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  خصوصی سازي
  

  خدیجه کریمی اصفهانی: نویسنده
  

  حق گسترمنتشر شده در تخصصیترین پایگاه نشر مقاالت حقوقی، 
ri.ratsoghgah.www  

  
دولت هادرآمد هاست و درسیاست هاي کلی  خصوصی سایز به عنوان یک هدف غالب 1970 ز اواخر دهها

هرکشور بنابرشرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازي دنبال نموده است درمورد خصوصی 
اسزي و ابعاد آن درجهان و ایران تحقیقات زیادي صورت گرفته است که هرکدام ازاین تحقیقات جنبه 

کی از اصلی ترین مباحث و هاي مختلفی از پدیده هاي خصوصی سازي را مورد بررسی قرار داده اند ی
قانون اساسی می باشد اجراي بهینه و صحیح این اصل  44مسائل روز اقتصاد درایران اجراي بهینه اصل 

موجب رشد و توسعه اقتصادایران و توسعه اقتصادي کشور می گردد درایننوشتار به بیان موانع و 
یی و اجرایی و غیره خواهیم پرداخت قانون اساسی درموارد حقوقی و قضا 44محدودیت هاي اجراي اصل

نتیجه گیري کلی خواستار حل این  بابیان این وضعیت کشور ایران دراجراي این اصل اقتصادي دریک
مشکالت و مسائل اقتصادي کشور میبا شد وجود قوانین و مقرات ضدونفیض عدم رعایت قوانین و 

ت قدیمی هم چنین تصویب قوانین بخشی و مقررات شفاف و عدم رعایت مقررات زدایی و قوانین و مقررا
ساختارنامناسب با اهداف و محیط و ساختار شرکت هاي مشمول واگذاري از طرف دیگر توان سودآوري 
درآمدزایی شرکت ها را کاهش داده است لذا به همین دلیل براي بخش خصوصی جذابیتی ندارد و این از 

حقوقی و قانونی و قضایی برخی از موانع فرهنگی و  جمله موانع خصوصی سازي می باشد عالوه برموانع
پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن مروري بر تاریخچه خصوصی . اجتماعی هم می تواند مزید برعلت باشند

 سازد این روند وچالشهاي آنرا در نظام جمهوري اسالمی ایران بررسی نماید

 
 هدافا,چالشها ,مشارکت دولت، سهام، ,خصوصی سازي:کلمات کلیدي
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  سازي گیري نظریات خصوصی هاي شکل زمینه
خصوصی و  همزمان با ظهور انقالب صنعتی در میانه قرن هیجدهم میالدي، ایده گرایش به بازار و بخش

  ). 1376، رزاقی. (گذاري کرد حداقل دخالت دولت، قوت گرفت و آدام اسمیت مکتب آزادي اقتصادي را پایه
داري، با  ها و سایر منتقدین مکتب سرمایه و اوایل قرن بیستم، سوسیالیست از سوي دیگر، در قرن نوزدهم

تبلور این . داري، این مکتب را با چالش روبرو کردند ثباتی نظام سرمایه تکیه بر دو محور ناعادالنه بودن و بی
از  سیاسی بخش عظیمی- هاي مارکس، سرنوشت اقتصادي تفکر، در اقتصاد متمرکز، با تأکید بر دیدگاه

دگرگون ساخت و اصالحات مختلفی  1917ها در روسیه در سال جمعیت جهانی را از اولین پیروزي کمونیست
در بعد دیگر، در اواخر قرن نوزدهم . را در کشورهاي با اقتصاد آزاد و مبتنی بر بخش خصوصی، موجب شد

اقتصاد رقابتی و مبتنی بر  رهبري کارل منگر ظهور کرد؛ او بر این عقیده بود که ایده مکتب اتریش به
او اقتصاد متمرکز . شود ها و پیدایش اختراعات و ابداعات شمرده می گیري فردي، اساس ظهور خالقیت تصمیم

، فرصتی براي پیدایش و شکوفایی 1929بحران . دانست روح و محکوم به فروپاشی می را بدون انگیزه، بی
داري یعنی  ترین عنصر نظام سرمایه این موج فکري، اصلی در. ها بود مکتب کینز در مقابل مکتب کالسیک

منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل  عمومی به ها زیر سوال رفت و دخالت دولت و بخش  مکانیزم قیمت
  )، 1373متوسلی، ، ( .اقتصادي، ضروري و مجاز شمرده شد

  
شود، آغاز جنگ جهانی دوم تداوم و عمومی نمایان  هاي دولت و بخش  که آثار کامل دخالت قبل از آن

هاي ناشی از جنگ در جهان  پس از پایان جنگ نیز امر بازسازي خرابی. تشدید دخالت دولت را مطرح ساخت
تري را براي دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادي،  صنعتی و کشورهاي در حال توسعه، توجیهات محکم

هاي پس از پایان جنگ جهانی دوم، دخالت  ین در طی دههبنابرا. اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد
حدي افزایش یافت، که دولت در اغلب اقتصادهاي آزاد و مختلط مشابه اقتصادهاي  دولت در اقتصاد، به

هاي  در خالل دهه. خود گرفت ، نقش فعالی را به)هاي دولتی بنگاه(هاي اجرایی خود  اي، از طریق اهرم برنامه
ها با  هاي صنعتی، دوران با ثبات توأم با رشد اقتصادي معقول خود را طی نمودند و دولت، کشور60و  50

همین دلیل هم به انتقادات  به. هاي نسبی را حاصل کردند هاي کالن و خرد اقتصادي، موفقیت اجراي سیاست
آغاز گردید و  70ه دهه ک ها نسبت به دخالت دولت در اقتصاد اهمیت چندانی ندادند؛ تا این محدود در آن دهه

ها در منتهی نمودن اقتصاد غرب به رکود و  المللی پدیدار گشت؛ که هرکدام از آن در طی آن، اتفاقات بین
هاي پیشین با شدت هرچه بیشتر، دنبال شد،  هاي دهه تورم نقشی داشتند و در عین حال، اجراي سیاست

  . ولی توفیق کمتري را حاصل نمود
، حداقل در جهان غرب شاهد مشکالت عدیده اقتصادي و 70ک شدن به پایان دهه نهایتا با نزدی

تدریج زمینه را براي طرح انتقادات و شک و تردید  هاي اقتصادي هستیم؛ که به هاي مستمرّ سیاست ناکامی
نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ایجاد و مقوالتی چون یافتن اندازه مناسب دخالت دولت، کارآیی بخش 
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بدین ترتیب مجادالت . مطرح گردید... صوصی نسبت به بخش دولتی ،جایگزینی، دخالت، نظارت، هدایت و خ
گیران اجرایی و سیاسی  نظري در محافل علمی نسبت به دخالت دولت و متقاعدشدن مدیران و تصمیم

اختالالت در ابعاد کشورها، نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم و بروز 
هاي  تر نمود و بار دیگر تئوري مختلف اقتصادي فکر و ایده بازنگري در سهم و اندازه دخالت دولت را جدي

  . دست آورد هاي رقیب به کالسیک توانست، گوي سبقت را از تئوري
ي صنعتی از دنبال آن در بقیه کشورها در کشور انگلستان و به 80و آغاز دهه  70سرانجام در پایان دهه 

سازي و کاهش در  جمله فرانسه، ایتالیا و آلمان و تاحدي کشورهاي در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی
سرعت . ها مورد توجه جدي واقع شد هاي پیدایش آن منظور رفع اختالالت و انگیزه حجم دخالت دولت، به

تر شد، که امپراتوري سوسیالیستی با  توجه به این موضوع، در میان کشورهاي در حال توسعه، موقعی جدي
ساالري خود،  هاي دولت شکست مواجه شد و کشورهاي سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست

سو و میدان دادن به بخش خصوصی از سوي دیگر را فراهم  زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت از یک
هاي تعدیل اقتصادي در کشورهاي در  ترین سیاست سازي یکی از مهم بدین ترتیب، سیاست خصوصی. آوردند

   ، )1383کمیجانی، ، ( .تلقی شد 80حال توسعه از اواسط دهه 
ي اول و دوم توسعه، دولت را مجبور کرد که در  سازي، طی برنامه در ایران نیز شکست در امر خصوصی

اقدام به تأسیس سازمان  1380آن، در سال  15هاي اولیه اجراي برنامه سوم در جهت اجراي ماده  ماه
ایجاد کرد؛  سازي در کشور تأسیس این سازمان، تحول مهمی در فرایند خصوصی. سازي کند خصوصی

 1381فروش رسید؛ که در سال  هاي عمومی به میلیارد دالر از دارایی 201طوري که در چهار ماهه اول سال،  به
، این سازمان، 1381در اردیبهشت سال . دست آمد میلیارد ریال به 12000هاي دولتی،  از محلّ فروش شرکت

ق بهادار کرد و از طرف دیگر، مجوز تأسیس بانک هاي دولتی از طریق بورس اورا اقدام به فروش سهام شرکت
   )،1381صفارزاده، ر، (تر شدن بازار سرمایه در کشور شد  خصوصی موجب پررونق

  1مفهوم خصوصی سازي

خصوصی "یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهاي توسعه اقتصادي کشورهاي پیشرفته دنیا 
دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و  سپردن اولویتها بهخصوصی سازي فرایند . است  "سازي

اي را شامل می شود که یک سوي آن خصوصی سازي کامل و سوي دیگر تجدید ساختار  طیف گسترده
در نظام بانکی این امر نیازمند اصالح ساختارمالی و اداري، تعدیل نیروي . بنگاههاي تحت مالکیت دولت است

است که ... گیري نیروي توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و انسانی و بکار
این . تنگناهاي عمده اقتصادي موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادي شود

  امر مستلزم مدیریت کارآمد است
                                                             
١ Priitization 
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که دولتها در بسیاري از کشورهاي جهان براي انجام خصوصی سازي فرایندي اجرایی، مالی و حقوقی است 
  .آورند اصالحات در اقتصاد و نظام اداري کشور به اجرا درمی

خصوصی سازي . حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است» خصوصی سازي« ٔواژه
قتصادي است؛ زیرا چنین به نظر عملیات یک موسسه ا) مالی و اجتماعی(اي براي افزایش کارایی  وسیله

رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیري بیشتر عوامل تولید، افزایش  می
این . تر کاالها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع

و همچنین تجربه سایر کشورها امري  اقتصاد خردطح بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در س پیش
پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده 

گیري بخش خصوصی در  ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل نجام آن و در پیچیدهچگونگی ا
  .جامعه است

عنوان  هاي دولت به توان تالشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم خصوصی سازي را می
تغییرصرف مالکیت مفهوم خصوصی سازي گسترده تر از  در واقع ). 1381بهکیش،(کارگزار اقتصادي دانست 

اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازي، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم هاي . بنگاههاي تولیدي است
اقتصادي است که نتیجه آن ایجاد فضاي رقابتی براي بنگاههاي خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها 

هاي متعددي که در  یف، مفاهیم و تئوريبرپایه این ایده، تعار. نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند
  :برگیرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصی سازي است ارائه شده که به برخی از اهم آنها درزیر اشاره می شود

خصوصی سازي اصطالحی فراگیرومتنوع است که به واگذاري کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در  1-
نیز به مردم منتقل ” قدرت“همراه مالکیت،  شود و مالکیت دولت به بخش خصوصی منجرمی

  ).1380پرکوپنکو،(شود می
یک انتقال جزئی که (خصوصــی سازي انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است  2-

  ).1999نووتنی، )(مالکیت دوگانه نامیده شده است
م به کاالي مصرفی را تغییر می خصوصی سازي مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخا 3-

دوکاس (این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعاالن بخش خصوصی است. دهد
  ).1998ودیگران،

  چارچوب اقتضایی خصوصی سازي
تجربه خصوصی سازي در کشورهاي مختلف نشان می دهد که دو عامل اصلی موثر در خصوصی سازي وجود 

  :دارد
  بازار طبیعت 1-
  شرایط کلی کشور 2-
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درکشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایشهاي ذاتی به محدودیت براي رقابت از 
تر است و برعکس هرچه بازار براي موسساتی که منتقل خواهند  خصوصی سازي مشکل دهند،  خود نشان می

دي بهتر و ظرفیت قانونی کشور باالتر باشد ، احتمال موفقیت تر باشد ، و هرچه محیط کالن اقتصا شد ، رقابتی
  . براي خصوصی سازي بیشتر خواهد بود

تا زمانی که   -هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز براي به تعویق انداختن خصوصی سازي 
ین ، که ظرفیتهاي در کشورهاي در حال توسعه با درآمد پای. بیشتر است  -مسائل و مشکالت حل شود 

قانونی تعریف شده آنها ، پایین است ، بازارهاي سرمایه ضعیف هستند و عالقه سرمایه گذاران عمده خارجی 
فروش موسسات دولتی حتی در بخشهاي رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازي . کم است

به . گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوندعنوان یک  موقت مانند قراردادهاي مدیریت و اجاره ها باید به
  می شود ـ معموالً مطرح که خصوصی سازي موسسات در بازارهاي غیر رقابتی همین صورت زمانی

که بعنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب ، برق و تلفن فعالیت می نمایندـ باید یک  دولتی موسسات
  .ندگان وجود داشته باشدسیستم قانونی و حقوقی براي حمایت از مصرف کن

   

به » همزمان«به طور خالصه براي آنکه خصوصی سازي هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور 
  :عمل آیند

  ،تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازي و مقررات زدایی، اصالح مقررات
  ر نیروي کار؛و بازا) بویژه بازار سرمایه(اصالح ساختار مالی 

  تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به
  بازار؛

  ).تغییر مالکیت(واگذاري موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی 

 اهداف استراتژیک

طرحها به خصوصی سازي در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاري از 
ایستند و یا از مسیر  علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیري و قابل ارزیابی، یا از حرکت می

بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ  اهداف تبیین شده می. شوند اصلی خود خارج می
نند درجهت توسعه اقتصادي، توا اهداف استراتژیک خصوصی سازي می. و اولویت بندي شده تعریف گردند

اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش 
  .هاي جاري شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند هزینه
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  اصول خصوصی سازي

مطالعه . توجه گردد مالکیت خصوصیو تقویت  سودآوريپس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش 
کره ، روسیهو کشورهایی نظیر  فرانسه، بریتانیا، آلمانتاریخی فرایند خصوصی سازي در کشورهایی مانند 

که به لحاظ ساختار اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و رفتاري — اسلواکی، و جمهوري چک، لهستان، جنوبی
گیري  دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل نشان می —اي اساسی هستندداراي تفاوته

هاي زیر را فراهم و به  نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه
  :اند وجود آورده

در این زمینه :   -توسط مدیران بنگاه  -و سودآوري  بهره وريبنگاه درجهت افزایش » درونی«اقدامات ) 1
توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت  می

سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و  وري سرمایه و افزایش بهره
الملل درجهت  سلسله مراتب اداري و نیز ادغام فعالیتهاي متجانس و حذف فعالیتهاي موازي، توسعه امور بین

ا و جذب سرمایه و فناوري، بازنگري در قراردادها به منظور شفاف سازي و همچنین تعریف و ارائه استاندارده
  .شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد

نوشته حاضر به :   -توسط دولت  - خصوصی سازي » موتور«به عنوان » محیطی«ایجاد شرایط و بستر ) 2
بررسی . عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی سازي کشور تاکید بر این موارد دارد

مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد هاي توسعه و اقدامات خصوصی سازي و  قوانین و برنامه
هاي  با اهداف و استراتژي) بویژه مابین نهادها و سازمانها(اي جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار  مجموعه

    .کالن خصوصی سازي کشور است
  سازي دالیل خصوصی

تصادي، آثار سوئی از هاي جامع توسعه و یا دخالت گسترده دولت در امور اق گرایش بیش از حد به برنامه
هاي سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی و  جمله بوروکراسی گسترده اداري و اجرایی، عدم کارآیی، بدهی

ها براي رهایی از این مشکالت، ایجاد فضاي  دولت) 1373متوسلی ،  (.کسري بودجه شدید را سبب گردید
هاي  هاي مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینه یستها، ل ها، فسادها و حمایت رقابتی، دوري از سوء مدیریت

ها و  خانه شود، تأمین کسري بودجه، کاستن از بار مالی بر روي وزارت تدارك کاالها و خدمات کم کیفیت می
  )1380، و پرکو پنکو، ، 1374پاکدامن ، (  .کنند سازي می تعدیل نیروي انسانی، اقدام به خصوصی

  گري دولت  محدوده تصدي
این اجتماع بشري براي مبتال نشدن به هرج و مرج، احتیاج به قوانین و . انسان موجودي اجتماعی است

همین دلیل، نیاز  قوانین و مقررات اوال احتیاج به مجري و ثانیا محتاج ضمانت اجرا هستند؛ به. مقرراتی دارد
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ش روابط انسانی، نقش دولت در از سوي دیگر با گستر. به دولت در جوامع انسانی ضرورت پیدا کرده است
هاي اقتصادي و غیر اقتصادي را شامل شده است؛  جوامع انسانی نیز گسترش یافته و ابعاد مختلفی از فعالیت

حفظ نظم، تأمین امنیت و اجراي قوانین، : بر نقش حاکمیتی دولت از جمله که در عصر حاضر عالوه طوري به
گذاریهاي اجتماعی، رفع نواقص بازار،  ها، انجام سرمایه یرساختتوسعه ز: گري آن نیز از جمله نقش تصدي

رفع موانع و تنگناهاي ساختاري، ایجاد تعادل در بازارهاي پولی و مالی با توجه به شرایط زمانی و مکانی، 
  .افزوده شده است

و شاخص شود، این است که چه حدي براي دخالت دولت وجود دارد؟ و یا حد  اما سؤال مهمی که مطرح می
هاي اقتصادي را به دو گروه تقسیم  توان فعالیت مطلوب دولت و بازار کدام است؟ در پاسخ به این سؤال، می

  کرد
  )،1383 نژادحسینیان. (

هاي اقتصادي توسط افراد حقیقی و حقوقی  قسمتی از اقتصاد که فعالیت(در مواردي که بخش خصوصی -1    .
. دار آن شود هاي اقتصادي ندارد، دولت عهده یزه ورود به حیطه فعالیتتوان و یا انگ) شود خصوصی دنبال می

  )1372باغیان،  قره. (
   

  
گري خود را با  مواردي که بخش خصوصی انگیزه و توان ورود به این عرصه را دارد، دولت نقش تصدي-2

  هایی که ذکر خواهد شد، به این بخش واگذار نماید روش

 
 
  

  بسترهاي مورد نیاز 

خصوصی سازي به عنوان یک سیاست اقتصادي براین عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی 
ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر میب اشد دراینجا یک پیش فرض وجود دارد و آن 

ي متفاوتی اینکه بنگاه هاي دولتی و خصوصی ساختارهاي انگیزه اي متفاوتی دارند و بنابراین کارایی ها
نیز از آنها منتج خواهد شد نظریه آکادمیک سنتی ازاین قرار بوده که وقتی بخشهاي دولتی و خصوصی 
برحسب هزینه هاي تولید کاالهاي مشابه مقایسه شوند بخش خصوصی عملکرد بهتري نسبت به بخش 

ده را مجبور به دولتی خواهد داشت از طریق خصوصی سازي و ایجاد محیط رقابتی می توان تولید کنن
تولید و فروش با قیمت حداقل کرد مزیت بخش خصوصی این استکه ازطریق رقابت و نه مقررات کنترل 
کننده می توان آن را تحت فشار قرار داد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند که این امر درساختار 

ها و رشد نوآوري و درنتیجه  دولتی امکان پذیر نیست بنابراین خصوصی سازي منجر به کاهش هزینه
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کاهش قیمت کاالها می شود از سوي دیگر تورم به دلیل فشارهزینه کنترل می شود و جامعه از آ ن سود 
می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کاالیی قابل صدور استکه به قیمت رقابتی تولید 

 شود 

 
 

خصوصی سازي، حتی قبل از شروع » محیطی«هاي تخصصی  به طور خالصه درجهت بهبود شرایط و زمینه
  :کند اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروري می

  با تعیین اولویتها باید از ) گیر ساز و تصمیم تصمیم( قانونگذارنهادهاي : قانونگذاريارائه بستر مناسب
یک طرف قوانین و مقررات الزم را براي ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن 

  .اندازه دولت تدوین کنند

  بازنگري قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این
در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و . خواهد بودنهادها 

شرکتهاي دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترك و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی 
  :شود در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می. است

  ؛)قانون ضدانحصار(گسترش رقابت  
 الملل و داخلی؛ قوانین روابط بین  
 نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛  
 و زمین؛ سرمایه مالکیت خارجی  
  ؛ارزمحدودیتهاي تبدیل  
 محدودیتهاي درمورد استخدام و اخراج کارگران.  

با هدف  - و نه بازار  -ت الزم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی و ازطرف دیگر، قوانین و مقررا
قوانین و . طلبی تدوین کنند جویی و رانت امنیت و سالمت اقتصاد و جلوگیري از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت

  :هاي زیر در این راستا هستند مقرراتی در زمینه

 ؛محیط زیست  
  ؛کارگرانحمایت از حقوق شاغالن و  
 نظارت بر شرایط ایمنی کارگاههاي تولیدي؛  
 سازمانی؛هاي فردي و  نظارت بر آزادي  
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  ؛بازارآزادي ورود و خروج از  
  با تاکید بر جلوگیري از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه (قوانین و مقررات کار و بیکاري

  ؛)گردنند کوچک سازي اندازه دولت بیکار می
  با نگاه اقتصادي و حقوقی(قراردادها و نحوه حل و فصل دعوي.(  

ها و مراکزي که بتوانند طبق  تشکیل و یا اصالح نهادها، سندیکاها، انجمن: ارائه بستر مناسب حمایتی
این حمایتها به دو صورت زیر طبقه . مساعدتهایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه کنند» برنامه«

  :ندشو بندي می

توانند به صورت بالعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و  که می» هدفمند و موقت«حمایتهاي مادي : الف
در این راستا، باتوجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه . وامهاي کم بهره باشد

و بنگاههاي خصوصی » رآفرینکا«ساختن این سیستم با استراتژي خصوصی سازي و حمایت از افراد 
نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاري و توسعه از سوي بخش خصوصی و . امري بسیار ضروري است» کارآمد«

  .نظارت و کنترل در حمایتها طبق برنامه است

هاي زیر  حمایتهاي غیرمادي که با تشکیل و یا اصالح و تقویت نهادها و مراکزي در ابعاد و زمینه: ب
  :شود پذیر می انامک

  ؛)المللی داخلی و بین(اطالع رسانی  
 تامین اجتماعی و بیمه بیکاري؛  
 اي و تخصصی؛ آموزش حرفه 

   

 روشهاي خصوصی سازي
طورکلی خصوصی سازي طیف گسترده اي را شامل می شود که یک سوي آن خصوصی سازي کامل وسوي  به

).1378مکین تاش ، ( دیگر تجدید ساختار بنگاهها تحت مالکیت دولت است   
فرایندي را طی نموده که درآن  - از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکتها  -خصوصی سازي 

کاالها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین می کند و به مردم ارائه می نماید، یا چگونگی 
).1996لویس،(وصی منتقل شده استپرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش خص  

، تهیه کاال یا خدمت در دست دولت باقی می ماند اما دراین حالت، هریک از مصرف 2از جدول  2در چارچوب 
.پرداخت نمایند) که قبالً رایگان بود(کنندگان باید مبلغی را جهت مصرف آنها   

که می توانند براي خرید کاالها وخدمات کند و به افراد می دهد  ، دولت کوپنی را منتشر می3در چارچوب 
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.مشخص هزینه نمایند  
که در این حالت . ، واژه مرسوم جدیدي براي مناقصه و مزایده است4بستن قرارداد با شرکتها، چارچوب 

.شرکتهاي خصوصی جهت ارائه خدمات یا کاالهایی به قیمت دولتی،پیشنهاداتی را به دولت می دهند  
کاستن از فشار  "درمورد . یاز وکاستن از فشار مسئولیت تقسیم می شود، بین دادن امت5چارچوب

، دولت خود را کامالً از صحنه خارج می کند و براي مدت طوالنی کاال یا خدماتی را ارائه نمی کند  "مسئولیت
.ولی براي ورود مجدد به زمینه ارائه، آزاد است  

اما همانند بستن قرارداد، . ر تهیه یا تامین خدمت نیست، مثل مورد قبلی، دولت درگی "واگذاري امتیاز  "در
دولت قرارداد انحصاري با یک عرضه کننده منعقد می نماید و او را براي مدت معینی ملزم به ارائه خدمت می 

.کند  
 

. سازي بانکها جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند خصوصی
از طرف دیگر . کنند هاي اعتباري و کاهش دخالت خود مقاومت می در مقابل خروج از بانکها و سیستم دولتها

سیستم بانکداري دولتی تقریبا در هر کشوري که مالکیت دولتی بانکها در آن کشور، فراگیر است، امري 
، کاهش اثر دولت روي به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد . خطرناکی است

).2005مگینسون ،(هاي تخصیص اعتبار خیلی مهم است  تصمیم  

آنچه که در . شود سازي تمام یا قسمتی از مالکیت و کنترل به بخش خصوصی واگذار می در فرایند خصوصی
دهد که  نتیجه بررسیها نشان می. این فرایند مهم است واگذاري کنترل و نظارت بر بخش خصوصی است

سازد  سازي به خودي خود براي افزایش کارایی کافی نیست و آنچه که این فرایند را موفق می صیخصو
در بررسی که بر روي کارایی گروههاي . گیري و نظارت به بخش خصوصی است  هاي تصمیم واگذاري حوزه

ي دولتی بخشهاانجام گرفت مشخص شد که ) دولتی، خارجی، خصوصی داخلی و خصوصی شده(مختلف 
 حداقل کارایی را دارا هستند

اي از  آید ، مجموعه اي در ساختار مالکیت بوجود می سازي تغییر عمده همچنان که در اثر خصوصی 
مالکیت دولت ، کنترل مدیریت . کنند گذارد نیز تکامل پیدا می مشوقهایی که روي رفتار مدیریت تاثیر می

بویژه ، مدیران . کند راي استحکام موقعیت خود استفاده میشود و مدیریت از فرصتها ب انگارانه انجام می سهل
،  مند هستند بقاي موسسه اي را که مدیریت می نمایند ، با نگهداري ریسک ورشستگی در سطح پایین عالقه

درحالی که خصوصی سازي این رفتار مدیریت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، . تضمین کنند
 ) 2005بوبکري و دیگران ، (ه سطح قبول ریسک ، تغییر می دهد بویژه باعنایت ب

هاي اقتصادي خود را به بخش خصوصی واگذار کند به  تواند فعالیت هایی که دولت می روشبه طور کلی 
  )1369نصیرزاده، (: قرار زیر است
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هاي دولتی که  اي از سهام خود را در واحد دولت، تمام یا قسمت قابل مالحظه عموم؛ به سهام عرضه    .1
المللی یا بازارهاي داخلی و  ها به دولت تعلق دارد، به عموم، از طریق بازارهاي بین تمام یا قسمتی از سهام آن

رین مزیت این مهمت. وجود آید رساند؛ تا در نهایت، یک شرکت سهامی محدود به از طریق بورس به فروش می
  .گذاري مورد نظر است آوري منابع در جهت سرمایه روش، گسترش مالکیت و نیز گسترش دامنه جمع

   
دولت، تمام یا قسمتی از سهام متعلق به خود را در شرکتی که تمام  خاص؛ هاي گروه به سهام عرضه    .2

خصوصی در   اي در بخش شده عینیا بخشی از سهام آن، تحت مالکیت خود است، به شخص یا گروه از پیش م
این روش، براي وقتی که شرکت دولتی داراي عملکرد . رساند قالب مزایده یا مذاکره مستقیم، به فروش می

مزیت این روش آن است . شود خوبی نباشد و بورس اوراق بهادار وجود نداشته و یا ضعیف باشد، توصیه می
توان ارزیابی دقیقی نسبت به قدرت مالی، فنّی و  می ریدار، که به جهت آشنایی مسئول واگذاري نسبت به خ

  .دست آورد تجربه او به
   

صورت مزایده رقابتی  طور مستقیم، به هاي شرکت را به دولت دارایی دولتی؛ واحد هاي دارایی فروش    .3
ت این روش آن مزی. کند و یا از طریق مذاکره مستقیم، بدون عرضه سهام، به فرد یا گروه خاصی واگذار می

ها قابل واگذاري نیستند بدین روش  سهام آن  هایی که از لحاظ مسائل حقوقی و مالیاتی، است که شرکت
  .گردند واگذار می

   
دولت شرکت را به چند قسمت تفکیک  تر؛ کوچک واحدهاي به واگذاري مشمول واحد تفکیک    .4

این روش، جهت تجدید ساختار . گیرند کند و قطعات جداشده با هویتی مستقل در معرض فروش قرار می می
  .شود کار گرفته می هاي دولتی قبل از خصوصی کردن به شرکت

   
برخی موارد دولت در  دولتی؛ واحد نیاز مورد جدید گذاري سرمایه در خصوصی بخش مشارکت جلب    .5

که توان مالی الزم را در  گذاري جدید دارد؛ در حالی جهت بازسازي و توسعه واحدهاي خود نیاز به سرمایه
گذاري خارجی را  خصوصی، باالخص سرمایه تواند جریان افزایش سرمایه بخش همین جهت می اختیار ندارد؛ به

ین روش آن است که دولت، مالکیت سهام مزیت ا. جهت دستیابی به مدیریت و تجارب خارجی، دخالت دهد
آید، یک شرکت مختلط  دست می گذاري به دهد و واحدي که پس از این نوع سرمایه خود را از دست نمی

  . خصوصی است-دولتی
   

روشی جهت تأمین اعتبار از طریق دولت یا  واحد؛ کارکنان یا مدیران به دولتی واحد فروش    .6
منظور خرید سهام شرکت دولتی توسط مدیران، کارکنان و  هاي شرکت به اعتبارات بانکی در قبال دارایی
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مزیت استفاده از این روش، افزایش انگیزه جهت بهبود . کارگران جهت کنترل شرکت توسط آنان است
  .ر از بین رفتن نگرانی بیکاري در بین آنان استمنظو وري در کارکنان و کارگران، به بهره

   
خصوصی در جهت  ها؛ عقد قرارداد بین دولت و بخش ي مدیریت یا اجاره داراییقراردادها عقد    .7

خصوصی با احتساب مدت و اجرت اجاره آن با تعیین  هاي بخش کارگیري مدیریت تکنولوژي و مهارت به
مزیت این روش، آن است که . پذیرد یش کارآیی شرکت دولتی صورت میمنظور افزا کارمزد براي مدیر، که به

  . مالکیت دارایی همچنان در دست دولت است
. 

 تغییر و تحول در ساختار کلی 
. طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهاي دولت به نوبه خود متضمن بازسازي فعالیتها و رویه هاي آن است به

کارایی به مذاکره ، . ر موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کندطو تواند به درنظام بازار، دولت نمی
و این درنظام سلسله مراتبی ) 1380پرکوپنکو، (انگیزش، تصمیم گیري مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد 

بنابراین تغییرات ساختاري در شرکتهاي خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در . مدیریت قابل تحقق نیست
تار سازمانی و ایجاد ساختارهاي افقی، غیرمتمرکز، فرایندي و تیمی که موجد نوآوري، خالقیت و رقابت ساخ

. هستند، باشد  
) :  2005مگینسون ، (دولتها معموالً از تکنیکهاي زیر براي خصوصی سازي استفاده می نمایند   

ا به یک شرکت خصوصی موجود در روش فروش دارایی ، دولت مالکیت موسسات دولتی ر: فروش دارایی 1-
.یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد  

در این روش ، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی ، هم به صورت : خصوصی سازي با انتشار سهام 2-
و از این روش انتشار سهام ، بزرگترین . خرده فروشی و هم به شرکتهاي سرمایه گذاري خصوصی می فروشد

.نظر اقتصادي مهم ترین روش خصوصی سازي در بین دیگر روشهاست  
این روش شبیه خصوصی سازي از طریق انتشار ) : خصوصی سازي انبوه(خصوصی سازي به روش ووچر  3-

به هر حال در این . با این تفاوت که در این روش ، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود. سهام است
بنابراین در این روش نهایتاً دارایی به . ناد هزینه را به بیشتر شهروندان توزیع می کندروش، دولت اس

اسناد هزینه تا اندازه اي مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام . شهروندان داده می شود
.عرضه می شوند  

ز کشورها به منظور انتقال مالکیت بسیاري ا: خصوصی سازي به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان  4-
بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی . بنگاههاي دولتی به کارکنان و مدیران ، این روش را بکار گرفته اند

).1380پرکوپنکو ، (سازي، غلبه شده و اجراي فرایند تسهیل می شود  
به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار  اما. اینکه چه روش خصوصی سازي انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است
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سطح پایین توانمندي کارکنان در شروع   مثالً. در فرایند اخذ تصمیم براي خصوصی سازي، نیز بستگی دارد
در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوي تر هستند .فرایند ، روش باال به پایین را مقدور می سازد

).2004هاریس،(امکانپذیر نیست   
اهداف دولت ، : کلی مهم ترین عوامل موثر در انتخاب یک روش خاص خصوصی سازي عبارتند ازطور  به

ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت ، توانایی در بسیج منابع بخش 
) .1374عرب مازار ، (خصوصی ، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه ، و عوامل اجتماعی   

اما به نظر می رسد عامل سیاسی . اقتصادي و هم سیاسی در تصمیم خصوصی سازي تاثیر دارند هم عامل 
 اهمیت خاصی دراین روند داشته باشد

  سازي هاي خصوصی مشکالت و موانع اجراي خط مشی
  :توان جستجو کرد این مشکالت را در موارد زیر می

وجود آمده در  دالیل عمده وقفه بهمی نسبت به کارآفرینان خصوصی؛ یکی از عمو حسادت    .1
سازي در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، از بین رفتن انگیزه  خصوصی

دار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده  علت حسادت و انزجار عمومی ریشه هاي خصوصی به شرکت
  .است

   
یرات اقتصادي و اجتماعی در برخی کشورهاي در حال سازي؛ تغی ابهام سیاسی در مورد خصوصی    .2

  .سازي شد توسعه و داراي اقتصادهاي بازار نوظهور، منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی
   

جهت از دست رفتن شغل دولتی، تجار قدرتمند  رهبران سیاسی به قوي؛ نفع ذي هاي گروه مخالفت    .3
هاي اجتماعی، قومی و مذهبی که از کنترل  هاي دولتی، گروه یرپاي آنان با بنگاهدلیل از دست رفتن روابط د به

  .کردند سازي مخالفت می بردند؛ با خصوصی هاي اقتصادي سود می دولت بر فعالیت
   

سرخوردگی کشورهایی چون بولیوي، جمهوري دومینیکن  ضعیف؛ مالی بازارهاي و محدود تقاضاي    .4
علت شرایط اقتصادي ضعیف و مدیریت  هاي دولتی بیش از هر عامل دیگر به سازي بنگاه و پرو در خصوصی

هاي دولتی در  بازارهاي بورس ضعیف و تقاضاي پایین براي خرید سهام بنگاه. هاي دولتی بود ناکارآي شرکت
  .کاسته بود 1991و 1990هاي  هاي دولتی طی سال نیز از سرعت فرآیند فروش شرکتاندونزي و مالزي   چین،

   
هاي دولتی در کشورهاي  مقاومت برخی مدیران و کارکنان در بنگاه  کارکنان؛ و مدیران مقاومت    .5

  .سازي را کند کرد سوسیالیستی سابق، خصوصی
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سازي در برخی  هاي خصوصی ازمانی و رویهساختارهاي س بوروکراتیک؛ هاي پیچیدگی و تأخیرها    .6
هاي قانونی و اداري مواجه  سازي در مالزي با محدودیت ضعیف، پیچیده و مبهم بود؛ مثال خصوصی  کشورها،
بسیاري از مشکالت اولیه چک و اسلواکی، لهستان، اسلونی و فدراسیون روسیه ناشی از قواعد و . شده بود

  .سازي بود هاي مبهم خصوصی رویه
   

قتصاد بازار؛ تجربه حاکی از آن است که موفقیت در امر ا در مدیریتی هاي مهارت ضعف    .7
خصوصی  هاي مدیریتی افرادي است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش سازي مبتنی بر مهارت خصوصی

  .اشراف کامل داشته باشند
   

در کشورهاي سوسیالیست سابق نامطمئنی قوانین مالکیت یکی  مالکیت؛ ناقص و نامطمئن قوانین    .8
  .سازي بود از موانع خصوصی

   
هاي کشورهاي سوسیالیستی، بر  ها و قوانین رژیم مالیات سنگین؛ هاي مالیات و محدودکننده قوانین    .9

  .اند ها تأثیر معکوس داشته سازي بنگاه روند خصوصی
   

در اروپاي مرکزي و شرقی،  1993تا  1190هاي  طی سال ملی؛  اقتصادي نامطمئنی و ثباتی بی   .10
ها باال، تورم زیاد و صادرات رو به  هاي دولتی رو به کاهش بود؛ زیرا دستمزدها پایین، قیمت محصوالت بنگاه

 .کرد گذاري منصرف می گذاران خصوصی را از سرمایه همین امر سرمایه. کاهش بود

      
  خصوصی سازي نامطلوب عوارض     
       
 سازي خصوصی از بعد خدمات و کاالها قیمت افزایش امکان دولتی مقامات و مردم هاي نگرانی از یکی - 1     

افزایش . به دلیل قطع حمایت هاي دولتی در برخی شیوه هاي خصوصی سازي باشد است ممکن که است
قیمت ها عالوه بر آثار سویی که بر تعادل کل اقتصاد می گذارد باعث نامتناسب تر شدن توزیع درآمدها و 

 از طرف. ثروت ها، نامتوازن شدن تراز پرداخت ها و به طور خالصه کند شدن روند رشد اقتصادي می شود
دیگر، با در نظر گرفتن این امر که سیاست هاي اعالم شده دولت بر اساس روش انتظارات عقالیی در تصمیم 

گیري افراد براي میزان تقاضایشان تاثیر بسزایی می گذارد، به ثمر نرسیدن اهداف مدنظر دولت از اجراي 
تلقی شده و موجب نوسانات سیاست خصوصی سازي به مثابه یک شوك اقتصادي در مکانیزم عرضه و تقاضا 

  .شدید اقتصادي می شود که هزینه اجتماعی چنین نوساناتی، گاهی اوقات، بسیار باال است
       
 کاراتر شرایط اگر. دارد بستگی دارد قرار آن در اقتصاد که موقعیتی به سازي خصوصی اهداف تحقق - 2     

ا باشد و کارخانه ها با شیوه هاي یادشده واگذار حکمفرم ثباتی بی و باشد نداشته وجود بازار مکانیسم شدن
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شود، حتی با قیمت گذاري صحیح و با شکلی مناسب کارخانه را به فرد یا افراد معدودي واگذار کنیم، چه 
  .تضمینی وجود دارد که صاحب یا صاحبان جدید، قدرت انحصاري اعمال نکنند

       
در جامعه افزایش یابد، بدون اینکه تولید ملی افزایش  خاص وهگر یک سهم تا شد خواهد باعث امر این     

یابد، این افزایش فقط با تغییر در توزیع درآمد و زیان گروه هاي دیگر امکان پذیر است که البته کاهش 
از سوي دیگر به دست آوردن قدرت انحصار بازاري توسط این . کارایی و سطح تولید ملی را به دنبال دارد

شود که این افراد از طریق البی هاي گسترده به حوزه کاري مدیران ارشد سیاسی کشور راه  عده سبب می
یافته و از این طریق خط مشی هاي اقتصادي را تحت تاثیر قرار داده و نوسانات عمده اي را در متغیرهاي 

وجود شرایط بنابراین خصوصی سازي در گرو شکل صحیح و مناسب واگذاري و . کالن اقتصادي ایجاد کنند
خاص اقتصادي و بازار است و اگر هر کدام از این دو محقق نشود، عمال خصوصی سازي به رهاسازي تبدیل 

  .می شود
       
 توانند می جدید مدیران که آورد می فراهم را شرایطی خصوصی بخش به دولتی هاي بنگاه واگذاري - 3     

قالیی کردن را به زبانی ساده بیان کنیم، یعنی ع چارچوب این در اگر. بکوشند تشکیالت کردن عقالیی براي
  ایران در سازي خصوصی مناسب هاي روش انتخاب و شرایط ایجاد  . تعدیل نیروي کار ناکارآمد

       
انجام موفقیت آمیز خصوصی سازي و جلوگیري از بروز مشکالت ناشی از آن، اقدامات مختلفی  منظور به     

زمینه صورت گرفته که با در نظر گرفتن این اقدامات، می توانیم نتیجه بگیریم که در کشورهاي موفق در این 
جهت زمینه سازي مساعد به منظور نیل به اهداف مطلوب و مورد انتظار خصوصی سازي در کشور ما، بایستی 

  :موارد زیر مورد توجه و دقت کامل قرار گیرد
       
 فقدان دولتی هاي شرکت در موجود تشکیالتی مشکالت از یکی شد ذکر قبال که طور همان - الف     

 با که باشد می...  و مدیریتی اطالعات سیستم نظارت، ریزي، برنامه داخلی، حسابرسی عملیاتی هاي سیستم
ل، ضمن اینکه موانع موجود بر سر راه تامین منابع مالی موردنیاز شرکت ها را مرتفع می مشک این رفع

ناسبی را جهت کسب سرمایه نقدي در بخش خصوصی به منظور انجام معامالت سازیم، می تواند زمینه م
  . مدنظر و افزایش ظرفیت هاي تولیدي آماده سازد

       
ازي عنوان شد که یکی از نگرانی هاي مردم و مسووالن از س خصوصی نامطلوب عوارض قسمت در - ب     

اجراي این برنامه، بیکاري تعداد زیادي از کارگران به دلیل تعدیل هزینه تولید توسط کارفرمایان می باشد، 
بنابراین به منظور آماده سازي ذهنی و روانی عامالن اقتصادي مراجع زي ربط بایستی مساله بیکاري این 

اه حل هاي موجود براي کاهش آن را به طور مرتب و سیستماتیک پیگیري کنند و نیروي کار را کارگران و ر
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وادارند تا کارایی خود را افزایش دهند، چرا که چند زمانی نمی گذرد که با خصوصی سازي شدن، مجبور به 
  . بیکار شدن می شوند

       
ابق سودآوري واحد دولتی بایستی مورد سو و مالی وضعیت سازي خصوصی در موفقیت کسب براي - ج     

عرضه عمومی سهام موقعی به کار می رود که دولت معتقد باشد که آن سهام می تواند یک . بررسی قرار گیرد
در بعضی از کشورها با اعمال اصالحاتی در . سرمایه گذاري مطمئن و بلندمدت براي سرمایه گذار باشد

زیان ده را تبدیل به شرکت سودده نموده و سپس آن را از طریق  ساختار مالی و عملیاتی ابتدا یک شرکت
عرضه عمومی سهام، خصوصی کرده اند و در مورد آن دسته از شرکت هاي دولتی که به علت مشکالت 

ساختاري سودآور نمی شوند تنها راه خصوصی سازي انحالل شرکت و فروش آن و انعقاد قرارداد اجاره و یا 
  . مدیریت می باشد

       
 بر زیادي تاثیر گیرد، می انجام دولتی هاي شرکت در حاضر حال در که سازمانی و تشکیالتی اقدامات -  د     

 در آن سهام و باشد عام سهامی شرکت شکل به دولتی واحد اگر. گذارد می واحد آن سازي خصوصی نحوه
هادار روش مناسبی براي ب اوراق بورس طریق از سهام عمومی عرضه صورت این در شده، پذیرفته بورس

  . خصوصی سازي خواهد بود
       
 یک به سهام محدود عرضه صورت این در باشد خوبی سودآوري داراي و خاص سهامی شکل به شرکت اگر     

  . باشد سازي خصوصی براي مناسبی روش تواند می گذار سرمایه نفر چند یا
       
یا به شکل سهامی نباشد در این صورت الزم است که  و نبوده حقوقی شخصیت داراي دولتی واحد اگر     

  . شکل حقوقی شرکت به صورت سهامی عام درآید
       
 این در کشورها تجارب سهام، عمومی عرضه طریق به سازي خصوصی روش معایب و مزایا به توجه با - ه     

د خصوصی سازي بهتر ارزیابی عملکر اول برنامه با مقایسه در که دوم برنامه طی خودمان کشور تجربه و مورد
الزم به ذکر است هر چند عرضه . شده است بایستی به توسعه بازارهاي سرمایه مخصوصا بازار بورس پرداخت

سهام از طریق بورس روش مناسبی می باشد باید به این نکته توجه کرد که بسیاري از شرکت هاي دولتی 
عمل خصوصی سازي از این طریق ممکن است ده ها سال به شرایط پذیرش در بورس را نداشته ضمن اینکه 

شاید روش مذاکره در این موارد، به رغم ایراداتی که به آن وارد است یکی از راه هاي مفید . طول انجامد
  .خصوصی سازي باشد

       
 سازي خصوصی روش انتخاب بر نیز برشمردیم سازي خصوصی براي که اهدافی از یک هر انتخاب - و     

اگر هدف دولت افزایش درآمد باشد، فروش واحد هایی که انحصار طبیعی دارند، معموال با . می گذارد اثیرت
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در صورتی که اگر هدف افزایش کارآیی باشد، روش تجزیه چنین واحدي به . روش مذاکره صورت می گیرد
بت نموده و کارآیی را باال چند واحد که داراي فعالیت هاي مشابه می باشند مدنظر خواهد بود تا ایجاد رقا

همچنین هنگامی که دولت قصد کنترل حجم نقدینگی و میزان رشد تقاضا را دارد می تواند در . ببرد
از . خصوصی سازي از روش توزیع سهام بین کارکنان دولتی به جاي پرداخت هاي غیرحقوقی استفاده کند

مت را به دنبال دارد و رابطه مثبت بین رشد قیمت و آنجا که در اقتصاد ایران افزایش تقاضا بیشتر افزایش قی
تولید نیز تایید نمی شود، با استفاده از این روش می توان تقاضا و قیمت را کنترل و شرایط نجات اقتصادي و 

  .رشد تولید را فراهم کرد
کز ثروت و تمر عدم یا و سازي خصوصی از بعد بیکاري افزایش و اخراج عدم مورد در دولت دیدگاه -  ز     

قدرت اقتصادي در دست عده محدودي از سرمایه گذاران تاثیر زیادي در انتخاب شیوه خصوصی سازي 
. به طوري که اگر دولت مخالف تمرکز قدرت اقتصادي در دست عده اي محدود است. شرکت هاي دولتی دارد

م را فراهم آورد و در مورد بایستی از شیوه عرضه عمومی سهام استفاده نماید و موجبات تقویت بازار سها
اخراج کارکنان و افزایش بیکاري، دولت مجبور به واگذاري شرکت دولتی به کارکنان با استفاده از روش هاي 

در خصوصی سازي است و در عین حال با ) تجربه کشور مالزي(اجاره اي و مدیریتی به شرط حفظ اشتغال 
با خصوصی سازي بیکاري افزایش می یابد و این بیکاران افرادي  تبلیغات خود این باور را به مردم بقبوالند که

همچنین در مواقعی که افزایش قیمت ها بعد از خصوصی سازي . هستند که عمال براي بنگاه کارآیی ندارند
بایستی از روش تجزیه ) نزدیک به حالت انحصاري(انتظار می رود و شرکت ها به اندازه کافی بزرگ هستند 

چند شرکت داراي فعالیت مشابه و واگذاري آنها جهت ایجاد رقابت و در نتیجه کاهش قیمت شرکت ها به 
  . استفاده کرد

  
  خصوصی سازي در ایران

  
هاي تعدیل اقتصادي صندوق  به پیاده سازي الگو و سیاست ایران در سازي خصوصی هاي برنامه شروع         

که منجر به دولتی شدن بخش (پس از انقالب . گردد بر میالمللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی  بین
هاي  در دوران سازندگی و با اجراي سیاست. به تدریج حجم دولت بزرگتر شد) عظیمی از اقتصاد ایران شد

المللی براي برون  هاي بین تعدیل اقتصادي و پیاده سازي الگوي خصوصی سازي دیکته شده از سوي سازمان
ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در  ستیابی به رشد اقتصادي مناسب نخستین گامها و د رفت از بحران

براي یک خصوصی سازي موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از . بازار و اقتصاد برداشته شد
صورت هدف اصلی از خصوصی سازي که همان افزایش کارایی است   دولت کمتر باشد چرا که در غیر این

  .شود نمی محقق
از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکالت به وجود آمده » سیاست تعدیل«سازي، تحت عنوان  خصوصی
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  .نبود 44اي جز تغییر و تبیین اصل  از آغازین روزهاي اجراي آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره
آغاز شد و سرانجام پس  44ون اصل ها پیرام هاي کارشناسی، بحث با تشکیل کمیته 77بر این اساس در سال 

سال  2به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و  82سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال  5از 
  .بعد نخستین مصوبات آن ابالغ شد

سازي،  رود؛ اما شاید اهداف خصوصی و بیش به پیش می  سازي در ایران به این معنا، با سرعت کم خصوصی
بحث حاضر، از یک سو . هاي مدیریت کالن اقتصاد کشور، پیش نرفته است ق با انتظارات و خواستبعضا مطاب

سازي در دستیابی به اهداف آن در ایران و از سوي دیگر، ارائه  تحلیلی است بر آسیب شناسی خصوصی
 .بست پیش رو است رفت از بن راهبردي براي برون

قانون اساسی وابسته به تامین دو  44هاي کلی اصل  سیاستمساله اساسی این است که موفقیت اعمال 
هاي دولتی در امر  وکار اقتصادي و دوم، ارتقاي کارآیی شرکت اول، ارتقاي فضاي کسب: هدف اصلی است

  .تولید و تجارت
  

اي است مربوط به  اي است مربوط به سطح کالن اقتصادي و تامین هدف دومی مساله تامین هدف اولی، مساله
  .باشد عالوه تامین هدف اول، شرط ضروري براي دستیابی به هدف دوم می خرد اقتصادي؛ به سطح

  
انجامد که در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادي، آنگاه  استدالل ما در نهایت به این نتیجه می

از مدیریت دولتی به  هاي دولتی ها و بنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکت
گذرد، نه از راه واگذاري مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به عبارت بهتر، اصل کالم  مدیریت خصوصی می

سازي در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جاي تغییر در مالکیت،  اینکه فرآیند خصوصی
سازي به اهداف آن در  توان به دستیابی خصوصی می در این صورت است. به تغییر در مدیریت معطوف گردد

  .ایران امیدوارتر بود
  
  
  

 :قانون اساسی  44هاي کلی اصل  جایگاه نظارت در سیاست

سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهاي موفق در اجراي  در سازي خصوصی تجربه    
سازي و عملکرد واحدهاي  ربط بر فرآیند خصوصی ذيهاي  سازي، اعمال نظارت مؤثر دولت برنامه خصوصی

  .خصوصی شده، بوده است
توان به مفاد بند  در این مورد می. گزار دور نمانده است در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون

. ره کردسازي اشا نامه سازمان خصوصی اساس) 5(ماده » ز«قانون برنامه سوم توسعه و بند  14ماده » ج«
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هاي نظارتی هر  ها و ارائه گزارش نظارت برفرآیند واگذاري قانون برنامه سوم توسعه،  14ماده » ج«مطابق بند 
» ز«در بند . باشد جمهوري و مجلس شوراي اسالمی از وظایف شوراي عالی واگذاري می شش ماه به رئیس

ها و  ها بر فعالیت ن پس از واگذاري شرکتسازي مقرر گردیده که سازما نامه سازمان خصوصی اساس) 5(ماده 
گونه  تردید این بی. نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهاي واگذاري تخلف نشود

  .سازي بکاهد تواند از عواقب منفی خصوصی ها می نظارت
 :ین ابالغیه به منظوردر ا. گذرد قانون اساسی توسط رهبري می 44هاي کلی اصل  چند سال از ابالغ سیاست

  .بخشیدن به رشد اقتصاد ملیشتاب )1 
 .اجتماعی عدالت تامین منظور به مردم عموم سطح در مالکیت گسترش) 2 

 .وري منابع مادي و انسانی و فناوري هاي اقتصادي و بهره ي کارآیی بنگاهارتقا) 3 

 .ملی اقتصاد در پذیري رقابت افزایش) 4 

  .ملی اقتصاد در تعاونی و خصوصی هاي بخش سهم افزایش) 5 
 .اقتصادي هاي فعالیت تصدي در دولت مدیریتی و مالی بار از کاستن) 6 

 اشتغال و در نهایت عمومی سطح افزایش) 7 

  .خانوارها درآمد بهبود و گذاري سرمایه و انداز پس به مردم اقشار تشویق) 8 
  :گردیده است قانون اساسی در پنج بند ارائه 44هاي کلی اصل  سیاست

  .هاي غیردولتی و جلوگیري از بزرگ شدن بخش دولتی هاي کلی توسعه بخش در خصوص سیاست) الف(
 .هاي کلی بخش تعاونی در خصوص سیاست) ب( 

 هاي بنگاه و ها فعالیت. واگذاري طریق از غیردولتی هاي بخش توسعه کلی هاي سیاست خصوص در) ج( 
  .دولتی

 .نهایت در و واگذاري کلی هاي سیاست خصوص در) د(

  .انحصار از پرهیز و حاکمیت اعمال کلی هاي سیاست خصوص در) هـ( 
  

در راستاي دستیابی به اهداف سند  44هاي کلی اصل  قانون اساسی و تدوین سیاست 44صل ا بازتفسیر
ده نظري ، بیانگر اهداف عالی نظام براي آینده و نیز ارا1404انداز بیست ساله کشور براي سال  چشم
اما . گیري نظام براي تغییر رویکرد مدیریت کالن کشور به سیستم اقتصادي است ترین سطوح تصمیم عالی

ساله در جهت حرکت به سوي اهداف این سند و نیز برنامه چهارم  انداز بیست تجربه سه سال اول چشم
حد و استراتژي بهینه در جهت توسعه، از یک طرف بیانگر آن است که وفاق کامل بر سر اساس یک رویکرد وا

دستیابی به اهداف موردنظر وجود ندارد و از طرف دیگر بیانگر این است که در عرصه عمل چندان پایبندي به 
حرکت در مسیر ترسیم شده به نحو صحیح و مناسب وجود ندارد و حرکت بر خالف جهتی است که براي 

  .دستیابی به اهداف موردنظر ضروري است
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ر حتی اگر هدف انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نیز تامین گردد، روند فعلی از طرف دیگ
تواند به اهداف اصلی خود که در ابالغیه رهبري در مورد  سازي در ایران نمی حاکم بر فرآیند خصوصی

  .، روشن شده است، دست یابد44هاي کلی اصل  سیاست
پذیري  وري و رقابت ، افزایش کارآیی، بهره44هاي کلی اصل  تمساله مهم اینجا است که هدف اصلی از سیاس

  .اقتصاد کشور در راستاي دستیابی به رشد اقتصادي و گسترش رفاه اقتصادي مردم است
 هاي سیاست اعمال موفقیت که اساسی مساله چیست؟ 44 اصل کلی هاي سیاست اجراي در اساسی مساله

 :دارد قرار اصلی محور دو در است، وابسته آن به اساسی قانون 44 اصل کلی

  .وکار اقتصادي کسب فضاي ارتقاي-1
  .هاي دولتی در امر تولید و تجارت ارتقاي کارآیی شرکت-2

ها و  ، معطوف به واگذاري مالکیت بنگاه44هاي اصل  همانطور که مطرح شد، رویکرد فعلی در اجراي سیاست
یک از این دو هدف فوق به نحو  چنین رویکردي، هیچ آنچه آشکار است اینکه تحت. هاي دولتی است شرکت

مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاري مالکیت به بخش . دستیابی نیست قبولی قابل قابل
وکار  هاي دولتی واگذار شده و نیز ارتقاي فضاي کسب خصوصی در نهایت به هدف ارتقاي کارآیی شرکت

  .تصادي و رفاه اقتصادي خواهد انجامیداقتصادي و به دنبال آن رشد اق
سازي در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز  اما تجربه خصوصی

را در مسیري اشتباه به پیش  44هاي کلی اصل  واقعیت این است که ما سیاست. تامین نگردیده است
ها گردد و نه  تواند موجب ارتقاي کارآیی شرکت نه میسازي در ایران  بریم، چراکه روند فعلی خصوصی می
  .ختم شود وکار اقتصادي تواند به ارتقاي فضاي کسب می

سهام «هایی مانند واگذاري  هاي دولتی، به خصوص روش این تفکر ساده که با واگذاري مالکیت شرکت
اي از این  گردند، نمونه ادي میها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتص ، کارآیی این شرکت»عدالت

  .نگرش است
گیرید، اگرچه  ها را در بر می واگذاري از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاري

تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین  سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می
وکارمورد تحقیق است، چراکه چنین واگذاري مالکیتی  و بهبود فضاي کسبها  هدف ارتقاي کارآیی شرکت

تواند به تغییر و تحول و بهبود فرآیندهاي مدیریتی منجر گردد، به نحوي که حتی آینده و سرنوشت این  نمی
  .اي پرسش قرار دارد  ها در پرده شرکت

الزم براي ارتقاي کارآیی و بهبود فضاي ها بدون ایجاد زمینه   از طرف دیگر چنانچه پاره اي از واگذاري
هاي شبه خصوصی یا  تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخش گیرد، در نهایت می وکار صورت  کسب

هاي خاص گردد، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاري ناکارآتر و براي اقتصاد  مجموعه
  .تر باشد ملی خطرناك
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صرفا مالکیت دولتی  مشکل گویا که رود می پیش به اي گونه به ایران در سازي خصوصی اي عده گمان به 

گردد و پس از  ها است و این مشکل با واگذاري مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوي، برطرف می شرکت
ها آنگونه که مورد انتظار  ها نشست، اما احتماال ثمرات واگذاري آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاري

است به بار نخواهد نشست؛ مدیریت اقتصاد کالن کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاري مالکیت 
سازي، مشکالت مبتال به اقتصاد دولتی حل نخواهد  هاي فعلی در فرآیند خصوصی هاي دولتی به روش شرکت

قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقاي فضاي  44ي کلی اصل ها آمیز سیاست شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت
  .هاي تولیدي است وکار و ارتقاي کارآیی شرکت کسب

  
 هاي شرکت کارآیی ارتقاي و اقتصادي وکار کسب فضاي ارتقاي اهداف به دستیابی راه که است این سوال  

 فضاي ارتقاي هدف تامین که است این گیرد قرار توجه مورد باید مورد این در که اي مساله چیست؟ دولتی
هاي  کالن اقتصادي و تامین هدف ارتقاي کارآیی شرکت سطح به مربوط است اي مساله اقتصادي، وکار کسب

  .اي است مربوط به سطح خرد اقتصادي دولتی، مساله
  

 موضوع بسیار مهم دستیابی به این بینش است که اساسا تا شرایط و زمینه کالن اقتصادي براي رونق
هاي  وکار فراهم نباشد، نباید انتظار داشت تا کارآیی در سطح خرد اقتصادي، چه به واسطه شرکت کسب

 خواهند می اي عده که است حالی در این. گردد حاصل خصوصی  ها ها و بنگاه دولتی و چه به واسطه شرکت
 در وکار کسب رونق تامین سوي به اقتصادي خرد سطح در کارآیی تامین از و سازند معکوس را فرآیند این

  .از پیش مقرون توفیق نیست که است اي پروژه این کنند؛ حرکت اقتصادي کالن سطح
  :وکار در سطح کالن اقتصاد کشور تامین هدف ارتقاي فضاي کسب

ها  وکار در سطح کالن اقتصادي، این موضوع که بنگاه باید توجه داشت که در تامین هدف ارتقاي فضاي کسب
مالکیت چه کسی است و فرآیندهاي مدیریتی آنها چگونه است و  ي فعال در اقتصاد کشور، تحتها و شرکت

نمایند، اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه آنچه مهم است آزادسازي اقتصاد کشور از بند  چه اهدافی را دنبال می
  .تنظام بازار آزاد اس ها تحت سیطره دولت و حاکم شدن مکانیسم قیمت اقتصاد فرمانی تحت

  
      

       
 

 جمع بندي و پیشنهاد
سازي در کشورهاي مورد بررسی حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد براي  تجربه خصوصی

سازي وجود ندارد بلکه اجراي موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات خاصی  خصوصی
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.کنیمکه در اینجا به چند شاخص اشاره می .دارد  
 کسري کاهش  دولت، گري تصدي کاهش ؛ شامل عمدتاً سازي خصوصی برنامه اجراي از کشورها اهداف–  

گذاري  افزایش سرمایه  و فناوري، انسانی  مادي، منابع کارایی و وري بهره افزایش پذیري، رقابت افزایش  بودجه،
منظور تحقق  گسترش مالکیت در سطح عموم به  ها از کشور، داخلی و خارجی، جلوگیري از فرار سرمایه

افزایش سطح عمومی اشتغال، بهبود   افزایش رشد اقتصادي،  افزایش کیفیت کاال و خدمات، عدالت اجتماعی، 
.ي و نهایتاً افزایش سطح رفاه اجتماعی بوده استکاهش فساد مالی و ادار درآمد خانوارها،   

 
 
 

 ایجاد منظور به سازي خصوصی آغاز از قبل  اند، بوده موفق سازي خصوصی برنامه اجراي در که کشورهایی –
:از عبارتند اقدامات این از برخی. اند داده انجام را اقداماتی الزم بسترهاي  

 
تأثیر  هاي مشمول واگذاري،  ار تغییر مالکیت بر عملکرد بنگاهصوص آثخ در جامع مطالعات انجام         *

گذاري خارجی و داخلی و اشتغال سازي بر تراز مالی، سرمایه خصوصی  
 

سازي خصوصی برنامه اجراي متولی عنوان به مستقل و توانمند نهاد یک ایجاد        *  
موجودانین و مقررات قو اصالح و جدید مقررات و قوانین تصویب       *  
آنها در مالی انضباط برقراري و اقتصادي غیر اهداف حذف  واگذاري، مشمول هاي بنگاه ساختار اصالح       *  
واگذاري مشمول هاي بنگاه مناسب گذاري ارزش      *  
خریداران کارآفرینی و مالی مدیریتی، فنی، توان ارزیابی       *  
شبکه تأمین اجتماعی توسعه      *  
 توسط آنها مجدد جذب در تسهیل و بیکاران آموزش منظور به آموزشی مراکز تجهیز و سازماندهی      *

.خصوصی بخش  
 

. است شده استفاده سازي خصوصی مختلف روشهاي از آنها شرایط به بسته مختلف کشورهاي در –
:هاي مورد مطالعه به شرح زیر بوده استکشور در سازي خصوصی هاي روش ترین متداول  

مذاکره انجام یا مزایده برگزاري  بورس، در آنها سهام عرضه طریق از ها بنگاه فروش          *  
بنگاه همان کارکنان و مدیران به بنگاه سهام واگذاري         *  
آنها فروش سپس و دولتی بزرگ هاي بنگاه سازي کوچک         *  
خصوصی بخش گذاري سرمایه از محدودیت رفع و دولتی بخش گذاري سرمایه منع          *  
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اجاره          *  
مالکانه حقوق اعطاي          *  
(انتقال – برداري بهره – ساخت         *  
( تملیک شرط به اجاره         *  
( انتقال – ساخت         *  
  انتقال –اجاره  – ساخت         *
مدیریتی قراردادهاي انعقاد         *  
خصوصی بخش به نمایندگی اعطاي         *  
.سود تسهیم مدل از استفاده          *  
: شود می بیان زیر شرح به پیشنهادهایی سازي خصوصی در اجرا اثربخشی منظور به  
زایش قابلیتهاي مدیریتی باشد تا امکان استفاده از فرصتهاي اف راستاي در باید؛ می کالن رویکردهاي – 1

.کشور فراهم شودبالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد براي   
اصل دولت کوچک و کاهش ) ساله و برنامه چهارم توسعه  20چشم انداز ( همسو با اسناد باال دستی  - 2

.گري روند نزولی داشته باشد  تصدي گري دولتی مدنظر قرارگیرد و با گذشت زمان تصدي  
لیتهاي بخش خصوصی، عوامل زیرساختها و قابلیتهاي خصوصی سازي از قبیل بازار سرمایه ، قوانین فعا - 3

.تقویت شود ... سیاسی همسو ومدیریت منابع و  
حرفه اي کردن مدیریت به منظور حفظ تعادل پویا و پایدار سازمانها در فضاي بازار آزاد مورد توجه  - 4

.قرارگیرد   
ارگیرد در راستاي تعادل اثر بخشی ساختار مدیدیتی ، ساختارهاي شرکت هاي خصوصی مورد بررسی قر -  5

و ساختارهایی طراحی شود تا با برخورداري از ویژگیهاي عدم تمرکز بتواند به پیچیدگی محیطی واکنش 
.مناسب نشان داد   

هاي سیاسی مخرب به  شایسته ساالري و حرفه اي گرایی در انتصاب مدیران و ممانعت از اعمال نفوذ - 6
.عنوان اصل ارزشی نهادینه شود   

، بررسـی درخواستها ) اساسنامه  18موارد مربوط به ماده (در بررسـی طرحها  مدیریت و هماهنگی - 7
خذهمت تصمیمات اجراي پیگیري و   و وجوه اداره شده) اساسنامه  17موارد مربوط به ماده (  
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