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 دکتر مهدي بهکیش

مطالبه عمده بخش خصوصی از دولت دوازدهم روز گذشته در همین نشریه منتشر  10
شد. نحوه ارائه مطالبات نشان از پشتوانه قوي کارشناسی و همچنین تجربی بخش 

خواهی نبود، برعکس صحبت از خصوصی داشت. در این مطالبات صحبتی از رانت
 .ر و بهتر و ایجاد اشتغالشفافیت بود و چگونگی هموار کردن راه براي تولید بیشت

  

گرفت و شاید به مهري نیز قرار میدانست و البته مورد بیهاي طوالنی خود را وابسته به دولت میبخش خصوصی براي دهه
 .ها اعتقادي به بخش خصوصی نداشتندهمین دلیل تا به حال توان و قدرت الزم را پیدا نکرده است؛ زیرا دولت

کند که شفافیت محور اصلی آن است. یعنی بخش خصوصی به خصوصی صحبت از اصالح ساختارها می ولی در این بیانیه بخش
وري و رقابت ببیند و این تحول شایسته جویی، منافع خود را در افزایش بهرهآن بلوغ رسیده است که به جاي تکیه بر رانت

که بخش خصوصی عزم بر ارتقاي خود و تولیداتی دارد که  دهدهمزمان با انتخاب آقاي دکتر روحانی پیام مثبتی به بازارها می
 .بتواند در یک اقتصاد رقابتی از خود دفاع کند. همچنان که دولت جدید با همین نگرش، راي مردم را گرفته است

ک یک از آنان درخواست کمشود در هیچگانه در بیانیه پارلمان بخش خصوصی توجه کنیم، مالحظه میاگر به محورهاي ده
اده هاي کشور استفکند اگر شرایط اصالح شود، بخش خصوصی قادر است از مزیتشود، بلکه برعکس پیشنهاد میمطرح نمی

 .کند و کاال و خدمت رقابتی تحویل جامعه دهد و در نتیجه صادرات کشور را رونق بخشد و زمینه گسترش اشتغال را فراهم آورد

تر اي روشنبلوغ سیاسی جامعه که در جمعه گذشته به نمایش گذاشته شد، نوید آیندهتغییر نگرش فعاالن اقتصادي همزمان با 
دهد که البته مسوولیت دولت دوازدهم را نیز دوچندان خواهد کرد؛ بنابراین دولت براي سازماندهی و تر را میو امیدوارکننده

آنکه  تري بهبود شرایط تغییرات عمده ایجاد کند و مهمگذاري خود براگیري از این اتفاقات مهم الزم است در نحوه سیاستبهره
 .ها شریک خود بداندحلبخش خصوصی را در پیدا کردن راه

کنند انطباق قابل توجهی دارد و این امر هاي پیشنهادي بخش خصوصی با آنچه کارشناسان دولت توصیه میحلخوشبختانه راه
از  تواند براي هر یکهاي مشابه رسیده است؛ بنابراین دولت میحلبه راه نشانه آن است که بدنه کارشناسی کشور به تدریج

عالوه فعاالن بخش خصوصی در کنار یکدیگر به بررسی موضوعات مطالبات دهگانه کارگروهی تشکیل دهد که وزراي مربوطه به
ذار آن دولت خواهد بود و مجري آن گها که سیاستهاي اجرایی را مشخص کنند تا راه براي تدوین برنامهحلپرداخته و راه

شوند و هاي آماري و تحقیقاتی در کنار آنان فعال میبخش خصوصی، هموار شود. بدیهی است در صورت اتخاذ روش فوق، نظام
 .هاي قانونی الزم را فراهم آورندنمایندگان قوه مقننه نیز ناظر بر فرآیند همکاري خواهند بود تا بتوانند زمینه
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ایم که بلوغ سیاسی و بلوغ اقتصادي در کنار یکدیگر سال گذشته با شرایطی مواجه شده 37م که براي اولین بار در کنفکر می
آورند. امید است دولت از این موقعیت ویژه هاي قابل اجرا را فراهم میحلآوردن راهدستگیرند و زمینه الزم براي بهقرار می

ولیت خویش که هموار کردن راه براي افزایش تولید رقابتی و اشتغال است، جامه عمل استفاده کند و بخش خصوصی نیز به مسو
ا کنند که بدیلی ایفتوانند نقش بیبپوشاند. در این وادي بدنه کارشناسی دولت و همچنین بدنه کارشناسی بخش خصوصی می

 .تا به حال موقعیتی چنین مناسب در اختیارشان قرار نگرفته است
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