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   2نویسنده: دکتر حسین شیرزاد 

ول  کارکردهاي نظام حکمرانی،    مدخلیت محوري تگذاري، تنظیمناظر بر اـص یاـس هیلپنجگانه ـس   ،گري گري، تـس
ی و ارائه   اـس خص خدماتکاالهاي اـس ت  مـش ت   ،محور هاي دولتکارآیی روش  عدماما پارامترهایی نظیر   .اـس کـس ـش
ــار ـبازار، ــود ـبادآورده،  ن پرنفوذی فـعاالالبکنترل ـقدرت  ،وجود انحصـ ــرکوب قیمتی، سـ ، ـعدم تـقارن اطالـعات، سـ

بهینه   تخصــیص بهینه و دســتیابی به،  حل دعاوي، اطاله دادرســی و زنی قدرت چانهدر و نابرابري   فســاد،  رداريبهالک
ود،   ـصورت عادي محقق نمی  به 3پارتو براي بهبود تخـصیص  "گرنهادهاي تنظیم"گیري   نیاز به ـشکل  ؛از این رويـش
نیاز امروز  کشـاورزي کشـور    بازاري-بر مناسـبات اقتصـادي "فضـاي آنارشـیسـتی"جلوگیري از حاکمیت براي  منابع 

ور   ت. کـش تقل تنظیم«تنظیم اـس تگري» در قالب «نهادهاي مـس یاـس طوح ـس گري قرار  گذاري و تصـديگر» در میان ـس
رقابتی موجب   بدون ایجاد انحصـــار و بروز رفتارهاي ضـــد ها؛  گري»، واگذاريتا از طریق «ابزارهاي تنظیم گیردمی

موـضوع را به بخش ،  "نگره فوکویی"حال اگر با   د.وشـ   ( بخش خـصوـصی)تغییر معادالت در روابط بین دولت و بازار
ـصرفاً از طریق    ؛ذي نفعان و ذي مدخالن توـسط ، کنترلکـشاورزي کـشورهاي توـسعه یافتهدر  ؛ کـشاورزي تـسري دهیم

 یابد. می، ماهیتی غیرمتمرکز کشاورزيفعاالن  جامعهتوسط  و موضوع کنترل  شودنمیاعمال مستقیم قانون محقق 
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اد باکارا بودن تخـصیص   3 تی ندارند معیار عجیب و حتی   معیار پارتو  منابع در اقتـص نایی درـس اد آـش انی که با اقتـص ود. این معیار در باري امر براي کـس نجیده می ـش ـس

ترین اما باید توجه کرد که این معیار از دید اقتصــاددانان معیار اســاســی و کلیدي به شــمار می رود. حتی می توان ادعا کرد که مهم  ؛غیرقابل قبولی به نظر می رســد
اي  نان گزینهاـست. به تعبیر دیگر اگر دو گونه تخصیص منابع در یک جامعه بتواند وجود داشته باشد اقتصاددا معیار بهینگی پارتو  مالك ارزیابی ارزـشی اقتـصاددانان

عده اي بهتر ـشود بدون این   را ترجیح می دهند که با معیار پارتو کاراتر باـشد. معیار پارتو این اـست که اگر بتوان تخـصیص منابع را به ـشیوه اي تغییر داد که وـضعیت
ر پارتو بهبود وضـعیت بخشـی از افراد به شـرط عدم ضـرر به  که وضـعیت دیگران بدتر شـود در این صـورت باید این اقدام را انجام داد. به تعبیر دیگر بر اسـاس معیا

نتوان بهبودي ایجاد دیگران موجب کاراتر ـشدن تخـصیص منابع می ـشود. لذا باید تخـصیص منابع را به ـشیوه اي تغییر داد که به وـضعیتی دـست یابیم که در آن دیگر 
اسـت که هر گونه اعمال تغییر موجب متضـرر شـدن عده اي می شـود. هر چه بخش هاي   کرد که کسـی از آن متضـرر نشـود. به عبارت دیگر حالت ایده آل جایی

اد کاراتر می گردد وند اقتـص اد به ـسمت این حالت نزدیک تر ـش ت اما در عمل وقتی مـصداق    .مختلف اقتـص ده به نظر کامال مقبول و منطقی اـس در توـصیف گفته ـش
گیران عمال معیار کارایی پارتو را زیر پا می گذارند و زیر بار آن نمی روند. به عنوان مثال  بـسیاري از تـصمیمهاي مختلفی مطرح می گردد تردیدها ظاهر می ـشود و 

ه ضـد عادالنه اگر یک سـیاسـت موجب شـود تا وضـعیت ثروتمندان بهتر شـود بدون این که زیان اقتصـادي به دیگر بخش هاي جامعه وارد آید، برخی افراد به بهان
 .می کنندبودن آن را نفی 

 



اورزي  حکمرانیپایداري   عیتدر این وضـ  تفاده از نیروهاي اجتماعی    کـش جاي حکمرانی متمرکز   بهبخش با اـس
ـــته و  ــمی، موارد متـعددي همچون  هالوـکه عخواـهد بود 4ـقانون نرمنوعی  بر    مبتنیدوام داشـ ارزش ـهاي   بر قوانین رسـ

ــنفی ـــتاـنداردـها  ، خرده فرهـنگ دهـقانی،صـ ـــنت ـهاي ـتاریخی مـفاهـمه در  ، يقرارداد  ـهايی، ـچارچوبعرفیي  اسـ ،  سـ
ـــکل طور کلی هر چیزي ـکه براي  و ـبه  بردارانبهره هنـجارـهاي اجتـماعی   "گروداران رفـتار "دهی ـبه  دهی و جـهت  شـ

برداران، تجار، بهره  اي مشــتمل برشــبکه  بنابراین جامعه کشــاورزي مرکب از .شــودرا شــامل میداشــته باشــد کاربرد 
ــنعت غذان  فعاال کنندگان مالی وتامین ــی و (تکمیلی، تبدیلی، فرآوري و انبارش)، فعاال  صـ ــصـ ن حمل و نقل تخصـ

اعمال  ،  "گريگري به تنظیمتصـدي"از  کشـاورزي  مداخله دولت در اقتصـاد  شـیوهبا تغییر   که  اسـت  توزیع کنندگان
شــروط هد آور،  تفاهم نامه ها، قراردادها، صــورتجلســات تعاي همچون  هاي پیچیده گر در قالب مکانیســمنظر تنظیم

ــمن قرار اضـ ابیدادـه ام ارزـی ه، خودتنظیم  ، انـج اـم اي گواهیـن ا، اعـط ه  گري  ـه اـن اي داوطلـب ا و  ـه اـه اري، راهنـم ا اجـب ـی
اي جهت    فرآیندهاي اجرایی اسـتاندارد، ایجاد هنجارهاي غالب اجتماعی و نیز اسـتفاده از ابزارهاي فرهنگی و رسـانه

 ابزارـهاي مکـمل را در اختـیار تنظیم  و  ـها  اي از ـجایگزین  مجموـعه پیچـیدهتعیین ـچارچوب مـنافع عمومی در کـنار هم 
  .غ شده از ناحیه منابع اقتدار سیاسی نیستالدهد که لزوماً محدود به قوانین و مقررات رسمی ابگران قرار می

عاون اتحادیه هاي ت،  کـشاورزي  نهادهاي گوناگون همچون اـصناف گري نوعی تـسهیم قدرت  بین دولت وتنظیم
ی،  ـص تایی، تعاونی هاي تخـص ازمانروـس نایعنهاد، فعاال  هاي مردمـس ات اعتباري و حتی بانک  غذایی  ن ـص ـس   ،ها و مؤـس

 هستند. ها مؤسسات اعتبارسنجی و بیمه

وزارت جهاد و عدم توانایی فنی  در بخش کشــاورزي  هاي ســیاســتی   پیچیدگی روزافزون حوزهاین امر مبین   
در حل مســئله  براي  پیچیده هســتند و  موضــوع چند بعدي وهایی اســت که از لحاظ   براي ورود به حوزه  کشــاورزي
متعهد به چارچوب    الکام "گريتنظیم بر حکمرانی مبتنی"موجود نیـست.  م  الز یتخـصصـ توانایی  به تنهایی  وزارتخانه  

  ي کشاورزيهابخشزیر  در برخی از  طوري که  ه  ب  خواهد بود؛مراتبی دولت    و کاهش حضور سلسله   زدایی  مقررات
ــیس نـهاد تنظیم ــ  وزارتـخاـنهوـظایف    ؛گر  پس از ـتأسـ ـــیاري از    دوـتدریـجاً ـبه این نـهاد واـگذار شـ ـبه عنوان مـثال در بسـ

  کـشورهاي  در بخش کـشاورزي  .قرار داده ـشده اـست "گر نهاد تنظیم"وظیفه کنترل بازار برعهده  کـشورهاي اروپایی  
که از کنترل    اندفعال  بخش کشـاورزيگر در  نهاد تنظیمهفت   ، اسـپانیا، اتریش و بلژیک  حداقل  و فرانسـه  انگلسـتان

انتصـاب مدیران   ،  غذات المنظارت بر سـ   هاي کیفیتا کنترل   تنظیم بازار نهاده، نحوه تخصـیص یارانه ها،  هاي برنامه
ــناف و اتحادیه ها ــیاري از  قرار میرگوالتوري  را تحت   اصـ ــب اجازه از   این تنظیمدهند. بسـ گران بدون نیاز به کسـ

ــاورزي    وزارتخانه ــوالتگذاري در حوزه  حق تعیین قیمت و مقررات ،یا پارلمانکش . با این حال خود را دارند  محص
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اهی    ممکن اســـت درت برخی از آـگ ل اقتصـــادنـق اص نیز فراتر رود و ـک ک بخش ـخ ا از ـی أثیر    ملی  ـه را تـحت ـت
 د. تنت خود قرار دههایتصمیم

اـسی آنبندي می اي طبقه  هاي غیروزارتخانهنهادعنوان  به    اروپاییگران   نظیمت وند که ویژگی اـس تق"ها  ـش ل  ال اـس
دهند، نظام مالی مستقل دارند و مستقل ها مستقیماً به پارلمان گزارش میدر ابعاد مختلف اـست. این ـسازمان "از دولت

شـود، گران میگري، سـبب کاهش اعتبار تنظیم هاي دولت در امر تنظیمدخالت  ،زیراکنندگیري میاز دولت تصـمیم
گري، کردن فرآیند تنظیم ، ضــمن تخصــصــیحکمرانی کشــاورزيگران مســتقل از دولت در در مقابل وجود تنظیم

  .دهدمیرا کاهش  بخش کشاورزيگذاري در گران را افزایش داده و ریسک سرمایه اعتماد به تصمیمات تنظیم

ــارـکت فـعاال  گري ـبهـهاي تنظیمنـظاماز نـگاه دیگر،   ــاورزي  ن بخشویژه ـبا مشـ نوعی نـماـیانگر    تواـند ـبهمی کشـ
  براي  هاي حکمرانی  نمادي از ظرفیت  حتی یا باشـد  کلیدي هايدر اخذ تصـمیم  جامعه کشـاورزي مشـارکت سـیاسـی

ود وب ـش ی محـس یاـس ارکتی بودن نظام ـس تقرار تنظیم  .مـش ارکت بازاـس اورزي ن بخشیگران و فعاالگري با مـش از    کـش
کلاجتماعی    انزواي اورزي  تـش یه رفتن گروه  و بههاي کـش گاهیاي  هاي حرفه  حاـش گیري و اصـناف بخش  ، دانـش  پیـش

 ترفزون  گري، زمینه براي اثرگذاري  ـسازوکار تنظیم  اي و تخـصـصی در  هاي حرفه  زیرا با درگیر ـشدن گروه؛ کندمی
ود و موجب ها فراهم می این گروه روعیت نظام حکمرانی  اعتبار  ارتقايـش اعیتخصـصـی و مـش افزایش  و   ، توحید مـس

  .دگردمی همگرایی اجتماعی

ــو  هاي مختلف از یک کارگیري گروه  گر و بهوجود نهاد تنظیم ــروعیت  يسـ ــمیم مشـ   هايخانهوزارت  هايتصـ
از   .بردمیال  با  کشــاورزي  امر حکمرانی  در کند لزوماً بار مالی جدیدي را بر دولت تحمیل آن کهبدونرا    کشــاورزي
و  کندمـشارکت می  اـست  گري به نوعی در یک ـساختاردهی اجتماعی که مقوم نظام حکمرانینظام تنظیم ـسوي دیگر

 .یابدمی گروداران بخش کشاورزي رابین حاکمیت و  نقش میانجیگرانه و واسط

تقرار نظام تنظیم صـ   گري و به اـس ناف(ن فعال اکارگیري متخـص ور بازیگران غیرحاکمیتیاتحادیه ها و اـص ،  )حـض
گري موـضوعی که بدون وجود نظام تنظیم ؛کندرا براي دولت فراهم می  کـشاورزي کـشورامکان اعمال حاکمیت در  

هزینه   قوقی، قضــائی، فنی، مالی)(حکارگیري افراد متخصــص  بهکه   نخســت آنتحقق آن به دو دلیل مشــکل اســت:  
ــاورزي  جـهاد  وزارتبراي  زـیادي ـــیاري از  دارد و ـتأمین این هزیـنه ـبار ـمالی دوـلت را افزایش می  کشـ دـهد و ـثانـیاً بسـ

معناي نوین خود این مقصـود  گري به ن حاضـر به فعالیت در بخش دولتی نیسـتند. اما با اسـتقرار نظام تنظیمامتخصـصـ 
و  ـشود. ازحاـصل می رایطی تا حدود زیادي ریـسک ناـشی از تـصمیمیی  ـس غیرتخـصـصی دولت در   هايوجود چنین ـش

در ایران  کشــاورزي  نظام حکمرانی    بر اســاس نیاز  .دهدکاهش می  بخش کشــاورزي هاي تخصــصــی  رابطه با حوزه



تقرار نظام تنظیم" اورزي  گري در اـس ورکـش اید بتواند  "کـش بی براي برخی از مهم ـش ت نظام الترین معضـ راهکار مناـس
  .باشد در بخش کشاورزيحکمرانی 

ــوق و جریمـه،گـذاري، تعرفـهابزارهـایی همچون مقررات  گريتنظیم اامت  گـذاري، تعیین مشـ - زات وارداتی ـی
صـورت  ،  ها رسـیدگی به دعاوي و شـکایات، طراحی مکانیسـم  هاي کشـت فراسـرزمینی،صـادراتی، تسـهیل پروتکل

بخش کشــاورزي  مند و طیف وســیعی از ابزارهاي تکنیکی، انگیزشــی و اجتماعی را در اختیار    بازارهاي هدف  بندي
  گذارد.می

  نســـبت به مطالبات فعاالن  ؛اطالعات الزم را در اختیار قرار دهد  فضـــا وتواند آن باشـــد که  میوزارتخانه  نقش 
، آیین نامه ها و حتی اسـاسـنامه هاي  در شـرایطی که مقررات و باشـدو پاسـخگو شـفاف   بخش کشـاورزي اقتصـادي  

الح دارند، با پیگیري الزم  قدیمی هیل  ،نیاز به اـص تر تـس را فراهم آورد. گر گري براي فعالیت مؤثرتر نهادهاي تنظیمبـس
ــنتی  ه  بـ  ـــکلطور سـ ــاورزگرفـته در  ـچارچوب فکري شـ ــت ـکه   ي ایرانحکمرانی کشـ وزارت  معموال این گوـنه اسـ

ــاورزي ــمیم  کش ــتبه تنهایی مرجع تص ــیاس ــت. انتقال از این چارچوب فکري به گیري یا س ــده اس گذاري قلمداد ش
یاـست تنظیم گر  چارچوبی که نقـشی به نهادهاي ترین موانع  گیري بدهد، یکی از مهمگذاري یا تـصمیماجتماعی در ـس

کل تقل  تنظیم نهاد  گیريـش ی و مـس تگر بخـش طرفی و دلیل بیبهکه  کننده مقررات  ظیمنهاد تن  یعنی ،گرتنظیمنهاد   .اـس
، نمایندگان کمیســیون تخصــصــی کشــاورزيخصــوصــی نظرات فعاالن  با حکمرانی واحد،  تواند  اســتقالل رأي می

ــگاهیان ــاورزي مجلس، دانش ــد و توامان  طور  ه  بمجموعه یک  و نهاد دولتی را در    کش ــته باش ثبات رویه و ثبات "داش
  گذارد.بتأثیر  شورک کشاورزي گذارانبر مشارکت سرمایه مقوله ینایجاد کند که هر دو ا "مقرراتی

 فرصتدر  شفافیت  ایجاد  و   مجوزها  ، ارایهرفتارهاي غیررقابتیمراقبت از   ،مـستقل گرتنظیموظایف نهاد   از دیگر
اهلیت و  تشــخیصو نظارت و بازرســی   ،ها و رفع انحصــارات طبیعیگذاري، توزیع ســهمیهقیمت، براي فعاالن    ها

بلکه باید    ؛ـشرط باـشند وقیدهاـست که نباید بیتـسهیالت بانکی، ارزي و حمایتیارانه ها،   جهت اـستفاده ازـشایـستگی  
باشد.  ي بخشهاها و قابلیتان براي ارتقاي ظرفیتیشهاو برنامه  اشخاص حقوقیهاي  و ظرفیت  توانمندي هابر اساس  

شــرایطی ایجاد کند که ها  ســري مقررات و دســتورالعملتنظیم یککمک ه  ب  ســوي  از یک  گر باید بتواندنهاد تنظیم
هاي عمل به ســیاســتدر    تا بتواندگیرند هایشــان مورد توجه قرار میاحســاس کنند متکی بر شــایســتگی فعاالن بخش

هاي الزم را براي اعمال آن تنظیماتی که ابزار  بایدیگر از سـوي د .گذاري مؤثر باشـدجذب سـرمایهبینی شـده و پیش
برنامه اقتصـــادي    ،کشـــاورزي  جهاد  در وزارتگري تنظیمایجاد نهادهاي  بدون   داشـــته باشـــد.کند،خودش مقرر می

ــامان ــده در بخش اي  یافتهس ــبات تنظیم بازاري، تعیین قیمت تمام ش ــت، مناس ــاورزي از طریق اجراي الگوي کش کش
   هاي دولتی بخش کشــاورزي،واگذاري شــرکتهاي مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی،  ســیاســتمحصــوالت، زنجیره  



خواهیم  نحل مســایل مربوط به نهاده هاي کشــاورزي و حل مشــکل تخصــیص آب در فضــاي بحرانی زدایی ها،  مانع
از حاکمیت قضــایی   ؛گري اســتفاده کردربط باید در حوزه تنظیمنفع و ذيهاي ذيها و بخشداشــت. از تمام ظرفیت

ــازمان گرفته تا ــتفاده  و غیره باید در تنظیم  ھای عیر دولتیسـ ــاس ماده   د.گردگري ها اس ــالحی قانون  59براس اص
اســـت ـــی أمین بودـجه نـهاد  44ـهاي کلی اصـــل  سـ ــط نوعی عوارض پرداختی ازـجاـنب    گريتنظیم، منبع ـت اـید توسـ ـب

  .هاي خاص بخش خصوصی در امان بماندهاي تحت تنظیم تأمین شود که بتواند از اعمال نظر دولت و تشکلشرکت

گیرند، بـسته به ـسطح فعالیت خود باید بودجه این نهاد را  قرار میگر هایی که تحت تنظیم نهادهاي تنظیمـشرکت
وزیر در دبیرکل توسـط رییس جمهور و واگذاري بخشـی از اختیارات  تواند با انتصـاب و دبیرخانه آن می  تأمین کنند

جامعه  توســـطِ   کشـــاورزيآب و در بخش  هاي دولتســـیاســـتوزارت جهاد کشـــاورزي باشـــد. در حال حاضـــر  
وداجرا نمیخوبی  ه ببخِش خصـوصـی  برداران و بهره تتعریفِ مفهومِ تنظیمباز  نیاز بهو ما  ـش یاـس مانع هاي  گري در ـس

وظایف    ســازيِکوچکواگذاري و    ،ســازيخصــوصــیمیان مدت،    -ها، پشــتیبانی ها، تعیین اولویت هاي آنیزدایی
 دولت در بخش کشاورزي داریم. 

کنترل تواندمیاست که    ساختاري مکانیزمی،  يگذارسیاستمشارکتی  هاي  بکهشبه مثابه  ،گرتنظیمایجاد نهادهاي  
ــی-دولتی  هايعمومی را بر مجموعه ــوصـ ــد  ابزاري    نموده و در نقشفراهم   ،دهـندکه ارائۀ خدمت می خصـ که باشـ

توانند در آن میکشــاورزي   کســب و کارنِ حوزة  را به ضــوابطی که همۀ فعاال  "آب و کشــاورزي"ملی  هاي  دغدغه
با اسـتفاده از انواعِ ابزارها  را  اي از مداخالت حاکمیتی . در واقع مجموعهکند  5، هم راسـتاکار بکنندبا سـهولت حوزه  

کل هاه  ب اورزي  براي تحققِ اهدافِ اقتصـادي یا اجتماعی    کمک بخش خصـوصـی و تـش امان دهدبخش کـش یعنی   ؛ـس
،  6تـضمین منفعتِ عمومیبا هم  ند و کرا به قواعد قابِل اجرا تبدیل   وزارت جهاد کـشاورزي  هايمنویات و ـسیاـستهم  

  وزارتخانهترین فلســفۀ وجوديِ  یرا که اصــلامنیت غذایی کشــور    تامین، تســهیل در کســب و کار فعاالن خصــوصــی
  .نمایدمحقق  ،است
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