ایجاد تحول بزرگ در خصوصی سازی
محمود قامت

مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای سازمان خصوصی سازی

ابالغ سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران را که توسط مقام معظم رهبری در خرداد ماه  ۱۳۸۴ابالغ
گردیــد و متعاقــب آن قانــون اجــرای ایــن سیاســتها در تاریخ
 1386/11/08به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید میتوان
به جرأت بزرگترین رویداد و جهتگیری اقتصادی کشــور بعد از
انقالب تلقی کرد که همپای این سیاســتها تاکنون هیچ برنامه
و سندی نداشتهایم.
سیاســتهای مزبور که با نگاه به گذشته و وجود ظرفیتهای
باالیــی بــرای ایجاد تحــول در اقتصاد کشــور تنظیم و در دســتور
کار نظــام قــرار گرفــت اهداف بلندی مانند شــتاب بخشــیدن به
رشــد اقتصاد ملی ،گســترش مالکیت در ســطح عمــوم ،ارتقای
کارآیــی بنگاههای اقتصــادی و بهرهوری منابع مادی و انســانی،
رقابتپذیــری اقتصــادی ،کاهش بــار مالی و مدیریتــی دولتی و
غیره را مد نظر قرار داد.
متناظر با سیاستهای ابالغی قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل  ۴۴قانون اساســی نیز در فصول متعددی ســازوکار اجرایی
هــر یک از اهــداف مزبور را در قالب بخشهــای مختلف مربوط
بــه اجرای این تحــول اقتصادی ترســیم کرد یکــی از بخشهای
مربوط به این سیاســتها واگــذاری تصدیها و بنگاههای دولتی
به بخش غیردولتی بود که مقنن به خوبی ساز و کار و فرایندهای
مربــوط بــه ایــن مهــم را مشــخص و بــا ایجــاد ســاختارهای
حقوقــی مناســبی مانند شــورای عالی اجرای سیاســتهای کلی
اصــل  ،۴۴هیــأت واگــذاری ،هیــأت داوری حل اختالفات ناشــی
از واگذاریها ،تأمین شــیوههای مدنظر بــرای اجرای این برنامه
توســط مجریــان و دســتاندرکاران امــر خصوصیســازی را
مشــخص نمــود و دســتورالعملهای متعــددی در راســتای آن
بــه تصویب مراجع ذیربط رســید .لذا ازحیث تنظیم شــیوههای
اجرایی و دســتورالعملهای آن بیشــترین حجم کار کارشناســی
و تنظیــم گری توســط دولــت و نهــاد قانونگذاری بــرای موضوع
خصوصیســازی در کشــور انجــام شــد و مراتــب در دســتورکار
مجریان امر خصوصیسازی قرار گرفت.
ëëضرورت همایش:
متعاقــب اجرای این برنامه و مأموریــت که جزو اولویتهای
اقتصــادی مورد تأکیــد مقام معظــم رهبری بوده اســت و بارها
مســأله تأخیــر در اجــرای آن مورد انتقاد ایشــان قــرار گرفته بود
دغدغههــای مختلفــی در بــاب توفیق اجــرای آن در باب تحقق
اهداف مورد انتظار از واگذاریهای انجام شــده از یک طرف و از
طرف دیگر شفافیت و کیفیت اجرای آن مطرح شد که طرح این
موضوعــات و برخی پیشــامدهای دیگر در ایــن خصوص جریان
خصوصیسازی در کشور را دچار چالش و توقف کرد.

بنابراین در شــرایط فعلی خصوصیســازی و مســیر جدید،
هدف مــا از واگذاریها ارتقای بهــرهوری بنگاههای اقتصادی و
بهرهوری نیروی انسانی است.
در ایــن مســیر افزایــش ســهم بخــش خصوصــی و تعاونــی
مدنظــر قرار گرفته تا ســهم بخــش خصوصی از اقتصاد کشــور
ارتقــا یابــد ،هرچنــد کــه بایــد ســهم دولــت در امــر تصدیگری
اقتصاد کاهش یابد.
ایــن منطق ما را واداشــت تا یک ســازماندهی مجدد در امر
مهــم خصوصیســازی ترتیــب دهیــم تا در ایــن راســتا دارایی
کنونی دولت مولدتر شود.
به نظر میرســد مــا در الگوبــرداری از الگوهــای بینالمللی

متعاقب اجرای این برنامه و مأموریت
که جزو اولویتهای اقتصادی مورد تأکید
مقام معظم رهبری بوده است و بارها
مسأله تأخیر در اجرای آن مورد انتقاد
ایشان قرار گرفته بود دغدغههای مختلفی
در باب توفیق اجرای آن در باب تحقق
اهداف مورد انتظار از واگذاریهای انجام
شده از یک طرف و از طرف دیگر شفافیت
و کیفیت اجرای آن مطرح شد که طرح این
موضوعات و برخی پیشامدهای دیگر در
این خصوص جریان خصوصیسازی در
کشور را دچار چالش و توقف کرد

همایــش و رویداد بینالمللی خصوصیســازی در اقتصاد ایران
مورد توجه و نظر مدیران قرار گرفت تا در قالب آن بتوان با گرد
هم آوردن نخبــگان بخشهای مختلف در فرایندهای متعدد و
پیچیده خصوصیســازی و صاحبنظران ،ذینفعــان ،منتقدین و
عالقهمندان خصوصیسازی در کشور همه این چالشها در باب
نتایج حاصل و دیدگاههای مطرح شده را بررسی و مبتنی بر این
تضارب آرا به قضاوت روشنی از حقیقت دست یافت تا عالوه بر
اصالح دیدگاهها و نزدیــک کردن نظرات به همدیگر به بهترین
وجــه روشهــا و شــیوههای خصوصیســازی را آسیبشناســی و
اصــاح کرد تا این تجربــه گرانبها و طوالنیمــدت بتواند به مدد
و دانــش و تجــارب صاحبنظــران و اســتفاده از تجــارب روز دنیــا
چراغ راه آینده و مســیر حرکت درســت برای تحقق اهداف بلند
خصوصیسازی که تنها راه نجات اقتصاد ایران است قرار گیرد.
در قالب ایــن رویداد بخشها و پنلهای تخصصی متعددی
از ماهها قبل شــروع به کار کرده اســت و با برگزاری این پنلهای
تخصصــی مســائل و چالشهــای گوناگــون مدنظــر منتقدیــن
و دســتگاههای نظارتــی و نخبــگان مــورد بررســی و واکاوی قــرار
گرفتــه و در طول برگزاری همایش نیز این پنلها و نشســتهای
تخصصــی مســائل مدنظر را تحلیــل و پــردازش مینمایند تا با
تنظیــم این مجموعه مهم بتوانیم با اطمینــان کافی از دریافت
نظرات مختلف برنامه اصالحی و مسیر آینده را تنظیم نماییم.
مأموریــت دیگــر ایــن رویــداد و همایــش مســأله آگاهســازی
و اطالعرســانی ایــن سیاســت مهــم نظــام بــه عمــوم مــردم و
نخبگان جامعه اســت تا عالوه بر آشــنایی بیشتر با جوانب کار و
ضرورتهای اجرای سیاســتهای مزبور مسأله خصوصیسازی
کــه نگاه منفی بر آن غالب شــده اســت برعکس بــه یک مطالبه
عمومــی و نخبــگان تبدیل شــود در بخش کارکردهــای همایش
مــوارد متعــدد دیگــری را میتــوان بیان کــرد کــه مهمترین آنها
فرصت تضارب آرا و شناسایی بهترین فرصتها و روشهای کار
و نیز اطالعرسانی و آگاهسازی است که با توجه به پیچیدگیهای
فــراوان در فرایندهــای خصوصیســازی از شناســایی مــوارد
مشمول واگذاری تا آمادهســازی ،قیمتگذاری ،عرضه ،قرارداد
واگــذاری ،نظــارت بعد از واگــذاری ،حمایتهــا و غیره ضرورت
اطالعرســانی و آگاهسازی کامالً مشخص و روشن میشود تا این
برنامه بتواند به قضاوت درســت امر خصوصیسازی نزد عموم
و نخبــگان کمــک کند لذا چنانچــه این همایش و رویــداد بتواند
ایــن نقصها را جبران کنــد یکی از بزرگترین نقایص موضوع و
چالشهای امر برطرف خواهد شــد ،امیدواریــم با این اقدام که
هرچند دیرهنگام انجام شــده اســت و باید از همــان ابتدای امر
خصوصیسازی مبحث آگاهسازی صورت میگرفت ،بتوانیم در
جهــت رفع دغدغهها و آســیبهای آن به انجــام این مأموریت
حیاتی برای اقتصاد کشور که بزرگترین راه و کار تحول در اقتصاد
کشور میباشد کمک کرده باشیم.

حجم عظیم انتقادات و مباحث مطرح شده در سطح جامعه
و دســتگاههای نظارتــی در خصوص برنامه خصوصیســازی در
کشــور و اهمیــت و ضــرورت اجرای ایــن برنامه و هدایــت آن به
مســیر اهــداف ترســیمی از تنظیــم سیاســتهای کلــی اصل ۴۴
که یــک ضرورت حیاتی برای جامعه و اقتصاد کشــور محســوب
میشــود لزوم چاره اندیشــی و واکاوی موضــوع و نقدهای وارده
را دو چنــدان کــرد تــا بتــوان بــا یــک بررســی جامــع و منصفانــه
هــم بــه قضاوتهای بعضــاً ناشــیانه و به دور از واقعیت پاســخ
داد و هــم در مــوارد انحــراف از اهــداف بتوان مبتنی بــر تجارت
حاصــل مســیر را اصــاح و تحقــق اهداف مــورد نظــر را پیگیری
کرد .مجموع این مســائل باعث شــد تــا در دوره مدیریت جدید
ســازمان و با شــروع دولت جناب آقای دکتر رئیســی به درســتی
و هوشــمندانه مســأله بررســی این موضوعات در دستور کار قرار
گیــرد و در این راســتا شــیوههای متعددی بــرای انجــام بازبینی
و موشــکافی مــورد مطالعــه واقع شــد کــه از جملــه آن برگزاری

گاهی اوقات موارد را به درستی برداشت نکردهایم که به دنبال
آن هم دچار اشــکال شدهایم اما در حال حاضر هدف ما ازاین
همایــش ،یــک مطالعه تطبیقی بســیار مؤثر بوده تــا ببینم در
دنیا در زمینه خصوصیسازی چه تجربیات مهمی انجام شده
و یک معیار درســت و متناســب با بوم کشور انتخاب کنیم و آن
را به اقتضای اقتصاد کشــور داللت دهیم و با مدیریت درســت
در کشور اثر مؤثر داشته باشیم.
مطالعــه تجربیــات دنیــا در زمینه خصوصیســازی یک امر
بدیهــی اســت و هر کشــوری که در ایــن زمینه خــوب عملکرده
مــا میتوانیــم آن مــوارد را مطالعه کــرده و روندهــا و رویههای
اثرگذار آنها را بینیم به شــرطی که مدیریت مرتبط با بوم خود

داشته باشیم.
ســازمان خصوصیسازی برای اولین بار در حوزه واگذاریها
یــک تقویــم واگــذاری دارد و در این راســتا هــم رویکردها و هم
مسیر اقدام برای بنگاهها مشخص است.
در گذشته سازمان آنچه مشخص شده حتی رویکرد سازمان
در یک ســال آتی وجود نداشــت در حالی که االن ما یک تقویم
داریم.
نداشــتن همین تقویم آســیب عمدهای بــوده و حتی برخی
از واگذاریهــا بــه صورت مطالعه شــده نبوده کــه همین آفات
بســیاری داشــته اســت و این واگذاریهــا به بنگاهــاه ضربه زده
است.
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