
پاستور198      شماره دوم      مهر و آبان  1399 

از  بعضی  دارنــد،  اآلن در دست  را  کشور  اقتصادی 
کارتل های اقتصادی شده اند. آن ها هم تبدیل به 

کــرده ایــم  ــت  ایــن هــا نهادهایی درس بــر  ــاوه  ع
هم  غیردولتی  عمومی  مؤسسه  حــال  عین  در  که 
ارتباطی  امــا  خــصــوصــی انــد؛  ظــاهــر  در  و  نیستند 
بـــا بــخــش هــای دولـــتـــی دارنـــــد، بــیــشــتــر در قــالــب 
تعاونی های نهادها و به عبارتی بنیادهای تعاون، 
که روزبه روز به قدرت  نهادهای نظامی ای هستند 
اقتصادی افزوده شده است. آن ها در واقع بیشتر 
نــگــاه حــقــوق عمومی و  از  کــه  بــودنــد  شــبــه دولــتــی 
چــون  هــســتــنــد؛  خــصــوصــی  ــًا  ــ اص اداری  ــوق  ــق ح
مدیریت  اما  اســت،  کارمندان  بــرای  این ها  امــوال 
چون  این ها  و  می دهند  انجام  کارمندها  همان  را 
قــدرت  عــمــًا  و  می کنند  اقــتــصــادی  فعالیت های 
نــبــود بخش  ــد و بــه علت  ــرده ان ک اقــتــصــادی پــیــدا 
کارا، در بحث های خصوصی سازی وارد  خصوصی 
می شوند. البته برخی می گویند ما بخش خصوصی 
کــارهــای  و  لـــی  دال ــه  ب متأسفانه  امـــا  داریــــم،  هــم 

کردند. کرده اند و توسعه پیدا  غیرمولد عادت 
ــاره  اش کــه  بحث هایی  مـــورد  در  ــل  راه حـ یــک 
ــایــد بخش  کــه مــی گــویــنــد مــا ب کــردیــم ایـــن اســـت 
است  این  بعدی  نکته  کنیم.  تقویت  را  خصوصی 
کنیم؛  که این نهادهای شبه دولتی را سامان دهی 
ــذاری بــه ایــن هــا صـــورت نگیرد، یا  ــ گ مــثــًا دیــگــر وا
که  بــگــذاریــم  بــرایــشــان  را  محدودیت هایی  اینکه 
اجرا  کامل  را  سیاست ها  مجموعه   6 مــاده  همین 
صندوق های  ســازمــان هــای  ماهیت  بیشتر  کند. 
بازنشستگی هم یا دولتی، یا وابسته به مؤسسات 
از  بخش هایی  هــم  بــاز  اســت؛  غیردولتی  عمومی 
برنمی گیرد.  در  هستند  شبه دولتی  که  را  اقتصاد 
تقویت  واقعًا  خصوصی  بخش  گفتم؛  را  راهکارش 
که وجود دارد می گویند بخش  شود، اما در نقدی 

خصوصی ما جرئت نداشته، می ترسد وارد شود.
که  ــی رود  ــ بــخــش خــصــوصــی بـــه جــاهــایــی مـ
زودبازده است. باید بتوانیم موانع تولید را برداریم. 
از  هست  تولید  بحث های  روی  کــه  را  اشــکــاالتــی 
کسب وکار و نبود  قوانین مالیاتی تا قوانین مقررات 
که  هــذا  علی  قــس  و  خصوصی  بخش  بــه  احــتــرام 
در  نکند.   پیدا  ورود  خصوصی  بخش  شده  سبب 
عین حال شبه دولتی ها هم باید سامان دهی شود، 
شبه دولتی ها  شـــود.  روشـــن  تکلیفشان  بــاالخــره 
از  خیلی  از  اســـت،  خصوصی  ماهیتشان  کــل  در 
با  مدیریتشان  امــا  هستند،  ج  خــار هم  نظارت ها 

کارمندان خودشان هستند  دولتی هاست و همان 
که در  کنیم  و علنًا باعث شده ما نهاد خاصی ایجاد 
از  اما در عین حال  کل هم وصل به دولــت اســت، 
ج است  کنترل و نظارت بخش های نظارتی هم خار
گسترش  و فعالیت های اقتصادی آن هم روزبه روز 
این ها  که  است  این  بحث ها  از  یکی  می کند؛  پیدا 
اقتصادی  فعالیت های  گــذاری  وا چرخه  وارد  هم 
بخش های  در  ورودشــــان  بـــرای  اینکه  یــا  شــونــد، 
کنترل های  خصوصی محدودیت ایجاد شود، باید 
ــورت بــگــیــرد تــا بــاالخــره  ــا صــ بــیــشــتــری روی آن هــ

ضابطه مند شوند.

هر چــرا راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
ــتیــکبــاریــکــســریتــغــیــیــراتــیانــجــام چــنــدوقـ
انجام گروهبندیها در زیادی تغییرات میشود

میشود؟
سه  به  را  اقتصادی  بنگاه های  قانون   3 ماده 
گروه 3 را تعیین  دسته تقسیم می کند. در این ماده 
ــران محول  بــه هیئت وزیـ را  ــروه 1 و ۲  گ امــا  کـــرده، 

نموده است.

چطور راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
موضوع ایــن در خــودش کــه را وزیــرانــی هیئت
ذینفعودرمدیریتاینموضوعدخیلاست
متولیتصمیمگیریدربارهآنمیکنیم؟جدایاز
بهوجودمیآید؛ اینجا که منافعی تعارض بحث
اساسی مشکل یک نمیتواند کــاری چنین آیــا

باشد؟!
به نظر من باید خود قانون گذار معیار می داد. 
اقتصادی  وضعیت  بــه  توجه  بــا  باید  مجموع  در 
کشور، و هم زمان با مقتضیات مکانی و زمانی این 
اجرایی عمده  لحاظ  از  انجام می شد.  گذاری ها  وا
قوه  اســـت؛  مجریه  قــوه  بــا  کــشــور  اجــرایــی  مسائل 
کشور  مجریه در بطن اجرای 80- 90 درصد بودجه 
حقوقی  شخصیتی  باالخره  وزیــران  هیئت  هست؛  
دارد و توانا است. مگر اینکه بگوییم باز هم مجلس 
انــجــام دهـــد؛ مــثــًا درســـت اســـت، بعضی جــاهــا از 
و  گـــذار  وا یــک بــاره  را  سرخابی  باشگاه های  جمله 
کردند و در عمل در بعضی موارد  ج  یک باره هم خار
اتفاقات بدی افتاد. در مجموع قانون معیارهایش 
کاری  را دقیق روشن نکرده بود و هیئت وزیران هم 
از بحث های موجود مسائل سیاسی است؛  نکرد. 
تصمیمات  روی  ســیــاســی  مــســائــل  اســـت  ممکن 

نهادی  وزیــران  هیئت  زیــرا  بــگــذارد؛  اثــر  اقتصادی 
حتی  است،  سیاسی  عوامل  تأثیر  تحت  و  سیاسی 
کابینه می تواند روی آن اثرگذار باشد؛  عوامل تغییر 
تغییر«  قانون گذار »معیار  که  بود  این  راه حلش  اما 
مرجع  نمی گوییم  هم  حال  عین  در  و  می کرد  ارائه 
داشته  کنترل  قضایا  ایــن  روی  باید  امــا  قضایی، 

باشیم.

پژوهشکدهتحقیقاتراهبردی:ازآنبابت
روی تا اســت نیاز هم ناظری نهاد یک دوبــاره

کند؟ اعمالاینمعیارهانظارت
همان مجلس می شود.

راهــکــار راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
درموردهیئت راهکارهایی دیگریهمهست؛
هم اینجا شاید میشود، مطرح مقرراتزدایی
قابلاستفادهباشد،اینکهقواعدیبرایتقسیم
وجــود بــه گــروههــا از هریک ذیــل بنگاهها ایــن
کهخودهیئت بیاید،امادریکنهادفرابخشی
وزیرانفرابخشیاست؛یعنیفراترازقوهمجریه
مثاًل شــود؛ تصمیمگیری مــوضــوع ایــن مــورد در
شورایعالیاجراییسیاستهابهعنواننهاد
عهده بر ریاستش هرچند کند؛ عمل فراقوهای
امانهادفراقوهایاستو رئیسجمهوراست،
گروهبندیراانجامدهد، کارکرد بایدبتوانداین
با اینکه بـــرای اجــرایــی نــهــادهــای دســت 

ً
طبعا

کنند اعمالنفوذونفعشانرابخواهندپیگیری
دراینرابطهخیلیمحدودترمیشود.

کردم نهادهایی  گفت؛ اما من عرض  می شود 
هستند.  سیاسی  جریان های  از  متأثر  که  نباشند 
می توانیم  اســـت،  تــأمــل  قــابــل  هــم  شما  فرمایش 
بخش  حتی  داشته،  تخصصی تر  جنبه  با  نهادی 
امــا  بــاشــنــد؛  آن  در  هــم  و خــصــوصــی  ــتــی  غــیــردول
نهادی سیاسی است، حتی  بیشتر  وزیــران  هیئت 
مجلس هــم تــحــت تــأثــیــر عــوامــل ســیــاســی اســت؛ 
می تواند  این ها  همه  و  کابینه  تغییر  دولت،  تغییر 
مسائل  ــگــذارد،  ب ــر  اث تصمیم گیری هایشان  روی 
و  جناحی  حــزبــی،  سیاسی  مسائل  مــنــطــقــه ای،  
ــعــارض مــنــافــع هــم ممکن اســـت در  ت بــحــث هــای 
در  دارد.  وجــود  مسائل  ایــن  بگیرد،  قــرار  کــنــارش 
مجموع قانون گذار به این جمع بندی رسیده بوده 
است؛  مناسب تری  مرجع  شاید  وزیــران  هیئت  که 
که نهاد دیگری برگرفته از سه قوه  گفت  اما می شود 


