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کشورهایی  در  حتی  دنــیــا،  کــشــورهــای  از  خیلی 
عملکرد  ــت،  اس ســرمــایــه داری  نظام  بــر  مبتنی  کــه 
پیش  ســال  ســه  دو  اســت.  فــوق الــعــاده  تعاونی ها 
عنوان  بــا  اجــاســیــه ای  در  هفته ای  یــک  همایش 
تهران  در  اقیانوسیه«  و  آسیا  حــوزه  »تعاونی های 
کشورهایی  از  خیلی  در  می دیدید  واقعًا  داشتیم، 
الگوی سرمایه داری هستند تعاونی چقدر  تابع  که 
موفق بوده است، به شرط اینکه به اصولش پایبند 

کشور ما نیست. باشند، این اآلن در 
راهبردی:نکتهدیگر پژوهشکدهتحقیقات
بــود. ــذاریهــا گ وا ــاره دربـ شما صحبتهای در
گذاریها تعارضمنافعمدیرانمرتبطباحوزهوا
چقدردرعدمتحققسیاستهایبخشتعاونی

دخالتداشتهاست؟
دولت چسبندگی بیش از اندازه به شرکت های 
که شرکت  واقعیت هست  این  زیــان ده خود دارد. 
هم  پاسخگویی  و  اســت  زیرمجموعه اش  دولــتــی 
ندارد. شرکت زیان ده است و هیئت مدیره پاداش 
دولت  در  ندیده ایم  ما  دلیل  همین  به  می گیرد! 
زیرمجموعه ام  شرکت های  که  باشد  ذهنیت  این 
باری بر دوش من هستند و هر سال باید به مراجع 
از جمله مجلس یا سایر نهادهای نظارتی  نظارتی 
گر این نظام  که چرا زیان ده هستند. ا جواب بدهم 
باید  دولتی  مدیر  باشد،  داشته  وجود  پاسخگویی 
نظارتی  نهادهای  نــزد  یا  ــرود،  ب مجلس  به  روز  هر 
ــا وقــتــی هیچ وقت  ــان ده اســـت؛ ام ــ ــن زی ــرا ای کــه چ
بوده است،  و پاسخگویی ها صوری  نبوده  جوابگو 
چسبندگی وجود دارد و وقتی حیاط خلوت برای 
خودش هم باشد، تعارض منافع به وجود می آید.

در  پاسخگویی  نــظــام  آن  در  ضعف  دلیلش 
آقــای وزیــر ذیــل شما  که مثًا  حــوزه اقتصاد اســت 
که 9 شرکت  زیان ده هستند.  10 شرکت وجود دارد 
من  مــی گــویــد  وزیـــر  بــدهــیــد!  پــس  جـــواب  بیایید 
اینکه  کنم.  نظارت  و  سیاست گذاری  می خواهم 
کار تصدی گری است. قانون هم به من اجازه داده 
پس  بدهم،  اهلش  به  و  شوم  خاص  شرش  از  که 

این  می بینید  شما  اما  می کنم؛  را  کار  این  سریع تر 
چسبندگی وجود دارد.

به برسیم راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
سیاستها تحقق آیــا اینکه مهم نکته راهــکــار؛
یک بهعنوان درصــد 25 اینکه نیست؟ دشــوار
گرفتهبشود،آنهمدردورهچهار هدفدرنظر
اآلن راهکار آیا اســت؟ ممکن امــری ساله، پنج

بازنگریدرسیاستهانیست؟
۲5 درصد نقطه بهینه است؛ اما اینکه آیا این 
روز  از  می گویم  مــن  نــه؛  یــا  هست  دستیابی  قابل 
بخش  سهم  که   44 اصــل  کلی  سیاست های  اول 
تعاون بین پنج تا هفت درصد بود و اآلن شش تا 
گفتند 80 درصد اقتصاد دولتی  هشت است، بعد 
کاسیک  است و دولت باید بیاید بر اساس وظایف 
گر  ا خــودش، مثًا روی ۲0- 30 درصــد، آن طوری 
کنید سهم ۲5 درصد سهم زیادی برای یکی  نگاه 
چرا  اینکه  اما  نبوده،  اقتصاد  اصلی  بخش های  از 
می گویم  اواًل  من  کنید  باید  کار  چه  و  است  نشده 
و  کلی  سیاست های  و   44 اصل  اجــرای  قانون  به 
بین  در  باید  مــوضــوع  ایــن  باشیم.  پایبند  قــانــون 
آقا  حضرت  که  همان طور  بیفتد،  اتفاق  کــارگــزاران 
ایشان  که  ــاوری  ب آن  کــردنــد،  ــاره  اش سخنرانی  در 
کشور هم این باور را داشته  دارند مجموعه اجرایی 
باشد. این ها در اینکه این موضوع اجرا نشود تضاد 
گر پاسخگویی وجود داشته باشد  منافع دارند؛ اما ا

گونه دیگری خواهد بود. وضعیت به 

نباید انتظار داشت با آورده شخصی جهشی 
در اقتصاد انجام شود

انجام دادیم برای بحث تأمین  ما مطالعه ای 
از  شما  مالی  تأمین  که  تعاونی  شرکت های  مالی 
دادند  جواب  درصد   50 بر  بالغ  است.  طریقی  چه 
فعالیت های  یــا  ــردش،  گـ بـــرای ســرمــایــه در  مــا  کــه 
داریم.  تکیه  آورده شخصی  بر  فقط  توسعه ای مان 
نباید  شما  دارد.  محدودیت  شخصی  آورده  ایــن 

انتظار داشته باشید با این آورده شخصی جهشی 
در اقتصاد اتفاق بیفتد. مثًا در صنعت برق، باید 
کمک  بانک، تأمین مالی خارجی، بازار سرمایه به 
کارهای  شوند  توانمند  شرکت ها  ایــن  که  بیایند 
توانمندسازی  بحث  در  این  بدهند.  انجام  بزرگی 
شرکت های تعاونی در قانون هم اشاره شده است. 
گفته از محل  که  ابزارهایی هم مثل ماده ۲9 قانون 
در  شـــود.  داده  ایــن هــا  بـــرای  بخشی  گـــذاری هـــا  وا
توسعه  »بانک  اسم  به  بانکی  هم  موضوع  همین 
که بانک توسعه ای  گرفتند  تعاون« برایمان در نظر 
است؛ بانک توسعه ای با بانک تجاری خیلی فرق 
می کند. در همه جای دنیا بانک توسعه ای از محل 
خ های ترجیحی  کمک می کند با نر که دولت  پولی 
به مردم وام می دهد. این بانک توسعه تعاون اما 
دقیقًا مثل بانک های تجاری با ما برخورد می کند، 
بانک های  کــه  را مــی دهــد  هــمــان درصـــد ســـودی 
تجاری می دهند؛ یعنی اصًا انگارنه انگار یک بانک 
کمک به این  توسعه ای و دولتی است! یعنی برای 

شرکت ها اتفاقی نیفتاده است.
شرکت ها  اینکه  و  رقابت پذیری  مــوضــوع  در 
کنند،  پیدا  ورود  مختلف  پــروژه هــای  در  بتوانند 
ــنــون رقــابــت پــذیــری نــیــســت. مــا واقــعــًا تـــوان و  ک ا
اعتقاد  به  نداریم.  را  خصولتی ها  با  رقابت  ظرفیت 
سیاست های  در  کــه  ابـــزاری  چند  همین  گــر  ا مــن 
کلی و قانون بود اجرا شود تغییر ایجاد خواهد شد. 
با مجلس  که  ارتباطی  به همین دلیل همیشه در 
قانون  اینکه  جــای  بــه  شما  گفته ایم  داشــتــه ایــم 
تقویت  را  نظارتتان  بنویسید،  مــا  ــرای  ب جــدیــدی 

کنید.
گــر مــا روی موضوع  کــه ا اعــتــقــادم ایــن اســت 
اجرای قانون متمرکز شویم، شاید باالی 80 درصد 
که وجود  آن هدف گذاری ها محقق  شود، هرچند 
گیر قانونی تردیدناپذیر است؛ اما اآلن غالب مشکل 
که آنچه مصوب شده اجرا نمی شود و  ما این است 

که داریم. این مصیبتی است 


