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 چکیده
هـا در بسـیاري از    سـازي فرآینـدي اجرائـی، مـالی و حقـوقی اسـت کـه دولـت         خصوصی

طبـق  . آورنـد  کشورها براي انجام اصالحات در اقتصاد و نظـام اداري کشـور بـه اجـرا در مـی     
 -در سـه حـوزه مـالی، اقتصـادي و اجتمـاعی      سـازي  خصوصی سازي، هدف ادبیات خصوصی

ســازي دولــت،  هــا، توزیــع مناســب درآمــد، کوچــک رائی بنگــاهسیاســی شــامل افــزایش کــا
ــافع       ــامین من ــت، ت ــزایش رقاب ــرمایه، اف ــازار س ــترش ب ــازي بخــش خصوصــی، گس توانمندس

اقتصـادي دولتـی بـه    هـاي   از طریق واگذاري مالکیت و مـدیریت بنگـاه  ... کنندگان و  مصرف
  . بخش غیردولتی است

بـر عملکـرد    سـازي  خصوصی رسی تأثیرهدف و عامل اصلی آغاز کننده این پژوهش، بر
در واقـع تحقیـق    .باشـد  مـی ) سیاسی–عملکرد مالی، اقتصادي و اجتماعی ( ي دولتیها شرکت

ي واگـذار شـده بـه بخـش     هـا  شـرکت بر عملکـرد   سازي خصوصی حاضر به دنبال ارزیابی اثر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ä رازیکارشناس ارشد آمار دانشگاه ش                                           nejat_amir@yahoo.com 

ää کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد                                mirzade.akbar@gmail.com 

äää کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی             shahbazimmohamad1982@yahoo.com 

ääää دانشگاه اصفهان کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی                 javaherimahdi@yahoo.com  
 .اکبر میرزاده، مسئول مکاتبات ¢
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ي خصوصـی شـده از طریـق بـورس اوراق     هـا  شـرکت در این تحقیق کلیه . باشد خصوصی می
به عنوان جامعـه آمـاري انتخـاب شـده و سـپس از       1375-1383هاي  ادار تهران در طی سالبه

 به منظـور بررسـی تـاثیر   . شرکت به عنوان نمونه آماري مورد بررسی قرار گرفتند 46میان آنها 
هـاي در نظـر گرفتـه شـده،      ، بـا توجـه بـه شـاخص    ها شرکتبر روي عملکرد  سازي خصوصی
  بـا اسـتفاده از آزمـون    هـا  شـرکت ایـن   سازي خصوصی ال بعد ازس سهسال قبل و  سهعملکرد 

 T-test دهـد کـه    نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشـان مـی  . زوجی مورد بررسی قرار گرفت
تفـاوت   سازي خصوصی و عملکرد آنها بعد از سازي خصوصی قبل از ها شرکتمیان عملکرد 

نشده است و  ها شرکتد عملکرد باعث بهبو سازي خصوصی معناداري وجود ندارد و در واقع
گشته اسـت کـه دلیـل ایـن امـر را       ها شرکتحتی در بعضی از مواقع باعث کاهش سودآوري 

  .جستجو کرد سازي هاي خصوصی هاي اشتباه اتخاذ شده در برنامه توان در سیاست می

  .JEL :L33, O16بندي  طبقه
   



 77 ...سازي بر عملکرد  بررسی تأثیر خصوصی

  مقدمه
ــر  ــر دراک ــار بســ      1پیت ــدیریت، اعتب ــناي م ــام آش ــتاد ن ــطالح   اس ــراي اص ــادي ب یار زی

به تازگی در حال ترویج بود، قائل اسـت و در همـین    60سازي که در اواخر دهه  خصوصی
ــی  ــوان م ــه عن ــت     زمین ــتی از سیاس ــی بایس ــدمات دولت ــراي خ ــه اج ــد ک ــاي بخــش   نمای ه

نماید امـا در اجـراي    سازي خوب عمل می مجزا باشد زیرا دولت در تصمیم) دولتی(عمومی
در واقع دراکـر اولـین کسـی بـود کـه از اصـطالح        .2ضعیفی است جريهمان تصمیمات، م

هـاي دولتـی بـه بخـش      سازي مجدد استفاده نمود که مبین نیـاز بـه انتقـال دارایـی     خصوصی
  . 3است "مدیر ضعیفی"خصوصی بود زیرا که او اعتقاد داشت دولت 

هـاي   هتـوان یافـت کـه در حـال اجـراي بـر نامـ        امروزه کمتر کشـوري را در جهـان مـی   
بـه   سـازي  خصوصـی هاي  کشور جهان، برنامه 83سازي  نباشد حداقل در بیش از  خصوصی

تـوان گفـت کـه     به جرأت می 4.عنوان راهکار اصالحات اقتصادي در نظر گرفته شده است
ــه  خصوصــی ــرین مؤلف ــرن   ســازي یکــی از مهمت ــاي اقتصــادي ق ــی 21ه ــع . باشــد م در واق
هم در کشـورهاي توسـعه یافتـه و    (صالح ساختارهاي ا سازي عنصر کلیدي برنامه خصوصی

هـایی، رسـیدن بـه     باشـد کـه هـدف از چنـین برنامـه      مـی  )هم در کشورهاي در حال توسـعه 
             5 .باشد اثربخشی اقتصادي باالتر و تسریع رشد اقتصادي می

سـازي را بـه عنـوان     بسیاري از اقتصاددانان و طرفداران اصالحات اقتصـادي، خصوصـی  
سازي باعث تحریـک و   دانند زیرا معتقدند خصوصی اصالحات ساختاري می "بنايسنگ "

سازي  گذاري مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه
را  6"هـا  سیسـتم حاکمیـت شـرکت   "گردد و همچنین  هاي سرمایه می تجارت و توسعه بازار

هـا تـأثیرات قابـل     مـالی و عملیـاتی شـرکت   اي بر روي عملکـرد   بهبود بخشیده و بطور ویژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Peter Drucker . 

 . )2007(برازیِل و دیگران، . 2

وداریانی، . 3 2009(د(. 

 .)1383(رضایی، . 4

 .)2002(ششینسکی وکالوا، . 5
6. Corporate Governance System. 
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هـا و   دارنـد کـه شـرکت    سازي بیان مـی  از سوي دیگر مخالفان خصوصی 1.اي دارد مالحظه
سـازي   هایی که تنها بر روي کاهش هزینه و بهبود عملکـرد مـورد انتظـار خصوصـی     سازمان

هنـد و از  د شوند تنها به مشتریان سودآور و در دسترس خود خـدمات ارائـه مـی    متمرکز می
ارائه خدمات به عموم مردم و مشتریانی که براي آنها منفعت خاصـی نداشـته باشـند، سـرباز     

دارنـد کـه    سازي بیان می سازي در مخالفت با خصوصی معموالً مخالفان خصوصی .2زنند می
هاي بخش عمومی  ها و سیاستگذاري سازي فعاالن بخش خصوصی به منظور نفوذ در تصمیم

ــترش و  ــت گس ــت                در جه ــود در آن فعالی ــه خ ــی ک ــر و بخش ــورد نظ ــنعت م ــعه ص توس
بــه عنــوان مثــال ســردمداران . پردازنــد نماینــد، بــه البــی کــردن بــا مجــاري قــدرت مــی مــی

در جسـتجو  ) هاي فعال در عرصه زنـدان داري خصوصـی   شرکت( ها سازي زندان خصوصی
بـا نفـوذ در مجـاري  و    ) يو به تبع آن افـزایش سـودآور  ( دبراي افزایش شمار زندانیان خو

ها و قوانین مربوط به افزایش مجازات حبس حمایـت   هاي سیاستگذاري، از سیاست دستگاه
هـاي عمـومی بـه افـراد      سـازي،  فـروش دارائـی    از دید گاه مخالفان خصوصـی  3 .!نمایند می

  4 .باشد ها می همانند فروش الماس خانوادگی و یا از دست دادن دارائی، خصوصی
هـاي تعیـین شـده بـراي آن      هر سیاست یا مجموعه رفتاري، تنها در قالب هـدف  ارزیابی

سـازي   هـاي خصوصـی   یابد؛ از این رو نخستین پرسشی که در مورد برنامه معنی و مفهوم می
هـائی صـورت    هاي دولتی با چـه هـدف   تواند مطرح شود این است که واگذاري شرکت می
واگـذاري  (سـازي  تـوانیم اهـداف خصوصـی    ین ترتیـب و بـه طـور کلـی مـی     ه اب پذیرد؟ می

  :را به سه کلی دسته تقسیم بندي نمائیم ) هاي دولتی به بخش خصوصی شرکت
  .اهداف اجتماعی و سیاسی -3اهداف مالی  -2اهداف اقتصادي  -1 

وري، تقویـت اقتصـاد بـازار آزاد،     سازي شامل افزایش بهـره  اهداف اقتصادي خصوصی
ایجـاد تعـادل اقتصـادي، اسـتفاده      افزایش درآمـدهاي ارزي،  تقویت و توسعه بازار سرمایه،

توان  سازي نیز می هاي مالی خصوصی از جمله اهداف. باشد می...  بهینه از امکانات کشور و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)2007(گالیان و لوتز، . 1

 .)2007(برازیِل و دیگران ، . 2

 .)2010(وولوخ ، . 3

 .)2007(فافالیو و دونالدسون ، . 4
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به سودآوري شرکت، افزایش ثروت سهامداران، کسب درآمد، کاهش بـار مـالی دولـت و    
امل تقسیم سرمایه بـین مـردم، افـزایش    هاي اجتماعی و سیاسی نیز ش اشاره نمود و اهداف... 

اشتغال، توزیع عادالنه ثروت و درآمد، گسترش مالکیت صنعتی، افـزایش رفـاه اجتمـاعی و    
 .1باشد می... 

هـاي   هـاي مختلـف از جملـه جنبـه     سازي، در نظر داشتن جنبه نکته حساس در خصوصی
عـدم توجـه بـه کلیـه     . باشـد  هاي اقتصادي و مـالی آن مـی   اجتماعی موضوع به موازات جنبه

تواند عواقب نامطلوبی را براي هر کشور به همراه داشته باشـد   سازي می هاي خصوصی جنبه
سـازي،   در واقع در یک برنامه خصوصی .را تحت الشعاع قرار دهد به طوري که مزایاي آن

نه تنها مشکالت اقتصادي بلکه مشکالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی نیـز بایسـتی در نظـر     
سازي در همـان سـطحی از اهمیـت     به عبارت دیگر،تاثیرات اجتماعی خصوصی.ه شودگرفت

اي  سـازي برنامـه   یک برنامه موفق خصوصی. قرار دارد که نتایج مالی و اقتصادي قرار دارند
  . 2هاي مختلف آن، با هم و به طور همزمان مورد تاکید قرار گیرد است که تمامی جنبه
 )هماننـد سـایر اقتصـادهاي دسـتوري دنیـا     ( قتصـادي دولـت  مدیریت ا جدر ایران نیز نتای

ناامیدکننده بوده است و افزایش تورم، کسري بودجه، اسـتفاده غیراقتصـادي از منـابع، تـراز     
هـاي اقتصـادي خـود تجدیـد نظـر       دولت را بر آن داشت تا در سیاست.... منفی بازرگانی و 

برنامه تعدیل اقتصادي تجویز  سازي در قالب این امر موجب شد که سیاست خصوصی. کند
تـرین مسـائل مـورد بحـث دولتمـردان،       و به اجـرا گذاشـته شـود و امـروزه یکـی از اساسـی      

سازي و آثاري کـه ایـن سیاسـت     سیاستگذاران، اقتصاددانان و عموم مردم، بحث خصوصی
باشد؛ سیاستی کـه مـوجی از تغیییـرات اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی در        دنبال دارد، می هب
حـال مـا در   . باشد امعه به راه انداخته است و در واقع این موضوع، بحث روز اقتصاد ما میج

سازي در ایران  هاي  خصوصی باشیم که دریابیم آیا اجراي برنامه این تحقیق به دنبال این می
، )سودآوري(در سه حوزه مالی (هاي دولتی خصوصی شده  سبب بهبود در عملکرد شرکت

گردیده است یا خیـر؟ در واقـع بـا ایـن     )) اشتغال(سیاسی -و اجتماعی) يور بهره(اقتصادي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1375(،  میري. 1

 )2009(الحسینی و مولز ، . 2
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ایـم   سازي موفقی را تجربه نمـوده  ها به دنبال آن هستیم که دریابیم آیا خصوصی پیش فرض
  یا خیر؟

  ادبیات تحقیق .1

  :سازي و روند آن خصوصی. 1-1
نشـگاهی  بـراي اولـین بـار در فرهنـگ لغـات دا      1983در سال  1"سازي خصوصی"واژه 

تغییـر کنتـرل    "ست از ا سازي عبارت خصوصی: بدین صورت تعریف شده است 2"وبستر"
  . "یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی 

سازي یـک اصـطالح بسـیار     خصوصی"توان بیان نمود که در یک تعریف کاربردي می
ز دولت به بخـش  ها یا توزیع خدمات ا سازي انتقال دارائی خصوصی .گسترده اما ساده است
اي را شامل شود کـه گـاهی اوقـات نقـش بسـیار       تواند دامنه گسترده خصوصی است که می

اي از اوقـات شـراکتی بـین دولـت و بخــش      کنــد و در پـاره  مـی  محـدود دولـت را نیـز منـع    
   3."کند در حالی که دولت همچنان بازیگر مسلط و غالب است خصوصی ایجاد می

وري و افـزایش کـارائی در سـطح     بـراي بهبـود بهـره   اي اسـت   سازي وسـیله  خصوصی"
   4 .گردد باعث ایجاد رشد اقتصادي می نهایتدر اقتصاد یک کشور که 

هـا در   به منظور ایجاد اقتصادي که در آن شرکت ،سازي مقدمه نیروهاي بازار خصوصی
سـازي ابـزار اسـتراتژیک     خصوصـی . باشـد  می 5 ،فعالیت نمایند) رقابتی( یک محیط تجاري

   6 .باشد سازي سرمایه می جهانی
تـوان بیـان    سـازي مـی   بازارگرا کردن شاید جامع ترین تعریفـی باشـد کـه از خصوصـی    

   7."کرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Privatization. 
2. Webster. 

 .)2007(،  فافالیو و دونالدسون. 3

 .)2002(،  موناري و دیگران. 4

 .)2009(،  دوداریانی. 5

 .)2009(،  ی و مولزالحسین. 6

 .)1372(،  هاشمی. 7
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هاي دولتـی بـه بخـش     جنبش بزرگ اقتصادي در جهت انتقال و کنترل عملیاتی شرکت
توسط دولت مارگارت تـاچر   1980خصوصی در یک حجم وسیع و گسترده در اواخر دهه

ایــن جنــبش و دســتاوردهاي آن باعــث ایجــاد نیــرو محرکــه و . ســتان آغــاز گردیــددر انگل
. سازي در اروپاي غربی و سـایر کشـورها گردیـد    هاي خصوصی اي براي انجام برنامه انگیزه

ســازي، صــندوق  در همـین راســتا و بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف تعیــین شــده خصوصــی 
 1 .هاي تعدیل ساختاري خود نمودنـد  برنامه المللی پول و بانک جهانی شروع به طراحی بین

گـذاري مسـتقیم خـارجی در میـان      سازي، جریـان سـرمایه   هاي خصوصی بعد از انجام برنامه
!) برابـر  7 تقریبـاً ( بیلیون دالر 166به  1990بیلیون دالر در سال  7/23کشورهاي دنیا از رقم 

ی که بخش خصوصـی بـه   یها گذاري در پروژه همچنین جریان سرمایه. رسید 1998در سال 
از چیـزي در حـدود    1997تـا   1990هـاي   تنهایی متولی انجام آنها گشـته بـود در بـین سـال    

دهد که  هاي بانک جهانی نشان می گزارش. بیلیون دالر افزایش یافت 120بیلیون دالر به 16
سـازي بـه ارزش    مـورد خصوصـی   400بـا   2005و  2004کشورهاي توسعه یافته در سالهاي 

در واقـع  . باشـند  سـازي در دنیـا مـی    هـاي خصوصـی   بیلیون دالر، سردمدار برنامه 90یبی تقر
سازي به یک حقیقت غیرقابل برگشت براي اکثر کشورهاي توسـعه یافتـه تبـدیل     خصوصی
  2.شده است

 سازي عوامل تاثیرگذار بر خصوصی. 2-1

ن ســازي انجــام پــذیرد، مشــخص کــرد  یکــی از اقــداماتی کــه بایــد هنگــام خصوصــی 
باشند کـه بـر    در واقع عوامل زیادي می.باشد سازي می فاکتورهاي موثر بر فرآیند خصوصی

توانند ایـن فرآینـد را بـه     اي که می گذارند بگونه سازي و فرآیند آن اثر جدي می خصوصی
بنابراین ضروري است که عوامل فوق تعیین و درجه اهمیـت و  . شکست یا پیروزي بکشانند

مشـخص گـردد تـا در حـین     ) سـازي  خصوصی(از آنها در این فرآیند تاثیرگذاري هر کدام
  :مهمترین این عوامل عبارتند از .سازي مورد توجه قرار گیرند ریزي براي خصوصی برنامه

واگذاري، بـدون هـدف و هدفگـذاري،     :سازي تعیین اهداف دقیق و مشخص خصوصی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )2009(،  الحسینی و مولز. 1

د. 2 2009(،  یان( 
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طرف دیگر تعیین نـوع هـدف،    از. ریزان را به مقصود نخواهد رساند هرگز طراحان و برنامه
ی کـه برنامـه   یمـثالً در کشـورها  . خود نیز بـر نحـوه واگـذاري و پیامـدهاي آن مـوثر اسـت      

سازي آنها با موفقیت همرا بوده است؛کسـب درآمـد از اهمیـت اولیـه برخـوردار       خصوصی
سـازي از قبیـل افـزایش رفـاه اجتمـاعی، بهبـود        نبوده است بلکـه اهـداف دیگـر خصوصـی    

  .مدنظر بوده است...  گسترش مالکیت عمومی و وري، بهره
امروزه اطالعات و سیستم اطالعـاتی بـیش    :سازي اطالعات و سیستم اطالعاتی خصوصی

متخصصـان امـروزه اطالعـات را    . از هر عاملی در شکست یا موفقیت یک طرح موثر اسـت 
شود مگـر آنکـه    یاي موفق نم هیچ تصمیم یا برنامه. دانند هاي استراتژیک می یکی از دارائی

سازي بـدون داشـتن    فرآیند خصوصی. بر اساس اطالعات کامل و دقیق صورت گرفته باشد
هـــاي  بـــا اجـــراي برنامـــه(اطالعـــات الزم در مـــورد وضـــعیت موجـــود و وضـــعیتی کـــه

 . باشد باشیم محکوم به شکست می خواهان انتقال به آن می) سازي خصوصی

ازي فرآیندي بسیار سخت، مشکل، پیچیـده  س هاي خصوصی برنامه :عزم و اراده سیاسی
ــی   ــدت م ــوالنی م ــد و ط ــه    . باش ــراي برنام ــه اج ــدام ب ــردان اق ــی دولتم ــابراین وقت ــاي  بن ه

اند زیرا ممکـن   نمایند در واقع به یک امر شجاعانه و متهورانه دست زده سازي می خصوصی
دل هـا و عـدم تعـا    سـازي و اصـالحات اقتصـادي، بحـران     است در جریان فرآیند خصوصـی 

افـزایش یابـد، انحرافـات اقتصـادي      اقتصادي یکی پس از دیگري خود را نمایان کند، تورم
،کـه در ایـن وضـعیت،    ... هاي حاکمیتی در سطح جامعه عیـان شـود و   وجود آید، ناکارایی

هـا و   همگان گمان خواهند برد که کـه همـه ایـن اشـکاالت بـه علـت اجـراي ایـن سیاسـت         
لذا در این میان، دولتمردان بایستی در تسریع یا تدریج ایـن  . شدبا کفایتی مسئولین امر می بی
ها اقدام نماینـد و بـا مشـکالت و تنگناهـاي      بر اساس مطالعه و واقعیت) سازي خصوصی(امر

 .سازي واقع بینانه بر خورد نمایند خصوصی

قبل از اجراي این فرآیند بایسـتی بسـتر قـانونی آن مهیـا      :سازي ماهیت قانونی خصوصی
تـر باشـد، جریـان     سازي مشخص هاي قانونی مالکیت خصوصی زیرا هر چقدر پایگاه. ددگر

سـازي   در واقع فرآیند خصوصـی . سازي با نظم و انسجام بیشتري همرا خواهد بود خصوصی
آمیزي بـه اهـداف از    ون کامل و جامع همراه باشد تا بتواند به طور موفقیتنبایستی با یک قا
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 1 .پیش تعیین شده نائل آید

  :باشند سازي می به طور خالصه عوامل زیر نیز از عوامل تاثیرگذار بر فرآیند خصوصی
هـاي محصـوالت و    ها قبل از واگذاري و ویژگـی  وضعیت تشکیالت و عملکرد شرکت

 .سازي قرار گرفته اند خدماتی که مدنظر خصوصی

صرف آنهـا  ریزي براي م سازي و نحوه برنامه بینی شده خصوصی میزان درآمدها ي پیش
   2 .هاي انتقال موسسات دولتی به بخش خصوصی با در نظر گرفتن هزینه

هر چقدر ایـن بازارهـا از توسـعه    . درجه کارایی بازارهاي کاال، سرمایه و پول در اقتصاد
سـازي بـا سـهولت و سـرعت بیشـتري بـه        یافتگی بیشتري برخوردار باشند فرآیند خصوصی

سازي و بازارهاي مالی مستقل از یکـدیگر نبـوده و    وصیدر واقع توسعه خص. رسد انجام می
روي موفقیت دیگري است 3 .موفقیت هر یک در گ  

  .ها اجتماعی و سیاسی دولت، ثبات اقتصادي
  .هاي دولتی هاي انتقال و واگذاري شرکت شیوه
 .هاي دولتی گذاري شرکت گذاري و قیمت ارزش

 .  گذاري امکانات بخش خصوصی براي سرمایه

  . 4 )سازي هاي خصوصی نحوه اجراي برنامه(سازي ظات اجرائی در خصوصیمالح

  :سازي و عملکرد خصوصی .3-1
تـوان نتیجـه قابـل     باشد و یا عملکرد را می عملکرد، حاصل و نتیجه کار یا میزان کار می

ها و اقدامات سازمان دانست که نشان دهنـده میـزان موفقیـت سـازمان و      گیري تصمیم اندازه
سـازي   و همانطورکه پیشتر ذکر شد خصوصـی  .5باشد دستاوردهاي کسب شده میمجموعه 

هاي دولتـی خصوصـی    سیاسی بر عملکرد شرکت-در سه حوزه مالی، اقتصادي و اجتماعی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)1386(،  ملکی و الجوردي. 1

 .)2009(،  یاري. 2

 .)2009(،  و جعفري وهابی. 3

 .)1385(،  خاوري نژاد. 4

 .)1381(،  رضایی. 5
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سـازي و تـاثیر آن بـر عملکـرد      باشد لذا در ادامه بحث، رابطه خصوصی می شده، تاثیرگذار
  :گیرد ورد بررسی قرار میهاي دولتی در هر سه حوزه مورد نظر، م شرکت

دیدگاه مالی چگونگی دستیابی شـرکت بـه اهـداف مـالی خـود را مـورد بررسـی قـرار         
باشـد کـه شـرکت دوسـت دارد در نظـر       بنابراین، دیدگاه مالی بیانگر ایـن امـر مـی   . دهد می

سهامداران خود، چگونه دیده شود؟ معیارهاي اساسی دیدگاه مالی شامل درآمـد عملیـاتی،   
    1 .باشد ها می ها و گردش دارائی سرمایه به کار گرفته شده، بازگشت دارائیبازگشت 

سازي در کشورهاي پیشـرفته در رابطـه بـا عملکـرد  قیمـت       مورد خصوصی 120مطالعه 
سازي از طریق واگـذاري سـهام در یـک     دهد که خصوصی سهام بعد از واگذاري نشان می

هاي مالی و آماري داشته  ره بسیار مهمی در جنبهدوره بیش از سه ساله نتایج مثبت و غیرمنتظ
هاي تحقیقات بعمل آمده موکد این مطلب است که در کشورهاي توسـعه یافتـه    یافته. است

سازي از قبیل سـطح توسـعه بـازار سـرمایه، میـزان       بعضی ازخصوصیات وابسته به خصوصی
ذار شـده بـه   درصدي کـه دولـت از مالکیـت بـراي خـود نگـاه داشـته و مقـدار سـهام واگـ          

تحـت  ) شـرکت ( گـذاران خـارجی و نیـز مـدت زمـان واگـذاري و حجـم موضـوع         سرمایه
بـه  . گـذاران بـوده اسـت    کننده اصلی در بازگشت سرمایه به سـرمایه  واگذاري، عوامل تعیین

پردازد که با توجه به  ها به اثبات این نظریه می صورت روز افزونی تجزیه و تحلیل پیش بینی
گذاران بعد از سومین سال خصوصـی شـدن آن    ازار، انتظارات سرمایهوضعیت شرکت در ب

گذاران در شروع فرآیند خصوصی به طور قابل  رسد سرمایه به نظر می. رود شرکت، باال می
توجهی بسیار خوشبین هستند اما به تـدریج بعـد از سـال سـوم بیشـتر بـه مثبـت بـودن نتـایج          

دریافتنـد کـه    1999ن و همکـارانش در سـال   مگینسو 2.شوند گذاري خود دلگرم می سرمایه
سـازي بـه    هاي دولتی به صورت متوسطی بعد از خصوصـی  عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

البته الزم به ذکر است که بازسازي مـالی مسـتلزم یـک خـط مشـی       3یابد تدریج افزایش می
سـایر  هاي ناکـارا و اجبـار    این خط مشی باعث ورشکستگی بنگاه. مالی سفت وسخت است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)2008(،  تسامنی و دیگران. 1

 .)2003(،  بوباکري وکاست. 2

رن. 3  .)2003(،  کاگال و پِ
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این خط مشی همچنین ناگزیر است بـا تـورم مبـارزه کنـد     . شود ها به بهبود اجرائی می بنگاه
 1 .زیرا تهدیدي جدي براي بازسازي مالی و اقتصادي است

. سازي اساسـاً یـک تصـمیم گیـري و برنامـه اقتصـادي اسـت        از سوي دیگر، خصوصی 
دهـاي قـانونی و مـالی ازایـن     اي از عملکر شـود مجموعـه   هنگامی که این تصمیم گرفته مـی 

بـه عـالوه طـرح ایـن مسـاله ضـروري اسـت کـه جـدا از          . گردند می تصمیم اقتصادي ناشی
سازي بر مبنـاي تحلیـل    هاي ایدئولوژیک،آیا خصوصی مالحظات سیاسی و قانونی ودیدگاه

  قابل توجیه است یا خیر؟) جنبه اقتصادي(فایده محض -هزینه
هـاي   سـازي، بایسـتی برخـی از جنبـه     ادي خصوصـی در کنار کارکردهاي مـالی و اقتصـ  

تـرین مشـکالت    بسـیاري از عمیـق  . سیاسی  این فرآینـد نیـز در نظـر گرفتـه شـود     -اجتماعی
ویـژه در بسـیاري از کشـورهاي     ههـا بـ   سازي از تعریف غلط و نامشخص این جنبه خصوصی

ه امـروزه  واقعیـت ایـن اسـت کـ    . آید جهان سوم و کشورهایی با اقتصاد دستوري بوجود می
هاي توسعه اجتمـاعی و یـا    هاي رشد و اصالحات اقتصادي کشورها با برنامه دیگر اگر طرح

گردنـد و درموقعیـت اجرائـی     ارتقاي سطح رفاه عمومی همراه نباشند، مورد قبول واقع نمـی 
  .آید آنها نیز تردید پیش می

یـن  سـازي ا  هـاي بـارز خصوصـی    یکـی از ویژگـی   سیاسـی، -در همین حـوزه اجتمـاعی  
هـاي مـالی    سـازي و در راسـتاي کـاهش هزینـه     هـاي خصوصـی   باشد که با اجراي برنامه می

شاهد اخـراج کارکنـان اضـافی    ) هاي خصوصی شده توسط مدیران جدید شرکت( شرکت
ذکر این نکته  2 .ها خواهیم بود و به تبع آن افزایش بیکاري را در پی خواهیم داشت شرکت

هاي دولتـی و واحـدهاي خصوصـی     هاي رفتاري واحد ینماید که مقایسه ویژگ ضروري می
هـاي   دهد که در واحدهاي دولتی، سطح اشتغال همیشـه بـه عنـوان یکـی از ضـابطه      نشان می

بنابراین، مشخصـه بـارز واحـدهاي دولتـی     . شود ارزیابی عملکرد شرکت، در نظر گرفته می
بـه بخـش خصوصـی بـه     این نیرو در جریان واگـذاري  . باشد می 3"نیروي کار مازاد"وجود 

کنـد کـه قـوانین موجـود،      شـدت بحـران زمـانی بـروز  مـی     . شـود  ناچار با بحران مواجه مـی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)1380(،  پِرکوپنکو. 1

 .)2009(،  دودارياني. 2
3. Overstaff. 
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در ایـن حالـت،   . نمایند اي نسبت به نیروي کار و اشتغال آنان اعمال می رویه هاي بی حمایت
ـرف شـروع      دولت به دالئل سیاسـی رغبتـی بـه تغییـر قـانون کـار نشـان نمـی         دهـد؛ زیـرا ص

، دولت را به اندازه کافی با مشکالت سیاسی همراه کرده اسـت  )سازي خصوصی(واگذاري
   1.ها تمایل ندارند که خود را در معرض اتهام ضد مردمی بودن، قرار دهند و دولت

سـازي باعـث    هـاي خصوصـی   نماینـد کـه برنامـه    بینی می سیاستگذاران هنگامی که پیش
سـازي را بـه    م بگیرنـد کـه خصوصـی   شود ممکن است تصمی کاهش اشتغال و یا درآمد می

باشـد بـه طـوري کـه      این عوامل و انتظارات بر روي کارکنان تاثیرگذار می. تأخیر بیاندازند
طـور شـدیدي بـا اجـراي      هبـ  هاي دولتی و نیروي کار سـازمان یافتـه، غالبـاً    کارکنان شرکت

تاکیـد   سـازي  از ایـن رو، منتقـدان خصوصـی   . باشـند  سازي مخالف می هاي خصوصی برنامه
نمایند که سازمان دهی مجدد نیروي کار به عنوان یک اصل، بایسـتی مـورد توجـه قـرار      می
   2.گیرد

هـاي دولتـی    سازي شرکت البته با توجه به تحقیقاتی که بانک جهانی پیرامون خصوصی
انجام داده است اصوالً میزان کـل اسـتخدام بعـد از آنکـه شـرکت خصوصـی شـده اسـت،         

تیجه مطالعات موکد آن است کـه میـزان اسـتخدام و تعـداد پرسـنل بـه       ن. کاهش نیافته است
هـا موکـد آننـد کـه تـرس افراطـی مخالفـان         همان میزان گذشته باقی مانده است ایـن یافتـه  

باشـد   هاي شغلی در حالت کلی صحیح نمی سازي در مورد از دست دادن فرصت خصوصی
دیـاد بـیش از حـد کارکنـان     مگر آنکه یک شرکت دولتی از قبل به صـورت روشـنی بـا از   

   3.روبرو بوده باشد

 :سازي دنیا تجربه خصوصی. 4-1

هـاي انجـام شـده در دنیـا، بـه برنامـه        سازي در ادامه بحث براي بررسی تجربه خصوصی
  :نمائیم بطور خالصه اشاره می) چین و انگلستان(کشور دوسازي  خصوصی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1999(،  مگينسون و جفري. 1

 )2007(،  آسيدو و هنک. 2

 )1373(،  متوسلي. 3
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  :چین
اي  اي دولتی در چـین کـه شاخصـه   ه با توجه به سرعت بسیار زیاد اصالحات در شرکت

باشـد، انجـام    سـازي و اقتصـادي در جهـان مـی     هـاي خصوصـی   ریـزي  متمایز از سایر برنامـه 
تحـت سیاسـت    1.اصالحات اقتصادي در چین همواره درکانون توجـه جهانیـان بـوده اسـت    

هاي بزرگ و استراتژیک، دولـت چـین، میـزان دخالـت دولـت در       سازي شرکت خصوصی
در سـال   درصـد  30به کمتـر از   1975تولید ناخالص داخلی در سال  درصد 80اقتصاد را از 

ــاند 2005 ــال  2.رس ــول س ــاي  در ط ــاً    2000-2003ه ــایی تقریب ــه تنه ــین ب ــد 90، چ  درص
اولـین برنامـه    3 .اي غربـی را بـه خـود اختصـاص داد    یهاي انجام شده در آس سازي خصوصی
شـرکت   10، 1990در سـال  . اداتفـاق افتـ   1984سازي تدریجی در چین در سـال   خصوصی

دولتی از طریق عرضه عمـومی سـهام خصوصـی شـدند و در همـین راسـتا بازارهـاي سـهام         
ــینزین در ســـال ــام فرآینـــد   1991و  1990هـــاي  شـــانگهاي و شـ در جهـــت تســـهیل انجـ

 1002، 2005در اواخـر سـال   . سازي از طریق عرضه عمومی سهام تاسیس گشتند خصوصی
از طریق عرضه عمومی سهام در این دو بازار سهام خصوصـی  شرکت بزرگ و نیمه بزرگ 

البتــه ذکــر ایــن نکتــه خــالی از لطــف نیســت کــه دولــت چــین هیچگــاه از          . گشــتند
هاي دولتـی   استفاده ننمود و هر زمانی که بحث مالکیت شرکت "سازي خصوصی"اصطالح

در اواخـر   4 .شـد  اسـتفاده مـی   "سـازي  شـرکت "مـد ترجیحـاً از لفـظ   آ و انتقال آنها پیش می
ــپتامبر  ــهمامداران      14، 2006س ــه س ــی ب ــور کل ــا بط ــین، ی ــده در چ ــت ش ــالی ثب ــه م موسس
گـذاري مشـترك میـان     فروخته شد و یا بصورت یـک سـرمایه  ) هاي خارجی بانک(خارجی
 242شـعبه و   191هـاي خـارجی    همچنین بانک.ها و سرمایه گذاران خارجی درآمدند چینی

هاي  گذاري در بانک مجموع سپرده. چین افتتاح نمودندشهر  24دفتر ارائه خدمات مالی در 
   5 .رسد بیلیون دالر می 3/54خارجی در چین به حدود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)2009(،  الحسینی و مولز. 1

 .)2009(، باي و دیگران . 2

برت و کوآن. 3 2009(،  هایگ(. 

 .)2009(،  الپتموخرجی و کا. 4

برت و کوآن. 5 2009(،  هایگ(. 
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  :انگلستان
سازي در دهه  توان پیشگام موج جدید خصوصی همانطور که قبالً ذکر شد بریتانیا را می

تولیـد  درصـد از   5/11به قـدرت رسـید، حـدود     1979زمانی که تاچر در سال . نامید 1980
هاي دولتی بود و در زمان سومین پیـروزي او در   ناخالص داخلی انگلستان مربوط به شرکت

 500000در جریان ایـن تحـول بـیش از    . درصد کاهش یافته بود 5/7این رقم به  1987سال 
از آنهـا صـاحب سـهام کارخانـه شـده        درصـد  90کارگر به بخش خصوصی انتقال یافته و 

سـازي بـه کنـدي صـورت گرفـت،       حکومتی تـاچر رونـد خصوصـی   در اولین دوره . بودند
میلیـون پونـد بـود، در حـالی کـه در       500هاي دولتی کمتر از  متوسط فروش ساالنه شرکت

هـاي سـازمانی بـه     فروش ساختمان. میلیارد پوند رسید پنجدوره دوم، میزان فروش ساالنه به 
دولت برداشت و در طـی دوره اول   ساکنین آنها، بار مالی و اشتغال اداري مهمی را از دوش

میلیارد پونـد بـا اقسـاط     دوهزار واحد ساختمانی رقمی معادل  600حکومت تاچر، با فروش 
بـه وسـیله    1979سـازي کـه از سـال     استراتژي خصوصی. طوالنی مدت، درآمد حاصل شد

ــال مــی   ــه اجــرا درآمــد، دو هــدف کلــی را دنب ــاچر ب ــود عملکــرد : نمــود خــانم ت اول؛ بهب
از دیـدگاه  (شوند، چـه از نظـر اقتصـادي و چـه از نظـر مـالی        می هایی که خصوصی شرکت

و دوم؛ بازسازي مکانیسم بـازار عرضـه و تقاضـا و کـاهش جایگـاه دولـت در       ) اقتصاد خرد
بـا تکیـه   ). دیدگاه مبتنی بر اقتصاد کـالن (اقتصاد براي باال بردن ثمربخشی سیستم اقتصادي 

دولت در قلمرو اقتصادي بـر اقتصـاد اثـرات منفـی خواهـد       بر این نظریه که افزایش حضور
سـازي، اقـدام بـه اجـراي      هـاي خصوصـی   در کنار برنامه 1979گذاشت دولت تاچر از سال 

کند تا بدین وسـیله از یـک سـو در     هاي مقررات زدایی و کاهش قوانین و مقررات می شیوه
هـا را کـاهش دهـد و     هاي دولتی صرفه جـویی کنـد و از سـوي دیگـر سـطح مالیـات       هزینه

  1 .هایی را که بخش عمومی در اختیار گرفته بود به بازار برگرداند سرانجام بخشی از فعالیت

 سوابق و پیشینه تحقیق. 5-1

سازي، تحقیقات زیادي در بیشـتر کشـورهاي دنیـا صـورت پذیرفتـه       در زمینه خصوصی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن و دیگران. 1  .)2009(،  چِ
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نـک جهـانی صـورت    همچنین تحقیقات و گزارشات متعددي در این زمینه توسـط با . است
سازي از زوایاي مختلـف مـورد بررسـی قـرار      پذیرفته است که در این تحقیقات، خصوصی

  :نمائیم هایی از آنها اشاره می گرفته است که در ادامه به نمونه
تـرین تحقیقـات صـورت گرفتـه در زمینـه       تـرین و جـامع   بدون اغراق یکـی از گسـترده  

و  1نی متشـکل از ویلیـام مگینسـون   سـازي توسـط گـروه متخصصـین بانـک جهـا       خصوصی
هـا در سـه    در این پژوهش عملکرد مالی و کارائی شـرکت . همکارانش انجام گردیده است
عملکـرد مـالی و کـارائی    . سازي مورد بررسی قرار گرفته است سال قبل و بعد از خصوصی

صـنعت کـه    32و در ) کشـور صـنعتی  12کشور درحال توسعه و 6( کشور18شرکت در  61
هاي این تحقیق حاکی از افزایش  یافته. شده بودند، مورد بررسی قرار گرفته استخصوصی 

   2 .باشد ها می هاي شرکت گذاري و کاهش بدهی قابل توجه در سودآوري، کارایی، سرمایه
شــرکت دولتــی تــازه خصوصــی شــده را در قالــب    54، 2004محمــد عمــران در ســال 
سـود قبـل از   :ارهاي مورد اندازه گیـري شـامل  معی(وري و اشتغال متغیرهاي سودآوري، بهره

هـاي ثابـت و تعـداد کارکنـان      کسر مالیات، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، گردش دارائی
هـاي ایـن تحقیـق حـاکی از افـزایش قابـل توجـه در         یافتـه . مورد بررسی قرار داد) باشند می

  3 .باشد می) تعداد کارکنان(و کاهش در اشتغال) بهره وري(سودآوري و کارایی

شرکت را از سراسر کشورهاي دنیا انتخاب نموده و 103، 2007ماتور و بانچوان در سال 
نتایج بدست آمده حاکی از . وري و اشتغال آنها را مورد بررسی قرار دادند سودآوري، بهره

افزایش قابل توجه در سودآوري،کارایی، افزایش تولید، افزایش سرمایه و کاهش در بدهی 
 4 .باشد ها می این شرکت و اشتغال

شـرکت اسـپانیایی خصوصـی شـده را      62، 2007فارینوس، گارسیا و آبانز نیـز در سـال   
که نتایج بدست آمده حاکی از افزایش سودآوري، افزایش فروش . مورد تحقیق قرار دادند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)1383(، رضایی. 1

 ).2005(،  بوناکورسی و هاردي. 2
3. William Magginson. 

 .)1999(،  مگینسون و دیگران. 4
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 1.و تولید و همچنین بر خالف تحقیقات قبلی، افزایش در اشتغال بود

سازي بیشتر بـه صـورت مطالعـه     قات انجام شده در زمینه خصوصیدر ایران، بیشتر تحقی
از جملـه  . موردي  بوده که تنها یک شرکت به عنوان نمونه، مورد تحقیق قرار گرفتـه اسـت  

سـازي در شـرکت نکـا     خصوصـی (توان به تحقیق آقاي احمد عبـداهللا پـور   این تحقیقات می
سـازي   خصوصـی (،رسول بنـانی )سازي در کشتیرانی ایران خصوصی(، عبداهللا رضائی)چوب

سازي در شرکت توزیع بـرق   خصوصی(، مصطفی کریمی)در شرکت کوشش برق اصفهان
هـا متغیرهـائی همچـون افـزایش      اشاره کرد؛ که در اکثر این تحقیـق ) چهارمحال و بختیاري

، کارایی، سودآوري، سهم بازار و میزان رضایت کارکنـان مـورد   )خدمات ارائه شده(تولید
سـازي تـاثیر    باشد که خصوصی می ر گرفته است که نتایج حاصله نشانگر این امربررسی قرا

یکـی دیگـر از   .مثبتی بر این متغیرها و در کل بر مجموعه مورد مطالعه به همراه نداشته است
، 75باشـد کـه در سـال    می تحقیقات انجام شده در این زمینه، تحقیق آقاي سید حسین میري

هـاي تولیـدي خصوصـی شـده در بـورس را مـورد        ی شرکتسازي بر کارائ تاثیر خصوصی
ــت  ــرار داده اس ــق ق ــق  . تحقی ــن تحقی ــدي  8او در ای ــرکت تولی ــم   ( ش ــم ک ــل حج ــه دلی ب

را با توجه به معیارهاي سودآوري، سهم تولید، میـزان  ) سازي در آن برهه از زمان خصوصی
ست آمده حـاکی از  ها و حاشیه سود مورد بررسی قرار داد که نتایج بد فروش، بازده دارائی

سازي بود که البته به دلیل حجم کـم نمونـه چنـدان     افزایش تمامی متغیرها بعد از خصوصی
  .قابل استناد نیست

باشد زیرا بـا توجـه    می 83الی 75در تحقیق حاضر، بازه زمانی در نظر گرفته شده از سال
بعـد از  ( 80یـل دهـه  و اوا 70هـا از اواخـر دهـه    هاي منسـجم و واگـذاري   به اینکه اکثر برنامه

باشد، سعی شده است تـا بـا انتخـاب ایـن بـازه زمـانی،        می) سازي تاسیس سازمان خصوصی
بنابراین و با توجه به ایـن  . هاي بیشتري به عنوان حجم نمونه مورد تحقیق قرار گیرند شرکت

هاي خصوصی شده مورد بررسی، این  امر، از لحاظ بازه زمانی تحقیق و حجم تعداد شرکت
تحقیقات انجام شـده قبلـی در   . باشد یق از معدود تحقیقات انجام گرفته در این زمینه میتحق

اند که بر خالف تحقیقات قبلـی عـالوه بـر     هاي مالی را مدنظر قرار داده ایران بیشتر شاخص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)2004(،  عمران. 1
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وري و نیز شاخص اشتغال را که تا کنون در  هاي بهره هاي مالی، این تحقیق شاخص شاخص
قرار نگرفته است مورد تحقیق و بررسی قرار داده اسـت در ضـمن بـراي     ایران مورد بررسی

هـاي مـالی بـا توجـه بـه       هاي استخراج شده از صورت هاي تحقیق، داده تر کردن داده واقعی
ین ترتیب اثرنرخ تورم بـر  ه اب. اند هاي تورم، مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته نرخ
بنـابرهمین نکـات   . انـد  تر گشـته  هاي مورد استفاده واقعی هاي تحقیق حذف شده و داده داده

سـازي در کشـور    هاي خصوصی ذکر شده، نتایج این تحقیق، با واقعیتها ي موجود در برنامه
هاي در نظر گرفته شده براي این تحقیـق،   همجنین در مورد شاخص. همخوانی بیشتري دارد

  :نماید ذکر نکات زیر ضروري می
هاي نقـدینگی   نسبت) الف: شوند گروه اصلی تقسیم می چهارتاً به هاي مالی عمد نسبت 

هـاي کوتـاه مـدت انـدازه گیـري       که توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مـورد بـدهی  
اي را که یک شرکت از طریـق وام   که حد و اندازه) بدهی( هاي اهرمی نسبت) ب. کنند می

هاي فعالیت کـه درجـه کـارایی     نسبت )ج. کنند و یا قرض تامین مالی نموده است تعیین می
هاي سودآوري که فعالیـت   نسبت) نمایند و د می شرکت را در کاربرد منابعش اندازه گیري

گذاري ها، مورد  کلی مدیریت شرکت را از طریق احتساب سود حاصل از فروش و سرمایه
  .دهند تجزیه و تحلیل قرار می

هاي آن تمرکز نمـوده   وري و شاخصدر مورد عملکرد مالی، این تحقیق بر روي سودآ
وري مورد استفاده در این تحقیق بـا توجـه بـه دسـته بنـدي       هاي بهره در مورد شاخص. است

گیرند با توجـه بـه ایـن     هاي مالی قرار می ها نیز زیر مجموعه شاخص ذکر شده، این شاخص
 .دهنـد  د سنجش قرار میوري شرکت را مور نکته که، این شاخص ها، درجه کارایی و بهره

هاي کلـی اصـل    در ضمن در تصویب نامه شوراي عالی اجراي سیاست) هاي فعالیت نسبت(
نحـوه اخـذ تعهـدات، درج شـروط و اعطـاي      "قانون اساسـی کـه دسـتورالعمل اجرائـی      44

ایـن   5را به تصویب رساندند، ماده "هاي دولتی تخفیفات به خریداران سهام کنترلی شرکت
هاي  را به عنوان شاخص) هاي در نظر گرفته شده در تحقیق شاخص( ها شاخصمصوبه، این 
  .وري در نظر گرفته است کارائی و بهره
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سازي و معیار و شاخص آن، ارائه مطالب  سیاسی خصوصی -در مورد کارکرد اجتماعی
هـاي دولتـی وجـود اهـداف نامشـخص،       هـاي شـرکت   یکـی از ویژگـی  . زیر ضروري است
محققان بر این نکته تاکید دارند کـه مـدیران    همچنین،.باشد و بی ثبات میچندگانه، متضاد 

هاي دولتی بیشتر بر روي اهداف سیاسی تمرکز دارند تا اهدافی که منجر به افزایش  شرکت
هاي دولتی را نمی توان صرفاً بـه عنـوان یـک بنگـاه      در واقع شرکت. کارائی شرکت گردد

ادي کسب سـود و افـزایش ارزش بـراي سـهامداران     هاي اقتص هدف اصلی بنگاه( اقتصادي
هـاي   هـاي بارزشـرکت   در همـین راسـتا، یکـی از ویژگـی    . در نظـر گرفـت  ) باشـد  خود مـی 
باشد که صرفاً هدفی سیاسی و  ازدیاد نیروي کار آنها می) همانطور که قبالً اشاره شد(دولتی

حـد نیـروي کـار،     باید توجـه داشـت کـه ازدیـاد بـیش از     ( آن هم براي حفظ سطح اشتغال 
. باشـد  می) ها به همراه دارد اي زیادي را براي شرکت هاي مالی و بودجه فشارها و محدویت

تـوان بـه    باشد کـه از آن دسـته مـی    هاي اجتماعی افزایش بیکاري بسیار جدي می زیرا هزینه
هاي شهري، افزایش جرم و جنایت، افزایش فشـارها و تنگناهـاي مـالی بـر      افزایش خشونت

. اشاره کرد... اعضاي خانواده ها، از هم پاشیدگی خانواده ها، افزایش کودکان کار و  روي
سیاسـی   -بنابراین در اکثر تحقیقـات دنیـا اشـتغال بـه عنـوان معیـاري از عملکـرد اجتمـاعی        

  1.شود ها در نظر گرفته می دولت

  فرضیات تحقیق .2
  :باشد یر میبا توجه به مباحث ذکر شده، فرضیات این تحقیق به صورت ز

  فرضیات اصلی .1-2
 .آنها تأثیر مثبتی دارد) سودآوري(هاي دولتی بر عملکردمالی سازي شرکت خصوصی -1

آنهـا تـأثیر مثبتـی    ) بهـره وري (هاي دولتی بر عملکرد اقتصـادي  سازي شرکت خصوصی -2
 .دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)2007(،  ماتور و بانچون. 1
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آنهـا تـأثیر   ) اشـتغال (سیاسـی -هاي دولتی بر عملکـرد اجتمـاعی   سازي شرکت خصوصی -3
 .مثبتی دارد

  فرضیات فرعی. 2-2
سازي با میـانگین  نـرخ بـازده سـهام      ها قبل از خصوصی میانگین نرخ بازده سهام شرکت -1

  .داري دارد تفاوت معنی سازي، ها بعد از خصوصی شرکت
سازي با میانگین نرخ بازده  ها قبل از خصوصی گذاري شرکت میانگین نرخ بازده سرمایه -2

  .سازي،تفاوت معنی داري دارد ها بعد از خصوصی گذاري شرکت سرمایه
سـازي بـا میـانگین     ها قبـل از خصوصـی   میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت -3

داري  سـازي،تفاوت معنـی   هـا بعـد از خصوصـی    نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت
  .دارد

نـرخ سـود هـر    سازي بـا میـانگین    ها قبل از خصوصی میانگین نرخ سود هر سهم شرکت -4
  .سازي، تفاوت معنی داري دارد ها بعد از خصوصی سهم شرکت

سـازي بـا میـانگین     ها قبل از خصوصی هاي ثابت شرکت میانگین سود عملیاتی به دارایی -5
داري  سازي، تفـاوت معنـی   ها بعد از خصوصی هاي ثابت شرکت سود عملیاتی به دارایی

  .دارد
سـازي بـا میـانگین     ها قبـل از خصوصـی   ابت شرکتهاي ث میانگین نسبت گردش دارایی -6

داري  سـازي، تفـاوت معنـی    ها بعد از خصوصـی  هاي ثابت شرکت نسبت گردش دارایی
  .دارد

سـازي بـا میـانگین تعـداد کارکنـان       ها قبل از خصوصـی  میانگین تعداد کارکنان شرکت -7
  .سازي، تفاوت معنی داري دارد ها بعد از خصوصی شرکت
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  تحقیق مدل مفهومی .3
  

  
  مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

  قروش تحقی. 4
هـاي   سازي بـر عملکـرد شـرکت    با توجه به هدف این تحقیق که بررسی تأثیر خصوصی

هــا، از نــوع  دولتــی اســت، نــوع تحقیــق از نظــر هــدف،کاربردي و از نظــر گــردآوري داده 
صی شـده  هاي دولتی خصو جامعه آماري این تحقیق کلیه شرکت. پیمایشی است -توصیفی

هاي موجود یا جامعه آماري مـورد   باشد که تعداد شرکت می 1375-1383هاي  در طی سال
البته در خصوص اصالح جامعه آماري ذکر این نکات ضـروري  . باشد شرکت می 160نظر، 
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  باشـند کـه حـداقل    ی مـی یهـا  هـاي خصوصـی شـده، شـرکت     منظـور از شـرکت  : است کـه 
  . خــش خصوصــی واگــذار شــده باشــد    درصــد ســهام آنهــا از طــرف دولــت بــه ب      51

ها از طریـق   سازي در ایران، سهام شرکت هاي خصوصی الزم به ذکر است که در طی برنامه
هاي دیگر عرضه شده است امـا از آنجـا کـه بدسـت      بورس اوراق بهادار، مزایده و یا روش

) مزایـده ( ی غیـراز روش عرضـه در بـورس   یهـا  ی کـه از روش یهـا  آوردن اطالعات شرکت
کمــا اینکــه اطالعــات ( نمــود صــی شــده انــد؛ بســیار مشــکل و حتــی غیــرممکن مــی خصو
لـذا در ایـن   ) هاي بیشماري بدست آمد هاي عرضه شده از طریق بورس نیز با سختی شرکت

، در در نتیجـه . اند مدنظر قرار گرفـت  ی که از طریق بورس ارائه شدهیها تحقیق فقط شرکت
 51 انـد کـه حـداقل    معه آماري مـدنظر قـرار گرفتـه   به عنوان جا ییها این تحقیق تنها شرکت

و از طریق بور س اوراق بهادار بـه بخـش خصوصـی     1383درصد از سهام آنها تا پایان سال
  .واگذار شده باشند

گیـري،   در این نمونه. گیري تصادفی استفاده شده است براي تعیین حجم نمونه، از نمونه
گیري در تحقیقات قبلی مشـخص شـده باشـد،     ازهچنانچه واریانس جامعه و پارامتر مورد اند

تواند از آنها استفاده کند؛در غیراین صـورت محقـق بایـد بـا انجـام یـک مطالعـه         محقق می
مقدماتی، واریانس جامعه را بـرآورد نمایـد و از آن اسـتفاده کنـد و از آنجـا کـه واریـانس        

جامعه آماري مدنظر، از دسترس نبود، لذا براي بدست آوردن واریانس  جامعه مورد نظر در
اسـتفاده شـد    )از جامعه آماري بدست آمده( نمونه شرکت 20یک مطالعه مقدماتی بر روي 

با توجه به اینکه در این تحقیـق  . نمونه مقدماتی مورد استفاده قرار گرفت 20و واریانس این 
نمونه گیري بدون جایگذاري از یـک جامعـه محـدود صـورت گرفتـه اسـت، لـذا اصـالح         

شـود و حجـم نمونـه بـا یـک مطالعـه مقـدماتی بـه          وط به جامعه آماري الزم شمرده مـی مرب
  :شود صورت زیر محاسبه می

22

2

2

22

2

)1( δ

δ

α

α

ZdN

NZ
n

+−
=  

  :که در این فرمول

2
αZ = مقدار آماره آزمون در سطح اطمینانα  ،N = حجم جامعـه  ،n =   حجـم نمونـه  ،
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d =خطاي تخمین  ،α =2  ،سطح اطمینانδ =واریانس برآورد شده جامعه  
  .باشد شرکت می 46که در نهایت و با استفاده از فرمول، حجم نمونه آماري تعیین شده 

در ایـن پـژوهش درخصـوص جمـع آوري اطالعـات مربـوط بـه تأییـد یـا رد سـواالت           
آوري اطالعـات   ستفاده شـده اسـت و جهـت جمـع    پژوهش، به طور عمده از روش میدانی ا
متغیـر مسـتقل تحقیـق،    . اي استفاده گردیده اسـت  مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه

حـوزه   3باشـد کـه در    هـا مـی   باشد  و متغیر وابسته، عملکرد شـرکت  می " سازي خصوصی"
متغیـر  (سـازي   سیاسی قـرار دارد کـه رابطـه آنهـا بـا خصوصـی       -مالی، اقتصادي و اجتماعی

  .مورد ارزیابی قرارگرفته است) مستقل تحقیق 
سـال   3سه سـال قبـل و   3در قسمت آمار استنباطی، میانگین متغیرهاي مورد نظر تحقیق، 

بـراي اسـتفاده از آمـاره آزمـونی     . سازي مـورد مقایسـه قـرار گرفتـه اسـت      بعد از خصوصی
اي آمـاري مـورد اسـتفاده در تحقیـق،     هـ  مناسب، ابتدا باید نرمال بودن یا نرمـال نبـودن داده  

ــود آنگــاه، آزمــون پارامتریــک   اگــر داده. مشــخص گــردد ــق نرمــال ب   هــاي آمــاري تحقی
 T-test ) را بـراي تعیـین اخـتالف میـانگین دو جامعـه مـورد اسـتفاده قـرار         ) مقایسه زوجـی

در آزمونهــاي  Tهــاي تحقیــق نرمــال نبــود آنگــاه از معــادل آزمــون   دهــیم و اگــر داده مــی
براي مشخص نمـودن نرمـال بـودن یـا     . پارامتریک یعنی ویلکاکسون استفاده خواهیم نمودنا

نمـائیم کـه بـا     اسـتفاده مـی   "اسـمیرنوف -کلومـوگروف "ها نیز از آزمـون   نرمال نبودن داده
هاي آمـاري مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق،       استفاده از این آزمون مشخص گردید که داده

-Tعیــین اخــتالف میــانگین دو جامعــه از آزمــون پارامتریــک باشــند لــذا بــراي ت مــی نرمــال

test) استفاده شده است) مقایسه زوجی .  

  آزمون فرضیات تحقیق. 5
 نـرخ  سازي با میـانگین  ها قبل از خصوصی میانگین نرخ بازده سهام شرکت -1-1فرضیه 
  .تفاوت معنی داري دارد ،سازي ها بعد از خصوصی شرکت بازده سهام

    :فرضیه آماري به صورت زیر بیـان گردیـد  در این آزمون
H0: 21 µµ =  
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H1: 21 µµ ≠  
شـود کـه میـانگین نـرخ بـازده       به این صورت بیان می H0، فرضفرضیهبراي آزمون این 

هـا بعـد از    بـازده سـهام شـرکت    نـرخ  میـانگین  بـا ، سـازي  ازخصوصـی  قبـل  ها سهام شرکت
کنـد کـه    فـرض یـک بیـان مـی    . درصد برابرمی باشد 95طح اطمینان ، در سسازي خصوصی

بـازده سـهام    نـرخ  سـازي بـا میـانگین    قبـل از خصوصـی   هـا  میانگین نرخ بازده سهام شرکت
  .برابر نمی باشد درصد 95، در سطح اطمینان سازي ها بعد از خصوصی شرکت

وسه سال بعد زوجی دونمونه پیرامون  بازده سه سال قبل Tنتایج آزمون  -1جدول 
 سازي از خصوصی

 میانگین  تعداد  
انحراف 
آزمون   خطاي معیار میانگین  معیار

  آماري
سه سال 
  قبل

46  4074/65  63028/69  26642/10 626/2- t=  
  

012/0P=  سه سال  
  بعد

46  2600/33  10187/48  09223/7  

 
ــازدهی شــرکتها ســه ســال قبــل از    بررســی آمــاري حــاکی از آن اســت کــه میــانگین ب

درصد بوده است، در حالی که میانگین بازدهی سه سال بعد  40/65سازي برابر با  وصیخص
  ، )2( توجــه بــه جــدول بــا. درصــد گــزارش شــده اســت 26/33ســازي آنهــا،  از خصوصــی

)658/1626.2 46,05/0 =>= tto( داري  و ســطح معنــی)P=0.012(  ــرض صــفر و  ردف
هـا قبـل از    بـازده سـهام شـرکت   میـانگین نـرخ    تفـاوت داشـتن  فرض مقابل یا یک مبنی بـر  

البته  .شود می تأیید، سازي خصوصی ها بعد از سازي با میانگین بازده سهام شرکت خصوصی
در نتیجـه  . باشـد  مـی  نشانگر کاهشی بودن این اخـتالف معنـادار   t )626/2-=(tعالمت منفی

امـا   ها تأثیر معنـاداري داشـته اسـت    شرکت بازده سهامسازي بر  توان گفت که خصوصی می
  .باعث کاهش آن شده است

  :توان مشاهده نمود می در ادامه، نتایج فرضیات را در جدول زیر
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  خالصه نتایج آماري آزمون فرضیات تحقیق -2جدول 

تعداد   فرضیه ها
  شرکت

سال 3میانگین 
قبل از 
  سازي خصوصی

  
  سال 3میانگین

بعد از  
  سازي خصوصی

  انحراف معیار
سال قبل از  3 

  سازي خصوصی

  حراف معیاران
سال بعد از 3

  سازي خصوصی

خطاي معیار 
سال 3میانگین

قبل از 
  سازي خصوصی

  
خطاي معیار 

سال 3میانگین
بعد از 
  سازي خصوصی

  آزمون آماري

  1-1فرضیه
نرخ بازده (

  )سهام
46  65/4074 33/2600 69/63028 48/10187 10/26642 7/09223  t=  626/2-    

P=   012/0   

  2-1فرضیه
 نرخ بازده(

سرمایه 
  )گذاري

46  17/2454 14/3778 9/85650 14/19415 1/45326 2/09281  t=  914/1-    
P= 042/0    

  3-1فرضیه
نرخ بازده (

حقوق 
صاحبان 
  )سهام

46  1551/18 1529/13 616/95458 674/87334 90/96 99/50 
 t=      178/0- 

  
P=   859/0   

  4-1فرضیه
نرخ سود (

  )هر سهم
46  1416/4246 869/0491 1254/21028 1066/12815 184/92322 157/19202 

t=  300/0-  
 

P= 002/0   
 

  1-2فرضیه
سود (

عملیاتی به 
هاي  دارائی
  )ثابت

46  4/0965 3/6522 6/39909 5/71454 0/94349 0/84256 

 t=  819/0-  
 

P= 417/0  
 

  2-2فرضیه
گردش (

هاي  دارائی
  )ثابت

46  7/2185 6/4896 4/87518 4/64808 0/71881 0/68532  t=  131/1-  
P= 264/0  

  1-3فرضیه
تعداد (

  )کارکنان
46  424/829 376/923 292/32009 268/30625 43/10025 39/55960 t=-5.346 

p=0 

  
  :توان نتیجه گرفت که  وار می بنابراین و با توجه به نتایج فوق، به صورت خالصه
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  هاي تحقیق خالصه نتایج آزمون فرضیه - 3جدول 
  یجنتا  فرضیه ها

  رد  .آنها تأثیر مثبتی دارد) سودآوري(هاي دولتی بر عملکردمالی سازي شرکت خصوصی: 1فرضیه
ها بعد از  سازي با میانگین  نرخ بازده سهام شرکت ها قبل از خصوصی میانگین نرخ بازده سهام شرکت: 1- 1فرضیه 

  .سازي، تفاوت معنی داري دارد خصوصی
  تایید

گذاري  سازي با میانگین نرخ بازده سرمایه ها قبل از خصوصی گذاري شرکت زده سرمایهمیانگین نرخ با :2- 1فرضیه 
 .سازي، تفاوت معنی داري دارد ها بعد از خصوصی شرکت

 تایید

سازي با میانگین نرخ بازده حقوق  ها قبل از خصوصی میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت :3- 1فرضیه 
 .سازي، تفاوت معنی داري دارد ز خصوصیها بعد ا صاحبان سهام شرکت

 رد

ها بعد از  سازي با میانگین نرخ سود هر سهم شرکت ها قبل از خصوصی میانگین نرخ سود هر سهم  شرکت: 4- 1فرضیه 
  .سازي، تفاوت معنی داري دارد خصوصی

  تایید

 رد .مثبتی دارد آنها تأثیر) بهره وري(هاي دولتی بر عملکرد اقتصادي شرکت سازي خصوصی :2فرضیه 

سازي با میانگین سود عملیاتی به  ها قبل از خصوصی میانگین سود عملیاتی به داراییهاي ثابت  شرکت: 1- 2فرضیه 
 .سازي، تفاوت معنی داري دارد ها بعد از خصوصی داراییهاي ثابت شرکت

  رد

با میانگین نسبت گردش داراییهاي  سازي ها قبل از خصوصی میانگین نسبت گردش داراییهاي ثابت شرکت: 2- 2فرضیه 
 .سازي، تفاوت معنی داري دارد ها بعد از خصوصی ثابت شرکت

 رد

 رد .آنها تأثیر مثبتی دارد) اشتغال(سیاسی- هاي دولتی بر عملکرد اجتماعی شرکت سازي خصوصی :3فرضیه 

ها بعد از  داد کارکنان شرکتسازي با میانگین تع ها قبل از خصوصی میانگین تعداد کارکنان شرکت :1- 3فرضیه 
 .سازي، تفاوت معنی داري دارد خصوصی

 تایید

  گیري و پیشنهادات نتیجه
سازي، تغییـر   هاي دولتی بعد از خصوصی توان گفت که عملکرد شرکت در مجموع می

سـازي مغـایرت    هاي خصوصـی  مطلوبی پیدا نکرده است که با اهداف اولیه در اجراي برنامه
  :توان در موارد زیر یافت امر را می دارد که دلیل این

دهـد   تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها و بخصوص بانک جهانی نشـان مـی   -1
سازي در دستیابی به اهداف خود ارتباط و وابستگی بسیار نزدیکی بـا   که موفقیت خصوصی

ي هـا  اجراي سیاست. وضعیت بازارهاي مالی، بخصوص کارا بودن بورس اوراق بهادار دارد
آمیـز بـوده    یافته، بسـیار موفقیـت   هاي مالی توسعه سازي در کشورهاي داراي بازار خصوصی

نیافتگی بازارهاي مالی ایران و بخصوص ناکـارا بـودن    با توجه به محدودیت و توسعه. است
سـازي بـر    توان به عنوان یکی از عوامل عدم اثرگذاري خصوصـی  بورس، این شرایط را می

 .شمرد
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هاي دولـت بـه    هاي دولتی در ازاي تسویه بدهی توجهی از سهام شرکتقسمت قابل  -2
با توجه بـه عمـومی بـودن    . سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی واگذار شده است

هاي مدنظر، این مؤسسـات بسـیار شـبیه     ها، نوع مدیریت و روابط درونی سازمان این سازمان
هـا   هاي دولتی به این سـازمان  ا واگذاري شرکتباشند؛ لذ هاي دولتی می مؤسسات و سازمان
 .تواند تأثیر مطلوبی بر عملکرد آنها داشته باشد در مجموع نمی

سـازي، بـاز بـودن فضـاي      هاي اصلی بـراي تحقـق اهـداف خصوصـی     یکی از مولفه -3
اقتصادي و جریان آزاد سرمایه و کاهش مداخله دولت است که از ایـن منظـر ایـران داراي    

  Doing Bussiness2008توان به گزارش  در این زمینه می. باشد ن مطلوبی نمیشرایط چندا
که پنجمین گزارس ساالنه گروه بانک جهانی است اشاره کرد که به کنکاش در خصـوص  

هاي موجود جهت ارتقـاي وضـعیت    چارچوب بهبود فضاي کسب و کار و شناسایی چالش
ـ   رش منتشره، شاخصدر گزا. پردازد ها می فضاي کسب و کار در کشور ی مربـوط  هـاي کم

کشـور جهـان مـورد     178به مقررات کسب و کـار و حمایـت از حقـوق مالکیـت در میـان      
در سـال   135و  2007در سـال  131گیرد که جایگاه ایران در این رتبه بندي  مقایسه قرار می

 .1باشد می 2008

هـاي   گـذاري  یهعدم تمایل صاحبان سرمایه داخل کشور به مشـارکت و انجـام سـرما    -4
توان از دالیل دیگر عدم موفقیت  گري را می هاي واسطه ها در فعالیت مولد و تمرکز سرمایه

 .سازي بر شمرد هاي خصوصی برنامه

هـاي حمـایتی دولـت از     هاي دولتـی، برخـی سیاسـت    پس از خصوصی شدن شرکت-5
هـاي   شـرکت . شـود  قطـع مـی  ... هاي ارزي، تامین منـابع مـالی ارزان قیمـت و     جمله حمایت

گیرنـد و نیـز    خصوصی بخصوص در سالهاي اول، جهت تامین منابع مالی در تنگنا قرار مـی 
هـاي اولیـه    رود؛ لذا عملکـرد آنهـا بخصـوص در سـال     هزینه تامین منابع براي آنها باالتر می

  .گیرد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و روند نزولی در پیش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)2007(،  فافالیو و دونالدسون. 1
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 پیشنهادات

مـالی،  (بخـش  سـه اي ارائه شده بر مبنـاي فرضـیات تحقیـق بـه     در این قسمت، پیشنهاده
تقسیم شده است وسعی گردیده تـا در هـر بخـش پیشـنهاداتی     ) سیاسی-اقتصادي، اجتماعی

  :ارائه گردد که هم قابلیت اجرائی داشته باشند و هم بتوانند مثمر ثمر واقع گردند

  پیشنهادات بخش مالی
باشـد واگـذاري از    ه مد نظر دولـت نیـز مـی   هاي واگذاري ک یکی از مهمترین روش -1

ــورس اوراق بهــادار مــی  واگــذاري از طریــق بــورس مالکیــت را در ســطح  . باشــد طریــق ب
نماید ولـی بـه لحـاظ عـدم گسـتردگی بازارهـاي سـرمایه در ایـران،          تري پخش می گسترده

از  توانـد کـارائی واگـذاري سـهام     کارائی بورس در سطح مطلوبی قرار ندارد و این امر مـی 
. سـازي را تحـت تـاثیر قـرار دهـد      طریق بورس را به مخاطره افکند و یا عملکرد خصوصـی 

هـا،   بایستی با تدوین قوانین و مقررات اداري و مالی مناسب، بـه ویـژه در خصـوص مالیـات    
هــاي مــالی، تــاثیر مثبتــی بــر  هــا و ســایر شــاخص ، بــازده دارائــیEPSســودآوري، محاســبه 

تـاثیر مثبـت در    در نهایتار بورس و کاراتر کردن این بازار و سازي اطالعات در باز شفاف
توان بـه نقـش وزارت اقتصـاد و دارائـی، سـازمان       در این زمینه می. فرآیند خصوصی داشت

سـازي توجـه نمـود کـه بـا همکـاري        حسابرسی، بورس اوراق  بهادار و سـازمان خصوصـی  
به ایجـاد ایـن قـوانین و    ) اي رهنه بصورت جزی(ربط بطور یکپارچه یکدیگر و سازمانهاي ذي

 .مقررات بپردازند

هاي تازه خصوصی شده در اینکه حتماً بخشی از سود سهام خـود را بـه    الزام شرکت -2
منظور بازسازي، نوسازي و تزریق تکنولوژي جدید به آن واحدها تخصیص داده تا بـا ایـن   

 .کار سودآوري واحد مزبور در دراز مدت تضمین گردد

  بخش اقتصاديپیشنهادات 
هاي نوپاي خصوصی شده  بـراي   هاي مالیاتی براي شرکت پیشنهاد اعمال بخشودگی -1

هـاي   افزایش خریداران بالقوه شرکت(مدت زمان مشخص، هم براي جذب سرمایه گذاري
 . هاي واگذار شده و هم افزایش بنیه مالی شرکت) دولتی
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هـاي نوپـاي خصوصـی     دي شـرکت گردد تا در راستاي تقویت بنیه اقتصا پیشنهاد می -2
 .ها، امتیازاتی در نظر گرفته شود شده، در جذب اعتبارات بانکی براي این شرکت

گـذاري   سازي، انجام اصالحات و جلـب سـرمایه   براي اجراي موفق برنامه خصوصی -3
شـاید مهمتـرین   . خارجی با اصالح قوانین مربوطه نه تنها مفیـد فایـده بلکـه ضـروري اسـت     

ــرا  ــنهاد ب ــره پیش ــزایش به ــرکت ي اف ــال     وري درش ــارکت فع ــده، مش ــی ش ــاي خصوص ه
هاي خـارجی   در واقع با اعطاي مجوز به شرکت. هاي خارجی است گذاران وشرکت سرمایه

سازي، با توجه به تکنولوژي پیشرفته آنها  هاي خصوصی براي شرکت هرچه فعالتر در برنامه
مچنین با توجه بـه نگـرش اقتصـادي و    و همچنین آشنائی و فعالیت آنها در اقتصادهاي باز ه

هـا بسـیار    وري و بهبود شرایط اقتصادي این شرکت توان به افزایش بهره سود محور آنها، می
 .امیدوار بود

هاي خصوصی شده به ارتقاي سـطح کیفـی نیـروي کـار      گردد تا شرکت شنهاد مییپ -4
زم در نیـروي  اي ال هـاي فنـی و حرفـه    هاي ضمن خدمت، آموزش موجود از طریق آموزش

وري، روي  کار از طریق بوجود آوردن ارتباط بین سـطح دسـتمزد و حقـوق بـا سـطح بهـره      
  .)هاي دولتی با غفلت مواجه شده است پرداخت بر مبناي عملکرد که در شرکت.(آورند

  سیاسی -پیشنهادات بخش اجتماعی
ت شـود؛ دولـ   هـاي دولتـی بصـورت اقسـاط فروختـه مـی       از آنجا که بیشـتر شـرکت   -1
اقسـاط، کـم کـردن سـود      ی از قبیـل تمدیـد دوره بازپرداخـت   یهـا  یتواند با دادن مشـوق  می

ی کـه سـطح اشـتغال    یهـا  دریافتی اقساط و حتی کم کردن اصل مبلـغ دریـافتی، بـه شـرکت    
موجود را حفظ نموده و یا افزایش داده اند، مانع اخراج و تعدیل کارکنـان توسـط مـدیران    

  .بخش خصوصی گردد
سازي نقش بسـیار اساسـی    شود دولت در خالل و پس از برنامه خصوصی می پیشنهاد-2

اي کـه   کننـده  به عنـوان مثـال در آلمـان، دولـت، بنگـاه دولتـی را بـه درخواسـت        . ایفا نماید
از ایـن  . کند که بعـد آن را بـه دسـت فراموشـی سـپارد      باالترین پیشنهاد را کند واگذار نمی

ه برنامه کاري خود را با ذکر جزئیات تهیه کننـد و در  شود ک خریداران احتمالی خواسته می
گذاري و حفـظ مشـاغل موجـود تـا جـایی کـه ممکـن اسـت          این برنامه باید الزام به سرمایه
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همچنین در قرار داد جریمه معقولی نیـز در صـورت عـدم اجـراي تعهـدات      . بینی شود پیش
 .منظور گردد

سـازي در میـان    هـاي فرهنگـی و فرهنـگ    گردد تا از طریق انجام فعالیـت  پیشنهاد می -3
هـاي   هـاي دولتـی و عمـوم مـردم، آنهـا بـا چگـونگی انجـام فعالیـت          نیروي انسانی شـرکت 

سازي به همراه دارد آشنا شـوند   سازي و مزایایی که خصوصی واگذاري، اهداف خصوصی
لـب  ها بـه حـداقل برسـد و هـم بـا ج      تا هم مقاومت منفی نیروي انسانی در مقابل این فعالیت

  .سازي برداشت تري در زمینه خصوصی هاي اساسی مشارکت عمومی بتوان گام
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