ماهنامهي صنعت حمل و نقل – خانم زهرا ايرانشاهي

 .1برنامهي خصوصيسازي طبعاً با اين مشكلي كه شما ميگوييد روبرو است؛ يعني ،بخش دولتي در آغاز كار عالقهي
چنداني براي واگذاري نشان نميداد .طبعاً مدير موضوع خصوصيسازي مثل اسبسواري هست كه بايد از اسب پياده شود
و ناخودآگاه مقاومت ميكند .براي واگذارنكردن هم بهانههايي پيدا ميشود .همين االن هم مواجه هستيم با دولتياني كه
نگران از دستدادن حوزهي عمل و قدرت خود هستند .كم نيست تعداد بخشهاي دولتي در ايران كه چون مديران آنها
بر امر سياستگذاري مسلط نيستند و يك كار اجرايي مثل مسكن مهر را انجام ميدهند ،وقتي بخواهيد كار اجرايي را از
آنان بگيريد ،و احساس نگراني ميكنند ،و احساس بيكاري ميكنند ،احساس ميكنند كه كار الزم را ندارند .از اين نظر،
آن نگاه سلبي كه شما به آن اشاره داريد ،حاصل اين مسئله است كه خودشان را در اجرا برتر و قابلتر ميدانند .اينكه به
توانمندي بخش خصوصي اعتماد ندارند هم ميتواند درست باشد .حتي شايد بتوان متاسفانه گفت كه در حوزههاي زيادي
هم ،اين گمان آنان درست از آب درآمده .از يك طرف ،بخش خصوصي پايه سرمايهي بسيار ضعيفي دارد ،چون ما هنوز
خارجيها را درگير جريان خصوصيسازي كشور نكردهايم تا از پايه سرمايه قويتري جريان خصوصيسازي برخوردار
شود .اين البته خيلي عجيب است كه با حدود صد ميليارد دالر واگذاري ،جمهوري اسالمي ايران حتي نتوانسته دو ميليارد
دالر به خارجيها بفروشد .فروش به خارجيها شايد باعث ميشده اعتماد موردنظر دولت تا حدودي تأمين شود ،چه به
لحاظ سرمايه ،چه به لحاظ مهارتهاي نرم و مديريتي ،چه به لحاظ تكنولوژي .اين ميتوانسته بعضي از نگرانيهاي مورد
اشارهي شما را كاهش دهد .بنابراين ،يك بخش مسئله نبود سرمايه بوده ،و عامل دوم هم اينكه اعتماد نداريم بخش
خصوصي كارآمدي داشته باشيم .بهرهوري بسيار پايين محدود به بخش دولتي نيست ،در بخش خصوصي هم بهرهوري
پايين قابلتأييد است .هم بهرهوري در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي بسيار پايين است .بنابراين ،آن نگاه سلبي
كه شما در موردش صحبت ميكنيد ،و ميتوان گفت تا حدي درست هم بوده و با واقعيتهاي بيروني منطبق است ،به اين
عوامل برميگردد.
متقابالً بخش خصوصي هم به قابليت و صداقت بخش دولتي اعتماد ندارد و فكر ميكنم اين بياعتمادي در دولتهاي
آقاي احمدينژاد كامل شد ،وقتي ديدند در عرصهي سياسي چه آدمهايي برايشان خطر ايجاد شده و در عرصهي اقتصادي
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چه مشكالت و فسادهايي شكل گرفته .بنابراين سرمايهگذاران بخش خصوصي ايران به اين نتيجه ميرسند كه نميتوانند به
دولت براي حمايت و امنيت سرمايه خود اعتماد كنند .اينجاست كه متأسفانه با پديدهي بسيار نامناسبي در اقتصاد كشور
روبرو شديم كه به لحاظ اين بياعتمادي ،تشكيل سرمايه در كشور رخ نميدهد؛ در اين وضعيت سرمايه جمع نميشود.
آنهايي كه پولهاي نامناسب و غيرمشروع دارند از كشور خارج ميكنند و عمدتاً هم آن پولها را در خارج از دست
ميدهند ،چون دانش مديريت پول ندارند .آنهايي هم كه پولهايي مشروع دارند و در حوزههاي مناسب توليد و كسب
كار ميكنند ،به لحاظ بياعتمادي و عدمامنيت همواره ترجيح ميدهند حداقل بخشي از پولشان را در خارج نگاه دارند؛
حداقل سودشان را در خارج نگهداري كنند يا به لحاظ بعضي مشكالت فرهنگي ،بعضي اعضاي خانواده در خارج
ميمانند .حاال اگر به اين تصوير اضافه كنيم نخبگان جواني را كه 000ر 5نفر باالي كنكور هستند و بخش قابلمالحظهاي
از ايشان هم از كشور خارج ميشوند ،آن موقع ميتوانيم اين سؤال را طرح كنيم :پس توسعه چگونه بايد اتفاق بيفتد؟ در
شرايطي كه پول ميرود ،مغز ميرود ،تشكيل سرمايه صورت نميگيرد و ثروت جمع نميشود؛ چگونه توسعه بايد رخ
دهد؟ چنين است كه ميبينيم از سال  86به بعد ،به طور دائمي درآمد سرانه كاهش پيدا كرده و طبقهي متوسط تضعيف
شده است .اينرو فكر ميكنم اين عبارت در سؤال شما كه به «نگاه سلبي بخش خصوصي به دولت» اشاره داريد ،در
حوزهي امنيت سرمايه شرايط ناپايداري را ايجاد كرده است .در چنين شرايطي ،نميتوان توقع داشت بخش خصوصي نقش
بسزايي در اقتصاد ايفا كند .البته ،بودجه جاري امسال كشور نشان ميدهد كه نقش دولت هم در اقتصاد ايران بسيار ضعيف
شده ،چرا كه دولت فقط حولوحوش  %15كل مصارف در اقتصاد كشور را برعهده دارد .اين رقم مثالً در آلمان حدود 50
درصد است .پس اين سؤال مطرح ميشود اگر بخش دولتي هم اين همه ضعيف شده ،پس منابع در اختيار كيست؟
اينجاست كه طرح بحث نهادهاي عمومي غيردولتي و به اصطالح مجموعههاي خصولتي معنا پيدا ميكند .مشكل اساسي
آنها اين است كه از وجوه عمومي ( )public fundsاستفاده ميكنند ،اما به هيچ وجه پاسخگو و متعهد در قبال هيچ
مقام ناظري نيستند.
 .2من براي برنامهي خصوصيسازي ايران ترجيح ميدهم از اصطالح «شكستخورده» استفاده نكنم و به اين بسنده كنم كه
بسيار مشكلدار است .شايد همين مشكالت است كه دولت يازدهم را ناچار كرده با تمام عالقهاي كه به خصوصيسازي
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دارد ،اين فرايند را متوقف كند .شايد مهم است اشاره كنيم كه بخش قابلمالحظهاي از خصوصيسازي در دورهي آقاي
احمدينژاد ،با تفسير جديدي از اصل  44قانون اساسي ممكن شد و با سرعت بسيار به مسيرهايي رفت كه شما از شكست
برنامهي خصوصيسازي صحبت ميكنيد :هم مشكالتي در چارچوب سهام عدالت پيدا شد (كه ميتوانست در صورت
اجراي صحيح برنامهي موفقي باشد)؛ هم هدف در ظاهر توزيعي دولت نهم و دهم در عمل اجرايي نشد؛ و هم عنصر
اساسي خصوصيسازي يعني ارتقاي بهرهوري و كيفيت و بهبود موقعيتهاي توليدي و بازشدن فضاي كسبوكار ،آزادي،
رقابت و شكلگيري بازارها واقعيت نيافت .خصوصيسازي كلمهاي بسيط و با محتواي گسترده است؛ الزاماتي دارد و وقتي
شرايط بازار بر آن حاكم نباشد ،صرف استفاده از فعل خصوصيسازي نميتواند ما را به خصوصيسازي واقعي برساند.
بههرحال ،مسئلهي اساسي شكلگيري مديريت غيرخصوصي در واحدهاي واگذارشده است .اگر اين بوقوع نپيوندند ،آن
خصوصيسازي از وضعيت دولتي قبلي هم بدتر است ،چرا كه اينجا ديگر آن نظارتهاي نصفه و نيمهي دولتي هم نيست.
بخشي از اين به عدمنظارت ،شفافسازي و عدم گزارشگري نهادهايي مثل صندوقهاي بازنشستگي برميگردد كه از
وجوه عمومي استفاده ميكنند ،اما در كنترل نيستند؛ مقام ناظر ندارند .هيچكس با صندوق بازنشستگي يا خيريه مخالف
نيست ،اما آنچه ميتواند موضوع مخالفت ميتواند باشد ،عدمشفافيت اين نهادها است كه از وجوه عمومي استفاده
ميكنند ،اما گزارشگري الزم را ندارند و به موقع اطالعات ارائه نميكنند .كساني كه آنها را اداره ميكنند و مديريت اين
نهادها را برعهده دارند ،در قبال كساني كه مالكان وجوه هستند ،مسئول نيستند .حاصل اين فرايند آن است كه
خصوصيسازي عمدتاً به تشكيل شركتهاي خصولتي انجاميده .اين مورد خاص باعث شده شما آن برنامه را همراه با
شكست تلقي كنيد .ما بايد بگوييم كه خصوصيسازي در ايران بهدرستي انجام نشده و بايد برنامههاي خصوصيسازي را
در چارچوب مناسبتري اداره كنيم ،اما كاربرد واژهي شكست شايد بهانه به دست كساني بدهد كه اصالً به
خصوصيسازي اعتقادي ندارد.
 .3در اين سؤال اشاره ميكنيد كه قانون خصوصيسازي و واگذاريها بدون رعايت اين ماده بوده ،يعني كاركنان دولت در
اين فرايند دخالت كردند .آنچه من از اين سؤال ميفهمم اين است كه سازمان خصوصيسازي طبق قانون مجوز واگذاري
دارد و وزارتخانهها نبايد اين شركتها را مستقيماً واگذار كنند .حال درك سؤالكننده اين بوده كه در سالهاي قبل در
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اين واگذاريها به شيوهاي عمل شده كه كارمندان دولت داراييها را به افراد خاص موردنظر خودشان دادهاند .به گمانم،
سؤال زياد به موضوع خصوصيسازي مربوط نيست؛ فكر هم نميكنم مشكل ما در اين عرصه اين بوده كه مثالً كاركنان
خصوصيسازي و يا كاركنان دولتي واحدها را به كساني دادهاند كه مدنظرشان بوده .احساس من اين است كه اين ترديد
قرين به واقعيت نيست.
 .4اين بيان كامالً درستي است كه توسعه را از ديدگاه برنامهي توسعهاي دنبال كنيم و خصوصيسازي هم يكي از مؤلفههاي
اصلي توسعه است .فكر ميكنم در چارچوب فعاليت دولت و با نظام انگيزشي دولتها و با ناديدهگرفتن فوايد مالكيت
فردي ،بههيچوجه خصوصيسازي براي توسعه نميتواند شكل بگيرد .اينكه چقدر برنامههاي خصوصيسازي را در بستر
توسعه ديدهايم ،چقدر برنامههاي واگذاري را متناسب با توسعه ديدهايم ،سؤال مطرح در اينجاست و سؤال شما ميخواهد
به آن مسئله پاسخ بدهد؛ بپرسد آيا برنامههاي خصوصيسازي در بستر برنامههاي توسعهاي كشور بوده يا نه .بايد به اجزا و
وجوه مختلف مسئله توجه كنيم تا بتوانيم جواب اين سؤال را بدهيم .يكي از اجزاي ميتواند اين پرسش باشد كه آيا در
برنامههاي توسعهاي واگذاريها ،آيندهي فعاليتهاي واگذارشده مدنظر قرار گرفته است؟ يا دولت ممكن است دوباره
اقداماتي را در حوزههايي شروع كرده كه قبالً آن حوزهها را واگذار كرده است؟ ترجيح آن است كه اگر دولت از
بخشهاي خاصي از اقتصاد خارج ميشود ،ديگر به طور كامل از آن بخشها خارج بشود و بحث رقابت بخش دولتي و
خصوصي در آن حوزه مطرح نباشد .شايد از اين ديدگاه ،غير از حوزهي بانك ،رعايتهاي بدي نشده باشد .مشخصاً در
مورد بانك ،با توجه به اتفاقاتي كه در اين زمينه افتاده ،بنده امروز نسبت به بانكهاي خصوصي خيلي منتقد هستم؛ حفظ
بانكهاي دولتي و عدمواگذاري باقيماندهي بانكها را هم با توجه به عملكرد بخش خصوصي در اين عرصه ،اتفاق
ناميموني نميبينم و در ساير رشتهها به هر حال نميبينم دولت اقدامات جديدي را شروع كرده باشد كه با حوزهي
واگذاريها مغاير باشد ،مثالً خودش پتروشيمي راهاندازي كرده باشد .منع قانوني در اين حوزهها نسبتاً سفتوسخت است.
وجه ديگري از بحث توسعه به اجزاي تشكيلدهندهي نرخ رشد ،اقتصادي برميگردد .در برنامههاي تحقق رشد اقتصادي
ديدهايم كه همواره توقع ميرود يك تا چند درصد رشد حاصل افزايش بهرهوري باشد و نه حاصل سرمايهگذاري بيشتر.
شايد در اين عرصه بتوانيم بگوييم برنامهي خصوصيسازي با برنامهي توسعه كشور در يك راستا نبودهاند .برنامههاي
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توسعه خواستار اين بودهاند كه بخشي از رشد اقتصادي از طريق افزايش بهرهوري صورت بگيرند ،اما برنامههاي
خصوصيسازي در عمل به افزايش بهرهوري نيجاميده و بدتر اينكه در بعضي از حوزهها ،برنامههاي خصوصيسازي باعث
سرمايهگذاري جديد هم نشده .مثالً در حوزهي وزارت راه و شهرسازي ،واگذاري آسمان به تأمين اجتماعي به
سرمايهگذاري جديد نيجاميده ،يا واگذاري راهآهن به رجا ،باعث سرمايهگذاري قابلمالحظهاي در حوزهي حملونقل
ريلي نشده است .اين آن موضوعي است كه وزراء را خيلي نگران ميكند .نگرانند از اينكه دائماً بايد در حوزههاي
خصوصيسازي شده ،بخش خصوصي را دائماً حمايت كنند .در بعضي از رشتهها ،اين حمايت غيرمستقيم صورت گرفته
است ،مثالً در حوزهي برق اين حمايت با خريد تضميني ،صورت گرفته .مشكل اين است كه دولت منابعي براي پرداخت
بيشتر ندارد و رشتهي برق در مثال ما از اين بابت رنج ميبرد و گرفتاريهاي جديدي برايش ايجاد شده است .به هرحال به
طور كلي ميشود گفت ناهماهنگيهاي بسياري بين برنامههاي خصوصيسازي و برنامههاي توسعهي اقتصادي وجود دارد.
شايد بتوان گفت ما در برنامههاي توسعه ،در ارتباط با مسئله خصوصيسازي مشكل عدمتوجه به بخشهايي را داريم كه
توان تجاريشدن دارند .بنابراين ،اگر در آينده از اين دريچه طرحهاي عمراني را تعريف بكنيم ،شايد موفقيت بيشتر باشد.
تعريف طرحهاي عمراني موضوعي است كه اينجا ميتواند با اهداف خصوصيسازي مغاير باشد .طرحهاي عمراني چه نوع
طرحي است؟ اين تعريف از  40سال پيش تا امروز نبايد ثابت باقي بماند .طرح عمراني آن طرحي است كه پيادهكردن
برنامهي تجاريسازي رويش مشكل است .بنابراين ،خيلي از حوزههاي فعاليت بوده كه در گذشتهها طرح عمراني و كاالي
عمومي تلقي ميشده ،اما امروز ديگر كاالي عمومي نيست؛ مثل صداوسيما ،مثل بسياري از راهها ،مثل برق ،مثل صنعت
گاز .اينها در گذشتهها توسط دولتها انجام ميشده ،چون چارچوب تجاريسازي را نميشد روي آنها سوار كرد .اما
امروزه ميدانيم در خيلي از كشورها اينها  %100تجاريسازي شدهاند و در چارچوب خصوصيسازي ميگنجد و ديگر
طرح عمراني نيستند .پس اگر طرحهاي عمراني و طرحهاي توسعه كشور از اين ديد بازتعريف شوند ،آنگاه با برنامههاي
خصوصيسازي كشور انطباق بيشتري در آينده خواهند داشت.
 .5با توجه به اينكه برنامهي خصوصيسازي در طول ده سال گذشته با چالشهاي جدي روبرو بوده
است ،طرح سهام عدالت را در دل برنامههاي خصوصيسازي چگونه ارزيابي ميكنيد؟
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سهام عدالت از روز اول به عنوان برنامهي پوپوليستي ارائهشده و بنابراين هرگز با بحث كارايي و ادارهي واحدها و بنگاهها
تحت بررسي قرار نگرفت .آنهايي كه سهام عدالت به آنان تعلق گرفت ،به شيوهاي تعلق گرفت كه هيچگاه احساس
مالكيت نكردند؛ هيچوقت توان مديريت آن واحدها را نداشتند و در واقع اين طرح به سرنوشتي ختم ميشد كه بسياري از
قبل پيشبيني ميكردند كه آن سرنوشت مثبت نخواهد بود .از اينرو فكر ميكنم قضاوت ما در مورد سهام عدالت آن
است كه برنامهي شكستخوردهاي از قبيل ساير ميراثهايي است كه دولتهاي نهم و دهم براي دولت يازدهم باقي
گذاشتند و بهترين كاري كه با آن مي شود كرد اين است كه امسال اين سهام را بتوانيم با سرعتي به خود مردم واگذار كنيم
و در واقع ساختار آن را به ساختاري كه قابلاستفاده براي مردم باشد ،تبديل كنيم .هنوز بعضي از جزئيات سهام عدالت
نهايي نشده و اما آنچه مهمتر از هر چيز ديگر است اين كه اين سهام بتواند موقعيت مديريتي خود را پيدا كند و مثل گذشته
در محاق بيتصميمي در مجامع شركتها شد .بهعالوه ،مردماني كه سالهاي طوالني به آنان قول داده شده ،چكي دريافت
كنند ،و بهتدريج بتوانند از مزاياي سهام عدالت برخوردار باشند .بنابراين ،پيشنهاد من به دولت در اين زمينه آن است كه هر
چه زودتر سهام عدالت را از چارچوب موجود بيرون بكشد و مستقيماً سهام را به مردم بدهد و اجازه بدهد مردم معامله
كنند .بازار سرمايه ايران كموبيش االن توان آن را دارد كه اين سهام را در صورتي كه مردم عالقهمند به واگذاري آن
باشند جذب كند.
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