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چکیده
گذاری  وا نحوه  اشتراک  و  افتراق  وجوه  بررسی  حاضر،  پژوهش  هدف 

کشورهای منتخب  بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در مقایسه با 

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

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

کیفی و بر حسب دوره زمانی اجرا،  حسب نوع داده های مورد استفاده، 

به منظور  کیفی  پژوهش  بخش  در  استفاده  مورد  راهبرد  است.  طولی 

کتابخانه ای  مطالعات  با  همراه  مشارکتی  مشاهده  داده ها،  گردآوری 

گذار  وا بنگاه های  و  شرکت ها  کلیه  پژوهش،  آماری  جامعه  است. 

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

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

محور  شش  گذاری ،  وا از  »پس«  و  »پیش«  یعنی  خصوصی سازی 

 (5( برنامه ریزی،   )4( آماده سازی،   )3( روش ها،   )2( اهداف،   )1(

فرهنگ سازی و آموزش و )6( آثار و پیامدها، به منظور انطباق و مقایسه 

گرفته شده است.  کشورها با یکدیگر در نظر 

گذاری  نتیجه بررسی انجام شده نشان می دهد که اقدامات پیش  از وا

برای  عملیاتی  و  راهبردی  برنامه ریزی  ساختاری،  بازسازی  جمله  از 

گذاری، مقررات زدایی و حذف موانع تولید، انتخاب روش مناسب  وا

گیر برای خصوصی سازی، تبلیغات و اطالع رسانی وسیع و شفاف  و فرا

کشور در مقایسه با سایر  و همچنین نظارت مؤثر در خصوصی سازی 

نمونه های موفق خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفته است. 
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1. مقدمه: بیان مسأله
گذاری بخشی از فعالیت های اقتصادی دولت به مردم پس  وا

 ]1[ خصوصی سازی  به  آن  از  که  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 

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

این   .]2[ گرفت  قرار  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران  توجه  مورد 

مجددًا  نیز   )1374-1378( توسعه  دوم  برنامه  در  سیاست 

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

مشخصی  و  واحد  متولی  کشور  در  خصوصی سازی  برنامه، 

مادرتخصصی،  شرکت های  و  وزارتخانه ها  و  نداشت 

به  را  خود  به  متعلق  دولتی  شرکت های  مستقل  به صورت 

گذار می کردند. در همین راستا، ماده )15(  بخش غیردولتی وا

برای  آن  نتیجه  در  که  شد  تصویب  توسعه  سوم  برنامه  قانون 

کشور یک متولی واحد به  نخستین  بار، امر خصوصی سازی در 

کرد]4[. به رغم تمهیدات  نام »سازمان خصوصی سازی« پیدا 

کشور از شتاب  گرفته، باز هم روند خصوصی سازی در  صورت 

و  »د«  »ب«،  »الف«،  بندهای  این که  تا  نبود؛  برخوردار  الزم 

بند »ج«  و   1384/03/01 یخ  تار ی« در 
ّ
کل »هـ« »سیاست های 

امر  در  عطف  نقطه  یک  به عنوان   1385/04/11 یخ  تار در  آن 

کلی  سیاست های  ابالغ  از  پس  شد.  ابالغ  خصوصی سازی 

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

گرفت، به طوری که آمارهای منتشره در پایگاه  شتاب بیشتری 

بالغ  بر  می دهد  نشان  خصوصی سازی  سازمان  اطالع رسانی 

کنون، طی سال های  گذاری های انجام شده تا 98/3 درصد وا

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

سیاست های  پنج گانه  بندهای  در  مندرج  یت های  مأمور

 1386 سال  در  اساسی  قانون   )44( اصل  اجرای  قانون  کلی، 

علی رغم  لیکن  رسید  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به 

ابالغ  از  پس  سنوات  طی  شده  گرفته  نظر  در  تمهیدات  کلیه 

مورد  اهداف  اساسی،  قانون   )44( اصل  کلی  سیاست های 

که در مقدمه سیاست های مذکور در )8( بند به شرح  انتظار 

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

اهداف  این  است.  نشده  محقق  توسعه،  مصوب  برنامه های 

ملی؛  اقتصاد  رشد  به  بخشیدن  شتاب   :]7[ از  عبارت اند 

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت 

بهره وری  و  اقتصادی  بنگاه های  کارایی  ارتقاء  اجتماعی؛ 

در  رقابت پذیری  افزایش  فناوری؛  و  انسانی  و  مادی  منابع 

اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در 

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

و  اشتغال  عمومی  سطح  افزایش  اقتصادی؛  فعالیت های 

تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد 

شده،  گذار  وا دولتی  بنگاه های  وضعیت  آخرین  خانوارها. 

)تأسیس   1380 سال  از  گذاری  وا قابل  و  شده  تکلیف  تعیین 

به   1398 سال  ابتدای  به  منتهی  خصوصی سازی(  سازمان 

شرح جدول )1( است. با توجه به آمار مندرج در جدول )1(، 

شرایط  یا  و  بوده  بورسی  یا  که  را  دولتی  بنگاه   1406 کنون  تا

بنگاه   599 و  شده  گذار  وا داشته اند  گذاری  وا برای  بهتری 

گذاری  وا فهرست  در  نیستند،  بورسی  غالبًا  که  مشکل دار 

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

آموزش،  سالمت،  حوزه  اقتصادی  فعالیت های  و  بنگاه ها  به 

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

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

این  اقتصادی  فعالیت های  و  بنگاه ها  اساسی،  قانون   )44(

متعاقبًا  است  قرار  و  نیست  مذکور  قانون  مشمول  حوزه  چهار 

در قالب الیحه مستقل، تعیین تکلیف شوند. 

گذاری منتهی به ابتدای سال 1398 گذارشده، تعیین تکلیف شده و قابل وا جدول 1- آخرین وضعیت بنگاه های دولتی وا

عنوان
پیشنهاد انتقال به گروه 3 و تعیین تکلیف شده و خروج کامل

خروج از لیست
بنگاه های قابل 

واگذاری
جمع کل

گروه 3 و خروج از لیستادغام، انحالل و ورشکستهفروخته شده جمعانتقال به 

908203295140635992008تعداد بنگاه

کل 45/210/114/7700/1429/9100درصد از 



رسی وجوه افتراق و اشتراک ...       41 بر

شده  عرضه  دولتی  دارایی  یا  سهام  ارزش  خصوص  در 

که در جدول )2( مشاهده  به عموم متقاضیان نیز همان طور 

گرفته به تفکیک »نوع  گذاری های صورت  کل وا می شود ]6[، 

گذاری« مشتمل بر  دو بخش است:  وا

شرایط  متقاضیان:  عموم  به  دارایی  یا  سهام  فروش  الف. 

عرضه در این بخش شامل قیمت، نوع پرداخت، مدت 

گذاری  وا هیأت  توسط  و....  عرضه  روش  بازپرداخت، 

کل  از  درصد   60/5 بخش،  این  می شود.  تصویب 

گذاری ها را شامل می شود. وا

به  مستقیم  انتقال  شیوه  به  دارایی  یا  سهام  گذاری  وا ب. 

مصوبات  اساس  بر  بخش  این  گذاری های  وا ذینفعان: 

به دستگاه  اجرا  جهت  مستقیمًا  و  بوده  وزیران  هیأت 

مربوطه ابالغ می شود؛ بنابراین در اغلب موارد فاقد فرایند 

به  گذاری  وا شرایط  و  است  قیمت گذاری  کارشناسی 

که 39/4  گذاری نمی رسد. این بخش  تصویب هیأت وا

گذاری ها را شامل می شود به نوبه خود از  کل وا درصد از 

حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  دارایی  یا  سهام  »انتقال 

و  گذاری ها(  وا کل  درصد   21/4( دولت«  از  طلبه کار 

عدالت«  سهام  بابت  دارایی  یا  سهام  مستقیم  »انتقال 

گذاری ها( تشکیل می شود.  کل وا )18/1 درصد 

قانون  اجرای  از  انتظار  مورد  اهداف  تحقق  عدم 

و  اساسی  قانون   )44( اصل  کلی  سیاست های 

کنون از یک  که تا خصوصی سازی ]8[ به گونه ای بوده است 

بخش  به  بنگاه ها  و  شرکت ها  گذاری   وا ثمرات  کشور  سو، 

حین  کارگری  )اعتراضات  است  نکرده  لمس  را  خصوصی 

دیگر،  سوی  از  و  است(  آن  مصادیق  از  گذاری  وا از  بعد  و 

روند  از  رضایت  عدم  اعالم  ضمن  نیز  کشور  عالی  مقامات 

خروج  چون  تعابیری  بردن  به کار  جمله  )از  خصوصی سازی 

و  گذاری ها  وا دشواری  بر  و..(،  ریل  از  خصوصی سازی  قطار 

مطالعه  درعین حال   .]9[ می کنند  کید  تأ آن  آسیب شناسی 

از  کشور  در  بنگاه ها  مالی  عملکرد  بر  خصوصی سازی  تأثیر 

توسط  خصوصی سازی  پیرامون  باالیی  انتظارات  که  زمانی 

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

آسیب ها  شناسایی  در  مؤثر  راه های  از  یکی  منظور،  این  به 

تحقق  و  دولتی  بنگاه های  گذاری  وا به  مربوط  مشکالت  و 

سازوکارهای  و  فرایند  مقایسه  کشور،  در  خصوصی سازی 

کشورهای موفق و ناموفق  کشور با سایر  گذاری بنگاه ها در  وا

تطبیقی  مطالعه  به  حاضر،  پژوهش  اساس  این  بر  می باشد. 

سایر  با  مقایسه  در  کشورمان  در  خصوصی سازی  فرایند 

گذاری بنگاه های دولتی به بخش  که نسبت به وا کشورهایی 

کرده اند، پرداخته است.  خصوصی اقدام 

2. مبانی نظری
الف. تعریف خصوصی سازی

گذاری  وا با  و  آلمان  توسط  خصوصی سازی  بار  اولین  برای 

سال  در  گن  فولکس وا شرکت  سهام  از  قابل توجهی  بخش 

خصوصی سازی  با  آن  از  پس  و  شد  آغاز  1957میالدی 

گذاری  وا و   1980 سال  در  تاچر  توسط  انگلیس  مخابرات 

ک ادامه یافت. در ادامه،  بانک های بزرگ فرانسه توسط شیرا

کشورهای آمریکای جنوبی، آسیا  پا و  خصوصی سازی به ارو

گسترش و به یک پدیده بزرگ اقتصادی در دهه های  و آفریقا 

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

سیاست عمومی همه دولت های بعدی درآمده و نقش خود 

سال های  در  خصوصی سازی  ازاین رو   .]11[ کند  تثبیت  را 

و  سیاست  اصلی  محورهای  از  یکی  بیستم،  قرن  پایانی 

کشورهای  اقتصاد جهانی بوده و نقش بنگاه های دولتی را در 

کرد  مواجه  کاهش  با  به شدت  توسعه  در حال  و  توسعه یافته 

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

خصوصی را به یک بخش ضروری از توسعه اقتصادی تبدیل 

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

کم  دولت ها،  بودجه  کسری  پرداخت ها،  تراز  در  توازن  عدم 

فقدان  به دلیل  دولتی  شرکت های  از  مالیات  وصول  بودن 

این  از  مواردی  و  دولتی  اقتصاد  فعالیت های  در  کارایی 

به سوی  کشورها  گرایش  عوامل  مهم ترین  جمله  از  دست، 
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کارایی باالتر، ارتقای  خصوصی سازی بوده است ]9[ و ]13[. 

واقعی  تورم،  مهار  سرمایه،  بازار  توسعه  یک،  تکنولوژ مزایای 

شدن هزینه خدمات و محصوالت ارائه شده و افزایش درآمد 

خصوصی سازی  برای  که  است  اهدافی  جمله  از  دولت 

که  خصوصی سازی  اصلی  ایده   .]14[ است  شده  برشمرده 

یکی از مهم ترین تغییرات در ساختار بازار سرمایه محسوب 

مکانیسم  بهبود  رقابت،  فضای  کردن  فراهم   .]15[ می شود 

خصوصی  کسب وکارهای  و  مشاغل  عملکرد  بهبود  و  بازار 

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

و نظریه انتخاب عمومی، همگی خصوصی سازی شرکت ها 

کید  تأ دولتی  شرکت های  کارآمدی  نا بر  و  کرده  توجیه  را 

دولتی  خدمات  اجرای  که  بود  معتقد  کر  درا  .]16[ دارند 

باشد  مجزا  )دولتی(  عمومی  بخش  سیاست های  از  باید 

در  اما  می کند،  عمل  خوب  تصمیم سازی  در  دولت  زیرا 

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

می دهد  نشان  موجود  قراین  و  شواهد  که  است  حالی  در 

از  نمی کند.  عمل  خوب  نیز  تصمیم سازی  در  دولت  که 

ارائه  متفاوتی  و  مختلف  تعابیر  و  یف  تعار خصوصی سازی، 

شده است؛ به طوری که هر یک از اندیشمندان حوزه اقتصاد، 

می توان  تعریفی  در  کرده اند.  کید  تأ آن  از  خاصی  جنبه  بر 

دارایی ها  انتقال  با  که  دانست  فرایندی  را  خصوصی سازی 

است  همراه  خصوصی  بخش  به  دولت  از  خدمات  یع  توز یا 

]18[ و در تعریفی دیگر به معنای حذف یارانه های دولتی به 

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

گذاری شرکت های  نیز خصوصی سازی را به عنوان فروش و وا

مفهوم  در  می کند]20[.  تعریف  خصوصی  بخش  به  دولتی 

آن،  توسط  که  فرهنگی  به عنوان  خصوصی سازی  وسیع، 

دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن، به این واقعیت باور 

کرد، تعریف می شود  گذار  کار مردم را باید به مردم وا که  کنند 

]21[. خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد شرکت 

افزایش نقش بخش خصوصی  و  از طریق تغییرات سازمانی 

اختیار  در  را  سهام  از  درصد   51 حداقل  اینکه  بر  مشروط 

که  کرد  داشته باشد، است. بنابراین می توان چنین استدالل 

خصوصی سازی، انتقال سهام از شرکت های دولتی به بخش 

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

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

 )5( و  گزارش دهی  نظام  و  ارتباط   )4( انسانی؛  ی  نیرو  )3(

کار مشخص  کسب و  ساختار سازمانی و ماهیت و جایگاه 

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

خصوصی سازی به روش های مختلفی صورت می پذیرد 

ایدئولوژی  عمومی،  ک  ادرا کشور،  در  آن  شروع  مرحله  به  که 

رهبران، گستردگی و توسعه یافتگی بازارهای مالی، نوع و اندازه 

انتخاب شده جهت خصوصی سازی، ساختار  شرکت های 

بازار و همچنین اهداف تعیین شده توسط نخبگان بستگی 

دارد ]14[. بر این اساس از جمله روش های خصوصی سازی 

به  سهام  فروش  طریق  از  خصوصی سازی   )1( از:  عبارت اند 

مزایده  و  کره  مذا طریق  از  خصوصی سازی   )2( مردم؛  عموم 

روش  به  خصوصی سازی   )3( خاص؛  سرمایه گذاران  به 

شرکت  سهام  فروش  طریق  از  خصوصی سازی   )4( قرارداد؛ 

کوپن  از طریق  کارکنان؛ )5( خصوصی سازی  و  به مدیریت 

]24[؛ )6( خصوصی سازی از طریق فروش دارایی ها و اموال 

دولتی  واحدهای  تفکیک  و  ساختار  تجدید   )7( شرکت؛ 

به منظور خصوصی سازی و )8( سرمایه گذاری جدید بخش 

خصوصی سازی،  در   .]25[ دولتی  واحدهای  در  خصوصی 

گذاری سهام، دارایی یا بنگاه »دولتی« مورد توجه  انتقال یا وا

گاهی  است. لذا شناخت دقیق خصوصی سازی، مستلزم آ

اصل  حقوقی  ساختار  با  آشنایی  و  دولتی  بنگاه  مفهوم  از 

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

مشخص  سازمانی  واحد  دولتی  »شرکت  کشور،  عمومی 

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

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

 50 از  بیش  و  باشد  شده  شناخته  دولتی  شرکت  به عنوان  و 

باشد. هر شرکت تجاری  به دولت  آن متعلق  درصد سرمایه 

شود،  ایجاد  دولتی  شرکت های  سرمایه گذاری  طریق  از  که 
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به شرکت های  آن متعلق  از 50 درصد سهام  بیش  که  دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود« ]26[.مادام 

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

مدیریت
رابطه: باالدست/ زیردست

جهت گیری: مبهم، درون گرای، منافع حرفه ای
سبک: واکنشی؛ محصور در مسائل سیاسی

روشن
مصرف کننده / بازار- مدار

سبک:آینده نگر/ توجه به منافع ذی نفعان؛ کنترل محدود سیاسی

هدف ها
چندگانه و اغلب مبهم و متعارض )منافع عمومی(

کید بر دروندادها ثابت/ سیستم بسته/ تأ
قیمت گذاری غیربازاری/ یارانه های دولتی

تک بعدی)سود(/ کارآفرینی
کید بر برونداد/ پیامدها سیستم باز/ قابلیت تطبیق/تأ

قیمت بر اساس سازوکار بازار/ فارغ از یارانه

کار؛ مراکز سودمتمرکز؛ سلسله مراتبی؛ وظیفه ایساختار سازمانی غیرمتمرکز؛ متنوع و مبتنی بر کسب و 

نیروی انسانی
کارکنان امنیت زیاد برای 

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

اشتغال و پرداخت بر اساس عملکرد

ارتباط و نظام 
گزارش دهی

بوروکراتیک و رسمی
تلقی محیط خارجی به عنوان محیطی ایستا
ارتباط ها داخلی از طریق پیامدهای مکتوب

ساختارهای کمیته ای رسمی
روش های مبتنی بر مقررات

نظام های حسابداری و اطالعات مدیریت توسعه نیافته

غیربوروکراتیک/ غیررسمی
تلقی محیط خارجی به عنوان محیطی با تغییرات فراوان

ارتباط داخلی به صورت چهره به چهره 
کار موقت و ویژه تیم های 

روش های مبتنی بر اهداف مالی، پیامدها
نظام های حسابداری و اطالعات مدیریت قوی

ماهیت و جایگاه 
کار کسب و 

محدود در مسائل سیاسی و جغرافیای
کار  توسعه محدود کسب و 

جایگاه ملی

مبتنی بر مسائل تجاری
تنوع، سرمایه گذاری، ادغام ها و بازارهای جهانی

جهت گیری بین المللی/ جهانی

کشور ب. ساختار حقوقی خصوصی سازی در 

گذاری  وا و  خصوصی سازی  از  درست  شناخت  و  درک 

گذاری  وا مشمول  دولتی  بنگاه های  و  شرکت ها  سهام 

حقوقی  ساختار  شناخت  مستلزم  خصوصی  بخش  به 

کشوری  هر  که  چرا  است.  کشورها  در  خصوصی سازی 

فرهنگی،  زیرساخت های  و  اقتصادی  تفکرات  با  متناسب 

را  مقرراتی  و  قوانین  مجموعه  خود،  سیاسی  و  اجتماعی 

ما  کشور  در  کرده است.  اجرای خصوصی سازی وضع  برای 

در  که  همان طور  خصوصی سازی  برای  حقوقی  ساختار  نیز 

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

تشکیل شده است:

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

و  تعاونی  دولتی ،  سه  بخش  پایه  بر  کشور  اقتصادی 

خصوصی  استوار است. 

این  اساسی:  قانون   )44( اصل  کلی  سیاست های   .2

توسعه  کلی  سیاست های  )الف(  شامل  سیاست ها 

بخش  شدن  بزرگ   از  جلوگیری  و  غیردولتی  بخش های 

)ج(  تعاونی؛  بخش  کلی  سیاست های  )ب(  دولتی؛ 

از  غیردولتی  بخش های  توسعه  کلی  سیاست های 

)د(  دولتی؛  بنگاه های  و  فعالیت ها  گذاری  وا طریق 

گذاری؛ مصارف  گذاری )الزامات وا کلی وا سیاست های 

کلی  گذاری( و )هـ( سیاست های  درآمدهای حاصل از وا

کمیت و پرهیز از انحصار می باشد. الزم به ذکر  اعمال حا

گذاری ها  که در حال حاضر صرفًا بند )د( یعنی وا است 

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

سیاست ها مغفول واقع شده است. 

3. قانون اجرای سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی: 

یخ 1386/11/08  تار در  تبصره   90 و  ماده  بر 92  مشتمل 
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یخ  تار در  و  را  تصویب  اسالمی  شورای  مجلس  سوی  از 

مصلحت  تشخیص  مجمع  سوی  از   1387/03/25

نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 

فقره   21 تصویب  بر  عالوه  وزیران:  هیأت  مصوبات   .4

قانون   )44( اصل  اجرای  خصوص  در  تصویب نامه 

مواد  برخی  اجرای  یا  و  تصویب  تصمیم گیری،  اساسی، 

مهم ترین  جمله  از  که  دارد  برعهده  را   )44( اصل  قانون 

و  انطباق  »تشخیص،  یعنی   )2( ماده  به  می توان  آن ها 

ماده  و  اقتصادی«  بنگاه های  و  فعالیت ها  طبقه بندی 

اقتصادی  فعالیت های  ی  قلمرو »تعیین  یعنی   )3(

کرد.  دولت« اشاره 

تفویض  اساسی:  قانون   138 اصل  موضوع  کمیسیون   .5

اختیار تصویب آیین نامه های قانون اصل )44( به کارگروه 

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

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

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

و )5( دادگستری.

6. شورای عالی اصل )44( قانون اساسی: ماده )42( قانون 

اشاره  بند  نه  در  شورا  این  وظایف  به   )44( اصل  اجرای 

از جمله مهم ترین وظایف این شورا می توان  کرده است. 

با  مرتبط  مقررات  و  قوانین  اجرای  فرایند  بر  نظارت  به 

و  سیاست ها  تبیین  اصل  )44(؛  کلی  سیاست های 

شاخص های  تصویب  ساالنه؛  اجرایی  خط مشی های 

اصل   کلی  سیاست های  اهداف  تحقق  برای  اجرایی 

و  آن ها  اجرای  بر  دقیق  نظارت  اعمال  به منظور   )44( 

اجرای  در  اجرایی  دستگاه های  بین  هماهنگی  ایجاد 

 23 شورا  این  کرد.  اشاره  اصل  )44(  کلی  سیاست های 

کنون 22 فقره تصویب نامه مصوب  عضو حقوقی دارد و تا

کرده است. 

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

به ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات هیأت می پردازد. 

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  از:  عبارتند  هیأت  اعضای 

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

رییس اتاق تعاون، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

حق  بدون  وزارتخانه  ذی ربط  وزیر  رأی،  حق  بدون  کشور 

رأی، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب 

فقره   14 کنون  تا هیأت  این  رأی.  حق  بدون  مجلس 

و  وظایف  مهم ترین  جمله  از  است.  داشته  تصویب نامه 

کرد:  گذاری می توان به این موارد اشاره  اختیارات هیأت وا

تعیین  و  گذاری  وا کلی  خط مشی های  و  برنامه ها  اجرای 

گذاری؛ تهیه آیین نامه نظام  تکلیف بنگاه های مشمول وا

گذاری؛ تهیه آیین نامه شیوه های قیمت گذاری  اقساطی وا

ساختار  اصالح  انجام  نحوه  ضوابط  تهیه  بنگاه ها؛ 

انحالل،  فروش،  قابل  موارد  فهرست  تصویب  بنگاه ها؛ 

ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی الزم 

گذاری آن ها در هر سال؛ تصویب  به همراه میزان و روش وا

گذاری؛ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم  قیمت موارد وا

به  مربوط  دستورالعمل  تصویب  گذاری؛  وا قراردادهای 

ویژگی های الزم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در 

کره و... گذاری از طریق مذا موارد وا

ماده  اساس  بر  خصوصی سازی:  سازمان  عامل  هیأت   .8

از  هیأت  این  خصوصی سازی،  سازمان  اساسنامه   )10(

کل  کل سازمان و چهار عضو )به پیشنهاد رییس  رییس 

و حکم وزیر اقتصاد( تشکیل می شود.

اجرای  وظیفه  سازمان  این  خصوصی سازی:  سازمان   .9

گذاری،  مصوبات و تصمیمات هیأت وزیران، هیأت وا

عمومی  مجمع  اساسی،  قانون   )44( اصل  عالی  شورای 

ساختاری،  لحاظ  به  دارد.  برعهده  را  عامل  هیأت  و 

وزارت  تابعه  سازمان های  از  خصوصی سازی  سازمان 

کل آن،  امور اقتصادی و دارایی محسوب شده و رییس 

معاون وزیر می باشد. 

کلی  سیاست های  اجرای  قانون  اجرای  حقوقی  ساختار 

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

است. 
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کشور نمودار 1. ساختار حقوقی خصوصی سازی در 

3. روش شناسی پژوهش 
نوع  حسب  بر  کاربردی؛  نتیجه،  حسب  بر  حاضر  پژوهش 

کیفی و بر حسب دوره زمانی اجرا،  داده های مورد استفاده، 

زمینه های  مطالعات  با  کیفی  تحقیق  روش  است.  طولی 

فرهنگی سنخیت بیشتری دارد زیرا بنا به طبیعتش با نظام 

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

روش  سازمان ها،  در  موجود  فرهنگی  تفاوت های  به  توجه  با 

کیفی و استفاده از راهبردهای آن مزیت دارد. ضمن  تحقیق 

ارائه  همچنین  و  یشه ها  ر کردن  مشخص  در  پژوهشگر  آنکه 

راهبرد   .]29[ دهد  خرج  به  خالقیت  می تواند  بهتر  راه کارها 

گردآوری  به منظور  کیفی  پژوهش  بخش  در  استفاده  مورد 

کتابخانه ای  مطالعات  با  همراه  مشارکتی  مشاهده  داده ها، 

کتابخانه ای،  بر مطالعات  واقع محقق عالوه  بوده است. در 

از شرکت ها  بررسی هر یک  به  زمانی چهار ساله  بازه  در یک 

گذار شده از سوی دولت به بخش غیردولتی  و بنگاه های وا

گذاری ها  پرداخت. به این معنی که محقق فرایند هر یک از وا

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

منتخب،  کشورهای  در  شده  انجام  گذاری های  وا فرایند  با 

شرکت ها  کلیه  پژوهش،  آماری  جامعه  است.  کرده  مقایسه 

چارچوب  در  غیردولتی  بخش  به  شده  گذار  وا بنگاه های  و 

-1397( اخیر  سال  چهار  طی  اساسی  قانون   )44( اصل 

از سوی سازمان خصوصی سازی  1394ش/ 2018-2014م( 

انجام شده  گذاری های  وا کل  از  12/1 درصد  که  بوده است 

را شامل می شود. 

کشورهای هدف جهت مطالعه 3-1. نحوه انتخاب 

کشورها جهت بررسی و مقایسه در پژوهش  پروتکل انتخاب 

اخیر، مشتمل بر رعایت هفت محور و الزام به این شرح بود: 

کشورهای موفق در  کشورهای انتخابی باید  - در فهرست 

این  در  باشند.  داشته  حضور  خصوصی سازی  اجرای 

کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه و چک  خصوص، 

انتخاب شدند.

ناموفق  کشورهای  باید  انتخابی  کشورهای  فهرست  در   -

حضور  خصوصی سازی  اجرای  در  شکست خورده  و 

این مبنا  بر  کشورهای لهستان و شیلی  داشته باشند. 

انتخاب شدند.

با  کشورهای  باید  انتخابی  کشورهای  فهرست  در   -

وضعیت اقتصادی مشابه ایران حضور داشته باشند. 

اقتصاد  به  توجه  با  شیلی  کشور  خصوص،  این  در 

طبیعی  و  زیرزمینی  منابع  بر  مبتنی  و  تک محصولی 

انتخاب شد.

- در فهرست کشورهای انتخابی باید کشورهای با وضعیت 

باشند.  داشته  حضور  ایران  اجتماعی  فرهنگی  مشابه 

کشورهای مالزی و ترکیه بر این مبنا انتخاب شدند. 

با  کشورهایی  باید  انتخابی  کشورهای  فهرست  در   -

شرکت های  وضعیت  با  مشابه  دولتی  شرکت های 

بر  ایتالیا  کشور  که  باشند  داشته  حضور  ایران  دولتی 

این مبنا انتخاب شد. 

با  کشورهایی  باید  انتخابی  کشورهای  فهرست  در   -

حضور  خصوصی سازی  در  مشابه  اجرایی  روش های 
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لهستان  کشور  خصوص،  این  در  که  باشند  داشته 

انتخاب شد.

- در فهرست کشورهای انتخابی باید کشورهایی با ساختار 

داشته  حضور  ایران  با  مشابه  خصوصی سازی  حقوقی 

کشور ترکیه انتخاب شد.  که در این خصوص،  باشند 

کشورها در اجرای خصوصی سازی 3-2. محورهای مقایسه 

اجرای  در  کشورها  مقایسه  محورهای  حاضر،  پژوهش  در 

که برای  خصوصی سازی با توجه به اقدامات و فعالیت هایی 

از  پیش  کلی  بخش  دو  به  است،  ضروری  خصوصی سازی 

مورد  شاخص های  شد.  تقسیم  گذاری  وا از  پس  و  گذاری  وا

 )1( از:  است  عبارت  گذاری  وا از  پیش  مرحله  در  بررسی 

اهداف؛ )2( روش ها؛ )3( آماده سازی؛ )4( برنامه ریزی و )5( 

آموزش و فرهنگ سازی. شاخص  مورد بررسی در مرحله پس 

گذاری نیز شاخص آثار و پیامدها بوده است.  از وا

4. تجزیه و تحلیل نتایج و یافته های پژوهش 
و  محورها  همچنین  و  منتخب  کشورهای  به  توجه  با 

شرکت ها  گذاری  وا فرایندهای  شده،  تعیین  شاخص های 

سایر  و  ایران  در  خصوصی  بخش  به  دولتی  بنگاه های  و 

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

گرفته است. اشاره قرار 

وجوه افتراق و اشتراک خصوصی سازی در انگلستان و ایران	 

مقایسه  پیرامون  علمی  مستندات  مطالعه  و  بررسی  نتیجه 

بنگاه های  و  شرکت ها  گذاری  وا و  خصوصی سازی  فرایند 

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

ک به شرح زیر می باشد: اشترا

اهداف  با  انگلستان  در  خصوصی سازی  اهداف:   -

که یکی از مهم ترین و اساسی ترین  مختلفی دنبال شد 

)سرمایه داری  مالکیت  پایه های  »گسترش  آن ها، 

اهداف  با  جهت  این  از  و  است  بوده  مردمی(« 

خصوصی سازی در ایران مشابهت داشته است. 

گذاری شامل  - روش ها: روش های مورد استفاده جهت وا

گذاری سهام  عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، وا

نهایت  در  و  کارکنان  و  مدیران  به  دولتی  بنگاه های 

با  که  است  بوده  خصوصی  بخش  به  دارایی ها  فروش 

است.  داشته  مشابهت  ایران  در  گذاری  وا روش های 

انگلستان  در  بزرگ  شرکت های  سهام  گذاری  وا لیکن 

بازار  طریق  از  سهام  عمومی  عرضه  روش  از  معمواًل 

قابل توجهی  بخش  درحالی که  شد  اقدام  لندن  بورس 

بودن  غیربورسی  به دلیل  ایران  در  بزرگ  شرکت های  از 

و نداشتن شرایط ورود به بازار بورس، یا از طریق مزایده 

ورود  عماًل  که  شد  خواهد  گذار  وا یا  و  گذارشده  وا

سرمایه های خرد به آن، غیرممکن است. 

عرضه  به  اقدام  از  پیش  انگلستان  کشور  آماده سازی:   -

طریق  از  اقتصادی  مؤسسات  و  شرکت ها  سهام 

اقداماتی چون تجدید ساختار مالی، فیزیکی، فناوری 

کاهش  برای  برنامه هایی  تنظیم  بنگاه ها،  مدیریتی  و 

حذف  و  زدایی  مقررات  آزادسازی،  مازاد،  کار  ی  نیرو

قانون گذاری های  گیر،  پا و  دست  مشکالت  و  موانع 

ایجاد  و  و اطالع رسانی وسیع و شفاف  تبلیغات  الزم، 

خصوصی سازی،  انجام  قبال  در  سیاسی  کامل  تعهد 

و  اجتماعی  اقتصادی،  الزم  زمینه های  توانست 

کند  سیاسی را جهت اجرای موفق این سیاست مهیا 

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

الزامات  و  سیاست ها  در  ساختار  )اصالح(  تجدید 

اجرای  قانون  در  مهم  این  لحاظ  همچنین  و  گذاری  وا

کلی اصل )44( قانون اساسی، در مقام  سیاست های 

دولتی  بنگاه های  و  شرکت ها  و  نشد  اجرایی  عمل 

مناسب،  شرایط  شدن  مهیا  و  ساختار  اصالح  بدون 

گذاری شدند.  روانه میز وا

از  ابتدا  انگلستان  در  خصوصی سازی  برنامه ریزی:   -

و  شد  شروع  غیرضروری  خدمات  و  کوچک  صنایع 

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

اقتصادی  بخش های  کلیه  به  خصوصی،  بخش 

که در ایران، عماًل  گسترش یافت. این در حالی است 

و  نشد  انجام  گذاری ها  وا در  خاصی  اولویت بندی 

و   )2( و   )1( سه گانه  گروه های  قالب  در  صرفًا  بنگاه ها 

)3( تقسیم بندی شدند. در انگلستان برای به حداقل 

سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  هزینه های  رساندن 

اجرای خصوصی سازی، به شدت از آزمون و خطا پرهیز 

و هر تصمیم ابتدا آزمایش و سپس به طور همگانی اجرا 

انجام شده  گذاری های  که وا این در حالی است  شد. 

کلی  سیاست های  اجرای  قانون  قالب  در  ایران  در 

دستورالعمل ها،  تدوین  و  اساسی  قانون   )44( اصل 

کاماًل مبتنی بر آزمون و خطا بوده است. 

برای  مناسب  چاره اندیشی  آموزش:  و  فرهنگ سازی   -

و  مشاوران  نظریات  از  استفاده  مردم،  نگرانی های 

کارگران و تضمین  متخصصان، توجه به مسأله بیکاری 

نظارتی،  مکانیسم های  طریق  از  مصرف کنندگان  منافع 

در  انجام شده  گذاری های  وا در  قابل توجه  نکات  از 

انگلستان بود، درحالی که توجه به مسأله بیکاری کارگران 

اصلی ترین  و...،  اجتماعی  سیاسی،  تبعات  به دلیل 

گذاری ها در ایران بوده است.  دغدغه بعد از وا

از  کمتر  در  انگلستان  در  خصوصی سازی  فرایند  آثار:   -

کشور  این  برای  قابل توجهی  نتایج  توانست  سال  ده 

به رغم  که  است  حالی  در  این  باشد  داشته  همراه  به 

از  ایران،  در  خصوصی سازی  از  مدت  همین  گذشت 

گذاری ها به اتمام نرسیده و از سوی دیگر  کل وا یک سو 

اهداف مورد انتظار محقق نشده است. 

وجوه افتراق و اشتراک خصوصی سازی در آلمان و ایران	 

مقایسه  پیرامون  علمی  مستندات  مطالعه  و  بررسی  نتیجه 

بنگاه های  و  شرکت ها  گذاری  وا و  خصوصی سازی  فرایند 

ک به شرح  دولتی در آلمان با ایران، مؤید وجوه افتراق و اشترا

زیر می باشد:

- اهداف: محدود نمودن دامنه فعالیت اقتصادی دولت 

بین  رقابت  زمینه  افزایش  خصوصی سازی،  طریق  از 

تجهیزات،  و  ماشین آالت  کردن  مدرنیزه  شرکت ها، 

از  مولد  سرمایه گذاری های  افزایش  و  اشتغال  حفظ 

گذاری شرکت ها به بخش خصوصی  جمله اهداف وا

قرار دادن قشر متوسط اجتماعی  بود. هدف  آلمان  در 

توان  اصلی  پایه  که  باور  این  با  گذاری  وا برنامه  در 

رقابتی و قدرت ابتکارات، اختراعات و نوآوری اقتصاد 

قشر  به  که  است  شرکتی  هزار  هشتاد  وجود  به خاطر 

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

تسهیالت مالی و اعطای سهام مجانی، حمایت هایی 

به مردمی  توجه  به رغم  ایران  انجام شد؛ درحالی که در 

اجرای  قانون  در  مهم  این  اهداف،  در  اقتصاد  کردن 

مقام  در  همچنین  و   )44( اصل  کلی  سیاست های 

موضوع  عین  حال  در  نگرفت.  قرار  توجه  مورد  عمل 

از  عدالت  سهام  طرح  قالب  در  رایگان  سهام  اعطای 

سوی دولت دنبال شد.

سازمانی  طریق  از  آلمان  در  خصوصی سازی  روش ها:   -

دنبال  بود،  شده  تأسیس   آنشالت  هند  ی  ترو نام  با  که 

به عنوان  خصوصی سازی  سازمان  نیز  ایران  در  شد. 

جهت  این  از  که  شد،  تعریف  گذاری ها  وا امر  متولی 

آلمان  در  خصوصی سازی  دارد.  وجود  شباهت 

ارزان  قیمت  به  دولتی  شرکت های  گذاری  وا به دنبال 

شرکت،  عملیات  ادامه  به  خریدار  تعهد  به  مشروط 

بود؛  جدید  سرمایه گذاری  افزایش  و  اشتغال  حفظ 

گذاری های ایران به  درحالی که این موضوع تقریبًا در وا

ی  ترو واقع  شده است.  و مورد غفلت  فراموشی سپرده 

پیشنهادی  که  می خواست  بالقوه  سرمایه گذار  از  هند 

قیمت  به  ربطی  پیشنهاد  پذیرفتن  اما  دهد،  ارائه 

و  پیشنهاد  درستی  به  بلکه  نداشت  او  پیشنهادی 

سرمایه گذاری های  و  اشتغال  تضمین  در  ی  و اعتبار 

طرفداری  سرمایه گذارانی  از  و  داشت  بنگاه  آینده 
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فعالیت  تداوم  به  معطوف  پیشنهادی  که  می نمود 

از لحاظ قانونی مجاز  ی هند  ارائه دهد. ترو اقتصادی 

ازاین رو بیشتر  به انتخاب روش خصوصی سازی بود و 

لیکن  برد  بهره  مزایده  شیوه  از  کمتر  و  کره  مذا روش  از 

به  مجاز  قانونی  لحاظ  از  گذاری  وا هیأت  ایران،  در 

از  بیشتر  که  است  خصوصی سازی  روش  انتخاب 

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

و  و خارجی  به مدیران داخلی  فروش  برد.  بهره  کره  مذا

روش های  از  مدیران  محدود  تضامنی  مشارکت های 

مدیران  از  گروهی  آن  طی  که  بود  آلمان  در  گذاری  وا

شده  کتی  شرا مدیریت  وارد  هند  ی  ترو و  خصوصی 

در  می شدند.  سهیم  آتی  خصوصی سازی  سود  در  و 

مدیریت  تضامنی،  مشارکت های  در  اصلی  ایده  واقع 

با  خصوصی  بازار  سیستم  سودبری  انگیزه های  تلفیق 

ادبیات  در  که  موضوعی  ]30[؛  بود  عمومی  مالکیت 

مورد  و  نشده  مفهوم سازی  ایران،  خصوصی سازی 

آلمان  در  شرکت ها  گذاری  وا است.  نگرفته  قرار  توجه 

گرچه باهدف تقویت قشر متوسط  به کارکنان و مدیران ا

مالی  تأمین  با دو مشکل  لیکن  دنبال شد،  اجتماعی 

تصریح  به رغم  نیز  ایران  در  بود.  همراه  نیز  مدیریتی  و 

درصد   5 کثر  حدا گذاری،  وا الزامات  در  موضوع  این 

ترجیحی(  )سهام  مدیران  و  به کارکنان  گذاری ها  وا

اموال  بازگرداندن  گرفته  شد.  نظر  در  قانون  قالب  در 

اطمینان  دادن  و  رضایت  جلب  به منظور  مصادره ای 

به بخش خصوصی نیز در آلمان انجام شد لیکن این 

موضوع در ایران انجام نشد.

ارکان  از  یکی  ساختاری  بازسازی  آماده سازی:   -

این  به طوری که  بود.  آلمان  در  خصوصی سازی 

درآمد  کسب  به دنبال  خود  گذاری های  وا در  کشور 

صرفًا  سال،  سه  طی  کسب  شده  درآمدهای  و  نبود 

بیشتر  و  پوشاند  را  انجام شده  هزینه های  درصد   28

هزینه ها نیز عمدتًا در تجدید ساختار شرکت ها صرف 

ایران،  در  گذاری ها  وا اصلی  تمرکز  درحالی که  شد؛ 

درآمدزایی و بدون توجه به آماده سازی بوده است.

و  عجله  بدون  آلمان  در  خصوصی سازی  برنامه ریزی:   -

شرکت های  شد؛  انجام  یجی  تدر به صورت  و  شتاب 

و  عام  سهامی  به  کارگر  هزار  دو  از  بیش  با  بزرگ 

کوچک به سهامی خاص تبدیل شدند تا  شرکت های 

امکان مشارکت بیشتری برای عموم جامعه فراهم آید. 

فرایند  از  بخشی  همواره  شتاب،  و  عجله  درحالی که 

حداقلی  اقدامات  و  است  بوده  ایران  در  گذاری ها  وا

که در  بورس  برای پذیرش شرکت های سهامی عام در 

است،  گرفته  قرار  کید  تأ مورد  نیز  گذاری ها  وا الزامات 

انجام نشد.

آلمان  در  خصوصی سازی  آموزش:  و  فرهنگ سازی   -

برای  اجتماعی  تأمین  سیستم  گسترش  با  همراه 

برای  برنامه ریزی  و  توجه  و  مردم  نگرانی های  کاهش 

بوده  اشتغال  از  ناشی  مشکالت  با  مناسب  برخورد 

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

کلی  سیاست های  اجرای  قانون  در  گذاری  وا هیأت 

در  لیکن  است  شده  لحاظ  اساسی  قانون   )44( اصل 

مقام عمل، هیأت مذکور فاقد سازوکار اجرایی است و 

به دلیل این خأل، سازمان خصوصی سازی نیز تکلیفی 

مذکور  سازمان  نمی داند.  خود  متوجه  را  بابت  این  از 

پنج  به مدت  اشتغال  به حفظ سطح  را  صرفًا خریدار 

که البته بر حسب  گذاری متعهد می کند  سال پس از وا

این  از  خریدار  تخطی  صورت  در  موجود،  مصادیق 

خاصی  کنش  وا خصوصی سازی  سازمان  نیز  موضوع 

نخواهد داشت.

کنترل و نظارت  - آثار: خصوصی سازی در آلمان همراه با 

ادامه  از  اطمینان  برای  شده  گذار  وا بنگاه  رفتار  بر 

در  سرمایه گذاری  و  اشتغال  سطح  حفظ  و  عملیات 

شرایط  بهبود  به  توانست  ازاین رو  و  شد  انجام  آن ها 

مهم  این  گرچه  ا ایران  در  لیکن  شود؛  منجر  اقتصادی 
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گذاری ها ذکر شده و دستورالعمل نظارت  در الزامات وا

مقام  در  اما  شد،  ابالغ  و  تدوین  نیز  گذاری  وا از  پس 

عمل چندان خاصیتی نداشته و نظارت، صرفًا متمرکز 

بوده  گذاری ها  وا از  حاصل  درآمد  و  اقساط  یافت  در بر 

است.

وجوه افتراق و اشتراک خصوصی سازی در فرانسه و ایران	 

مقایسه  پیرامون  علمی  مستندات  مطالعه  و  بررسی  نتیجه 

بنگاه های  و  شرکت ها  گذاری  وا و  خصوصی سازی  فرایند 

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

به شرح زیر می باشد:

فرانسه،  عمومی  خدمات  نظام  اصلی  ویژگی  اهداف:   -

و  خدمات  به  برابر  دسترسی  که  است  برابری  اصل 

می کند  تضمین  را  مصرف کنندگان  ی  مساو برخورد 

اجرای  عدم  برای  قانع کننده ای  دلیل  اینکه  مگر 

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

از  دولت  خروج  و  بازار  نظام  ضعف های  کردن  مرتفع 

اهداف  جمله  از  اقتصادی  فعالیت های  تصدی گری 

از  بخشی  با  که  بود  فرانسه  در  خصوصی سازی  اولیه 

اهداف خصوصی سازی در ایران مشابهت دارد. 

جذب  مزایده،  بورس،  بازار  طریق  از  گذاری  وا روش ها:   -

سرمایه خارجی و.. از جمله روش های خصوصی سازی 

سرمایه گذاری  جذب  روش  به جز  بود.  فرانسه  در 

که سهم بسیار ناچیز در خصوصی سازی ایران  خارجی 

داشت، در سایر روش های خصوصی سازی مشابهت 

وجود داشته است. 

فرانسه،  مجلس  توسط  مصوبه ای  طی  آماده سازی:   -

به  گذاری  وا برای  شده  انتخاب  شرکت های  فهرست 

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

سایر  و  بانک ها  در  خود  منافع  از  درصد   65  ،1991

مؤسسه  همچنین  کند.  گذار  وا را  دولتی  شرکت های 

بهره  بدون  وام های  و  تسهیالت  اعطای  برای  که   FIM

به صنایع ملی شده تشکیل  شده بود، منحل و مبلغ آن 

و متوسط تخصیص  کوچک  و صنایع  بانکی  نظام  به 

یافت. در فرانسه بسیاری از رؤسای شرکت های مشمول 

با  خصوصی سازی  فرایند  تا  شدند  برکنار  گذاری  وا

که  کاری  انجام شود؛  مقاومت مدیران دولتی  حداقل 

در ایران هرگز رخ نداد. همچنین فرانسه درآمد حاصل 

و  آن ها  بدهی  پرداخت  به  را  شرکت ها  سهام  فروش  از 

لیکن  داد.  اختصاص  آن ها  در  جدید  سرمایه گذاری 

در ایران درآمد حاصله به خزانه دولت واریز و در قالب 

کلی اصل )44(  ماده )29( قانون اجرای سیاست های 

که با انحراف قابل  قانون اساسی، هزینه شد؛ موضوعی 

توجه در اجرا همراه بود.

برای  بودجه ای  محدودیت های  فرانسه،  در  برنامه ریزی:   -

واحدهای تولیدی دولتی تعیین شد؛ بسیاری از یارانه ها 

اقتصاد،  ملی  بخش های  به  کمک  میزان  و  کاهش 

محدودیت های  ایران  در  یافت.  کاهش  درصد   17

تولیدی دولتی تعیین نشد و  برای واحدهای  بودجه ای 

گرچه موضوع محدودیت سرمایه گذاری جدید دولت  ا

اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون   )3( ماده  در 

لیکن  شد،  گرفته  نظر  در  آن  ذیل  تبصره های  و   )44(

و عماًل  بوده  متعددی همراه  تغییرات  با  مقام عمل  در 

کشور نشد. در  مانع توسعه سرمایه گذاری های دولتی در 

فرانسه میزان سرمایه گذاری خارجی بین 15 تا 20 درصد 

کارکنان خود  تعیین و 10 درصد سهام عرضه  شده برای 

واحدهای موردنظر اختصاص یافت لیکن در ایران این 

گرفته شد.  میزان در حد 5 درصد در نظر 

- آموزش و فرهنگ سازی: فرانسه در قالب الیحه ای قبل 

گذاری سهام شرکت های دولتی، فهرست  از اقدام به وا

برنامه  و  گذاری  وا برای  انتخاب  شده  شرکت های 

ساختار  اصالح  قیمت ها،  آزادسازی  مقررات زدایی، 

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

گذاری ها در قالب قانون به تصویب  ایران نیز موضوع وا

و  اطالعات  شفاف  جریان  رعایت  عدم  لیکن  رسید، 
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عدم سازماندهی فعالیت های فرهنگی تبلیغاتی برای 

به  منجر  عماًل   ،)44( اصل  کلی  سیاست های  اجرای 

کشور  گذاری های  وا در  نشد.  عمومی  فرهنگ سازی 

سهام  دولت،  کارای  نظارت  و  کنترل  به منظور  فرانسه 

ایران  در  که  موضوعی  شد؛  گرفته  نظر  در  مخصوص 

مورد  پاالیشگاه ها  ازجمله  گذاری ها  وا برخی  در  صرفًا 

که البته آن هم دست خوش تغییرات  گرفت  توجه قرار 

متعددی شد.

بنگاه های  خصوصی سازی  در  فرانسه  موفقیت  آثار:   -

کام، بانک لیون، ایرفرانس طی دو  دولتی از جمله تله 

کشور بخش دیگری از  گذشته، موجب شد تا این  دهه 

گذاری  دارایی های خود را طی چند سال  اخیر جهت وا

کند.  آماده 

وجوه افتراق و اشتراک خصوصی سازی در ایتالیا و ایران	 

مقایسه فرایند خصوصی سازی شرکت ها و بنگاه های دولتی در 

ک به شرح زیر می باشد: ایتالیا با ایران، مؤید وجوه افتراق و اشترا

در  خصوصی سازی  برای  کلی  هدف  چهار  اهداف:   -

ایتالیا تعیین شد: بهبود کارایی سازمانی؛ افزایش میزان 

بین المللی  یج  ترو و  مالی  بازار  گسترش  بازار؛  رقابت 

کاهش  کردن نظام صنعتی و افزایش درآمدهای مالی و 

بدهی عمومی ]34[. اهداف خصوصی سازی در ایران 

صنعتی،  نظام  کردن  بین المللی  یج  ترو هدف  به جز 

اهداف  و  را شامل شده  ایتالیا  در  اهداف مطرح  سایر 

دیگری را نیز مورد توجه قرار داده است. 

فروش  به ترتیب  ایتالیا  در  گذاری  وا روش های  روش ها:   -

از  استفاده  آن  پس  از  و  عمومی(  )مزایده  عمومی 

به  مستقیم  فروش  جمله  از  مختلط  تکنیک های 

کره یا مزایده بود.  سرمایه گذاران بلندمدت از طریق مذا

بورس  بازار  به ترتیب  فروش  اصلی  روش های  ایران  در 

خرد  سرمایه گذاران  ایتالیا،  در  است.  بوده  مزایده  و 

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

بزرگ ترین طبقه سرمایه گذار مزایده های عمومی بودند. 

بازارهای سرمایه بین المللی نیز به طور متوسط یک سوم 

بازنشستگی  صندوق های  کردند.  جذب  را  مزایده ها 

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

بزرگ ترین  ایران،  در  به عکس  کردند.  ایفا  خصوص 

مؤسسات  خصوصی سازی،  در  سرمایه گذاری  طبقه 

صندوق های  جمله  از  شبه دولتی  بنگاه های  و 

نیز  بازنشستگی و... بوده و سرمایه گذاران خرد داخلی 

نیز  بازار سرمایه بین المللی  کمی داشتند.  سهم بسیار 

کشور نداشت.  نقشی در خصوصی سازی های 

زمان  گذشت  با  ایتالیا  در  دولتی  بنگاه های  آماده سازی:   -

و  تولید  کارآمدی  نا منشأ  به  اولیه،  کارآمدی  به رغم  و 

تخصیص نادرست منابع تبدیل شده بودند. به طوری که 

نظام های  شد؛  تحمیل  مدیران  به  غیراقتصادی  اهداف 

کنش  وا و  رفت  میان  از  پایش  ابزارهای  و  مؤثر  انگیزشی 

نسبت به تغییر در تحوالت بازار و فناوری به دلیل فقدان 

کثر این  فشارهای رقابتی در بازارهای امن محل فعالیت ا

بنگاه ها، کند شد ]34[؛ مواردی که در خصوص بنگاه ها 

و شرکت های دولتی ایران نیز قابل مشاهده بوده و از این 

جهت مشابهت وجود دارد. مهم ترین موضوع در مباحث 

در  خصوصی سازی  برای  اولیه  سیاست گذاری های 

پایی مشهود  کشورهای ارو که بسیار بیشتر از سایر  ایتالیا 

دارایی های  فروش  چگونگی  درباره  تصمیم گیری  بود، 

دولت و انتخاب خریداران آن بوده است.

تحت  ابتدا  دولتی  شرکت های  ایتالیا،  در  برنامه ریزی:   -

گرفتند  قرار  صنایع  ساختار  تغییر  مؤسسه  پوشش 

به  شرکت ها  سهام  گذاری  وا به  اقدام  مؤسسه  این  و 

عهده  بر  وظیفه  این  ایران  در  کرد.  خصوصی  بخش 

تفاوت  این  با  شد؛  داده  قرار  خصوصی سازی  سازمان 

اصالح  و  تغییر  راستای  در  اقدامی  مذکور  سازمان  که 

همچنین  نیاورد.  به عمل  دولتی  شرکت های  ساختار 

کوچک و متوسط به بخش  در ایتالیا ابتدا شرکت های 

گذاری سهام شرکت های  گذار شدند و وا خصوصی وا
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بزرگ به سال های بعدتر موکول شد؛ درحالی که این نوع 

گذاری های ایران انجام نشد. برنامه ریزی در وا

- فرهنگ سازی و آموزش: در ایتالیا، تردید سیاست گذاران 

نسبت به تمایل شهروندان به خرید سهام شرکت های 

بورس  اندازه  محدودیت  به خاطر  صرفًا  خصوصی 

و  مالکیت  غیرشفاف  ماهیت  به دلیل  بلکه  نبود 

تحت  ایتالیا  در  شرکت ها  بود.  نیز  شرکت ها  کنترل 

با  که  بودند  هرمی  گروه های  از  کوچکی  هسته  سلطه 

سهامداری متقابل، ادارات به هم وابسته و مناسبات 

گروه ها  از یکدیگر محافظت می کردند. این  غیررسمی 

و  داشته  اختیار  در  را  بورس  کنترل  وسیع  به طور 

سهامداران  حقوق  به  نسبت  که  داده اند  نشان  غالبًا 

سهامداری  زنجیره  طریق  از  هستند.  بی اعتنا  اقلیت 

می کند،  مرتبط  پایین  سطوح  به  را  هرم  باالی  که 

حداقل  با  گروه  به  متعلق  شرکت های  همه  کنترل 

همچنین  می شد.  انجام  شده  سرمایه گذاری  مبلغ 

سهامداری متقابل بین گروهی، پیمان های استراتژیک 

فراهم  گروه ها  تبانی  برای  را  زمینه  و  کرده  تسهیل  را 

فرهنگ  تا  شد  باعث  موضوعات  این   .]35[ می کرد 

در  بود،  مجریان  نظر  مورد  که  آنچنان  خصوصی سازی 

ایتالیا مورد استقبال قرار نگیرد. 

در  دخالت  بر  مبنی  ایتالیا  دولت  دیرینه  سیاست  آثار:   -

امور شرکت ها و استفاده از شرکت های دولتی به عنوان 

کسب حمایت سیاسی،  اهرمی برای ایجاد اشتغال و 

کند خصوصی سازی در دهه 80 در  روند  دلیل اصلی 

مشابهت  ایران  با  خصوص  این  در  که  بود  کشور  این 

دارد. 

افتراق و اشتراک خصوصی سازی در جمهوری چک 	  وجوه 

و ایران

مقایسه فرایند خصوصی سازی شرکت ها و بنگاه های دولتی 

به  ک  اشترا و  افتراق  وجوه  مؤید  ایران،  با  چک  جمهوری  در 

شرح زیر می باشد:

کیفیت  از  اجتناب  بسته،  بازارهای  از  رهایی  اهداف:   -

نظامی  و  سنگین  صنایع  از  تمرکززدایی  کاالها،  پایین 

عرصه  به  چک  ورود  دالیل  جمله  از  بیکاری  رفع  و 

خصوصی سازی بود. 

- روش ها: استرداد اموال به صاحبان قبلی، خصوصی سازی 

دیگر  و  مغازه ها  فروش  )شامل  کوچک  مقیاس  در 

مقیاس  در  خصوصی سازی  و  کوچک(  تجارت های 

کشور  در  خصوصی سازی  روش های  جمله  از  بزرگ 

مقیاس  در  خصوصی سازی  اول  مرحله  در  بود.  چک 

بزرگ، مدیریت شرکت باید طرح پیشنهادی برای نحوه 

جزییات  و  می کرد  ارائه  را  شرکت  آن  خصوصی سازی 

توضیح  را  خصوصی سازی  به  مربوط  مالی  و  عملیاتی 

آن  سهام  از  درصد   60 بر  بالغ   دوم،  مرحله  در  و  می داد 

تسهیل  می شد.  گذار  وا مردم  به  قرضه  اوراق  قالب  در 

گذاری  وا روش های  دیگر  از  نیز  خارجی  سرمایه گذاری 

کشور چک بوده است.  شرکت های دولتی در 

- آماده سازی: شاخصه های اصلی روند خصوصی سازی 

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

سرمایه گذاری  نخبگان،  سطح  در  اجماع  وجود 

اموال  استرداد   .]31[ فساد  کردن  یشه کن  ر و  خارجی 

بسترسازی  در  به سزایی  نقش  نیز  قبلی  صاحبان  به 

روند  در  که  است  حالی  در  این  داشت.  گذاری ها  وا

اجماع  وجود  تعهد،  چون  عواملی  ایران  گذاری های  وا

یشه کن  ر و  خارجی  سرمایه گذاری  نخبگان،  سطح  در 

کردن فساد صورت نپذیرفت.

چک،  کشور  در  بزرگ  گذاری های  وا در  برنامه ریزی:   -

نحوه  برای  پیشنهادی  طرح  باید  شرکت  مدیریت 

جزییات  و  می کرد  ارائه  را  شرکت  آن  خصوصی سازی 

را توضیح  و مالی مربوط به خصوصی سازی  عملیاتی 

اوراق  از  ارزش گذاری، در قالب نوعی  از  می داد و پس 

انتقال  موضوع  این  که  می شد  گذار  وا مردم  به  قرضه 

کرد؛ فرایندی  سهام شرکت ها به مردم عادی را تسهیل 
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ایران  بزرگ  بنگاه های  گذاری  وا با  مشابهتی  هیچ  که 

که این بخش از خصوصی سازی  گفته نماند  ندارد. نا

در چک فاقد زیرساخت های حقوقی و مکانیسم های 

و  داد  رخ  تخلفاتی  علت  همین  به  و  بود  الزم  تشویقی 

کاله برداری شدند. بسیاری قربانی 

سهام  گذاری  وا نحوه  آموزش:  و  فرهنگ سازی   -

قرضه،  اوراق  قالب  در  مردم  به  بزرگ  شرکت های 

سرمایه گذار-  توجهی  قابل  تعداد  تا  شد  موجب 

یجی در بستر  سهامدار ایجاد شده و مردم به صورت تدر

وجود  شوند.  آشنا  آن  با  و  گرفته  قرار  خصوصی سازی 

موضوع  فرهنگ سازی  در  نخبگان  سطح  در  اجماع 

خصوصی سازی بسیار مؤثر بود. 

داخلی  ناخالص  تولید  از  خصوصی  بخش  سهم  آثار:   -

برنامه  اجرای  نتیجه  در  سال  هشت  ظرف  تنها  چک 

و  گروه ها  و  کرد  رشد  درصد   72 خصوصی سازی، 

که پیش از این بر  کمونیست  باندهای وابسته به حزب 

کشیده شدند. مسند قدرت بودند، به حاشیه 

وجوه افتراق و اشتراک خصوصی سازی در لهستان و ایران	 

مقایسه فرایند خصوصی سازی شرکت ها و بنگاه های دولتی 

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

می باشد:

دولتی  بنگاه های  لهستان،  کشور  در  رهبران  اهداف:   -

کار  که متقاضی  کسی  برای هر  که  را مجبور می کردند 

کنند و برای بنگاه های دولتی  پا  است، شغلی دست و

کسی خاتمه دهند. در نتیجه  که به اشتغال  دشوار بود 

کارگران  به کارگیری  برای  چندانی  انگیزه  مدیران، 

کارکنان  درعین حال  نداشتند.  مؤثر  و  کارا  به صورت 

نداشتند.  خود  بهره وری  افزایش  برای  انگیزه ای  نیز 

شغل ها تضمین شده؛ دستمزدها اندک و بخش بزرگی 

توسط  پرداختی  یارانه های  طریق  از  آن ها  مصرف  از 

که خصوصی سازی یک  دولت تأمین می شد و از آنجا 

واحد اقتصادی می توانست تهدیدی بر این اختیارات 

کارگران  مخالفت  مورد  معمواًل  باشد،  حقوق  و 

در  لهستان  هدف  مهم ترین  ازاین رو  می شد.  واقع 

خصوصی سازی، رهایی از شرایط مذکور بود. شرایطی 

کاماًل مشابه وضعیت شرکت ها و بنگاه های دولتی  که 

در ایران در آستانه خصوصی سازی بوده است.

و  استرداد  روش های  لهستان  دولت  روش ها:   -

مدیریت  با  خصوصی سازی  مجدد،  خصوصی سازی 

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

انحالل  طریق  از  خصوصی سازی  و  مستقیم  فروش 

سهام  خرید  روش  با  صرفًا  که  کرد  دنبال  را   ]37[

دارد.  مشابهت  ایران  در  مدیران  و  کارگران  توسط 

عمده ترین  انحالل،  طریق  از  خصوصی سازی  روش 

بود.  لهستان  در  خصوصی سازی  روش   موفق ترین  و 

دارایی های  انحالل،  به  اقدام  با  دولت  روش،  این  در 

بازسازی  با  ارتباطی  که  را  دولتی  بنگاه های  فیزیکی 

آن ها  برابر  در  بنگاه  و  نداشت  آن ها  سازمان  تجدید  و 

نمی توانست سهامی بفروشد را فروخت و به نقد تبدیل 

کرد. این روش علی رغم نامش، منجر به ورشکستگی و 

از هم پاشیدن بنگاه نمی شد. این روش عمومًا باعث 

خصوصی  آنکه  از  پیش  دولتی  بنگاه های  تا  می شد 

این  یابند.  رهایی  خود  بدهی های  چنگ  از  شوند، 

ساختار  )بازسازی(  اصالح  مفهوم  یادی  ز حد  تا  روش 

در  که  می کند  متبادر  ذهن  به  را  گذاری  وا از  پیش 

مجریان  توجه  مورد  قانون،  در  تصریح  علی رغم  ایران 

گذاری ها قرار نگرفت. وا

اجتماعی  ناهنجاری های  لهستان  در  آماده سازی:   -

تردید  ایجاد  باعث  اقتصادی  سریع  تحوالت  از  ناشی 

مقاومت های  ایجاد  و  خصوصی سازی  به  نسبت 

مردم  آغاز،  همان  از  و  شد  آن  برابر  در  جدی 

انتقادآمیز  بسیار  را  اقتصادی  اصالحی  سیاست های 

یابی می کردند. در واقع، آماده سازی بنگاه ها جهت  ارز

نشد  فراهم  لهستان  در  خصوصی  بخش  به  گذاری  وا
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مشابه  خصوص  این  در  ایران  وضعیت  با  تقریبًا  که 

که با  گذاری در لهستان  است. صرفًا در آخرین روش وا

اصالح ساختار بنگاه ها همراه بود، آماده سازی جهت 

گذاری انجام شد.  وا

اقتصادی  اصالحات  مجریان  درحالی که  برنامه ریزی:   -

که تا سال 1994، بیش  کشور لهستان امیدوار بودند  در 

خصوصی  مالکیت  به  دولتی  بنگاه های  از  نیمی  از 

بنگاه ها  از  درصد   28 تنها  سال،  آن  تا  لیکن  درآید 

که نشان دهنده ضعف برنامه ریزی در  خصوصی شدند 

قانون  بر اساس ماده )14(  نیز  ایران  بود. در  گذاری ها  وا

اساسی،  قانون   )44( اصل  کلی  سیاست های  اجرای 

کلیه   1393 سال  پایان  تا  کثر  حدا بود  شده  مقرر 

که این موضوع محقق نشد. گذاری ها خاتمه یابد  وا

اقدام دولت لهستان  آموزش: مهم ترین  و  - فرهنگ سازی 

در فرهنگ سازی و آموزش مردم را می توان در طرح کوپن 

کشورمان  که با سهام عدالت در  سهام دانست؛ طرحی 

سهام  کوپن  لیکن  داشت.  توجهی  قابل  شباهت های 

در لهستان نتوانست به فرهنگ سازی و آموزش جامعه 

کند.  کمک چندانی  برای خصوصی سازی 

- آثار: در لهستان اجرای خصوصی سازی به دلیل ضعف 

به  دولتی  بنگاه های  گذاری  وا در  دولت  ناتوانی  و 

گرایید. همچنین ضعف  کندی  بخش خصوصی، به 

دولت  مالکیت  تحت  واحدهای  کثر  ا مالی  شدید 

جدی  مانعی  به  آن ها  ورشکستگی  به  رو  وضعیت  و 

نیز  ایران  در  که  شد  تبدیل  خصوصی سازی  برای 

نامطلوب  بالقوه  آثار  به دلیل  داد.  رخ  وضعیتی  چنین 

تعهد  علی رغم  و  اشتغال  ی  رو بر  خصوصی سازی 

به  وابستگی شان  حذف  برای  دولتی  بنگاه های 

بیکاری  کردن  محدود  برای  بود  مجبور  دولت  یارانه، 

همچنان  بزرگ،  تولیدکنندگان  سقوط  از  پیشگیری  و 

که  وضعیتی  کند؛  حمایت  کارا  نا بنگاه های  برخی  از 

مشابه بسیاری از بنگاه های دولتی ایران است.

وجوه افتراق و اشتراک خصوصی سازی در شیلی و ایران	 

به طورکلی اقتصاد شیلی، اقتصاد تک  محصولی بوده و از این 

جهت با اقتصاد ایران مشابهت دارد. فرایند خصوصی سازی 

و  آثار  که  هم  از  مجزا  مرحله  دو  در  می توان  نیز  را  شیلی  در 

کرد ]32[. مقایسه فرایند  کاماًل متفاوتی داشت تقسیم  نتایج 

با  شیلی  در  دولتی  بنگاه های  و  شرکت ها  خصوصی سازی 

ک به شرح زیر می باشد: ایران، مؤید وجوه افتراق و اشترا

- اهداف: در مرحله اول خصوصی سازی در شیلی، مهار 

واحدهای  برگرداندن  و  دولت  مالی  بار  کاهش  تورم، 

اهدافی  مهم ترین  خود،  اولیه  صاحبان  به  مصادره ای 

کشور شیلی دنبال نمود  که خصوصی سازی در  بودند 

با  بار مالی دولت  کاهش  که در این بین، صرفًا هدف 

اهداف خصوصی سازی در ایران مشابهت دارد. 

به کارکنان،  سهام  فروش  سهام،  عمومی  عرضه  روش ها:   -

صندوق های  و  بزرگ  سرمایه گذاران  به  سهام  فروش 

برای  که  بودند  روش هایی  جمله  از  بازنشستگی، 

گرفتند  قرار  استفاده  مورد  دولتی  شرکت های  گذاری  وا

در  دارد.  مشابهت  ایران،  در  گذاری  وا روش های  با  که 

قبلی،  صاحبان  به  شده  مصادره  واحدهای  بازگرداندن 

که داشتند و  تی  کل واحدها با همان وضعیت و مشکال

بدون ردوبدل شدن پول، به صاحبان قبلی عودت شدند 

مشکالت  به دلیل  واحدها  این  از  درصد  پنجاه  البته  که 

مالی، مجددًا به دولت شیلی بازگردانده شدند.

بدون  شیلی  در  گذاری ها  وا اول  مرحله  آماده سازی:   -

گرفت.  صورت  شرکت ها  و  بنگاه ها  آماده سازی 

تشان به  ازاین رو عماًل بنگاه های دولتی به همراه مشکال

که نتیجه ای جز شکست  بخش خصوصی منتقل شد 

گذاری ها  وا در  ایران  شرایط  با  شرایط  این  که  نداشت 

کاماًل مشابه است. 

کردن  فراهم  بدون  گذاری ها  وا در  شتاب  برنامه ریزی:   -

و  بزرگ  واحدهای  انتخاب  مناسب؛  فضای  و  محیط 

بازارهای  محدودیت  گذاری؛  وا در  مشکل دار  معمواًل 



 54     شماره 107، خرداد و تیر 1400

فقدان  اقتصاد؛  در  کافی  نقدینگی  فقدان  و  سرمایه 

یابی دقیق توان مالی و مدیریتی خریداران و فقدان  ارز

هدف  تا  شد  موجب  یاری دهنده،  مقررات  و  قوانین 

کارایی در اقتصاد شیلی محقق نشده و ضمن  افزایش 

با  خصوصی سازی  شرکت ها،  برخی  ورشکستگی 

گذاری ها  کاماًل با وضعیت وا که  شکست مواجه شود 

و خصوصی سازی در ایران مشابهت دارد.

-آموزش و فرهنگ سازی: شیلی در اجرای خصوصی سازی، 

و  آموزش  برای  مشخصی  و  مدون  برنامه  عماًل 

فرهنگ سازی نداشت. 

گذاری ها و خصوصی سازی در شیلی  - آثار: مرحله اول وا

و  گذاری  وا جهت  بنگاه ها  آماده سازی  عدم  به دلیل 

به دنبال  منفی  آثار  نامطلوب،  برنامه ریزی  همچنین 

کشور  داشته و منجر به توقف خصوصی سازی در این 

شد.

بهره گیری  با  خصوصی سازی،  دوم  مرحله  در  شیلی  اما 

کشورها در امر خصوصی سازی، اقداماتی  از تجربیات موفق 

به  را  خصوصی سازی  در  موفقیت  که  کرد  برنامه ریزی  را 

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

در  تخصصی  کمیته های  با  همراه  خصوصی سازی  شورای 

قانون گذاری های مناسب، اصالح  زمینه های مختلف؛ )2( 

کارگری، تعدیل  اتحادیه های  و لغو  کار  نظام مالیاتی، قانون 

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

)بازار  اقتصاد  مختلف  بخش های  از  مقررات زدایی  و 

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

پایین سهام و حق استفاده  تسهیالت مالی و قیمت گذاری 

کارآفرینی و  یابی دقیق توان  از صندوق بازنشستگی؛ )5( ارز

به کارگیری  مالیاتی؛ )6(  و سابقه  و مدیریتی خریداران  مالی 

کم بر بازار در بنگاه های دولتی؛ )7( تقویت  انضباط مالی حا

بازار سرمایه از طریق جلب رضایت و به کارگیری سرمایه های 

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

خصوصی سازی  دوم  مرحله  در  شیلی  دولت  گذاری ها.  وا

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

نگرفته  قرار  توجه  مورد  ایران  خصوصی سازی  و  گذاری ها  وا

است. 

وجوه افتراق و اشتراک خصوصی سازی در مالزی و ایران	 

در  دولتی  بنگاه های  و  شرکت ها  خصوصی سازی  فرایند 

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

به شرح زیر می باشد:

کارایی، توجه  کاهش بار مالی دولت، افزایش  - اهداف: 

کارآفرینی و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی  به نقش 

که  اندازه دولت مهم ترین اهدافی بودند  کاهش  و خارجی و 

که به جز هدف  برنامه خصوصی سازی در مالزی دنبال نمود 

خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  و  کارآفرینی  نقش  به  »توجه 

خارجی«، با اهداف خصوصی سازی در ایران شباهت دارد. 

خصوصی سازی  در  استفاده  مورد  روش های  روش ها:   -

بود  عبارت  استفاده  مورد  فراوانی  به ترتیب  مالزی 

گذاری؛  وا و  بهره برداری  ساخت،  دارایی؛  فروش  از: 

مالکیت  ساخت،  سرمایه؛  فروش  مدیریت؛  قرارداد 

و  داخل  مدیران  به  فروش  مشارکت؛  بهره برداری؛  و 

کشور  این  اینکه  به  توجه  با  البته  که  دارایی  اجاره 

بهادار  اوراق  بورس  به ویژه  سرمایه  بازار  حیث  از 

از  یکی  »بورس«  داشت،  قرار  مطلوبی  موقعیت  در 

بود.  کشور  این  در  خصوصی سازی  اساسی  ابزارهای 

خصوصی سازی  در  بورس  ظرفیت های  از  استفاده 

منجر  به بهبود و تقویت سمت تقاضا نسبت به عرضه 

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

و  است  بوده  گذاری  وا روش های  اصلی ترین  مزایده، 

کید سیاست گذار بر قیمت گذاری و استفاده  به رغم تأ

از  درصد   57 حدود  صرفًا  بورس،  ظرفیت های  از 

گذاری ها از طریق بورس انجام شد. وا

از  پیش  اصالحاتی  و  اقدامات  مالزی  در  آماده سازی:   -

نمودن  فراهم  برای  خصوصی سازی  سیاست  اجرای 

زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شد؛ 
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مورد  ایران  خصوصی سازی  در  چندان  که  موضوعی 

توجه قرار نگرفت. 

در  اولویت بندی  بر  مبنی  مالزی  سیاست  برنامه ریزی:   -

که ابتدا شرکت های سودآور  گونه بود  گذاری ها به این  وا

به  مالی  بازسازی  از  و سایر شرکت ها پس  گذار شده  وا

گرچه  ا نیز  ایران  در  شدند.  گذار  وا خصوصی  بخش 

گذار شدند و از این جهت  ابتدا شرکت های سود ده وا

بدون  شرکت ها  سایر  لیکن  دارد،  وجود  مشابهت 

گذاری شدند. بازسازی و اصالح ساختار روانه میز وا

پوته  »بومی  مشارکت  مالزی  در  آموزش:  و  فرهنگ سازی   -

که  گرفت  قرار  توجه  مورد  مالزی(  بومی  کنان  )سا را« 

پروژه های  همه  دارایی  درصد   30 باید  حداقل  آن،  طی 

می گرفت؛  قرار  افراد  این  اختیار  در  خصوصی سازی 

اقتصاد  کردن  مردمی  هدف  با  ایران  در  که  موضوعی 

دنبال شد لیکن در عمل توفیقی نداشت. همچنین در 

شده،  خصوصی  نهادهای  کارایی  افزایش  برای  مالزی 

نسبت به آموزش مدیریت کارکنان، مهارت های کلیدی 

همچنین  و  عمومی  روابط  یابی،  بازار مالی،  امور  در 

گرچه در  که ا آموزش حین خدمت اقدام شد؛ موضوعی 

گذاری های اصل )44( قانون اساسی لحاظ  الزامات وا

شد، لیکن در مقام عمل هیچ گاه به اجرا نرسید. 

- آثار: در مالزی، سازمان های تنظیم مقررات برای حمایت 

تنظیم بخش های خصوصی  و  از منافع مصرف کننده 

می شد  تأسیسات  و  حمل ونقل  شامل  که  شده ای 

به دلیل  سازمان ها  این  البته  که  می نمودند  فعالیت 

عدم تجربه و حمایت قانونی چندان موفق نبودند. این 

در حالی است که فقدان سازمان های تنظیم گر، یکی از 

ایران محسوب می شود.  خألهای خصوصی سازی در 

همچنین برای اینکه پروژه های خصوصی سازی شده 

در مالزی و در بلندمدت بتوانند تداوم داشته و سطح 

نمایند،  تأمین  را  مصرف کنندگان  موردنیاز  خدمات 

عملکرد  یابی  ارز برای  پیوسته  مبنای  نوعی  دولت 

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

الزامات  و  سیاست ها  در  نظارت  موضوع  گرچه  ا ایران 

کید قرار گرفت لیکن در مفاد  گذاری ها مورد توجه و تأ وا

قانون، لحاظ نشد و به سطح دستورالعمل نظارت پس 

کارایی  از  که آن هم در عمل،  گذاری تقلیل یافت  از وا

الزم برخوردار نبود.

وجوه افتراق و اشتراک خصوصی سازی در ترکیه و ایران	 

نفر  میلیون   73 حدود  نظیر  شاخص هایی  با  ترکیه  کشور 

موقعیت  سال،   30 زیر  جمعیت  درصد   60 جمعیت، 

دارای  اجتماعی،  فرهنگی  متغیرهای  سایر  و  جغرافیایی 

و  شرکت ها  خصوصی سازی  است.  ایران  مشابه  موقعیت 

وجوه  مؤید  ایران،  با  مقایسه  در  ترکیه  در  دولتی  بنگاه های 

ک به شرح زیر می باشد: افتراق و اشترا

به  پیوستن  سیاست های  پی  در  ترکیه  دولت  اهداف:   -

کاهش روند نامطلوب  پا و تجارت جهانی،  اتحادیه ارو

ی انسانی در بخش دولتی،  اقتصادی ناشی از تورم نیرو

رفع  دولتی،  مدیریت  در  الزم  مهارت های  نبود  جبران 

که موجب اعمال فشار  مشکالت مالی و بودجه  دولتی 

بر بودجه ملی می شد و همچنین آزادسازی اقتصادی، 

درگیر کردن دولت در وظایف اصلی و بنیادی و کاهش 

کارایی و اثربخشی در  نقش دولت در اقتصاد و افزایش 

کرد.  اقتصاد، خصوصی سازی را آغاز 

متنوع تر  ترکیه  در  خصوصی سازی  روش های  روش ها:   -

گذاری در ایران بوده و پنج روش اجاره؛  از روش های وا

مالکانه  حقوق  ایجاد  عملیاتی؛  حقوق  گذاری  وا

شامل  را  فروش  و  سود  تسهیم  مدل  مالکیت؛  به جای 

از  جزیی  یا  کامل  به صورت  نیز  فروش  روش  می شد. 

بین المللی،  یا  داخلی  عمومی  عرضه  مزایده،  طریق 

فروش بلوک به نهادهای حقیقی یا حقوقی، عرضه های 

بورس  در  فروش  به کارکنان،  فروش  تأخیری،  عمومی 

صندوق های  به  فروش  و  ویژه  یا  استاندارد  روال  به 

سرمایه گذاری اوراق بهادار را شامل می شده است. 
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و  بنگاه ها  آماده سازی  مراحل  ترکیه  آماده سازی:   -

شرکت ها جهت خصوصی سازی را به این ترتیب انجام 

برای  بین المللی  مستقل  حسابداران  تعیین   )1( داد: 

استراتژی  تعیین   )2( شرکت؛  مالی  گزارش های  تهیه 

بانک های  از  توسط یکی  ارزش سهام شرکت  و  فروش 

اداره مشارکت عمومی؛  به عنوان مشاور  سرمایه گذاری 

شرکت  درباره  موردنیاز  اطالعات  ارائه  و  تهیه   )3(

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

به  مربوط  برنامه های  یافت  در  )5( عمومی؛  جراید  در 

شرکت  خرید  متقاضیان  از  اشتغال  و  سرمایه گذاری 

معیارهایی  اساس  بر  خریداران  یابی  ارز  )6( دولتی؛ 

و  میزان  پرداخت،  شرایط  و  پیشنهادی  قیمت  نظیر 

خریدار،  تخصص  کشور،  در  فعالیت  به  تمایل  سابقه 

مورد  شرکت  کارکنان  آموزش  و  اشتغال  سیاست های 

گذاری، برنامه های سرمایه گذاری؛ )7( تأیید تصمیم  وا

موردنظر  شرکت  خصوصی سازی  به  مربوط  نهایی 

برنامه ریزی خصوصی سازی؛ )8(  توسط شورای عالی 

آنچه  با  مراحل  این  مقایسه  خریدار.  با  کره  مذا انجام 

گام های )5(،  در ایران طی شد نشان می دهد حداقل 

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

عهده  بر  ترکیه  در  خصوصی سازی  برنامه ریزی:   -

سازمان  و  خصوصی سازی  عالی  شورای  نهاد  دو 

نهاد  عالی،  شورای  است.  خصوصی سازی 

یاست  ر با  خصوصی سازی  درباره  تصمیم گیرنده 

سازمان  است.  وزیر  چهار  همراه  به  نخست وزیر 

زمان بندی  و  گذاری  وا روش  نیز  خصوصی سازی 

مجری  نهاد  به عنوان  و  می کند  مشخص  را 

گزارش  نخست وزیر  به  مستقیمًا  خصوصی سازی، 

با  حدی  تا  که  درعین حال  ساختار  این  می دهد. 

دارد،  مشابهت  ایران  در  خصوصی سازی  ساختار 

تفاوت هایی نیز دارد. وجود سازمان خصوصی سازی و 

ک است. لیکن  نهاد شورای عالی، از جمله وجوه اشترا

خصوصی سازی  درباره  تصمیم گیری  تمرکز  سطح 

با  آن  یاست  ر و  بوده  باالتر  ایران  به  نسبت  ترکیه  در 

اصلی  تصمیمات  درحالی که  است  نخست وزیر 

یاست  ر با  و  گذاری  وا هیأت  در  ایران  در  گذاری ها  وا

وزیر امور اقتصادی و دارایی اتخاذ می شود.

در  خصوصی سازی  سازمان  آموزش:  و  فرهنگ سازی   -

به  اقدام  جامعه  نیازهای  و  شرایط  به  توجه  با  ترکیه 

هرگونه  از  مسیر  این  در  و  می نمود  خصوصی سازی 

اقدام الزم برای جلوگیری از آسیب های احتمالی وارده 

اقدامات  این  جمله  از  می نمود.  اجتناب  جامعه  بر 

کرد: اولویت دادن به  می توان به موارد به این شرح اشاره 

کاستن  خصوصی سازی بانک های دولتی؛ تالش برای 

خصوصی سازی  از  ناشی  بیکاری  منفی  جنبه های  از 

اشتغال(؛  )تضمین  اجتماعی  تأمین  شبکه  طریق  از 

افزایش  خصوصی سازی؛  اجرای  در  مشارکت  افزایش 

محافظت  خصوصی سازی؛  فعالیت های  شفافیت 

و  رقابتی  ضد  مکانیسم های  برابر  در  آزاد  بازار  از 

محافظت از آثار منفی انحصارهای احتمالی؛ افزایش 

پخش سرمایه در طبقه های مختلف جامعه و تعمیق 

شرکت کنندگان  شمار  افزایش  با  سرمایه  بازارهای 

در  مفقوده  حلقه های  به عنوان  که  مواردی  ]30[؛ 

خصوصی سازی ایران محسوب می شوند.

اجرا،  در  شفافیت  مردمی،  حمایت های  جلب  آثار:   -

از  دولت  قوی  حمایت  و  سیاسی  و  اقتصادی  ثبات 

از  توجهی  قابل  بخش  تحقق  موجب  خصوصی سازی 

اهداف خصوصی سازی در ترکیه شده است. 

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
بررسی و مقایسه اجرای فرایندهای خصوصی سازی در ایران 

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

چک، لهستان و شیلی در شش شاخص اهداف، روش ها، 

برنامه ریزی، آماده سازی، فرهنگ سازی و آموزش و همچنین 
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و  شباهت ها  وجود  مؤید  خصوصی سازی،  پیامدهای  و  آثار 

تفاوت هایی بوده است. 

ایران  در  خصوصی سازی«  »اهداف  مقایسه  و  بررسی 

هشت  اهداف  که  می دهد  نشان  بررسی  مورد  کشورهای  و 

 )1( شامل  ایران  در  خصوصی سازی  برای  شده  تعریف  گانه 

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

در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛ )3( 

کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و  ارتقاء 

انسانی و فناوری؛ )4( افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی؛ 

)5( افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد 

تصدی  در  دولت  مدیریتی  و  مالی  بار  از  کاستن   )6( ملی؛ 

اشتغال  افزایش سطح عمومی  اقتصادی؛ )7(  فعالیت های 

و )8( تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود 

شده  ترسیم  گسترده  و  ایده آل گرایانه  بسیار  خانوارها،  درآمد 

تأمین  جمله  از  اهداف  این  از  بخشی  آنکه  ضمن  است. 

بهبود  پس انداز،  به  مردم  اقشار  تشویق  اجتماعی،  عدالت 

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

که تمرکز  اهداف  خصوصی سازی نیز محقق نشود. در حالی 

کشورهای موفق در خصوصی سازی عمدتًا بر »محدود نمودن 

کردن دولت( و  دامنه فعالیت های اقتصادی دولت )کوچک 

کاهش بار مالی آن«؛ »رقابت پذیری« و »اشتغال« بوده است؛ 

که  اقتصادی  ی موضوعات  قلمرو در  کاماًل ملموس  اهدافی 

می توانند در نتیجه اجرای صحیح خصوصی سازی، محقق 

شوند. بنابراین »هدف گذاری نامناسب« یکی از وجوه افتراق 

کشورهای موفق در اجرای خصوصی سازی بوده  ایران و سایر 

است.

بنگاه های  و  شرکت ها  گذاری«  وا »روش های  مقایسه 

مورد  کشورهای  سایر  و  ایران  در  خصوصی  بخش  به  دولتی 

مطالعه، از یک سو مؤید شباهت  و از سوی دیگر نشان دهنده 

تفاوت هایی بوده است. »استفاده از ظرفیت های بازار بورس 

کره« و  گذاری عمومی سهام از طریق آن«، »مزایده«، »مذا و وا

گذاری سهام به کارکنان و مدیران«، از جمله شباهت های  »وا

کشورها بوده است؛  روش های خصوصی سازی ایران با سایر 

به  شده  مصادره   اموال  و  شرکت ها  بازگرداندن  چند  هر 

برخی  خصوصی سازی  روش های  زمره  در  قبلی،  صاحبان 

اما مهم تر  نپذیرفت.  ایران صورت  در  که  بوده است  کشورها 

و  کیفیت  در  تفاوت  گذاری،  وا روش های  در  شباهت  از 

کره  گرچه مذا گذاری است. برای مثال ا محتوای روش های وا

گذاری در ایران و سایر  به عنوان یکی از روش های مشترک وا

در  آن  پیاده سازی  و سازوکار  اجرا  لیکن  بوده است،  کشورها 

اواًل  به طوری که  است.  بوده  متفاوت  کشورها،  سایر  با  ایران 

ایران به شکل  از ظرفیت این روش در خصوصی سازی های 

گذاری  کشورها، وا حداقلی بهره برده شد. ثانیًا برخالف سایر 

خریدار،  جامع  برنامه  بر  مبتنی  ایران،  در  کره  مذا روش  به 

افزایش  و  اشتغال  حفظ  شرکت،  عملیات  ادامه  به  مشروط 

در  کره  مذا روش  ازاین رو  است.  نبوده  جدید  سرمایه گذاری 

روش  یک  به عنوان  نتوانست  هیچ گاه  ایران،  گذاری های  وا

عدم  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  خصوصی سازی  در  مطمئن 

از خریدار، استاندارد  کامل  تعهد سیاسی دولت به حمایت 

الزم  شفافیت  فقدان  و  گذاری  وا فرایندهای  و  یه ها  رو نبودن 

به  خصوصی سازی  پایین  کیفیت  دالیل  جمله  از  آن ها،  در 

از  استفاده  خصوص  در  است.  بوده  ایران  در  کره  مذا روش 

و  ایران  بین  توجهی  قابل  تفاوت های  نیز  بورس  بازار  ظرفیت 

سایر کشورها در خصوصی سازی شرکت های دولتی مشاهده 

می شود. عدم حضور یا حضور بسیار حداقلی سرمایه گذاران 

سرمایه  گونه  هر  جذب  عماًل  ایران،  بورس  بازار  در  خارجی 

در  نمود؛  منتفی  را  ایران  خصوصی سازی های  در  خارجی 

کشورهای موفق در خصوصی سازی،  که در بسیاری از  حالی 

بازار بورس از طریق جذب سرمایه های خارجی، نقش مهمی 

در  بنابراین  است.  داشته  خصوصی سازی  موفقیت  در 

در  خصوصی سازی  روش های  گرچه  ا گفت  می توان  مجموع 

خصوصی سازی  روش های  با  قالب  و  شکل  لحاظ  به  ایران 

یادی  ز شباهت های  مطالعه،  مورد  کشورهای  سایر  در 

روش های  اجرای  محتوای  و  کیفیت  لیکن  است،  داشته 
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فاصله  و  تفاوت   کشورها،  سایر  با  ایران  در  خصوصی سازی 

قابل توجهی داشته است. 

بنگاه های  و  شرکت ها  »آماده سازی«  شاخص  مقایسه 

مؤید  کشورها،  سایر  و  ایران  در  گذاری  وا جهت  دولتی 

تشریح  در  که  همان طور  است.  توجهی  قابل  تفاوت های 

گرفت،  قرار  اشاره  مورد  کشورها  خصوصی سازی  وضعیت 

در  ضروری  اقدامات  از  وسیعی  طیف  شامل  »آماده سازی« 

که عمومًا با اصطالح بازسازی  گذاری است  مرحله پیش از وا

یا اصالح ساختار شناخته می شود که می تواند طیف وسیعی 

ی  از فعالیت ها و اقدامات را شامل شود؛ از جمله تعدیل نیرو

انسانی مازاد شرکت به منظور چابک سازی آن. به عنوان مثال 

تا  باعث می شود  بعد مالی عمومًا  دیگر، اصالح ساختار در 

چنگ  از  شوند،  خصوصی  آنکه  از  پیش  دولتی  بنگاه های 

رغبت  با  خصوصی  بخش  و  یابند  رهایی  خود  بدهی های 

گام در میدان رقابت نهد. همچنین اصالح ساختار در حوزه 

تعیین  به  نسبت  دولتی  شرکت  تا  می شود  باعث  حقوقی 

ی حقوقی له و علیه خود اقدام نماید و بخش  تکلیف دعاو

حقوقی  ی  دعاو درگیر  شرکت،  در  استقرار  از  پس  خصوصی 

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

کشورهای  همه  که  داد  نشان  کشورها  تجربیات  و  سوابق 

و  بازسازی  به  نسبت  خصوصی سازی،  اجرای  در  موفق 

اقدام  گذاری  وا از  پیش  دولتی  شرکت های  ساختار  اصالح 

در  ناموفق  کشورهای  همه  که  است  حالی  در  این  کرده اند. 

کلیدِی پیش  گام مهم و  خصوصی سازی از جمله ایران، این 

به  توجه  به رغم  ایران  در  نداده اند.  انجام  را  گذاری ها  وا از 

موضوع اصالح ساختار در سیاست ها، الزامات و همچنین 

اساسی،  قانون   )44( اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون 

بنگاه های  و  شرکت ها  و  نشد  اجرایی  عمل  مقام  در  لیکن 

اولیه  شرایط  شدن  مهیا  و  ساختار  اصالح  بدون  دولتی 

گذاری شدند. عالوه بر اصالح ساختار،  مناسب، روانه میز وا

کسب وکار و ایجاد تعهد  مواردی نظیر مقررات زدایی، تسهیل 

کامل سیاسی در قبال خصوصی سازی را نیز می توان از دیگر 

ایران  در  آن ها  وضعیت  که  برشمرد  آماده سازی  مصادیق 

خصوصی سازی،  اجرای  در  موفق  کشورهای  با  مقایسه  در 

نامطلوب و بسیار ضعیف بوده است. 

 مقایسه شاخص »برنامه ریزی« در اجرای خصوصی سازی، 

بوده  کشورها  سایر  و  ایران  بین  توجهی  قابل  تفاوت های  مؤید 

گرفت،  که پیش تر مورد مطالعه قرار  کشورهای موفق  است. در 

خصوصی سازی در قالب یک برنامه مدون که عمدتًا از صنایع 

حصول  با  یج  تدر به  و  شروع  غیرضروری  خدمات  و  کوچک 

بازارهای سرمایه  گسترش  و  کامل جامعه  آمادگی  از  اطمینان 

بخش های  کلیه  به  خصوصی  بخش  بیشتر  کارایی  اثبات  و 

به  برای  ازاین رو  شد.  دنبال  می یافت،  گسترش  اقتصادی 

سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  هزینه های  رساندن  حداقل 

خصوصی سازی، به شدت از آزمون و خطا، پرهیز و هر تصمیم 

همچنین  شد.  اجرا  همگانی  به طور  سپس  و  آزمایش  ابتدا 

یجی و همراه  گذاری ها بدون عجله و شتاب، به صورت تدر وا

اطمینان  برای  شده  گذار  وا بنگاه  رفتار  بر  نظارت  و  کنترل  با 

از ادامه عملیات و حفظ سطح اشتغال و سرمایه گذاری بوده 

که برنامه خصوصی سازی در ایران  است. این در حالی است 

قابل  میزان سهام  و  زمان، درآمد  بر سه شاخص  صرفًا متمرکز 

گذاری بوده است. شاخص زمان از این جهت که پیش بینی  وا

اتمام برسد  به  پایان سال 1393  تا  گذاری ها  فرایند وا کل  شد 

که به معنی  که چنین هدفی عماًل محقق نشد. شاخص درآمد 

عواید حاصل از فروش شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش 

بودجه  قانون  در  درآمدی  ردیف  به صورت  و  بوده  خصوصی 

قابل  سهام  میزان  شاخص  است.  می شده  تعیین  سنواتی 

مجاز  که  دولتی  شرکت  یک  سهام  درصد  به  که  نیز  گذاری  وا

صرف نظر  دارد.  اشاره  بود،  خصوصی  بخش  به  گذاری  وا به 

عملیاتی  و  راهبردی  برنامه  هیچ  اشاره،  مورد  شاخص  سه  از 

لحاظ  به  دولتی  بنگاه های  و  شرکت ها  خصوصی سازی  در 

مشاهده  کشور  در  و..  گذاری  وا تأخر  و  تقدم  گذاری،  وا فرایند 

گذاری، می توان  نمی شود. از این رو برای مثال در یک مرحله وا

کشتارگاه صنعتی، یک پمپ بنزین، یک  عرضه هم زمان یک 
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که  کرد؛ مواردی  قطعه زمین و یک شرکت نساجی را مشاهده 

گذاری های مذکور بدون پشتیبانی یک برنامه  نشان می دهد وا

مشخص، عرضه شده اند. 

مدیریت  انتقال  و  تغییر  با  خصوصی سازی  که  آنجا  از 

آن  گسترده  تبعات  و  خصوصی  بخش  به  دولتی  بخش  از 

همواره  آموزش«  و  »فرهنگ سازی  شاخص  است،  همراه 

در  به طوری که  است.  بوده  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 

موضوعاتی  موفق،  کشورهای  خصوصی سازی  فرایند 

مردم،  نگرانی های  برای  مناسب  چاره اندیشی  همچون 

از نظریات مشاوران و متخصصان، توجه به مسأله  استفاده 

طریق  از  مصرف کنندگان  منافع  تضمین  کارگران،  بیکاری 

آموزش  گذاری ها،  وا شفاف سازی  نظارتی،  مکانیسم های 

قرار  توجه  مورد  و...،  شده  گذار  وا شرکت های  به کارکنان 

گذاری ها  وا فرایند  در  که  است  حالی  در  این  است.  گرفته 

شده،  فراموش  موضوعات  از  یکی  ایران،  خصوصی سازی  و 

که  است  ذکر  به  الزم  است.  بوده  آموزش  و  فرهنگ سازی 

و  تدوین  و  اجرایی  دستگاه های  بین  هماهنگی  ایجاد 

مورد  در  یجی  ترو و  فرهنگ سازی  برنامه های  پیاده سازی 

خصوصی سازی، بر عهده شورای عالی اجرای سیاست های 

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

این خصوص نداشته است. 

در  خصوصی سازی  آن،  اساس  بر  که  شاخصی  آخرین 

شاخص  است،  گرفته  مقایسه  مورد  کشورها  سایر  با  ایران 

پس  مرحله  به  که  شاخصی  است.  بوده  پیامدها«  و  »آثار 

سایر  اجرای  نتیجه  عماًل  و  داشته  اشاره  گذاری ها  وا از 

که  حالی  در  می دهد.  نشان  را  مطالعه  مورد  شاخص های 

آلمان،  کشورهای  در  خصوصی سازی  پیامدهای  و  آثار 

و  مطلوب  کاماًل  ترکیه،  و  مالزی  چک،  فرانسه،  انگلستان، 

آثار  است،  بوده  مجریان  انتظار  مورد  اهداف  تحقق  با  همراه 

و  لهستان  همانند  ایران  در  خصوصی سازی  پیامدهای  و 

شیلی، نامطلوب بوده و اهداف مورد انتظار مجریان را برآورده 

و  بنگاه ها  کارایی  ارتقای  دولت،  مالی  بار  کاهش  نساخت. 

از  شرکت ها  در  مردم  مشارکت  شده،  گذار  وا شرکت های 

افزایش  و  حفظ  سرمایه گذاری،  امکان  شدن  فراهم  طریق 

خصوصی سازی  پیامدهای  و  آثار  جمله  از  اشتغال،  سطح 

کشورهای موفق بوده است.  گذاری بنگاه های دولتی در  و وا

گذار  کاهش و یا توقف فعالیت های شرکت های وا در مقابل، 

شده، عدم سرمایه گذاری جدید در آن ها از سوی خریداران، 

و  حمایت ها  به  مجدد  اتکای  اشتغال،  سطح  کاهش 

و...،  مردم  سرمایه های  جذب  عدم  دولتی،  کمک های 

بوده  ایران  در  خصوصی سازی  پیامدهای  و  آثار  جمله  از 

که خروج خصوصی سازی از مسیر صحیح و  است؛ مواردی 

شکست آن را نشان می دهد. 

پیشنهادها و توصیه های سیاستی

ک در اجرای خصوصی سازی  با توجه به وجوه افتراق و اشترا

قرار  بررسی  مورد  که  مطالعه  مورد  کشورهای  سایر  و  ایران 

ارائه  پیشنهادهایی  و  سیاستی  توصیه های  می توان  گرفت، 

نمود. اهم پیشنهادها به شرح زیر ارائه می باشد:

گذاری های موفق دنیا،  1- با توجه به جایگاه بازار سرمایه در وا

مردمی  سرمایه های  جذب  به منظور  می شود  پیشنهاد 

خصوصی سازی  مالکیت،  عمومی  پایه های  گسترش  و 

با  گذاری  وا فهرست  در  باقیمانده  دولتی  شرکت های 

انجام  آن ها  سهام  عمومی  عرضه  و  سرمایه  بازار  بر  تمرکز 

ورود  و  پذیرش  نیاز است شرایط  این خصوص  در  شود. 

شرکت های غیربورسی به بازار بورس فراهم شود.

گذاری های  انجام شده در ایران  که اغلب وا 2- در شرایطی 

ازاین رو  است،  بوده  درآمدزایی  بر  تمرکز  با  مزایده  روش 

چندان به توان کارآفرینی و مدیریتی خریداران توجه نشده 

است. بر این اساس پیشنهاد می شود به منظور اطمینان 

گذار شده، سوابق و توان  از تداوم تولید و فعالیت بنگاه وا

گیرد.   مدیریتی سرمایه گذاران مورد توجه قرار 

باقیمانده در  اینکه اغلب شرکت های دولتی  به  با توجه   -3

حقوقی،  مالی،  متعدد  مشکالت  از  گذاری،  وا فهرست 
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ی انسانی و... رنج می برند، لذا پیشنهاد  ساختاری، نیرو

و  اصالح  آن ها،  گذاری  وا به  اقدام  از  پیش  می شود 

حالت  ساده ترین  در  شود.  انجام  ساختاری  بازسازی 

بخشی  فرا  هماهنگی  نیازمند  مهم  این  انجام  ممکن، 

خصوصی سازی(؛  )سازمان  کننده  گذار  وا دستگاه  بین 

مادرتخصصی  شرکت  گذاری؛  وا مشمول  دولتی  شرکت 

متبوع و سازمان برنامه و بودجه می باشد. 

آماده سازی،  مرحله  در  اقدامات  مهم ترین  جمله  از   -4

گیر  مقررات زدایی و حذف موانع و مشکالت دست و پا

این  رفع  از  پیش  است.  خدماتی  و  تولیدی  بنگاه های 

موفقیت  بنگاه ها،  بهینه  گذاری  وا فرض  با  حتی  موانع، 

اساس  این  بر  یافت.  نخواهد  تحقق  خصوصی سازی 

پیشنهاد می شود اجرای قوانینی از جمله قانون رفع موانع 

بهبود مستمر محیط  قانون  و همچنین  رقابت پذیر  تولید 

گیرد.  کار قرار  کسب وکار، در دستور 

در  عملیاتی  مدون  برنامه  فقدان  به  توجه  با   -5

می شود  پیشنهاد  دولتی،  بنگاه های  خصوصی سازی 

باقیمانده،  دولتی  بنگاه های  خصوصی سازی  برنامه 

کوچک و خدمات غیرضروری شروع و به  ابتدا از صنایع 

گسترش یابد.  یج به سایر صنایع بزرگ  تدر

ایران  در  خصوصی سازی  افتراق  وجوه  جمله  از   -6

ضعف  و  فرهنگ سازی  عدم  موفق،  کشورهای  و 

بوده  ایران  در  شده  انجام  گذاری های  وا در  اطالع رسانی 

اطالع رسانی  به  نسبت  می شود  پیشنهاد  ازاین رو  است. 

گذاری  وا مراحل  همه  در  گذاری ها  وا شفاف  و  صریح 

الزم  اقدامات  گذاری  وا از  پس  و  حین  پیش،  شامل 

و  شیشه ای  اتاق  در  خصوصی سازی  آید.  عمل  به 

می تواند  مردم،  نگرانی های  برای  مناسب  چاره اندیشی 

ضمن اجماع در سطح نخبگان، به اقناع افکار عمومی 

کند.   کمک  نیز منجر شده و به تحقق این مهم 

به  نسبت  منفی  نگرش  ایجاد  در  مؤثر  عوامل  از  یکی   -7

موفق،  کشورهای  برخالف  ایران  در  خصوصی سازی 

و  شرکت ها  در  کارگران  بیکاری  منفی  جنبه های  بروز 

پیشنهاد  این رو  از  است.  بوده  شده  گذار  وا بنگاه های 

ناشی  بیکاری  منفی  جنبه های  از  کاستن  برای  می شود 

از خصوصی سازی، نسبت به برنامه ریزی و توسعه شبکه 

تأمین اجتماعی اقدام شود.

بخش  به  شده  گذار  وا شرکت  موفق،  کشورهای  همه  در   -8

گذاری، تحت نظارت قرار می گیرد تا  خصوصی پس از وا

صورت  در  یا  و  نشود  منحرف  شده،  برنامه ریزی  مسیر  از 

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

خصوصی سازی های  در  نظارت  که  است  حالی  در 

انجام شده در ایران با تمرکز بر اطمینان از وصول اقساط 

می شود  پیشنهاد  اساس  این  بر  است.  بوده  گذاری  وا

کشور،  یکرد نظارت بر بنگاه های خصوصی سازی شده  رو

در  حرکت  به  کمک  و  شرکت  انحراف  از  جلوگیری  به 
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