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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی وجوه افتراق و اشتراک نحوه واگذاری

خصوصیسازی یعنی «پیش» و «پس» از واگذار ی ،شش محور

بنگاههای دولتی به بخش خصوصی در مقایسه با کشورهای منتخب

( )1اهداف )2( ،روشها )3( ،آمادهسازی )4( ،برنامهریزی)5( ،

انگلستان ،آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،ترکیه ،مالزی ،چک ،لهستان و شیلی

فرهنگسازی و آموزش و ( )6آثار و پیامدها ،بهمنظور انطباق و مقایسه

است .بر این اساس ،پژوهش حاضر بر حسب نتیجه ،کاربردی؛ بر

کشورها با یکدیگر در نظر گرفته شده است.

حسب نوع دادههای مورد استفاده ،کیفی و بر حسب دوره زمانی اجرا،

نتیجه بررسی انجام شده نشان میدهد که اقدامات پیش از واگذاری

طولی است .راهبرد مورد استفاده در بخش پژوهش کیفی بهمنظور

از جمله بازسازی ساختاری ،برنامهریزی راهبردی و عملیاتی برای

گردآوری دادهها ،مشاهده مشارکتی همراه با مطالعات کتابخانهای

واگذاری ،مقرراتزدایی و حذف موانع تولید ،انتخاب روش مناسب

است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه شرکتها و بنگاههای واگذار

و فراگیر برای خصوصیسازی ،تبلیغات و اطالعرسانی وسیع و شفاف

شده به بخش غیردولتی در چارچوب اصل ( )44قانون اساسی طی

و همچنین نظارت مؤثر در خصوصیسازی کشور در مقایسه با سایر

چهار سال اخیر ( )1394-1399است .متناسب با دو مرحله کلی

نمونههای موفق خصوصیسازی مورد توجه قرار نگرفته است.
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 .1مقدمه :بیان مسأله

کلیه تمهیدات در نظر گرفته شده طی سنوات پس از ابالغ

واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی دولت به مردم پس

سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی ،اهداف مورد

از پیروزی انقالب اسالمی که از آن به خصوصیسازی []1

انتظار که در مقدمه سیاستهای مذکور در ( )8بند به شرح

یاد میشود ،ابتدا در برنامه اول توسعه (1368-1372ش)،

ذیل ذکر شده است ،یا محقق نشده و یا در حد انتظار و طبق

مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان قرار گرفت [ .]2این
ً
سیاست در برنامه دوم توسعه ( )1374-1378نیز مجددا

برنامههای مصوب توسعه ،محقق نشده است .این اهداف
عبارتاند از [ :]7شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

مورد تأ کید قرار گرفت [ .]3طی سالهای اجرای این دو

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت

برنامه ،خصوصیسازی در کشور متولی واحد و مشخصی

اجتماعی؛ ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری

نداشت و وزارتخانهها و شرکتهای مادرتخصصی،

منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابتپذیری در

بهصورت مستقل شرکتهای دولتی متعلق به خود را به

اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در

بخش غیردولتی واگذار میکردند .در همین راستا ،ماده ()15

اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی

قانون برنامه سوم توسعه تصویب شد که در نتیجه آن برای

فعالیتهای اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال و

نخستینبار ،امر خصوصیسازی در کشور یک متولی واحد به

تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد

نام «سازمان خصوصیسازی» پیدا کرد[ .]4بهرغم تمهیدات

خانوارها .آخرین وضعیت بنگاههای دولتی واگذار شده،

صورت گرفته ،باز هم روند خصوصیسازی در کشور از شتاب

تعیین تکلیف شده و قابل واگذاری از سال ( 1380تأسیس

الزم برخوردار نبود؛ تا اینکه بندهای «الف»« ،ب»« ،د» و
ّ
«هـ» «سیاستهای کلی» در تاریخ  1384/03/01و بند «ج»

سازمان خصوصیسازی) منتهی به ابتدای سال  1398به
شرح جدول ( )1است .با توجه به آمار مندرج در جدول (،)1

آن در تاریخ  1385/04/11بهعنوان یک نقطه عطف در امر

تاکنون  1406بنگاه دولتی را که یا بورسی بوده و یا شرایط

خصوصیسازی ابالغ شد .پس از ابالغ سیاستهای کلی

بهتری برای واگذاری داشتهاند واگذار شده و  599بنگاه
ً
مشکلدار که غالبا بورسی نیستند ،در فهرست واگذاری

شتاب بیشتری گرفت ،بهطور یکه آمارهای منتشره در پایگاه

قرار دارد [ .]6شایان ذکر است که آمار فوق فاقد آمار مربوط

اطالعرسانی سازمان خصوصیسازی نشان میدهد بالغ بر

به بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی حوزه سالمت ،آموزش،

 98/3درصد واگذار یهای انجامشده تاکنون ،طی سالهای

تحقیقات و فرهنگ است .چراکه بر اساس مفاد تبصره ()2

 1385لغایت آبان ماه  1397انجام شد [ .]6برای انجام

بند «ج» ماده (« )3قانون اجرای سیاستهای کلی اصل

مأموریتهای مندرج در بندهای پنجگانه سیاستهای
کلی ،قانون اجرای اصل ( )44قانون اساسی در سال 1386

( )44قانون اساسی ،بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی این
ً
چهار حوزه مشمول قانون مذکور نیست و قرار است متعاقبا

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید لیکن علیرغم

در قالب الیحه مستقل ،تعیین تکلیف شوند.

اصل ( )44قانون اساسی [ ،]5روند خصوصیسازی در کشور

جدول  -1آخرین وضعیت بنگاههای دولتی وا گذارشده ،تعیین تکلیف شده و قابل وا گذاری منتهی به ابتدای سال 1398
تعیین تکلیف شده و خروج کامل
فروخته شده
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در خصوص ارزش سهام یا دارایی دولتی عرضه شده

سیاستگذاران مطرح شد ،در کانون توجه قرار گرفت [.]10

به عموم متقاضیان نیز همانطور که در جدول ( )2مشاهده

به این منظور ،یکی از راههای مؤثر در شناسایی آسیبها

میشود [ ،]6کل واگذار یهای صورت گرفته به تفکیک «نوع

و مشکالت مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی و تحقق

واگذاری» مشتمل بر دو بخش است:

خصوصیسازی در کشور ،مقایسه فرایند و سازوکارهای

الف .فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان :شرایط

واگذاری بنگاهها در کشور با سایر کشورهای موفق و ناموفق

عرضه در این بخش شامل قیمت ،نوع پرداخت ،مدت

میباشد .بر این اساس پژوهش حاضر ،به مطالعه تطبیقی

بازپرداخت ،روش عرضه و ....توسط هیأت واگذاری

فرایند خصوصیسازی در کشورمان در مقایسه با سایر

تصویب میشود .این بخش 60/5 ،درصد از کل

کشورهایی که نسبت به واگذاری بنگاههای دولتی به بخش

واگذار یها را شامل میشود.

خصوصی اقدام کردهاند ،پرداخته است.

ب .واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به

 .2مبانی نظری

ذینفعان :واگذار یهای این بخش بر اساس مصوبات
ً
هیأت وزیران بوده و مستقیما جهت اجرا بهدستگاه

الف .تعریف خصوصیسازی

مربوطه ابالغ میشود؛ بنابراین در اغلب موارد فاقد فرایند

برای اولین بار خصوصیسازی توسط آلمان و با واگذاری

کارشناسی قیمتگذاری است و شرایط واگذاری به

بخش قابلتوجهی از سهام شرکت فولکسواگن در سال

تصویب هیأت واگذاری نمیرسد .این بخش که 39/4

1957میالدی آغاز شد و پس از آن با خصوصیسازی

درصد از کل واگذار یها را شامل میشود به نوبه خود از

مخابرات انگلیس توسط تاچر در سال  1980و واگذاری

«انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی

بانکهای بزرگ فرانسه توسط شیراک ادامه یافت .در ادامه،

طلبهکار از دولت» ( 21/4درصد کل واگذار یها) و

خصوصیسازی به اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی ،آسیا

«انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت»

و آفریقا گسترش و به یک پدیده بزرگ اقتصادی در دهههای

( 18/1درصد کل واگذار یها) تشکیل میشود.

اخیر تبدیل [ ]10و موجب شد که این موضوع به رکن اساسی

عدم تحقق اهداف مورد انتظار از اجرای قانون

سیاست عمومی همه دولتهای بعدی درآمده و نقش خود

سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی و

را تثبیت کند [ .]11ازاینرو خصوصیسازی در سالهای

خصوصیسازی [ ]8بهگونهای بوده است که تاکنون از یک

پایانی قرن بیستم ،یکی از محورهای اصلی سیاست و

ی شرکتها و بنگاهها به بخش
سو ،کشور ثمرات واگذار 

اقتصاد جهانی بوده و نقش بنگاههای دولتی را در کشورهای

خصوصی را لمس نکرده است (اعتراضات کارگری حین

توسعهیافته و در حال توسعه بهشدت با کاهش مواجه کرد

و بعد از واگذاری از مصادیق آن است) و از سوی دیگر،

[ .]9عالوه بر این ،جهانیشدن و تغییرات گسترده آن ،بخش

مقامات عالی کشور نیز ضمن اعالم عدم رضایت از روند

خصوصی را به یک بخش ضروری از توسعه اقتصادی تبدیل

خصوصیسازی (از جمله بهکار بردن تعابیری چون خروج

کرده است [ .]12نرخ باالی بیکاری ،پایین بودن بهرهوری،

قطار خصوصیسازی از ریل و ،)..بر دشواری واگذار یها و

عدم توازن در تراز پرداختها ،کسری بودجه دولتها ،کم

آسیبشناسی آن تأ کید میکنند [ .]9درعینحال مطالعه

بودن وصول مالیات از شرکتهای دولتی بهدلیل فقدان

تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد مالی بنگاهها در کشور از

کارایی در فعالیتهای اقتصاد دولتی و مواردی از این

زمانی که انتظارات باالیی پیرامون خصوصیسازی توسط

دست ،از جمله مهمترین عوامل گرایش کشورها بهسوی
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خصوصیسازی بوده است [ ]9و [ .]13کارایی باالتر ،ارتقای

داشته باشد ،است .بنابراین میتوان چنین استدالل کرد که

مزایای تکنولوژیک ،توسعه بازار سرمایه ،مهار تورم ،واقعی

خصوصیسازی ،انتقال سهام از شرکتهای دولتی به بخش

شدن هزینه خدمات و محصوالت ارائه شده و افزایش درآمد

خصوصی است [ .]22پارکر ( ،)1995تمایز بین بخش دولتی

دولت از جمله اهدافی است که برای خصوصیسازی

و خصوصی را تحت پنج عنوان ( )1هدفها؛ ( )2مدیریت؛

برشمرده شده است [ .]14ایده اصلی خصوصیسازی که

( )3نیروی انسانی؛ ( )4ارتباط و نظام گزارشدهی و ()5

یکی از مهمترین تغییرات در ساختار بازار سرمایه محسوب

ساختار سازمانی و ماهیت و جایگاه کسب و کار مشخص

میشود [ .]15فراهم کردن فضای رقابت ،بهبود مکانیسم

نموده است که در جدول ( )2ارائه شده است [.]23

بازار و بهبود عملکرد مشاغل و کسبوکارهای خصوصی

خصوصیسازی به روشهای مختلفی صورت میپذیرد

است .عالوه بر این ،تئوری حقوق مالکیت ،نظریه نمایندگی

که به مرحله شروع آن در کشور ،ادراک عمومی ،ایدئولوژی

و نظریه انتخاب عمومی ،همگی خصوصیسازی شرکتها

رهبران ،گستردگی و توسعهیافتگی بازارهای مالی ،نوع و اندازه

را توجیه کرده و بر ناکارآمدی شرکتهای دولتی تأ کید

شرکتهای انتخاب شده جهت خصوصیسازی ،ساختار

دارند [ .]16دراکر معتقد بود که اجرای خدمات دولتی

بازار و همچنین اهداف تعیین شده توسط نخبگان بستگی

باید از سیاستهای بخش عمومی (دولتی) مجزا باشد

دارد [ .]14بر این اساس از جمله روشهای خصوصیسازی

زیرا دولت در تصمیمسازی خوب عمل میکند ،اما در

عبارتاند از )1( :خصوصیسازی از طریق فروش سهام به

اجرای همان تصمیمات ،مجری ضعیفی است []17؛ این

عموم مردم؛ ( )2خصوصیسازی از طریق مذاکره و مزایده

در حالی است که شواهد و قراین موجود نشان میدهد

به سرمایهگذاران خاص؛ ( )3خصوصیسازی به روش

که دولت در تصمیمسازی نیز خوب عمل نمیکند .از

قرارداد؛ ( )4خصوصیسازی از طریق فروش سهام شرکت

خصوصیسازی ،تعاریف و تعابیر مختلف و متفاوتی ارائه

به مدیریت و کارکنان؛ ( )5خصوصیسازی از طریق کوپن

شده است؛ بهطور یکه هر یک از اندیشمندان حوزه اقتصاد،

[]24؛ ( )6خصوصیسازی از طریق فروش داراییها و اموال

بر جنبه خاصی از آن تأ کید کردهاند .در تعریفی میتوان

شرکت؛ ( )7تجدید ساختار و تفکیک واحدهای دولتی

خصوصیسازی را فرایندی دانست که با انتقال داراییها

بهمنظور خصوصیسازی و ( )8سرمایهگذاری جدید بخش

یا توزیع خدمات از دولت به بخش خصوصی همراه است

خصوصی در واحدهای دولتی [ .]25در خصوصیسازی،

[ ]18و در تعریفی دیگر به معنای حذف یارانههای دولتی به

انتقال یا واگذاری سهام ،دارایی یا بنگاه «دولتی» مورد توجه

بخش خصوصی تعبیر شده است [ .]19رامامورتی (،)2000

است .لذا شناخت دقیق خصوصیسازی ،مستلزم آ گاهی

نیز خصوصیسازی را بهعنوان فروش و واگذاری شرکتهای

از مفهوم بنگاه دولتی و آشنایی با ساختار حقوقی اصل

دولتی به بخش خصوصی تعریف میکند[ .]20در مفهوم

( )44قانون اساسی است .وفق ماده ( )4قانون محاسبات

وسیع ،خصوصیسازی بهعنوان فرهنگی که توسط آن،

عمومی کشور« ،شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص

دولت و تمام نهادهای تصمیمگیرنده آن ،به این واقعیت باور

است که با اجازه قانون بهصورت شرکت ایجاد شود و یا به

کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد ،تعریف میشود

حکم قانون و یا دادگاه صالح ،ملی شده و یا مصادره شده

[ .]21خصوصیسازی وسیلهای برای بهبود عملکرد شرکت

و بهعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50

از طریق تغییرات سازمانی و افزایش نقش بخش خصوصی

درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد .هر شرکت تجاری

مشروط بر اینکه حداقل  51درصد از سهام را در اختیار

که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود،
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دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود» [.]26

مادام که بیش از  50درصد سهام آن متعلق به شرکتهای

جدول  .2تمایز بین بخش دولتی و خصوصی []27
عناوین

بخش دولتی

بخش خصوصی

مدیریت

رابطه :باالدست /زیردست
جهتگیری :مبهم ،درو نگرای ،منافع حرفهای
سبک :واکنشی؛ محصور در مسائل سیاسی

روشن
مصرفکننده  /بازار -مدار
سبک:آیندهنگر /توجه به منافع ذینفعان؛ کنترل محدود سیاسی

هدفها

چندگانه و اغلب مبهم و متعارض (منافع عمومی)
ثابت /سیستم بسته /تأ کید بر دروندادها
قیمتگذاری غیربازاری /یارانههای دولتی

تک بعدی(سود) /کارآفرینی
سیستم باز /قابلیت تطبیق/تأ کید بر برونداد /پیامدها
قیمت بر اساس سازوکار بازار /فارغ از یارانه

ساختار سازمانی

متمرکز؛ سلسله مراتبی؛ وظیفهای

غیرمتمرکز؛ متنوع و مبتنی بر کسب و کار؛ مراکز سود

نیروی انسانی

امنیت زیاد برای کارکنان
پرداخت حقوق بر اساس رتبه و درجه کارکنان

امنیت کمتر برای کارکنان
اشتغال و پرداخت بر اساس عملکرد

ارتباط و نظام
گزارشدهی

بوروکراتیک و رسمی
تلقی محیط خارجی بهعنوان محیطی ایستا
ارتباطها داخلی از طریق پیامدهای مکتوب
ساختارهای کمیتهای رسمی
روشهای مبتنی بر مقررات
نظامهای حسابداری و اطالعات مدیریت توسعه نیافته

غیربوروکراتیک /غیررسمی
تلقی محیط خارجی بهعنوان محیطی با تغییرات فراوان
ارتباط داخلی بهصورت چهره به چهره
تیمهای کار موقت و ویژه
روشهای مبتنی بر اهداف مالی ،پیامدها
نظامهای حسابداری و اطالعات مدیریت قوی

ماهیت و جایگاه
کسب و کار

محدود در مسائل سیاسی و جغرافیای
توسعه محدود کسب و کار
جایگاه ملی

مبتنی بر مسائل تجاری
تنوع ،سرمایهگذاری ،ادغامها و بازارهای جهانی
جهتگیری بینالمللی /جهانی

ب .ساختار حقوقی خصوصیسازی در کشور

 .2سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی :این

درک و شناخت درست از خصوصیسازی و واگذاری

سیاستها شامل (الف) سیاستهای کلی توسعه

سهام شرکتها و بنگاههای دولتی مشمول واگذاری

بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش

به بخش خصوصی مستلزم شناخت ساختار حقوقی

دولتی؛ (ب) سیاستهای کلی بخش تعاونی؛ (ج)

خصوصیسازی در کشورها است .چرا که هر کشوری

سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از

متناسب با تفکرات اقتصادی و زیرساختهای فرهنگی،

طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی؛ (د)

اجتماعی و سیاسی خود ،مجموعه قوانین و مقرراتی را

سیاستهای کلی واگذاری (الزامات واگذاری؛ مصارف

برای اجرای خصوصیسازی وضع کرده است .در کشور ما

درآمدهای حاصل از واگذاری) و (هـ) سیاستهای کلی

نیز ساختار حقوقی برای خصوصیسازی همانطور که در

اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار میباشد .الزم به ذکر
ً
است که در حال حاضر صرفا بند (د) یعنی واگذار یها

تشکیل شده است:

در کانون توجه اجرای اصل ( )44قرار دارد و سایر

 .1اصل ( )44قانون اساسی :بر اساس این اصل ،نظام

سیاستها مغفول واقع شده است.

نمودار ( )1نیز نشان داده شده است ،از نه رکن به شرح زیر

 .3قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی:

اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و

مشتمل بر  92ماده و  90تبصره در تاریخ 1386/11/08

خصوصیاستوار است.
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از سوی مجلس شورای اسالمی را تصویب و در تاریخ

(رییس هیأت) ،وزیر دادگستری ،رییس اتاق بازرگانی،

 1387/03/25از سوی مجمع تشخیص مصلحت

رییس اتاق تعاون ،رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی

نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

کشور بدون حق رأی ،وزیر وزارتخانه ذیربط بدون حق

 .4مصوبات هیأت وزیران :عالوه بر تصویب  21فقره

رأی ،دو نفر از نمایندگان مجلس بهعنوان ناظر به انتخاب

تصویبنامه در خصوص اجرای اصل ( )44قانون

مجلس بدون حق رأی .این هیأت تاکنون  14فقره

اساسی ،تصمیمگیری ،تصویب و یا اجرای برخی مواد

تصویبنامه داشته است .از جمله مهمترین وظایف و

قانون اصل ( )44را برعهده دارد که از جمله مهمترین

اختیارات هیأت واگذاری میتوان به این موارد اشاره کرد:

آنها میتوان به ماده ( )2یعنی «تشخیص ،انطباق و

اجرای برنامهها و خطمشیهای کلی واگذاری و تعیین

طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی» و ماده

تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری؛ تهیه آییننامه نظام

( )3یعنی «تعیین قلمروی فعالیتهای اقتصادی

اقساطی واگذاری؛ تهیه آییننامه شیوههای قیمتگذاری

دولت» اشاره کرد.

بنگاهها؛ تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار

 .5کمیسیون موضوع اصل  138قانون اساسی :تفویض

بنگاهها؛ تصویب فهرست موارد قابل فروش ،انحالل،

اختیار تصویب آییننامههای قانون اصل ( )44بهکارگروه

ادغام ،تجزیه ،اجاره و پیمان مدیریت و زمانبندی الزم

موضوع اصل  138به شرح این وزرا بوده است)1( :

به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال؛ تصویب

امور اقتصاد و دارایی (رییس) )2( ،صنعت ،معدن و

قیمت موارد واگذاری؛ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم

تجارت )3( ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی )4( ،اطالعات

قراردادهای واگذاری؛ تصویب دستورالعمل مربوط به

و ( )5دادگستری.

ویژگیهای الزم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در
موارد واگذاری از طریق مذاکره و...

 .6شورای عالی اصل ( )44قانون اساسی :ماده ( )42قانون
اجرای اصل ( )44به وظایف این شورا در نه بند اشاره

 .8هیأت عامل سازمان خصوصیسازی :بر اساس ماده

کرده است .از جمله مهمترین وظایف این شورا میتوان

( )10اساسنامه سازمان خصوصیسازی ،این هیأت از

به نظارت بر فرایند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با

رییس کل سازمان و چهار عضو (به پیشنهاد رییس کل

سیاستهای کلی اصل ()44؛ تبیین سیاستها و

و حکم وزیر اقتصاد) تشکیل میشود.

خطمشیهای اجرایی ساالنه؛ تصویب شاخصهای

 .9سازمان خصوصیسازی :این سازمان وظیفه اجرای

اجرایی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل

مصوبات و تصمیمات هیأت وزیران ،هیأت واگذاری،

( )44بهمنظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها و

شورای عالی اصل ( )44قانون اساسی ،مجمع عمومی

ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در اجرای

و هیأت عامل را برعهده دارد .به لحاظ ساختاری،

سیاستهای کلی اصل ( )44اشاره کرد .این شورا 23

سازمان خصوصیسازی از سازمانهای تابعه وزارت

عضو حقوقی دارد و تاکنون  22فقره تصویبنامه مصوب

امور اقتصادی و دارایی محسوب شده و رییس کل آن،

کرده است.

معاون وزیر میباشد.

 .7هیأت واگذاری :ماده ( )39و ( )40قانون اجرای اصل ()44

ساختار حقوقی اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی

به ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات هیأت میپردازد.

اصل ( )44قانون اساسی در نمودار ( )1نشان داده شده

اعضای هیأت عبارتند از :وزیر امور اقتصادی و دارایی

است.
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مقایسه کرده است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه شرکتها
و بنگاههای واگذار شده به بخش غیردولتی در چارچوب
اصل ( )44قانون اساسی طی چهار سال اخیر (-1397
1394ش2014-2018 /م) از سوی سازمان خصوصیسازی
بوده است که  12/1درصد از کل واگذار یهای انجام شده
را شامل میشود.
 .1-3نحوه انتخاب کشورهای هدف جهت مطالعه
پروتکل انتخاب کشورها جهت بررسی و مقایسه در پژوهش
اخیر ،مشتمل بر رعایت هفت محور و الزام به این شرح بود:
 در فهرست کشورهای انتخابی باید کشورهای موفق دراجرای خصوصیسازی حضور داشته باشند .در این

نمودار  .1ساختار حقوقی خصوصیسازی در کشور

خصوص ،کشورهای انگلستان ،آلمان ،فرانسه و چک
انتخاب شدند.

 .3روششناسی پژوهش

 -در فهرست کشورهای انتخابی باید کشورهای ناموفق

پژوهش حاضر بر حسب نتیجه ،کاربردی؛ بر حسب نوع

و شکستخورده در اجرای خصوصیسازی حضور

دادههای مورد استفاده ،کیفی و بر حسب دوره زمانی اجرا،

داشته باشند .کشورهای لهستان و شیلی بر این مبنا

طولی است .روش تحقیق کیفی با مطالعات زمینههای

انتخاب شدند.

فرهنگی سنخیت بیشتری دارد زیرا بنا به طبیعتش با نظام

 -در فهرست کشورهای انتخابی باید کشورهای با

ارزشی ،ساختار ذهنیتها و باورها سروکار دارد [ .]28لذا

وضعیت اقتصادی مشابه ایران حضور داشته باشند.

با توجه به تفاوتهای فرهنگی موجود در سازمانها ،روش

در این خصوص ،کشور شیلی با توجه به اقتصاد

تحقیق کیفی و استفاده از راهبردهای آن مزیت دارد .ضمن

تکمحصولی و مبتنی بر منابع زیرزمینی و طبیعی

آنکه پژوهشگر در مشخص کردن ریشهها و همچنین ارائه

انتخاب شد.

راهکارها بهتر میتواند خالقیت به خرج دهد [ .]29راهبرد

 -در فهرست کشورهای انتخابی باید کشورهای با وضعیت

مورد استفاده در بخش پژوهش کیفی بهمنظور گردآوری

مشابه فرهنگی اجتماعی ایران حضور داشته باشند.

دادهها ،مشاهده مشارکتی همراه با مطالعات کتابخانهای

کشورهای مالزی و ترکیه بر این مبنا انتخاب شدند.

بوده است .در واقع محقق عالوه بر مطالعات کتابخانهای،

 -در فهرست کشورهای انتخابی باید کشورهایی با

در یک بازه زمانی چهار ساله به بررسی هر یک از شرکتها

شرکتهای دولتی مشابه با وضعیت شرکتهای

و بنگاههای واگذار شده از سوی دولت به بخش غیردولتی

دولتی ایران حضور داشته باشند که کشور ایتالیا بر

پرداخت .به این معنی که محقق فرایند هر یک از واگذار یها

این مبنا انتخاب شد.

را از ابتدا تا انتها بدون واسطه ،مشاهده ،مطالعه و در نهایت

 -در فهرست کشورهای انتخابی باید کشورهایی با

با فرایند واگذار یهای انجام شده در کشورهای منتخب،

روشهای اجرایی مشابه در خصوصیسازی حضور
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 -روشها :روشهای مورد استفاده جهت واگذاری شامل

داشته باشند که در این خصوص ،کشور لهستان

عرضه عمومی سهام ،فروش مستقیم ،واگذاری سهام

انتخاب شد.
 -در فهرست کشورهای انتخابی باید کشورهایی با ساختار

بنگاههای دولتی به مدیران و کارکنان و در نهایت

حقوقی خصوصیسازی مشابه با ایران حضور داشته

فروش داراییها به بخش خصوصی بوده است که با

باشند که در این خصوص ،کشور ترکیه انتخاب شد.

روشهای واگذاری در ایران مشابهت داشته است.

 .2-3محورهای مقایسه کشورها در اجرای خصوصیسازی

لیکن واگذاری سهام شرکتهای بزرگ در انگلستان
ً
معموال از روش عرضه عمومی سهام از طریق بازار

در پژوهش حاضر ،محورهای مقایسه کشورها در اجرای

بورس لندن اقدام شد درحالیکه بخش قابلتوجهی

خصوصیسازی با توجه به اقدامات و فعالیتهایی که برای

از شرکتهای بزرگ در ایران بهدلیل غیربورسی بودن

خصوصیسازی ضروری است ،به دو بخش کلی پیش از

و نداشتن شرایط ورود به بازار بورس ،یا از طریق مزایده
ً
واگذارشده و یا واگذار خواهد شد که عمال ورود

بررسی در مرحله پیش از واگذاری عبارت است از)1( :

سرمایههای خرد به آن ،غیرممکن است.

واگذاری و پس از واگذاری تقسیم شد .شاخصهای مورد
اهداف؛ ( )2روشها؛ ( )3آمادهسازی؛ ( )4برنامهریزی و ()5

 -آمادهسازی :کشور انگلستان پیش از اقدام به عرضه

ص مورد بررسی در مرحله پس
آموزش و فرهنگسازی .شاخ 

سهام شرکتها و مؤسسات اقتصادی از طریق

از واگذاری نیز شاخص آثار و پیامدها بوده است.

اقداماتی چون تجدید ساختار مالی ،فیزیکی ،فناوری
و مدیریتی بنگاهها ،تنظیم برنامههایی برای کاهش

 .4تجزیه و تحلیل نتایج و یافتههای پژوهش

نیروی کار مازاد ،آزادسازی ،مقررات زدایی و حذف

با توجه به کشورهای منتخب و همچنین محورها و

موانع و مشکالت دست و پا گیر ،قانونگذار یهای

شاخصهای تعیین شده ،فرایندهای واگذاری شرکتها

الزم ،تبلیغات و اطالعرسانی وسیع و شفاف و ایجاد

و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی در ایران و سایر

تعهد کامل سیاسی در قبال انجام خصوصیسازی،

کشورها ،مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت که در ادامه مورد

توانست زمینههای الزم اقتصادی ،اجتماعی و

اشاره قرار گرفته است.

سیاسی را جهت اجرای موفق این سیاست مهیا کند

•وجوه افتراق و اشتراک خصوصیسازی در انگلستان و ایران

[ .]31این در حالی است که در ایران بهرغم توجه به

نتیجه بررسی و مطالعه مستندات علمی پیرامون مقایسه

تجدید (اصالح) ساختار در سیاستها و الزامات

فرایند خصوصیسازی و واگذاری شرکتها و بنگاههای

واگذاری و همچنین لحاظ این مهم در قانون اجرای

دولتی در انگلستان [ ]30با ایران ،مؤید وجوه افتراق و

سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی ،در مقام

اشتراک به شرح زیر میباشد:

عمل اجرایی نشد و شرکتها و بنگاههای دولتی
بدون اصالح ساختار و مهیا شدن شرایط مناسب،

 -اهداف :خصوصیسازی در انگلستان با اهداف

روانه میز واگذاری شدند.

مختلفی دنبال شد که یکی از مهمترین و اساسیترین
آنها« ،گسترش پایههای مالکیت (سرمایهداری

 -برنامهریزی :خصوصیسازی در انگلستان ابتدا از

مردمی)» بوده است و از این جهت با اهداف

صنایع کوچک و خدمات غیرضروری شروع شد و

خصوصیسازی در ایران مشابهت داشته است.

به تدریج با حصول اطمینان از آمادگی کامل جامعه
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و گسترش بازارهای سرمایه و اثبات کارایی بیشتر

 -اهداف :محدود نمودن دامنه فعالیت اقتصادی دولت

بخش خصوصی ،به کلیه بخشهای اقتصادی
ً
گسترش یافت .این در حالی است که در ایران ،عمال

از طریق خصوصیسازی ،افزایش زمینه رقابت بین
شرکتها ،مدرنیزه کردن ماشینآالت و تجهیزات،
حفظ اشتغال و افزایش سرمایهگذار یهای مولد از

اولویتبندی خاصی در واگذار یها انجام نشد و
ً
بنگاهها صرفا در قالب گروههای سهگانه ( )1و ( )2و

جمله اهداف واگذاری شرکتها به بخش خصوصی

( )3تقسیمبندی شدند .در انگلستان برای به حداقل

در آلمان بود .هدف قرار دادن قشر متوسط اجتماعی

رساندن هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی

در برنامه واگذاری با این باور که پایه اصلی توان

اجرای خصوصیسازی ،بهشدت از آزمون و خطا پرهیز

رقابتی و قدرت ابتکارات ،اختراعات و نوآوری اقتصاد

و هر تصمیم ابتدا آزمایش و سپس بهطور همگانی اجرا

بهخاطر وجود هشتاد هزار شرکتی است که به قشر

شد .این در حالی است که واگذار یهای انجامشده

متوسط تعلق دارد ،انجام شد و در این مسیر از طریق

در ایران در قالب قانون اجرای سیاستهای کلی

تسهیالت مالی و اعطای سهام مجانی ،حمایتهایی

اصل ( )44قانون اساسی و تدوین دستورالعملها،
ً
کامال مبتنی بر آزمون و خطا بوده است.

انجام شد؛ درحالیکه در ایران بهرغم توجه به مردمی
کردن اقتصاد در اهداف ،این مهم در قانون اجرای

 -فرهنگسازی و آموزش :چارهاندیشی مناسب برای

سیاستهای کلی اصل ( )44و همچنین در مقام

نگرانیهای مردم ،استفاده از نظریات مشاوران و

عمل مورد توجه قرار نگرفت .در عین حال موضوع

متخصصان ،توجه به مسأله بیکاری کارگران و تضمین

اعطای سهام رایگان در قالب طرح سهام عدالت از

منافع مصرفکنندگان از طریق مکانیسمهای نظارتی،

سوی دولت دنبال شد.

از نکات قابلتوجه در واگذار یهای انجامشده در

 -روشها :خصوصیسازی در آلمان از طریق سازمانی

انگلستان بود ،درحالیکه توجه به مسأله بیکاری کارگران

س شده بود ،دنبال
که با نام تروی هند آنشالت تأسی 

بهدلیل تبعات سیاسی ،اجتماعی و ،...اصلیترین

شد .در ایران نیز سازمان خصوصیسازی بهعنوان

دغدغه بعد از واگذار یها در ایران بوده است.

متولی امر واگذار یها تعریف شد ،که از این جهت

 -آثار :فرایند خصوصیسازی در انگلستان در کمتر از

شباهت وجود دارد .خصوصیسازی در آلمان

ده سال توانست نتایج قابلتوجهی برای این کشور

بهدنبال واگذاری شرکتهای دولتی به قیمت ارزان

به همراه داشته باشد این در حالی است که بهرغم

مشروط به تعهد خریدار به ادامه عملیات شرکت،

گذشت همین مدت از خصوصیسازی در ایران ،از

حفظ اشتغال و افزایش سرمایهگذاری جدید بود؛
ً
درحالیکه این موضوع تقریبا در واگذار یهای ایران به

اهداف مورد انتظار محقق نشده است.

ع شده است .تروی
فراموشی سپرده و مورد غفلت واق 

یکسو کل واگذار یها به اتمام نرسیده و از سوی دیگر
•وجوه افتراق و اشتراک خصوصیسازی در آلمان و ایران

هند از سرمایهگذار بالقوه میخواست که پیشنهادی

نتیجه بررسی و مطالعه مستندات علمی پیرامون مقایسه

ارائه دهد ،اما پذیرفتن پیشنهاد ربطی به قیمت

فرایند خصوصیسازی و واگذاری شرکتها و بنگاههای

پیشنهادی او نداشت بلکه به درستی پیشنهاد و

دولتی در آلمان با ایران ،مؤید وجوه افتراق و اشتراک بهشرح

اعتبار وی در تضمین اشتغال و سرمایهگذار یهای

زیر میباشد:

آینده بنگاه داشت و از سرمایهگذارانی طرفداری

47

بررسی وجوه افتراق و اشتراک ...

مینمود که پیشنهادی معطوف به تداوم فعالیت

شد؛ درحالیکه تمرکز اصلی واگذار یها در ایران،

اقتصادی ارائه دهد .تروی هند از لحاظ قانونی مجاز

درآمدزایی و بدون توجه به آمادهسازی بوده است.

به انتخاب روش خصوصیسازی بود و ازاینرو بیشتر

 -برنامهریزی :خصوصیسازی در آلمان بدون عجله و

از روش مذاکره و کمتر از شیوه مزایده بهره برد لیکن

شتاب و بهصورت تدریجی انجام شد؛ شرکتهای

در ایران ،هیأت واگذاری از لحاظ قانونی مجاز به

بزرگ با بیش از دو هزار کارگر به سهامی عام و

انتخاب روش خصوصیسازی است که بیشتر از

شرکتهای کوچک به سهامی خاص تبدیل شدند تا

روشهای مزایده و بورس و بسیار کم (حداقل) از روش

امکان مشارکت بیشتری برای عموم جامعه فراهم آید.

مذاکره بهره برد .فروش به مدیران داخلی و خارجی و

درحالیکه عجله و شتاب ،همواره بخشی از فرایند

مشارکتهای تضامنی محدود مدیران از روشهای

واگذار یها در ایران بوده است و اقدامات حداقلی

واگذاری در آلمان بود که طی آن گروهی از مدیران

برای پذیرش شرکتهای سهامی عام در بورس که در

خصوصی و تروی هند وارد مدیریت شراکتی شده

الزامات واگذار یها نیز مورد تأ کید قرار گرفته است،

و در سود خصوصیسازی آتی سهیم میشدند .در

انجام نشد.

واقع ایده اصلی در مشارکتهای تضامنی ،مدیریت

 -فرهنگسازی و آموزش :خصوصیسازی در آلمان

تلفیق انگیزههای سودبری سیستم بازار خصوصی با

همراه با گسترش سیستم تأمین اجتماعی برای

مالکیت عمومی بود []30؛ موضوعی که در ادبیات

کاهش نگرانیهای مردم و توجه و برنامهریزی برای

خصوصیسازی ایران ،مفهومسازی نشده و مورد

برخورد مناسب با مشکالت ناشی از اشتغال بوده

توجه قرار نگرفته است .واگذاری شرکتها در آلمان

است [ .]32در ایران نیز الزام به بیمه بیکاری از سوی

بهکارکنان و مدیران اگرچه باهدف تقویت قشر متوسط

هیأت واگذاری در قانون اجرای سیاستهای کلی

اجتماعی دنبال شد ،لیکن با دو مشکل تأمین مالی

اصل ( )44قانون اساسی لحاظ شده است لیکن در

و مدیریتی نیز همراه بود .در ایران نیز بهرغم تصریح

مقام عمل ،هیأت مذکور فاقد سازوکار اجرایی است و

این موضوع در الزامات واگذاری ،حداکثر  5درصد

بهدلیل این خأل ،سازمان خصوصیسازی نیز تکلیفی

واگذار یها بهکارکنان و مدیران (سهام ترجیحی)

از این بابت را متوجه خود نمیداند .سازمان مذکور
ً
صرفا خریدار را به حفظ سطح اشتغال به مدت پنج

مصادرهای بهمنظور جلب رضایت و دادن اطمینان

سال پس از واگذاری متعهد میکند که البته بر حسب

به بخش خصوصی نیز در آلمان انجام شد لیکن این

مصادیق موجود ،در صورت تخطی خریدار از این

موضوع در ایران انجام نشد.

موضوع نیز سازمان خصوصیسازی واکنش خاصی

در قالب قانون در نظر گرفته شد .بازگرداندن اموال

نخواهد داشت.

 آمادهسازی :بازسازی ساختاری یکی از ارکانخصوصیسازی در آلمان بود .بهطور یکه این

 -آثار :خصوصیسازی در آلمان همراه با کنترل و نظارت

کشور در واگذار یهای خود بهدنبال کسب درآمد
ً
نبود و درآمدهای کسب شده طی سه سال ،صرفا

بر رفتار بنگاه واگذار شده برای اطمینان از ادامه
عملیات و حفظ سطح اشتغال و سرمایهگذاری در

 28درصد هزینههای انجامشده را پوشاند و بیشتر
ً
هزینهها نیز عمدتا در تجدید ساختار شرکتها صرف
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در الزامات واگذار یها ذکر شده و دستورالعمل نظارت

به نظام بانکی و صنایع کوچک و متوسط تخصیص

پس از واگذاری نیز تدوین و ابالغ شد ،اما در مقام
ً
عمل چندان خاصیتی نداشته و نظارت ،صرفا متمرکز

یافت .در فرانسه بسیاری از رؤسای شرکتهای مشمول
واگذاری برکنار شدند تا فرایند خصوصیسازی با

بر دریافت اقساط و درآمد حاصل از واگذار یها بوده

حداقل مقاومت مدیران دولتی انجام شود؛ کاری که

است.

در ایران هرگز رخ نداد .همچنین فرانسه درآمد حاصل

•وجوه افتراق و اشتراک خصوصیسازی در فرانسه و ایران

از فروش سهام شرکتها را به پرداخت بدهی آنها و

نتیجه بررسی و مطالعه مستندات علمی پیرامون مقایسه

سرمایهگذاری جدید در آنها اختصاص داد .لیکن

فرایند خصوصیسازی و واگذاری شرکتها و بنگاههای

در ایران درآمد حاصله به خزانه دولت واریز و در قالب

دولتی در فرانسه [ ]32با ایران ،مؤید وجوه افتراق و اشتراک

ماده ( )29قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ()44

به شرح زیر میباشد:

قانون اساسی ،هزینه شد؛ موضوعی که با انحراف قابل
توجه در اجرا همراه بود.

 اهداف :ویژگی اصلی نظام خدمات عمومی فرانسه،اصل برابری است که دسترسی برابر به خدمات و

 -برنامهریزی :در فرانسه ،محدودیتهای بودجهای برای

برخورد مساوی مصرفکنندگان را تضمین میکند

واحدهای تولیدی دولتی تعیین شد؛ بسیاری از یارانهها

مگر اینکه دلیل قانعکنندهای برای عدم اجرای

کاهش و میزان کمک به بخشهای ملی اقتصاد،

مساوات وجود داشته باشد [ .]33عالوه بر این،

 17درصد کاهش یافت .در ایران محدودیتهای

مرتفع کردن ضعفهای نظام بازار و خروج دولت از

بودجهای برای واحدهای تولیدی دولتی تعیین نشد و

تصدیگری فعالیتهای اقتصادی از جمله اهداف

اگرچه موضوع محدودیت سرمایهگذاری جدید دولت

اولیه خصوصیسازی در فرانسه بود که با بخشی از

در ماده ( )3قانون اجرای سیاستهای کلی اصل

اهداف خصوصیسازی در ایران مشابهت دارد.
 -روشها :واگذاری از طریق بازار بورس ،مزایده ،جذب

( )44و تبصرههای ذیل آن در نظر گرفته شد ،لیکن
ً
در مقام عمل با تغییرات متعددی همراه بوده و عمال

سرمایه خارجی و ..از جمله روشهای خصوصیسازی

مانع توسعه سرمایهگذار یهای دولتی در کشور نشد .در

در فرانسه بود .بهجز روش جذب سرمایهگذاری

فرانسه میزان سرمایهگذاری خارجی بین  15تا  20درصد

خارجی که سهم بسیار ناچیز در خصوصیسازی ایران

تعیین و  10درصد سهام عرضه شده برای کارکنان خود

داشت ،در سایر روشهای خصوصیسازی مشابهت

واحدهای موردنظر اختصاص یافت لیکن در ایران این

وجود داشته است.

میزان در حد  5درصد در نظر گرفته شد.

 -آمادهسازی :طی مصوبهای توسط مجلس فرانسه،

 -آموزش و فرهنگسازی :فرانسه در قالب الیحهای قبل

فهرست شرکتهای انتخاب شده برای واگذاری به

از اقدام به واگذاری سهام شرکتهای دولتی ،فهرست

مردم اعالم و بیان شد که دولت در نظر دارد تا سال

شرکتهای انتخاب شده برای واگذاری و برنامه

 65 ،1991درصد از منافع خود در بانکها و سایر

مقرراتزدایی ،آزادسازی قیمتها ،اصالح ساختار

شرکتهای دولتی را واگذار کند .همچنین مؤسسه

و مسائل مربوط به اشتغال را به مردم اعالم کرد .در

 FIMکه برای اعطای تسهیالت و وامهای بدون بهره

ایران نیز موضوع واگذار یها در قالب قانون به تصویب

ل شده بود ،منحل و مبلغ آن
به صنایع ملی شده تشکی 

رسید ،لیکن عدم رعایت جریان شفاف اطالعات و
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بازارهای سرمایه بینالمللی نیز بهطور متوسط یکسوم

عدم سازماندهی فعالیتهای فرهنگی تبلیغاتی برای
ً
اجرای سیاستهای کلی اصل ( ،)44عمال منجر به

مزایدهها را جذب کردند .صندو قهای بازنشستگی

فرهنگسازی عمومی نشد .در واگذار یهای کشور

در ایتالیا نیز با توجه به نوپایی ،نقش کوچکی در این

فرانسه بهمنظور کنترل و نظارت کارای دولت ،سهام

خصوص ایفا کردند .بهعکس در ایران ،بزرگترین

مخصوص در نظر گرفته شد؛ موضوعی که در ایران
ً
صرفا در برخی واگذار یها ازجمله پاالیشگاهها مورد

طبقه سرمایهگذاری در خصوصیسازی ،مؤسسات
و بنگاههای شبهدولتی از جمله صندو قهای

توجه قرار گرفت که البته آن هم دستخوش تغییرات

بازنشستگی و ...بوده و سرمایهگذاران خرد داخلی نیز

متعددی شد.

سهم بسیار کمی داشتند .بازار سرمایه بینالمللی نیز
نقشی در خصوصیساز یهای کشور نداشت.

 آثار :موفقیت فرانسه در خصوصیسازی بنگاههایدولتی از جمله تله کام ،بانک لیون ،ایرفرانس طی دو

 -آمادهسازی :بنگاههای دولتی در ایتالیا با گذشت زمان

دهه گذشته ،موجب شد تا این کشور بخش دیگری از

و بهرغم کارآمدی اولیه ،به منشأ ناکارآمدی تولید و

ل اخیر جهت واگذاری
داراییهای خود را طی چند سا 

تخصیص نادرست منابع تبدیل شده بودند .بهطور یکه

آماده کند.

اهداف غیراقتصادی به مدیران تحمیل شد؛ نظامهای

•وجوه افتراق و اشتراک خصوصیسازی در ایتالیا و ایران

انگیزشی مؤثر و ابزارهای پایش از میان رفت و واکنش

مقایسه فرایند خصوصیسازی شرکتها و بنگاههای دولتی در

نسبت به تغییر در تحوالت بازار و فناوری بهدلیل فقدان

ایتالیا با ایران ،مؤید وجوه افتراق و اشتراک به شرح زیر میباشد:

فشارهای رقابتی در بازارهای امن محل فعالیت اکثر این

 -اهداف :چهار هدف کلی برای خصوصیسازی در

بنگاهها ،کند شد []34؛ مواردی که در خصوص بنگاهها

ایتالیا تعیین شد :بهبود کارایی سازمانی؛ افزایش میزان

و شرکتهای دولتی ایران نیز قابلمشاهده بوده و از این

رقابت بازار؛ گسترش بازار مالی و ترویج بینالمللی

جهت مشابهت وجود دارد .مهمترین موضوع در مباحث

کردن نظام صنعتی و افزایش درآمدهای مالی و کاهش

سیاستگذار یهای اولیه برای خصوصیسازی در

بدهی عمومی [ .]34اهداف خصوصیسازی در ایران

ایتالیا که بسیار بیشتر از سایر کشورهای اروپایی مشهود

بهجز هدف ترویج بینالمللی کردن نظام صنعتی،

بود ،تصمیمگیری درباره چگونگی فروش داراییهای

سایر اهداف مطرح در ایتالیا را شامل شده و اهداف

دولت و انتخاب خریداران آن بوده است.
 -برنامهریزی :در ایتالیا ،شرکتهای دولتی ابتدا تحت

دیگری را نیز مورد توجه قرار داده است.
 -روشها :روشهای واگذاری در ایتالیا بهترتیب فروش

پوشش مؤسسه تغییر ساختار صنایع قرار گرفتند

عمومی (مزایده عمومی) و پس از آن استفاده از

و این مؤسسه اقدام به واگذاری سهام شرکتها به

تکنیکهای مختلط از جمله فروش مستقیم به

بخش خصوصی کرد .در ایران این وظیفه بر عهده

سرمایهگذاران بلندمدت از طریق مذاکره یا مزایده بود.

سازمان خصوصیسازی قرار داده شد؛ با این تفاوت

در ایران روشهای اصلی فروش بهترتیب بازار بورس

که سازمان مذکور اقدامی در راستای تغییر و اصالح

و مزایده بوده است .در ایتالیا ،سرمایهگذاران خرد

ساختار شرکتهای دولتی بهعمل نیاورد .همچنین

داخلی (با سهم بین  33/4تا  79/1درصد) ،همیشه

در ایتالیا ابتدا شرکتهای کوچک و متوسط به بخش

بزرگترین طبقه سرمایهگذار مزایدههای عمومی بودند.

خصوصی واگذار شدند و واگذاری سهام شرکتهای
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 -اهداف :رهایی از بازارهای بسته ،اجتناب از کیفیت

بزرگ به سالهای بعدتر موکول شد؛ درحالیکه این نوع

پایین کاالها ،تمرکززدایی از صنایع سنگین و نظامی

برنامهریزی در واگذار یهای ایران انجام نشد.

و رفع بیکاری از جمله دالیل ورود چک به عرصه

 -فرهنگسازی و آموزش :در ایتالیا ،تردید سیاستگذاران

خصوصیسازی بود.

نسبت به تمایل شهروندان به خرید سهام شرکتهای
ً
خصوصی صرفا بهخاطر محدودیت اندازه بورس

 -روشها :استرداد اموال به صاحبان قبلی ،خصوصیسازی

نبود بلکه بهدلیل ماهیت غیرشفاف مالکیت و

در مقیاس کوچک (شامل فروش مغازهها و دیگر

کنترل شرکتها نیز بود .شرکتها در ایتالیا تحت

تجارتهای کوچک) و خصوصیسازی در مقیاس

سلطه هسته کوچکی از گروههای هرمی بودند که با

بزرگ از جمله روشهای خصوصیسازی در کشور

سهامداری متقابل ،ادارات به هم وابسته و مناسبات

چک بود .در مرحله اول خصوصیسازی در مقیاس

غیررسمی از یکدیگر محافظت میکردند .این گروهها

بزرگ ،مدیریت شرکت باید طرح پیشنهادی برای نحوه

بهطور وسیع کنترل بورس را در اختیار داشته و
ً
غالبا نشان دادهاند که نسبت به حقوق سهامداران

خصوصیسازی آن شرکت را ارائه میکرد و جزییات
عملیاتی و مالی مربوط به خصوصیسازی را توضیح

اقلیت بیاعتنا هستند .از طریق زنجیره سهامداری

غ بر  60درصد از سهام آن
میداد و در مرحله دوم ،بال 

که باالی هرم را به سطوح پایین مرتبط میکند،

در قالب اوراق قرضه به مردم واگذار میشد .تسهیل

کنترل همه شرکتهای متعلق به گروه با حداقل

سرمایهگذاری خارجی نیز از دیگر روشهای واگذاری

مبلغ سرمایهگذاری شده انجام میشد .همچنین

شرکتهای دولتی در کشور چک بوده است.

سهامداری متقابل بین گروهی ،پیمانهای استراتژیک

 -آمادهسازی :شاخصههای اصلی روند خصوصیسازی

را تسهیل کرده و زمینه را برای تبانی گروهها فراهم

در چک عبارت بودند از :سرعت ،وسعت ،تعهد،

میکرد [ .]35این موضوعات باعث شد تا فرهنگ

وجود اجماع در سطح نخبگان ،سرمایهگذاری

خصوصیسازی آنچنان که مورد نظر مجریان بود ،در

خارجی و ریشهکن کردن فساد [ .]31استرداد اموال

ایتالیا مورد استقبال قرار نگیرد.

به صاحبان قبلی نیز نقش بهسزایی در بسترسازی

 -آثار :سیاست دیرینه دولت ایتالیا مبنی بر دخالت در

واگذار یها داشت .این در حالی است که در روند

امور شرکتها و استفاده از شرکتهای دولتی بهعنوان

واگذار یهای ایران عواملی چون تعهد ،وجود اجماع

اهرمی برای ایجاد اشتغال و کسب حمایت سیاسی،

در سطح نخبگان ،سرمایهگذاری خارجی و ریشهکن

دلیل اصلی روند کند خصوصیسازی در دهه  80در

کردن فساد صورت نپذیرفت.
 -برنامهریزی :در واگذار یهای بزرگ در کشور چک،

این کشور بود که در این خصوص با ایران مشابهت

مدیریت شرکت باید طرح پیشنهادی برای نحوه

دارد.
•وجوه افتراق و اشتراک خصوصیسازی در جمهوری چک

خصوصیسازی آن شرکت را ارائه میکرد و جزییات

و ایران

عملیاتی و مالی مربوط به خصوصیسازی را توضیح

مقایسه فرایند خصوصیسازی شرکتها و بنگاههای دولتی

میداد و پس از ارزشگذاری ،در قالب نوعی از اوراق

در جمهوری چک با ایران ،مؤید وجوه افتراق و اشتراک به

قرضه به مردم واگذار میشد که این موضوع انتقال

شرح زیر میباشد:

سهام شرکتها به مردم عادی را تسهیل کرد؛ فرایندی

51

بررسی وجوه افتراق و اشتراک ...

که هیچ مشابهتی با واگذاری بنگاههای بزرگ ایران

ً
و حقوق باشد ،معموال مورد مخالفت کارگران

ندارد .ناگفته نماند که این بخش از خصوصیسازی

واقع میشد .ازاینرو مهمترین هدف لهستان در

در چک فاقد زیرساختهای حقوقی و مکانیسمهای

خصوصیسازی ،رهایی از شرایط مذکور بود .شرایطی
ً
که کامال مشابه وضعیت شرکتها و بنگاههای دولتی

بسیاری قربانی کالهبرداری شدند.

در ایران در آستانه خصوصیسازی بوده است.

تشویقی الزم بود و به همین علت تخلفاتی رخ داد و
 -فرهنگسازی و آموزش :نحوه واگذاری سهام

 -روشها :دولت لهستان روشهای استرداد و

شرکتهای بزرگ به مردم در قالب اوراق قرضه،

خصوصیسازی مجدد ،خصوصیسازی با مدیریت

موجب شد تا تعداد قابل توجهی سرمایهگذار-

دولتی [ ،]36خرید سهام توسط کارگران و مدیران،

سهامدار ایجاد شده و مردم بهصورت تدریجی در بستر

فروش مستقیم و خصوصیسازی از طریق انحالل
ً
[ ]37را دنبال کرد که صرفا با روش خرید سهام

اجماع در سطح نخبگان در فرهنگسازی موضوع

توسط کارگران و مدیران در ایران مشابهت دارد.

خصوصیسازی بسیار مؤثر بود.

روش خصوصیسازی از طریق انحالل ،عمدهترین

خصوصیسازی قرار گرفته و با آن آشنا شوند .وجود

 -آثار :سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی

و موفقترین روش خصوصیسازی در لهستان بود.

چک تنها ظرف هشت سال در نتیجه اجرای برنامه

در این روش ،دولت با اقدام به انحالل ،داراییهای

خصوصیسازی 72 ،درصد رشد کرد و گروهها و

فیزیکی بنگاههای دولتی را که ارتباطی با بازسازی

باندهای وابسته به حزب کمونیست که پیش از این بر

و تجدید سازمان آنها نداشت و بنگاه در برابر آنها

مسند قدرت بودند ،به حاشیه کشیده شدند.

نمیتوانست سهامی بفروشد را فروخت و به نقد تبدیل

•وجوه افتراق و اشتراک خصوصیسازی در لهستان و ایران
مقایسه فرایند خصوصیسازی شرکتها و بنگاههای دولتی

کرد .این روش علیرغم نامش ،منجر به ورشکستگی و
ً
از هم پاشیدن بنگاه نمیشد .این روش عموما باعث

در لهستان با ایران ،مؤید وجوه افتراق و اشتراک به شرح زیر

میشد تا بنگاههای دولتی پیش از آنکه خصوصی

میباشد:

شوند ،از چنگ بدهیهای خود رهایی یابند .این

 -اهداف :رهبران در کشور لهستان ،بنگاههای دولتی

روش تا حد زیادی مفهوم اصالح (بازسازی) ساختار

را مجبور میکردند که برای هر کسی که متقاضی کار

پیش از واگذاری را به ذهن متبادر میکند که در

است ،شغلی دستوپا کنند و برای بنگاههای دولتی

ایران علیرغم تصریح در قانون ،مورد توجه مجریان

دشوار بود که به اشتغال کسی خاتمه دهند .در نتیجه

واگذار یها قرار نگرفت.

مدیران ،انگیزه چندانی برای بهکارگیری کارگران

 -آمادهسازی :در لهستان ناهنجار یهای اجتماعی

بهصورت کارا و مؤثر نداشتند .درعینحال کارکنان

ناشی از تحوالت سریع اقتصادی باعث ایجاد تردید

نیز انگیزهای برای افزایش بهرهوری خود نداشتند.

نسبت به خصوصیسازی و ایجاد مقاومتهای

شغلها تضمینشده؛ دستمزدها اندک و بخش بزرگی

جدی در برابر آن شد و از همان آغاز ،مردم

از مصرف آنها از طریق یارانههای پرداختی توسط

سیاستهای اصالحی اقتصادی را بسیار انتقادآمیز

دولت تأمین میشد و از آنجا که خصوصیسازی یک

ارزیابی میکردند .در واقع ،آمادهسازی بنگاهها جهت

واحد اقتصادی میتوانست تهدیدی بر این اختیارات

واگذاری به بخش خصوصی در لهستان فراهم نشد
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ً
که تقریبا با وضعیت ایران در این خصوص مشابه
ً
است .صرفا در آخرین روش واگذاری در لهستان که با

بهطورکلی اقتصاد شیلی ،اقتصاد تکمحصولی بوده و از این

اصالح ساختار بنگاهها همراه بود ،آمادهسازی جهت

جهت با اقتصاد ایران مشابهت دارد .فرایند خصوصیسازی

واگذاری انجام شد.
 -برنامهریزی :درحالیکه مجریان اصالحات اقتصادی

در شیلی را نیز میتوان در دو مرحله مجزا از هم که آثار و
ً
نتایج کامال متفاوتی داشت تقسیم کرد [ .]32مقایسه فرایند

در کشور لهستان امیدوار بودند که تا سال  ،1994بیش

خصوصیسازی شرکتها و بنگاههای دولتی در شیلی با

از نیمی از بنگاههای دولتی به مالکیت خصوصی

ایران ،مؤید وجوه افتراق و اشتراک به شرح زیر میباشد:

•وجوه افتراق و اشتراک خصوصیسازی در شیلی و ایران

درآید لیکن تا آن سال ،تنها  28درصد از بنگاهها

 -اهداف :در مرحله اول خصوصیسازی در شیلی ،مهار

خصوصی شدند که نشاندهنده ضعف برنامهریزی در

تورم ،کاهش بار مالی دولت و برگرداندن واحدهای

واگذار یها بود .در ایران نیز بر اساس ماده ( )14قانون

مصادرهای به صاحبان اولیه خود ،مهمترین اهدافی

اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی،

بودند که خصوصیسازی در کشور شیلی دنبال نمود
ً
که در این بین ،صرفا هدف کاهش بار مالی دولت با

واگذار یها خاتمه یابد که این موضوع محقق نشد.

اهداف خصوصیسازی در ایران مشابهت دارد.

مقرر شده بود حداکثر تا پایان سال  1393کلیه
 -فرهنگسازی و آموزش :مهمترین اقدام دولت لهستان

 -روشها :عرضه عمومی سهام ،فروش سهام بهکارکنان،

در فرهنگسازی و آموزش مردم را میتوان در طرح کوپن

فروش سهام به سرمایهگذاران بزرگ و صندو قهای

سهام دانست؛ طرحی که با سهام عدالت در کشورمان

بازنشستگی ،از جمله روشهایی بودند که برای

شباهتهای قابل توجهی داشت .لیکن کوپن سهام

واگذاری شرکتهای دولتی مورد استفاده قرار گرفتند

در لهستان نتوانست به فرهنگسازی و آموزش جامعه

که با روشهای واگذاری در ایران ،مشابهت دارد .در

برای خصوصیسازی کمک چندانی کند.

بازگرداندن واحدهای مصادره شده به صاحبان قبلی،

 -آثار :در لهستان اجرای خصوصیسازی بهدلیل ضعف

کل واحدها با همان وضعیت و مشکالتی که داشتند و

و ناتوانی دولت در واگذاری بنگاههای دولتی به

بدون ردوبدل شدن پول ،به صاحبان قبلی عودت شدند

بخش خصوصی ،به کندی گرایید .همچنین ضعف

که البته پنجاه درصد از این واحدها بهدلیل مشکالت
ً
مالی ،مجددا به دولت شیلی بازگردانده شدند.

و وضعیت رو به ورشکستگی آنها به مانعی جدی

 -آمادهسازی :مرحله اول واگذار یها در شیلی بدون

برای خصوصیسازی تبدیل شد که در ایران نیز

آمادهسازی بنگاهها و شرکتها صورت گرفت.
ً
ازاینرو عمال بنگاههای دولتی به همراه مشکالتشان به

خصوصیسازی بر روی اشتغال و علیرغم تعهد

بخش خصوصی منتقل شد که نتیجهای جز شکست

بنگاههای دولتی برای حذف وابستگیشان به

نداشت که این شرایط با شرایط ایران در واگذار یها
ً
کامال مشابه است.

و پیشگیری از سقوط تولیدکنندگان بزرگ ،همچنان

 -برنامهریزی :شتاب در واگذار یها بدون فراهم کردن

از برخی بنگاههای ناکارا حمایت کند؛ وضعیتی که

محیط و فضای مناسب؛ انتخاب واحدهای بزرگ و
ً
معموال مشکلدار در واگذاری؛ محدودیت بازارهای

شدید مالی اکثر واحدهای تحت مالکیت دولت

چنین وضعیتی رخ داد .بهدلیل آثار بالقوه نامطلوب

یارانه ،دولت مجبور بود برای محدود کردن بیکاری

مشابه بسیاری از بنگاههای دولتی ایران است.
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سرمایه و فقدان نقدینگی کافی در اقتصاد؛ فقدان

که منجر به موفقیت شد ،اقداماتی را انجام داد که در فرایند

ارزیابی دقیق توان مالی و مدیریتی خریداران و فقدان

واگذار یها و خصوصیسازی ایران مورد توجه قرار نگرفته

قوانین و مقررات یار یدهنده ،موجب شد تا هدف

است.
•وجوه افتراق و اشتراک خصوصیسازی در مالزی و ایران

افزایش کارایی در اقتصاد شیلی محقق نشده و ضمن

فرایند خصوصیسازی شرکتها و بنگاههای دولتی در

ورشکستگی برخی شرکتها ،خصوصیسازی با
ً
شکست مواجه شود که کامال با وضعیت واگذار یها

مالزی [ ]32در مقایسه با ایران ،مؤید وجوه افتراق و اشتراک

و خصوصیسازی در ایران مشابهت دارد.

به شرح زیر میباشد:
 -اهداف :کاهش بار مالی دولت ،افزایش کارایی ،توجه

آموزش و فرهنگسازی :شیلی در اجرای خصوصیسازی،ً
عمال برنامه مدون و مشخصی برای آموزش و

به نقش کارآفرینی و سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی
و خارجی و کاهش اندازه دولت مهمترین اهدافی بودند که

فرهنگسازی نداشت.
 -آثار :مرحله اول واگذار یها و خصوصیسازی در شیلی

برنامه خصوصیسازی در مالزی دنبال نمود که بهجز هدف

بهدلیل عدم آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری و

«توجه به نقش کارآفرینی و سرمایهگذاری بخش خصوصی

همچنین برنامهریزی نامطلوب ،آثار منفی بهدنبال

خارجی» ،با اهداف خصوصیسازی در ایران شباهت دارد.

داشته و منجر به توقف خصوصیسازی در این کشور

 روشها :روشهای مورد استفاده در خصوصیسازیمالزی بهترتیب فراوانی مورد استفاده عبارت بود

شد.
اما شیلی در مرحله دوم خصوصیسازی ،با بهرهگیری

از :فروش دارایی؛ ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری؛

از تجربیات موفق کشورها در امر خصوصیسازی ،اقداماتی

قرارداد مدیریت؛ فروش سرمایه؛ ساخت ،مالکیت

را برنامهریزی کرد که موفقیت در خصوصیسازی را به

و بهرهبرداری؛ مشارکت؛ فروش به مدیران داخل و

همراه داشت .این اقدامات عبارت بود از )1( :تشکیل

اجاره دارایی که البته با توجه به اینکه این کشور

شورای خصوصیسازی همراه با کمیتههای تخصصی در

از حیث بازار سرمایه بهویژه بورس اوراق بهادار

زمینههای مختلف؛ ( )2قانونگذار یهای مناسب ،اصالح

در موقعیت مطلوبی قرار داشت« ،بورس» یکی از

نظام مالیاتی ،قانون کار و لغو اتحادیههای کارگری ،تعدیل

ابزارهای اساسی خصوصیسازی در این کشور بود.

قانون دستمزدها و قرار دادن آن بهعهده بازار؛ ( )3آزادسازی

استفاده از ظرفیتهای بورس در خصوصیسازی

و مقرراتزدایی از بخشهای مختلف اقتصاد (بازار

منجربه بهبود و تقویت سمت تقاضا نسبت به عرضه

سرمایه ،نرخ بهره ،ذخایر قانونی ،تجارت و)..؛ ( )4پرداخت

شد [ .]34در ایران نیز واگذاری از طریق بورس و

تسهیالت مالی و قیمتگذاری پایین سهام و حق استفاده

مزایده ،اصلیترین روشهای واگذاری بوده است و

از صندوق بازنشستگی؛ ( )5ارزیابی دقیق توان کارآفرینی و

بهرغم تأ کید سیاستگذار بر قیمتگذاری و استفاده
ً
از ظرفیتهای بورس ،صرفا حدود  57درصد از

انضباط مالی حاکم بر بازار در بنگاههای دولتی؛ ( )7تقویت

واگذار یها از طریق بورس انجام شد.

مالی و مدیریتی خریداران و سابقه مالیاتی؛ ( )6بهکارگیری
بازار سرمایه از طریق جلب رضایت و بهکارگیری سرمایههای

 -آمادهسازی :در مالزی اقدامات و اصالحاتی پیش از

داخلی و خارجی؛ ( )8آرام و تدریجی عمل کردن در امر

اجرای سیاست خصوصیسازی برای فراهم نمودن

واگذار یها .دولت شیلی در مرحله دوم خصوصیسازی

زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی انجام شد؛
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موضوعی که چندان در خصوصیسازی ایران مورد

نهادهای خصوصی شده بزرگ در نظر گرفت [ .]30در

توجه قرار نگرفت.

ایران اگرچه موضوع نظارت در سیاستها و الزامات

 -برنامهریزی :سیاست مالزی مبنی بر اولویتبندی در

واگذار یها مورد توجه و تأ کید قرار گرفت لیکن در مفاد

واگذار یها به این گونه بود که ابتدا شرکتهای سودآور

قانون ،لحاظ نشد و به سطح دستورالعمل نظارت پس

واگذار شده و سایر شرکتها پس از بازسازی مالی به

از واگذاری تقلیل یافت که آنهم در عمل ،از کارایی

بخش خصوصی واگذار شدند .در ایران نیز اگرچه

الزم برخوردار نبود.
•وجوه افتراق و اشتراک خصوصیسازی در ترکیه و ایران

ابتدا شرکتهای سود ده واگذار شدند و از این جهت
مشابهت وجود دارد ،لیکن سایر شرکتها بدون

کشور ترکیه با شاخصهایی نظیر حدود  73میلیون نفر

بازسازی و اصالح ساختار روانه میز واگذاری شدند.

جمعیت 60 ،درصد جمعیت زیر  30سال ،موقعیت

 -فرهنگسازی و آموزش :در مالزی مشارکت «بومی پوته

جغرافیایی و سایر متغیرهای فرهنگی اجتماعی ،دارای

را» (ساکنان بومی مالزی) مورد توجه قرار گرفت که

موقعیت مشابه ایران است .خصوصیسازی شرکتها و

طی آن ،حداقل باید  30درصد دارایی همه پروژههای

بنگاههای دولتی در ترکیه در مقایسه با ایران ،مؤید وجوه

خصوصیسازی در اختیار این افراد قرار میگرفت؛

افتراق و اشتراک به شرح زیر میباشد:

موضوعی که در ایران با هدف مردمی کردن اقتصاد

 -اهداف :دولت ترکیه در پی سیاستهای پیوستن به

دنبال شد لیکن در عمل توفیقی نداشت .همچنین در

اتحادیه اروپا و تجارت جهانی ،کاهش روند نامطلوب

مالزی برای افزایش کارایی نهادهای خصوصی شده،

اقتصادی ناشی از تورم نیروی انسانی در بخش دولتی،

نسبت به آموزش مدیریت کارکنان ،مهارتهای کلیدی

جبران نبود مهارتهای الزم در مدیریت دولتی ،رفع

در امور مالی ،بازاریابی ،روابط عمومی و همچنین

مشکالت مالی و بودج ه دولتی که موجب اعمال فشار

آموزش حین خدمت اقدام شد؛ موضوعی که اگرچه در

بر بودجه ملی میشد و همچنین آزادسازی اقتصادی،

الزامات واگذار یهای اصل ( )44قانون اساسی لحاظ

درگیر کردن دولت در وظایف اصلی و بنیادی و کاهش

شد ،لیکن در مقام عمل هیچگاه به اجرا نرسید.

نقش دولت در اقتصاد و افزایش کارایی و اثربخشی در
اقتصاد ،خصوصیسازی را آغاز کرد.

 آثار :در مالزی ،سازمانهای تنظیم مقررات برای حمایتاز منافع مصرفکننده و تنظیم بخشهای خصوصی

 -روشها :روشهای خصوصیسازی در ترکیه متنوعتر

شدهای که شامل حملونقل و تأسیسات میشد

از روشهای واگذاری در ایران بوده و پنج روش اجاره؛

فعالیت مینمودند که البته این سازمانها بهدلیل

واگذاری حقوق عملیاتی؛ ایجاد حقوق مالکانه

عدم تجربه و حمایت قانونی چندان موفق نبودند .این

بهجای مالکیت؛ مدل تسهیم سود و فروش را شامل

در حالی است که فقدان سازمانهای تنظیمگر ،یکی از

میشد .روش فروش نیز بهصورت کامل یا جزیی از

خألهای خصوصیسازی در ایران محسوب میشود.

طریق مزایده ،عرضه عمومی داخلی یا بینالمللی،

همچنین برای اینکه پروژههای خصوصیسازی شده

فروش بلوک به نهادهای حقیقی یا حقوقی ،عرضههای

در مالزی و در بلندمدت بتوانند تداوم داشته و سطح

عمومی تأخیری ،فروش بهکارکنان ،فروش در بورس

خدمات موردنیاز مصرفکنندگان را تأمین نمایند،

به روال استاندارد یا ویژه و فروش به صندو قهای

دولت نوعی مبنای پیوسته برای ارزیابی عملکرد

سرمایهگذاری اوراق بهادار را شامل میشده است.
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 -آمادهسازی :ترکیه مراحل آمادهسازی بنگاهها و

سطح تمرکز تصمیمگیری درباره خصوصیسازی

شرکتها جهت خصوصیسازی را به این ترتیب انجام

در ترکیه نسبت به ایران باالتر بوده و ریاست آن با

داد )1( :تعیین حسابداران مستقل بینالمللی برای

نخستوزیر است درحالیکه تصمیمات اصلی

تهیه گزارشهای مالی شرکت؛ ( )2تعیین استراتژی

واگذار یها در ایران در هیأت واگذاری و با ریاست

فروش و ارزش سهام شرکت توسط یکی از بانکهای

وزیر امور اقتصادی و دارایی اتخاذ میشود.

سرمایهگذاری بهعنوان مشاور اداره مشارکت عمومی؛

 -فرهنگسازی و آموزش :سازمان خصوصیسازی در

( )3تهیه و ارائه اطالعات موردنیاز درباره شرکت

ترکیه با توجه به شرایط و نیازهای جامعه اقدام به

برای خریداران با جزییات کامل؛ ( )4چاپ آ گهی

خصوصیسازی مینمود و در این مسیر از هرگونه

در جراید عمومی؛ ( )5دریافت برنامههای مربوط به

اقدام الزم برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی وارده

سرمایهگذاری و اشتغال از متقاضیان خرید شرکت

بر جامعه اجتناب مینمود .از جمله این اقدامات

دولتی؛ ( )6ارزیابی خریداران بر اساس معیارهایی

میتوان به موارد به این شرح اشاره کرد :اولویت دادن به

نظیر قیمت پیشنهادی و شرایط پرداخت ،میزان و

خصوصیسازی بانکهای دولتی؛ تالش برای کاستن

سابقه تمایل به فعالیت در کشور ،تخصص خریدار،

از جنبههای منفی بیکاری ناشی از خصوصیسازی

سیاستهای اشتغال و آموزش کارکنان شرکت مورد

از طریق شبکه تأمین اجتماعی (تضمین اشتغال)؛

واگذاری ،برنامههای سرمایهگذاری؛ ( )7تأیید تصمیم

افزایش مشارکت در اجرای خصوصیسازی؛ افزایش

نهایی مربوط به خصوصیسازی شرکت موردنظر

شفافیت فعالیتهای خصوصیسازی؛ محافظت

توسط شورای عالی برنامهریزی خصوصیسازی؛ ()8

از بازار آزاد در برابر مکانیسمهای ضد رقابتی و

انجام مذاکره با خریدار .مقایسه این مراحل با آنچه

محافظت از آثار منفی انحصارهای احتمالی؛ افزایش

در ایران طی شد نشان میدهد حداقل گامهای (،)5

پخش سرمایه در طبقههای مختلف جامعه و تعمیق

( )7( ،)6و ( )8در ایران موردتوجه قرار نگرفت.

بازارهای سرمایه با افزایش شمار شرکتکنندگان
[]30؛ مواردی که بهعنوان حلقههای مفقوده در

 -برنامهریزی :خصوصیسازی در ترکیه بر عهده

خصوصیسازی ایران محسوب میشوند.

دو نهاد شورای عالی خصوصیسازی و سازمان
خصوصیسازی است .شورای عالی ،نهاد

 -آثار :جلب حمایتهای مردمی ،شفافیت در اجرا،

تصمیمگیرنده درباره خصوصیسازی با ریاست

ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از

نخستوزیر به همراه چهار وزیر است .سازمان

خصوصیسازی موجب تحقق بخش قابل توجهی از

خصوصیسازی نیز روش واگذاری و زمانبندی

اهداف خصوصیسازی در ترکیه شده است.

را مشخص میکند و بهعنوان نهاد مجری
ً
خصوصیسازی ،مستقیما به نخستوزیر گزارش

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

میدهد .این ساختار درعینحال که تا حدی با

بررسی و مقایسه اجرای فرایندهای خصوصیسازی در ایران

ساختار خصوصیسازی در ایران مشابهت دارد،

و نه کشور انگلستان ،آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،ترکیه ،مالزی،

تفاوتهایی نیز دارد .وجود سازمان خصوصیسازی و

چک ،لهستان و شیلی در شش شاخص اهداف ،روشها،

نهاد شورای عالی ،از جمله وجوه اشتراک است .لیکن

برنامهریزی ،آمادهسازی ،فرهنگسازی و آموزش و همچنین
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آثار و پیامدهای خصوصیسازی ،مؤید وجود شباهتها و

روشهای خصوصیسازی ایران با سایر کشورها بوده است؛

تفاوتهایی بوده است.

هر چند بازگرداندن شرکتها و اموال مصادره شده به

بررسی و مقایسه «اهداف خصوصیسازی» در ایران

صاحبان قبلی ،در زمره روشهای خصوصیسازی برخی

و کشورهای مورد بررسی نشان میدهد که اهداف هشت

کشورها بوده است که در ایران صورت نپذیرفت .اما مهمتر

گانه تعریف شده برای خصوصیسازی در ایران شامل ()1

از شباهت در روشهای واگذاری ،تفاوت در کیفیت و

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ ( )2گسترش مالکیت

محتوای روشهای واگذاری است .برای مثال اگرچه مذاکره

در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی؛ ()3

بهعنوان یکی از روشهای مشترک واگذاری در ایران و سایر

ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و

کشورها بوده است ،لیکن اجرا و سازوکار پیادهسازی آن در
ً
ایران با سایر کشورها ،متفاوت بوده است .بهطور یکه اوال

( )5افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد
ملی؛ ( )6کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی

از ظرفیت این روش در خصوصیساز یهای ایران به شکل
ً
حداقلی بهره برده شد .ثانیا برخالف سایر کشورها ،واگذاری

فعالیتهای اقتصادی؛ ( )7افزایش سطح عمومی اشتغال

به روش مذاکره در ایران ،مبتنی بر برنامه جامع خریدار،

و ( )8تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود

مشروط به ادامه عملیات شرکت ،حفظ اشتغال و افزایش

درآمد خانوارها ،بسیار ایدهآلگرایانه و گسترده ترسیم شده

سرمایهگذاری جدید نبوده است .ازاینرو روش مذاکره در

است .ضمن آنکه بخشی از این اهداف از جمله تأمین

واگذار یهای ایران ،هیچگاه نتوانست بهعنوان یک روش

عدالت اجتماعی ،تشویق اقشار مردم به پسانداز ،بهبود

مطمئن در خصوصیسازی مورد استفاده قرار گیرد .عدم

درآمد خانوار و ،...ممکن است حتی با اجرای صحیح

تعهد سیاسی دولت به حمایت کامل از خریدار ،استاندارد

خصوصیسازی نیز محقق نشود .در حالی که تمرکز اهداف
ً
کشورهای موفق در خصوصیسازی عمدتا بر «محدود نمودن

نبودن رویهها و فرایندهای واگذاری و فقدان شفافیت الزم
در آنها ،از جمله دالیل کیفیت پایین خصوصیسازی به

دامنه فعالیتهای اقتصادی دولت (کوچک کردن دولت) و

روش مذاکره در ایران بوده است .در خصوص استفاده از

کاهش بار مالی آن»؛ «رقابتپذیری» و «اشتغال» بوده است؛
ً
اهدافی کامال ملموس در قلمروی موضوعات اقتصادی که

ظرفیت بازار بورس نیز تفاوتهای قابل توجهی بین ایران و

انسانی و فناوری؛ ( )4افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی؛

سایر کشورها در خصوصیسازی شرکتهای دولتی مشاهده

میتوانند در نتیجه اجرای صحیح خصوصیسازی ،محقق

میشود .عدم حضور یا حضور بسیار حداقلی سرمایهگذاران
ً
خارجی در بازار بورس ایران ،عمال جذب هر گونه سرمایه

ایران و سایر کشورهای موفق در اجرای خصوصیسازی بوده

خارجی در خصوصیساز یهای ایران را منتفی نمود؛ در

است.

حالی که در بسیاری از کشورهای موفق در خصوصیسازی،

شوند .بنابراین «هدفگذاری نامناسب» یکی از وجوه افتراق

مقایسه «روشهای واگذاری» شرکتها و بنگاههای

بازار بورس از طریق جذب سرمایههای خارجی ،نقش مهمی

دولتی به بخش خصوصی در ایران و سایر کشورهای مورد

در موفقیت خصوصیسازی داشته است .بنابراین در

ت و از سوی دیگر نشان دهنده
مطالعه ،از یک سو مؤید شباه 

مجموع میتوان گفت اگرچه روشهای خصوصیسازی در

تفاوتهایی بوده است« .استفاده از ظرفیتهای بازار بورس

ایران به لحاظ شکل و قالب با روشهای خصوصیسازی

و واگذاری عمومی سهام از طریق آن»« ،مزایده»« ،مذاکره» و

در سایر کشورهای مورد مطالعه ،شباهتهای زیادی

«واگذاری سهام بهکارکنان و مدیران» ،از جمله شباهتهای

داشته است ،لیکن کیفیت و محتوای اجرای روشهای
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خصوصیسازی در ایران با سایر کشورها ،تفاوت و فاصله

مصادیق آمادهسازی برشمرد که وضعیت آنها در ایران

قابل توجهی داشته است.

در مقایسه با کشورهای موفق در اجرای خصوصیسازی،
نامطلوب و بسیار ضعیف بوده است.

مقایسه شاخص «آمادهسازی» شرکتها و بنگاههای
دولتی جهت واگذاری در ایران و سایر کشورها ،مؤید

مقایسه شاخص «برنامهریزی» در اجرای خصوصیسازی،

تفاوتهای قابل توجهی است .همانطور که در تشریح

مؤید تفاوتهای قابل توجهی بین ایران و سایر کشورها بوده

وضعیت خصوصیسازی کشورها مورد اشاره قرار گرفت،

است .در کشورهای موفق که پیشتر مورد مطالعه قرار گرفت،
ً
خصوصیسازی در قالب یک برنامه مدون که عمدتا از صنایع

«آمادهسازی» شامل طیف وسیعی از اقدامات ضروری در
ً
مرحله پیش از واگذاری است که عموما با اصطالح بازسازی

کوچک و خدمات غیرضروری شروع و به تدریج با حصول

یا اصالح ساختار شناخته میشود که میتواند طیف وسیعی

اطمینان از آمادگی کامل جامعه و گسترش بازارهای سرمایه

از فعالیتها و اقدامات را شامل شود؛ از جمله تعدیل نیروی

و اثبات کارایی بیشتر بخش خصوصی به کلیه بخشهای

انسانی مازاد شرکت بهمنظور چابکسازی آن .بهعنوان مثال
ً
دیگر ،اصالح ساختار در بعد مالی عموما باعث میشود تا

اقتصادی گسترش مییافت ،دنبال شد .ازاینرو برای به
حداقل رساندن هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی

بنگاههای دولتی پیش از آنکه خصوصی شوند ،از چنگ

خصوصیسازی ،بهشدت از آزمون و خطا ،پرهیز و هر تصمیم

بدهیهای خود رهایی یابند و بخش خصوصی با رغبت

ابتدا آزمایش و سپس بهطور همگانی اجرا شد .همچنین

گام در میدان رقابت نهد .همچنین اصالح ساختار در حوزه

واگذار یها بدون عجله و شتاب ،بهصورت تدریجی و همراه

حقوقی باعث میشود تا شرکت دولتی نسبت به تعیین

با کنترل و نظارت بر رفتار بنگاه واگذار شده برای اطمینان

تکلیف دعاوی حقوقی له و علیه خود اقدام نماید و بخش

از ادامه عملیات و حفظ سطح اشتغال و سرمایهگذاری بوده

خصوصی پس از استقرار در شرکت ،درگیر دعاوی حقوقی

است .این در حالی است که برنامه خصوصیسازی در ایران
ً
صرفا متمرکز بر سه شاخص زمان ،درآمد و میزان سهام قابل

سوابق و تجربیات کشورها نشان داد که همه کشورهای

واگذاری بوده است .شاخص زمان از این جهت که پیشبینی

موفق در اجرای خصوصیسازی ،نسبت به بازسازی و

شد کل فرایند واگذار یها تا پایان سال  1393به اتمام برسد
ً
که چنین هدفی عمال محقق نشد .شاخص درآمد که به معنی

کردهاند .این در حالی است که همه کشورهای ناموفق در

عواید حاصل از فروش شرکتها و بنگاههای دولتی به بخش

کلیدی پیش
خصوصیسازی از جمله ایران ،این گام مهم و
ِ

خصوصی بوده و بهصورت ردیف درآمدی در قانون بودجه

از واگذار یها را انجام ندادهاند .در ایران بهرغم توجه به

سنواتی تعیین میشده است .شاخص میزان سهام قابل

موضوع اصالح ساختار در سیاستها ،الزامات و همچنین

واگذاری نیز که به درصد سهام یک شرکت دولتی که مجاز

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی،

به واگذاری به بخش خصوصی بود ،اشاره دارد .صرفنظر

لیکن در مقام عمل اجرایی نشد و شرکتها و بنگاههای

از سه شاخص مورد اشاره ،هیچ برنامه راهبردی و عملیاتی

دولتی بدون اصالح ساختار و مهیا شدن شرایط اولیه

در خصوصیسازی شرکتها و بنگاههای دولتی به لحاظ

مناسب ،روانه میز واگذاری شدند .عالوه بر اصالح ساختار،

فرایند واگذاری ،تقدم و تأخر واگذاری و ..در کشور مشاهده

مواردی نظیر مقررات زدایی ،تسهیل کسبوکار و ایجاد تعهد

نمیشود .از اینرو برای مثال در یک مرحله واگذاری ،میتوان

کامل سیاسی در قبال خصوصیسازی را نیز میتوان از دیگر

عرضه همزمان یک کشتارگاه صنعتی ،یک پمپ بنزین ،یک

مختلف و پیچیده نشود .بر این اساس ،بررسی و مطالعه

اصالح ساختار شرکتهای دولتی پیش از واگذاری اقدام
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قطعه زمین و یک شرکت نساجی را مشاهده کرد؛ مواردی که

شرکتهای واگذار شده ،مشارکت مردم در شرکتها از

نشان میدهد واگذار یهای مذکور بدون پشتیبانی یک برنامه

طریق فراهم شدن امکان سرمایهگذاری ،حفظ و افزایش

مشخص ،عرضه شدهاند.

سطح اشتغال ،از جمله آثار و پیامدهای خصوصیسازی

از آنجا که خصوصیسازی با تغییر و انتقال مدیریت

و واگذاری بنگاههای دولتی در کشورهای موفق بوده است.

از بخش دولتی به بخش خصوصی و تبعات گسترده آن

در مقابل ،کاهش و یا توقف فعالیتهای شرکتهای واگذار

همراه است ،شاخص «فرهنگسازی و آموزش» همواره

شده ،عدم سرمایهگذاری جدید در آنها از سوی خریداران،

از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .بهطور یکه در

کاهش سطح اشتغال ،اتکای مجدد به حمایتها و

فرایند خصوصیسازی کشورهای موفق ،موضوعاتی

کمکهای دولتی ،عدم جذب سرمایههای مردم و،...

همچون چارهاندیشی مناسب برای نگرانیهای مردم،

از جمله آثار و پیامدهای خصوصیسازی در ایران بوده

استفاده از نظریات مشاوران و متخصصان ،توجه به مسأله

است؛ مواردی که خروج خصوصیسازی از مسیر صحیح و

بیکاری کارگران ،تضمین منافع مصرفکنندگان از طریق

شکست آن را نشان میدهد.

مکانیسمهای نظارتی ،شفافسازی واگذار یها ،آموزش
بهکارکنان شرکتهای واگذار شده و ،...مورد توجه قرار

پیشنهادها و توصیههای سیاستی

گرفته است .این در حالی است که در فرایند واگذار یها

با توجه به وجوه افتراق و اشتراک در اجرای خصوصیسازی

و خصوصیسازی ایران ،یکی از موضوعات فراموش شده،

ایران و سایر کشورهای مورد مطالعه که مورد بررسی قرار

فرهنگسازی و آموزش بوده است .الزم به ذکر است که

گرفت ،میتوان توصیههای سیاستی و پیشنهادهایی ارائه

ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و تدوین و

نمود .اهم پیشنهادها به شرح زیر ارائه میباشد:

پیادهسازی برنامههای فرهنگسازی و ترویجی در مورد

 -1با توجه به جایگاه بازار سرمایه در واگذار یهای موفق دنیا،

خصوصیسازی ،بر عهده شورای عالی اجرای سیاستهای

پیشنهاد میشود بهمنظور جذب سرمایههای مردمی

کلی اصل ( )44قانون اساسی است که عملکرد مؤثری در

و گسترش پایههای عمومی مالکیت ،خصوصیسازی

این خصوص نداشته است.

شرکتهای دولتی باقیمانده در فهرست واگذاری با

آخرین شاخصی که بر اساس آن ،خصوصیسازی در

تمرکز بر بازار سرمایه و عرضه عمومی سهام آنها انجام

ایران با سایر کشورها مورد مقایسه گرفته است ،شاخص

شود .در این خصوص نیاز است شرایط پذیرش و ورود

«آثار و پیامدها» بوده است .شاخصی که به مرحله پس
ً
از واگذار یها اشاره داشته و عمال نتیجه اجرای سایر

شرکتهای غیربورسی به بازار بورس فراهم شود.
ی انجام شده در ایران
 -2در شرایطی که اغلب واگذار یها 

شاخصهای مورد مطالعه را نشان میدهد .در حالی که

روش مزایده با تمرکز بر درآمدزایی بوده است ،ازاینرو

آثار و پیامدهای خصوصیسازی در کشورهای آلمان،
ً
انگلستان ،فرانسه ،چک ،مالزی و ترکیه ،کامال مطلوب و

چندان به توان کارآفرینی و مدیریتی خریداران توجه نشده
است .بر این اساس پیشنهاد میشود بهمنظور اطمینان

همراه با تحقق اهداف مورد انتظار مجریان بوده است ،آثار

از تداوم تولید و فعالیت بنگاه واگذار شده ،سوابق و توان

و پیامدهای خصوصیسازی در ایران همانند لهستان و

مدیریتی سرمایهگذاران مورد توجه قرار گیرد.

شیلی ،نامطلوب بوده و اهداف مورد انتظار مجریان را برآورده

 -3با توجه به اینکه اغلب شرکتهای دولتی باقیمانده در

نساخت .کاهش بار مالی دولت ،ارتقای کارایی بنگاهها و

فهرست واگذاری ،از مشکالت متعدد مالی ،حقوقی،
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ساختاری ،نیروی انسانی و ...رنج میبرند ،لذا پیشنهاد

بروز جنبههای منفی بیکاری کارگران در شرکتها و

میشود پیش از اقدام به واگذاری آنها ،اصالح و

بنگاههای واگذار شده بوده است .از اینرو پیشنهاد

بازسازی ساختاری انجام شود .در سادهترین حالت

میشود برای کاستن از جنبههای منفی بیکاری ناشی

ممکن ،انجام این مهم نیازمند هماهنگی فرا بخشی

از خصوصیسازی ،نسبت به برنامهریزی و توسعه شبکه

بین دستگاه واگذار کننده (سازمان خصوصیسازی)؛

تأمین اجتماعی اقدام شود.
 -8در همه کشورهای موفق ،شرکت واگذار شده به بخش

شرکت دولتی مشمول واگذاری؛ شرکت مادرتخصصی

خصوصی پس از واگذاری ،تحت نظارت قرار میگیرد تا

متبوع و سازمان برنامه و بودجه میباشد.
 -4از جمله مهمترین اقدامات در مرحله آمادهسازی،

از مسیر برنامهریزی شده ،منحرف نشود و یا در صورت

مقررات زدایی و حذف موانع و مشکالت دست و پاگیر

نیاز به کمک و اصالح ،نسبت به آن اقدام شود .این

بنگاههای تولیدی و خدماتی است .پیش از رفع این

در حالی است که نظارت در خصوصیساز یهای

موانع ،حتی با فرض واگذاری بهینه بنگاهها ،موفقیت

انجام شده در ایران با تمرکز بر اطمینان از وصول اقساط

خصوصیسازی تحقق نخواهد یافت .بر این اساس

واگذاری بوده است .بر این اساس پیشنهاد میشود

پیشنهاد میشود اجرای قوانینی از جمله قانون رفع موانع

رویکرد نظارت بر بنگاههای خصوصیسازی شده کشور،

تولید رقابتپذیر و همچنین قانون بهبود مستمر محیط

به جلوگیری از انحراف شرکت و کمک به حرکت در

کسبوکار ،در دستور کار قرار گیرد.

مسیر مأموریت شرکت تغییر یابد.

 -5با توجه به فقدان برنامه مدون عملیاتی در

پینوشت

خصوصیسازی بنگاههای دولتی ،پیشنهاد میشود
برنامه خصوصیسازی بنگاههای دولتی باقیمانده،

1. Privatization.

2.2صورتجلسه هیأت وزیران ،مورخ .1370/2/4

ابتدا از صنایع کوچک و خدمات غیرضروری شروع و به

3.3جزء ( )5بند ( )8خطمشیهای اساسی برنامه دوم توسعه فرهنگی،

تدریج به سایر صنایع بزرگ گسترش یابد.

اجتماعی و اقتصادی (.)1374

 -6از جمله وجوه افتراق خصوصیسازی در ایران

4.4احمدوند.1392 ،

و کشورهای موفق ،عدم فرهنگسازی و ضعف

ّ
«5.5سیاستهای کلی» دارای پنج بند است که هریک از بندهای
ً
ذیال به َا ّ
هم آنها
پنجگانه آن حاوی چندین مأموریت میباشند که
ّ
شهای غیردولتی
اشاره میشود( :الف) سیاستهای کلی توسعه بخ 

صریح و شفاف واگذار یها در همه مراحل واگذاری

و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی؛ (ب) سیاستهای كلی

شامل پیش ،حین و پس از واگذاری اقدامات الزم

بخش تعاونی؛ (ج) سیاستهای كلی توسعه بخش غیر دولتی از
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