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  شده واگذار هايشرکت عملکرد بر سازي خصوصی تأثیر

 
 
  

  
  چکیده

 
   عملکرد بر آن بخشیاثر ارزیابی و سازي خصوصی بررسی تحقیق این از هدف
 محققین تجربیات و مطالعات اساس بر که مقاله این در .باشدمی شده واگذار هايشرکت
 شده معرفی اقتصادي رشد جهت در مهم عاملی عنوان به سازي خصوصی شده، انجام دیگر
 عملکرد بر را سازي خصوصی مثبت تأثیر کشورها، سایر تجربی مطالعات بر مروري .است
 کشور داخل تحقیقات از آمده دست به نتایج اما .دهدمی نشان هاشرکت عملیاتی کارایی و

 عملکرد بر تأثیري تنها نه ایران در سازي خصوصی فرآیند که، است حقیقت این گویاي
 عملیاتی کارایی کاهش باعث مواقع برخی در بلکه نداشته شده واگذار هايشرکت
 با همراه مدیریت انتقال عدم به توانمی امر این دالیل عمده از که است شده نیز هاشرکت
 و سرمایه بازار ناکارایی ها،واگذاري به درآمدي نگاه مدیریتی، کارایی فقدان و مالکیت
 .کرد اشاره کشور در سازي خصوصی سازي پیاده جهت صحیح روش بکارگیري عدم
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  مقدمه )1
 کامیابی که اند رسیده موضوع این در سبین توافق یک به اقتصاددانان اغلب امروز
 بازار به دسترسی  اقتصاد، در دولت دخالت کردن محدود به منوط کشور یک اقتصادي
 عنوان تحت را آن توان می که است سهام صاحبان حقوق از حمایت و قدرتمند سرمایه

  .]5[ گرفت درنظر1سازي خصوصی
 افزایش طریق از اقتصادي هاي فعالیت عملکرد بهبود براي اي وسیله سازي خصوصی

 خصوصی بخش به دولتی سهام %50 حداقل که صورتی در است بازار نیروهاي نقش
  .]11[ شود واگذار

 عناوینی تحت امروزه که است تري جامع اقتصادي سیاست از بخشی سازي خصوصی
 شدت به ها دولت از برخی سوي از جهانی اقتصاد به پیوستن یا و اقتصادي سازي آزاد چون
 از نیز جهانی بانک و پول المللی بین صندوق چون هم المللی بین نهادهاي .شود می دنبال
 رتغیی یعنی سازي خصوصی واقع در .گردند می محسوب سیاست این سرسخت مدافعان
 صرفاً فعالیتها اصلی بافت حفظ عین در که نحوي به تیدول بخش فعالیتهاي بر حاکم فضاي
 صورتی به شرکت عملکرد نحوه بر بازار جو و شرایط و یافته تغییر مذکور بخش فضاي
  .]8[گیرد قرار عمل مالك خصوصی بخش يها ومکانیزم ها انگیزه تا گذارد تأثیر

 دولت در و انگلستان کشور در 1970 سال به سازي خصوصی یندفرآ ي پیشینه
 کنترل و انتقال جهت در اقتصادي بزرگ جنبش این .]19[ گردد میبر تاچر مارگارت
 ي دهه اواخر در تري گسترده و وسیع حجم در خصوصی بخش به دولتی شرکتهاي عملیاتی

 براي  انگیزه و محرکه نیروي ایجاد باعث آن دستاوردهاي و جنبش این .داد رخ 1980
  .گردید کشورها سایر و غربی اروپاي در سازي خصوصی هاي برنامه انجام

 ،حقیقت در .است 21 قرن اقتصادي هاي مولفه ترین مهم از یکی سازي خصوصی
 یافته توسعه کشورهاي در هم( ساختار اصالح هاي برنامه کلیدي عنصر سازي خصوصی
 اثربخشی به رسیدن ها برنامه این از هدف و است )توسعه حال در کشورهاي در وهم

  .]23[باشد می اقتصادي رشد تسریع و بیشتر اقتصادي

                                                           
1. Privatization 
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 و اساسی قانون 44 اصل کلی هاي سیاست ابالغ با نیز ایران در کشورها دیگر با زمان هم
 بسیار زمینه دولتی، هايشرکت سهام واگذاري در بهادار اوراق بورس از استفاده بر تأکید
 و غیردولتی بخش به آن واگذاري و دولت تصدیگري فعالیتهاي تحدید براي مناسبی
  .گردید فراهم کشور در سهامداري فرهنگ گسترش و توسعه همچنین
 هاشرکت عملکرد کارایی بر آنتأثیر و سازي وصیخص به که شده سعی مقاله این در
 با رابطه در شده انجام تحقیقات پیشینه و نظري مبانی بیان به ادامه در رو این از .شود توجه

 وموانع ایران در یندفرآ این بررسی به انتها در و آن ياثرگذار و سازي خصوصی
  .شود می پرداخته آن اجرایی ومشکالت

  
  نظري مبانی )2

 وخدمات محصوالت از عظیمی بخش تولید شاهد دوم جهانی جنگ از پس ي دهه
 فقدان و جنگ از ناشی ديج زیانهاي دلیل به دوران این در .بود دولتی بخش توسط
 شدن غیرفعال به منجر امر همین و بود حاکم شدت به ریسکی اقتصاد حیاتی، امکانات
 کاالها و خدمات ارائه و کشورها ساخت مسئول دولت که طوري به شد خصوصی بخش
 ناکارایی و ساختاري تعادل عدم ایجاد به منجر دولتی بخش به شدید وابستگی این .بود

 خصوصی به شروع ها دولت و کرد تغییر 70 ي دهه اواسط از پس شرایط این .شد اقتصاد
 غالب قطب یک به خصوصی بخش که آنجا تا کردند دولتی شرکتهاي از بسیاري دنکر
  .]17[شد تبدیل اقتصاد در

 انحصار، حذف چون هایی مولفه با وسیع انداز چشم و گستره یک در سازي خصوصی
 اقتصاد یک دولت يها ودارایی سهام واگذاري و زدایی مقررات سرمایه، بازار گسترش
 افزایش منابع، از بهینه استفاده دولت، نقش تغییر به یرقابت اقتصاد و دهد می شکل را تیبرقا

 مصارف براي جدید مالی امکانات ایجاد عمومی، وضعیت بهبود وري، بهره و کارایی
 پدیدار اقتصادي توسعه به دستیابی افق و شود می منجر عمومی رفاه وگسترش اجتماعی
  .]3[شودمی
 .کرد مطرح کالن و خرد سطح دو در توان می را سازي خصوصی اهداف کلی طور به
 خارجی عمومی مالی  بدهی کاهش دولت، بودجه کسري کاهش شامل کالن سطح اهداف
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 درآمدهاي افزایش سرمایه، بازار توسعه و تقویت سیاسی، مداخالت کاهش داخلی، و
 در سازي خصوصی اهداف از .است اقتصادي رشد افزایش و اقتصادي تعادل ایجاد ارزي،
 ثروت افزایش وري، بهره افزایش مدیریت، کارایی افزایش به توان می خرد سطح

  .]17[کرد اشاره شرکتها عمکرد کارایی بهبود و سهامداران
 قرار تأکید مورد بیشتر شده خصوصی شرکتهاي عملیاتی کارایی بهبود میان این در
 دارند وجود ئیها تئوري .است شده ذکر اهداف از بسیاري منشأ که دلیل این به است گرفته
 دهند می توضیح کارآمدتر عملکرد به دستیابی در دولتی بر را خصوصی مالکیت برتري که
 .شوندمی داده رحش ادامه در که

  
  1نئوکالسیک اقتصادي تئوري )1-2

 با کارایی و است ضعیف وعملکرد مالکیت بین ارتباط که کند می بیان تئوري این
  .]20[شود می تعیین رقابت درجه و بازار ساختار از استفاده
 و کاهش طریق از را رقابت درهاي سازي خصوصی که است مدعی تئوري این
 رقابت با همراه سازي خصوصی ،بنابراین .کند می باز بازار از خروج و ورود موانع یاحذف
 وجود 2دولتی مالیکت با شرکتهایی در که داشت خواهد همراه به را اقتصادي کارایی
 بر بازار،تأکید هاي نشانه با تعامل را انمدیر اصلی هايچالش تئوري این واقع در .ندارد
  .]10[گیردمی درنظر رقابت درجه و بازار ساختار ها، هزینه کاهش سهامداران، اهداف

  
  3نمایندگی ئوريت )2-2

 مدیران .است دولت عهده بر مدیریت عملکرد بر نظارت وظیفه دولتی شرکتهاي در
 قابل سهام اي دار ،همچنین .نیستند سود کردن حداکثر دنبال به اصوالً دولتی شرکتهاي
 در اما .شوند نمی مواجه بازار کنترل و ورشکستگی خطر با و نبوده بازار در عرضه

 عملکرد کنترل وظیفه و است سود کردن حداکثر اصلی هدف خصوصی شرکتهاي

                                                           
1. Neo Classical Theory 
2. State owned enterprises 
3. Agency Theory 
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 شرکت، سهامداران شامل سرمایه بازار در مختلفی هاي گروه ي عهده بر مدیریت
  .]24[است شرکت بستانکاران و گذاران سرمایه
 تصاحب خطر با گاه هیچ مدیر ضعیف عملکرد دلیل به دولتی هاي بنگاه که واقعیت این
 هم مالی کنندگان تأمین دیگر و گذاران سرمایه و شوند نمی همواج هابنگاه دیگر توسط
 ها بنگاه این در را مدیران بر نظارت ،باشند داشته ها بنگاه این عملکرد بر اثري توانند نمی

  .]23[کند می تضعیف
 بین اطالعاتی شکاف او، طلبانه منفعت هاي انگیزه به توجه با و مدیر بر نظارت کاهش با
 توسط اقتصادي رانت کسب براي زمینه و یابد می افزایش بنگاه مالی کنندگان تأمین و مدیر
  .شود می فراهم مدیران
 در شود می یاد نمایندگی هاي هزینه عنوان به آن از که اطالعاتی شکاف این گرچه
 و مدیران بین ریسک بهینه توزیع که گفت توان می اما دارد وجود نیز خصوصی هاي بنگاه
 موثر نظارت و مالکان با ها آن عالیق همگرایی ظورمن به مدیران براي انگیزه ایجاد مالکان،
 داردوامی را کارگزار و کاهش خصوصی هاي بنگاه در را منافع تضاد مدیران، بر نمالکا
  .کند عمل کارفرما منافع سازي حداکثر راستاي در که

  
  1مالکانه حقوق تئوري )3-2

 خصوصی مالکیت به نسبت کمتري کارایی دولتی مالکیت که دهدمی نشان تئوري این
 تمام میان دولتی مالکیت که است حقیقت این بر مبتنی تئوري این اصلی بحث .دارد
 این به توجه با .ندارد را خود سهام فروش حق شخصی هیچ و شودمی تقسیم جامعه اعضاي

 مدیریت کنترل جهت مالکان از یک هر براي اندکی انگیزه دولتی، مالکیت خصوصیت
 از گروهی به محدود خصوصی هايشرکت مالکیت مقابل، در .ماندمی باقی شرکت

 آنان براي انگیزه این ،اینبنابر دارند را خود سهام فروش حق هریک که شودمی سهامداران
  .]14[کنند حداکثر را خود سود و کارآمدتر را مدیر فعالیت که آیدمی بوجود
  
  

                                                           
1. Property Right Theory 
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 1رقابت تئوري )4-2

 در .است رقابت ،سازي خصوصی موفقیت براي مهم عوامل از یکی تئوري این طبق   
 حقیقت در .هستند وابسته هم به بیشتر خصوصی و اجتماعی اهداف رقابتی بازار شرایط
 بهبود را شده خصوصی هايشرکت عملکرد که نیست عاملی تنها دولتی مالکیت کاهش
 افزایش شرکتهارا این کارایی نیز سرمایه بازار انسجام و نظم و رقابتی محیط بلکه بخشدمی
  .]12[دهدمی

 براي اصلی راه رقابت که کند می ثابت یافته توسعه و صنعتی کشورهاي تجربیات
 کمیته( است تولیدات اثربخش توزیع و قیمت کاهش کیفیت، بهبود وري، بهره ایشافز

  .)2002 ،2سازي خصوصی اجرایی
 ایجاد با و داده قرار تأثیر تحت را خصوصی هاي بنگاه رفتار بازار، در موجود رقابت
 بازده افزایش طریق از و دهد می سوق آمدکار تولید سمت به را آنها نظارت اعمال و انگیزه
 مدیران ،اما .داشت خواهد همراه به را شرکت عملکرد بهبود ،کارآمد تخصیص و تولید
 زیرا ندارد کارآمد تولید و خود هاي هزینه کنترل به نسبت چندانی نگرانی دولتی هاي بنگاه
 پوشش دولتی هاي حمایت و ها کمک طریق از نهایت در بنگاه اضافی هاي هزینه دانند می
  .شود می داده
 که داشتند موضوع این بر تأکید همگی مختلف هاي تئوري شده ذکر مطالب اساسبر
 دالیل مهمترین از که است تر پایین خصوصی، شرکتهاي به نسبت دولتی شرکتهاي عملکرد
  .کرد اشاره انگیزه و نظارت رقابت، ایجاد شرکت، اهداف بازار، ساختار به توان می آن

 اهداف ارجحیت کارمازاد، نیروي ها، دارایی اسبنامن مدیریت دولتی شرکتهاي در
 انتخاب براي افراد هاي توانایی به اندك توجه و سهامداران ثروت کردن برحداکثر سیاسی
 سازي خصوصی موافقین حالیکه در شود می يسودآور کاهش به منجر کارکنان و رانمدی
 به دولتی بورکراتیک هاي کنترل و سیاسی مداخالت سازي خصوصی با که دارند عقیده
 نقدي هايجریان انتقال با ،همچنین .شوند می تر ساده اهداف ،نتیجه در رسدمی خود حداقل
 نقش و هافعالیت حجم شدن کم و خصوصی شبخ به دولتی بخش از کنترلی حقوق و

                                                           
1. Competition Theory 
2. Executive Privatization Commission  
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 توقف به شرایط این که کند می پیدا نظارتی نقش صرفاً دولت مختلف، امور در دولت
 و منابع کاراي تخصیص براي زمینه و شده منتهی کارایی بهبود و ناکارآمد سطح در تولید
  .شود می فراهم اقتصادي شکوفایی و رشد

  
  تحقیق پیشینه )3
 .گرفت قرار سوال مورد دولتی بخش فعالیتهاي کارایی تدریج به 1970 ي دهه اواسط از 

 پوشش تحت و دولتی واحدهاي و شرکتها فعالیت کارایی عدم موضوع طرح از پس
 مزبور شرکتهاي عملکرد بهبود حلهاي راه از یکی عنوان به سازي خصوصی سیاست دولت،
  .گرفت قرار توجه مورد دولت تصدي کاهش و

 اما شد آغاز آرامی به ابتدا در خصوصی بخش به دولتی شرکهاي مالکیت انتقال فرایند    
 فارغ خصوصی شبخ شرکتهاي که دیدگاه این گسترش با 1990 و 1980 هاي دهه درطی
 .گرفت بیشتري شتاب دارند، بهتري مدیریتی و عملیاتی یکارای و بوده سیاسی مداخالت از
 روي بر آن وتأثیر سازي خصوصی با ارتباط در تجربی تحقیقات ي  پیشینه دلیل همین به

  .است داشته رشد سرعت به گذشته سال 20 طی در کارایی
 اشاره )2001( همکاران و مگینسون توسط شده انجام تحقیق به توان می میان این در
 از پس متوسط طور به دولتی شرکتهاي عملیاتی و مالی عملکرد که دریافتند ناآن .کرد

 مستلزم مالی بازسازي که است ذکر به الزم البته .یابد می افزایش تدریج به سازي خصوصی
 ناکارا هاي بنگاه ورشکستگی باعث مشی خط این .است وسخت سفت مالی مشی خط یک
  .]19[شود می عملکرد بهبود به ها بنگاه سایر اجبار و

 و مخابرات صنعت شرکت 31 عملیاتی و مالی عملکرد )2000( همکاران و برنارد
 در و 1991- 1998 سالهاي طی توسعه حال در و یافته توسعه کشور 25 در را ارتباطات
 کارایی سودآوري، هاي شاخص از خود تحقیق در ناآن .کردند بررسی ساله 7 هاي دوره

 هاي یافته .کردند استفاده سازي خصوصی از پس و قبل سال 3 در گذاري سرمایه و عملیاتی
  .بود شده خصوصی شرکتهاي در ها شاخص این بهبود از حاکی ناآن
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 هاي کارخانه هاي داده از استفاده با )2006( آرین و اکتن دیگري تجربی تحقیق در
 و سرمایه افزایش با شده خصوصی شرکتهاي که رسیدند نتیجه این به ترکیه در سیمان
   .]21[اند بخشیده بهبود را خود تولیدي کارایی ،کار نیروي کاهش

 خصوصی از پس را مصري هاي بانک عملیاتی و مالی عملکرد )2007( محمد عمران
 شده خصوصی بانکهاي عملکرد که یافت دست قوي  شواهدي به او .کرد بررسی شدن
 مالکیت هرچه .کند می تغییر خصوصی مالکیت درصد با متناسب توسعه سطح و یافته بهبود

  .]22[شد خواهد بیشتر نیز پیشرفت یابد گسترش خصوصی
 ي دوره در چینی يشرکتها سودآوري با را دولتی مالکیت بین ارتباط )2009( لین
 مالکیت بین اي مالحظه قابل منفی ارتباط که داد نشان او .کرد بررسی 1999- 2002 زمانی
 بهبود منظور به دولتی شرکتهاي سازي خصوصی و دارد وجود شرکتها سودآوري و دولتی
  .کند پیدا ادامه باید ها آن عملکرد
 با شرکت عملکرد و عملیاتی کارایی روي را سازي خصوصی تأثیر )2011( قوداه ال
 وي .کرد بررسی 1992-2005 سالهاي طول در اردنی شده خصوصی شرکت 23 از استفاده
 نسبت از عملکرد براي و ثابت هاي دارایی گردش تنسب از عملیاتی کارایی ارزیابی براي
 خصوصی که داد نشان تحقیقات نتایج .کرد استفاده دفتري ارزش بر همس بازار قیمت
 آنها عملکرد و شده خصوصی شرکتهاي عملیاتی کارایی بر داريمعنی و مثبت تأثیر سازي
  .]10[ دارد

 سودآوري و عملیاتی کارایی که دادند نشان تحقیقی در )2011( وانگ و هوانگ
  .]16[ است یافته رشد اي مالحظه قابل صورت به شده خصوصی شرکتهاي

 و عملیاتی کارایی روي را سازي خصوصی تأثیر نیز )2012( همکاران و کریسات
 تأثیر بیانگر نتایج .کردند مطالعه 1992-2010 سالهاي طی در اردنی شرکت 3 در مدیریتی
 سازي خصوصی که شد داده نشان چنین هم .بود مقیاس دو هر بر سازي خصوصی مثبت
  .]17[دارد شرکت اهرم سطح و کارکنان تعداد روي منفی تأثیر

 در که تجربی تحقیقات اغلب در که کرد استنباط توان می شد گفته که آنچه براساس
 خصوصی هجنتی در شرکتها عملیاتی کارایی و عملکرد است شده انجام مختلف کشورهاي
 به نیز ایران در .است داشته ها شاخص این بر مثبت تأثیر سازي خصوصی و یافته بهبود شدن
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 ذکر به ادامه در که شد انجام مختلفی تحقیقات سازي خصوصی بحث شدن مطرح دنبال
  .شود می پرداخته آنها از برخی
 خصوصی از پس سال شش و قبل سال سه در را شرکتها عملکرد )1380( انیآقاج
 نتایج .است بوده 1370-78 سالهاي بین فاصل حد وي تحقیق ي دوره .کرد ارزیابی سازي
 سازي خصوصی از پس شده بررسی نسبتهاي متوسط که داد نشان تحقیق این از حاصل
 سازي خصوصی یعنی .اند نداشته زیادي تفاوت سازي خصوصی از لبق ي دوره به نسبت
  .است نشده تهران بهادار اوراق بورس در شده خصوصی شرکتهاي مالی ابعاد بهبود باعث
 بر سازي خصوصی تأثیر بررسی با )1386( محمدزاده و نیا طالب دیگري پژوهش در
  .]4[ندارد سهام بازده بر مطلوبی تأثیر سازي خصوصی که رسیدند نتیجه این به سهام بازده

 شرکتهاي عملکرد بر سازي صوصیخ اثر خود تحقیق در )1389( همکاران و نجات
 شده خصوصی شرکت 46 تحقیق دراین .کردند ارزیابی را خصوصی بخش به شده واگذار
 انتخاب آماري نمونه عنوان به 1375- 1383 سالهاي طی تهران بهادار اوراق بورس طریق از

 و قبل شرکتها عملکرد میان که دهد می نشان آنها فرضیات آزمون از حاصل نتایج.شدند
 باعث سازي خصوصی واقع ودر ندارد وجود معناداري تفاوت سازي خصوصی از پس
 شده آنها سودآوري کاهش اعثب عمواق از بعضی در حتی و نشده اشرکته عملکرد بهبود
 در شده اتخاذ اشتباه هاي سیاست در توان می را امر این دلیل که کردند بیان آنها .است
  .]7[کرد جستجو سازي خصوصی هاي برنامه

 بر سازي اثرخصوصی ارزیابی و بررسی به نیز )1390( همکاران و آبادي دولت رضایی
 به پرون آزمون از استفاده با ناآن .پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در سهام، بازار توسعه
 سازي خصوصی وندر به توجه با زمانی مقطع نه در احتمالی ساختاري شکست نقاط بررسی
 بازار ي توسعه بر تأثیري سازي خصوصی که داد نشان تحقیق از اصلح نتایج .پرداختند
  .]1[ندارد سهام

 ایران در شده انجام مشابه تحقیقات دیگر و مقاله این در شده ذکر هاي پژوهش براساس
 همراه موفقیت با کشورها دیگر برخالف ما کشور در سازي خصوصی که شود می مشاهده
 در سازي خصوصی یندفرآ به ادامه در .است نداشته ها شرکت عملکرد بر مثبتی وتأثیر نبوده
  .شود می پرداخته آن اجراي ومشکالت موانع و ایران
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  آن موانع بررسی و ایران در سازي خصوصی )4
 تجاري و مالی هاي تحریم و تحمیلی جنگ ،اسالمی انقالب وقوع از ناشی پیامدهاي

 .گردید کشور اقتصاد در دولت متعارف حد از بیش دخالت موجب ایران، علیه المللی بین
  .]6[شد ها فعالیت یکارای آمدن پایین و منابع نامعقول تخصیص موجب امر این
 هایی زمینه ایران داقتصا بودن دولتی که این به توجه با و مشکالتی چنین ایجاد دنبال به
 هم ممکن حل راه عنوان به سازي خصوصی ،بود کرده مهیا اقتصادي مفاسد بروز براي را

  .گردید مطرح نیز ایران در توسعه حال در کشورهاي دیگر با زمان
 زمانهم ایران در دولت پوشش تحت و لتیدو شرکتهاي واگذاري و سازي خصوصی

 گردید مطرح 1368 سال در کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه اول برنامه آغاز با
 400 حدود فهرست ماعال و 1370 سال در وزیران هیئت تصویب با آن اجرایی زمینه و

 ایجاد دولت، تصدي حجم کاهش و کارایی يارتقا به دستیابی منظور به دولتی شرکت
 سال تا 1379 سال از.آمد فراهم کشور ومنابع امکانات از بهینه استفاده و اقتصادي تعادل
 محوریت با شده سازماندهی صورت به ایران در سازي خصوصی برنامه جدید دور 1383
 و مشخص قانونی وکار ساز مبناي بر اجرایی نهاد عنوان به سازي خصوصی سازمان متمرکز
   .شد شفاف
 خصوصی فرایند در مهمی تحول اساسی قانون 44 اصل باابالغ 1/3/1384 تاریخ در
 خصوصی بخش به دولتی بخشهاي واگذاري هدف با اصل این .شد ایجاد کشور در سازي
 تدوین از هدف .گردید مطرح انقالب رهبر سوي از دولت گريتصدي کاهش و

 از دولت نقش تغییر ملی، اقتصادي رشد به بخشیدن شتاب ،44 اصل کلی هاي سیاست
 مالکیت گسترش نظارت، و هدایت و گذاري سیاست به بنگاه مستقیم ریتمدی و مالکیت
 هاي بنگاه کارایی و يارتقا  اجتماعی، عدالت تأمین منظور به مردم عموم سطح در

 اقتصاد سطح در پذیري رقابت افزایش فناوري، و انسانی و مادي منابع وري بهره و اقتصادي
 عمومی سطح افزایش و ملی اقتصاد در تعاونی و خصوصی بخشهاي سهم افزایش ملی،
  .باشد می اشتغال
 مطرح اقتصادي انقالب عنوان تحت که کشور در سازي خصوصی یندفرآ طی که این
  .دارد وجود تأمل و بحث کمی جاي است شده محقق اهداف این از میزان چه شد،
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 از برخی گرچه کشور در ازيس خصوصی اجراي از سال 11 از بیش باگذشت
 خارج دولت کیتمال از ،درصد 50 از بیش آنها قانونی ظاهر و است شده جاهجاب هامالکیت
 یا و دولت دست در غیرمستقیم یا و مستقیم صورت به چنانهم هامدیریت اما شده

 بخش مدیریت در که اصلی ویژگی آن دلیل همین به .است دولت به وابسته شرکتهاي
 پذیري انعطاف از برخورداري و سریع واکنش قدرت همان که شود می مشاهده خصوصی
 در .است نکرده پیدا تحقق شده واگذار اقتصادي واحدهاي اکثر در هنوز است، زیاد

 اما شده واگذار اخیر سال چند طی دولت هاي ییادار از تومان میلیاردها اگرچه حقیقت
 عمل در که صورتی در هست و هبود آنها مدیریت با همراه ها مالکیت انتقال بر قانون تأکید
 مدیران تعیین به دست شرکتها مالکیت درصد 20 داشتن با تنها دولت که شود می مشاهده
 مدیران همان یا شده واگذار هايشرکت مدیران که شود می بموج رویه این .زند می آنها
  .باشند دولت منتخب جدید مدیران یا دولتی قبلی
 موضوع این به توان می کشور در سازي خصوصی بودنن ثمربخش دالیل دیگر جمله از
 اصلی وهدف بوده دولت مدنظر ندیو رد تنها دولتی هايبنگاه اريواگذ در که کرد اشاره
 نگاه جایگزینی و هدف این قرارگرفتن دراولویت.باشد می دولت بودجه کسري جبران
  واگذاري که شود می این به منجر گاهی ،کارایی افزایش جاي به ها واگذاري به درآمدي

 نباشد برخودار کافی تخصص از و نداشته آشنایی آن با که شود انجام ارگانی و سازمان به
 آتی سالهاي شدهدر واگذار واحدهاي رفتن بین از و پاشیدگی هم از موجب امر این که
 مدیریتی توانایی دولتی واحدهاي واگذاري در که دارد وجود واقعیت این یعنی .شود می
  .است نداشته اي عمده نقش ریدارانخ

 ي شیوه و دهد رویه تغییر سیاسا قانون 44 اصل هايسیاست که شده سبب شرایط این
 ها واگذاري قبیل این با دولت .شود بدل دولتی شبه به شدن وصیخص جاي به گريتصدي
 با که خود واگذاري و نیست کشور در خصوصی بخش سطح ارتقاي خواهان که داد نشان
  .کند می لحاظ 44 اصل اجراي نام با را شود می انجام ندیو تسویه هدف

 بنگاهی خریداري حق دولتی بخش 44 اصل قوانین با مطابق گفته، پیش موارد بر افزون
 واگذاري، قابل واحدهاي خرید اصلی متقاضیان که شد دیده اما ندارد را ها واگذاري در

 صندوق اجتماعی، تأمین سازمان ها، بانک نظیر دولت به وابسته ونهادهاي ها موسسه
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 خصوصی روند بنابراین .اند بوده آنان به وابسته گذاري سرمایه شرکتهاي و بازنشستگی
  .است شده مبدل دولت دیگر بخش به دولتی بخش یک از مالکیت انتقال به سازي
 توسط شرکتها سهام خرید تمایل عدم ایران در سازي خصوصی مشکالت دیگر از
 هاي تشکل و نهادها دخالت و اجتماعی و سیاسی بینی پیش غیرقابل پیامدهاي دلیل به افراد

 وجود همچنین .]3[ باشد می شده واگذار شرکتهاي اقتصادي مدیریت مسئله در مختلف
 خصوصب و ایران مالی بازارهاي نیافتگی توسعه و محدودیت ،بازار نبودن رقابتی و انحصار
   .شود می محسوب سازي خصوصی بر اثرگذار مهم عوامل دیگر از بورس بودن ناکارآ
 بخش اب دولت رقابت اقتصادي، - سیاسی ثبات عدم علت به ناایر در کلی بطور
 همه خصوصی مالکیت ،کشور اقتصاد بر موثر هاي گروه  سیاسی سازوکارهاي و خصوصی
 علیرغم دولت زیرا .است آمده وجود به ندرت به پایدار و امن نوع از هم آن جانبه

 نداده ظهور اجازه تعاونی و یخصوص بخش به تنها نه ها دارایی از عظیمی بخش واگذاري
 بخش و مردم سهم افزایش و شدن کوچک به تمایلی و کرده داري بنگاه همچنان بلکه

 شاهد توان نمی باشد داشته وجود تفکري چنین که زمانی تا . ندارد اقتصاد از خصوصی
 اهداف و بود شده واگذار شرکتهاي اشتغال سطح افزایش و اقتصادي رشد کارایی، افزایش
  .ماند خواهند باقی نیافتنی دست چنان هم سازي خصوصی

  
  گیرينتیجه )5

 عمومی افکار به 1970 يدهه در بریتانیا در تاچر مارگارت دولت توسط سازي خصوصی
 و تحریک هدف با نیز دیگر کشورهاي از بسیاري در فرآیند این چندي از پس .شد معرفی
 ارتقاي سرمایه، بازار تجاري،توسعه آزادسازي رقابت، گسترش خصوصی، بخش توسعه
 به تحقیق این در .درآمد اجرا به عملیاتی و مالی عملکرد بهبود و شرکتی حاکمیت سیستم
 بر اقتصادي فرآیند این تأثیر و شد پرداخته آن اهداف بیان و سازي خصوصی بررسی
 انجام تجربی تحقیقات و نظري مبانی اساس بر .گردید ارزیابی هاشرکت عملکرد کارایی
 و بوده همراه موفقیت با غالباً سازي خصوصی روند که شد مشخص کشورها اکثر در شده
 به توجه با اما .است داشته شده خصوصی هايشرکت وريبهره و عملکرد روي مثبتی تأثیر
 این توانمی شده دریافت زمینه این در شده انجام داخلی مطالعات و تحقیقات از که آنچه
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 و شکوفایی فرصت چندان ایران کشور در سازي خصوصی تجربه که کرد را گیرينتیجه
 مدیریت مالکیت، حاکمیت، اصول که زمانی تا حقیقت در .است نکرده پیدا را ثمربخشی

 و تعیین اهداف از وسیعی بخش نشود، منتقل ايحرفه و مستقل نهادهاي به نظارت و
 که بود امیدوار توانمی همچنان اما .شد نخواهد محقق سازي خصوصی شده تعریف
 هايسیاست از یکی عنوان به 44 اصل کلی هايسیاست اثربخش و صحیح اجراي

    .گردد کشور اقتصادي پیشرفت و آتی تحوالت به منجر تأثیرگذار،

  منابع )6
 تأثیر تعیین ". )1390( .حسام زواره، ناجی .سعید صمدي، .حسین آبادي، دولت رضایی )1

 سال ،مالی حسابداري هاي پژوهش مجله ."ایران در سهام بازار توسعه بر سازي خصوصی
  .97- 112 .ص ص ،)7( پیاپی شماره اول، شماره سوم،

 یا است ضرورت یک مؤسسات کردن سازي خصوصی ". )1372( .عبدالمحمد شمس، )2
  .42- 49.ص ص ،22 شماره ،مدیریت دانش پژوهشی-علمی فصلنامه ."اجبار

 ،129 شماره ،تدبیر ."ایران در سازي خصوصی موانع ". )1381( .غالمرضا صفارزاده، )3
  .47-53.ص ص

 شرکت سازي خصوصی تأثیر ". )1384( .حیدر سالطه، زاده محمد .اهللا قدرت نیا، طالب )4
 تحقیقات مجله ."آنها سهام بازده بر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته دولتی هاي
   .19 شماره ،مالی

 بازار طریق از سازي خصوصی اثرات بررسی". )1391( .شمسی مروت، .نعمت فلیحی، )5
 فصلنامه ."دینامیکی سیستم رویکرد با ایران در اقتصادي رشد روي بر بهادار اوراق بورس

  .165-190.ص ص سوم، شماره دوازدهم، سال اقتصادي، هاي پژوهش
 خصوصی (واگذاري اثرات ". )1398( .مهدي زارع، میرزاد .مهرداد چگینی، گودرزوند )6

 شماره ،بازرگانی هاي بررسی .")گیالن استان مخابرات سهامی شرکت( کارایی بر )سازي
  .86- 98.ص ص ،40
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 ". )1389( .مهدي کامل، جواهري .محمد شهبازي، .اکبر میرزاده، .امیررضا سید نجات، )7
 اوراق بورس در شده پذیرفته دولتی هاي شرکت عملکرد بر سازي خصوصی تأثیر بررسی
  .75- 108.ص ص ،55 شماره بازرگانی، هاي پژوهش فصلنامه ."تهران بهادار

 انتشارات ."دولتی هاي شرکت کردن خصوصی پیرامون". )1369( .غالمرضا نصیرزاده، )8
  .علم کمال

9) Alipour, M. (2013) .“ An Investigation of the Association Between 
Ownership Structure and Corporate Performance”. Managerial 
research Review, Vol.36, No.11,pp.1137-1166. 
10) Al Qudah, Ali. Mustafa.Abdullah. (2011) .“ The operating 
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Abstract 

The purpose of this article is to assessing the privatization and 
evaluating its effect on privatized firms performance. In this 
article that based on the other researcher works, privatization 
was introduced as a important factor for economic growth. A 
review of empirical studies in other countries represent the 
positive impact of privatization on the firms performance and 
operational efficiency. But the results of the internal researches 
reflects the fact that privatization process in Iran not only haven’t 
a positive impact on performance of privatized firms but also 
sometimes is reduced operating efficiency of companies. From 
the main reasons for this event  can be cited to, no transfer of 
ownership with management and lack of managerial efficiency, 
income approach to submissions, capital market inefficiency and 
failure to use the correct method for implementation of 
privatization in the country.   
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