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گذاری هاست. هرچند  نگاه دولت نسبت به این وا
سیاست های  متن  در  مزبور  سیاست های  اهداف 
بــه عــنــوان جهت گیری  بــایــد  و  ــده  ح ش ــر ابــاغــی ط
گذاری ها انگاشته شود، اما دولت به این  اصلی وا
خود  دیون  رد  برای  راهکاری  به مثابه  گذاری ها  وا
به شخصیت  رویه موجب می شود  این  می نگرند. 
گــذاری  وا و  شده  توجه  کمتر  گــذاری  وا متقاضیان 
می شود،  انجام  بهره وری  افزایش  برای  اساسًا  که 

موجب از بین رفتن همان اندک بازدهی شود.
گذاری ها، مشکل دیگری نیز وجود  در زمینه وا
دارد. قانون اجرای سیاست ها در ماده 40، هیئتی 
ــذاری  گ گـــذاری عــهــده دار امــر وا را به نــام هیئت وا
ــاده صــاحــیــت هــای  ــ ــن م ــرد. قـــانـــون گـــذار در ایـ ــ ک
کرد؛ اختیاراتی  را به هیئت یادشده اعطا  بسیاری 
احراز  قیمت گذاری،  دربــاره  تصمیم گیری  جمله  از 
بر  عــاوه  آن.  مانند  و  گــذاری  وا طرف های  اهلیت 
جمعی  توسط  هیئت  ایــن  در  تصمیم گیری  آن، 
چهارنفره انجام می شود و این امر قابل نقد جدی 

است.1
بــه بــخــش عمومی  گــــــذاری  ــگــر وا چــالــش دی
بخش های  در  آنــکــه  عــلــی رغــم  اســـت.  غــیــردولــتــی 
بخش  بــه  گـــذاری  وا کلی،  سیاست های  مختلف 
و   1 )بخش  اســت  شــده  تجویز  غیردولتی  عمومی 
حضور  بودن  مفید  در  اما  سیاست ها(،  الف  بند   ۲
این بخش اختاف نظرهایی وجود دارد. منتقدان 
کلیدی در توسعه  این رویه معتقدند رقابت نقش 
بخش  چــون  بازیگران  حضور  و  داشته  اقتصادی 
عمومی غیردولتی می تواند مانع از شکل گیری این 
مؤلفه شود. توضیح آنکه این بخش هر چند دولتی 
نبوده اما از پشتیبانی قدرت عمومی برخوردار است 
نسبت  باالتری  جایگاه  در  را  آن  پشتیبانی  ایــن  و 
عدم  همچنین  می دهد.  قرار  خصوصی  بخش  به 
شفافیت این بخش ها نیز بر آثار سوء آن می افزاید. 
شد-  ــاره  اشـ آن  بــه  نیز  پیشتر  ــه  -ک دیــگــر  اشــکــال 
تأدیه دیون  بــرای  اســت. دولــت  رد دیــون  رویکرد 
خود به بخش عمومی غیردولتی نهایت استفاده را 
از این مجوز قانونی می برد و دست آخر آنچه اتفاق 
گذاری بنگاه اقتصادی به بخشی است  می افتد وا
که در اداره آن ناتوان بوده و بنگاه و نیروی انسانی 

آن را به ورطه انحال و بیکاری می کشاند.
بر  مبنی  نیز  متقابلی  نظر  رابطه  این  در  البته 
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کارا بودن این نهادها در فضای موجود اقتصادی 
وجود دارد. توضیح آنکه با توجه به تخصصی شدن 
برخی از این نهادها در صنایع خاص، توان باالی 
تأمین مالی و قدرت چانه زنی بیشتر این نهادها در 
کارایی بیشتر این نهادها است و بخش  عمل مؤید 
در  ورود  تــوان  انگیزه،  فقدان  از  جــدای  خصوصی 

این حوزه ها را به لحاظ مالی یا فنی ندارد.۲
گذاری  وا کلی،  سیاست های  پیرو  قانون گذار 
رفع  راستای  در  اما  کرد،  تجویز  را  این بخش ها  به 
ایرادات فوق الذکر، پس از اصاحات سال 1393 در 
بند 1 ماده 6 قید »مگر آنکه فعالیت آن ها موجب 
این رو می توان  از  افزود.  را  گردد«  رقابت  اخال در 
گفت قانون گذار از میان دو دیدگاه فوق، رویکردی 
همین   ۲ بند  همچنین  اســت.  بــرگــزیــده  را  میانه 
مزبور  نهاد های  ــرای  ب را  محدودیت هایی  مـــاده، 
یا خدمات خاص مقرر  کاال  بازار  در مالکیت سهم 
که آن هــا را از مالکیت  کــرده اســت. به این صــورت 
بازار  بر  درصد   40 از  بیش  غیرمستقیم  یا  مستقیم 

کرده است. کاال یا خدمات منع 

از . 4 پرهیز  و  حاکمیت  اعمال  حوزه  چالش های 
انحصار

 آسیب شناسی حوزه نظارت
بر اجرای سیاست ها  اشاره به ضرورت نظارت 
زائد است. درباره اجرای  و قواعد الزم االجــرا امری 
کلی اصل، قانون گذار عادی مراجعی  سیاست های 

را برای نظارت برشمرده است، از جمله:
اصل 	  کلی  سیاست های  اجــرای  عالی  شــورای 

گزارش   .)1396( مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش    -۲
کلی  نظارتی نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های 
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ریاست  به  بــوده،  ناظر  مراجع  رأس  در  که   44
رئیس جمهور و به دبیری وزیر اقتصاد تشکیل 
 5 و   ۲ بــنــدهــای  بــه مــوجــب  مــی دهــد.  جلسه 
شــورای  سیاست ها،  اجـــرای  قــانــون   4۲ ــاده  م
قوانین  تمام  اجــرای  بر  نظارت  عهده دار  مزبور 
کلی  و مقررات مربوط به اجرای سیاست های 

است.
وزارت امور اقتصاد و دارایی	 
شورای رقابت	 
هیئت مقررات زدایی	 
وزارت تعاون	 
حین 	  مقطع  )در  نــظــارت  در  گـــذاری  وا هیئت 

گذاری( وا
سازمان خصوصی سازی در نظارت )در مقطع 	 

گذاری( پس از وا
بــر اجـــرای قــواعــد و  ــای نــظــارت  ــ یکی از راه ه
سراسر  در  که  است  گزارش دهی  نظام  سازوکارها، 
شده  ح  مطر فــوق  نهادهای  دربـــاره  و  اجــرا  قانون 
تکالیف  مطابق  فــوق  نهادهای  از  یک  هر  اســت. 
از جریان  را  گزارشی  قانونی باید در مقاطع خاصی 
به  مــورد  حسب  و  کــرده  تهیه  سیاست ها  اجرایی 
رویــه  بــررســی  بــا  کنند.  تقدیم  خــاصــی  نــهــادهــای 
است.  توجه  قابل  نکاتی  باره  این  در  گزارش دهی 
مفاد  گاه  گزارش ها،  برخی  در  مثًا  اینکه  جمله  از 
در  مثًا  اســت.  نواقصی  و  ابهامات  حــاوی  ــزارش  گ
که  نیمه دوم سال 1397  در  قانون  اجرای  گزارش 
شده  تهیه  دارایـــی  و  اقتصاد  امــور  وزارت  توسط 
گــزارش، 100  بندهای  از  از مجموع ۲50 مورد  بود، 
این، در  بر  بوده است. عاوه  ناقص  یا  مورد مبهم 
گزارش  ارائــه  به  مکلف  که  دستگاه هایی  مــواردی 
بوده اند مطلقًا وظیفه قانونی خود را ایفا نکرده اند 
به  نهاد مکلف  گزارش های هشت  از  )مطابق یکی 

گزارشی ارائه نکرده اند(3. گزارش اجرا،  ارائه 

آسیب شناسی عملکرد قوه قضائیه
ــه مــســائــل  ــ ــن ــ گـــســـتـــردگـــی دام ــه  ــ ــه ب ــوجـ ــا تـ ــ ب
از  بخشی  اجـــرای   ،44 اصــل  کلی  ســیــاســت هــای 
این سیاست ها منوط به نقش آفرینی قوه قضائیه 
متن  در  قضائیه-هرچند  قوه  راستا  این  در  است. 

کلی اصل 44 )1399(.  گزارش اجرای سیاست های    -3
تشخیص  مجمع  راهــبــردی  نــظــارت  و  ارزیــابــی  مرکز 

مصلحت نظام. ص 3

  بخش خصوصی مکمل بخش های 
ــی اســـت و ایــــن، خــود  ــعــاون دولـــتـــی و ت
تعاونی  بخش  واالی  جایگاه  از  حکایت 
نسبت به بخش خصوصی دارد. به نظر 
به همین علت است که در سیاست های 
و  تعاونی  بــه  جــداگــانــه  بخش  یــک  کلی 
سیاست های واگذاری بنگاه های دولتی 
ــده و  ــن بخش اخــتــصــاص داده ش ای بــه 
هدف گذاری مشخصی نیز صورت گرفته 

است. 


