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در  يليپس از جنگ تحم يهادولت استيس يقيتطب يبررس
(مطالعه  يو ادغام در اقتصاد جهان يساز يخصوصهاي شاخصه

 )ي نژادو احمد يخاتم يهادولت يمورد
  m.hajiloo@pnu.ac.ir نور اميدانشگاه پ ياسيگروه علوم س ارياستاد /لويحاج نيمحمدحس
   چكيده

سازي و ادغام در اقتصاد جهاني  اين مقاله به بررسي روند خصوصي 
ـــالهادولتدر  ـــلي اين  لت محور مي پردازد.احات و عدي اص هدف اص

سي را در  سيا صاد  صه اقت شاخ ست كه اين دو  ي هادولتمقاله اين ا
پژوهش نشان هاي مذكور مورد بررسي و مقايسه قرار دهد. نتايج داده

له  ـــئ ته شــــده در مس ند در پيش گرف طابق رو كه هر دو دولت م داد 
خصوصي سازي برطبق فرمايشات مقام معظم رهبري حركت كردند با 

حال دولت اصــالحات تالش كرد تا خصــوصــي ســازي را از طريق  اين
سوم به همين نام انجام دهد اما دولت محمود احمدي نژاد  سازماني مو

رده بود. در خصــوص ادغام در اقتصــاد جهاني نيز اقدام به حذف آن ك
ستاي هاي دولت اصالحات با پيروي از رژيم بين المللي اقتصادي در را

ـــه با هاي ارزش مورد نظر آنها حركت كرده و به همين دليل در مقايس
با هاي دولت محمود احمدي نژاد شــــاخص گوناگون از جمله مبارزه 

هتري را ثبت كرده اســت. روش بهاي فســاد و آزادســازي تجاري رتبه
ـــيفي له نيز توص قا تحليلي اســــت و روش گردآوري -تحقيق در اين م

   و ترجمه بوده است.اي به شيوه كتابخانه ها،داده
 ،يادغام در اقتصاد جهان ،ياقتصاد جهان ،يساز يخصوص واژه:كليد

  .ينژاد، خاتم ياحمد ،ياقتصاد يآزاد ساز
  27/09/1396 تأييد تاريخ   30/07/1396 دريافت تاريخ

ه نا ی ص ی -عل ژپو
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  مقدمه

اگرچه تئوري کالسیک پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادي 

ــته اســت ولی طی دهه از جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصــاد به حدي بعد هاي تاکید داش

صادهاي برنامه اي شابه اقت صادهاي آزاد و مختلط م از  ،افزایش یافت که دولت در اغلب اقت

گاههاي طریق اهرم هديهاي اجرایی خود (بن فا کرد(م عالی را ای  ).1387،دولتی) نقش ف

 60و  50هاي ل دههکالن و خرد اقتصادي در خالهاي کشورهاي صنعتی با اجراي سیاست

ـــت آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی هاي موفقیت ـــبی بدس نس

با ظهور  ، 70نســـبت به مداخله دولت در اقتصـــاد اهمیت چندانی داده نشـــد. در اواخر دهه 

ـــهم و اندازه  ـــادي و تردید در دخالت دولت، ایده بازنگري در س ـــکالت عدیده اقتص مش

). نتیجه این امر، جدي شـــدن موضـــوع اتخاذ 1380،جدي تر شـــد(منوریان ، دخالت دولت

سازي و کاهش حجم دخالت دولت در اواخر دهه  صی  صو ست خ  80و آغاز دهه  70سیا

ست. در ایران پس از  صنعتی بوده ا شورهاي  سایر ک ستان و به دنبال آن در  شور انگل در ک

ن برنامه توسعه، سیاست خصوصی سازي انقالب نیز بعد از اتمام جنگ تحمیلی و آغاز اولی

ست سیا شد و اولین مجوز قانونی هاي به عنوان یکی از اجزاي مهم  شور مطرح  صادي ک اقت

نســبت به محدود شــدن اندازه دخالت دولت در اقتصــاد و مشــارکت بخش خصــوصــی در 

سید(احمديهاي فعالیت صویب ر صادي به ت شود 1390،اقت سئوالی که اکنون مطرح می   .(

ستاین  سیا ست که  صاد جهانی در برنامه ا سازي و ادغام در اقت صی  صو ست خ هاي سیا

پس از جنگ تحمیلی داراي چه ویژگی هایی بوده اســت؟ با هدف ارتقا کارایی هاي دولت

صیص منابع ها،فعالیت شارکت ،تخ سترش م مختلف تولیدي و هاي مردمی در بخشهاي گ

صی سازي رویکرد مجددي به توسعهاي برنامههاي تجاري از جمله سیاست ه است. خصو

اقتصادي است. هاي یامدهاي ناشی از شکست دولت در فعالیتپ سیستم بازار جهت جبران

بنابراین هدف این مقاله بررســی روند خصــوصــی ســازي و شــناخت جایگاه ایران در فرایند 

ـــی با توجه به اینکه پس از فر جهانی شـــدن و میزان ادغام در اقتصـــاد جهانی اســـت. وپاش

شوروي فرآیند توسعه در کشورهاي مختلف حاکی از برتري رویکرد اقتصاد توسعه مبتنی 

بازار می هاي بر نقش حداقلی دولت و نقش حداکثري بخش خصــوصــی و ســیطره مکانیزم

سیاسی فوق الذکر، جایگاه متفاوتی  باشد بی تردید، سیطره هرکدام از رویکردهاي اقتصاد 

ـــی قایل خواهد بود.  ـــوص ـــی جایگاه را براي بخش خص در این مقاله از این زاویه به بررس
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تحميلي پرداخته  ي پس از جنگهادولتخصــوصــي ســازي و ادغام در اقتصــاد جهاني در 
  شود.مي
  اقتصاد سياسي بين المللچارچوب نظري: -2

دهد كه هيچ يك از ن ميسياسي و اقتصادي نشاهاي حليل دولت و بازار به عنوان نهادت
ندها آن ـــت قادر نيس هايي  لت جمعي  به تن عدا ـــرفت فردي و  عه را براي تحقق پيش جام تا 

ست تا سازماندهي نمايند. از آنجا كه هر دو نهاد  ستند بنابراين بهتر ا به اندازه كافي ناقص ه
توازني از فرآيندهاي ســياســي و اقتصــادي را براي تداوم يك جامعه ســالم ايجاد نماييم. در 

نهاد ديگر را كامل نمايد . با هاي مي توانند ضــعف و كاســتيها اين ديد هر يك از اين نهاد
ي قدرتمندي را به وجود آورند كه عليه اين حال، بازار و دولت همچنين مي تواند نيروها

را ايجاد نمايند. از آن جا كه بازار اي يكديگر عمل نموده و بنابراين پيامدهاي مخرب بالقوه
فهم ناقص و نادرســتي از ها و دولت با يكديگر تعامل دارند، تالش براي تحليل جداگانه آن

روي فرآيندي هستند كه از آن طريق نظام اجتماعي ارائه مي كند . اقتصاد و سياست تنها دو 
سازماندهي مي شود تا هم اهداف فردي و هم اهداف جمعي قابل تحقق باشند. براي  جامعه 

(آلن كه اقتصاد سياسي فراهم مي كند ضروري استاي مطالعه اين فرآيند رهيافت بين رشته
  ).35-40: 1390درازن،

موضوعات طرح شده در اقتصاد ملي  ميالدي، به 19 تا اواسط سده» اقتصاد سياسي«واژه 
اقتصاد هاي نظريه«اطالق مي شد كه در كتاب اقتصاددان انگليسي، جان استوارت ميل به نام 

سال » سياسي ميالدي واژه اقتصاد  19 بود. از اين روي، تا اواسط سده مطرح شده 1848در 
ــاد ملي در مفه ــي و واژه اقتص ــياس ــتفاده قرار ميس گرفت. اما امروزه ومي مترادف مورد اس

ـــيرها و  ـــيرها، تعبيرها و معاني گوناگون ديگري دارد. به جز تفس ـــي، تفس ـــياس ـــاد س اقتص
سم نوين در انتقاد از  ستي كالسيك و بويژه در ماركسي كاربردهاي آن در باورهاي ماركسي

سم كه در دهه  سبتا متفاوت  1970كاپيتالي شت، اين واژه دو مفهوم بارز و ن رواج فراواني دا
  ز:گر دارد كه عبارتند ادي

سياسي، هاي تاثير متقابل بين سياست و اقتصاد، به اين معنا كه فعاليت و تصميم گيري )1
ستقيم بر فعاليت ستقيم و غيرم صادي و برعكس دارد. از اين تاثهاي تاثير م يرات متقابل و اقت

سهاي توان براي مثال از تصميم گيريفرايند اندركنش مي زايي در ايجاد سياسي كه نقش ب
اقتصـــادي دارند همچنين تاثيري كه در نحوه تنظيم هاي يا كنترل رشـــد اقتصـــادي يا بحران

و ها اقتصـــادي بين بخشهاي بودجه دولتي (كه ارتباط مســـتقيمي با چگونگي تقســـيم داده
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طبقات اجتماعي همچون افزايش بودجه نظامي و كاهش بودجه آموزش و پرورش)، دارد 
صادرات، نحوه و نحوه ايجاد  سطح درآمد و ميزان مصرف واردات و  تعادل يا تعارض بين 
در اقتصاد ملي و اقتصاد بين المللي و روابط آن با سياست ملي و سياست بين اي اتخاذ شيوه

  د.المللي و غيره را نام بر
قرار دارد كه به مفهوم   در مفهوم گسترده، اين واژه در رابطه با تئوري انتخاب معقول)2

صميم گيري شيوه اجرا و ت سياسي جمعي هاي پژوهش و تفكر در رابطه نظري و عملي بين 
سازمان در مجموع، اين فرضيه در . )25 :1384موجود است( رحيق اعضان،هاي و نهادها و 

برگيرنده اين نكته است كه پژوهشگران در تجزيه و تحليل خود معموال به دنبال اين هستند 
تنگاتنگي بين انتخاب يك اســـتراتژي ســـياســـي و تمايل واحدها  كه توضـــيح دهند، رابطه

در آن انتخاب ها (افراد، اشــخاص و بنگاههاي اقتصــادي) در به حداكثر رســاندن منافع آن
سياسي توسعه مير دوويژه وجود دارد. دو نگاه فوق منجر به  گردد كه ويكرد كلي اقتصاد 
فه يك از اين رويكردها، نقش مول يا بيديگر دهاي هر  ـــعه را معنادار  معني ر فرآيند توس

صميمات و مي ستي كه تنها به تاثير گذاري ت سي سي مارك سيا صاد  سازند. يكي رويكرد اقت
اقتصادي دولت ( هم به عنوان يك هويت مستقل از جامعه و هم به عنوان نماينده هاي برنامه

سي سعه توجه مي كند و ديگري رويكرد غيرمارك صاد تو سير جامعه) در اقت ستي كه بنا به تف
خود از نقش و جايگاه حداقلي دولت در فرآيند توسـعه با توجه به سـيطره ماهيت فردگراي 
سه بخش تصميمات و راهبردهاي دولتي (چه اجرايي و چه تنظيمي)،  خود به بررسي تعامل 

ــازوكارهاي بازار و اقتصــاد و نهايتاً كنشــگري جامع ه و مردم (چه خصــوصــي و تعاوني) س
  د.ردازپمي
 خصوصي سازي در ايران-3

ــروع برنامه ــازندگي بر ميهاي خصــوصــيش ــازي در ايران به دوران س گردد. پس از س
شد) به تدريج اندازه دولت  صاد ايران  شدن بخش عظيمي از اقت انقالب (كه منجر به دولتي 

ـــازندگي بزرگ ـــد. در دوران س ـــاد به منظورتر ش ـــدن از نقش دولت در اقتص ـــته ش  كاس
سازي موفق حداقل . براي يك خصوصيبه اجرا گذاشته شد خصوصي سازي هايسياست

ــد؛ چرا كه در غير اين صــورت  نبايد توان و كارآيي بخش خصــوصــي از دولت كمتر باش
در بخش شود. سازي كه همان افزايش كارآيي است، محقق نميهدف اصلي از خصوصي

و دوره  ،اصــالحات ،زندگيخصــوصــي ســازي در ايران در دوره ســاهاي ذيل به ســياســت
هاشمي رفسنجاني در راستاي آقاي  شود.رداخته ميپ احمدي نژادمحمود رياست جمهوري 
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شكالت و بحران شتر آنها در نتيجه جنگ حل م صادي كه بي ساله اتفاق افتاده بود  8هاي اقت
خصوصي را براساس اصل  توسعه در زمينه اقتصادي را در اولويت قرار داده و در اين راستا

ـــتدرباالترين مرتبه برنامه خود قرار داد.  44 ـــياس ـــازندگي و با اجراي س هاي در دوران س
سازمانپيتعديل اقتصادي و  سوي  شده از  سازي طرح  سازي الگوي خصوصي  بين هاي اده 

ستين گامها المللي براي برون رفت از بحران سب نخ صادي منا شد اقت ستيابي به ر در ها و د
ستا جه شد. در همين را شته  صاد بردا شدن از نقش دولت در بازار و اقت سته  ين ترمهمت كا

 عبارت بودند از:در راســتاي خصــوصــي ســازي  رفســنجاني هاشــميآقاي  اقدامات دولت
هاي اصالح ساختار اقتصاد دولتي: يعني خصوصي سازي شركت) 2؛ آزادسازي اقتصادي)1

ف يا يم زياد نيروي انســـاني و مديريت ضـــعمصـــرف كنندة ســـرماية دولت كه داراي حج
خصــوصــي ســازي صــنايع ســنگين نظير خودروســازي، ) 3د؛ و در نهايت بازدهي ناچيز بودن

توليد فوالد، آلومينيوم و مس، كشتيراني، توليد برق و نيرو، پتروشيمي، راه آهن، پااليشگاه، 
 اصـــوليهاي موافقت نامهســـان كردن صـــدور آو بنادر، هواپيمايي، شـــيالت و ها فرودگاه
  ). 1392 ،(اناركي 
  دولت اصالحاتدر  خصوصي سازيهاي سياست

به مجلس  1377در ســـال طرح تحول اقتصـــادي خود را ســـيد محمد خاتمي زماني كه 
دولتي از جمله هاي خود براي خصوصي سازي تعداد زيادي از شركت برنامهپيشنهاد داد از 

ـــخن گفت. از اين طرح  نفتيگاز طبيعي و هاي بخشبانكداري، بيمه و مخابرات و حتي  س
ســاله ســوم تحول اقتصــادي نام برده مي شــود. به عنوان بخشــي از اين  5تحت عنوان طرح 

شدند 500طرح، بيش از  ست خصوصي مي  در  ).Namazi, 2000 .(شركت دولتي مي باي
ــادي دولت، به بانك ــال به عنوان يكي از ابتكارات اقتص ــي هاي اين س ــوص و خارجي خص

شد ضور در مناطق آزاد تجاري داده  شاركت بخش . Molavi,2009)( اجازه ح اين طرح م
خصــوصــي ســازي تصــويب كرد. همچنين هاي در برنامه را خصــوصــي داخلي و خارجي

. دولت اصالحات به خصوصي سازي شدتاسيس  2001سازمان خصوصي سازي ايراني در 
ده سياست تعديل، روي آورد. دولت كوشيد با و آزاد سازي اقتصادي، به مثابه دو ركن عم

توليدي و فعاليتهاي اقتصــادي به هاي اجراي ســياســت خصــوصــي ســازي و واگذاري واحد
بخش خصــوصــي و اصــالح چارچوبهاي قانوني و ترتيبات ســياســي، موجبات مدرن كردن 
ــرمايه گذاري خارجي را فراهم آورد. اين  ــور و جذب س ــنعتي كش ــادي و ص زيربناي اقتص

با تبصــره  1377اســتها، كه از زمان آقاي هاشــمي رفســنجاني شــروع شــده بود، در ســال ســي
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سالمي  سازي تقويت مجلس ا صي  صو شور بر خ صادي ك سعه اقت سوم تو شد و در برنامه 
شركتهاي دولتي تأكيد گرديد و همچنين به موجب مصوبه مجلس شوراي اسالمي به منظور 

ــدي و تقويت اعمال و نظارت د هاي ولت و فراهم شــدن امكانات و زمينهكاهش حجم تص
بيشــتر مشــاركت مردم در امور حكومتي ، دولت موظف گرديد در اولين ســال برنامه ســوم 

در برنامه ســوم  .اصــالحات ســاختاري ضــروري را در تشــكيالت اداري كشــور اجرا ســازد
 أثيرت كه شد گرفته كار به سازي خصوصي منظور به تمهيداتي اجتماعي –توسعه اقتصادي 

  : از عبارتند خالصه طور به كه است داشته مسأله اين در بسزايي
شــركتهاي دولتي با تصــويب هيأت وزيران مشــمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به  -

بخش غيردولتي مي شــوند از تاريخ تصــويب ، مقررات حاكم بر شــركتهاي دولتي در مورد 
 اداره مي شوند ؛ آنها اجرا نمي گرددو در چارچوب قانون تجارت 

برنامه سوم، سازماني به نام خصوصي سازي ايجاد مي گرددد كه اين سازمان  15طبق ماده  -
 وكالت واگذاري شركتهاي مورد نظر را برعهده دارد ؛ 

دولت موظف شــده اســت كه ظرف يك ســال از آغاز برنامه ســوم ، اقدامات قانوني براي  -
  نحصارگرانه را انجام دهد.اهاي لغو انحصارات و جلوگيري از فعاليت

شده برا ست كه  ياطالعات ارائه  هاي درصد كل واگذاري 31اين دوره حاكي از آن ا
، در اين دوره انجام گشته كه نود درصد آن از طريق بورس، و ده درصد باقي 1381 -1369

ست. به عالوه در اين دوره هفتاد درصد واگذاري شده ا را ها مانده از طريق مزايده واگذار 
   .سازمان خصوصي سازي انجام داده است

ها و نيز موانعي روبرو بوده است . در مجموع برنامه خصوصي سازي در ايران با موفقيت
در عين حال  اين موانع در قالب مشــكالت عمومي قانوني، و تشــكيالتي ظاهر گشــته اســت.
سازي دولت اصالحات تاحدود زيادي ناموفق بود اما ا شه در سياست خصوصي  ين امر ري

ست شته ا سائلي غيردولتي دا سي م سيا شامل فقدان توافق -و از محيط  سب  صادي نامنا اقت
ستم بانكداري سي ستگذاران در اين باره، عدم وجود يك  سب سيا يك  و بازار رقابتي و منا

شي مي هاي شركتهاي شد. همچنين مديران مياني و بوروكراتچارچوب تنظيمي كارا نا
خصـــوصـــي ســـازي كه منافع و موقعيت آنها را به خطر مي انداخت مخالف دولتي با طرح 

سازي در دولت  . (Rakel,2006)بودند توان ، مياصالحاتدر ميان موانع اصلي خصوصي 
ــطوح باال، رقابت ميان  ــوء برداشــت و عدم توافق، فقدان نگرش واحد در ميان مقامات س س

ـــركت ـــي، نرخ مبادله خارجي  مختلف دولتي و نهادهاي انقالبي و بخشهاي ش ـــوص خص
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ساالر و عليان سهم و نبود سرمايه گذاري داخلي كافي را نام برد(هاي ثبات، نوسان قيمتبي
ستيابي به اهداف خود چندان موفق نبوده و  ).1390 ،نژادي سعه، در د سوم تو بنابراين برنامه 

اســاس نيز  جديد حكومت قرار گرفت. برهمينهاي خصــوصــي ســازي نيز تحت تاثير هزينه
ـــور مورد تحقيق، ايران حائز مقام  60در رتبه بندي اقتصـــاد جهاني در ميان   شـــد 59كش

)Amuzegar,2003.(  
   احمدي نژاد آقاي يت ملي در دورهوخصوصي سازي به مثابه اول -3-2

ست جمهوري آقاي اولين دوره  شد كه احمدي نژاد با برنريا سعه همزمان  امه چهارم تو
ي اوليه دوره رياســـت هاســـالبايســـت به تحول اقتصـــادي و اجتماعي منجر شـــود. در مي

ميليون  640، فقط  2006، خصوصي سازي بسيار كند بود. بطور مثال در سال ويجمهوري 
صد 9 تقريبا–دولتي هاي دالر از دارايي صيهاي طرح از در صو  يد،ردگواگذار  سازي خ

دولتي به خصوصي هاي ميانگين انتقال شركت 2005تا  1989اين درحالي است كه از سال 
دولتي هاي درصد شركت 30فقط حدود  2008از ژوئن  ميليارد دالر بوده است. 1,8ساالنه 

خصوصي شدند. بجاي آن وي تالش كرد تا دو مسئله مرتبط با خصوصي سازي يعني قانون 
ناتوان بودند را برطرف كار و ســوبســيدهاي دولتي كه دو رئيس جمهور پيشــين در حل آن 

ـــت. ( 2007نمايد. در اواخر ژوئن  ـــهميه بندي بنزين را به اجرا گذاش نوري احمدي نژاد س
ـــل و خاني  قانون كار از جمله  1990احمدي نژاد همچنين تالش كرد تا موانع ). 1390،اص

ستمزد و ... را برطرف كند. سيدهاي متعدد دولتي و حداقل د سوب بازنگري  حذف تدريجي 
سيستم رفاهي را كاهش، بخش خصوصي را تشويق و قا را  مردمنون كار مي توانست نقش 

دولت  2010بازار را بپذيرند. در ســـال هاي تا بيش از هرزمان ديگري واقعيت نمايدوادار 
شركت به ارزش  50احمدي نژاد برنامه خصوصي سازي را سرعت بخشيد كه شامل فروش 

سازمان  110 شد.  سازي دوره مياني ميليارد دالر مي  سال طاليي  2010-2009خصوصي  را 
استراتژيكي همچون مخابرات، هاي خصوصي سازي ناميد و اين امر به واسطه فروش بخش

  حمل و نقل، برق، سوخت، بانكداري و فوالد بود.
شروع دوره دوم رياست جمهوري،   سياست دولت بعد از  احمدي نژاد تعهد خود را به 

درصد  80لويت ملي مي خواند نشان داد. دولت او درصدد بود تا خصوصي سازي كه او او
يعني پايان برنامه چهارم توســعه خصــوصــي كند. اين طرح،  2010صــنايع دولتي را تا ســال 

شركت بزرگ اتومبيل شامل مي يعني سازي انتقال مالكيت دو  سايپا را  شد. ايران خودرو و 
ــد دولت ــركت ملي نفت ايران همچنين از قص ــازي  براي ش ــي س ــوص  47واگذاري و خص



  ..ي.ليپس از جنگ تحم يهادولت استيس يقيتطب يبررس                                              104

ـــركت در بخش انرژي به ارزش  در طول دوره . خبر داد 2014ميليارد دالر تا ســـال  90ش
دولتي، هاي وابسته به بانكهاي خاتمي و هاشمي رفسنجاني شركتآقاي رياست جمهوري 

صلي هاي سازمان ستگي و برخي نهادهاي انقالبي ذينفعان ا ش سازمان بازن امنيتي اجتماعي، 
ــازي بودند. در دوره احمدي ن ــازمانژطرح خصــوصــي س امنيتي و نظامي و ديگر هاي اد س

ـــركت ـــازي بودند هاي نهادها و ش ـــي س ـــوص ـــلي طرح خص همپيوند با آنها برندگان اص
)(Masha’l,2008 . هزار ميليارد تومان  54شركت به ارزش بيشتر از  264سهام در اين دوره

ريق سهام عدالت، بخشي به صورت رد ديون دولت واگذار شده است كه بخشي از آن از ط
ـــورت مزايده و دولتي  ـــي نيز در بورس به ص ـــازمانهايي نظير تامين اجتماعي، و بخش به س
شبه  سوي  شده از  ضه  سهامي كه در بورس عر شتاد درصد  شتر از ه ست. بي شده ا فروخته 

صورت بلوك خريداري شده است. عمده سهامي نيز كه نظير شركت مخابرات به ها دولتي
واگذار شده نصيب شركتهايي نظير سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا)، شركت سرمايه 

صاد ايرانيان ستهاي صندوق و گذاري مهر اقت شده ا ستگي  ش قدرت گيري نهادهاي  .بازن
ــبه دولتي ــاد ها و نفوذ آن ش ــعيف و اقتص ــور در اين دوره، محيط نهادي ض ــاد كش در اقتص

جدي به بخش هاي منجر به ظهور اليگارشـــي غيرحكومتي و آســـيبتوســـعه نيافته كشـــور 
  ). 1390 ،(الياسي اقتصادي كشور شده است خصوصي

  ادغام در اقتصاد جهاني در ايران  -3
 در كشور كي يرياثرپذ اي و ياثرگذار تعامل، زانيم يمعن به يجهان اقتصاد در ادغام

 يكشور ياقتصاد يدگيتن درهم سطح چه است. هر كشورها گريد با خود يتعامل اقتصاد
شورها گريبا د شد شتريب ك  در شتريب ادغام يبرا الزم هياول طيشرا بودن فراهم يبه معن با

صاد صاد تعامالت و يخارج يگذارهيسرما جذب ،يجهان اقت ست ياقت سرما .ا  هيحجم 
شان دهنده توانديم زين كشور كي در يخارج يگذار ستانداردها رفتنيپذ ن  يالمللن يب يا
ــه مقررات و نيقوان وجود وها يخارج با رفتار يبرا ــرما كننده ليتس ــد يگذار هيس  باش

ــناخت جايگاه اقتصــاد ايران در فرايند جهاني شــدن و اندازه 1390(رضــايي،  ). به منظور ش
گيري ميزان ادغام اقتصــاد ايران در اقتصــاد جهاني به بررســي شــاخص آزادي اقتصــادي و 

  آن به منظور ارزيابي جايگاه ايران در اقتصاد جهاني مي پردازيم.متغيرهاي مربوط به 
  اقتصادي يآزاد شاخص -1-3

نه گا جدا يارهاي  فاده از مع ـــت با اس ـــســــه فريزر هركدام  ياد هريتيج و موس اي، براي بن
گيري تجربي ســـطح آزادي اقتصـــادي در كشـــورهاي ســـراســـر دنيا، اقدام به معرفي اندازه
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 50كردند.شــاخص آزادي اقتصــاد بنياد هريتج، بر اســاس مقادير شــاخص آزادي اقتصــادي 
شده 10متغير مستقل اقتصادي كه به  سبه ميطبقه اصلي تقسيم  شاه آبادي و اند؛ محا شود (

تر  زباا هداــــقتصر ادــــر چقــــه دــــهدمين نشا يدقتصاا يارش آزادگز). 1392همكاران، 
زير شــــاخص آزادي هاي جدولند. ارردنيز برخو ينه باالتراتوليد ناخالص سر، از هستند

نشان  نژادو محمود احمدي  خاتميسيد محمداقتصادي ايران را در دوره رياست جمهوري 
  دهد.مي

  )2005-2002خاتمي(سيد محمد :شاخص آزادي اقتصادي در دوره رياست جمهوري 1جدول

  2005  2004  2003  2002  شاخص
  6/48  8/42  2/43  4/36  امتياز كل

  40  40  40  40  كارآزادي كسب و 
  8/78  8/78  8/72  2/47  آزادي تجاري
  2/81  2/64  2/64  9/40  ودجه ايب-آزادي مالي
  88  2/80  6/89  7/79  هزينه دولت

  1/60  7/61  3/62  5/95  پوليآزادي 
  30  30  30  30  آزادي سرمايه گذاري

  10  10  10  10  آزادي مالي سرمايه گذاري
  10  10  10  10  حقوق مالكيت

  30  10  10  10  فسادآزادي از 
  1/58        آزادي نيروي كار

دهد شـــاخص امتياز كل ايران طي دوره رياســـت همان طور كه جدول فوق نشـــان مي 
خاتمي داراي اقتصاد بسته بوده و تغيير خاصي در ساختار اقتصاد ايران سيد محمد جمهوري 

شاخص  ست. همچنين در دو  سته بوده ا صادي ب ضاي اقت ست و ايران داراي ف اتفاق نيفتاده ا
حق مالكيت و آزادي از فســاد وضــعيت ايران تغييري نداشــته اســت. در دو شــاخص آزادي 

ضعيت دولتهاي هزينه واي بودجه–مالي  شته بهبود ايران و ست دا  شاخص در همچنين. ا
ــودنمي ديده دوره اين طي ايران وضــعيت در تغييري كار و كســب آزادي ــاخص در. ش  ش
   ).1385ته است(جواد، ياف بهبود ايران وضعيت دوره اين طي تجاري آزادي
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  )2006-2013احمدي نژاد ( : شاخص آزادي اقتصادي در دوره رياست جمهوري2جدول
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  شاخص
  2/43  3/42  1/42  4/43  6/44  44  1/43  1/44  امتياز كل

  3/65  8/64  4/69  9/69  6/60  55  9/54  1/56  آزادي كسب و كار
  7/45  7/45  8/44  2/50  4/57  4/57  4/50  4/55  آزادي تجاري
  8/80  6/80  1/81  1/81  81  1/81  8/84  2/81  ودجه ايب-آزادي مالي
  5/80  9/76 76  6/79  7/79  5/84  8/59  1/85  هزينه دولت

  58  62  7/60  7/54  1/60  3/60  3/61  1/60  پوليآزادي 
  0  0  0  0  10  10  10  10  آزادي سرمايه گذاري

  10  10  10  10  10  10  10  10  آزادي مالي سرمايه گذاري
  10  10  10  10  10  10  10  10  حقوق مالكيت
  27  22  18  23  25  27  29  29  آزادي از فساد

  55  5/51  7/50  1/55  4/52  8/43  2/61  7/43  آزادي نيروي كار
د قتصار اساختادر تغيير خاصي  دهد كهشــاخص كل امتياز ايران در اين دوره نشــان مي

در ارتباط با ميباشد.  يدقتصاابسته  يفضا يان دارايرن اهمچناو ست ده انيفتاق تفاان ايرا
شاخص حق مالكيت وضع ايران در اين دوره نسبت به دوره قبل تغييري نكرده است و ثابت 

 را بهبود ايران وضــعيت دولتهاي هزينه واي بودجه –اســت. در دو شــاخص آزادي مالي 
شته  ل داتنزان يراضعيت وپولي  ير و آزادكا يونير يآزاد شاخص دو در ماا. دهدمي نشان

  ). 2014 ،تقي زاده (ستا
   اندازه دولت-1-1-3

سوم سوي اين دولت  دولت اصالحات در برنامه  سند راهبردي تدوين شده از  كه اولين 
هايي جهت انتقال بخشي از برنامه پيشين، به تدوين ســــياست دو مشي است، همسو با خط

تــدوين  بــه اقــدام وظــايف خود بــه بخش غيردولتي اقــدام ورزيــد و در همين چــارچوب
ــت ــياس ــتگاه اداري دولت هاييس ــي و دس ــازي بوروكراس كرد؛ از جمله  در جهت روان س

طرح مــــــنطقي «ها و اقدامات عملياتي دولت اصــالحات در اين خصــوص ين برنامهترمهم
 ايجاد مركز«و » در ســـاختارهاي تشـــكيالتي دولت تحول برنامه«، »كـــــــردن اندازه دولت

سلطاني ستا» اداري و تحول نوسازي رونق اقتصادي در دوره برنامه  .)2010، (ناظر زاده و 
ــعه كه همزمان با رياســت جمهوري  ــوم توس ــيد محمد س ــد باالي به .خاتمي بودس رغم رش
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ـــال  ).1383مخارج دولت موجب كاهش اندازه دولت گرديد (بانك مركزي ،   1384در س
داشت  1383گيري نسبت به سال مخارج جاري و عمراني دولت در همه سطوح رشد چشم

ـــدن اندازه دولت گرديد. در دوره  ـــيد محمد و منجر به بزرگتر ش ـــبت بودجه س خاتمي نس
پايبندي نسبي دولت  دولتي نسبت به بودجه كل كشور كاهش يافت كه نشانگرهاي شركت

 1384مذكور در سال هاي باشد. اما نسبتدولت در اين دوره ميهاي گريبه كاهش تصدي
ي هاسالدر  د داشته كه آغاز نامطلوبي براي دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه بود.رش

ــعه نســبت اندازه دولت به  برنامه دوم و ــوم توس . درصــد بوده اســت 6/20و  1/22ترتيب س
سال  سال  1384اندازه دولت در  سبت به  ست 5حدود  1383ن شده ا صد بزرگتر  . واحد در

تر توليد مخارج دولت و هم به ســبب رشــد ضــعيفتر ســريع اين افزايش هم به ســبب رشــد
سال  سازمان برنامه و بودجه  . در دولتاستبوده  1384ناخالص داخلي در  عدالت، انحالل 

و منضم كردن آن به نهاد رياست جمهوري، انحالل شوراي اقتصاد و كوچك كردن حجم 
موجب گرديد تا نظارت مجلس و همه و همه  ظاهري بودجه و افزودن به اعتبارات متفرقه،

سازمان عالوه برآن در دولت نهم  هاي حسابرسي و بازرسي با مشكل مواجه گردد.مردم و 
هاي بدون تر شــد. دولت از طريق حجم وســيع اســتخدامبوروكراســي به شــدت فربه و دهم

قانوني طه و غير ـــي، بيش از پيش بزرگ و  ضــــاب ـــترش عريض و طويل بوروكراس و گس
  ).1393تير  25(عصر ايران، حداكثري شد

  هاي قانوني و حق مالكيتسيستم -2-1-3
دو شاخص مهم در آزادي اقتصادي  دو شاخص حق مالكيت و آزادي از فساد به عنوان

 2013-2002ي هاســالگيرد. در شــاخص حق مالكيت طي كشــورها مورد ارزيابي قرار مي
 داشته است. نوساند وضعيت ايران و در شاخص آزادي از فسا وضعيت ايران تغييري نداشته

شخاص حقيت از حق مالكيحما به عبارت ديگر س يو حقوق يقيت ا  رانيدارد. ا يعيدامنه و

ت يحما يفكر يهاتياز مالك ين كميقوان .است شاخص اين براي 100 از 10 امتياز داراي
قانون كپيم ـــبه ت ويرايكنند.  فاده وس ـــت ـــوص اس افزارها، نقض نرمگان از يع و رايخص

مولف از عوامل مرتبط با كاهش  و حق يتجار يهاو نشان يصنعت يهايطراح يهاتيمالك
ست ( اين ران درياز ايامت شاخص  ).,2013heritageشاخص ا ساد بويژدر  ه نوع اداري در ف

حاليكه در دولت عدالت محور، باالترين رتبه فساد را تجربه كرده است در دوره اصالحات 
با در نظر گرفتن شـــاخص بهترين رتبه پس از انقالب را دارا بوده اســـت. به عبارت دقيق تر 

ه ك شفافيت را در رتبه بندي سازمان بين المللي 78رتبه  فساد اداري در دولت اصالحات كه




