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رویاآس�مانی

عضوکمیسيوناقتصادیمجلس
شورایاسالمیتشریحکرد

اما و
اگرهای
خصوصی
سازی
به سبک
ایرانی
خصوصیس��ازی هدفمن��د و هوش��مند ب��رای رش��د و توس��عه اقتص��ادی ه��ر کش��وری ،ی��ک رضورت اجتنابناپذی��ر اس��ت و بای��د رسلوح��ه اه��داف ،مح��ور
راهربده��ا و طر حه��ای برنامهری��زی اقتص��ادی و توس��عه ق��رار گی��رد .خصوصیس��ازی ش��امل واگ��ذاری فعالیته��ای تولی��دی و تصد یگرایان��ه دول��ت ب��ه
بخشهای غیردولتی با هدف افزایش کیفیت و کاهش هزینهها و قیمت متامشده است که بايد اصول رقابت و شفافیت در آن رعایت شود،
راهکاره��ای اساس��ی و زیربنای��ی آن در جامع��ه نهادین��ه گ��ردد و رش��د و تعال��ی اقتص��اد کش��ور را در بخشه��ای مختل��ف اقتص��ادی و اجتامع��ی
مهیا سازد.
«محم��د حس��ن ن��ژاد» ،مناین��ده م��ردم مرن��د و جلف��ا در
مجل��س ش��ورای اس�لامی ک��ه پي��ش از اي��ن نی��ز مدیرعام��ل
کارگ��زاریرضویب��ود،درگفتوگ��وباماهنامهب��ورسبهتحلیل
روندخصوصیسازیدرایرانپرداختهاست.
نظ��ر ش�ما درب��اره فرآين��د خصوصیس��ازی در کش��ور
چیست؟
بهنظ��رمناص��لخصوصیس��ازیبرنام��هایبس��یارخوب
بود .اینکه اقتصاد از دس��ت دول��ت خارج و به م��ردم هدیه داده
ش��د،اتف��اقمیمونی ب��ودکه درس��ایهابالغی��هاص��ل 44قانون
24

تیر ماه 1392

اساسیبهرسعتاجراییشد.
بررس��یهايبهعملآمدهنش��انم یدهدهم��ه اقتصادهاو
کش��ورهات�لاشمیکنن��دهزینهه��ایتولی��دکاالراب��هحداقل
برس��انندوکاه��شدهن��د.ه��دفازواگ��ذاریگس�تردهوقابل
توج��هبخشهایدولت��یبهخصوصی،خ��ارجازافزای��شکارآیی
رشکته��ای دولت��ی ،برداش�تن گامهای بلن��د در اقتص��اد ملی و
عدالتمحوریاست.
روش��ناس��تکهباای��نن��گاهاقتص��ادی،واگذاریه��ابراي
جابهجای��یتوان،فرصتوق��درتدولتصورتمیگی��رد.اتفاقا
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این نوع هدفگ��ذاری در منونهه��ای موفق خصوصیس��ازی در
اقتصاده��ایپیرشفتهوتوس��عهیافتهقابلرویتاس��ت.کش��ور
م��اهمدراینراس��تاعملک��ردهوازقافل هکش��ورهایپیرشفتهو
موفقدرجهانامروزعقبمناندهاست.
ب��ا توج��ه ب��ه رون��د اجرای��ی ش��دن خصوصیس��ازی از
س��ال  84تاکن��ون ،ارزیاب��ی ش�ما از نح��وه واگذاریه��ا
چیست؟
ب��رایرس��یدنب��هقلهه��ایپیرشف��توتوس��ع هاقتصادی،
جهانیس��ازی ،آزادس��ازی تج��ارت و رسمایهگذاریه��ای مل��ی،

گفت و گو

دولته��ا در رسارس جه��ان ،مس��یر خصوصیس��ازی بنگاههای
دولت��ی را پیش گرفتند ت��ا بهرت بتوانند در برابر فش��ارهای ناش��ی
ازرقاب��تپای��داریکنن��د.همچننيمنابعبیش�تریب��رایاجرای
برنامههای اجتامع��ی و اقتصادی خود در اختیار داش��ته باش��ند؛
امارون��دواگذاریهادرکش��ورهایمختلف،متف��اوتبود.آنچه
منطقیاس��ترعايتاعت��دالدرایندورهگ��ذارازاقتصاددولتی
به اقتص��اد خصوصی اس��ت .در کش��ور م��ا خصوصیس��ازی در
دورهگذارخوداعتدالرارعایتکرد.
دیدگاهه��ای متفاوت��ی در م��ورد موف��ق ب��ودن ی��ا
نب��ودن برنام��ه خصوص��ی س��ازی وج��ود دارد.گروه��ی
معتق��د ب��ه شکس��ت و گروه��ی ب��ه موفقی��ت نس��بی ب��اور
دارند.بهنظرشامکدامدیدگاهمنطقیتراست؟
هرچندبرخیمعتقدندکش��ورمانتوانس��تخصوصیسازی
واقع��یرااج��راکندودلی��لآنهموج��ودواجرایطرح��یبهنام
س��هامعدالتبودك��هباورودس��هامعدال��تبهب��ازاررسمایهو
امکان معامله این برگهها ،بخش��ی از مش��کالت برط��رف خواهد
ش��د .عالوه ب��ر اینها ،گروه��ی دیگر نی��ز معتقدن��د در جریان
خصوصیس��ازی ،مالکیته��ا واگ��ذار ش��د؛ ام��ا مدیریته��ا
خصوص��ی نش��د .در ای��ن رابطه ه��م بای��د گفت همی��ن نیمه
خصوصیش��دنهمباعثبهبودعملکردرشکتهاش��دهاس��ت؛
چراک��هرشکته��اباورودب��هبازاررسمایهش��فافميش��وندوبا
اراي��هگزارشه��ایدورهایباش��فافیتبیش�تریعملی��اتخود
راادام��همیدهن��د.مردمع��ادیهمس��هامدارای��نرشکتهای
بزرگدولتیشدند.
آی��اب��ابورس��یش��دنپرتف��ویس��هامعدال��تمیت��وان
بهشفافیتوکاراییاینپرتفویخوشبینبود؟
س��هام عدال��ت ب��ه م��رور زم��ان و ب��ا ورود رشکته��ای
رسمایهگ��ذاریس��هامعدال��تب��هفراب��ورسبرط��رفخواه��د
ش��د؛چراکهب��اپذیرشای��نرشکته��ادربازاررسمای��همدیریت
آنه��انیزبای��دکامالخصوصیش��ودودیگرمناین��دهدولتجزو
اعضایهیاتمدیرهنخواهدبود.
مش�تریان اصل��ی س��هام رشک��ت ه��ای دولت��ی
نهاده��ای عموم��ی غی��ر دولت��ی هس��تند ک��ه ب��ا ات��کا ب��ه
نقدینگیش��ان ،گ��وی رقاب��ت را در عرضهه��ای اص��ل  44از
بخ��شه��ایدیگ��راقتص��ادربودهاند.حض��ورای��ننهاده��اتا
چهحدتوانستهبهنفعورضرخصوصیسازیباشد؟
زمان��یکهموض��وعخصوصیس��ازیدربازاررسمایهکش��ور
م��امطرحش��د،ما ب��ا ب��ازاریکوچ��کمواج��ه بودی��موبخش
خصوص��ی قدرمتن��دی نداش��تیم ت��ا بتوان��د در عرضهه��ای
خصوصیس��ازی رقابت کن��د .در ای��ن رشایط بود ک��ه نهادهایی
مث��لتامیناجتامع��یوصندوقه��ایبازنشس��تگیواردعرصه
رقابت ش��دند .اما قضیه دومی که خصوصیس��ازی را با ش��بهاتی
در کش��ور م��ا مواج��ه ک��رد ،متل��ک 20درصدی س��هام توس��ط
دولتب��ود.طبققان��ون 20درصده��مدراختیارس��هامعدالت
ق��رارمیگرفتکهآنهمبهنوع��یدراختیاردولتب��ود.درکنار
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اینه��ام��واردیمث��لرددی��ونوحض��وررسمایهگذاران��یمثل
تامی��ن اجتامع��ی اماواگرهای��ی را در خصوصیس��ازی کش��ور
ما ایج��ادکرد .برهمین اس��اس ه��م مقوله واگ��ذاری مالکیت به
تنهاییوبدونمدیریتمطرحشد.
رق��م ب��االی رد دی��ون ب��ه نهاده��ای طلب��کار انتق��اد
همیش��گی ب��ه روی��ه خصوص��ی س��ازی اس��ت.به نظ��ر
ش�ماآی��ام��یت��وانروشفعل��یراب��ارویک��ردیدیگ��ر
اجراییکرد؟
ببینی��دوقت��یدول��تبدهکاراس��ت،بای��دبدهیخ��ودرا
پرداخت کن��د .البته بهرت ب��ود که دولت س��هام خ��ود را به فروش
برس��اندوبدهیخ��ودراب��هص��ورتنقدینگیبهنه��ادطلبکار
پرداخ��تکن��د؛هرچندطبققان��وندول��تدرابتداس��هامرادر
بورس عرض��ه میکن��د و درصورتیکه خری��داری وجود نداش��ته
باش��د ،س��هام بلوکی را بابت رد دیون ب��ه نهاد طلب��کار میدهد؛
اما اگر س��هم به ف��روش برس��د ،وج��ه آن بهعنوان طل��ب دولت
پرداخ��ت خواه��د ش��د .در ای��ن روش خصوصیس��ازی بخ��ش
قابل توجه��ی از بده��ی دول��ت در قالب س��هام واگذار ش��د؛ اما
اگ��ربدهیدول��تبهصورتنق��دیواگذارش��ود،قطع��ابهرتاز
واگذاریسهاماست.
مجری��ان خصوص��ی س��ازی هم��واره از مقاوم��ت مدی��ران
رشک��ت ه��ای مش��مول واگ��ذاری س��خن میگویند.تاچ��ه
ح��دای��نمقاوم��ته��اتوانس��تهب��ررون��دخصوصیس��ازی
تاثیرگذارباشد؟
بهط��ور قط��ع در هم��ه ج��ای دنی��ا در برابر کوچک ش��دن
دول��ت مقاومتهایی میش��ود و این طبیعی اس��ت ک��ه برخی
دربدنهدولتهمدراینخصوصمقاومتهاییداش��تهباش��ند.
بح��ثت��ورمنی��رویانس��انی،اش��تغال،درآمدزاییوکن�ترلدر
بخشه��ایاقتص��ادیب��ودک��هباع��ثمیش��دبرخ��یمدیران
دولت��ی در دورههای��ی از خصوصیس��ازی ب��ا مقاوم��ت ،باعث
کندشدناینفرآيندشوند.
آی��ا مش��خص اس��ت ای��ن مقاوم��ت کنن��دگان ،بیش�تر
در چ��ه گروهه��ا ی��ا رشک��ت ه��ای مش��مول واگ��ذاری
متمرکزشد هاند؟
در ای��ن خص��وص میتوانی��م ب��ه خصوصیس��ازی
در حوزههای��ی مث��ل نف��ت و پاالیش��گاهها و رشکته��ای
پرتوش��یمیاش��ارهکنیم.ی��کدورهایه��ممقاومتهاییبرای
خصوصیس��ازیبانکهاوجودداشت.خودروس��ازانهمباهزار
ویکترفندس��هامدولترانگهداش��تندواجازهخصوصیس��ازی
کام��لندادن��د.ام��امقاوم��تمح��رزدربرابرخصوصیس��ازی
را میت��وان در باش��گاههای اس��تقالل و پرس��پولیس دی��د ک��ه
سالهاس��ت س��ازمان خصوصیس��ازی تالش میکند ت��ا این دو
باش��گاهراواگ��ذارکند،ام��اامکانپذیرنیس��ت؛چراک��همدیران
دولت��یح��ارضدربدن��هورزشدربراب��رخصوصیس��ازیای��ن
باشگا ههامقاومتمیکنند.
در بررس��ی خصوصیس��ازی ای��ران ب��ا س��ایر کش��ورهای
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دنیا،چهتفاوتهاییوجوددارد؟
ب��رای توضی��ح ای��ن مس��ئله رضب املث��ل «ی��ا روم��ی روم
ی��ازنگ��یزن��گ» مص��داقپی��دامیکن��د.خصوصیس��ازیدر
بیش�ترکش��ورهایدنی��ابراس��اسهمی��نرضباملثلاجراش��د.
به ای��ن ترتیب ک��ه از ترکی��ب اقتصادی کام�لا دولتی ب��ه ترکیب
کام�لاخصوص��یرس��یدند؛ای��نتغیی��ریکب��ارهفرآين��دخويب
نب��ود.خصوصیس��ازیدرای��رانهرچندب��احض��ورگروههایی
با عنوان ش��بهدولتیها بحثها و ش��بهات زی��ادی را مطرح کرد.
ام��اباتوجهب��هاینکهبخشخصوصیدرکش��وریکهت��اامروزبا
اقتص��اددولت��یامورخ��ودراگذران��ده ،خیلیقدرمتندنیس��ت،
بهرت اس��ت برای عب��ور از اقتص��اد دولت��ی به اقتص��اد خصوصی
دوره گذاری ،داش��ته باش��یم و بهص��ورت معت��دل و منطقی این
دورهراط��یکنی��م.ای��ناتفاقیاس��تک��هدرخصوصیس��ازی
کشورمادرحالرخدادناست.
بنابرای��ن ش�ما معتقدی��د ک��ه نهاده��ای ش��بهدولتی
نق��ش واس��ط را در گ��ذار از اقتص��اد دولت��ی ب��ه خصوص��ی
دارن��د و خیل��ی ه��م حضورش��ان در برنام��ه خصوص��ی
سازیبدنبوده؟
دره��رص��ورتدرآندورانک��هخصوصیس��ازیب��هط��ور
ج��دی در ح��ال اج��را ب��ود ،بخ��ش خصوص��ی قدرمتن��د وجود
نداش��ت .هرچن��د برخ��ی میگوین��د بخ��ش خصوص��ی آم��د،
ام��ا اج��ازه ورود ندادن��د .م��ن در آن دوران مدی��ر عام��ل ی��ک
رشک��ت کارگ��زاری در ب��ورس ب��ودم و از نزدی��ک در جری��ان
خصوصیس��ازی قرار داش��تم .بهج��ز دو واگ��ذاری مخاب��رات و
ف��والد خوزس��تان ،در هیچک��دام از واگذاریه��ا و رقابته��ای
خصوصیس��ازی ،بخش خصوص��ی واقعی توان حضور نداش��ت؛
ام��افرآيندخصوصیس��ازیدرکش��ورماکامالمنطقیاس��ت.به
ای��ن ترتی��ب ک��ه رشکته��ای حاکمیت��ی از غیرحاکمیت��ی جدا
ش��دند .بخش کنرتل��ی و نظارتی که بخش��ی حس��اس اس��ت ،در
اختیاردولتقرارگرفتومابقیواگذارشد.
آی��ا خصوص��ی س��ازی میتوان��د ب��ه عن��وان اهرم��ی ب��رای
توسعهوافزایشکاراییدراقتصادایرانتلقیشود؟
درجری��انخصوصیس��ازی،ام��کانهمگانیش��دناقتصاد
با مش��ارکت م��ردم در فعالیتهای اقتص��ادی به گس�تردهترین
ش��کل ممک��ن فراه��م میش��ود .اگ��ر موان��ع و دش��واریهای
موجود ب��ر رس راه ترسیع روند خصوصیس��ازی برداش��ته ش��ود
و دس��تگاههای مربوطه بتوانند موان��ع را شناس��ایی و رفع کنند،
ش خصوص��ی واقعی نی��ز در راس��تای رس��یدن ب��ه اهداف
بخ�� 
توس��عهای راحتت��ر ق��دم برم��یدارد .ب��ا درنظرگرف�تن مت��ام
جوانب،مش��کالتوموانعخصوصیسازیدرکش��وروباتقویت
و توس��ع ه بخش خصوص��ی که تنه��ا گزین�� ه پی��ش روی اقتصاد
ملی اس��ت ،میتوان توس��عه و پیرشفت اقتصاد کش��ور را انتظار
داش��ت .خصوصیس��ازی با ه��دف افزای��ش بازده��ی و عدالت
اجتامع��ی و اقتص��ادی در کش��ور اجرای��ی و منابع حاص��ل از آن
برايبسرتسازیبرایرشدوتوسع هاقتصادکشورهزینهشد.
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گروهی معتقدند
در جریان
خصوص یسازی،
مالکیتها واگذار
شد؛ اما مدیریتها
خصوصی نشد.
در این رابطه
باید گفت همین
نیمه خصوصی
شدن باعث بهبود
تها
عملکرد رشک 
شده است؛ چراکه
رشکتها با ورود به
بازار رسمایه شفاف
ميشوند

