در نقط ه مقابـل نظریات پیشـین قـرار دارند کـه منافـع گروههای
خـاص را تامیـن میکننـد کـه شـاخص آن ،نظریـ ه اسـارت و یـا
ی و تامین
تسـخیر اسـت .در نظری ه اسـارت بهظاهر منفعت عموم 
آن مدنظـر اسـت ولی عمال منفعـت عمومیبـه اسـارت درمیآید.
نظریـه اسـارت تاکیـد دارد کـه در وهلـ ه اول تنظیمگـر بـا اولویت
سـختگیرانه وارد میشـود تـا بـازار را تنظیم کنـد ولی بـهتدریج
اولویتهای دیگـری تعیین میشـود که اهمیـت خود را از دسـت
میدهنـد و چون نهـاد تنظیمگـر تخصص کافـی ندارد وابسـته به
دریافت اطالعات از تنظیمشـدهها (شـرکتها و بنگاهها) میشـود
و همین زمینههـای الزم را بـه وجود مـیآورد که این نهاد توسـط
بنگاهها تسـخیر شـود .مضاف بـر این یـک پدیـد ه دیگـری هم به
عنوان در چرخـان مطرح اسـت بدین معنا کـه فرد تا ظهـر در یک
نهاد تنظیمگر و در موقعیتهـا و مناصب دولتی حضـور دارد و بعد
از ظهـر در شـرکت خصوصـی خود مشـغول هسـتند ایـن درهای
چرخان سـبب میشـود کـه ایـن افـراد نهادهـای تنظیمگـر را به
اسـارت درآورند ،یعنی فردی که صبـح در جایگاه تنظیمگر اسـت
بعد از ظهـر در موقعیت تنظیم شـونده قرار دارد و مشـخص اسـت
که این مسـاله چـه مشـکلی را ایجـاد میکند.
نظریـه بعـدی نظریه شـیکاگو اسـت که گفتـه میشـود صنایع
خصوصی در ازای حمایت از سیاسـتمداران بهسوی تنظیمگری
سـوق پیدا میکنند یعنـی تنظیمگری اصلا برای تامیـن منافع
عمومـیایجـاد نشـده اسـت .تنظیمگـری بـه ایـن دلیـل ایجاد
شـده که عدهای معافیت مالیاتـی اخذ کننـد ،مجـوز بگیرند و یا
صنایع خاص بحـث تنظیمگری را مطـرحکنند تا رقبـای خود را
از میدان رقابت بیـرون کنند .گاهی سیاسـتمداران برای حداکثر
کردن سـود خود ،اقدام به تدوین یک سـری مقـررات میکنند و
تنظیمگری را به شـکل یـک کاال درآورده و به فروش میرسـاند.
دولـت تنظیمگـر دولتـی اسـت که از
نهادهـای خاصـی (نهادهـای
دولت تنظیمگر
خصوصی ،فراملی ،صنفها) اسـتفاده
میکند کـه فـرض بـر این اسـت این
نهادهـا دارای تخصـص ،تجربـه و
تحرک کافی هسـتند بـرای ادار ه امور
با ابزارهای خـاص و منحصر به خـود .در اینجا طیف گسـتردهای
از ابزارها بـرای تنظیمگری وجـود دارد از وضع قوانیـن و مقررات
اساسـی تا قوانین و مقررات عادی و آییننامهها شـروع میشـود
تا به «خـود -تنظیمگـری» میرسـد؛ هر ابـزاری بـرای کنترل و
تنظیـم در ایـن حـوزه میگنجـد .وظیفـ ه دولـت تنظیمگـر این
اسـت که کارآمـدی را به ایـن شـیوهها افزایـش دهد و اما سـنتز
بیـن دولـت رفـاه و دولـت تنظیمگـر ،دولـت تنظیمگـر رفاهـی
اسـت .یعنی اگر هـدف اصلی دولت رفاهی ،تقسـیم کـردن نان و
اگر هدف اصلـی دولت تنظیمگـر ،افزایش کارآمدی بوده ،سـنتز
میان ایـن دو را دولـت تنظیمگر رفاهی تشـکیل میدهـد .بدین
معنا کـه دولت ضمـن اینکه کارآمـدی را بـا اسـتفاده از ابزارهای
تنظیمگـری افزایـش میدهـد همچنیـن از سیاسـت هـای
اجتماعی درسـت اسـتفاده میکند تا به دولـت تنظیمگر رفاهی
تبدیـل شـود .بنابرایـن اگـر یک طـرف دولـت تنظیمگـر صرف
باشـد و یک طـرف دولت رفاهی صـرف ،در میـان ایـن دو ،دولت
تنظیمگر رفاهـی قرار میگیـرد .دولت تنظیمگر رفاهـی در واقع
نقطـهای اسـت کـه ترکیـب متناسـب و شایسـتهای از هـر دو را
داشـته باشـد بنابراین ،بدین معنـا میتوان گفت کشـورهایی که

در منطقه اسـکاندیناوی هسـتند ،نقطه اوج دولتهای تنظیمگر
رفاهی هستند.
دولت ایران در این تقسـیمبندیها ،کجا
قـرار میگیـرد؟ بـه نظـر میرسـد اگـر
ما در کجای جهان
فقط بـه قوانین و مقررات اسـتناد کنیم،
ایستادهایم؟
حداقـل در دهـه اول و پیـش از بازنگری
قانون اساسـی ،با بررسـی قوانین و رویه
عملـی ،میبینیـم کـه بـر جنبههـای
رفاهی تاکید بیشـتری میشـد (تاکید بر قوانین مدون اسـت و نه در
عمل که بحـث دیگری اسـت) بعـد از سـال  1368و بازنگـری قانون
اساسـی و پایان جنگ ،ایران وارد گفتمان بازسـازی شـد و حرفهای
متداول آن زمـان در جهان درباره خصوصیسـازی و بـازار آزاد و غیره
و برنامههای توسـعه اول تا ششـم ،نگرش بیشـتر نگرش آزادسازی و
دولت لیبرالتـر بـود و در آن دوره یکـی از نقاط عطف ،تفسـیری بود
که مجمع تشـخیص مصلحت نظام از اصل  44قانون اساسی ارائه داد
کـه منجر بـه یک تفسـیر کاملا برعکس نـص قانون اساسـی شـد و
خصوصیسـازی بـه آن صورتی که مشـاهده شـد ،انجام شـد و باعث
شـد قانون اجـرای سیاسـتهای اصـل  44تصویب شـود کـه در آن
نهادهـای تنظیمگر ،شـورای رقابت و غیـره مالحظه بـود .بنابراین بر
روی کاغـذ میتوان چنین تقسـیمبندی صورت داد کـه قوانین ایران
بیشـتر در دهه اول رفاهی و از سـال  68به بعد بیشـتر تنظیمگر بوده
و بـه نظـر میرسـد هیچوقـت نـه تنظیمگـر بـوده و نـه رفاهـی و به
معنای دقیـق کلمه ،اکنون نیـز تنظیمگر رفاهی به حسـاب نمیآید.
بـه تعبیـر اقتصاددانـان ،مملکت دچـار خونریـزی اقتصادی شـده و
سرمایه با سـرعت زیادی از کشـور خارج میشـود ،محیطزیست که
تامینکننـده منابع کشـور اسـت به طـرز بیسـابقهای دچـار بحران
شـده ،بـه شـکل بیسـابقهای نیـروی متخصـص در حـال مهاجرت
است ،انباشت سـرمایه به شـیوههای غیرمولد یا در بازارهای غیرمولد
مثل بورس بوده یـا در حال خـروج از مملکت اسـت .بنابراین از لحاظ
عملـی میتـوان گفـت کـه دولت بـه هیـچ عنـوان دولـت تنظیمگر
رفاهی نیست.
از منظـر حقوقـی بـه نظـر میرسـد
حداقـل کاری کـه میتـوان کـرد ایـن
اسـت که یک قانون مدل طراحی شود
چه باید کرد؟
کـه از تجربـه سایرکشـورهای دنیـا
اسـتفاده کنیم ،تجربـهای که بـه طور
مشـخص دارای ویژگی های خاصی در
عرصه سیاسـت و اقتصاد اسـت تا بتوان وارد پروسـه رشـد شد .این
قوانیـن بیشـتر شـکلی هسـتند و مسـائل ماهـوی را دربـر ندارند؛
چراکـه ماهیـت تنظیمگـری بیشـتر تخصصـی اسـت یعنـی در
حوزههای تنظیمگری گوناگون متخصصان بسـته به شـرایطی که
وجود دارد تدابیری بیندیشـند و این تدابیر عموما آیینی و شـکلی
اسـت یعنی جلسات استماع گذاشـته شـود ،ذینفعان را مشارکت
داده شـوند ،شـفافیت وجـود داشـته باشـد ،امـکان دسترسـی به
اطالعـات فراهم باشـد و حق دسترسـی مـردم به اطالعـات دقیق
محترم شـمرده شـود .نهادهای تنظیمگر عموما نهادهایی هستند
که خارج از دولـت وجود دارنـد و چنین نهادهایی باید پاسـخگو به
مـردم باشـند .نکتـه دیگـر اینکـه بایـد تمـام ابزارهـای الزم برای
دسـتیابی به این اهداف و کار ویژههای آنهـا در این قوانین گنجانده
شـود و همچنیـن روابـط بیـن تنظیمگـران و نیـز تنظیمگـران و
تنظیمشوندگان باید مشخص و مدون باشد.
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