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* مسايل و تحوالت اقتصاد كشورهاي اروپاي شرقي  تا حدي 
شبيه به اقتصاد كشــورهاي در حال توسعه در آسيا است. با توجه 
به اين كه شما در زمينه اقتصاد كشورهاي اروپاي شرقي و مسايل 
جهاني شدن تجربه داريد،  توان رقابتي اين كشورها را در اقتصاد 

جهاني در چه سطحي مي بينيد؟
ــورهاي مركزي اروپاي شرقي با سياست هاي  - توان رقابتي كش
ــي از كنار گذاشتن اقتصاد  اقتصاد بازار در حال رشد است و اين ناش
كمونيستي و برنامه ريزي متمركز در اين كشورها است. شكي نيست، 
ــورها به اتحاديه اروپا نيز در اين امر مؤثر بوده است.  پيوستن اين كش
ــورهاي اتحاديه  ــد اقتصادي اين كشورها از كش امروز متوسط رش
اروپا باالتر است.رشد ساختارهاي اقتصاد بازار اين تحول را ممكن 
كرده است و دليل آن تقويت نهادهاي اقتصاد بازار در اين كشورها از 
جمله لهستان است. در لهستان سوسياليست، موتور حركت اقتصاد 
نظام بوروكراتيك دولتي بود، ولي امروز عامل حركت اقتصاد بخش 
خصوصي است. هسته اصلي امروز اقتصاد ما بخش خصوصي با اتكا 
به اقتصاد بازار است كه با آزادسازي و مقررات زدايي محقق شده است. 
كشورهاي اروپاي شرقي جهاني شدن را به عنوان يك فرصت مورد 
توجه قرار دادند. جهاني شدن همزمان يك فرصت و يك تهديد است 
كه با بهره برداري درست از آن مي توان فرصت ها را حداكثر و تهديد 
را به حداقل رساند. ما با دست آوردهاي اقتصاد داخلي و آزادسازي و 

مقررات زدايي از اين فرصت حداكثر بهره برداري را كرديم.
* عضويت برخي از كشــورهاي اروپاي شــرقي در اتحاديه 
اروپايي چه كمكي به روند تحوالت اقتصاد بازار در اين كشورها 

كرده و مي كند؟
ــرقي امروز به اتحاديه اروپا  - همه كشورهاي مركزي اروپايي ش
پيوسته و اين روند در يك فرايند تدريجي رخ داد. امروز اين كشورها 
ــته اند. متوسط توليد  با 120 ميليون نفر جمعيت به اين اتحاديه پيوس
ناخالص داخلي اين ده كشور كمتر از نصف 15 كشور اتحاديه اروپا 
است ولي رشد اقتصادي آنان 2/5 برابر آنان است. اين امر در سالهاي 
اخير رخ داده است ولي در دهه نود و پس از حكومت كمونيستي و در 
دوران گذار رشد اقتصادي بسيار كند رشد مي كرد. در برخي كشورها 
ــد اقتصادي نيز رخ داد كه در برخي  ــكالت فراوان و كاهش رش مش
ــيد. ولي اين بيشتر به دليل  مناطق تا بيست درصد كاهش نيز مي رس
ــاختار قبلي دولت و اقتصاد رخ داده بود. اين  اصالحاتي بود كه در س
امر ناتواني هاي خاصي ايجاد كرده بود كه در لهستان كمتر بود ولي در 
مجارستان و اسلووني اين آثار شديدتر بود. ولي اين امر اجتناب ناپذير 
ــتري انجام مي گرفت كه در  بود و بايد بيشتر كار مي شد و تالش بيش
برخي كشورها سالها به طول انجاميد. اين روشن است ده كشوري كه به 
اتحاديه اروپا پيوستند كار بزرگي انجام دادند و با شرايط اقتصاد بازار و 
چارچوب هاي اقتصاد امروز هماهنگ شدند. بازار اين كشورها بزرگتر 
ــد. با مقررات و اصالحات   و با شرايط بازارهاي جهاني هماهنگ ش
ــد. سرمايه گذاري مستقيم  سرمايه گذاري مستقيم خارجي محقق ش
خارجي تنها پول و سرمايه را براي اقتصاد اين كشورها ارمغان نياورد 
ــاال و توانايي هاي مديريتي و  بلكه آموزش هاي جديد، تكنولوژي ب

بازاريابي را افزايش داد.

ــورد خاص  * در م
ــرايط  لهســتان اين ش

چگونه بروز پيدا كرد؟
ــرايط پيش  - اين ش
گفته با بحث هاي پيوستن 
لهستان به اتحاديه اروپا 
همراه بود و در اين مورد 
تالش بسياري صورت 
ــال هاي  ــت. در س گرف
2002 و 2003 هنگامي 
كه من براي دومين بار در 
دولت مشاركت داشتم 
به عنوان معاون نخست 
ــر اقتصاد در  وزير و وزي
فرايند مذاكرات تالش 
بسياري به خرج دادم تا 
در اين زمينه با موفقيت 
ــويم كه البته  روبه رو ش

ــتيم در اين زمينه گام هاي بلندي  فرايندي موفقيت آميز بود و  توانس
براي پيوستن به اقتصاد جهاني به ويژه در زمينه اقتصاد و سرمايه گذاري 
ــت و به ما كمك كرد رشد و  برداريم. در اين مسير آنچه اهميت داش
گسترش بخش خصوصي در اقتصاد لهستان بود كه توانست به روند 
پيوستن به اقتصاد جهاني كمك كند. عضويت در اتحاديه اروپا براي 
برخي كشورهاي منطقه بهبود اوضاع به وجود آورد و برخي را در شرايط 
دشواري قرار داد. اين امر به تالش ها براي اصالح و سياست گذاري هاي 
آنها  بستگي داشت. برخي كشورها آمادگي بيشتري داشتند و شرايط 
به نفع آنها بود و برخي با مشكالتي روبه رو شدند كه به سياست هاي 

غلط آنان بستگي داشت.
ــازي در لهســتان و  ــير موفقيت خصوصي س ــن تفاس * با اي

شاخص هاي آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ــخ هاي متعددي دارد كه بستگي به  ــت و پاس ــؤال خوبي اس - س
ــؤال مي كنيد و من از ديدگاه خودم به  پاسخ دهنده دارد. شما از من س
آن پاسخ مي دهم. جريان خصوصي سازي در لهستان يك روند موفق 
ــكالتي مثل فقدان توان مديريتي در  داشت. البته در آغاز كار ما با مش
فرايند خصوصي سازي مواجه بوديم. حدود هفده، هجده سال پيش اين 
سؤال مطرح بود كه چه چيزهايي بايد خصوصي شود و چه بخش هايي 

استراتژيك است و بايد در اختيار دولت بماند.
* اين سؤال اساسي خصوصي سازي است كه امروز در اقتصاد 
بسياري كشورها از جمله ايران نيز مطرح است. چه بخش هايي در 
مرحله نخست بايد واگذار شــوند و چگونه؟ چه هزينه هايي بايد 
ــامل چه بخش هايي شود آيا  پرداخت شود و تا چه ميزان؟ اين ش
بخش انرژي را بايد واگذار كرد و يا بانك ها و بيمه ها را و غيره؟ با 
چه سرعتي و تا كجا بايد خصوصي سازي ادامه يابد؟ لهستان اين 

فرايندها را چگونه تجربه كرد؟
- مشكل اصلي اين است كه كار با چه سرعتي عملي شود. برخي به 

سرعت روند خصوصي سازي عقيده دارند و دولت ها را به ُكند عمل 
كردن متهم مي كنند و برخي اين روند را سريع و غيرقابل كنترل مي دانند. 
اين كه با چه سرعتي كار انجام شود بستگي دارد به شرايط كشورها و 
پاسخ مشخصي ندارد. لهستان در فاصله سالهاي  1994 و 1997 (كه من 
در سمت معاون نخست وزير و وزير اقتصاد بودم) موفق ترين دوران 
گذار را داشت. نسبت رشد اقتصادي به درآمد سرانه به 28 درصد رسيد. 
بيكاري يك سوم و تورم دوسوم  كاهش يافت و بخش هاي بسياري 
نيز خصوصي شد و لهستان به عضويت سازمان همكاري و توسعه (او 

اي سي دي) درآمد.
* ولي هميشه تحوالت در حال انجام در اروپاي شرقي و لهستان 

به ويژه به لحاظ سرعت با انتقاد مواجه بوده است؟
- پاسخ من به اين انتقادها هميشه اين بوده كه معيار ما نبايد ارزيابي 
ــد بلكه بايد آثار اقتصادي و كارآمدي و عملكرد را  ــرعت كار باش س
ــنجش نيز با دو روش و ابزار قابل  ــرعت اجرا را. اين س سنجيد نه س
ــت افزايش دارايي خزانه، يعني دولت با فروش  ارزيابي است. نخس
اموال خود بايد درآمد داشته باشد. دولت بايد با فروش اموال عمومي 
درآمد بيشتري كسب كند. نبايد اموال عمومي ارزان فروخته شود. اين به 
ناكارآمدي روند منجر مي شود. وقتي قيمت يك كاال كاهش يافته است 
شما بايد صبر كنيد. يك هفته، يك ماه و حتي شش ماه بايد انتظار كشيد 
كه قيمت ها به سطح مناسب برسد و كاالي خود را بفروشيد. بنابراين 
بايد اموال را به نحوي عرضه كنيد كه سودي عايد خزانه عمومي شود. با 
ارزان فروشي كار اقتصادي انجام نمي شود. وقتي كااليي ارزان فروخته 
ــت كه چه كسي  ــي ديگر ارزان مي خرد و سؤال اين اس مي شود كس
ــت كه افراد ناكارآمد ارزان مي خرند  ارزان مي خرد؟ و جواب اين اس
و خصوصي سازي ناتمام است.هميشه بر دولت اين فشار هست كه 
دارايي هاي خود را ارزان بفروشد. اين فشارها از جانب سرمايه گذاران 
ــرمايه گذاران داخلي بر دولت وارد مي شود. ولي اين به  خارجي تا س

معناي ايجاد فرصت هاي 
ــت. در  ــادي نيس اقتص
برخي كشورهاي اروپاي 
شرقي اين مسئله رخ داد. 
ــيه در دوران  مثل؛ روس
ــه فروش  ــين. البت يلتس
دارايي هاي دولت براي 
افزايش درآمد و جبران 
ــري بودجه نيست.  كس
ــاي  ــروش دارايي ه ف
دولتي براي ايجاد تعادل 
ميان درآمد و هزينه هاي 
بودجه ساالنه نبايد انجام 
شود. عرضه دارايي هاي 
ــراي تأثير بر  ــت ب دول
اقتصاد كالن و افزايش 
ــعه بازار  رقابت و توس
است. خصوصي سازي 
با هدف افزايش بهره وري و كارآمدي بنگاه هاي اقتصادي انجام مي شود. 
بنابراين خصوصي سازي موفق به معناي مشاهده آثار بهبود مديريت در 
نظام دولتي و اداره مؤسسه هاي اقتصادي و افزايش دارايي عمومي از اين 
روند است. هرچه اين روند شفاف تر باشد موفق تر و كارآمدتر است. 
توصيه من به همه اين است كار خصوصي سازي بايد روشن و شفاف 
انجام شود تا اين اهداف تحقق يابد. امروز ما از امكانات اطالع رساني 
وسيع و گسترده مثل اينترنت برخوردار هستيم و اين فرصت هاي خوبي 
ــت. در جريان روند  ــت اندركاران خصوصي سازي اس در اختيار دس
خصوصي سازي يك مسئله مهم ديگر اين است كه بايد توجه كرد كه  
خصوصي شدن بنگاه ها هدف نيست بلكه يك ابزار است. با خصوصي 
شدن وظيفه دولت به پايان نمي رسد، بلكه بايد توجه كرد كه اين روند 
ــعه و رشد بخش خصوصي و بازار منجر  به رشد اقتصاد كالن و توس
شود. خصوصي سازي بايد به رشد روند بازار و كارآمدي بانكداري و 

سرمايه گذاري منجر شود.
* يك روش خصوصي سازي كه در برخي كشورهاي اروپاي 
شرقي نيز مرســوم بوده و در ايران نيز با عنوان سهام عدالت مورد 
توجه قرار گرفته است، واگذاري وسيع سهام شركت هاي دولتي به 
مردم است. تجربه كشورهاي اروپاي شرقي و به طور خاص لهستان 

در اين زمينه چگونه قابل تحليل است؟
مردم است. تجربه كشورهاي اروپاي شرقي و به طور خاص لهستان 

در اين زمينه چگونه قابل تحليل است؟
مردم است. تجربه كشورهاي اروپاي شرقي و به طور خاص لهستان 

ــازي كشورهاي مركزي  - سياست هاي متفاوتي در خصوصي س
اروپاي شرقي به كار گرفته شد و تجربيات متفاوتي در اين زمينه وجود 
دارد. در برخي كشورهاي اروپاي شرقي به عمومي سازي دارايي هاي 
دولتي روي آوردند. زماني كه دولت مالك دارايي هاست اين دارايي  ها 
ملي است. اين سياست از اين ايدئولوژي سرچشمه مي گيرد كه وقتي 
دارايي دولت عمومي مي شود گروه زيادي از مردم مالك سهام و مالك 
ــوند. براي مثال در ايران اگر صنعت نفت را  مشاع اين دارايي ها مي ش
ــهام دار مي شوند. اين  عمومي كنيد نزديك هفتاد ميليون نفر بالقوه س

سياستي است كه در پس خصوصي سازي در برخي كشورها اعمال 
شده است و بزرگترين و وسيع ترين موارد آن در روسيه دوران يلتسين 
و جمهوري چك رخ داد. ما چنين روشي را در فرايند خصوصي سازي 
ــي به مردم  ــهام بنگاه هاي دولت ــتان به كار نگرفتيم. واگذاري س لهس
به صورت رايگان و يا در مقابل مبلغ اندك، خصوصي سازي نيست. 
ــت و به تغيير مالكيت دارايي هاي  اين يك تغيير شكل در مالكيت اس
دولتي منجر مي شود و هيچ تأثيري در بهبود و ارتقاي مديريت و بازار 
سرمايه ندارد. اين روش خصوصي سازي به توسعه نظام بازار منجر 
نمي شود و بانكداري و سرمايه گذاري را تقويت نمي كند. توزيع سهام 
به صورت مجاني ميان مردم به رشد بنگاه ها منجر نمي شود.در روسيه 
كارگران سهام شركتهاي دولتي را دريافت مي كردند و در مقابل مبلغ 
اندكي مي فروختند اما تغيير مهمي در زندگي آنان رخ نمي داد و معلوم 
نيست سرنوشت اين دارايي ها چه شد. ما در لهستان در اواخر دهه نود 
شايد تعداد زيادي سهامدار داشتيم و تعداد آنها از تعداد سهامداران در 
اتريش بيشتر بود و يا اين ميزان در روسيه از آمريكا بيشتر بود. ولي اين 
چه تأثيري در اقتصاد كالن دارد؟ اين به معناي رشد بازار سرمايه و بازار 
آزاد نيست. اين روش در هيچ كشور سابق كمونيستي حاصلي نداشت 

و بيشتر اهداف ايدئولوژيكي داشت تا اهداف اقتصادي. 
* تجربه لهستان در اين زمينه چگونه بود؟

ــطح انجام داديم ولي  ــتان يك اقدام شبيه در اين س - ما در لهس
ــه دارايي هاي دولتي را  ــن روش. در اين روش ما هم متفاوت از اي
ــم. تنها ده درصد  ــازي اختصاص ندادي در اين روش به عمومي س
ــهام دارايي هاي دولتي را كه همچنان در مالكيت دولت بود و  از س
شامل 520 شركت بخش هاي مختلف بود در يك سبد قرار داديم 
و بين شركت هاي سرمايه گذاري تقسيم كرديم كه به تأييد مؤسسه 
شامل 520 شركت بخش هاي مختلف بود در يك سبد قرار داديم 
و بين شركت هاي سرمايه گذاري تقسيم كرديم كه به تأييد مؤسسه 
شامل 520 شركت بخش هاي مختلف بود در يك سبد قرار داديم 

ناظر بازار سرمايه رسيده بود. اين شركت ها سهام را به صورت آزاد 
در مراكز پستي و بانك ها به ارزش اسمي معادل 7 دالر كه پنج درصد 
ــي بود كه  حداقل حقوق ماهانه در آن زمان بود عرضه كردند. روش
در چارچوب سياست عمومي سازي دارايي هاي دولتي در لهستان 
به كار رفت. در اين اقدام بيش از چند ميليون نفر به بانك ها و مراكز 
پستي مراجعه كردند و برگه هايي را خريدند كه آنان را در سهام اين 
شركت ها سهيم مي كرد. اين برگه ها در بازار سهام قابل فروش بود 
و ارزش بيشتري از قيمت عرضه شده داشت. از اين مطالب نتيجه 
ــي دارد و اين ارزش را بازار  مي گيرم كه شما منابعي داريد كه ارزش
تعيين مي كند. شما بايد دارايي خود را در مدت مشخص و مناسب 
ــرمايه گذار و مدير توانا  به بهترين قيمت در بازار بفروشيد.يك س
ــرمايه گذاري را مي پذيرد. اگر ورشكست شد از  مخاطرات اين س
جيب دولت و ماليات دهندگان چيزي هزينه نمي شود. اگر مي خواهيد 
كاري براي اقشار فقير انجام دهيد از محل درآمدهاي خصوصي سازي 
براي آنان هزينه كنيد و خدمات اجتماعي را گسترش دهيد. هرچه 
خصوصي سازي گسترش مي يابد و دارايي ها افزايش مي يابد سرمايه 
ــتري براي مبارزه با فقر و بيكاري فراهم مي شود. بنابراين اگر  بيش
سياست هاي حمايت از اقشار خاصي در برنامه هاي ما هست نبايد 
آنان را در دارايي هاي دولت شريك كنيم بلكه بايد براي آنان امكانات 

آموزشي و تغذيه بهتر را فراهم كنيم.

تجربه خصوصي سازي در لهستان در گفت وگو با معاون نخست وزير و وزيرپيشين اقتصاد اين كشور

 اموال عمومي را نبايد ارزان فروخت
 پروفســور گرزگــورز كولودكــو معمار برجســته اصالحات 
اقتصادي لهستان يك اقتصاددان شــناخته  شده و كارشناس 
برجسته جهاني در سياست هاي توسعه اقتصادي است. زماني 
وزيــر و وزير دارايي لهســتان طي كه وي معاون اول نخســت وزيــر و وزير دارايي لهســتان طي كه وي معاون اول نخســت وزيــر و وزير دارايي لهســتان طي 
به عضويت ســازمان  لهســتان را به عضويت ســازمان  لهســتان را به عضويت ســازمان  بود،ســال هاي 1994 تا 97 بود،ســال هاي 1994 تا 97 بود،
توســعه و همكاري اقتصادي رهنمون ســاخت. وي در پســت 
مشابهي طي سال هاي 2002 تا 2003 نقش مهمي در پيوستن 
لهستان به اتحاديه اروپا بر عهده داشت. به طور كلي در دوراني 
كه وي رهبري اقتصادي لهســتان را بر عهده داشــت، سرانه 
توليد ناخالص داخلي اين كشــور را حدود 30 درصد افزايش 
داد. وي تحصيل كرده دانشگاه اقتصاد ورشو است و هم اكنون 
مدير مؤسســه آموزشــي تحقيقات اقتصادي جهاني سازي در 
لهستان است و در آكادمي كوزمينسكي ورشو تدريس مي كند. 
وي همچنين با ســازمان ملل، صندوق بين المللــي پول و بانك 
جهاني همكاري داشته است و سابقه همكاري با دانشگاه هايي 
همچــون ييل، روچســتر،  نيويورك را نيز داشــته اســت. وي 
نويسنده 35 كتاب و بيش از 300 مقاله و تحقيق علمي كه به 
23 زبان در سراسر جهان ترجمه شده است،  مي باشد و به بيش 

از 125 كشور جهان سفر كرده است. پروفسور كولودكو چندي پيش سفري به ايران داشــت. وي در جريان اين سفر ضمن بازديد از تحريريه روزنامه 
همشهري در گفت وگويي با گروه اقتصادي شركت كرد و به تبيين تجربيات كشورهاي اروپاي شرقي و لهستان در خصوصي سازي پرداخت. 
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افقي:
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مدرس توانايي كه به تازگي درگذشته است و اثر مشهور 
او درباره تاريخ انقالب «نهضت سه ماهه روحانيت» نام 

دارد- اشياي بي جان و بي حركت 
2 - ظرف ها و آوندها- اصراركردن

ــده- ــي- تربيت كنن ــرخ خياط ــك چ 3 - قرقره كوچ
ديواربلند

ــدار- ــا- تيرپيكان ــي- امت ه ــرارت و گرم 4 - ح
سياستمدار 

ــابق - ويتامين  ــابق - ويتامين درس - ويتامين درس ــازمان مخوف امنيتي عراق  ــابق 5 - س ــازمان مخوف امنيتي عراق درس ــابق 5 - س درس
انعقاد خون

6 - دزديدن و سرقت- كبوتر چاهي
ــول  ــرت آدم- پ ــران حض ــار- از پس ــاده قط 7 -  ج

هخامنشيان 
ــده از طال- حرف اشاره  8 - مالك و دارنده-تابيده ش

تاكيدي 
9 - جانشين و وصي- نيمه روز و شدت گرما را گويند- 

پخش و پال
10 - دارويي معطر كه به ميت زنند- ييالق تهران 

ــنده  ــيلي و تپانچه- اثري از «هروه بازن» نويس 11 - س
فرانسوي قرن بيست 

ــرب مي گويد:  ــدگان- ع 12 - مخلوقات و آفريده ش
بگو- چين و چروك پوست- جد رستم

ــان و كينه جو- چندين  ــن- بدگم 13 - از ضماير التي
ديوان شعر

ــهير- كشوري با  14 - مليت«ماركوپولو» جهانگرد ش
پايتختي مسكو

ــاي راه آهن- كنايه از  15 - تخته هاي ضخيم زير ريل ه
بدبختي و بداقبالي
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3 - قانون مغولي- اصرار و پافشاري كردن- نام پسرانه 

آذري
4 -نزديك شدن - حرف نازي- از برنج هاي مرغوب 

كشورمان- ضمير غايب
ــده- نخست وزير  5 - منظم و ويرايش شده- خيط ش

انگلستان
ــت و از  ــكل اس ــي ش ــدازه- قوس ــطح و ان 6 - هم س

برآمدگي هاي درون غارها 
7 - منقار كوتاه- ابالغ خبر با تلفن يا تلگراف-بلندترين 

شب سال 

8 - سنگ سبز قيمتي-كنيه امام عصر(عج)- به بستني 
زنند

9 - قهوه خانه فرنگي- سست بنيه بودن و ضعيفي- تكرار 
حرف آخر

10 - ربودن پول مردم از جيب آنها با تردستي- تخمين 
و سنجش

ــگون و بخت- آخرين  ــبيه مار- ش 11 - هر جانور ش
نازي- تركيب آلي مورد استفاده در كودهاي شيميايي

ــمان- مايه  ــطح- چشمك زن آس 12 - واحدي در س
زادگاه حضرت ابراهيم(ع)– زادگاه حضرت ابراهيم(ع)– زادگاه حضرت ابراهيم(ع) حيات

13 - از آوازهاي ايراني- مبارك و فرخنده- نور اندك 
كه از دور ديده شود

ــارس- فصل  ــوه ن ــردن- مي ــدن و درك ك 14 - فهمي
برگ ريزان

15 - تنبل و كاهل- خوابيدن- بازدارنده و نهي كننده

ترجمه : محمد علي توحيد

صفحه 14

اصالحات در اروپاي شرقي
دكتر عليرضا سلطاني  دكتر عليرضا سلطاني  
شرقي اروپاي كشورهاي در سازي خصوصي
فرد به ــر منحص مختلف جنبه هاي از ــزي مرك و
همه در كه ــي دارايي هاي كميت ــد. مي رس نظر به
بخش به دولت از آن ،مالكيت اقتصادي بخش هاي
عالوهبود. عالوهبود. عالوه گسترده و وسيع يافت تغيير خصوصي
اقتصادي آزادسازي و اصالحات ــرعت س اين بر
و مجارستان نظير ــرو پيش كشورهاي در ويژه به
كشورها از بسياري عملكرد با مقايسه در لهستان
و فرايند اما ــت. اس نظير كم زماني مقطع اين در
اين از نيز كشورها اين در خصوصي سازي ماهيت
صورت ديناميكي و ــر متغي ــرايط ش در كه جهت
خصوصي سازي ــت. اس فرد به منحصر ، گرفت
ــرايط ش با نوعي به غربي اروپاي ــورهاي كش در
قانوني و فرهنگي اقتصادي، ــي، سياس اجتماعي،
تعريف طوالني تقريبًا زماني ــه پروس يك در آنها
شرايط اين مركزي و شرقي اروپاي در اما مي شود.
قوانين نداشت: وجود بنيادي عبارتي به و اجتماعي
در سازي خصوصي پشتيبان و حامل نهادهاي و
بازار آمدند، وجود به اضطرار و الزام شرايط يك
تقاضاي سطح نداشت، وجود قدرتمندي سرمايه
حمايت بود، ضعيف دارايي ها خريد براي عمومي
خصوصي مالكيت و سازي خصوصي از سياسي
زماني مقاطع در حتي و ديگر كشور به كشوري از
هزينه هاي و ــادي اقتص ركود بود، متغير مختلف
مخالفت هاي ــود، ب ــار انتظ از دور آن ــي اجتماع
برجاي  قدرت نهادهاي ــوي س از يافته ــازمان س
ــت داش وجود بازار اقتصاد ــا ب ــته گذش از مانده
ــت هاي سياس اجراي ــراي ب الزم مهارت هاي و

نداشت. وجود سازي خصوصي
متنوع ــيوه هاي ش تجربه به منجر ــرايط ش اين
شد شرقي اروپاي كشورهاي در خصوصي سازي

آورد.  همراه به نيز مختلفي دستاوردهاي و
سازي خصوصي فوق، شرايط همه رغم علي اما
محرك هاي با همراه مركزي و ــرقي ش اروپاي در
جديد ــي سياس نخبگان قدرتمند اراده بود. قوي
، ــازي خصوصي س و ــات اصالح ــراي اج براي
سابقه كه تغييرات از مردمي گسترده حمايت هاي
لهستان و مجارستان نظير كشورها از برخي در آن
ــاختار س الزامات ــت، بازمي گش 1980 ــه ده به
اصالحات اجراي ضرورت و صنعتي و اقتصادي
ايت هايحمايت هايحمايت هاي ، طوالني ــاي ركوده از خروج براي
ــوي س از ويژه به خارجي ــادي اقتص و ــي سياس
متحده اياالت و اروپايي اتحاديه عضو كشورهاي
تالش و آزاد بازار اقتصاد كردن نهادينه به كمك و
زندگي در اصالحات نتايج سريع بروز جهت در
نسبتًا عضويت ساختن فراهم نهايتًا و مردم عمومي
اروپايي اتحاديه در شرقي اروپاي كشورهاي آسان
بوده امتيازاتي حال عين در و هزينه ها با همراه كه
در ــازي س خصوصي محرك ها جمله از ــت، اس

مي رود. شمار به منطقه
امكان ــه ك ــت اس گونه اي ــه ب ــرايط، ش اين
مي كند، سخت را كشورها ديگر براي الگو برداري
تجربه ويژه ــه ب ــورها كش اين تجارب برخي اما
كه دولتي شركت هاي سهام سازي عمومي ناموفق
روند اين شدن كند و اقتصادي هزينه هاي با توام

باشد. عبرت آموز مي تواند بود

 اموال عمومي را نبايد ارزان فروخت
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