ
ھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد
) ١٩٧١ﻧﻮرث ( آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻧﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯽ ﻣﯽ

دھﻨﺪ ﮐﻪ در آن در آﻣﺪھﺎ ﯾﮑﺴﺎن
ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ) ﻟﯿﻦ
 . ( ١٩٨٩در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ
ﮐﺎﻣﻼ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دارد .اﺣﺰاب
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﭗ  ،ﮐﺎرﮔﺮان را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و راﺑﻄﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
دارﻧﺪ و ﭘﯿﺮوزی آﻧﮫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در ﮔﺮو ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺣﺰاب
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮ
ﻋﮑﺲ اﺣﺰاب ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ راﺳﺖ
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و آزاد ﺳﺎزی
اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ ) "ﺷﻠﯿﻔﺮ" و "
وﯾﺸﻨﯽ"  " ١٩٩۴اﮔﺖ" و "
ﻟﻮری" ١٩٩۴و"ﺑﻮﺳﮑﺲ" ١٩٩٨
( و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ:
 "-٢ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺣﺰاب ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
راﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
ﺷﻮد".
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﭘﻮﻟﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺮوزی در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ دھﺪ.
ﺑﺮ ﻋﮑﺲ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ھﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺎز اﺳﺖ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﮑﺎری( .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺑﮫﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎز دھﯽ
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪﺗﮫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را در
اواﺋﻞ دوره ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
آﺛﺎر ﺑﮫﺒﻮدی اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن
دوره ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
رای دھﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن راھﮑﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی ھﺎﺋﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ھﺪف ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ
ﮐﺎھﺶ در ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دو و ﻧﯿﻢ
درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺷﻮد .اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ
ﮐﺎھﺶ آرا را ﺳﺒﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺮای دوره ای ﮐﻪ
ﻗﺪرت را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﯿﺴﺖ
درﺻﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ دو راھﮑﺎر وﺟﻮد دارد.
اﻟﻒ :ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در
آﺧﺮ دوره ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
رای دھﻨﺪﮔﺎن وﺿﻊ اﻓﺘﺼﺎدی
ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ دوره
رﮐﻮد ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی)ﻧﻮرد ھﺎوس .( ١٩٧۵
ب :ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را ﺗﺎ آﺧﺮ
دوره ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
آﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻧﻈﺮ
ﺳﻨﺠﯽ ھﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ

ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ  .اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دوﻟﺖ ھﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی را ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ
دوﻟﺖ ھﺎ در اول دوره اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺮای
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﻮردی زﻣﺎن
اھﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
اﮔﺮ دوﻟﺘﮫﺎ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﺧﻮد
از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﻮردی ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻢ اﺟﺮا ﺷﻮد)"ﻓﺮی"
" اﺷﻨﺎﯾﺪر"  ١٩٧٨و ﺷﻮﻟﺘﺰ
 . (١٩٩۵اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺠﺪد در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ھﺎی ﺟﻮان اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ وﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺧﯿﺮه
ﮐﻨﻨﺪه اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ
ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﺳﻌﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه،
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ھﺎ ﻣﻮردی را
ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده و ﻣﻮازﻧﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ھﺎی
ﺟﻮان ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰﻧﺪ .در آن ﺻﻮرت
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ :

 " -٣دوﻟﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از اول دوره
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ) ﺷﺮوع دوره
ﭼﮫﺎرﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ( ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ
از ﻣﯿﺎﻧﻪ دوره اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﺟﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای
ﺣﻖ وﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺎی اﺋﺘﻼف ﯾﺎ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﮫﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ دوﻟﺖ و ﺑﻘﯿﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺪرت ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ) .ﭘﺮﺳﻮن
 ١٩٩٧و
ﻧﻮرث و وﯾﻨﮕﺴﺖ  ١٩٨٩ﮐﯿﻔﺮ و
ﻧﺎک .( ١٩٩٧
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ  ،ﮔﺮوھﮫﺎی دارای
ﺣﻖ وﺗﻮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺸﺎوره
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﮫﺎی ذی ﻧﻔﻊ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﻧﮫﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ،زﯾﺎدی
ﻧﯿﺮوھﺎی دارای ﺣﻖ وﺗﻮ ﺳﺒﺐ
ﮐﻨﺪی ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در
زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺷﺪه ) روﺑﯿﻨﯽ و
ﺳﺎک( ١٩٨٩
و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﻨﯿﺎدی را آھﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)
ھﺎﻟﺮﺑﺮگ و ﺑﺴﯿﻨﺠﺮ .( ١٩٩٨
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ:
 "-۴اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوھﺎی
دارای ﺣﻖ وﺗﻮ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ".
ﻧﮫﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻋﺮﺿﻪ اﻃﻼﻋﺎت و

ﻣﺸﺎوره ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .ﮐﺮوﮔﺮ ، ١٩٩٨
ﮔﺎرﯾﻦ و رودﯾﮏ  .( ١٩٩۵ﺑﺎ ﺑﮫﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ا ز ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد
آزادﺳﺎزی ﺑﺎزار و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
) ﮔﺎوﯾﻦ و رودﯾﮏ  ( ١٩٩۵ﻣﻌﺘﻘﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺎوره اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ راﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی
ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ھﺪف اﺻﻠﯽ آﻧﮫﺎ
رﻓﻊ ﻧﻘﺺ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺮوﮔﺮ ) ( ١٩٩٨ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺸﺎوره
ﺳﯿﺎﺳﯽ و دادن اﻋﺘﺒﺎر ،ﻣﮑﻤﻞ
ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ " .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
دوﻟﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ وام وﺟﻮد
دارد")ﮔﺮوﮐﺮ  ( ١٩٩٨-١٩٩٩ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع
واﻣﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ و
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ
ﮐﺸﻮری ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺑﺼﻮرت در ﺻﺪی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ در ﺑﯿﺎورﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :

 "– ۵وﺟﻮد ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
ﻣﯽ ﺷﻮد".
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ
اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨﺼﻮص
در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺻﺎدق
اﺳﺖ.
ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن از ﻣﺤﻞ
ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ده ﺗﺎ
ﺳﯽ درﺻﺪ و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﯿﺴﺖ
و ﺳﻪ درﺻﺪ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻧﻮزده در ﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﮐﺮدﻧﺪ.
) ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اروﭘﺎ(.
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ دوﻟﺘﮫﺎ
در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪﻟﯿﻞ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻨﯿﺎدھﺎی
زﯾﺎن ده دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺰﻧﻨﺪ
) ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ  .( ١٩٩۵ﺑﺤﺮان
ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺴﺘﺮرا ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ از
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
) درازن و ﮔﺮﯾﻠﯽ  ١٩٩٣و
راﻣﺎ ﻣﻮرﺗﯽ  .( ١٩٩٩اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی وﺧﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت  ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ در آﻣﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر وام دادن و ﮐﺎھﺶ
ﻓﺸﺎرھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ) ﮐﻼرک

و ﮐﻮل  ، ١٩٩٨راﻣﺎ ﻣﻮرﺗﯽ ١٩٩٩
 ،ﯾﺎرو  .( ١٩٩٨ھﻢ زﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ
ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﻪ دادن
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرآﻣﺪ،
ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎ ﺑﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ را
وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
ﺧﻮد را ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮد را
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ
) ﻣﻮرﯾﻠﻮ  ٢٠٠٢و ﯾﺎرو .( ١٩٩٨
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪھﮑﺎری دوﻟﺖ و
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ،ﺗﺎ
ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ
ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻻزم ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .و ﭼﻮن
ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎن ده از
ﻣﺤﻞ ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن
اﻗﺘﺼﺎدھﺎی درﺣﺎل ﮔﺬار ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺪھﯽ ھﺎی زﯾﺎدی
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﺣﺪود
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ :

 "-۶ﺑﺪھﯽ ﻣﺘﻌﺎدل دوﻟﺖ ھﺎ ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را
ﮐﻨﺪ ﮐﻨﺪ".

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﮫﺮه دوﻟﺖ
را در ﮔﺮﻓﺘﻦ وام دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ،اﯾﺪه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راھﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻗﻮت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد) ﺷﯿﭗ ﮐﻪ .( ٢٠٠٠و
ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻧﺮخ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﮫﺮه ﺳﺒﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
رود ﮐﻪ :

 "-٧ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﮫﺮه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ".
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ ،ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ را در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺮ
ﭼﻪ ﻗﺪر ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﻣﯿﺰان دوﻟﺖ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﺧﺬ
وام و ﻓﺮوش اوراق ﺑﮫﺎدار در
ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل
اﻗﺘﺼﺎدی ،و ھﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ) ﺷﯿﺐ ﮐﻪ ، ٢٠٠١
وﯾﮑﺮز و ﯾﺎرو  .( ١٩٩١ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ،
دوﻟﺖ را در دادن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
دوﻟﺘﯽ زﯾﺎن ده ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺮده و اﯾﻦ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
را از ﺗﻌﺎدل ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺮخ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮرم ﺳﯿﺼﺪ در ﺻﺪ دارﻧﺪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ :
 "-٨ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺷﻮد.

