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کردیم. این قانون مشکات بیشتری پیدا 
و  بود  شبه دولتی ها  به  گذاری ها  وا کثر  ا اصًا 
بخش  می گویند  نیامد.  واقــعــی  خصوصی  بخش 
عمده  بخش  و  شــده  گـــذار  وا درصــد   17 خصوصی 
گـــذاری هـــا در قــالــب ســهــام عــدالــت اســت،  ــن وا ای
که شاید بشود  مابقی هم  فکر می کنم 40 درصــد، 
دولتی ها  به  بیشتر  یا  درصــد   4۲ به  نزدیک  گفت 
همان  مدیریت  ماهیت  واقــع  در  و  شــده  گـــذار  وا
که  ــفــاوت  ــا ایـــن ت ــوده، ب ــ ــتــی ب مــدیــریــت هــای دول
نظارت هایش هم کمتر شده است. قبًا در مدیریت 
دولتی نظارت های مختلف وجود داشت؛ اما اآلن 
برخی  محاسبات  دیــوان  مثل  شبه دولتی ها  دیگر 
نظارت ها را هم ندارند و به همین دلیل مهم ترین 
نشدن  ــرا  اجـ خـــوب  می کنند  ح  مــطــر کــه  مطلبی 
رقابت  شـــورای  حقوقی  عضو  خـــودم  مــن  اســـت. 
خصوصی سازی  از  بعد  تحول  مهم ترین  هستم، 
ــه البته  ک ــهــادهــای رقــابــتــی اســـت  ــجــاد ن بــحــث ای
و  خصوصی سازی  الزمه  معتقدند،  صاحب نظران 
است  نهادهایی  ایجاد  اقتصادی،  اصاحات  بستر 
با  و  باشند  رقــابــت  و  حقوق  تسهیلگر  بتوانند  کــه 
انحصارات  از  سوءاستفاده  و  ضدرقابتی  رویه های 

کنند. مقابله 
امــا چون  را تشکیل دادیــم  رقابت  ما شــورای 
خصوصی سازی  نداشتیم،  قوی  خصوصی  بخش 
نتوانست  هم  رقابت  شــورای  و  نشد  انجام  واقعی 
)خــودم هم عضو آن هستم( به اهــداف مــورد نظر 
به هرحال  کنیم  بررسی  بخواهیم  گر  ا برسد.  خود 
مشکات  داریــم،  زمینه  این  در  حقوقی  مشکات 
گفتیم  البته  که  هست  آن  کنار  در  هم  اقتصادی 
ما  اقتصاد  روی  که  اثراتی  و  ظالمانه  تحریم های 
واقعًا  از موارد  برخی  نبود. در  بی تأثیر  گذاشت هم 
این  بــه  توجه  بــا  رقــابــت  شـــورای  در  تصمیم گیری 
سختی  کــار  افــتــاده  اتــفــاق  کــه  اقتصادی  وضعیت 
که برای تولید پیش آمده، مانند  است و مشکاتی 
خ گذاری و ... با مشکاتی همراه  خ، نر آزادسازی نر
خ گذاری هم اآلن در بعضی حوزه ها مثل  است. نر
خیلی  اما  کــرده،  ورود  پتروشیمی  فــوالد،  خــودرو، 
کم یا تقاضا زیاد  موفق نبوده؛ به دلیل اینکه تولید 
است و در عمل بازارهای رانتی ایجاد شده اند. در 
اقتصادی  مسائل  می رسد  نظر  به  حاضر  شرایط 
دارد بر مشکات حقوقی غلبه می کند؛ اما مشکات 
هم  آن  عــمــده  بخش  و  دارد  وجـــود  هــم  حقوقی 

اجرای نادرست خود آن قانون است.

بنابراین راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
وجــه بــگــویــیــم نسبتسنجی ــا ب مــیتــوانــیــم آیـــا

اقتصادیبرمسائلحقوقیغلبهمیکند؟
قانون  این  با  متناسب  بله؛  فعلی  شرایط  در 
نظام  نــکــرده ایــم،  اصــاح  را  حقوقی مان  نظام  مــا 
اجرای  قانون  از  قبل  حقوقی  نظام  همان  حقوقی 
کامًا متمایل  سیاست ها است و آن بستر اقتصاد 
ــاده 8 ایـــن قــانــون  ــوده اســـت؛ مــثــًا مـ بــه دولـــت بـ
شرکت های  ــرای  ب کــه  امتیازی  هرگونه  می گوید، 
گــروه  ــتــی از  ــا بــنــگــاه هــای اقــتــصــادی دول ــتــی ی دول
یا به بخش  لغو شود،  باید  یا  یک و دو وجود دارد 
اما در عمل  اعطا شود؛  و غیردولتی هم  خصوصی 
این اجرا نشده است و دوگانگی داریم. ما بانک ها 
کرده ایم؛ برخی امتیازات را بانک های  را خصوصی 
دولــتــی دارنـــد، امــا بــانــک هــای خصوصی نــدارنــد. 
به  قضایی  نماینده  می توانند  دولتی  بانک های 
این  خصوصی  بانک های  اما  بفرستند؛  دادگاه ها 
از  مــی تــوانــنــد  آن هـــا  همچنین  ــد،  ــدارن ن را  اخــتــیــار 
ح های عمرانی  قانون نحوه تملک اراضی برای طر
کنند؛  استفاده  دولتی  شرکت های  دولتی،  بخش 
این  ندارد؛  را  اختیاری  اما بخش خصوصی چنین 

دوگانگی ها وجود دارد.

ــردی:ایــن ــ ــب ــ پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراه
اینکه نیست؟ قــانــون نقص از نــاشــی خـــودش

قانونضمانتاجرایمناسبیندارد؟
اجرا  اما  اســت؛  کــرده  پیش بینی  قانون  خیر! 
ــون خــألهــا یا  ــان ــمــی شــود، مــمــکــن اســـت خـــود ق ن
ایــرادات اصل  این  اما  اشکاالتی هم داشته باشد؛ 
نیست. البته اآلن بحث سایش قانونی هم هست 

این  اصــاح  به  راجــع  گفتند  هم  من  به  اتفاقًا  که 
در  بار  چندین  قانون  این  البته  دهید،  نظر  قانون 
سال های 97، 95، 94 اصاح شده است که بخشی 
از اصــاحــاتــش بــه حـــوزه حــقــوق رقــابــت و شــورای 
که درباره  به ویژه ماده 7 آن  برمی گردد  رقابت هم 
کسب وکار است، یکی از مشکات تسهیل  تسهیل 
که  آن هاست  از  قضازدایی  کسب وکار  مجوزهای 

کشور است. یکی از مسائل عمده در 

این از راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
کهدرمواردینبودضمانت بابتعرضمیکنم
اجرا قانونی کهحکم موجبشده مؤثر اجــرای
نــشــود.درســـؤاالتبــعــدیمــیرســیــمبــهبحث
بخشی، تنظیمگرهای تأسیس و رقابت شورای

مثاًلیکیازایراداتماده59،همیناست.
بخش  قــانــون  اجـــرای  ضمانت  بیشتر  البته 
باید  مجلس  اســـت.  سیاسی  اجــراهــای  ضمانت 
که چرا  کند  پیگیری و مجریان قانون را استیضاح 
دیــوان  مثل  دیــگــری  بخش های  نــکــرده انــد،  ــرا  اج
به  که  آمده  تلفیق  گــزارش  در  هم  و...  محاسبات 
گوشزد  خصوصی سازی  نادرست  اجــرای  ناظران 
کرده اند و متذکر شده اند که از ضمانت های سیاسی 
خوب استفاده نشده و ضمانت اجراهای دیگر هم 
کفایت نکرده است. اآلن در اجرای احکام مقداری 
با مشکل مواجه هستیم، دادگستری نمی داند و با 
چنین آرایی مأنوس نیست، در اجرای آن مانده و 
کند؛ وگرنه دادگستری  در عمل نتوانسته آن را اجرا 
حکم  خصوصی سازی  احکام  اجــرای  در  می تواند 
بین  از  ادغــام  یا حتی  ــرارداد فسخ شود  ق که  دهد 

برود و سر جای خود برگردد.
را  سهامش  فــرد  اینکه  از  بعد  داشتیم  مــورد   
خــریــدار  نمی توانم  مــن  می کند  اعـــام  مــی فــروشــد 
هست،  مشکات  و  مسائل  این  به هرحال  باشم، 
با  مــا  بخشی  تنظیم گری  نــهــادهــای  بحث  در  یــا 
هستیم.  مواجه  مربوطه  وزارتخانه های  مقاومت 
آن ها نمی خواهند نهادهای مستقل ایجاد شود و 
کنند؛ چون از لحاظ اختیارات،  این بخش را تنظیم 
کم می شود. خود شورای رقابت هم  صاحیتشان 
گستردگی حجم  نتوانسته به طور مستقل به دلیل 

کند. تنظیم گری ورود پیدا 
در  ــًا  ــثـ مـ داریـــــــم،  مــشــکــل  خــیــلــی  اآلن  مـــا 
و حتی  نفتی  فرآورده های  و  پتروشیمی  حوزه های 
از  داشتیم؛   قبل  از  چیزی  تلفن  و  برق  و  آب  حوزه 

کرده ایم؛  خصوصی  را  بانک ها  ما     
ــانــک هــای دولــتــی  ــازات را ب ــی ــت بــرخــی ام
ندارند.  خصوصی  بانک های  اما  دارنــد، 
نماینده  مــی تــوانــنــد  ــتــی  دول بــانــک هــای 
ــا بــفــرســتــنــد؛ امــا  ــاه هــ ــ قــضــایــی بـــه دادگ
ــار را  ــی بــانــک هــای خــصــوصــی ایـــن اخــت
ندارند، همچنین آن ها می توانند از قانون 
ــرای طــرح هــای  ــ نــحــوه تــمــلــک اراضــــی ب
ــی، شــرکــت هــای  ــتـ عــمــرانــی بــخــش دولـ
ــا بــخــش  ــ ــی اســـتـــفـــاده کـــنـــنـــد؛ امـ ــ ــت ــ دول
این  نــدارد؛  را  اختیاری  چنین  خصوصی 

دوگانگی ها وجود دارد.  


