سخن سزدبیز
محزکهای خطمشیگذاری ملی :حل مسأله یا روکمکنی؟
فلسفِ طشاحی ًظام خطهطیگزاسی ػوَهی دس ّش کطَسی سا حل هسائل فشاسٍ ،تْثَد ضشایط هَجَد
یا ضکاس فشصتّا رکش کشدُ اًذ .تِ ػثاست دیگش ،گاّی اٍقات ًثَد ضشایطی یا فقذاى چیضی کطَسّا سا ٍاداس
تِ خطهطیگزاسی ػوَهی خاصی هیکٌذ .تشای هثال ،فضای تؼاهالت هیاىسضتِای دس داًطگاُّا ٍجَد ًذاسد
یا کوشًگ است ،لزا دٍلت تا تذٍیي خطهطیای ،داًطگاُّا سا ٍاداس تِ دس پیص گشفتي ساّثشدّایی هیکٌذ
کِ ایي اهش هحقق ضَد تا ّذف اصلی خطهطی هلی کِ «تَلیذ ػلن» تیطتش است تحقق یاتذ .ایي خطهطی
هیتَاًذ هسألِای تِ ًام «فقذاى فضای تؼاهالت هیاىسضتِای» یا «کوشًگ تَدى فضای تؼاهالت
هیاىسضتِای» سا حل کٌذ.
گاّی اٍقات فشصتّایی دس کطَس ٍجَد داسد کِ تاکٌَى هَسد تْشُتشداسی قشاس ًگشفتِاًذ ،لزا دٍلت
تایذ خطهطیّایی ٍضغ کٌذ تا تتَاًذ اص آى فشصتّا تْشُتشداسی کٌذ .تشای هثال تشای تْشُتشداسی اص
فشصتّای هَجَد دس حَصُ گشدضگشی دٍلت خطهطی ساخت هٌاطق گشدضگشی سا دس پیص هیگیشد .ایي
خطهطی «هسألِ استفادُ ًکشدى اص فشصتّای دسآهذصا دس ػشصِ گشدضگشی» سا حل هیکٌذ .اها گاّی
اٍقات دس کطاکص تؼاسض هٌافغ ریٌفؼاى هختلف یک خطهطی هلیّ ،ذف حل هسألِای ًیست؛ تلکِ
سٍکنکشدى اص تشخی اص ریٌفؼاى یک خطهطی است .تشای هثال ،دس هَضَع تحثاًگیض کٌکَس قذسی تیٌذیطیذ.
هسألِ چیست؟ ساُحل خطهطیای چیست؟ تِ ًظش هیسسیذ دس ایي جا ّذف غایی هذًظشِ حزف کٌکَس،
سٍکن کٌی هشاکض آهَصش کٌکَس است .آى چِ دس ایي جا تشجستِ هیضَد ،دسآهذ هؤسسِّای کٌکَس ٍ
هذسساى کٌکَس است .اص ایي سٍ تش ای جلَگیشی اص اًثاضت دسآهذّای ػظین دس ایي هؤسسِّا تایذ فکشی تِ
حال کٌکَس کشد! دس صَستی کِ هیتَاى تا تقَیت کیفیت آهَصضی دس هذاسس ٍ سیطِکٌی کنفشٍضی آهَصضی
دس هذاسس کطَس ،هاًغ حضَس داًصآهَصاى دس چٌیي هؤسسِّایی ضذٍ .قتی کیفیت آهَصضی دس هذاسس پاییي
است ،هؤسسِّایی تشپا هی ضًَذ کِ تا اًتطاس کتة ٍ تذسیس تا کیفیتتش تِ فْن هطالة تَسط داًصآهَصاى
کوک هیکٌٌذ ٍلی دس اصای آى ّضیٌِّایی دسیافت هیکٌٌذ .تشخی اص ریٌفؼاى کِ اص دسآهذ چٌیي هؤسسِّایی
دلِ خَضی ًذاسًذ دس پی حزف کٌکَس ّستٌذ تا دسآهذ ایي هؤسسِّا کن ضَد؛ ًِ ایي کِ هسألِای کِ ػقثِ
کٌکَس است حل ضَد .ایي افشاد تشای تَجیِ ایي کاس هذػی هیضًَذ (تیتشدیذ ایي ادػا دسست است) کٌکَس
ّضیٌِّای خاًَادُّا سا تاال تشدُ است ،داًصآهَصاى دس طی دٍساى کٌکَس دچاس استشس ٍ اًَاع تیواسیّا
هیضًَذ ٍ خاًَادُّا دس ػزاب کٌکَس هیسَصًذ.
تی تشدیذ ّوِ ایي ًکات هحل تأهل است ٍلی تاکٌَى تِ ایي ًکتِ پشداختِ ًطذُ است کِ چگًَِ
هیتَاى «کنفشٍضی آهَصضی» دس هذاسس سا کن کشد ٍ کیفیت آهَصش دس هذاسس سا افضایص داد؟ تٌاتشایي ،تِ
ًظش هیسسذ خطهطی حزف کٌکَس (کِ تیتشدیذ هوکي ًخَاّذ تَد) صشفاً تِ خاطش تشجستِ ضذى دسآهذ
هؤسسِ ّا دس کاًَى تَجِ قشاس گشفتِ است؛ ًِ ایي کِ اضطشاب ٍ ّضیٌِ تاالی خاًَادُ سا کاّص دّذ؛ صیشا

ساُحلّای دیگشی ًیض تشای ایي کاس ٍجَد داسد .خطهطیگزاسی هلی تِ سثک سٍکنکٌی تِ حل هسألِ
ًویپشداصد تلکِ حزف ریٌفؼاى سقیة سا ّذف قشاس هیدّذ.
خط هطی هذیشیت ًشخ اسص سا تِ ػٌَاى ًوًَِ دیگشی دس ًظش تگیشیذ .آیا ّذفِ کاّص ًشخ اسص ،کاّص
قیوت تَدُ است؟ اگش چٌیي تَدُ است دس حال حاضش کِ ًشخ اسص اص ّ 11ضاس تَهاى تِ ّ 12ضاس تَهاى سسیذُ،
قیوت کاالّا کاّص یافتِ است؟ خیش .دس ایي جا آى چِ دٍلت سا ٍاداس تِ هذیشیت ًشخ اسص کشدُ است،
سٍکنکٌی کساًی است کِ دالسّای صیادی اًثاس کشدُاًذ .تیتشدیذ اًثاس دالس تَسط ضْشًٍذاى ّش کطَسی
اهشی ًاپسٌذ است .اگش چِ حکَهت آى سا ًویپزیشد ٍلی آیا دٍلت ًویتَاًذ تْای توامضذى ّش هتش هسکي سا
دس هٌاطق هختلف کطَس هطخص کٌذ؟ آیا تا کاّص قیوت دالس ،تْای صهیي ٍ هسکي کاّص یافتِ است؟
تِ ًظش هی سسذ دس ایي جا ًیض آى چِ دٍلت سا ٍاداس تِ هذیشیت اسص کشدُ (اگش چِ هوکي است ًیت تشخی اص
خطهطیگزاساى کاّص قیوت ّا تاضذ) تشجستِ ضذى ایي هَضَع تَدُ است کِ تسیاسی اص افشاد اسصّا سا
خشیذاسی ٍ اًثاس کشدُ اًذ .تشای آى کِ ایي اسصّا ٍاسد تاصاس ضَد ًشخ اسص تایذ کٌتشل ضَدٍ .لی آیا تا کاّص ًشخ
اسص ،دالسّای اًثاس ضذُ ٍاسد تاصاس ضذ؟ آیا دس اثش کاّص ًشخ اسص قیوتّا کاّص یافتِ ٍ ًشخ تَسم کاّص
یافتِ است؟ خطهطیگزاسی هثتٌی تش سٍکنکٌی دس ایي اهش ًیض تا حذی سٍضي است.
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