
  بازارهاي توليد اثر مي گذارد؟ ايدئولوژي دولت بر قانون زداييآيا 

 OECDنشانة تجربي بدست آمده از كشورهاي 

  :چكيده 

 OECDاين مقاله به بررسي نحوه اثرگذاري ايدئولوژي دولت بر قانون زدايي بازارهاي توليد، به ويژه در كشورهاي 
مي پردازد، لذا به تحليل بانك اطالعاتي شاخص هاي قوانين غير توليد مي پردازيم اين شاخص ها در واقع در 

و از دو . بود ۱۹۸۰-۲۰۰۳طي دهة  OECDكشور  ۲۱بردارندة انرژي، حمل و نقل و صنايع ارتباطات در بيش از 
كه ايدئولوژي دولت، تاثير بااليي را بر فرايند نتايج نشان مي دهد . شاخص متمايز ايدئولوژي دولت استفاده مي كنيم

دولت هاي بازارنداري  كه به حمايت از قانون زدايي صنايع ارتباطات، انرژي و حمل و نقل مي  -قانون زدايي
اين يافته ها؛ بيانگر تفاوت هاي قابل توجه ميان دولت هاي راست گرا و چپ گرا پيرامون . وارد مي سازد -پردازند

  .در اقتصاد و عناصر كليدي رده بندي سياسي استنقش دولت 

  .قانون زدايي بازار توليد، ايدئواوژي دولت، داده هاي پانل: لغات كليدي 

  مقدمه -۱

: گراست و چپ  گر نقش دولت در اقتصاد، يكي از محوري ترين حوزه هاي تضاد در ميان دولت هاي راست
اين . دولت هاي چپ گرا در مقايسه با دولت هاي راست گرا، تمايل بيشتري به مسئوليت هاي دولتي نشان مي دهند

تفاوت ها محدود به خط مشي هاي مالي نيست بلكه ساير مولفه هاي محوري را نيز در رده بندي سياسي تحت 
دولت ها را بر فرايند خصوصي سازي و آزادي  محققان بررسي نحوه اثرگذاري ايدئولوژي. پوشش قرار مي دهد

مطالعات داده هاي پانل نشان . اقتصادي، علي الخصوص در كشورهاي رو به توسعه، مبناي كار خويش قرار دادند
مي دهد كه اين دولت ها در واقع نقش بسزايي را در فرايند خصوصي سازي و توسعة آزادي اقتصادي ايفا مي كنند؛ 

  .ر قانون زدايي بازار توليد، چندان شناخته شده نيستبر ايدئولوژي دولت ما اين همه، تاثي

اولويت هاي ايدئولوژي محور، پيرامون سايز و حوزة اختيارات دولت، بايد بستر مناسبي را براي با توجه به اهميت  
هاي بازارمحور از استاي بررسي ميزان عملكرد دولت ردر اين مقاله، در . اجراي اين قبيل تحقيقات فراهم ساخت

هدف اصلي ما، بررسي ميزان . استفاده نمود) ۲۰۰۶( بانك اطالعاتي گردآوري شده توسط كان وي و نيكوتلي 
در اين بررسي استفاده از دو . است ۱۹۸۰ -۲۰۰۳فعاليت اين دولت ها در قانون زدايي بازارهاي توليد طي سال هاي 

 .شاخص دولت مد نظر قرار گرفته شد


