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متشكرم از دعوت مشا و امكان حبث درباره موضوعي آه به           . عصر خبري 

آـنم زمـاني خـواهيم داشـت آـه بـر روي           فكر مي . دهيم  آن امهيت مي  

اصالحات اقتصـادي،   : دازظهر مترآز مناييم  موضوعات زير در ميزگرد بع    

 . سازي دولت سازي و آوچك خصوصي

دهـم آـه      انداز خودم ارائه مـي      هايي را بر اساس چشم      من ديدگاه 

منحصر بفرد و البته جالب براي مشا خواهد بود زيرا آار و هدف من        

در واقع دو در يكي است زيرا به عنون دانشمند و استاد دانشـگاه         

آنم به عنوان مؤسس و مدير مؤسسه تايگر بر روي     آار مي من هم چنني    

سازي و حتقيقـات اقتصـادي در دانشـكده جتـاري           تغيري ساختار، جهاني  

 . اي پيشرو در مرآز اروپاست آازمينسگي آه دانشكده

 . بنابراين در اصل من دانشگاهي هستم
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استاد دانشگاه حمقق و معلم هستم اما از آجنـايي آـه نظـر مـن                

به شكل تأآيد بر سياست آاري بوده است و اين امـر بسـيار         مهواره  

هاي  هايي آه اجرا شده در ساير خبش  مهم بوده است در برخي از سياست      

دنيا و به ويژه در هلستان از من دعوت شد تا به دولت بپيونـدم و         



وزير و وزير اقتصاد دو بار خدمت آـردم در      من به عنان معاون خنست    

 تاآنون و براي اين آـه بـه مشـا نشـان دهـم        2003 و   2002 و   97،  94

بينيـد آـه فـراز و     مـي . چگونه شرايط در طول اين دوره تغيري آرد       

افتد نه خباطر يك حلقـه   اين امر اتفاق مي  هايي وجود داشته و       نشيب

شوند در  هايي آه اجراي مي جتاري بلكه خباطر يك حلقه سياسي و سياست       

ا به عنوان يـك صـحنه تلقـي       بنابراين اگر هلستان ر   . آشورهاي خاص 

آميـز   آنم از ديدگاه آشورهاي ديگر موضوع موفقيـت      آنيم من فكر مي   

در بني آشورهاي پس از آمونيست بايد اذعان آنيم آه ما       . بوده است 

دستاوردهاي زيادي داشتيم در طول آن دوره زماني، آه دربـاره آن         

ود هلستان   سال پيش، جهان در نقشه به اين صورت ب         17. آنيم  صحبت مي 

اينجاست و ما سه مهسايه داشتيم شوروي سـابق، چكسـلواآي سـابق و           

GDR                  سابق و پس از مذاآرات ميزگـرد آـه منجـر بـه خامتـه نظـام 

 . سوسياليسيت و آمونيست سابق شد

 . من در آن ميزگرد به مدت دوماه شرآت آردم

 

2

ما اولني آشوري بودمي آه به مست بـازار آامـل، جامعـه مـدني و                

اي آه بايد گفـت ايـن       بنابراين نكته . سي سياسي حرآت آردمي   دموآرا

در هلستان و ساير آشـورهاي شـرق اروپـايي      است آه اين سه فرايند      

سازي و اقتصاد متكي بر   اين فقط درباره خصوصي   . روند  مهزمان پيش مي  

بازار نيست بلكه درباره دموآراسي سياسـي و سـاخنت جامعـه مـدني            

 . است
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اآنون در آن قرار دارمي و هيچ آدام           آه هم  ما به شرايطي رسيدمي   

بنابراين هلسـتان تنـها آشـور      . از اعضاي سابق ديگر وجود ندارند     

جهان است آه به عمق فرايند رسيد و هر سه مهسايه را تغيري داد هر        

هفت عضو جديد دارمي آه عبارتند سه به تاريخ پيوستند و ما اآنون        

، اسلواآي، مجهوري چك و آملـان     از روسيه، ليتواني، بالروس، اآراين    

اما از آن زمان شرايط به صورتي تغيري آرده آه در واقع ما        . متحد

اگر بـا اقتصـاد جهـان مقايسـه آنـيم،         . آنيم  نسبتا سريع رشد مي   

تـر   ما از اقتصاد جهان سـريع   . آميزي بوده است    هلستان مورد موفقيت  

آنيم آه خيلي از  تر حرآت مي آنيم و ما مثال از روسيه سريع       حرآت مي 

امـا  ما مهمرت است به خاطر قدرت آا در سياسـت و سـاير مـوارد،           

در هفـده سـال گذشـته از    . عملكرد ما مثال از چني بدتر بوده اسـت        

نگر    تا دارمي شامل مونته    18زمان ميزگرد و اگر جلوتر برومي اينجا        

 .و يوگسالوي سابق و آشورهاي شرق اروپا من مجله سه آشـور بالتيـك         

اسـت آـه بـه عنـوان         1989 توليد ناخالص داخلي در      (GDP)اين رشد   

. آنيم   مقايسه مي  1989ما مهيشه خود را با سال       . شود  مبدأ گرفته مي  

زيرا در آن سال حتوالت سياسي اين تغيريات را ممكن ساخت و اگـر مـا          

بلغارسـتان و   ت  سـ ا آـه انتظـار   [  آشور را مقايسـه آنـيم        18اين  

ما بـا   .  ملحق شوند  2010اروپا در اول ژانويه     روماني به احتاديه    

املنافع آـه      با آشورهاي مشرتك   ]شومي   ميليون عضو جامعه اروپا مي     120

هاي شوروي سابق هستند عملكرد ما بسيار هبرت           آشور بقاياي مجهوري   12



 50بوده است و خط رشد در اينجا حمصول هلسـتان اسـت آـه بيشـرت از                  

قه سهم داشته اسـت و اگـر جلـوتر           آشورهاي منط  GDPدرصد در رشد    

بينيم آه حيت آشورهاي مرآزي اروپاي شرقي آه از آشـورهاي         برومي مي 

آردنـد، مـا عملكـرد    شوروي سابق در جهان پس از آمونيست هبرت عمل        

در مقايسـه  . امي و اينجا هلستان عامل هبرتي بوده است       متفاوتي داشته 

ورد چكسـلواآي و    در مـ  .  درصد رشد داشته اسـت     GDP  ،150،  1989با  

جمارستان از صددرصد گذشته اسـت، ويل در مـورد اوآـراين و روسـيه            

مشـا  .  بـود  1989تر از آن چيزي است آـه در           عملكرد آا خيلي پايني   

اي آه در مرآز اروپاي شرقي و روسيه اتفاق افتـاد        بايد از فاجعه  

اگر متام آشورهاي پس از آمونيست را در نظر بگـريمي ـ   . آگاه باشيد

 بـراي هـر   GDP 2006ـ فقط در )  ميليون مجعيت 400 آشور با    28يعين  (

 مـا   GDPبنابراين از ديدگاه تارخيي     .  مانده است  1989فرد در سطح    

در مهان سطحي قرار دارد آه هنگام سقوط نظـام آمونيسـيت بـود آـه            

هايي است آه مـا داشـتيم در چنـد سـال، آـه           سازي  بيشرت خباطر آوچك  

ترين در اوآراين بـيش   هلستان فقط دوسال و طوالني    آوتاهرتين آا در    

. امي سال طول آشيده است و فقط پـس از آن، نـرخ رشـد داشـته           از ده 

اند آه هلستان يكـي   بنابراين برخي آشورها از ديگران هبرت عمل آرده       

 . از آاست
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از ديدگاه ادي و پويايي اقتصادي، بايد تأآيد آرد آـه ايـن             

هاي خمتلف زماني است و من بـه چهـار دوره        هتصوير زيبا نتيجه دور   



مرحله درمان شوك آه مـن ترجيحـا      : اول. آنم  زماني مشخص اشاره مي   

هاي غري ضروري زيادي وجود  نامم، چون شوك   آن را شوك بدون درمان مي     

، زيرا سياست غلط بر     90نبود در ابتداي دهه     داشت و درمان زيادي     

آـه بيشـرت مهگـام بـا توافـق        داشت   اساس تئوري اقتصادي غلط وجود    

سـازي و   روسيه بود آـه توجـه زيـادي را بـه آزادسـازي و خصوصـي             

داد و توجه آايف به جنبه ـادي توسـعه داده       هاي مايل خشن مي     سياست

چارچوب ادي براي توسعه اقتصادي و حميط اقتصادي رقـابيت و        . شد  مني

آـه  سـازي   ثباتآرد از تأثريات جانيب اجتماعي برنامه       مهچنني غفلت مي  

 را از   GDP درصـد    20بنابراين مـا    . شد  در طول اين ساهلا اجرا مي     

 درصد رسيد و در حقيقـت هزينـه         17دست دادمي و بيكاري از صفر به        

اين اصالحات بيش از حد بود و نتايج خيلي آمرت از آنچـه بـود آـه           

شـومي آـه در هلسـتان     سپس وارد دوره سياسي مي    . وعده داده شده بود   

 سال  4سي وجود دارد ما هر چندگاه انتخابات خمتلف دارمي هر           دموآرا

 سال انتخابات رياست مجهوري دارمي و هر چنـد          5انتخابات جملس و هر     

. سال انتخابات حملي را دارمي آه مهني چند روز پيش به پايـان رسـيد         

دوبــاره . هــاي خمتلــف دارمي هــاي خمتلــف و سياســت ايـن دوره، دولــت 

 . زي ادامه يافتسا آزادسازي و خصوصي
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ويل نگراني بيشرتي در مورد ادينه آردن دولت رشد قابل توجـه،            

هاي بازار انرژي و عـدم    جتديد ساختار اقتصادي و محايت از مكانيزم      

درصد بود يا    8/6بنابراين نرخ رشد در هر آدام       . دخالت دولت بود  
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تـايگر  مـا نـام     .  درصد به ازاي هر شخص در طول اين چهارسـال          28

(Tiger)    مؤسسه ما نام خود را از اين عبارت   [  .  را گرفتيم در اروپا

سازي  ، جهاني(I)، اطالعات  (T)نگرفته است زيرا ما خمفف تغيري ساختار        

(g)     و حتقيقات اقتصادي (er) تورم دو درصـد آـاهش يافـت و         ].  هستيم

مـن بـه عنـوان      .  ملحق شدمي  OECDاشتغال يك سوم افزايش و ما به        

، )ســال پــيش ده (1996زيــر انتخــاب شــدم در جــوالي و معــاون خنســت

شـدمي آـه شايسـته     بنابراين، نسبتا از نظر ادي پيشرفته حمسوب مي       

 شدمي آه خود دليلي بر تداوم اصالحات ساختاري بـود           OECDبود عضو   

آـنم منظـورم قواعـد      وقيت درباره ادها صحبت مـي     . و ادينه آردن  

اند و حتت  ه در قانون نوشته شده  قواعد اجرا در بازار آ    . بازي است 

هاي مناسيب از طرف دولت و ساختار    شوند توسط سازمان    قانون اجرا مي  

وقيت من درباره ادها صـحبت  . اقتصاد و غريه و مهچنني عادات و رسوم       

ترافيـك يـك ـاد    . آنم يك مورد خوب براي مقايسه ترافيك اسـت         مي

آنـيم و چـه موقـع      يآنيم، آي راننـدگي مـ       چگونه رانندگي مي  . است

آنـيم و   توانيم برومي، چطور پـارك مـي     شومي، چقدر سريع مي     متوقف مي 

آـنم در ايـران، مشـا مهـان ترافيكـي را           بنابراين من فكر مي   . غريه

. آنيد داريد آه مثال در آملان است اما مشا آامال متفاوت رانندگي مي       

آنيـد، يـا    رو پـارك مـي    در پياده . بعضي اوقات حيت بر خالف ترافيك     

. انـد  هايي آه زير تابلو پـارك ممنـوع پـارك شـده          آم اتومبيل   ديده

. انـد  بنابراين موضوع صرفا مقررات نيست آه در قانون نوشته شـده        



بلكه موضوع اجراي قانون يا اطاعت از آن به شكل فرهنگي و عادتي        

است و فرايند ادينه آردن در هر بازار انـرژي فراينـدي طـوالني           

 . تر باشد  درآشورهاي پس از آمونيست طوالنيشايد. است

سپس تغيري ديگري در سياست بود آه نئـوليربال يـا آزادي جديـد              

بود ويل اين نئوليرباليسم هلستاني و اروپاي شـرقي آـامال ابتـدايي           

دولت به سازي  سازي ادامه داشت اما در آن زمان آوچك      بوده و خصوصي  

را دوسـت  ) سـازي دولـت    حداقل(من عنوان اين تابلو     . شدت اجنام شد  

مـا بايـد دولـت را    . ندارم زيرا نبايد دولت را به حداقل رساند       

اما موضوع دولت موضوع سايز و اندازه نيست و در حبـث        . آوچك آنيم 

خواهيم دولت  گرايانه باشد زيرا، برخي اوقات مي      اقتصادي بايد عمل  

به من بـه  . را حفظ آنيم مهانند زماني آه دولت مشمول مهه چيز بود       

ساله برنامه  آموز گفته شده بود آه در طول دوره شش      عنوان يك دانش  

شـود ـ حـيت      ـ آه اآنون براي ما دوره ماقبل تاريخ حمسوب مـي  1956

بنـابراين  . ساله نوشته شـده بـود      تعداد خيارشورها در برنامه شش    

يا خيـار ماننـد صـنعت يـا معـدن يـا          فرنگي    نگراني درباره گوجه  

 . ه چيز در برنامه نوشته شده بودسازي مه آشيت
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بنابراين ما در يك انتهاي خط ـ هر چه دولت بزرگرت باشـد هبـرت    

است ـ بودمي و انتهاي ديگر اين است آه هر چه دولت آـوچكرت باشـد    

اين امر صحيح نيست آه بگومي دولت آوچكرت هبرت است امـا در        . هبرت است 

تباهات بزرگ هلستان در     يكي از اش   2001 و   1998آن دوره زماني خبصوص     
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دولـت  . سازي دولـت مبالغـه آـرد      سياستگذاري اين بود آه در آوچك     

اما ابزار و ساختار فـراهم  . بايد آوچك شود و آوچكرت هم شده بود       

تواند دولت را تا حدي آوچك آنـد آـه نتوانـد          سازي مي   آوچك. نبود

 وظايف خود را به اجنام رساند و وظايفي هستند آه مسـئوليت دولـت         

دارمي آه حيت در امريكا ما دوليت    . هستند حيت در آزادترين اقتصادها    

 توسـط ماليـات و      GDP درصـد از     30حـدود   . آنقدر هم آوچك نيسـت    

بنابراين يك سوم اقتصـاد، اقتصـاد     . شود  هزينه آردن آن تعريف مي    

 سال از دولـت بـوش،       6دوليت است و مورد تناقض اين است آه پس از           

 سال پيش و در پايان دولت آلينتـون بـود           6 دولت امريكا از آنچه   

بنابراين بر خالف ديدگاه جهاني آه بايد دولت را      . بزرگرت شده است  

آوچك آرد در هر بازار انرژي چه دولت بعد از آمونيست و چه دولت        

دولـت  انـد لزومـا    ديگر، برخي از آساني آه اين حبث را مطرح آرده       

هاي دولت   وجود دارد آه هزينهآنند زيرا اين متايل     خود را آوچك مني   

افزايش يابد براي هر دليلي، چه افزايش قـواي نظـامي باشـد يـا            

بنـابراين  . هـاي انسـاني     در زيرساختارها يا سرمايه   گذاري    سرمايه

 1997در هبار   نرخ رشد بيش از هفت درصد بود وقيت من در دولت بودم             

سـازي مـداوم     و اين بر خالف خصوصي 2001فصل   درصد در آخرين     2/0تا  

شد در  بود و با وجود برنامه تلفيق ما آه بيش از پيش پيشرفته مي       

توانيـد   احتاديه اروپا و آزادسازي اقتصادي در حال اجرا و مشا مـي        

سـازي و   آوچـك چـرا؟ چـون   . سازي دولت را در آن ببينيد       قطعا آوچك 



هـا   سازي امهيت دارند و به مهني صورت آيفيـت ادهـا و سياسـت           خصوصي

سازي آاست و اين چيزي است آه مـن     ها آه مهاهنگ    صوص ترآيب سياست  خب

 مايل دولت و سياست پويل بانك    مهاهنگي بني سياست  . به دنبال آن هستم   

تـرين   تفاوت اصلي بني ايران و هلستان اين است آه ما مستقل       . مرآزي

و بانـك مرآـزي فقـط در مقابـل خـدا         . بانك مرآزي جهان را دارمي    

مجهور هـم   دهند و با رئيس  آا به جملس گزارش مني    . و است تاريخ پاسخگ 

آـه بـه   آنند  آا با دولت خمالفند و مهيشه توصيه مي     . آنند  صحبت مني 

هـا را آـاهش دهـد     خواهند هزينه  از دولت مي  . مست چپ يا راست برود    

سازي منايد سپس پس از آن آه مهه چيز خصوصي شد اقتصـاد فعـال           آوچك

هاي معني زمـاني، خبـش خصوصـي در       ر نيست در دوره   اما اينطو . شود  مي

اينـك اسـلواآي ثرومتنـدترين     . تر بود تا در اسلواآي      آلباني فعال 

 . هاي شوري سابق است آشور مجهوري
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ه يورو يعين پول واحد اروپا را معـريف آـرده           تنها آشوري است آ   

زيرا . خواهد تازه رشد آند آند و آلباني مي   است و به سرعت رشد مي     

سازي در اين اندازه عامـل اقتصـادي، رقـابيت بـودن و رشـد              وصيخص

پس آنچـه  . اقتصاد آالن نيست بلكه آيفيت ادها و حاآميت مهم است       

اتفاق افتاد آه آشوري آوچـك اسـت يـا در روسـيه آـه           در آلباني   

سازي بيش از حد بدون گسرتش ادهـاي بـازار        آشوري بزرگ است خصوصي   

زار سرمايه، بازار بورس، آميسيون امنيت    بود خبصوص بازار مايل، با    

و غريه و در حقيقت ادهـا در ايـن چـارچوب بـراي محايـت از ايـن              



بنـابراين ايـن   . گريي آماده نبودنـد    سازي عظيم و اين تصميم      خصوصي

مايل حتت اين شعار آه هـر  هاي سياست    آار بيهوده بود و حذف حمدوديت     

ري، اقتصـاد  گـ  ويل بسيار سختچه دولت آوچكرت باشد هبرت است و سياست پ       

 . را به مست رآود آشاند

 

10

 مـايل     ما انتخابات و دولت جديدي داشتيم آه در سياست         2002در  

امـا مراقـب   . آرد خبصوص سياست مايل دولـت     سازي مني   آنقدر خصوصي خود  

در حقيقت اين دولـت  . هاي پروژه بود   هاي ديگر هزينه    توزيع و جنبه  

رداشت آه خبش جتارت خود عامل مهمي براي  بار مايل را از روش جتارت ب      

مهه وقت حتـت آـنرتل   تورم گذاري و بنابراين گسرتش بود و سپس         سرمايه

در سال  .  درصد آه االن هست    5تر شد از صفر تا        بود و نرخ رشد سريع    

. خباطر نبودن دولت جديد آه سال انتخابات بـود        .  جمدد آند شد   2005

بينـيم زمـان انتخابـات بـه       ميمتأسفانه مهانطور آه در ايران هم       

شايد بعدها افراد   .  زمان انتخابات بود   2005. زند  اقتصاد ضربه مي  

اما وقيت رقابت انتخاباتي است   . مناسيب را براي دولت انتخاب آنيم     

چـون زمـان   مشا از هلستان هبرت هسـتيد    . بيند  اقتصاد به شدت آسيب مي    

پرسـيدم   دوستان ميمن امروز از    . رقابت انتخاباتي مشا آوتاهرت است    

ها تابلو تبليغـاتي   آه چه نوع انتخاباتي اينجا داريد در خيابان       

چون . بينيد مشا رقابت انتخاباتي مي  در آشور ما بيشرت اوقات      . نيست

ما در سال قبل رقابت انتخاباتي براي جملس و رئيس مجهور داشـتيم،         

ما شته  گذ ماه   15اآنون انتخابات دولت حملي را دارمي بنابراين در         



گرايي  انتخابات هستند عملآه درگري  نه ماه رقابت داشتيم و آساني       

ما عضوي از احتاديه اروپا هستيم   . را در مشاغل خود ندارند    زيادي  

دهـد مهـراه بـا آشـورهاي      آه ما را در جهت آامال متفاوتي قرار مي       

ديگري آه عضـو احتاديـه اروپـا هسـتند يعـين اسـتوني، ليتـواني،               

ستان و اخريا روماني و بلغارسـتان روي هـم رفتـه ده          چكسلواآي، هل 

از % 50 آمـرت از     GDP ميليـون نفـر و       130آشور پـس از آمونيسـت،       

بنابراين ما راه زيـادي را دارمي آـه بـه بـرادران           . اروپاي قدمي 

 . عملكرد ما بر اساس معيار آپنهاگ است. ثرومتند خود برسيم

ايد در احتاديه اروپـا     آنيم ما ب    ما اقتصاد بازار را اعمال مي     

. قادر به رقابـت باشـيم حمـيط بـازار و خبـش خصوصـي رقـابيت اسـت               

بنابراين ما در اجالس آپنـهاگ قـراردادي امضـا آـردمي آـه شـايد              

 . مهمرتين روز در اروپا پس از پايان جنگ جهاني دوم باشد

 دسامرب اجالس آپنهاگ برگزار شد و سـپس مـا بـه             12 در   2002سال  

رارداد تارخيي را امضا آردمي و عضو احتاديـه اروپـا       آتن رفتيم و ق   

. وزيـر غـري آمونيسـت بـود       وزير آمونيسيت اولني خنست     آخرين خنست . شدمي

ه و شادي مجهور و مهه افراد ديگر در حال خند    وزير و رئيس    آخرين خنست 

 . آردم بودند و من فكر مي
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من درباره آينده نگران بودم آه چندان روشن نبـود زيـرا مـا              

چندين برنامه جتديـد سـاختار داشـتيم، بـا وجـود مشـكالت در راه              

حال قبل از اين آه به . سازي و آزادسازي و آوچك ساخنت دولت        خصوصي



 . سازي بپردازمي اگر سئوايل درباره دولت داريد بپرسيد خصوصي
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سازي دولت وجود دارد؟ روش       چه مشكلي در خصوص آوچك    . بسيار خوب 

تواند بزرگرت  دولت مي.  جايگزين بيشرت ندارمي  ما فعال اين شده آه يك     

آدام بـراي رشـد   ه شود آ يا آوچكرت باشد و سپس اين سئوال مطرح مي       

دولت آوچكرت، دخالت آمرت، دخالـت     : جواب اين است  . اقتصادي هبرت است  

. ها، بروآراسي آمرت، فساد آمرت، اگر دولت فاسـد اسـت        آمرت در قيمت  

ضعيف از نظر ادي، جايي آه فرهنـگ    در بسياري موارد در آشورهاي      

. بينـيم  چندان قوي نيست آه با فساد مبارزه آند ما فسـاد را مـي         

در روسـيه از هلسـتان بيشـرت     . فساد در نيجريه از ايران بيشرت است      

است و قطعا در هلستان نسبت به سوئد بيشرت است و در چني از ايـاالت         

ون مشـكالت آمـرتي بـا    اما بايد بگومي آه ما اآنـ      . متحده بيشرت است  

امـا مشـكل انـدازه      .  سال پيش داشتيم   8 يا   4 يا   2فساد دارمي آه    

بيشرت يا آمرت، آوچكرت يا بـزرگرت، زيـرا      : دولت فقط يك جنبه ندارد    

يعين سهم دولـت در   : اول اندازه دولت  : دو جنبه متفاوت وجود دارد    

GDP           اي هـ   ، سهم ماليات آه حمل درآمد براي دولت است و نسبت هزينه

اما در سوييس   .  درصد است  30، من قبال گفتم آه حدود       GDPدولت به   

در سوئد در فنالند، دامنارك، ايتاليا، فرانسـه ايـن         . يا اسرتاليا 

پس در آجنا ما با دولـت نسـبتا بزرگـي           .  درصد است  50ميزان حدود   

با اين فـرض آـه دولـت      . گريند  آا ماليات بيشرتي مي   . مواجه هستيم 

نه پول را هزينه آند و دولت پول بيشرتي را نيـز خـرج        داند چگو   مي
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گذاري آند تـا   آند تا جاده بسازد، تا در منابع انساني سرمايه        مي

آـنم   گاهي اوقات من فكـر مـي  . مدارس را حتت پوشش قرار دهد و غريه       

گـريي   زيرا دولت جهـت . دولت را فقط بايد از جنبه جتارت آوچك ساخت       

هاي ديگري نسبت به سـودآوري و آـارايي         دولت اولويت . جتاري ندارد 

خواهـد نيازهـاي    خواهـد ملـت را خوشـحال آنـد مـي            دولت مي . دارد

پس از موضوع سياست اجتماعي  . اجتماعي آا را برآورده آند و غريه      

دولت بايد . ها بايد رقابيت باشند     آارخانه. ها  نه حبث آارخانه  . است

ين يك جنبـه ديگـر از   بر اساس دانش و حاآميت شرآيت پيش برود و ا       

پس ما ممكـن اسـت دولـت    . باشد  اندازه دولت است آه قدرت ادها مي      

تـوان از   آه به عنوان مثال مي بزرگرتي داشته باشيم آه ضعيف باشد       

نيجـر صـادق   وضعيت در مـورد   اين  . روسيه در زمان يلتسني نام برد     

لـت  اما بعضي اوقات ما دولت بسيار آوچكي دارمي آه شديدا دو       . است

آـا  . دانيد آه دولت گينه بسيار دولت آوچكي اسـت        مي. ضعيفي است 

فقط خبش بسيار آوچكي از اقتصـاد حتـت نظـر        . گريند  ماليات زيادي مني  

. اما ادهايي وجود ندارند آـه از دولـت محايـت آننـد          . دولت است 

مقرراتي وجود ندارد آـه حمـيط را بـراي گسـرتش آمـاده آننـد آـه               

 را اعمال آند آه از حقـوق امـالك و دارايـي          قراردادهاي اقتصادي 

بـا  . گران مناسب تنظـيم آنـد    محايت آند آه مقررات را براي واسطه      

عدم وابستگي آامل به دولـت، بـه ملـت و جامعـه و اقتصـاد ملـي              

بنابراين . پاسخگو باشند نه به خدا و تاريخ و بانك مرآزي و غريه       



. را در اقتصـاد دارمي اين آه چه مقدار از دولت     . يك بعد دارمي  ما  

از طريق استخدام، توليد، سهم صادرات و واردات و البته ماليـات         

 . و هزينه آردن

شود آه آيفيت و قدرت ادهـاي ارائـه           و سپس بعد ديگر مطرح مي     

يعـين مقـررات، قـانون، اجـراي قـانون،         . شده از طرف دولـت اسـت      

ييم بسـيار  توانيم بگو  ترافيك برگردمي، مي  بنابراين اگر به موضوع     

هـا متعلـق بـه     خوب، اگر هيچ اتومبيل، اتوبوس، آاميون در جـاده        

آره، ايـن خصوصـي    : توانيم بگـوييم    مي. دولت نبوده و خصوصي باشد    

شود آه قانون درباره ترافيـك اسـت       اما سپس مقررات مطرح مي    . است

 است آه پليسي است آه فاسد نيسـت     آه قانون درباره اجراي ترافيك    

ه احرتام به ديگر مردم است و اين صرفا موضوع اعمـال      و مهمرت از مه   

دانيم آه در اروپا مشا جماز نيسـتيد از بـوق          زيرا مي . قانون نيست 

اينجا مهه هنگام راننـدگي از ايـن      . استفاده آنيد در ترافيك شهر    

 ... آنند و  عالمت استفاده مي
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 بنـابراين مهـاهنگي   . مهه عجله دارند تا از شر جاده خالص شـوند         

زيادي بايد در ترافيك وجود داشته باشد و ترافيك در شهرهايي آه        

در نيويورك ترافيك  . تعداد اتومبيل بيشرت است گرفتگي بيشرتي دارد      

تر است نه به دليل اتومبيل آمرت يا خباطر ايـن       خيلي از هتران روان   

زيرا مقررات هبرت است و فرهنگ ترافيـك    . آه مهه چيز خصوصي شده است     

بنابراين ما بايد دولت را آوچـك آنـيم      . مقررات هبرت است  و اجراي   
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اين چيزي است آـه در هلسـتان در     .  ضعيف مناييم  اما نبايد دولت را   

اتفـــــاق  آنچه در روسيه حتت رياست مجهوري .  اتفاق افتاد20دهه 

افتاد و فقط اآنون حتت رياست مجهـوري پـوتني قـدرت دولـت در حـال             

.  پليس خمفي و نـريوي امنـييت نيسـت      اما قدرت دولت به   . افزايش است 

از طريـق شـفافيت، از    . دولت بايد خباطر حاآميت قانون قوي باشـد       

طريق هيأت دوليت آه فاسد نباشند، و اينجاست آه دولت قدرمتند الزم        

هاي بدتر و هبرت صـحبت آـنم تـا       دهم درباره دولت    من ترجيح مي  . است

قطعـا بـا توجـه بـه     . تر يا بزرگرت و آوچكرت    هاي قويرت و ضعيف     دولت

اما اگر . دامن مشا در ايران نياز داريد به دولت آوچكرت      آنچه من مي  

آنچـه مشـا   . تر باشد من آن را دوسـت نـدارم       آوچكرت به معناي ضعيف   

يعين حاآميت هبرت، مقررات هبـرت   . نياز داريد دولت آاراتر است يا هبرت      

امـا  . معيار استو اين . هاي اقتصادي و مايل و غريه      و اجراي سياست  

 را در نظر بگريمي و بپرسيم آيا دولت خيلـي           GDPاگر سهم دولت در     

 40دولت بزرگ است زيرا هر چيـز،        . بله: بزرگ نيست پاسخ اين است    

هاي اقتصادي، دولت در آن درگـري اسـت بـه عنـوان           درصد از فعاليت  

آند آه دولت در مقايسـه بـا    ها و اين ثابت مني      مدير، مالك دارايي  

سـازي بايـد اجنـام       بنابراين خصوصي . هاي خصوصي آاراتر است     اييدار

اما بايد دولت هبرتي داشته  . شود اما چگونه؟ اين موضوع ديگري است      

باشيم يعين با تقويت چارچوب ادي براي بـازار، اقتصـاد بـازار،           

دموآراسي و جامعه مدني و مشا مطمئنا با اروپـا مهـراه نيسـتيد و           



. سازي فقط حذف حاآميـت نيسـت       بنابراين خصوصي . روش ايراني داريد  

امري رايـج اسـت و ايـن مهـان چيـزي اسـت آـه منظـور اروپـا از                 

سازي خمالفت آرد زيرا  خيلي مشكل است آه با خصوصي     . سازي است   خصوصي

. شوند اي و غريه دنبال مي  سازي توسط اقتصاددانان حرفه     هاي خصوصي   حبث

سـئوال ايـن   . سازي نيست  وصيبنابراين مسئله وجود يا عدم وجود خص      

سـازي آـرد آـه     سازي آرد و با چه قيميت خصوصي     است آه چگونه خصوصي   

 . سازي را بپوشاند هزينه خصوصي
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غـريه باشـد و     ... آيا بايد خيلي سريع، نسبتا سريع، آند يـا          

به هلستان توان  مي. خود تعريف سريع يا آند بودن موضوع ديگري است       

 شوك آـه قـبال توضـيح دادم چنـدان هـم         اشاره آرد در دوره درمان    

هاي غري ضروري زيادي وجـود داشـت      درمان نبود در ابتداي حتوالت شوك     

فقط اين روش راديكال بـود آـه     . سازي نداشت   آه ارتباطي با خصوصي   

شـد و مهچـنني    هـا مـي    منحصرا شامل آزادسـازي و خبصـوص آزادي قيمـت         

شود در متـام مـدت    ط ميسازي مربو  سازي، تا آجنايي آه به خصوصي       ثبات

 زيـرا قبـل از   ساله نيست فرايندي آند وجود داشت و اين موضوع ده       

 درصد خبش خصوصي شـروع آـردمي در سـهم     20 ما شروع آردمي ما با       1989

GDP .80                  درصد دولـيت بـود و ايـن هبرتيـن حالـت در بـني آشـورهاي 

ي در شـورو  .  درصد دوليت بـود    100در روماني تقريبا    . آمونيسيت بود 

پـس  .  درصد بود98 يا 97حيت در چكسلواآي حدود     .  درصد بود  95سابق  

گـومي آـه    اقتصاد آا متكي به دولت بود اما من با جتربيات خود مي       



اقتصاد مرتبط با بانك مرآـزي   . ها بود   دخالت دولت بيشرت در هزينه    

اين خبتكي بـود آـه   . نبود و قطعا اقتصاد متكي به بازار هم نبود       

. نبود و برنامه مرآزي نداشت و هيچ آارايي نداشت     دام  بازار هيچك 

نه بازار خصوصي وجود داشـت و نـه      چون  . زيرا بازاري وجود نداشت   

بنابراين در چندسال گذشته در هلستان و اسـلواآي        . ادهاي بازاري 

. و ازبكستان اقتصاد بازار با سلطه دولت بر خبش خصوصي رايج يافت       

اگـر  .  درصـد  85 دارد، تا حد     GDP در   اآنون خبش خصوصي سهم بيشرتي    

بينيـد    بنابراين پيشرفت را مي   .  سال پيش مقايسه شود    17 يا   20با  

 2100 يا   2050در  و مطمئنا از جنبه تارخيي اگر آسي حتليل اجنام دهد           

سازي بسيار سريع به حسـاب         سال بعد، حتما آن را يك خصوصي       94يعين  

. زدنـي اسـت     بـرهم   مهانند چشم  سال   17چون از معيار تارخيي     . آورد  مي

زماني بسـيار طـوالني   . اما در نظر من اين از زندگي هم مهمرت است       

ها بـودم قبـل    وزير در يكي از دولت    هنگامي آه من معاون خنست    . است

 مـن بـود    ، اين سياست اقتصـادي 2003 و   2002 و دولت ديگر     94-97از  

 . تئوري اقتصادي من
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 دوره مـن آـامال بـاز بـودم           بنابراين در آن   90در اواخر دهه    

سازي يا آند  سازي آند و يا به تعويق انداخنت خصوصي      نسبت به خصوصي  

سازي را  هزار نفر داور رابطه خصوصي   . سازي  ساخنت روند آنوني خصوصي   

 آارخانه وجـود    73ها    با روند آن در نظر گرفتند در مورد آارخانه        

تـو  اين گفتنـد    بنـابر .  درصد آمـرت   20 تاست يعين    53داشت و اآنون    



هـا   اين حبـث مهگـاني اسـت رسـانه     . انصاف  گر بي   آمارگرا هسيت و اصالح   

ها بـد   آزادند و آمرت پاسخگو هستند بنابراين فشار از جانب رسانه       

سازي در جهيت اشـتباه پـيش    تر حرآت آنيم در حايل آه خصوصي       آه سريع 

ازي سازي و آزادس در حقيقت پاسخ من براي روند صحيح خصوصي      . رفت  مي

 . اين است

: گويـد   اجنيـل مـي   . اجنيل را خبوانيد  . من به يك خمالف پاسخ دادم     

درباره آا با حمصولشان قضـاوت آنيـدو       . درباره ابزار فكر نكنيد   

. بينيد آه سياست اقتصادي چه حمصويل داشـته اسـت       اين حمصول ماست مي   

يـك هزينـه   . سازي بايد به شكل مسئوالنه اجرا شود       خصوصيبنابراين  

در روسيه به داليـل پوپوليسـيت در دوره       . سازي ساخنت ادهاست    صوصيخ

وزيـر   يلستني، و به داليل مشابه در چكسلواآي سـابق، در دوره خنسـت         

اي را اجرا آردند آه  آا برنامه . مجهور شده است    آالوس آه حال رئيس   

هـا را   آا دارايي. سازي آزاد  سازي بزرگ نام داشت يا خصوصي       خصوصي

 90اين در دهـه     . دند به شكل اوراق هبادار به متام مردم آشور        دا  مي

ما مالكان بيشرتي از سرمايه داشتيم در روسيه نسبت       . اتفاق افتاد 

داري  اما آيا بازار نسبت بـه امريكـا بيشـرت سـرمايه          . به امريكا 

 . و هرگز چنني خنواهد شد. بود؟ هرگز
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در .  داشـتيم  ما مالكان خصوصي بيشرتي   . حداقل در طول زندآي ما    

الباني و يوگسالوي، اسلواآي ثرومتندترين آشور پـس از آمونيسـت و          

و آلباني فقريترين آه در حبراني اقتصـادي      . عضو احتاديه اروپا بود   



چرا؟ چون خبش خصوصي بيش از حد وجود داشت؟     . 1997-98قرار داشت در    

ر اگـ . چون آه ادهاي اصالحي خوبي براي خبش خصوصي وجود نداشت       . نه

ما اوراق هبادار را به مردم فقري يا مهه مردم بـدهيم، فقـط حقـوق           

يـك آارخانـه آب معـدني    . دهـيم   را به شكل رمسي انتقال مي     مالكيت  

ما آن را به شكل سـهامي عـام         .  درصد دوليت است   100وجود دارد آه    

توانيم آا را بفروشيم  مي. آنيم آورمي و سهام آن را منتشر مي        درمي

در . هاي منتخيب از مـردم  به هر آس و يا به گروه     . يميا واگذار آن  

شود؟ به جاي يك مالك ما به عنوان مثـال يـك ميليـون          ايت چه مي  

مالك دارمي اما مديريت چه؟ حاآميت شـرآيت چـه؟ رقابـت چـه؟ ايـن             

اگر ما مالك بيشرتي داشته باشـيم     . موضوعات مورد نظر قرار نگرفت    

قيقت بطور آامل اداره جتارت را از    در ح . مديريت هبرتي خنواهيم داشت   

 . دهيم دست مي
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هـاي دولـيت      حداقل در زمان آنوني دولت مسئول مـديريت دارايـي         

بنابراين خيلي مهمرت از صرف انتقال حقوق مالكيت آه ما بـه         . است

نگرمي و درس ويژه از جتربه اروپاي شرقي    سازي به آن مي     عنوان خصوصي 

بنـابراين وقـيت   . خنت ادهاسـت سـا در اسلواآي يا چك و يا روسـيه         

مهمـرت از  . آنيم بايد آن را مطرح آنيم    سازي صحبت مي    درباره خصوصي 

سازي بزرگ ادهاي بازاري است، در بـازار سـرمايه، بـازار            خصوصي

بــورس، معــامالت خــارج از بــورس، قــانون بــازار بــورس، قــانون  

ان مـايل  گر سازي، قانون بازار اوراق هبادار و ما بايد واسطه        خصوصي



هــاي  هــاي بازرگــاني، بانــك خبــش بــانكي، بانـك . را توسـعه دهــيم 

اگـر اوراق  . اي و غـريه    گذاري حرفـه    گذاري، مشاوران سرمايه    سرمايه

آا . دانند با آن چه بكنند هبادار را به مردم عادي بدهيم آا مني       

در روسيه آن را با يك بطري ودآا عوض آردند شايد در ايـران بـا          

خواهند زيرا برايشان  آا اوراق را مني   . موناد عوض شود  يك بطري لي  

در . آنـد آـه اوراق چـه هبـايي دارنـد          بازار تعيني مي  . معين ندارد 

بنـابراين بعـد از چنـدماه و     . روسيه ارزش آن يك بطري ودآا بود      

دار را نداشـتيم و ايـن نسـخه        سال، ما ايـن چنـدميليون سـرمايه       

بنابراين . ها شد زيع جمدد دارايي  داري منجر به تو     پوپوليسيت سرمايه 

سازي به هـر وسـيله    سازي دولت و خصوصي   گومي آه طرفداري از آوچك      مي

در بسياري موارد نه در مهه موارد خوب است اما بازار خصوصي مهيشه        

. خوب نيست اگر ما احنصار داشته باشيم هرگـز نبايـد خصوصـي شـود           

 بـدتر اسـت و اگـر     دولـيت احنصار خصوصي به مراتب از احنصار       . هرگز

 . رود احنصار خصوصي شود آنرتل آن از دست مي
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مثال اگر يـك خـدمات تلفـن وجـود          . زيرا ديگر جتارت دوليت نيست    

داشته باشد و خصوصي شود در بازار تا حد ممكن با قيمت باال حسـاب         

بنابراين بايد اول احنصار را برداشـت     . خواهد آرد بدون هيچ ترمحي    

آند آـه بـازار    سازي در صورتي معجزه مي     خصوصي. و رقابت اجياد آرد   

سـازي    خصوصـي . اگر بازار رقـابيت نباشـد، صـرب آنيـد         . رقابيت باشد 

ايـن آـه مشـا    . حيت اگر به خمالفت با اصـالحات متـهم شـويد          . نكنيد



شخص بايد به اندازه . يا هر چيز ديگر  آمونيست هستيد يا لكه ننگ      

در حـايل آـه   . بايسـتد آايف قوي باشد آه در مقابـل ايـن اهتامـات           

آساني . اما ريسك ديگري نيز وجود دارد   . سازد  ادهاي بازار را مي   

. به داليل ايدئولوژيكي يا سياسـي   . سازي را دوست ندارند     آه خصوصي 

گوينـد حـيت پروفسـور     آا مـي  . آا مهني استدالل مشا را خواهند آورد      

بـراي  هنـوز  . گفـت آـه مشـا بايـد ادهـا را بسـازيد             آولووآو مي 

بنابراين ممكن اسـت از آن بـراي    . سازي خوب نيست و صرب آنيد       خصوصي

هنر ايـن آـه   . اين هنر تعريف سياست است    . هديف منفي استفاده شود   

تواند مهني  آاران باشد مي اگر شخص جزو حمافظه  . آند  داند چه مي    شخص مي 

اما منظور او در واقـع ايـن     . سازي بياورد   استدالل را عليه خصوصي   

زمان براي مـنظم سـاخنت ادهاسـت، ادينـه آـردن،          د آه االن    نباش

ياد گرفنت خودمان و آمـوخنت بـه مـردم آـه        گران مايل،     توسعه واسطه 

چگونه عمل آنند، چگونه مطابقت دهند خـود را بـا قـانون، چطـور            

تا در امـان  . قواعد بازي را بفهمند و چگونه آا را رعايت آنند       

باشد مالكيت سرمايه نيـز امـن خنواهـد        اگر رانندگي امن ن   . مبانند

 . بود
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اين هنر ظريفي است آه نيـاز بـه         . شود  رود يا تلف مي     از بني مي  

فهمند  بسياري از آنان مني. دانش دارد و مردم اين دانش را ندارند       

گـران   بنابراين ما نيـاز بـه واسـطه     . آنيم  ما درباره چه صحبت مي    

هند و سادگي ما در موارد اي دارمي آه بايد دانش را انتقال د        حرفه



را جتاري آنيم ) مردم(روسيه و مجهوري چك را در مورد اين آه مجعيت        

 . ها اما در مورد اين آه توزيع جمدد آزادانه دارايي. از بني بربند
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هاي دولـيت ـ    حبث تئوريكي حبثي قوي است و حبثي صحيح، اگر دارايي

ت به معناي جامعـه  هاي ملي ـ دولت به معناي ملت و مل  يعين دارايي

است ـ بنابراين اگر پااليشگاه نفت در ايران است آه دوليت است به  

 ميليون مجعيت ـ  70اين معناست آه هر شهروند ايراني ـ هر نفر از  

توانيـد   از نظر فين اشكايل وجود ندارد مشا مـي    . يك سهم در آن دارد    

ه مثال اين شرآت را به يك شرآت سهامي عام تبديل آنيد و بگوييد آ       

الكرتونيكـي   ميليون دالر است و اوراق را چاپ آنيد يا           70ارزش آن   

ايرانـي مالـك يـك    و بگوييد هر شـهروند      آنيد وآامپيوتري مناييد    

 70بنـابراين مشـا     . برگه است يـك دالر سـهم در پااليشـگاه ايـران           

امـا چـه   . چون آـا مالـك هسـتند      . دار داريد   ميليون نفر سرمايه  

بـا پااليشـگاه بريتانيـا    آيا مشـا   شود؟    بيشرت مي حاصل؟ آيا رقابت    

مديريت آجاست؟ حاآميت شرآيت  . آنيد؟ سؤال هنوز باقي است      رقابت مي 

آيد؟ بنابراين  گذاري جديد از آجا مي     آجاست؟ رقابت آجاست؟ سرمايه   

. ها براي چه هسـتند  دانيم برگه  منيدر خوزستان ما    مردم  از ديدگاه   

 ميليون دالر ساآت آنيد و مشا اين        70با  خواهيد مردم را      مشا فقط مي  

خواهيد مـردم فقـري       آوريد و سپس مي      ميليون دالر را در بودجه مي      70

وزيـر   هنگامي آه من معاون خنست. را آمك آنيد و آا را مالك آنيد       

دانند چگونه به خود   مردم ثرومتند مي  . بودم طرفدار مردم فقري بودم    



مردمي هستند آه حداقل نياز بـه     اما  . بدون محايت دولت  . آمك آنند 

بنـابراين پـول   . حتريك دارند تا قادر شوند آه به خود آمك آننـد        

گـذاري شـود و بـا     بايد به عنوان مثال در آموزش و پرورش سرمايه       

. سوادي در آشور وجود دارد       درصد بي  20هنوز  . سوادي مقابله شود    بي

گـران را   طهاما مهزمان بايـد واسـ    . سازي است   اين روش منطقي خصوصي   

گذاري، بازار بورس، جايي آه سهام را      هاي سرمايه   بانك. تعريف آرد 

سـطح دوم  توان فروخت به هبرتين خريـداران، اوراق در بازارهـاي           مي

سازي بدون بازارهـاي سـطح دوم پيشـرفته و          خصوصي. شوند  مبادله مي 

يعين مقررات بـازار بـورس،     . يعين بازار بورس  . شود  پيچيده موفق مني  

سياسـت بـه معنـاي    دانند چه آـار آننـد و        ين آارگزاراني آه مي   يع

نه فقـط بـه   . استفاده از بازار بورس با هدف توسعه اقتصادي است       

گذاران آه فقط به حداآثر ساخنت نـرخ بازگشـت سـرمايه           نفع سرمايه 

 . آنچه ما به عنوان مثال در اروپا اجنام دادمي. آنند فكر مي
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گـوييم    اين آه مي  . لوژي صحيح هستند  اين استدالالت از نظر ايدئو    

بياييد آن را به ملـت   . متعلق به ملت است   . اين دارايي دوليت است   

واگذار آنيم نه به شكل آمونيسم يا اقتصاد دوليت بلكـه بـه شـكل           

مـا ايـن حبـث را در    . گـريد   هر آس سهم يكساني مي    . داري ملي   سرمايه

وانـد رأي بدهـد،    هر آس آه بت  هر آس يعين چه آسي؟    . هلستان داشتيم 

گريي چه روزي؟ امسال  گريي؟ اگر روز رأي   چه موقع؟ امروز يا روز رأي     

يا انتخابات بعدي؟ بنابراين حيت اگر براي پاسخ به سـؤال افـراد          



مـثال  . باز هـم پاسـخ صـحيحي نـدارمي        .  ساله را مالك قرار دهيم     18

اما آدام سال؟ چرا آسي آـه متولـد اول       . متولدان تا اول ژانويه   

ممكـن اسـت يـك    برد؟  برد و متولد اول ژانويه مني     سامرب است سهم مي   د

بنيادگراي ديگر پيدا شود و بگويد اين عادالنه نيست بايـد بـراي          

بـاز ايـن سـئوال پـيش     . آنـد  هر آسي باشد آه در هلستان زندگي مي       

اگـر او  . است يا دو نفـر آيد اگر زني حامله باشد آيا يك نفر         مي

ايـن موضـوع   .  او بايد سه آوپن دريافت آند    دوقلو زاميان آند چه؟   

امـا مـا بـه    . شـود  حل عملي منجر منـي     و به راه  . آننده است   ديوانه

اندازه روسيه پيش نرفتيم آه سهام را بـه مهـه بزرگسـاالن بـدهيم            

 . مهانطور آه در چكسلواآي هم اجنام شد

 

24

 من شخصي از چكسلواآي را در مسينار مالقـات آـردم آـه              1990در  

هـاي اقتصـادي    سازي بود و او گفت آه من در مـورد حبـث         وصيوزير خص 

تـا جـايي آـه      . مـن آـامال بنيـادگرا هسـتم       . قدميي نگراني ندارم  

خبـاطر  . سازي آنيد و تا جايي آه ممكن است به سرعت      توانيد خصوصي   مي

مبـاني رژمي آمونيسـيت خـالص      خباطر ايـن آـه از       . داليل ايدئولوژيكي 

قي هيچ دليـل اقتصـادي وجـود نداشـت         بنابراين از نظر منط   . شويد

خالص شدن از . سازي چون انگيزه ايدئولوژيكي وجود داشت       براي خصوصي 

ايـن آـار چـه    . مالكيت دوليت به منظور خالص شدن از مالكيت دولـيت        

شوند؟ مـديريت چـه؟    تأثريي بر بيكاري دارد؟ چند شرآت ورشكسته مي       

ه؟ بازارهـاي سـطح   شود؟ بازار سرمايه چ    تكليف حاآميت شرآيت چه مي    
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بينيد آه ايـن آارهـا    دوم براي مبادله سهام چه؟ در اين جدول مي       

. اجنام شد اما در مجهوري چك خيلي ديرتر از هلستان به نتيجه رسـيد        

چون فرايند آا بيشرت طول آشيد چـون جبـاي جتديـد سـاختار در خبـش             

 بـه دوليت، آا اين خبش را با انگيزه ايدئولوژيكي خصوصـي آردنـد          

آن سـهام را  . شكلي آه شوك وارد شـد امـا درمـاني وجـود نداشـت            

 سـرمايه نداشـتند، آـارآفريين       رايگان توزيع آردنـد امـا بـازار       

بنـابراين اگـر خبـش خصوصـي        . نداشتند، مـديران آمـاده نداشـتند      

هـاي   خواهيد بايد ابتدا از آموزش مردم شروع آنيد در دانشـكده         مي

زيــرا اداره . اره چيســتجتــارت بگوييــد آــه حاآميــت شــرآيت دربــ

تـا  . هاي خصوصي در بازار باز رقابيت آاري بسيار مشكل است        دارايي

اين آه مدير يك شرآت دوليت باشيد آه مهيشه به رئيس تلفن بزنيد و        

خبش دوليت مهيشـه  . اسي شرآت دوليت حمدوديت شديد بودجه نيست      در بروآر 

كلي دربـاره  اگـر مشـ  . آنـد   در چارچوب حمدوديت مالمي بودجه آار مـي       

سوددهي وجود داشته باشد آخرين چاره دولت است آـه بيشـرت اوقـات           

اگر مالكيت خصوصـي باشـد چـنني امـري نـدرتا اتفـاق            . آند  آمك مي 

ممكـن اسـت گـاهي اوقـات اتفـاق بيفتـد ويل خطـر متوجـه               . افتد  مي

بنـابراين  . انـد  سهامداران است و مديرييت آـه آـا بكـار گرفتـه           

سازي برخي  هاي ادي خصوصي به خاطر غفلت از جنبه   بينيد آه بيشرت      مي

مهانطور آـه  . آشورها عملكرد بدتري داشتند نسبت به آشورهاي ديگر       

توانيد ببينيد آـه آشـورهاي    در اين منودار هبرت از هر جاي ديگر مي       



هـاي زمـاني خمتلـف عملكـرد       هاي متفـاوت در دوره      موفق خباطر سياست  

بايد گفت اين امر بيشـرت خبـاطر     ستان  در مورد هل  . اند  متفاوت داشته 

عدم مهاهنگي مناسب بني سياست مايل و پـويل از يـك طـرف و غفلـت از            

هاي اجتماعي انتقال به اقتصاد بازار از طرف      ادينه ساخنت و جنبه   

 . ديگر بوده است
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بنابراين اگر مايليد آه شرايط را هببود ببخشيد بـراي مردمـي            

 هـم آـم نيسـت بـا توجـه بـه آمـار          آه فقري هستند آه تعداد آا     

بطـور  دانـد   املللي آه درآمد آمرت از دو دالر در روز را فقري مـي         بني

ما حدود چهل درصد از مردم را دارمي آه زير خط فقر زنـدگي        متوسط  

هاي آوچـك و منـاطق روسـتايي       اگر به شهرستاني  . آنند در ايران    مي

شـرياز و اصـفهان   توانيد فقر را ببينيد زيرا در هتـران،         ميبرويد  

در هلستان فقر آمرتي وجود دارد اما   . شود  مشاهده مني اين فقر چندان    

آمارهاي خاص اين ميزان باالست و به سرعت هـم     با وجود اين مطابق     

ها از  اين رشد قابل مالحظه در جمموع آه در برخي دوره     . آيد  پايني مني 

مبنـاي  هـاي اقتصـادي بـر      برخي ديگر هبرت بوده اسـت خبـاطر سياسـت         

هاي خوب يا بد اقتصادي، تالش شده تا گروهي از مردم از فقر         تئوري

رها شوند اما متأسفانه گروه ديگري را به فقر آشانده است و مـن         

طرفدار سياست اجتماعي هستم آه مردم فقـري را غـين آنـد بـا فقـر             

مبارزه آند، با انزواي اجتماعي مقابله آند از طريق صـرف آـردن          

. گذاري در منابع انساني و منابع اجتمـاعي       سرمايه پول بيشرت براي  
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هايي وجود دارند آـه ارزمشنـد هسـتند و يـا           داراييبنابراين اگر   

هـايي را در   هايي هستند آه آارايي ندارند ما بايـد جنبـه          دارايي

سازي آارايي ببخشـيم   اوال آن را از طريق خصوصي     . نظر داشته باشيم  

اي مناسب براي آـارآفريين خصوصـي     اگر بازار سرمايه مناسب و اده     

سازي باشيم يعـين فـروش را     وجود داشته باشد و آنگاه مراقب خصوصي      

در زمـان  . له اجنـام دهـيم و نـه آنـد     در زمان مناسب و نه با عج      

آه دانند   مهه ميتوانيم با هبرتين قيمت بفروشيم     مناسب، زماني آه مي   

هنـد اتومبيـل   خواهـد اتومبيـل بفروشـد اگـر مهـه خبوا           وقيت شخص مي  

او آن را . آن را در آن موقـع نفروشـد    دهد    ميفرد ترجيح   بفروشند  

بر اساس اطالعاتي آـه دارد بـاالترين قيمـت را       فروشد آه     موقعي مي 

اگر فردا به بازار هتران برويد و به مردم بگوييـد       . آورد  بدست مي 

اگر از شر مهه سهام خالص نشيود تا ساعت ده، مشا ضـد ايرانـي، ضـد           

خـواهم در    مـن منـي   . آه. گـوييم   پـس مـي   . ب، ضد اصالحات هستيد   انقال

پس ما مهـه چيـز   . امشب گفته شود آه من ضد ايراني هستم      تلويزيون  

ها به عنوان مثال تا ساعت  فروش مهه فرش  . فروشيم به هباي هيچ     را مي 

هر آس سريع . ده يعين فروش به دو يورو جباي دويست يا دوهزار يورو       

و وقيت آسـي ارزان بفروشـد ديگـري ارزان         . فروشد بفروشد ارزان مي  

خرند آيـا ايرانـي هسـتند يـا       و اين افرادي آه ارزان مي     . خرد  مي

آـا  . آينـد  هاي ديگر اقتصاد جهان مـي   هلستاني و يا اين آه از خبش      

زيرا سـريع فـروخنت يعـين    . فروشيم  خوشحالند از اين آه ما سريع مي      



خـرم و تـرجيح    يد من ارزان مـي    اگر مشا ارزان بفروش   . ارزان فروخنت 

بنابراين ممكن اسـت فشـار سياسـي      . دهيم آه قيمت آمرتي بپردازم      مي

وجود داشته باشد و در پشت فشار سياسي، مباحثات ايـدئولوژيكي و         

نفـع مـن   . گاهي اوقات منافع اقتصادي براي طرفني درگري وجود دارد       

ايـن اسـت   در چيست؟ نفع من به عنوان دولت و به عنوان جامعه در        

بنابراين من اتومبيـل خـود را     . آه به باالترين قيمت ممكن بفروشم     

گـذاران   آنم تا به سـرمايه  پوليش زده و آن را تا حد ممكن زيبا مي       

اين يك اتومبيل فـراري مـدل جديـد نيسـت امـا يـك           ثابت آنم آه    

بنـابراين بـراي آن   . تواند حرآت آنـد    ساله نيست و مي     اتومبيل سي 

اما من حتت فشار نيستم آـه خبـواهم هـر چـه          . ازندقيمت خوبي بپرد  

بنـابراين دو معيـار بـراي     . سـازي را اجنـام دهـم        تر خصوصـي    سريع

 : سازي بايد در نظر گرفته شود خصوصي
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. فروشـيم   ما به باالترين قيمت ممكن مي     ): آوچك(معيار خرد   : اول

گذاران داخلي و يا خارجي و معيـار دوم ايـن اسـت آـه            به سرمايه 

و .  جديد و مدير جديد عملكرد هبـرتي در حاآميـت شـرآت دارد          مالكت

سـازي صـحبت    اين مسئوليت دولت است هنگامي آه ما دربـاره خصوصـي         

دولـت  . آنيم نه يك نگراني ايدئولوژيكي بلكه يك نگراني عملـي         مي

بايد مراقب اقتصاد خرد و آالن باشد و هنگامي آه پول وارد بودجه        

آت ناآارا غري رقـابيت، قـدميي يـا لـوآس       شود خباطر فروش شر     دولت مي 

مهانند بانك، خمابرات، انرژي، آب و برق و گاز آه در بيشرت مـوارد         
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توامن پول را مجـع آـنم و     من مي . لوآس هستند، من مقداري پول دارم     

اين فقط يك آار موقـت      .  تومان بدهم  2000 ريال يا    20000به هر آس    

ته مناسب باشد و سپس مهه است شايد فقط براي اخبار امشي يا يك هف       

هبرت است پول را بگريمي و با آنرتل دموآراتيك جملس     . چيز متام شده است   

دانـيم   آن را براي موارد منطق خرج آنيم در اقتصاد اجتمـاعي مـي         

هبداشـت  اول از مهـه  . پول را آجا خرج آنيم آه با فقر مقابله شود       

فقري آار خـوبي  خواهيد براي مردم    و اگر مي  . پايه، آموزش و پرورش   

فقـط خبشـي از   . اجنام دهيد آا را مهيشه در تلويزيون نشان ندهيـد        

و پول را از طريق دولـت حملـي    پااليشگاه را فروخته و خصوصي آنيد       

يا بودجه دولت مرآزي براي تأمني نيازهاي آودآان در مدرسه بكـار         

امـا نبايـد   . بريد و قطعا اين آار در مقابله با فقر مؤثر اسـت        

بنـابراين  . سازي براي فقرا آـرد    سازي مهگاني را فداي خصوصي      صيخصو

يك خطر آن اشتباهي است آه ما در زمان مشخصي     . دو خطر وجود دارد   

سـازي را   زماني آه ثرومتندان نفع اصـلي خصوصـي       . در هلستان داشتيم  

از طـرف ديگـر اگـر    . شـدند  بردند و فقـرا از قبـل فقريتـر مـي            مي

توانـد صـرفا بـه شـكل      پوليسم اجنام شود مي   سازي حتت تأثري پو     خصوصي

انتقال حقوق ماليت باشد و دخاليت در اداره و حاآميـت شـرآيت يـا           

آيفيت مديريت اقتصاد خـرد نداشـته باشـد و ايـن فايـده زيـادي              

سـازي و     بنابراين هنگامي اجنـم اصـالحات اقتصـادي، خصوصـي         . ندارد

ات آشورهاي ديگر سازي دولت، فرد بايد چيزهاي زيادي از جتربي        آوچك



چه آارهايي مؤثر بودنـد و چـرا و چـه آارهـايي مـؤثر             . بياموزد

نبودند و چرا و جتربه اقتصاد گذرا در آشورهاي اروپاي مرآزي مـن         

 بيش از سـيزده هـزار       GDP ميليون مجعيت و     40مجله آشور هلستان با     

دالر، ويل متأسفانه بيكاري زيادي دارد و بيكـاري زيـاد تـا حـدي            

در نظـر مـن هنـوز فسـاد      . سازي اسـت    وء مديريت در خصوصي   معمول س 

سـازي پييـده هسـتند،      هاي ضعيف خصوصي    ها خبش اين. زيادي وجود دارد  

سازي بيشرتي داشته باشيد بايد اصول اوليه را      خواهيد خصوصي   اگر مي 

مقررات را براي . فرايندها را تا حد ممكن شفاف آنيد      . رعايت آنيد 

از مهكــاران مــن، پروفســور آرســولد مـردم قابــل درك آنيــد يكــي  

 . اقتصاددان امريكايي است
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او در  . نامه واشنگنت و شـديدا ليـربال اسـت          خيلي طرفدار توافق  

چگونـه روسـيه صـاحب      «. سـال پـيش      آتابي منتشر آرد يعـين ده      1996

در آتاب و در مقدمه آن نوشت در حقيقت روسـيه       » اقتصاد بازار شد  

 ويل مــردم اقتصــاد بــازار را اقتصــاد بــازار را نظــم داده اســت

آـه اقتصـاد   اگر مـردم نفهمنـد     . آين  من گفتم اشتباه مي   . فهمند  مني

اقتصاد بازاري بـه  . متكي بر بازار چيست آن اقتصاد بازاري نيست       

من انتظار ندارم آه زنان در   . نه توسط هر آس   . معناي فهميدن است  

 هتـران   نواحي دورافتاده ايران به اندازه اقتصـاددانان دانشـگاه        

شايد آا هيچ چيز نفهمند امـا آـا انـدآي         . آگاهي داشته باشند  

روند و آا  ها باال يا پايني مي روند قيمت   فهمند وقيت به بازار مي      مي



فهمند اگر ما مهه چيز را سريع بفروشيم ـ اگر چه آا ضد اصـالح    مي

ؤثر فهمند چه چيزي مـ  فروشيم و آا مي نيستند ـ ما دارمي ارزان مي 

گرايي  آارا نباشد عملو اين آه اگر پوپوليسم    . است و چه چيزي نه    

 درصد بيشـرت  150 ما GDPدر مورد آشور خودم،   . و حاآميت شرآيت هست   

.  است آه هبرتين عملكرد بني آشورهاي پـس از آمونيسـت اسـت             1989از  

هيچ آشوري جبز ترآمنستان ـ آه آن خباطر نفت اسـت ـ در طـول ايـن      

اما بـه نظـر مـن    . اين قدر رشد اقتصادي نداشته است     دوره زماني   

 .  درصد150 درصد باشد نه 250توانست   ميGDPرشد 
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امي خباطر آندي عملكرد، اگـر فـرد بـه ايـن              ما ضرر زيادي آرده   

مشـا  . تواند آن را عليه اهداف مـن بكـار بـرد        منودار نگاه آند مي   

 و بگوييـد  بسـازيد توانيد يك تابلو تبليغاتي از آن در هتـران          مي

. سازي بيشرت شد، رشد اقتصادي آمرت شده است    نگاه آنيد هر چه خصوصي    

اشتباه در اينجـا    . 2001 تا   1980حداقل براي   اين امر حقيقت دارد     

بود آه آندي عملكرد به خاطر اجراي بيش از حـد سياسـت پـويل بـه            

رساني دولـت از روش غلـط،    سازي يا به حداقل     وجود آمد، خباطر آوچك   

اگـر  . گرايـي  هاي ايدئولوژيكي بود، تا عمـل      شرت خباطر انگيزه  آه بي 

هـاي   ةاي زيرساختاري در قسمت  سازي دولت به معناي آاهش هزينه       آوچك

نيافته و يا منابع انساني باشد آه خيلي ضعيف و فقري اسـت،          توسعه

دهيم زيـرا خبـش جتـاري خصوصـي      يا به زودي روال آار را از دست مي       

. بـه او داده اسـتفاده آنـد   سازي   ادي آه خصوصي  تواند از آن آز     مني
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سازي در مرحله مناسب اجنام گردد و متوجه درآمدهاي       اما اگر خصوصي  

گذاري در منابع انساني باشد، و جتديـد       عمومي باشد، متوجه سرمايه   

تـأثري  سازي   توجه آايف شود، خصوصي  املال، به ساخنت ادها     ساختار بيت 

د و براي جتـارت خصوصـي نـرخ بازگشـت       مثبت خود را نشان خواهد دا     

. گذاران خصوصي امهيت زيادي دارد   باالتري دارد آه اين براي سرمايه     

اما مهزمان نرخ باالتر رشد اقتصادي، استخدام بيشرت، درآمد بـاالتر         

. شود براي بودجه دوليت و بنابراين توانايي خرج آردن پول اجياد مي       

پويل آه . شود نك مرآزي چاپ ميويل پول واقعي نه آن پويل آه توسط با       

بنـابراين چيزهـاي زيـادي     . از طريق اقتصاد پويا آسب شـده اسـت        

دهـم در   هستند آه بايد در اين حبث مطرح شوند اما مـن تـرجيح مـي          

هـاي مقـدماتي را مطـرح آـردم و         من اين صحبت  . اينجا ادامه ندهم  

مشـا  شوم انتقادات مشا را بشنوم، نظرات مشـا و اظهـارات          ميخوشحال  

ام تا ياد بگريم از جتربيـات     آمده. ام آه تدريس آنم     من نيامده . را

. اين آه چه چيز مؤثر است و چرا و چه چيزي مؤثر نيست و چرا       . مشا

در . يعين مقايسه آردن و مقايسه آردن يعـين درك آـردن       مسافرت  چون  

بـه  از اين آه شانس مسافرت آنم بفهمم و خوشحامل     هر جا من تالش مي    

دانيد آـه ايـران    مي. ام را داشتم و هتران و زياد درك آرده      ايران  

صد و بيست و پنجمني آشور مورد بازديد من بوده است بنابراين مـن         

دهـد آـه    جتربيات قبلي نشـان مـي     . براي مقايسه موارد زيادي دارم    

مشـكالت  . آنند سازي هومشندانه آمك زيادي مي    سازي دولت و خصوصي     آوچك



 ويل بايد پيشاپيش آگاه بود آه چه مشكالتي را    آنند  زيادي را حل مي   

هـا   هم ممكن است به وجود بياورد و آماده بود تـا بـا ايـن چـالش           

شوند بـه عنـوان مثـال     مقابله آرد در آينده، زماني آه آشكار مي       

شـود، بيكـاري در برخـي منـاطق        ميزان تنوع در درآمدها زياد مـي      

قابت ممكن اسـت وجـود   يابد و يا در برخي صنايع ظرفيت ر       افزايش مي 

مدت ما بايد انـدازه دولـت را بطـور         اما در طوالني  . نداشته باشد 

منطقي حفظ آنيم از طريق هبرت ساخنت آن و بايد خصوصي آنيم اآثريـت         

هاي اقتصاد را و امنيت دهيم حميط آارآفريين خصوصي را، آـه          دارايي

يا به سازي  مهزمان با آوچك سازي    اگر خصوصي . اين مسئوليت دولت است   

رساني بيمارگونه دولت باشد، ممكن است از دولت چيـزي بـاقي           حداقل

مالكيت خصوصي زياد داشته باشيم اما اقتصـاد متكـي بـر           . نگذارمي

يافته سـامل   بازار سامل نداشته باشيم آه به اندازه آشورهاي توسعه       

. سـت آـنم آـه توسـعه پايـدار مهمرتيـن چيـز ا          باشد و من فكر مـي     

بنابراين در سياست اقتصادي و در مديريت اقتصاد آالن، فرد نبايد        

هـدف توسـعه پايـدار اقتصـاد       . اهداف را با ابزار اشـتباه آنـد       

سازي و تعريف جمدد نقش دولت و هبـرت سـاخنت آن        اجتماعي است و خصوصي   

اينها ابزار اين سياست هستند و اين ابزار     . هدف اين سياست نيست   

ع رسيدن به هـدف يعـين توسـعه پايـدار، مـداوم و           بايد براي تسري  

 . متشكرم. ملموس اقتصادي و اجتماعي بكار روند
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 ،   متشكرم پروفسور : هتراني

و ايـن    نـام دارد     Tigerاين مؤسسـه مـن اسـت آـه          . ـ آولودآو 

هـاي   توانيد مقاالت حتقيقاتي زيادي را به زبـان     سايت ماست مشا مي     وب

سازي با يك  شعار ما جهاني. ر آن ببينيدخمتلف ـ بيشرت انگليسي ـ د  

دانيـد آـه      مـي . است) برب (Tigerهر چند نام ما     .  انساني است  هچهر

تـر از   اي مهربـان  برخي اوقات بربها خيلي مهربان بوده و حيت چهـره        

خانوادگي من آولودآو و نـام آوچـك     ها دارند و نام     خيلي از انسان  

 . من گريگور است
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هاي من هستند آـه بـه انگليسـي منتشـر            اينها تعدادي از آتاب   

اقتصـاد سياسـي   » از مرحله شوك تا درمـان    «آار اصلي من    . اند  شده

چـاپ دانشـگاه   . حتوالت پس از سوسياليسـم، حتـوالت پـس از آمونيسـم           

. سايت مـن اسـت   ها در وب   اطالعات بيشرت در مورد اين آتاب     . آآسفورد

ايـن يكـي   » ژيهايي بـراي بـازار انـر       درس«اين آتاب هلستاني است     

سـازي و    جهـاني » «سـازي و توسـعه      جهاني» «توسعه در بازار انرژي   «

 »روي در اقتصاد متحـول   سازي و پيش    جهاني«و اين   » اضطراب اجتماعي 

امروز توافق آردمي آه به فارسي ترمجه و منتشـر شـود توسـط مرآـز            

من خوشحامل از اين آه آتابي بـه زبـان فارسـي          . حتقيقات اسرتاتژيك 

آنم تنها اقتصـاددان هلسـتاني باشـم آـه         اشم زيرا فكر مي   داشته ب 

 بر طبق   1999 سال   222در مشاره   . اي به فارسي منتشر آرده است       مقاله

نامـه اقتصـادي    اي به نـام هفتـه    نامه  تقومي ما، مقاله من در هفته     



نامه است زيرا  منظورم هفته . منتشر شد آه اآنون ديگر وجود ندارد      

 اين صفحه اينرتنيت من اسـت اگـر نـام مـرا        مقاله من مهيشگي است و    

توانيد    مستقيما مي  Kolodko.netبه خاطر داشته باشيد با      ] آولودآو[

 و لطفا اينكار را اجنام دهيـد اگـر دوسـت       ببينيدها را     اين آتاب 

توانيـد در   داريد ارتباط خود را حفظ آنيد و مشا در قسمت متاس مـي        

 . رهاي مفيد مطلع شويدارتباط باشيد و از ساير مقاالت وآا

 

 . متشكرم: هتراني

هاي خود را     به عنوان فردي شناخته شده در هلستان آتاب       پروفسور  

البته پروفسور ايـن شـانس را داشـتند آـه جـزو           . نيز ذآر آردند  

 ايشــان معــاون وزيــر اقتصــاد و دارايــي عوامـل اجرايــي باشــند 

 درست است؟ . اند بوده
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بيشرت اوقات  . ودم و وزير دارايي   وزير ب   ـ نه من معاون اول خنست     

بينيد، ساختار به صورتي بـود         سايل آه اينجا مي    17در آشور ما در     

وزير مهزمان وزير دارايي بود آه خيلي مفيد بود      آه معاون اول خنست   

زيرا مـن وزارت دارايـي را بـه عنـوان پايگـاهي بـراي اصـالحات               

هـا در مقابـل    هساختاري در آل اقتصاد بكار گرفتم و متام وزارختان       

وزيـر و مهزمـان وزيـر      به عنوان معاون اول خنست    . من پاسخگو بودند  

اما اين آه چه آسي در اين مقام باشد مهم است زيرا مـا         . دارايي

مان يك نفـر اسـت امـا آـارا       اآنون هم معاون اول وزير دارايي       هم



  . به خاطر داليل ديگر. نيست

وري مسائل علمي هم مهم     بسيار خوب پس عالوه بر جنبه تئ      : هتراني

 . متشكر پروفسور. است

و البته بر اساس جتربيات اينجا، ايشان سخنراني خود را ارائه           

. آردند و ما متوجه شدمي آه نقاط مشـرتك زيـادي بـا يكـديگر دارمي           

آشور ما و هلستان، يكي از مسائلي آه ايشان بر آن مترآـز داشـتند          

سازي آن به معناي از بني  چكرساني دولت يا آو    اين بود آه به حداقل    

اي است آه بايد  اين نكته. بردن قدرت دولت نيست يا ضعيف آردن آن       

بيشرت به آن پرداخت، نكته ديگر بازار بورس پويـا و بـا مـديريت           

بازار اقتصاد پويا را تسـهيل آنـد      تواند اين   خوب است، چگونه مي   

ئل مطرح شـده  مطمئنا ما زمان بيشرتي الزم دارمي آه هر آدام از مسا       

مـن سـؤاالت خـودم را دارم ويل     . را با جزئيات مورد حبث قرار دهيم      

سؤاالت خود را مطرح آنيد و سپس نوبت   ابتدا خامنها و آقايان لطفا      

 . آنم سپس من سؤاالت خود را مطرح مي. را به ديگران بدهيد
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نكات خبشي، مشا     مفيد و اطالع  حضار متشكرم پروفسور خباطر سخنراني      

مثل اين آه مـا در آشـور نيازمنـد دولـت        زيادي مطرح آرديد    خوب  

جباي اين آه دولت را آوچـك يـا بـزرگ منـاييم بايـد            . آارا هستيم 

بدنبال دولت آارا باشيم تا آشور را بر اساس حاآميت موفق اداره        

مهچـنني مشـا ذآـر    . ها نيز حاآميت شرآيت اعمال منايـد      آند و بر شرآت   

زي يا خبش خصوصي ما اصالحات زيـادي الزم    سا  آرديد آه مقدم بر خصوصي    



دارمي و اجياد ادهايي مهانند حميط رقابيت، قـانون، مقـررات، جتديـد           

بنـابراين  ... گذاري در منابع انساني و      املال، سرمايه   ساختار بيت 

سازي مهمرت است به ويـژه   مشا ذآر آرديد آه خبش خصوصي خوب از خصوصي       

هاي دولـيت را و   بفروشيم و آارخانهاگر ما عجله دارمي آه سهام را        

آنم بني اقتصاد دوليت و اقتصـاد بـازار مـا       غريه و مهچنني من فكر مي     

بايد به دنبال يك اقتصاد مديريت شده باشيم بنابراين خباطر سـطح         

توسعه آشور در برنامه چهارم ما بر اقتصاد مـديريت شـده تأآيـد           

باشـند و در برخـي   ا بايـد دولـيت       يعين در برخي جاها شـرآت     . دارمي

خواهم نظـر مشـا را    مناطق ديگر متعلق به خبش خصوصي و بنابراين مي       

درباره اقتصاد مديريت شده بدامن زيرا در برنامه چهـارم و پـنجم          

تأآيد زيادي دارمي و خوشبختانه مـا بـراي فـروش سـهام         ما بر آن    

ا انقالب م  سال پس از     28اآنون پساز   . اي ندارمي   هاي دوليت عجله    شرآت

 . متشكرم. ها را به خبش خصوصي بفروشيم برنامه دارمي تا اين شرآت
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سازي مستلزم عملكـرد خـوب        گومي آه خصوصي    آولودآو مطمئنا من مني   

سازي به معناي اجيـاد   خصوصي. شود  خبش خصوصي است زيرا موجب تضاد مي      

در برخي آشورها آـه بـه آـا اشـاره       . خبش خصوصي است و تقويت آن     

در . سازي بـدون وجـود خبـش خصوصـي شـروع شـد           ع خصوصي آردم در واق  

آشورهايي آه خبش خصوصي وجود داشت مهانند هلستان آه بيست درصـد از         

سازي    متعلق به خبش خصوصي بود، خصوصي      1989توليد ناخالص داخلي در     

تر بود تـا در آشـورهايي آـه      و اجياد اقتصاد متكي بر بازار ساده      



برخـي  . ويل موضـوع ايـن نيسـت      . ندمانند روماني خبش خصوصي نداشـت     

اند مثال اسـلواني اآنـون از      آشورها از ديگران عملكرد هبرتي داشته     

در حقيقت جمارستان اآنون بسيار بـد     . هلستان و جمارستان جلوتر است    

شده است و در مورد ايران و البته بايد بگومي آـه بايـد اقتصـاد           

ام تا ياد بگـريم و   امي آمده  ايران را شناخت من براي آموزش نيامده      

آنيـد   اگر مشا درباره اقتصاد مديريت شده صحبت مي    . گوش دهم به مشا   

گـومي آـه دو    امـا مـي  . گذرد من بايد بدامن دقيقا در ذهن مشا چه مي       

در يك انتـها جهـان آمونيسـت در شـوروي         . انتهاي حمور آجا هستند   

ايل سابق، در نظام چائوسسكو در روماني، و در جهان آنوني آـره مشـ         

در آره مشايل خبش خصوصي زيادي وجود    . وجود داردآه اقتصاد دوليت است    

خبش دولـيت در آـا   ندارد و در انتهاي ديگر آشورهايي را دارمي آه        

ترين و ثرومتندترين آشورهاي جهان     اما حيت پيچيده  . بسيار آوچك است  

 بسـنجيم و   GDPاگر آن را بـا سـهم دولـت در   . هم خبش دوليت دارند

 آن از طريق بودجه حيت در اياالت متحده يا نروژ يا ژاپن پس        توزيع

 و نيمه اول اين دهه ما هنـوز هـم           90 و   80هاي    سازي دهه   از خصوصي 

 . خبش دوليت دارمي
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مـا جـاده    . هـا   يعين پايـه  . به عنوان مثال در خبش زيرساختارها     

گومي آه در آشورهايي مانند ايران يـا    خصوصي دارمي و دوليت و من مي      

ستان زيرساختارها وظيفه دولت هستند و بايد به مهني صـورت بـاقي          هل

هاي نسبتا خوبي داريد بـه خـاطر فعاليـت        مباند و اگر اآنون جاده    



اما دليلي وجـود نـدارد آـه صـنعت       . دولت بوده است نه خبش خصوصي     

اگر چيزي هسـت آـه الزم نيسـت در      . سازي در خبش دوليت باشد      اتومبيل

بفروشيد اما نه مهني فردا و  .  را خصوصي آنيد   اختيار دولت باشد آن   

ها بازار سطح دوم مناسب باشد و اين      بايد براي دارايي  . در بازار 

هر آس هـر آـار   . بازار سطح دوم به سبك بازار آزاد امريكا نيست       

 . دهد خواهد اجنام مي آه مي

انـد و     بلكه بايد مقررات مناسيب باشد آه توسط جملـس وضـع شـده            

 اجرا شوند بنابراين به سيستم قضايي شايسـته نيـاز         مقررات بايد 

گـران مـايل    ما مهچنني به واسطه . هست تا قراردادها را به عمل آورد      

هـاي   گذاري يا بانـك   هاي سرمايه   بازار سرمايه يا بانك   . نياز دارمي 

پس مـا بـه ادهـا و     . بازرگاني آه در بازار سرمايه فعال هستند      

اين اقتصاد خملوط يا مديريت شـده را    تا  مقررات زيادي نياز دارمي     

اي وجـود   پرسم آيا بـراي ايـن مـدل آينـده          اآنون مي . رقابيت آنيم 

دارد؟ يعين براي اقتصاد خملوط يا مديريت شده؟ آه قسـميت خصوصـي و          

قسميت دوليت است و البته اگر پاسخ سؤال مثبت باشد چون در بسياري        

اين است آه بـه چـه   آشورها اين نوع اقتصاد اعمال شده است سؤال        

 نسبيت؟ 
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هيچ پاسخي آه بر اساس علم، حتقيق و پـژوهش باشـد بـراي ايـن                

 درصـد  40 درصـد يعـين   70 درصد ـ  40توان گفت  مني. سؤال وجود ندارد

چنني چيزي ممكن است گاهي مطلوب باشـد        . نه.  درصد خصوصي  70دوليت و   
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مـل  ايـن امـر بـه عوا      . 85-15يا  .  است 75-25و گاهي مقدار مطلوب     

آشـورهاي اسـكانديناوي   . زياد و مهچنني به سطح توسعه بسـتگي دارد        

در حايل آـه خبـش دولـيت نسـبتا          . 60 و   50خيلي موفق بودند در دهه      

توان مهـني را   درباره فرانسه و ايتاليا نيز نيز مي      . بزرگي داشتند 

خيلي سريعرت از آشورهايي آه خبـش دولـيت آـوچكرت داشـتند           آا  . گفت

سازي يعين  اما سطح رقابت، باز بودن اقتصاد، جهاني      . دپيشرفت آردن 

هــاي  و تلفيــق بازارهــاي خمتلــف جهــاني بــا پيشــرفت آزادســازي 

اآنون اقتصاد بيشرت با   . تكنولوژيكي متفاوت آامال شكل ديگري داشت     

حل صـرحيي   توامن راه اقتصادهاي ديگر در ارتباط متقابل است و من مني       

من به دقت فرهنگ . ادي در ايران شوم   اگر من يك متخصص اقتص    . بدهم

مـن  . ذهنيت و شناخت ايرانيان را . آنم  و سنت ايران را مطالعه مي     

من . نديده بگريد متنفرمهاي فرهنگي توسعه را      از اقتصادي آه جنبه   

آمدنـد و بـه مـا          سال پـيش مـي     30 يا   20هايي آه     از آن امريكايي  

توانسـتند   ا حـيت منـي  آـ . آيـد  گفتند آه بايد چه بكنيم خوشم مني        مي

چون آا دانشي در مورد . تفاوت بني التويا و ليتواني را درك آنند       

ارثيه نظام آمونيسم قدمي نداشتند و فرهنگ اروپـاي شـرقي آـه از           

مـردم خيلـي بيشـرت آـارآفرين       . جهاتي خيلي متفاوت است با اينجا     

ب ما سلطه و دانش خود را با مـذه    . هستند مثال نسبت به بلغارستان    

امي و با آشوراي پروتستان مذهب متفـاوتيم و        آاتوليك ارتباط داده  

اماطرف ديگر آه من به  . طبيعتا مذهب مسيحيت با اسالم متفاوت است      



دامن آـه آيـا پاسـخ     من مني. تري دارمي حميط جهاني است      آن نگاه دقيق  

مناسب براي هر سؤال آه مشا در ذهن داريـد و مشـكالتي آـه مـا در            

قطعا من درباره . آنيم در حميط جهاني نيز مناسب باشد      مياينجا حبث   

تواند بـه رشـد    سياست مي. آنم آه حبثي جداگانه است      سياست صحبت مني  

. تر منايد تواند آن را مشكل زيرساختار و رشد اقتصاد آمك آند و مي       

هنگامي آه من درباره حميط جهاني  . گذارم  من فعال سياست را آنار مي     

 . سازي است آنم منظورم جهاني صحبت مياملللي  و بني

گذاري خـارجي يـا       گومي آه سعي آنيد سرمايه      من به دانشجويامن مي   

گذاري از خبش ديگـري   گومي آه سرمايه   من مي . جهاني را از دست ندهيد    

بنابراين در اينجا بيشـرت اقتصـاد جهـاني مطـرح         . آيد  از جهان مي  

شـي از اقتصـاد جهـان    با ايـن حتـوالت مشـا خب      . شود تا اقتصاد ما     مي

شويد و تعريف من از جهاني شدن اينست آه جهاني شدن يك فرايند         مي

 . تارخيي است

بطوري آه چيزهايي آـه     . ابتدا آزادسازي و سپس تلفيق    : درباره

آنند مهانند بازارهـاي حملـي و ملـي بـراي         تا حدي جداگانه عمل مي    

تـا  (وي آـار  آاالها، سرمايه، تكنولوژي، خدمات قابل مبادله و نري       

وارد يـك بـازار جهـاني تلفيقـي      ) هاي مشخص   حدي خاص و با حمدوديت    

 . شوند
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سازمي و فقط يك آلمه است        بنابراين ما دارمي اقتصاد جهان را مي      

وابسـتگي  «ايـن آلمـه   . سـازي آجاسـت    گويد جهـاني    آه هبرت به ما مي    



وابستگي متقابـل در آشـورهاي خمتلـف معـاني خمتلـف            . است» متقابل

خرب خوب درباره . براي برخي خرب خوش و براي برخي خرب بد است       . دارد

سـازي   قيمت انرژي است آه ارتباطي به ايران ندارد و توسط جهـاني        

شود و براي ما خرب بـدي اسـت زيـرا مـا در خبشـي ديگـر از              معني مي 

آنيم و خبش ديگري از اقتصاد   اقتصاد جهان هستيم و نفت خريداري مي      

بنابراين ما شـرايط خـوب و بـد جتـارت        . فروشد جهان به ما نفت مي    

دارمي، مازاد درآمد دارمي، توازن باال و پايني دارمي و به مهني دليـل         

 . به اقتصاددانان نيازمندمي

زيرا مهيشه آمبود يـا مـازاد اسـت و بـا ايـن وجـود مـا بـه                    

اگر مهيشـه تـوازن باشـد بـه اقتصـاددان           . اقتصاددانان نيازمندمي 

بنـابراين در پاسـخ بـه    . مانند  ال من بيكار مي   نيازي نيست و امث   

سـازي و   اين سؤال آه چه ميزان خبش خصوصي باشد، چه مقـدار خصوصـي         

زيرا بايـد معـني   . توان با قطعيت گفت    منيآزادسازي باشد در ايران     

وابستگي «آرد آه چه مقدار مشارآت جهاني وجود دارد، و چه مقدار        

چـه  .  اقتصاد داشـته باشـيم   خواهيم در اين آشور و      ما مي » متقابل

آيا ريال بطور آامل تبديل شود يا تا    . مقدار بايد فضا باز باشد    

حدي و تا چه حد؟ نرخ ارز خبشي شناور باشد يا بطور آامـل شـناور          

اگر تبديل شود به دالر باشد يا  . باشد يا اينكه ثابت باشد و غريه      

 . يورو
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برخي بـا   . تادمهان چيزي آه در آشورهاي اروپاي شرقي اتفاق اف        
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آردند و برخي ديگر با مارك آملـان و سـپس يـورو و          دالر مبادله مي  

 دالر براي هر يورو     46/1 دالر براي يورو به      8/0نرخ تبديل از    سپس  

اين براي عملكرد اقتصادي معناي زيـادي دارد و البتـه در          . رسيد

مورد ايران، اين موضوع به داليـل ايـدئولوژيكي، سياسـي و مهچـنني            

من به داليل ايـدئولوژيكي و سياسـي      . ادي مورد حبث قرار گرفت    اقتص

آاري ندارم اما حبث اقتصـادي چـه مقـدار از سـرمايه خـارجي يـا              

سرمايه از خبش ديگر اقتصاد جهاني ما دوست دارمي در اينجا داشـته         

مـا اقتصـاد   . در اينجا تفاوت بني ما و مشا خيلي زياد است       . باشيم

مـا شـروع   . دار سرمايه و بـدون سـرمايه    خود را خصوصي آردمي بدون      

توانسـتند آارخانـه    آردمي در روماني و چكسلواآي با مردمي آه منـي        

چه برسد به . توانستند اتومبيل خبرند يا آپارمتان      آا حيت مني  . خبرند

بنابراين مـا در حقيقـت    . گذاري منايند   ها سرمايه   اينكه در دارايي  

ايـن بـه   . دار و بدون سـرمايه  سرمايه را معريف آردمي بدون سرمايه       

برخـي مـردم   زيـرا  . اما چندان هم معجزه نبود    . آيد  نظر معجزه مي  

اندآي سرمايه داشتند و هنگامي آه ما شروع آردمي بـازار سـرمايه          

هـاي زيـادي نيـز در      ايـده . اين اعتبار ما بـود    . آم شكل گرفت    آم

 بـاز  سازي بدون هزينه، اما ما در حقيقت      خصوصي: هلستان وجود داشت  

هاي ديگـر اقتصـاد    گذاران از خبش  آردمي آشور خود را بر روي سرمايه      

جهان و بيشرت اوقات ما جمبور بودمي گوش دهيم ـ خبصوص هنگامي آه من  

وزير بـودم ـ بـه انتقـاداتي از       معاون اول خنست97 تا 94خود در 



سازي به اندازه آايف سريع   اين آه خصوصي  : بني داس و چكش   . طرف ديگر 

به اندازه آـايف سـريع   : دادم ت و سپس من در جملس بايد پاسخ مي       نيس

گفت مشـا   او مي. هست و سپس من جمبور بودم به معاون ديگر پاسخ دهم       

مـن هلسـتان را نـه بـه      . نـه . فروشيد  داريد هلستان را به آملان مي     

رابطه هلستان و آملان خبـاطر  . فروشم ها مي   ها و نه به امريكايي      آملان

ويل بـه  . ما برادراني از نوع خمتلف بودمي   . اي خاص است    هتارخيي رابط 

آا هرگز . هاي آملاني متفاوت بود   هر حال احساسات نسبت به سرمايه     

. فروشـم  گفتند آه دارم هلستان را به اتريش يا دامنارك مي      به من مني  

بنـابراين مـا جمبـور    . اما در مقابل آملان يا امريكا حساس بودند       

گـذاري   فروشم مـن بـه سـرمايه     من به آملان مني   . هبودمي پاسخ دهيم ن   

اما اينكـار خبـاطر داليـل    . فروشم آه هبرتين قيمت را به من بدهد        مي

 . ايدئولوژيكي و سياسي حساس بود

آيا ما به عنـوان اقتصـاددان بايـد         : اما اينك سؤال اين است    

گـومي بلـه تـا     آيد؟ من مـي  نگران اين باشيم آه سرمايه از آجا مي       

بـه  . گر قرار است مهه چيز متناسب و به شكلي مسئوالنه باشد       ا. حدي

استوني آشوري آوچك و . عنوان مثال آشور استوني را در نظر بگرييد       

مهه چيز خصوصي . در اين آشور خبش بانكي صددرصد خصوصي است       . زيباست

 در زمـان سـقوط      1990توانيد مطمئن باشيد آـه در         مشا مي . شده است 

 . آن دوليت بودشوروي سابق، صددرصد 
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. پس آا از يك انتها به انتهاي ديگر دويدند در طول نيم نسل            



اما چه . آه در طول زماني آوتاه وارد شد   . اين واقعا يك شوك بود    

هـاي اسـتوني    هاي خصوصي شده متعلق به سـرمايه      مقدار از اين بانك   

بـه نظـر مـن حـيت بـراي      . اي نيسـت    است؟ و بانك خصوصي صنعت ساده     

ترين اقتصادها نيز واضح است آه خبش بيمـه، خبـش بانـك، خبـش             ليربال

دفاع امكانـات آب و بـرق و گـاز و تلفـن بـر سـاير عملكردهـاي               

بنابراين در مورد استوني صددرصد از خبش     . گذارند  اقتصادي تأثري مي  

هـاي   هاي خارجي بود و حيت يك پين از سرمايه     بانكي متعلق به سرمايه   

حال توضـيح اينجاسـت آيـا آـارايي       . اردملي در خبش بانك وجود ند     

آند اما سـؤال اينسـت آـه اگـر خبـش          اآنون آار مي  . هست؟ بله هست  

، رقابيت بودن جتارت استوني و نرخ رشد        50-50بانكي خصوصي بود اما     

زيرا طبـق  . اقتصاد استوني چگونه بود؟ به نظر من اينكار هبرت بود       

هـايي در   شـعبه ند آـه  هاي خارجي خاصي هست    جتربه من در هلستان بانك    

گـذاري   سـازي سـرمايه   هاي ما هنگام خصوصي    و در بانك   آشور ما زدند  

 . آردند
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هاي ما در دست خارجيان است و مالـك آن سـرمايه               درصد بانك  70

هـا را بـه    خارجي است بنابراين سؤال اين است آيا ما بايد بانـك        

صـادي  چه مقدار آا در توسـعه اقت     . گذاران خارجي بفروشيم    سرمايه

در مشاهدات خود و متـاس بـا مهكـارامن ـ هبـرت اسـت       . آنند مشارآت مي

پـس  . آنند هاي بازرگاني آار مي   بدانيد بيشرت مهكاران من براي بانك     

روند و چون متخصصان خوبي  از سياست به خبش خصوصي مي     از بازنشستگي   
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هـا هـم    شـوند ـ بنـابراين مـن از درون بانـك       هستند استخدام مـي 

آننـدو اغلـب آـا عمـل        اينكه آا چگونه عمل مي    . داشتماطالعاتي  

يك بانك را در نظـر  . آنند نه ضرورتا مطابق منافع اقتصاد ملي        مي

هر ختصيص مايل بيشرت از پنج  . بگرييد آه بانك اتريشي يا آملاني باشد      

من به عنـوان يـك   . ميليون يورو ـ براي من پول بسيار زيادي است 

پول بيشرت را به عنـوان وزيـر دارايـي       . ام  هشهروند چنني پويل نديد   

ام  من حيت بيشرت از آن چيزي آه مشا تصور آنيـد پـول ديـده         . ام  ديده

 ميليارد دالري امضـا آـرده       2/6زيرا دست من دسيت است آه قرارداد        

درصـد  15 من با آلوپ لندن قراردادي داشتم و      1994در سپتامرب   . است

 2/6آـاهش دادمي و ايـن مبلـغ         هاي خصوصي را      از بدهي خود به بانك    

ميليارد دالر بود آه پـاك شـد البتـه بـا شـرايط بسـيار سـخت ـ         

بنابراين هر تصميمي بيش از پنج ميليون يورو بايـد توسـط اداره          

اداره مرآــزي ممكــن اســت در . هــا اختــاذ شــود مرآــزي ايــن بانــك

. رت، لندن، نيويورك، سئول، لوزاآا، وين يا پاريش باشـد        فرانكفو

  ا بني  اماا ممكن اسـت يـك پـروژه از فيليـپني       . املللي است   اد آآ

يك جهان و يك . داشته باشند يكي ديگر از مكزيك، ايران يا هلستان       

دهند آه دخرتان آدام آشور زيباترند در هتران       آا امهييت مني  . اقتصاد

. دهند به پرسپوليس يا آثـار تـارخيي ديگـر        آا امهييت مني  . يا ورشو 

دهند و اگر نـرخ بازگشـت سـرمايه در        نرخ بازگشت امهيت مي    آا به 

دهنـد و   فيليپني بيشرت باشد آا اعتبار را بـه فيليـپني ختصـيص مـي           



اما اگر بانـك خصوصـي باشـد امـا از سـرمايه          . گريد  ايران هيچ مني  

هـاي   بنـابراين جتـارت  . آند  گذاري مني   هلستان ديگر در فيليپني سرمايه    

هـا حتـت آـنرتل سـرمايه      آنند آه اين بانـك     يخرده به ويژه شكايت م    

آنند در  اي ندارند و احساس مهدردي يا محايت مني     خارجي هستند و عالقه   

سـازي خـارجي    مورد جتارت خرده من خمالف با سرمايه خارجي يا خصوصي       

ها نيستند اما هنگامي آه من در دولت بودم و اگر قرار بـود          بانك

آردم آه اولويت را  ست را اعمال مي در دولت مشا بودم قطعا اين سيا      

تشكيل سرمايه خارجي حياتي اسـت    . دادم  به تشكيل سرمايه داخلي مي    

مـا در حقيقـت هـيچ منونـه مثـبيت از         . براي موفقيت و توسعه آشور    

البتـه در مـورد آشـورهاي      . موفقيت در سايه سرمايه خارجي ندارمي     

خيلي آوچكند و آا  . مثل تانگا . آند  انتهاي اقيانوس اطلس فرق مي    

 بايـد  بنابراين آـا  . فقري آه بتوانند سرمايه داخلي تشكيل دهند      

 . به سرمايه خارجي اتكا آنند
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مثـل   ميليـون    40 ميليـون يـا      70اما آشورهاي پـرمجعييت داراي      

ايران و هلستان بايد اول به خود اتكا آنند و آنگاه بـه سـرمايه          

 سياست مناسب مايل آه در   بنابراين. املللي اتكا منايند    جهاني يا بني  

دست دولت است و سياست پويل آه در دسـت بانـك مرآـزي اسـت بايـد             

گذاري را در امنيت آامل و تبـديل      تسهيل آند حداآثر نسبت سرمايه    

گذاري شود نـه   اي آه در داخل سرمايه   ها را به سرمايه     فروش دارايي 

صـاد  در دبي يا خبش مسكن در روسيه يا قـربس، بلكـه در توسـعه اقت          



وقـيت نـرخ    . بنابراين آزادسازي بايد مهگام با ثبات باشـد       . ايران

سـازي منطقـي      زمان مناسيب براي خصوصي    درصد است    15تورم در ايران    

گومي نبايد صرب آرد تا نرخ تورم بـه نصـف آنـوني          اما من مي  . نيست

 . برسد

آـردم بـدون ايـن تعصـب          سـازي را اجـرا مـي        من فرايند خصوصـي   

هنوز فضايي وجـود   . نه. مهه چيز بايد واگذار شود    ايدئولوژيكي آه   

ها در دست دولت مباند و دليـل آن ايـن       دارد آه مقداري از دارايي    

به عنوان مثال مهانطور آه گفتم   . است آه عوامل بريوني وجود دارند     

تواند نتايج بريوني  احنصار طبيعي، به دليل عوامل بريوني آه مثال مي       

مراقب آن باشد يا خباطر امهيت اسرتاتژيكي   منفي باشد آه بايد دولت      

مـن در اينجـا   . آه صنعت خاصي ممكن است داشته باشـد بـراي دولـت          

خواهم وارد مباحث سياسي شوم و در اين زمينه ختصصـي نـدارم در           مني

سـازي   ويل به هيچ عنوان تصور خصوصـي    . اي ايران   زمينه برنامه هسته  

توانـد در   مـي صـنعت  مهـني  ويل . آنم در اين مرحلـه توسـعه        آن را مني  

امريكا يا بريتانيا خصوصي باشد زيرا آا در مرحله متفـاوتي از         

 . توسعه قرار دارند
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آنـيم،    بنابراين هنگامي آه هلستان را با امريكـا مقايسـه مـي           

ايران را با امريكا يا با آملان يا احتاديه اروپا، ما بايد توجه        

در مهـني سـطح توسـعه مـا     داشته باشيم به اين حقيقت آه وقيت آـا         

هاي دوليت آا حيت بيشرت از ما بود و اينطور نبود آه        بودند دارايي 



سـازي در   خصوصي. سازي صحبت آنند  مهه فقط در آن زمان درباره خصوصي      

استدالالتي آـه توسـط مارگـات      . سطوح خمتلف توسعه نتايج خمتلف دارد     

يـت از هببـودي و    محا شدند در زمينه   تاچر يا رونالد ريگان مطرح مي     

امريكـا و بريتانيـا    . سازي آامال از ديدگاهي متفاوت بودند       خصوصي

جتربه متفاوت و سـطح توسـعه متفـاوت و ادهـاي             80 يا   70در دهه   

 . متفاوت و فرهنگ بازار متفاوت داشتند
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آنم در انتهاي مرحله ـ هر چند آـه ايـن يـك      بنابراين فكر مي

يـا مـديريت شـده را    قتصاد خملوط ناپذير است ـ ما ا  فرايند پايان

خواهيم داشت و طبق جتربه و دانش تئوريكي من در اسـتدالل خـود در          

خطـر دارد  . آنم زيـرا خطـر دارد     اينجا جنبه احتياط را رعايت مي     

حيت پروفسور آولودآـو از هلسـتان بـا       : برخي ممكن است بگويند   زيرا  

لـيت دارمي و از  گويد آه ما هنوز فضا براي خبش دو     جتربه زياد خود مي   

براي هدف خصوصـي نكـردن    . استدالل من براي هدف غلط استفاده آنند      

گـومي آـه بايـد     زيـرا مـن مهزمـان مـي       . صنعيت آه بايد خصوصي شـود     

آـارايي و رقابـت بايـد باشـند، آيفيـت          . ها رعايت شـوند     اولويت

اگـر اسـتدالل آـايف وجـود     . سازي  حاآميت شرآيت قبل و بعد از خصوصي      

توانيم خبش دوليت را به شكل رقابيت مؤثر اداره      ه ما مي  داشته باشدآ 

آنيم و سرمايه داخلي خصوصي به ميزان آايف وجود نداشته باشد تـا         

صرب آنيد . سازي نكنيد ها را به قيمت منطقي بفروشيم، خصوصي        دارايي

مهـه  . سال باشد سال يا بيست  ممكن است دوسال، هشت   . تا زمان آن برسد   



هنگامي آه من اولني بار به دولـت ملحـق      . نيستچيز آه براي فروش     

اآنون اينجـا   شدم آاري آه اجنام دادم ـ و اين مهان حبثي است آه هم 

آه مـا  . اند دهيم آه پدر و مادر موفقيت چه چيزهايي بوده       اجنام مي 

آنچه سريع بايـد اجنـام   . اين قدر سريع پيش رفتيم با حفظ اشتغال       

 سـريع بايـد اجنـام شـود رشـد         آنچـه . شود مقابله با بيكاري است    

 سازي ـ  اقتصادي است نه خصوصي

بيشـرت بـه داليـل      . برانگيـز بـود     آنچه من اجنام دادم خيلي حبـث      

مـن  . گرايانـه و اقتصـادي    ايدئولوژيكي و سياسي تا به داليل عمـل       

. گرايـي را اجنـام دادم در خبـش دولـيت         سـازي يـا اجرايـي       بازرگاني

هاي دولـيت را بـه    م تا متام شرآت   بنابراين ما برنامه وسيعي داشتي    

هاي داراي سهام مشرتك تبديل آنيم و آـا را وارد رقابـت در           شرآت

بازار مناييم و مهان قانون و مقرراتي را براي آا اعمال آنيم آه        

آـا ايـن آـار را آـامال قبـول        . آـردمي   براي خبش خصوصي اعمال مـي     

وزارت دارايـي بـر   من در مقام خود نقش ديگري را براي        . نداشتند

براي صنايع بيمـار  . هاي دوليت بود   عهده داشتم و آن توزيع يارانه     

 . سازي يا فوالد آه دوليت بودند معادن يا آشيت
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بـراي  اين تقاضا از خبش خصوصي نبود زيـرا امكـان و مقرراتـي              

ممكن ويل قانون آن را براي خبش دوليت   . دهي به خبش خصوصي نبود      يارانه

ها آردم و غـري ممكـن    اين من شروع به تنگ آردن حلقه      بنابر. ساخت  مي

نتيجه آن بـود  . ساخنت اعطاي يارانه به هر نوع صنعيت آه دوليت بود       



آـاراني ديـدم آـه     آه من پنج هزار نريوي نظامي را در مقابل معدن       

دادند آولودآو بـرو بـه    براي ديدن وزير دارايي آمدند و شعار مي       

زيـرا  . مهيشه به جهـنم   . ت نفرستادند آا هيچگاه مرا به هبش    . جهنم

سخنگوهاي آنان به آا گفته بودند آه من دارم صنعت هلستان را از        

سـنگ   دهم و نه قيمت زغـال  برم زيرا من به آا نه يارانه مي       بني مي 

آـس   آنم تا استخراج را براي آا سودآور آنـد و هـيچ        را تضميين مي  

 . ي آندسنگ را خريدار مايل نبود آه معادن زغال

ها هيچگاه از     گذار در طول اين سال      در شغل خود به عنوان سياست     

سـازي   صنعت آشـيت سنگ را خصوصي آنم،    من خواسته نشد تا معادن زغال     

چندبار توسط خربنگاران مستقل پرسيده شد   از من   . را يا صنعت فوالد   

بيشـرت از هـر   آا . فروشم آه چه موقع اين بانك يا آن بانك را مي       

گر فاسدتر بودند و اين ماشني تبليغـاتي را بكـار انداختـه          آس دي 

خواهي آنند تا از قانون عليه ما اسـتفاده      بودند تا از دولت باج    

سازي را تسريع آنيم و مهيشه ايـن    آنند تا ما را جمبور آنند خصوصي      

حيت برخـي اوقـات   . گذاران سطح باال وجود داشت      سياست  سؤال از جناب  

 . ها آه خصوصي نبودند  درباره بانكمجهور، از جانب رئيس

گذار خارجي فروخته شد و اين        وقيت آه بانك خصوصي شد به سرمايه      

 . سؤال ديگر تكرار نشد
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آنم آنچه در آينده دارمي با يك نوع اقتصاد خملوط            پس من فكر مي   

اما . يا مديريت شده سهم رو به آاهش خبش دوليت است در قسمت توليد       



قتصاد دولت بايد فعال باشد اما نه به عنوان    من مايلم بگومي در ا    

گـذار در خبـش منـابع     مالك بلكه به عنوان ناظر، به عنوان سرمايه       

بنـابراين  . انساني و زيرساختارها، به عنوان مدافع حقوق مالكيت       

دولت بايد آوچك شود يا طبق گفته مشا به حداقل برسد امـا مهزمـان          

نيسم در دوره استالني بـود  قدرمتند شود اما نه به شكلي آه در آمو       

نه با سياست ساواك بلكه با استفاده از ادها، از طريق شـفافيت         

بنابراين . دهد آن زمان است آه نتيجه مي   . و باز بودن و دموآراسي    

سازي الزم است اما تا حدي و با سرعيت آـه آـارايي، رقابـت،            خصوصي

 . حاآميت شرآيت را در نظر داشته باشد

 

ما زمان اندآي دارمي امـا در اينجـا         در حقيقت   . متشكر: هتراني

هاي اقتصادي حتت مديريت جنـاب    گومي بر اساس رسالت معاونت پژوهش       مي

آقاي دآرت نوخبت، خوشبختانه اين روزهـا فرصـت برپـايي مسينارهـاي            

ديروز آنفرانس بسيار خوبي داشـتيم    . ها را داشتيم    خمتلف و آارگاه  

 از سفري هلستان خباطر فراهم سـاخنت     اينجا بايد . و امروزه يكي ديگر   

اما هر خبش از صحبت پروفسور پنجره جديدي بر     . اين فرصت تشكر آنم   

 و اين موضـوعات  آند آه بر هر موضوع بيشرت حبث آنيم     روي ما باز مي   

 . واقعا نيازمند زمان بيشرت براي حبث و بازگشايي دارد
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آمـك دآـرت    اميدوارم اين نوع جلسات در آينده ادامه يابد بـا           

نوخبت و سفري هلستان و ما واقعا زمان بيشرتي براي حبث و تبادل دانش        



 اگر سؤايل هست؟ . و جتربيات پروفسور آولودآو داشته باشيم

 

ـ متشكرم خباطر سخنراني خوب، در حقيقت ما بايد درباره جتربـه            

سـازي در هلسـتان     من چند نظر دربـاره خصوصـي      . هلستان بيشرت بدانيم  

مـا  . انطور آه گفتيد مشارآت خبش خصوصي نتايج خوبي داشـت        مه. دارم

هاي دوليت بـه خبـش    يكي انتقال شرآت  : سازي دارمي   دو راه براي خصوصي   

بنابراين مايلم نقـش   . خصوصي و ديگري ارتقاء اندازه اقتصاد است      

يعين مشا ممكن اسـت انتقـال را ثابـت نگـه        . اين دور را بيشرت بدامن    

بنـابراين بـر اسـاس    . صوصي را بيشـرت آنيـد     داريد و مشارآت خبش خ    

هـا   جتربيات مشا، مشارآت به اين صورت چگونه است يعين انتقال شـرآت        

به خبش خصوصي يا افزايش مشارآت از طريـق ارزش افـزوده بيشـرت از           

هاي آـارآفريين،   دهي به مردم و برنامه    طريق هدايت خبش خصوصي، قدرت    

امه توسعه ملي و نتايج خوب، خواهيم بدانيم رابطه بني برن      و ما مي  

 جامع براي رسـيدن   ريزي خاصي داريد يا برنامه     يعين آيا مشا برنامه   

 در اقتصاد و آيا برنامـه       ICTبه چنني نتايج خوبي و مهچنني مشارآت        

  . دهي به مردم و مشارآت آا هست؟ متشكرم خاصي براي قدرت

 

 : آولودآو
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آنم آـه     ود و من فكر مي    سازي هلستان خيلي متنوع ب      فرايند خصوصي 

به . سويه نبود اين فرايند يك. هاي اين روش بود     اين يكي از ويژگي   
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هـاي خمتلفـي    راه. اين صورت نبود آه اجنام دهيد و سپس رهـا آنيـد         

. هاي زيادي را معريف آردمي وجود داشت آه ما پيش رفتيم و ما تكنيك       

سيار قابـل  آنم مشارآت ما در اقتصاد آنوني ب    در حقيقت من فكر مي    

مـا  . سازي وجود دارند  اينجا اعتصاب و در اينجا خصوصي     . توجه بود 

مهانطور آه اسكيموها هيجـده لغـت     . بيست و دو نوع اعتصاب داشتيم     

چون ما نـاداني  . براي برف دارند ما بيست و دو نوع اعتصاب دارمي       

آردمي و وقت و انـرژي زيـادي را در اعتصـاب از دسـت دادمي و مـا             

اين راه، آن راه، . سازي اجنام دادمي    خمتلفي را در خصوصي    هاي  آزمايش

. آـس و غـريه   سريع، آند، باال به پايني، براي مهـه آـس، بـراي هـيچ           

به . بنابراين ساختاري بوجود آمد از طريق ياد گرفنت و اجنام دادن       

. شكلي آـه متأسـفانه برخـي از مـا تبـديل بـه آزمايشـگاه شـدمي               

خبـش    جاهاي ديگر اجنام شد برخي نتيجه هايي آه در آشور ما و       آزمايش

اي را داشتيم و آن را در پيكره    ما ايده . بود و بعضي بدون نتيجه    

برخـي  . ها مؤثر بـود  آردمي و برخي از طرح     اقتصاد هلستان آزمايش مي   

اگـر  . خبـش نيسـت    سـازي آـامال آزاد قطعـا نتيجـه          خصوصـي . تـر   ضعيف

.  آال بـه مـردم بدهيـد   سازي عظيم داشته باشيد نبايد آن را        خصوصي

حبث منطقي اين است آه مقداري از آن را به مردم بدهيد چـون         . بله

امـا در  . هـا هسـتند     مردم مالكان دارايـي   مطابق ايدئولوژي صحيح    

اي را اجرا آردم آه توسط دولت قبل هتيه شده بـود               من برنامه  1995

امـا عظـيم بـه معنـاي عظـيم در        . سازي عظيم نـام داشـت       و خصوصي 



هايي آـه هنـوز در    فقط تا حد ده درصد از دارايي     . ها نبود   اييدار

 شرآت در سـبد فـروش گذاشـته         500نيمه دهه نود دوليت بودند، يعين       

گذاري ملي تقسـيم شـدند و سـپس       شدند آه بني پانزده صندوق سرمايه     

من با توزيع رايگـان   . ها رايگان بودند    آوپن. ها منتشر شدند    آوپن

 من در قانون اصالحاتي اجياد آـردم و حـداقل         بنابراين. خمالف بودم 

قيمت خيلي جنبه منادين داشت معـادل هفـت دالر يـا         . قيمت مشخص شد  

شـخص بايـد بـراي    . يا حقوق يك روز آاري    . پنج درصد حقوق ماهانه   

شـد پـول    هاي اين سبد مـي  اوراق متعلق به او آه مربوط به دارايي       

.  به مـردم فروختـه شـد   آرد و آنگاه با مهني قيمت حداقل       پرداخت مي 

. اما هنوز چه تفاوتي بني قيمت حداقل و قيمت غري حداقل وجود دارد       

اگر مشا به يك جملس دعوت شويد، حـيت در بـني ثرومتنـدان مـن متوجـه             

هاي رايگان را جمبور باشند خبرند مثال پانصد ريـال       ام اگر شرييين    شده

رييين قيمـت حـداقل   پانصد ريال براي شـ   . ماند  ها باقي مي    بيشرت شرييين 

سازي عظـيم   آار ما خصوصي . گذارد  اما بر رفتار مردم تأثري مي     . است

گومي  من مي. بود زيرا اآثريت مجعيت هدف در اين برنامه شرآت آردند       

. گذاري در منـابع انسـاني بـود     آه اينكار قبل از هر چيز سرمايه      

 مردم ياد گرفتند سهم چيست، اوراق هبـادار چيسـت، بـازار چيسـت،           

بازار بورس چيست، نرخ بازگشت چيست، تفاوت بني درآمـد مسـتقيم و          

 . غري مستقيم چيست، سود چيست و غريه
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بنابراين مردم اطالعات بيشرتي در مـورد بـازار سـرمايه بدسـت             



را تشـويق و  مـا مـردم   . آوردند آه در غري اين صورت غري ممكن بـود        

. ن بـه آـا  تقويت آردمي از طريق تغيري ذهـن آـارگران، رشـوه داد          

اي از اعتصـابات داشـت در     هلستان تنها آشور جهان بود آـه جمموعـه        

آردند امـا نـه     بنابراين آارگران اعتصاب مي   . سازي  محايت از خصوصي  

از ترس اين آه آار خود را از دست بدهنـد اگـر        . سازي  عليه خصوصي 

 درصد آا را آه نريوي مازاد بودند اخـراج آننـد            25مالكان جديد   

اعتصـاباتي در  . هاي دوليت وجـود دارد    ب چنني وضعييت در شرآت    آه اغل 

چــرا؟ چــون دولــت اقــدامات . ســازي وجــود داشـت  محايـت از خصوصــي 

هاي دوليت اجرا آرد آه البته من دوسـت      آميز بر عليه دارايي     تبعيض

 . ندارم

ما در آن زمان در حال مقابله با تورم بودمي و در مـورد رشـد                

رشد . اي خمرب و بد اجرا آردمي  وليت ما برنامه  هاي د   حقوق در آارخانه  

مثال در مـورد  . ها حمدود بود و اين حمدوديت آسري از تورم بود        حقوق

در خبش دوليت ـ منظورم صنعت است نه  . ايران تورم پانزده درصد است

 درصد تورم 2/0تواند سطح مزايا را تا  بيمارستان و دانشگاه ـ مي 

تواند    درصد است، فيش حقوقي فقط مي      15 يعين اگر تورم  . افزايش دهد 

  . سه درصد افزايش يابد
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بـه  . بنابراين نسبت به حقوق واقعي آاهش چشـمگريي وجـود دارد          

اما نتيجه چه شـد؟  . اين منظور آه تقاضا حمدود و تورم آاهش يابد       

تصور بر اين بود آه خبش اين آار فقط در خبش دوليت صورت گرفت زيرا        
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آا مايل نيستند آه از جيب خود پول    . ود هست خصوصي مراقب حقوق خ   

اگر زياد بپردازند يعين اين آـه پـول دارنـد و          . زيادي بپردازند 

ثابت آنـد آـه پـول زيـاد دارد بايـد سـهم ماليـات بيشـرتي               اگر  

سپس ما اين قانون را معريف آردمي آه اگـر شـرآيت خصوصـي           . بپردازد

بنابراين آـارگران  . دگري شود ماليات بر حقوق ديگر به آن تعلق مني       

آردند تـا   آردند و بر عليه دولت اعتصاب مي    در پيشگاه خدا دعا مي    

به خبش خصوصي ملحـق شـوند و ايـن قـويرت از عوامـل سياسـي بـراي               

اجرا آنيد و ببنيد توانيد آن را در ايران      مشا مي . سازي بود   خصوصي

ا تـا  هاي دوليت حقوق ر اگر اجازه دهيد آه شرآت    . آند  چگونه عمل مي  

بيست درصد تورم افزايش دهند به منظور مقابلـه بـا تـورم و حتـت            

آنرتل درآوردن نرخ تورم، مگر اين آه شـرآت خصوصـي شـود در فصـل            

آننـد و دولـت را جمبـور بـه        بينيد آارگران اعتصـاب مـي       آينده مي 

 باشـيم مـا    آا اعتقاد دارند اگر ما خصوصي    . منايند  سازي مي   خصوصي

لوح هستند چـون   شومي ـ البته آا خيلي ساده   منيبه اين صورت تنبيه

حقـوق آـا   . شـوند  ـ آـا خصوصـي مـي      . اند  توسط دولت فريب خورده   

 درصـد   25 يا   20يابد اما در فصل بعد ده يا پانزده يا            افزايش مي 

زيرا مديريت جديد بـه آـارگران، مهندسـان و        . شوند  آا اخراج مي  

چون قبال استخدام بيش از   . ندارندحسابداراني با چنني صالحييت نياز      

در ايران دامن استخدام بيش از حد در خبش دوليت      من مني . حد بوده است  

تا چه اندازه است و چه مقدار مربوط به قبل يـا بعـد از انقـالب           
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. از شر استخدام بيش از حد در خبش دولـيت خـالص شـد        تا بتوان   . است

دهي به مردم  اره قدرتبنابراين بايد مواظب بود هنگامي آه ما درب       

سازي دادمي آه  آنيم، ما امهيت زيادي به خصوصي    مدت صحبت مي    در طوالني 

بلكـه صـرفا   . ها نبـود  صرفا خروج از ملي بودن يا انتقال دارايي       

از طريق آمـوزش، مقـررات و مهچـنني       . اجياد فعاليت جديد خصوصي بود    

هـاي مـايل دارمي   توسعه ادهاي خمتلف مايل و ما هنوز تعدادي از اد       

هايي دارند و پـويل دارنـد آـه       آه چندان قدرتند نيستند اما ايده     

هنگامي آـه مـن در دوران    . ها محايت آنند    بتوانند از شروع فعاليت   

دوم در دولت بودم سيستم ديگري معريف آردم يا انگيزه ديگـري آـه          

اين آه در طـول سـال دوم فعاليـت جتـاري         . تأخري ماليات نام داشت   

اگر شخص ده نفر را آه استخدام آند از ماليات شـرآيت معـاف         جديد  

. دهنـده بـود   چرا در طول سال اول نه؟ چون اين آار فريـب       . شود  مي

آنند بدون پرداخت ماليـات   آنند و جتارت را شروع مي     نام مي   آا ثبت 

 ماليات خواهند از معافيت اما اگر مي . آنند  و سپس آن را متوقف مي     

.  حداقل دو يا سه سال فعاليـت داشـته باشـند        استفاده آنند بايد  

. اينكار براي بودجه دولت آه با آمبود مواجه بود پرهزينـه بـود         

توانستيم درآمـد را از طريـق ماليـات جـايگزين جـربان            چون ما مني  

و آورد  هاي شغلي بيشرتي بـه وجـود مـي        اما در درازمدت فرصت   . آنيم

آنـيم    ديگري استفاده مي ما اآنون از مزيت   . آارآفريين بيشرت و غريه   

از پـول صـندوق   تـوانيم   ما مي . آه براي مشا در ايران وجود ندارد      



احتاديه اروپا استفاده آنيم آه پول عموم مردم است ويل پول دولـيت         

هر چنـد در پايـان پـول خـود        . زيرا اين پول فرادوليت است    . نيست

 اروپـا  هاي احتاديـه  چون ما به دولت ماليات دادمي و مهه ملت       . ماست

انـد و سـپس پـول مطـابق قـوانني و          به احتاديه هزينه پرداخت آرده    

مجلـه آـارآفريين،    هاي خاص من  مقررات سخيت آه وجود دارد براي پروژه      

. دولت خيلي فعال بـود . شود آموزش جمدد نريوي آار و غريه پرداخت مي       

سعي آرد تا نريوي آار را جمددا آموزش داده و آرايش آـا را عـوض          

سازي در درازمدت آـارايي را    بايد صادق بود و گفت آه خصوصي      . آند

اما غلب تأثري آنـي ايـن    گاهي اوقات حيت بالفاصله،     . دهد  افزايش مي 

آند و  است آه مدير جديد از شر استخدام بيش از حد خود را خالص مي       

اگر اقتصاد در حال رشد نباشد و مهزمان مشاغل ديگري اجيـاد نشـود          

اي مهم از نظـر   يابد آه خود مسئله   رعت افزايش مي  نرخ بيكاري به س   

 . اقتصادي، اجتماعي و سياسي است

تالش ما مهيشه در جهـت      . بسيار مشكل و پرهزينه است    رفع بيكاري   

 . مقابله با بيكاري و فقر بود
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هـاي    از طريق محايت از آارآفريين، آم آارآفريين خصوصي نـه روش          

ر آامل يا دادن اعتبـارات ارزان    اي مثل ماليات نگرفنت بطو      امحقانه

ها  اما هر چندگاه، اين سياست.  با نرخ هبره منفي و غريه      يا اعتبار 

اي داده شد  ةاي مايل يا اعتبارات يارانه     يعين معافيت . هم اعمال شد  

هاي بيشرتي اجياد شود و خبشي از خبـش خصوصـي در        تا در جتارت توانايي   



ق اسـت ـ مـديون ايـن نـوع      اروپاي شرقي ـ آه بيشرت در شوروي ساب 

هـاي قـدمي بلكـه اجيـاد        نه تنها انتقـال دارايـي     . سازي است   خصوصي

بسـتگي  . پا و غريه  هاي خانوادگي، جتارت خرده     جتارت. هاي جديد   دارايي

در هلسـتان بيشـرت صـنايع    . به آشور دارد آه چه نوعي انتخاب آنـد        

آـنم در   يهاي غذايي بود، صنعت گردشگري و غريه و من فكر م        فراورده

آشوري مانند ايران، گردشگري آينده خـوبي دارد و در ايـن صـنعت           

 . هاي بزرگ متكي بود توان به دولت و به شرآت مني
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اما آيا مردم راضي هستند     . پا هبرت است    اين آار براي جتارت خرده    

در آشـورهاي  بينيد آه اين منودار رضايت مردم      در اينجا مي  . يا نه 

روي هـم رفتـه    . ستان اينجاست رضايت زيـاد    هل. پس از آمونيست است   

. يعين بيشرت از نيمي از مردم مـا راضـي هسـتند       . پنجاه و يك درصد   

ترين مردم التوني و استوني هستند هر چنـد آـه از مـا بيشـرت             بدبني

. ترين مردم اسلواآي هستند و مردم چك     بينانه  خوش. اند  توسعه يافته 

چـرا نـود درصـد راضـي     در مورد اسلواآي واقعا سخت اسـت بفهـيم          

شايد نظرخـواهي هلسـتان در روز نامناسـيب        . هستند، بيشرت از هلستان   

مثال اگر از مردم بپرسيد آيا از زنـدگي راضـي هسـتيد          . بوده است 

روز پس از پريوزي فوتبال در مقابل عربستان سعودي پاسخ مثبت است        

ا چـرا آـه آـ   . اما اگر باخته باشيد آا از زندگي راضي نيستند       

امروز احساس مشا : دهند آنند آه دارند به اين سؤال پاسخ مي       فكر مي 

اما اآثريت مردم در خبـش مرآـز     درباره نتيجه مسابقه ديشب چيست؟      



اروپاي شرقي راضي هستند از نتايج حتوالت پس از آمونيسم در بازار        

هـاي پـس از شـوروي اآثريـت مـردم         هر چند در بعضي مجهوري    . و غريه 

امـا اگـر از آـا    . در قدمي هبرت بود حتت رژمي آمونيسـم     گويند آه     مي

. گويند نه زمان رژمي سابق بازگرديد مي  بپرسيد آيا دولت داريد به      

آنم آه اين  اما من فكر مي. هاي آا وجود دارد     پس تناقضي در پاسخ   

پاسخ اين سؤال نباشـد آـه چـه موقـع هبـرت بـود؟ در طـول تـاريخ                

پرسـيدند اآنـون    ز مردم در خيابان مي    تلويزيون روسيه ا  خربنگاران  

بـا آزادي، دموآراسـي، عـدم وجـود       زندگي در روسيه چگونه اسـت؟       

آمونيسم، اقتصاد متكي بر بازار، جتارت خصوصـي و غـريه و آـا از           

مـا  . دادنـد عـايل اسـت      آا جواب مـي   . پرسيدند  دانشجويان جوان مي  

. م اجنـام دهـيم  خواهي توانيم هر آاري آه مي    توانيم سفر آنيم مي     مي

از يـك نفـر ديگـر    . هاي امريكايي متاشـا آنـيم       توانيم فيلم   ما مي 

قات هبرت و بعضي اوقات بدتر است و سـپس آـا       پرسيدند گفت برخي او   

خيلي : زندگي چگونه است؟ او گفت : از يك پري زن خيلي مسن پرسيدند      

 . بد

 شود؟  ـ منظور مشا از بد چيست؟ هبرت مني

 . ـ خيلي بدتر است

 ـ بدتر از چه زماني؟ 

 . ـ بدتر از گذشته
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 ـ منظورتان زمان يلستني است؟ 



 . ـ نه قبال

 ـ زمان گورباچف؟ 

 . ـ نه قبال

 ـ زمان برژنف هبرت بود؟ 

 . ـ نه حيت قبل از او

 گوييد آه زمان استالني هبرت بود؟  ـ مادربزرگ، مشا مي

 . ـ البته

 . ـ چه زماني

 خيلي  40راد، اينجا در شهر در دهه       ـ در سنت پطرزبورگ، لنني گ     

 . هبرت بود

مـردم  . آنيد؟ آن زمـان جنـگ بـود         ـ مادربزرگ، از چه صحبت مي     

 . آا آوراه بودند. شدند از سرما و گرسنگي آشته مي

 . ـ ويل من آن موقع جوان بودم
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او در آن زمان جوان بود و زندگي هبـرت بـود تـو              . بينيد  خوب مي 

بنابراين اگر بـه ايـن   . زندگي بدتر است  اآنون آه او جوان نيست      

هاي شـوروي برويـد و سـؤاالت خاصـي         آشورهاي اروپاي شرقي و مجهوري    

چـون  . آنيـد  بپرسيد بايد دقت آنيد آه با چه نسلي داريد صحبت مي       

داند وضعيت سابق چگونـه بـود پاسـخ      اگر با آسي صحبت آنيد آه مي      

. ا جـوان بـودمي  آه مـ اما برخي اوقات پاسخ اين است       . متفاوت است 

قطعـا اآثريـت آـا راضـي و      . اما اگر با نسل جديد صـحبت آنيـد        



تواننـد آـارآفرين باشـند، قـادر         از اين فرصت آه مـي     . خوشحالند

در ابزارهـاي  گذاري آنند و مهچـنني     باشند تا در آينده خود سرمايه     

 . مناسيب مهچون بازار سرمايه

د ايران هم خوب است     امي و به نظر من در مور        آنچه ما اجنام داده   

مـا  . ، اين است آه ما آموزش سطح دوم را آزاد سـاختيم           90در دهه   

هـر چنـد سـطح     . اآنون دوبرابر مراآز آموزشي يـا دانشـگاه دارمي        

بعضي از آا حيت شايسته نام آاجل   . آموزش به اندازه الزم باال نيست     

چون فقـط مؤسسـه آموزشـي هسـتند و اسـاتيد           . يا دانشگاه نيستند  

اما در عني . آنند هاي خوب در شيفت دوم يا سوم آجنا آار مي        شگاهدان

حال ما باالترين بورس حتصيلي دانشگاهي را در اروپا دارمي و تعداد        

. آردند زيادي دانشجو آه در غري اينصورت بيكار بوده يا مهاجرت مي       

توانيـد     يورو مشا مـي    50اآنون ترك آشور بسيار ساده است زيرا با         

ا يا ايرلند برويد و بازار نريوي آـار در آجنـا آـامال          به بريتاني 

هـاي   دانشـكده . ما تعداد زيادي مؤسسه آموزش عايل دارمي      . آزاد است 

جتارت، بانكداري، بازاريابي، فاينانس، بيمه، آامپيوتر، خمابرات،       

آوري اطالعات، اينرتنت و مديريت تكنولـوژي، بازرگـاني و غـريه،            فن

دهـيم    به تعداد زيادي از مردم آموزش مـي       بنابراين ما . حسابداري

 . از طريق تشويق و ساخنت قانون و مقررات خاص
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هـا و هنگـامي آـه         ها و دانشـگاه     براي تأسيس اينگونه دانشكده   

مردم به منظور مديريت، بازاريابي، فاينانس  غريه براي خبش خصوصي        
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. آميـز اسـت   بينند خود خبش ديگري از اين داستان موفقيـت        آموزش مي 

آـرده متخصـص جـوان     يعين عرضه خوبي از افراد نسبتا آماده و حتصيل       

وجود دارد در حايل آه در غري اينصورت مـا بـا آمبـود نـريوي آـار             

شدمي و اين خـرب خـوبي بـراي آـارآفرني        دار و ماهر مواجه مي      صالحيت

خصوصي به ويژه در جتارت خرد و متوسط است و بيشرت جتـارت مـا نيـز           

اما اين خود داسـتان ديگـري اسـت زيـرا مشـا          . ستخرد يا متوسط ا   

بريد يعين مؤسسه از پايني به   سازي بكار مي    ابزار خمتلفي براي خصوصي   

تالش جديدي در خبش خصوصي و تكنيك آامال جديدي در موضوع شروع        . باال

ها، ما ديگر از   در مورد شروع فعاليت يعين انتقال دارايي      . فعاليت

 و رشوه دادن به آا استفاده نكردمي بلكه     تغيري طرز تفكر آارگران   

براي آارگران و آارآنان يك آارخانه تا با     . به آا انگيزه دادمي   

اي بود ـ   سازي مهفكر باشند ـ زماني آه هنوز حبث مورد مشاجره  خصوصي

به آا يـا ده درصـد از   . ما از طريق قانون به آا انگيزه دادمي       

 درصد را با نصـف قـيميت آـه          20 و يا    دادمي  ها را رايگان مي     دارايي

سازي  فرض اينكه يك آارخانه اتومبيل   . قيمت اوليه عرضه عمومي بود    

ده . ارزش آن ده ميليـون دالر اسـت    . هزار آـارگر دارد     باشد آه ده  

درصد يعين يك ميليون دالر از اين شرآت صددرصد دوليت براي آارگران        

آارگران؟ اگر آسي اين ا لبته اين حبث وجود داشت آه آدام       .حفظ شد 

گفتيم آارگراني آه در اول خرب را بشنود و فردا استخدام شود چه؟        

هر آس آه در آن تـاريخ مشـغول         . اند  مشغول آار بوده   2006ژانويه  



 درصـد سـهام     20آار بوده مستحق دريافت ده درصد سهام رايگان يا          

 . با نصف قيمت است
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خصوصـي شـدن آارخانـه      بيشرت آارگران، مديران و نريوهاي فين از        

آردند چون آا حداقل براي زماني احساس مالـك بـودن         خود محايت مي  

وقيت آه اين امر با رشد سريع بازار سرمايه مهزمان شـد ـ   . داشتند

و آن زمان بازار سرمايه رو به شـكوفايي بـود و هـر شـب مشـا در             

ديديد آه سـهامي آـه سـال گذشـته مـثال          ها مي   تلويزيون و روزنامه  

كهزار ريال بود اآنون سه هزار ريال شـده بـود ـ آـا ديوانـه      ي

زيرا اعتقاد داشـتند آـه خبـاطر       . خصوصي آردن آارخانه خود بودند    

اينكار تا حدي مؤثر بود زيرا اصالحات   . شوند  هيچ چيز صاحب پول مي    

بازار بورس از صفر به . زيادي اجنام شد و افراد زيادي ضرر آردند       

مهانند .  پايني آمد6000 هزار و سپس تا   25 به   بيست رسيد از دوهزار   

 رسيد و اآنون در     1500 به   5000دك در اياالت متحده آه از       بازار نز 

هايي را آه قبال  بنابراين بعدها مردم زيادي پول    . حال هبرت شدن است   

آسب آرده بودند از دست دادند و البته اعتماد خود را به فرايند        

اما تا آن زمان آار ما اجنام شـده    . ندسازي نيز از دست داد      خصوصي

بود و بيشرت اين افـراد اوراق خـود را در زمـان گرانـي فروختـه             

امـا  . بودند فقط آساني آه آه آا را نگه داشـتند متضـرر شـدند          

اينكار در حميطي با مديريت خوب و بـا ادهـاي توسـعه يافتـه در            

 دولـت و از  بازار سرمايه و بورس اجنام شد و حتت مقررات و نظـارت        



. منظر، جتربه هلستان به مراتب هبرت از هر آشور ديگري در منطقه بود       

ما هيچ نوع حبران شبيه آنچه در روسيه اتفاق افتاد نداشـتيم يـا          

با . حبران در آشور ما امكان نداشت   . آنچه در امريكا اتفاق افتاد    

چون مقررات و نظارت بسيار خـوب بـود و از ايـن        . ها  وجود مهه ضعف  

متأسـفانه اشـتباهات زيـادي      . به ما اشتباهات زيادي نداشـتيم     جن

البته نه در زمـان تصـدي مـن بلكـه        . بدست وزير دارايي اجنام شد    

 . زمان شخص ديگر

 

  متشكر ـ سؤال ديگري نيست؟ :هتراني

 

 اگر اجازه دهيد مـايلم تشـكر آـنم از پروفسـور خبـاطر               :نوخبت

 ما مفيد خواهـد بـود     من مطمئن هستم نظرات   . سخنراني علمي ايشان  

مطمئنا ما نظرات . سازي هاي خصوصي   در وضعيت آنوني ايران و برنامه     

 . متشكرم پروفسور. آنيم خود را براي مديران ايراني منتشر مي

 

 متشكرم خيلي زياد، خوشحامل از اين آه اينجا هستم و           :آولودآو

مشا مشخص از سؤاالت . هاي مشا گوش دادم  با مشا مالقات آردم و به گفته      

 . اي درخشان دارد، اما بايد آار آنيم است آه آشور مشا آينده
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