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 چکیده
قه   بسته    خصوصي سازي به طور خاص پديده نوظهور دو دههه خخه 

داري و اق صهاد بهازار از ط يه  است کهه کوهورهاي بهابظ ن هام سه  ايه

ساز انهاي جهاني از جمله صندوق بسن المللهي پهوو و بانهه جههاني بها 

هدف رشد و بوسعه اق صادي به کوورهاي جها  سهوم از جملهه کوهور 

اي ا  بجويز ودريافت ه  گونه وام را از ايهن   اکهز  وه وه بهه اجه اي 

اگ چه خصوصي سهازي به اي کوهورهاي بهابظ  ي سازي ک دند.خصوص

اق صاد بازار و ن ام س  ايه داري خثار ثبت به دنباو داش ه است، ولي ب اي 

کوورهاي جها  سوم از جمله ايه ا  چهه قبهز از ان ه چ و چهه بعهد از 

ان ه چ خثهار زيانبهاري بهه دنبههاو داشه ه اسهت، کهه  بهسن نههاهم وني و 

صي سازي به عنوا  ابزار رشد و بوسعه اق صادي بها ناسازگاري بسن خصو

قهانو   44ف هن ي و انتاني و... است دراصز -ساي  ساخ ارهاي اج ماعي

ريزي شهده اسهت. بها ب وه  و با هز اساسي، زي بناي اق صادي کوور پي

قانو  اساسي  ي بوا  اس نباه ک د که اج اي صحسح و  44دراج اي اصز 

زرگ اه رشد و بوسعه اق صادي کوور است که کا ز خ  به  عناي احداث ب

ف هن هي و  -به طبظ  ت لزم رشد و بوسعه سهاي  سهاخ ارهاي اج مهاعي

در  دي ي ي و ساز اني يه سست   اج ماعي سال  اسهت.  -سساسي، اداري

اين   اله به   هوم خصوصي سازي و  زاياي و همچنسن خصوصي سازي 

 اي در اي ا  پ داخ ه 

 :های کلیدیواژه

 موفقیت های جهانی ،  سازیآثار خصوصیروش های خصوصی سازی ، 

 

Abstract: 
Privatization in particular is an emerging phenomenon of 

the last two decades of the twentieth century that 

countries under the capitalist system and market economy 

through the international organizations, including the 

International Monetary Fund and the World Bank with the 

aim of economic growth and development to third world 

countries, including Iran. They made any loans from these 

centers conditional on privatization. Although 

privatization has had positive effects for market economy 

countries and the capitalist system, it has had detrimental 

effects for third world countries, including Iran, both 

before and after the revolution, indicating heterogeneity 

and incompatibility between privatization. As a tool for 

economic growth and development with other socio-

cultural and human structures, etc. In principle 44 of the 

constitution, the economic infrastructure of the country 

has been laid. By thinking and reflecting on the 

implementation of Article 44 of the Constitution, it can be 

inferred that its correct and complete implementation 

means the construction of a highway for economic growth 

and development of the country, which naturally requires 

the growth and development of other socio-cultural, 

political, administrative-managerial and organizational 

structures. The social system is healthy. In this article, we 

discuss the concept of privatization and its benefits, as 

well as privatization in Iran 
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 خصوصی سازی و موفقیت های جهانی بررسی مفاهیم و نظریه های زاده رستم و همکاران:مهدی 

 مقدمه

گرايش کشورهای جهان سوم به خصوصی سازی قبل از آنکه زايیده نیاز واقعی پديدار شده از متن اقتصاادی شاان باشاد، از رشاارهای 
محیطی و تمايل به همگامی با اقتصاد جهانی منتج شده است. اين کشورها از خصوصی سازی، انتظاراتی ازقبیل تغییرمديريت دولتی به 

میمهايش بر اساس نفع شخصی است، جايگزينی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهاداف تاااری و مديريت خصوصی که تص
انگیزه سودآوری، تخصیص منابع مالی به سرمايه گذاری بر مبنای کارايی آنهاا، کااهش ررصاتهای بهاره بارداری از امتیاازا  توسا  

خصوصی سازی در ايران  برای تسريع رشد و توسعه اقتصادی داشتند. نفع، کاهش رساد در اداره شرکتها، گسترش امکانا اشخاص ذی
به بعاد و  1431به عنوان يکی از اصول انقالب سفید معرری شد و روند جديد خصوصی سازی در ايران از سال 140۲-1401درسالهای 

اسالمی ايران آغاز شد و بر اسااس  در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و ررهنگی جمهوری
مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای کارايی رعالیتها، کاهش حام تصدی دولات در رعالیتهاای اقتصاادی و خادماتی 

یامادهای غیرضروری، ايااد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانا  کشوراناام پذيررت. خصوصی ساازی در اياران، دارای نتاايج و پ
مایالدی تثییرگاذاری  13۲3 -1344پس از جنگ جهانی اول و به وياهه پاس از بحاران بازر  اجتماعی و اقتصادی زيادی بوده است.

سیاست های مورد نظر مکتب کالسیک مورد ترديد قرار گررت و لزوم دخالت گساترده تار دولات در اماور اقتصاادی بایش از گذشاته 
يد توسعه اقتصادی الزم بود که دولت های کشورهای در حال توسعه در اماور اقتصاادی دخاالتی احساس شد. بر اساس تئوری های جد

جدی کرده و وظايف سنگین تری را بر عهده گیرند. نتیاه آن شد که در کشورهای در حال توسعه، بسایاری از اماور باه عهاده دولات 
ا توسعه بسیاری يارت. يکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در میالدی بخش دولتی در اين کشوره 01تا  31گذارده شد و طی دهه های 

رعالیت های اقتصادی اين کشورها ايااد بنگاه های اقتصادی تحت مالکیت دولت بود. بدين دلیال در بسایاری از ايان کشاورها، بنگااه 
متعددی نظیر عدم کارايی اقتصاادی، های متعدد با اهداف و وظايف مختلف به وجود آمدند و با سرعت بسیار رشد يارتند لکن مشکال  

تخصیص نامطلوب منابع، زياندهی رراوان اين شرکت ها، رشار بر منابع مالی دولت )و در نتیاه ارزايش کسری بودجه آن(، اعمال نظار 
ه و در گروه های سیاسی در اداره شرکت ها و ... موجب گرديد که اين گونه شرکت ها در حصول اهداف مورد نظر ناامور  عمال کارد

نتیاه عدم کارايی در رعالیت های اقتصادی جامعه گسترش يابد. با آشکار شدن مشکال  ناشی از رعالیت شرکت های دولتی، واگذاری 
اين شرکت ها به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از رعالیت های اقتصادی به عنوان يکی از راه حل های مواجهه باا ايان بحاران 

آنتی تز وقايع و روندهايی است کاه در رعالیات هاای اقتصاادی  1311صوصی سازی بنگاه های دولتی در دهه مطرح گرديد. در واقع خ
رخ داد. پیشگام اجرای سیاست خصوصی سازی بنگاه های دولتی در میان کشاورهای  1301و  1331کشورهای در حال توسعه در دهه 

، ايتالیا و آلمان بیش ترين تالش را در اين زمینه انااام داده اناد. در میاان توسعه يارته انگلستان بود و پس از آن نیز کشورهای ررانسه
کشورهای در حال توسعه نیز برزيل، شیلی و مکزيک در آمريکای التین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سريالنکا، تايلند، سنگاپور در آسیا 

جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی سازی باوده اناد. در و تانزانیا، مصر، الازاير، غنا، مراکش و ساحل عاج در آرريقا از 
به طور حدی مطرح شد که تاکنون با رراز و نشیب هاای بسایار اداماه  1401ايران پس از انقالب مباحث مربوط به خصوصی سازی از 

و چگونگی اجرا و نظار  بر اين موضوع دارد. در اين گزارش به طور مختصر اهداف، روش های واگذاری، نحوه استفاده از درآمد حاصله 
مورد بررسی قرار گررته است. در پايان گزارش رويکردهای ممکن در تدوين قانون خصوصی سازی )ارائه شده توس  بانک جهانی( ذکر 

 گرديده است.
 تعاریف، مفاهیم و اهداف خصوصی سازی

ار و البته به نفع بازار است. اين حرکات اساسااب باا هادف خصوصی سازی يک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و باز
ارزايش کارايی رعالیت اقتصادی صور  می گیرد چرا که به لحاظ تئوريک، خصوصی سازی متکی بر اين انديشه اسات کاه در محای  

 صادی حاصل می شود. بازار و زمانی که شراي  رقابت برقرار است بخش خصوصی به گونه ای عمل می کند که بیش ترين کارايی اقت
اين حرکت از طري  اناام اقداماتی چون تقويت چارچوب نهادی برای اقتصاد بازار )حقوق مالکیت، ساختار سهام شرکت هاا، ابزارهاای 

 حقوقی، نهادهای مالی و ...(، آزادسازی و مقررا  زدايی اقتصادی، توسعه بخش خصوصی و ... اناام می شود.
تعاريف متعددی است که هر يک بخشی از مفهوم ارائه شده باال را در بر مای گیرناد. راياج تارين تعرياف البته خصوصی سازی دارای 

خصوصی سازی به تغییر در مالکیت يک بنگاه دولتی به بخش خصوصی اشاره می کند. در تعريفی ديگر خصوصای ساازی شاامل آزاد 
ر انحصار بنگاه های دولتی بوده و ورود بخش خصوصای باه آن توسا  سازی يا مقررا  زدايی و ورود به رعالیت هايی است که قبالب د

 قوانین و مقرار  مختلف محدود شده است. اما در ماموع می توان خصوصی سازی يک بنگاه دولتی را اين گونه تعريف کرد:
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صلی رعالیات بنگااه، شاراي  خصوصی سازی بنگاه دولتی يعنی، تغییر رضای حاکم بر رعالیت بنگاه به نحوی که در عین حفظ ساختار ا
بازار بر نحوۀ عملکرد به گونه ای مؤیر واقع شود که انگیزه ها و مکانیسم های بخش خصوصی مالک اصالی در تصامیم گیاری هاای 

 اقتصادی بنگاه باشد.
اهداف ذيل را در امر  دولت ها در هر دو گروه کشورهای توسعه يارته يا در حال توسعه )به طور اعم( در چارچوب تعاريف و مفاهیم روق،

 واگذاری رعالیت های اقتصاديشان به بخش خصوصی دنبال می کنند:
 الف( رها کردن بودجه دولت از رشار مالی شرکت های دولتی مانند الزاما  کمک هزينه و الزاما  پرداخت بدهی.

 ب( ارزايش کارايی شرکت های تحت مالکیت دولت.
 رکت مردم در رعالیت های اقتصادیج( گسترش مالکیت در بخش خصوصی و مشا

 د( توسعه بازارهای سرمايه در اقتصاد و هدايت پس اندازهای مردم به سوی رعالیت های تولیدی.
 ها( کاهش درجه رعالیت انحصاری در اقتصاد و ايااد رقابت بیش تر.

نگ لغت دانشاگاهی جدياد وبساتر چاا  در رره 1314واژه خصوصی کردن و خصوصی گرايی برای اولین باردر زبان انگلیسی در سال 
ورسما تصويب شد. از واژه خصوصی کردن، معانی متفاوتی به ذهن خطور می کند. يکی ازطرق تبیین معنی اين واژه، ارتباط دادن آن با 

عماومی، سازی برای راروش دارايیهاای بخاش رعالیتها واقداما  دولت درجهت تامین کاالها و خدما  است. اما کاربرد واژه خصوصی
است، ولی حوزه های مختلف رعالیت را برای آن تشريح کرده اند. از اين رو مفهوم خصوصی سازی گسترش يارته 1311پديده بارز دهه 

 است و چهار رويکرد نسبت به خصوصی سازی وجود دارد:
خت از طري  جرياان ورود سارمايه خصوصی سازی سنتی که عايدا  دولت را از محل رروش دارايیهای دولتی يا برای تعادل پردا -الف

 گذاری خارجی تحت رشار قرار می دهد. 
رساند و خصوصی سازی با سرعت زياد، تغییرا  ناگهانی و برخوردهای اجتماعی ناشی از برنامه اصالحا  اقتصادی را به حداقل می -ب

 سلب مالکیت را از دولت دنبال می کند.
د به سرعت مالکیت هزاران موسسه دولتی را در مقیااس بازر  و متوسا  باه مالکاان کنتغییر شکل مالکیت جمعی، که سعی می -ج

 خصوصی واگذار کند و انتقال دهد.
 خصوصاای سااازی داخلاای کااه کنتاارل موسسااا  دولتاای را بااه گروههااای داخلاای ماننااد مااديريت و کااارگران واگااذار ماای کنااد. -د

توانند تابع خش خصوصی نیست، بدين علت که سیاستهای برگزيده نمیخصوصی سازی، هرگزموضوع ساده انتقال دارايیهای دولتی به ب
بازارباشند، ولی آزادی ورود و خروج از بازار را رراهم می کنند. بنابراين دولتها بارای خصوصای ساازی مشاوقهايی باه کاار بارده اناد و 

ن خصوصی سازی را باه صاورتهای زيار تعرياف محدوديتهايی هم وضع کرده اند تا ازعهده ضرورتهای سیاسی برآيند. ازاين رو می توا
 کرد:
 خصوصی سازی به صور  چرخش مديريتها از سیستم دولتی به خصوصی در بخشهای عمده ای از صنايع تعريف می شود. -الف
خصوصی سازی شرکتهای دولتی، يعنی تغییر رضای حاکم بر رعالیت شرکت با حفظ بارت اصلی رعالیت، باه گوناه ای کاه رضاای  -ب
ها و مکانیسم های بخش خصوصی مالک تصمیم گیری قرار کور تغییر يابد وشراي  بازار بر نحوه کارکرد شرکت تاییر گذارد تا انگیزهمذ

 گیرند. 
خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظايف و تسهیال  خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسای  -ج

 نسبت به اناام چنین انتقالی اقدام می کند. و در صور  تشخیص و اقتضا 
با نگريستن به مفهوم خصوصی سازی در کل، متوجه می شويم که دو اصل درآن مستتر است: اول تغییر مالکیات و دوم باه کاارگیری 

. پس اين ساوال نیروهای بازار. بنابراين زيربنای انديشه خصوصی سازی ، ذهنیت متفاو  پیرامون نحوه تخصیص منابع در جامعه است
مطرح است که چه کسی پیرامون اولويت تخصیص منابع در جامعه تصمیم می گیرد و چه کسی تعیین می کناد کاه مناابع باه سامت 

در کشورهای جهان سوم اين بود کاه باه  1301-1331رعالیتی خاص سوق داده شود و از رعالیت ديگر دور شود. ذهنیت حاکم در دهه 
حضور مسل  دولت در صحنه تولید امری الزم و ضروری است. نمود چنین طرز تفکاری، تشاکیل تعاداد زياادی علت نارسايیهای بازار، 

شرکت دولتی و حرکت سهم عمده ای از منابع جامعه به سمت چنین شرکتهايی بود. بادين ترتیاب عناان تخصایص مناابع باه دسات 
  بازار، حرکت منابع جامعه را تعیین می کردند. خصوصی سازی در کنه ها و بوروکرا  ها ارتاد که از مااری برنامه و نه منطتکنوکرا 

خود چرخشی دراين ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولويتها به دست مکانیزم بازار صحبت می کند و بازارگرا کردن جامع تارين 
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گذارها و سارمايه دارهاا باه جاای ی، سارمايهتعريفی است که می توان از خصوصی سازی بیان کرد. بنابراين کارآررينان بخش خصوص
تکنوکرا  ها و بوروکرا  ها اولويتها را تعیین می کنند و منابع بر اساس عالئم و منط  بازاراز يک رعالیت به رعالیت ديگرهادايت مای 

 کنند. 

 عمل در سازی خصوصی و اطالعات

 و کنناد مای ارزياابی را بنگااه هار پتانسیل سودآوری گذاران هسرماي آن در که است ساده نسبتا ررآيند يک سازی خصوصی تئوری، در

 حاال اين با. شود حداکثر آنها بازدهی که میکنند اداره طوری را اين بنگاهها سپس و کنند می خاب انت سهام خريد برای را بنگاههايی

 .گیرد می قرار تنگنا در آيد می بوجود بازار اقتصاد يک به کمونیسم از انتقال هنگام که دلیل محدوديتهايی به مدل اين عمل در

 از بعضای و خاود دار سارمايه باا همتاهاای تاا هستند آشنا بازار اقتصاد با کمتر اال احتم ساب  کمونیستی کشورهای شهروندان عموما،

 استنباط ( اين133۲برادا، شود.) گذاری سرمايه بد تصمیما  اخذ به منار آنها برای تواند می آشنايی نا اين که اند کرده پیشنهاد مفسرين

 دولات توسا  ديگار اگرچاه خصوصای بخش که بود آور شگفت 1331 سال در مولداوی کشور يک روزنامه سرتیتر مثال،. دارد مبنايی

 سرمايه بدلیل است ممکن جمعیت آلبانی ششم يک که میشود برآورد ( ونیز1331داد.)برد، خواهد ادامه خود رعالیت به شود حمايت نمی

 مورقیات در تواند می اقتصادی آموزش که دهند می نشان هايی مثالچنین (1330شوند.) پرسیوال، ورشکست ها برنامه هرم در یگذار

 .باشد مهم سازی خصوصی

 باا باشند می سهام واگذاری در حال که دولتی بنگاههای خالص ارزش ارزيابی برای ساب  کمونیستی کشورهای شهروندان ماموع، در

 ضعیف عملکرد از حمايت برای عمدی طور به اغلب آن شکل غربی همانند شرکتهايی چنین های ترازنامه. اند مواجه ای ويهه مشکال 

 خصوصای از بعاد را مقامهايشان کردند می آرزو اما بودند شده منصوب مدير عنوان به دوره کمونیستی در که باال طبقه کارمندان دسته

 شافاف طور به هايی شرکت چنین بین ها دارايی تقسیم گذشته اين ( از1330، تیرول 1333ردا،شدند.)ب نمی نگهداشته شود حفظ سازی

 بار سار شارکت ياک از دارايیهاا که باشد مطمئن تواند انتقال نمی دوره طول در بالقوه دار سرمايه يک طوريکه به شود نمی مشخص

 ر طاو باه تقريبا بازار اقتصاد يک به انتقال اين ماموع، (در133۲نالد، خواهند ماند.)بولتن و رو باقی دولت دست در اينکه يا آورد خواهند
 مشکل شهروندان را برای شرکت يک آينده عملکرد برآورد که شد خواهد سبب اقتصاد بخشهای بین در را منابع عظیم مادد يک قطع

 بودند. دسترس در کمونیستی دوره های ترازنامه اگر حتی کند می

مربوط به تبعیض اطالعاتی بین شهروندان عادی و برگزيدگان در دوره کمونیستی مربوط می شود. اطالعا  يک يکی از مسائل نهايی 
کاالی شديد محتاطانه در نظام های کمونیستی می باشد و مقام های دولتی معموالب مقدار عظیمی از اطالعاتی که شهروندان عاادی از 

(. سپس در دوران بعد از کمونیست اطالعا  يک شهروند درمورد بنگاههاای 133۲ 1رد و لیارد،آنها ناآگاه هستند در اختیار دارند. )بالنچا
در دست دولت ابتدائاب تابعی است از ارتباطا  با دولتی که اکنون بد نام شده است. اين مطلب اين را می رساند که گروه شهروندانی کاه 

د تشکیل شده از آن اشخاصی که در جامعه کمترين احتمال را بارای کامیاابی به بهترين صور  قادر به ارزيابی پتانسیل دولت می باشن
 دارند.

هنوز توارقی وسیعی وجود دارد در مورد اينکه سهام در بنگاههای تحت مالکیت دولت بايستی به ماردم کاه ساعی شاان باه اياااد آن 
لبانه ترين خصوصی سازی تلقی می شاوند زيارا هار بنگاهها شده است داده شود. اين برنامه های بزر  خصوصی به عنوان مساوا  ط

(. همچنین دادن مبلغی از مبالغ سرمايه گاذاری شاده باه هار شاهروند در هنگاام 1334، ۲شهروندی از آنها سود می برد )گريم و دوک
امه های خصوصای خصوصی سازی حمايت مردم را برای برنامه ها ارزايش می دهد و توانايی دولت برای خلف وعده کردن در مورد برن

 سازيش کاهش می دهد.
آيا هنگامیکه يک شهروند عادی قادر به ارزيابی عملکرد مالی شرکتهای دولتی در آينده نیستند توزيع بهیناه اجتمااعی در ماورد ساهام 

ی شاراي  پاسا  مالکیت وجود دارد. کارمندان کمونیست قادر به برآورد چنین ارزيابی هايی هستند. شايد تعاب آور باشد که تحت بعض
 اين سوال می تواند مثبت باشد به طور مثال ررض کنید که سهام يک بنگاه دولتی با سه شرط بین شهروندان در حال واگذاری است: 

 بايد به هر شهروند سهمی داده شود. -1
 سود مورد انتظار هر شهروند بايد برابر باشد. -۲

                                                                                                                                                    
1 - Blanchard and Layard  
2 - Grime and Duke  
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ست بايد بین شهروندان برابر باشد و تا حد ممکن کوچک باشد، باا توجاه باه سااير ريسکی )واريانس( که هر شهروند با آن مواجه ا -4
 شراي  ديگر.

تنها يک ماموع از سهام اينها را داراست: تقسیمی که در آن هر شهروند درصد مساوی از هر بنگاه را بدست مای آورد. از ايان گذشاته 
تصدی خصوصی سازی هستند نتوانند کاارايی ماالی بنگاههاای دولتای را چنین تقسیمی می تواند به اناام برسد حتی اگر آنهايی که م

ارزيابی کنند. که اين در کشورهايی که قابلیت تصمیم گیری اقتصادی دولت سوال برانگیز است يک نکته مهم است کاه باياد آن را در 
 نظر داشت.

يک از بنگاههای دولتی بدست آورد هباشد مثالی از خصوصی سازی در مقیاسهای بزر  که در آن هر شهروند يک سهم مساوی در هر 
وجود ندارد. با اين حال تقسیم مساوری سهام يک حالت خاص است از برنامه های خصوصی سازی مبنی بر تضمین است کاه در باین 

ايان برناماه  به جمهوری چک و اسلواکی تازيه شد( به انااام رسااندن. در 1334ژانويه  1ساير کشورها لهستان و چکسلواکی )که در 
های بزر  خصوصی سازی تمام شهروندان مقداری مساوی قدر  خريد بدست آورند که می توانستند با آن سهام بنگاههای دولتای را 

 خريداری کنند، با اين حال اينها و ساير برنامه های خصوصی سازی عظیم بايد با مشکال  مشخصی روبرو باشد.

 دولتی و خصوصیمقایسه ویژگی های رفتاری بنگاه های 
به طور کلی ويهگی های ررتاری بنگاه های رعال در بخش های دولتی و خصوصی را می توان در زمینه های زير باا يکاديگر مقايساه 

 کرد:
 مقایسه ویژگی های رفتاری بنگاه های دولتی و خصوصی -1جدول 

 بنگاه بخش دولتی بنگاه بخش خصوصی ويهگی های ررتاری

 وابستگی کامل يا حداقل زياد به بودجه دولت ی خودمختاری کاملدارا . ررتار مالی1

 مبهم، متعدد و متضاد روشن و مشخص . اهداف تااری۲

به دلیل وجود اهداف اجتماعی تثکید بر آن اندک و  اصلی ترين هدف بنگاه . سودآوری4
 زياندهی بنگاه توجیه می شود.

تحت تثییر عوامل برون زا به ويهه عوامل سیاسای  لوجود استقالل عملیاتی کام . استقالل عملیاتی0
 در تصمیم گیری های عملیاتی

استفاده از معیارهاايی مانناد حاام تولیاد، میازان  . ضواب  ارزيابی عملکرد5
 رروش، هزينه های تولید، قیمت تمام شده

تثکید بر عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمات 
ار نادادن ها، میزان سارمايه گاذاری و مادنظر قار

 کارايی عمومی.

مصون از رقابت به دلیل وجاود قاوانین و مقاررا   مواجه با رقابت شديد رقبای داخلی و خارجی . رقابت پذيری3
 حمايتی

 راههای خصوصی سازی 
 سهام داری )مشارکت( استراتهيک     *

 بواسطه مذاکره يا مزايده  –رروش استراتهيک     *

 راق بهادار بورس او –عرضه عمومی     *

 مالکیت شراکتی کارکنان     *

 دهی و رهبری کنسرسیوم رروش سهام بوسیله مديريت رعلی سازمان    *

 های بنیادی(برون سپاری خدما  )به جز رعالیت    *
  مزایای خصوصی سازی

 کاهش ديون انباشته     *

 جديد مديريت و رنآوری به بخش اصلی )مادر( انتقال ايده    *

 تخصص بهینه و ایربخش منابع     *

 عرضه خدما  بهتر     *

 سود باالتر     *
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 سازیاهداف خصوصی
 سازی عبارتند از:ای از اهداف خصوصیپاره
 . پويا شدن اقتصاد توس  نیروهای بازار1
 . ارزايش کارايی و بازده تولید۲
 . ارزايش کیفیت و تنوع کاالها و خدما 4
 . توسعه بازار سرمايه0
 گسترده شدن مالکیت سهام .5
 . کاهش دخالت دولت در اقتصاد و بازرگانی3
 . ايااد رضا و شراي  رقابت بیشتر در اقتصاد0
 ها. سهیم کردن کارگران در کارخانه1
 کنندگان. ايااد امکانا  و منارع برای مصرف3
 . تغییرا  بنیادين و اساسی در عملکرد صنايع دولتی11
 وری و متمرکز به اقتصاد آزاد. گذر از اقتصاد دست11
 های دولتیهای انباشته شده در برخی بنگاه. کاهش زيان1۲

 سازیآثار خصوصی
تواند از کارايی الزم در اقتصاد برخوردار باشد. اين دو بخش، الزم و ملزوم يکديگرند، اما حیطه دولت يا بخش خصوصی، به تنهايی نمی
تواناد کاارا باشاد کاه باازار رقاابتی و د، بايد دقیقاب مشخص شود. بخش خصوصی، زماانی میوظايف و دامنه عملکرد هر يک در اقتصا

کننده و آماده نهادهای الزم شکل گررته باشد و بخش خصوصی نیز به مفهوم واقعی آن وجود داشته باشد. در اقتصاد، دولت بايد تسهیل
ررتاه نقاش آن در کارهاای لت نبايد بنگاهی تولیدی باشد بلکه ررتهکننده شراي  برای رعالیت بخش خصوصی باشد. به بیانی ديگر، دو

خواهد در مسایر توساعه تولیدی بايد کاهش يابد. ترکیبی از دولت و بخش خصوصی در هر اقتصادی ضروری است. هر کشوری که می
 اقتصادی گام بردارد، بايد از نقش دولت کاسته و به نقش بخش خصوصی اضاره کند.

هاای دولات سازی، کوچک کردن حاام رعالیتترين اهداف خصوصیيکی از مهم حوزه فعالیت بخش دولتی: کاهش اندازه و

ها يا انتقال مالکیت، به بخش خصوصی وگذار کرد. در ماواردی کاه واسطه و از راه رروش دارايیتوان بیهای دولتی را میاست. شرکت
توان ايان وظاايف را باه شایوه پیمانکااری باه بخاش   را برعهده بگیرد میدولت ناگزير است کنترل، هدايت و عرضه کاالها و خدما

 خصوصی واگذار کرد.
کناد. ايان مکاانیزم، در بهباود و گذاران و سهامداران را الزامای میمکانیسم بازار، بازگشت سرمايه به سوی سرمايه افزایش کارایی:

دهاد تاا بارای جاذب و گیری در بخش خصوصی، به مديران اجاازه میمها )کارايی( بسیار مؤیر است. نوع تصمیارتقای کارکرد شرکت
های مناسبی داشته باشند و پايبند مقررا  خشک نباشند و در ماموع، شراي  را برای تخصیص کارگیری نیروهای متخصص، پرداختبه

 های تولید رراهم آورند.و کاهش هزينه
های زير پوشش دولت، دراماد نقادی را باا توجاه باه ها و شرکتايیرروش مستقیم دار های ملی:کاهش کسری بودجه و بدهی

يابد. که ياا برد. کسری بودجه، زمانی کاهش میمد  دولت را از بین میدهد و برخی مشکال  کوتاهمیزان و روش رروش، ارزايش می
 های بلندمد  کاسته شود و يا درامدهای مستمر ارزايش يابند.از هزينه

گماان های دولتای، بیگذاری در شرکتگذاری و سرمايهتصمیما  تولیدی، قیمت ها:و کاهش نابسامانی قیمتها تعدیل یارانه

ها ناگزيرند کاالها و خدما  تولیدی خود های سیاسی، برخی شرکتگیریهای سیاسی هستند. بر پايه همین جهتگیریمتثیر از تصمیم
هايی پنهاان مانناد د با پرداخت يارانه، زيان آنها را جبران کند. همچنین، ممکن است يارانهرا با قیمت پايین و ارزان بفروشند و دولت باي

هاا و های دولتی اعطا شود که باعث نابسامانی قیمتهای گمرکی يا مالیاتی خاص و يا تهیه مواد اولیه و ارزان، به برخی شرکتمعاریت
های راوق ريزی صاور  گیارد، از نابساامانیر با دقت، آگااهی و برناماهسازی اگشود. خصوصیتخصیص نامطلوب و اتالف انرژی می

 کند.جلوگیری می
ترين امتیاز و شاخص برتر نظام بازار است و هر عاملی که باعث کمرنگ شدن رقابات شاود، از کاارايی رقابت، مهم افزایش رقابت:

شاوند. مد  ظاهر نمیر، بايد در نظر داشت که آیار رقابت در کوتاهسازی و پیامدهای رقابت در بازاکاهد. البته در مورد خصوصیبازار می
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ای مشاخص باعاث تخصایص بهیناه مناابع شاده و کاارايی گیرند تا پس از دورهبلکه ایرا  رقابت در چرخه تولید، به آرامی شکل می
 اقتصادی را ارزايش دهد.

ترين ها، يکی از مهمها در سهام کارخانهان و مديران شرکتسهیم کردن کارگران، کارمند ها:ایجاد دلبستگی در کارکنان شرکت

تنها شاود و ناهابزار تقويت روحیه و میل به تولید بیشتر با کیفیت باالست. در اين صاور ، سارمايه در میاان اقشاار زياادی توزياع می
 های شرکت به وجود خواهد آمد.ال و دارايیآيد بلکه احساس مسئولیت بیشتری در نگهداری اموای مثبت در کارگران به وجود میانگیزه

 

  برای خصوصی سازی اثربخش (الزم)شرایط 

 اقتصاد آزاد     *

 مند )در جهت عملیاتی شدن قوانین وضع شده( از سوی تمامی صاحبان سهام وجود يک تعهد نظام    *

 ساختار حقوقی و ایجاد کار و کسب خصوصی
ا از دولت به بخش خصوصی به گونه ای انتقال می دهد کاه نظاار  ماديريت مناساب در يک برنامه مور  خصوصی سازی مالکیت ر

بنگاههای خصوصی شده تضمین شود. با اين وجود، اين بنگاهها معموالب به گونه ای انحصاری عمل خواهند کنند مگر اينکاه از جاناب 
ای دوره کمونیستی وجود داشته باشد چنین رقاابتی نمای ساير بنگاههای بخش خصوصی با رقابت مواجه شوند. اما، مادامیکه محدوديته

تواند ايااد شود. اين محدوديتها از تحريم مالکیت خصوصی زمین تا رشار زياد بر بانکهای بخش خصوصی و نظام های مالیاتی خشن را 
ا نقشی مهام در پیشابرد رقابات در بر می گیرد. حتی کنترلهای قیمتی، که بطور معمول با ايااد کار و کسب خصوصی مرتب  نیستند ام

 دارند.

: ارزيابی و قیمت گذاری بنگاه های دولتی، پرداخت بیمه هاای بیکااری باه قیمت گذاری بنگاه های مشمول خصوصی سازی

کارکنانی که در ایر اجرای سیاست خصوصی سازی شغل خود را از دست می دهند، بازپرداخت يا انتقال بدهی بنگاه به دولت ياا بخاش 
 ی، هزينه های مشاوره ای و تثمین منابع مالی برای واگذاری ترجیحی شرکت ها به گروه های منتخب.خصوص

ضعف بازارهای سرمايه و سهام: عدم وجود بازارهای سرمايه قوی و کارا موجب می شود که اين بازارها قادر باه تساهیل ررايناد انتقاال 
توانايی بانک های داخلی و بخش خصوصی در تثمین مالی هزينه های خريد بنگاه های دولتی به بخش خصوصی نباشد. از طرری عدم 

 بنگاه ها و عدم مشارکت سرمايه گذاران خارجی در بازار سرمايه از ديگر مشکال  تشديد کننده ضعف بازار سرمايه است.

 روش های خصوصی سازی
ی صور  گیرد. هر يک از انواع روش ها در موارد خااص خصوصی سازی بنگاه های دولتی می تواند به شیوه ه و مکانیسم های متفاوت

تاويز می شود و شراي  متفاو  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر يک کشور در تعیین روش خصوصی سازی بسیار مؤیر است. به 
 طور کلی عمده ترين روش های خصوصی سازی بنگاه های دولتی را می توان به صور  زير برشمرد:

 گاه مشمول خصوصی سازی به عموم مردم،عرضه سهام بن 

 ،عرضه سهام بنگاه مشمول خصوصی سازی به گروه های خاص 

 ،رروش دارايی های بنگاه دولتی به ارراد و بنگاه های بخش خصوصی 

 ،تفکیک واحدهای مشمول خصوصی سازی به واحدهای کوچک تر 

 لتی،جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمايه گذاری جديد مورد نیاز بنگاه دو 

 ،رروش بنگاه دولتی به مديران و کارکنان بنگاه 

 .عقد قراردادهای واگذاری مديريت بنگاه يا اجاره دارايی های آن 

 تجارب خصوصی سازی در چند کشور جهان
در اين بخش سعی شده است که به طور مختصر وضعیت و شراي  اقتصاادی، شاکل و نحاوه واگاذاری در زماان اولیاه و شاروع امار 

ازی در چهار کشور انگلستان، ررانسه، شیلی و رومانی ارائه شود. بدين معنا که وضعیت و شراي  در زماان صافر مبناا قارار خصوصی س
 Dailyگررته است. پس از بررسی وضعیت چهار کشور مذکور، در نهايت مورقیت های جهانی خصوصی ساازی بار اسااس گازارش 

Policy Digest .ارائه شده است 

 الف( انگستان
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حزب محارظه کار به رهبری مارگار  تاچر که رهبری و هدايت دولت را نیز در اختیاار داشات اعاالم کارد کاه باياد از  1303سال  در
مالکیت دولتی احتراز شود و در عوض تالش گردد تا پايه مالکیت در جامعه گسترش يابد و اين ايده را مطرح نمود که مالکیت عماومی 

 به معنای مالکیت مردم نیست.
اهداف( خصوصی سازی در انگلستان را به طور کلی می توان به سه گروه تقسیم کرد: اهاداف خزاناه داری، اهاداف کاارايی و اهاداف 

 سیاسی، اين اهداف به اشکال مشخص زير در سخنرانی ها و اطالعیه های دولت انگلستان ارائه گرديده است:
 بهبود کارايی .1
 کاهش وامگیری بخش دولتی .۲

 دولت در تصمیم گیری های بنگاه های اقتصادیکاهش دخالت  .4

 گسترش مالکیت سهام .0

 تشوي  مالکیت کارکنان در سهام بنگاه های اقتصادی .5

 مقابله و جلوگیری از قدر  اتحاديه های کارگری. .3

کاه در آن  نخستین خصوصی سازی ها از سازمان های محلی آغاز شد، به مستثجران خانه های دولتی اجازه داده شد تاا خاناه هاايی را
زندگی می کردند بخزند. دولت نیز محول کردن بخشی از خادما  محلای )مثال تمیاز کاردن خیاباان هاا و جماع آوری زبالاه( را باه 
پیمانکاران خصوصی تشوي  می کرد. قدم بعدی در خصوصی سازی رروش شرکت هايی بود که به تاديد ساختار کمی احتیاج داشتند و 

 BT (Britishامااا نقطااه عطااف رونااد خصوصاای سااازی در اياان کشااور خصوصاای سااازی  اعتباااری هاام نبودنااد.

Telecommunications)  بود که يکی از وقايع منحصر به ررد در تاري  خصوصی سازی در جهاان اسات. ياک تثسیساا  عاام
و تقويات مالکیات گساترده  المنفعه که موقعیت انحصاری داشت کالب به عموم مردم عرضه شد. هدف نیز بیش از ايااد درآمد گسترش

 سهام بود.
 Britishاز میان انبوه شرکت هايی که به بخش خصوصی واگذار شدند می توان از شرکت های رولزرويس، جگوار )ماشاین ساازی(، 

Telecom  ،) ارتباطا  و مخابرا(British Airways  ،)حمل و نقل(Brif-oil  وBritish Petroleum .نام برد )نفت( 
دماتی خصوصی سازی که در بنگاه های اقتصادی دولتی انگلستان و قبل از خصوصی سازی اناام شد بسایار شاايان توجاه اقداما  مق
 است:

 .مسثله مازاد نیروی کار و کاهش آن تا مقدار الزم و چگونگی برخورد با بیکاری کارگران به طور مرتب پیگیری می شد 

 تعدادی از شرکت ها از لحاظ تاديد ساختار شدند. 

 .بسیاری از رعالیت های غیر کلیدی که قابل مازا شدن از رعالیت اصلی بنگاه بود مستقل شدند 

 .دولت سعی کرد که بنگاه های اقتصادی را به عنوان ابزار سیاست های اجتماعی خود به کار نبرد 

 ادسازی صور  گررت. برای مثال قبل همزمان با اصالحا  عملیاتی، مالی، تشکیالتی در بنگاه های اقتصادی، در سطح کالن نیز آز
 ورود بخش خصوصی به بخش ارتباطا  آزاد شد. British Telecomاز رروش و عرضه سهام شرکت 

 از بارزترين وجوه ررايند خصوصی سازی در انگلستان به طور اجمالی می توان موارد ذيل را نام برد:
 سطح خرد( و اقداما  آزاد سازی )در سطح کالن( اناام گررت.اقداما  پیش از خصوصی سازی در سطح بنگاه های اقتصادی ) .1
برای ررع نگرانی های مردم و گروه های ذی نفع، با ايراد سخنرانی ها و مصاحبه ها، اناام سمینارها و ارتبااط مساتقیم و دائام باا  .۲

 سیاستمداران، ژورنالیست ها، بازرگانان و کارگران تالش رراوان شد.

هم، تبلیغا  و اطالع رسانی به مردم از مهم ترين مسائل بود برای اين منظور از پوستر، اعالن های بازر  برای اکثر رروش های م .4
 شهری، مطبوعا  و رسانه ها استفاده شد.

رويه های رروش و تقاضا تسهیل شد. برای مثال مؤسسا  زيادی از قبیل بانک ها و شرکت های ساختمانی تقاضاهای خريد سهام  .0
 دند و گاه حتی برای خريد سهام، وام خريد نیز اعطا می شد.را قبول می کر

 از خدما  تخصصی و مشاوره ای بانک های سرمايه گذاری و غیره استفاده مؤیر می شد. .5

از روش های مختلف بازاريابی برای جلب خريداران استفاده می شد برای نمونه اعطای امتیازا  ترجیحی، تضامین ساود، متشاکل  .3
ی نفع، اعطای ح  تقدم برای خريد سهام، قس  بندی پرداخت مبلغ سهام، اعطای وام، دادن سهام ماانی، تخفیاف کردن گروه های ذ

 و غیره.



  1011دی-، آذر5ره ، شما۲های نوين بازرگانی، دوره رصلنامه علمی نگرش

 

سهام مخصوص )طاليی( برای تضمین منارع ملی به وجود آمد. اين سهام که يکی از ابتکارا  ررايند خصوصی سازی در انگلساتان  .0
صوصی شده تالی پیدا کرد. برای مثال، اين سهم برای جلوگیری از راروش دارايای هاا، بود به صور  يکی از مفاد اساسنامه شرکت خ

انحالل شرکت، جلوگیری از تصاحب آن توس  شرکت های ديگ، جلوگیری از تغییرا  اساسنامه ای مخالف با اهاداف دولات باه کاار 
 ر داشت و پس از آن از اعتبار می ارتاد.گررته شد. البته اين سهم برای مد  زمان محدودی که قابل تمديد هم هست اعتبا

واحدهای دولتی که جنبه انحصاری داشتند مثل بخش ارتباطا  و مخابرا  پس از خصوصی شدن هم کنترل می شدند تاا اهاداف  .1
 سوداگرانه شرکت و منارع مصرف کننده هر دو تثمین شود.

تاربه خصوصی سازی انگلستان بود. بدين صور  که به طور نحوۀ توزيع و سهمیه بندی سهام يکی از وجود بارز و منحصر به ررد  .3
معمول در هر رروش بخشی برای مردم و بخشی برای شرکت های سرمايه گذاران از قبل کنار گذاشته می شد. چاون قبال از راروش 

ونه ای ساهمیه بنادی سهام به مردم، سفارش دريارت می شد. اگر تعداد سفارش از تعداد کل سهام عرضه شده بیش تر بود سهام به گ
 می شد که تا حد ممکن تمام متقاضیان را شامل شود.

درصد سهام يک شرکت  15يک محدوديت کلی بر تعداد کل سهامی که هر نفر می توانست بخرد وجود داشت که معموالب برای هر نفر 
 ت را می توانستند  بخرند. درصد از سهام يک شرک ۲5تا  15بود. خريداران خارجی هم بسته به نوع شرکت حداکثر بین 

دولت را امر رروش سهام به تداوم مالکیت ارراد نیز توجه ويهه داشت به طوری که در رروش بعضی از شرکت های بزر  اگر اراراد  .11
ان برای مد  زمان معینی سهام خود را نمی رروختند سهام جايزه وراداری اهدا می کرد. رلسفه اين کار هم اين بود که وقتای ساهامدار

جديد سهام خود را برای مد  معقولی نگه دارند به تدريج و در طول اين مد  يک نگرش تااری و اقتصادی در اذهاان آن هاا شاکل 
می گیرد و نسبت به عملکرد مؤسسه توجه واقعی از خود نشان می دهند. به همین منظور در زمان انتشار عماومی ساهام، درصادری از 

 داری، برای خود حفظ می کرد.سهام را برای اعطای سهام ورا
اگر چه تاربه خصوصی سازی انگلستان در بسیاری از جها  مور  بوده اما طبعاب کاستی هايی نیز وجود داشته اسات. ايان کاساتی هاا 

 عبارتند از:
یعای باود واحدهايی که به طور نسبی صنايع رقابت پذير بودند از لحاظ خصوصی سازی مور  شدند و در مواردی که انحصاارا  طب .1

 مثل مخابرا ، آب و برق چون رضای رقابتی و يا کنترلی نتوانست کارکرد خصوصی را رراهم آورد نتیاه رضايت بخش نبود.
ررآيند خصوصی سازی بیش از حد گسترده و سريع بود و به خصوص در مواردی که انحصارا  طبیعی بود هنوز کنترل هاا ماؤیر و  .۲

 تثبیت شده نبود.

ام که از طري  اعطای اعتبارا  به کارکنان و همچنین قیمت های پايین ساهام عملای شاد در حقیقات هزيناه مالکیت گسترده سه .4
 هايی را به مردم کشور تحمیل کرد. 

 در بعضی از موارد قیمت سهام پايین ارزيابی شده بود. .0

 ب( فرانسه
بخش خصوصی واگذار کند. اهاداف ايان خصوصای  شرکت دولتی را به 35اعالم شد که دولت در نظر دارد سهام  1313در اوايل سال 

 سازی عبار  بودند از:
 مالکیت گسترده سهام .1
 کاهش بار مالی دولت و ايااد درآمد .۲

 گسترش بازار سهام .4

 ارتقای موقعیت رقابتی صنايع و کارايی آن ها. .0

آمده بود که دولت در نظر دارد تا  دولت شیراک لیست کانديداهای خصوصی سازی را برای تصويب به پارلمان عرضه کرد در اين مصوبه
درصد از سهام خود را در بانک ها و ساير شرکت ها به بخش خصوصی واگذار کند. در ضمن در کنار اين مسثله برناماه  35، 1331سال 

 عمومی دولت برای برداشتن کنترل قیمت ها، ترغیب اشتغال در نزد جوانان و ساعا  انعطاف پذيرتر کاری مطرح شده بود. 

پس از تغییراتی، قانون تصويب شد و در آن تصريح شد، که ده درصد از سهام منتشره بايد  به کارکنان واحاد ماورد  بارزترین وجوه:

درصد تعیین شد. همچنین دولت  ۲1تا  15نظر عرضه شود در ضمن میزان مااز سرمايه گذاری خارجی    در بسیاری از واحدها نیز بین 
 سال يک سهام خصوصی در واحد خصوصی شده نگه دارد که به موجب آن اختیارا  ويهه ای را داراست. 5بايد به مد  حداکثر  
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دولت شیراک عالوه بر تثکید بر خصوصی سازی، سیاست های ديگری را نیز همزمان اجرا می کرد. اين سیاست ها کاهش سوبسیدهای 
درصد کاهش  10عالم کرد میزان کمک به بخش شرکت های دولتی ا 1313بخش دولتی را نشانه می ررت. برای نمونه دولت در سال 

 می يابد يا اين که اعطای وام های بدون بهره را به صنايع دولتی منتفی کرد.
در ضمن تعداد بسیاری از مديران شرکت های دولتی را در جهت بهبود مديريت تغییر داد. يکی از وجوه منحصر به ررد خصوصی سازی 

معروف بودناد « هسته سخت»درصدی از سهام برای رروش خصوصی به گروهی از سرمايه گذران که به اصطالح  در ررانسه اختصاص
درصد از سهام به اين گروه )مثالب يک شرکت سرمايه گذاری ررانسوی يا صندوق بازنشستگی و  11تا  15می باشد. به طور معمول بین 

رصد از سهام برای کارکنان در نظر گررته می شد. يک سهم وياهه بارای دولات غیره( اختصاص می يارت. به طور یابت و خودکار ده د
نگاه داشته می شد و الباقی سهام به عموم عرضه می شد با اين محدوديت که سرمايه گذاران خارجی بسته به نوع شرکت حداکثر باین 

 درصد از سهام را می توانند داشته باشند. ۲1تا  15
زه های مختلفی از جمله بانکداری، بیمه، صنعت، خدما  و ارتباطا  را شامل شد کاه از میاان آن هاا خصوصی سازی در اين کشور حو

، Elf  Aquitaine، گاروه نفتای AGF، شارکت بیماه Societe General, Paribasمی توان از رروش سهام باناک هاای 
 نام برد.  Havasو شرکت تبلیغاتی  CGCTشرکت مخابراتی 

 ج( شیلی
( اين خش رشد چشامیگری 1301 – 1304بنگاه اقتصادی در بخش عمومی وجود داشت. اما در زمان حکومت آلنده ) 03 1301قبل از 

را تشکیل می دادند در دست دولت باود. از  GDPدرصد از  51بنگاه که تقريباب  311اداره حدود  1304کرد به طوری که در پايان سال 
باه قادر   1304و مابقی طی اين مد  ايااد شدند. دولت نظامی که پاس از کودتاای  شرکت را دولت ملی اعالم کرد 451اين میان 

رسید يک برنامه اقتصادی )تثبیت اقتصادی و اصالح ساختاری( را آغاز کرد. آزادسازی تاار  خارجی باه میازان گساترده ای باه اجارا 
 131۲تثبیت شده به صور  خزنده به طور صاريح از ساال درآمد، تعرره ها مرحله به مرحله کاهش يارت، در زمینه سیاست ارزی، نظام 

درصاد کااهش  05ارزش پاول کشاور  1311به کار گررته شد و به طور مرتب نرخ حقیقی ارز کاهش يارت، به طوری که تا پايان دهۀ 
 به بعد رشد چشمگیری داشته باشد. 1313يارت. تعديال  اناام شده باعث شد صادرا  از سال 

 یلی اهداف زير را دنبال می کرد:خصوصی سازی در ش
 کاهش بار مالی خزانه داری و ايااد درآمد .1
 کوچک کردن سازمان های دولتی و کم کردن رعالیت های آن .۲

 ارزايش کارايی .4

 گسترش مالکیت؛ سرمايه داری مردمی و کارگری. .0

 1343)شرکت توسعه دولتی که در سال  Corfoاز اقداما  نهادی به منظور اداره و رهبری خصوصی سازی، ايااد تشکیالتی در درون 
برای پشتیبانی از رعالیت های تولیدی و عهده دار شدن بعضی رعالیت های ملی به وجود آمده بود( بود. اين مؤسسه مسئول نظاار  بار 

 واگذاری واحدهای دولتی بود.

  ده بودند به صاحبان و مالکان در اولین دوران، اکثر شرکت هايی که مصادره ش: 1791 -1791اولین دوره خصوصی سازی

درصد از شرکت ها به صاحبان اصلی برگردانده شد. در اين واگذاری هاا پاولی رد و بادل  35اصلی برگردانده شدند. در عرض دو سال، 
ارات نمی شد و صاحبان اصلی واحدهای خود را به همان شکلی که کار می کردند يعنی با نیروی کار اضاره و سرمايه جاری محدود دري

درصد از آن ها به علت مشکالتی که طی سال های دولتی باودن  51شرکتی که در راز اول خصوصی شد بیش از  ۲53کردند. از میان 
به مشکل مالی برخوردند و تعدادی ورشکست شادند. شارکت  1314برای آن ها به وجود آمده بود و با راحتی هم حل نمی شد در سال 

 ند از لحاظ ارزش اقتصادی و اندازه بزر  ترين شرکت ها بودند.هايی که در اين راز خصوصی شد

  درصد در آن ساهامدار باود  51در اين راز دولت شرکت هايی را که بیش از  :1791 – 1797دومین دوره خصوصی سازی

 Corfoیم از عرضه کرد و به حراج عمومی گذاشت. شرکت های دولتی در اين دوره را می شد با يک پیش پرداخت و ياک وام مساتق
درصد بود خريداری کرد )وام ها در ازای و وییقاه گاررتن دارايای هاای  11تا  1ساله بود و نرخ بهره آن  15تا  1که مد  سر رسید آن 
 شرکت به اين ترتیب خصوصی شدند. 111شرکت اعصا می شد( 

  تی که در واگذاری رازهاای به دلیل اشکاال 1315تا  1311بین سال های  : 1791 – 1791سومین دوره خصوصی سازی

اول و دوم به وجود آمده بود )برای مثال بسیاری از شرکت هايی که در راز اول به صاحبان اصلی برگردانده شده بود چون بدهی کاالن 
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طررای  داشتند و از نظر نیروی انسانی متورم شده بودند. صاحب قبلی نیز نمی توانست مشکال  آن ها را حل کند و ورشکسته شدند. از
شرکت هايی که در راز دوم رروخته شده بودند چون نرخ بهره زياد بود با مشکال  مالی روبه رو شدند و تعدادی از آن ها نیز دوباره باه 

 مالکیت دولت در آمدند(. 
 به بعد دوباره شروع شد. 1315سال متوقف ماند تا اين که از سال  5خصوصی سازی برای مد  
اين دوره توزيع گسترده مالکیت در میان سهامداران کوچک بود. برای نمونه در مورد باناک شایلی و صاندوق  يکی از ويهگی های بارز
 Corfoپس از شناسايی بارز خريداران بالقوه، سهام را مستقیماب در بازار عرضه کارد. دولات از طريا   Corfoبازنشستگی سانتا ماريا، 
درصد پیش پرداخت به سرمايه گذاران اعطا می کرد. امتیازا  تشويقی ديگر نیز برای  5با  ساله و بدون بهره و 15وام هايی با سر رسید 

درصد تخفیف به بدهکارانی که به موقع بدهی خود را بازپرداخت کنند و همین طور  41سرمايه گذاری های مردمی داده می شد، شامل 
 بعضی امتیازا  مالیاتی ديگر.

  طی اين دو سال نیز دولت بقیه شرکت های دولتی را عرضه کرد و رق   : 1791 -1799چهارمین دوره خصوصی سازی

 باقی ماند. Corfoشرکت در اختیار  01تعدادی کم تر از 
 از جمله مشکالتی که اين کشور در امر خصوصی سازی با آن ها برخورد کرد عبارتند از:

ی شده در شیلی و عدم پیش بینی های الزم، هزينه خصوصای با توجه به لزوم زير پوشش گررتن بسیاری از واحدهای قبالب خصوص .1
 سازی با توجه به تبعا  آن بسیار باال بود.

 بازارهای سرمايه به قدر کاری توسعه نیارته بودند و نتوانستند ابزارهای مالی ديگری رراهم آورند. .۲

 ی اتفاق ارتاد.تمام اصالحا  در ساختار بازار و تمامی آزادسازی تاار  پس از شروع خصوصی ساز .4

برنامه سريع تثبیت اقتصادی همزمان با خصوصی سازی اناام شد و در نتیااه کااهش بایش تار تاوان ماالی و اقتصاادی بخاش  .0
 خصوصی داخلی را به همراه آورد.

 د( رومانی
مامی ابعاد زندگی ماردم سال زير سلطه نظام کمونیستی قرار داشته اند و اين امر بر ت 51کشورهای بلوک شرق و از جمله رومانی حدود 

رومانی و نیز بر اقتصاد رومانی تثییری بسزا داشته است. از خصوصیا  اقتصادی اين کشورها کنتارل مالکیات توسا  دولات و اساتفاده 
يکسان مردم از امکانا  عمومی بود. پول در اين کشورها نقش چندانی نداشت و جای آن را کوپن های مخصوصای کاه توسا  دولات 

وزيع می شد پر می کرد. بنابراين در اين کشورها و از جمله در رومانی، قريب به اتفاق مردم در ساطوح يکساان زنادگی قارار منتشر و ت
 داشته و امکان تامیع پول و سرمايه نزد ارراد وجود نداشت.

، تماام 1331ی در ساال خصوصی سازی مؤسسا  دولتی در کشور درومانی نیز مطرح گرديد. بر اساس مصوبه ا 1313در تابستان سال 
نیز قانون مربوطه به خصوصی سازی مؤسسا  دولتی در آن کشاور  1331مؤسسا  دولتی به مؤسسا  بازرگانی تبديل شدند و در سال 

تصويب گرديد. شورای هماهنگی خصوصی سازی و اصالحا  اقتصادی زيرنظر نخست وزير رومانی تشکیل گرديد و در آن کمیتاه ای 
ن وزارتخانه های مختلفی که امر خصوصی سازی به آن ها مربوط می شد به وجود آمد. همچنین جهت همااهنگی جهت هماهنگی میا

به وجود آمدند کاه  POFو  SOFو نظار  بر امر خصوصی سازی مؤسسا  دولتی، دو سازمان )صندوق سرمايه گذاری( تحت عنوان 
صی سازی شفاف شده و رشارهای سیاسی به حداقل ممکان تقلیال تحت کنترل مالس قرار داشتند و اين خود موجب می شد تا خصو

يابد. )ديگر وزارتخانه ها در امر خصوصی سازی دخالتی نداشته و استراتهی های خصوصی سازی به وسیله شورای همااهنگی و کمیتاه 
 بین وزارتخانه ها تنظیم و اعالم می گرديد.(

به مردم منتقل شد. جهت اناام اين امر، برگه هايی به نام برگه هاای  POF درصد از سهام مؤسسا  دولتی رومانی توس  سازمان 41
تثيید مالکیت به شکل اوراق بهادار انتشار يارته است که بدون نام بوده و در وجه حامل بود. در مقابل اين برگه ها سهام بادون دريارات 

لتی در رومانی به صور  ماانی بین مردم تقسیم شاد. از درصد مؤسسا  دو 41هیچ وجهی به دارنده آن منتقل می شد و بدين ترتیب 
قرار داشت که به صور  نقدی واگذار شده يا در حراج رروخته مای  SOFدرصد سهام مؤسسا  دولتی نیز در اختیار سازمان  01سويی 
 شد.

ست. اين مؤسساا  شاامل مؤسسه دولتی کامالب خصوصی شده ا ۲۲تعداد  133۲از زمان تصويب قانون خصوصی سازی تا اواس  سال 
نیاز حادود  1330لغايات  1334صنايع متوس  و بزر  در زمینه های مواد غذايی، الکترونیک و چند شرکت خدماتی بوده اند. طی سال 



 خصوصی سازی و موفقیت های جهانی بررسی مفاهیم و نظریه های زاده رستم و همکاران:مهدی 

شرکت کوچک و متوس  خصوصی شده اند و بسیاری از دارايی های کوچک دولتی نظیر کارگاه ها، دراتر اداری شرکت ها و مغازه  351
صوصی شده اند. به عبار  ديگر خصوصی سازی در رومانی تنها شامل شرکت های صنعتی نمی شود بلکه تمام اموال منقول و ها نیز خ

غیر منقول از قبیل هتل ها و رستوران ها، رروشگاه ها، منازل و زمین های کشاورزی که در زمان حکومت کمونیستی در اختیاار دولات 
 .بوده مشمول طرح خصوصی سازی شده است

  1موفقیت های جهانی خصوصی سازی

 کشور در امر خصوصی سازی شرکت های دولتی اقداماتی به عمل آورده اند. 111. تاکنون بیش از 1
ده درصد تولیاد ناخاالص جهاانی را در اختیاار داشاتند،  1303، مؤسسا  دولتی که در سال ۲111. تا زمان تهیه اين گزارش در سال ۲

 خالص جهان می باشند.درصد از تولید نا 3صاحب 
. تحقی  در اين زمینه نشان داده است که با واگذاری شرکت های دولتی، بهره وری و سودآوری آن ها به گونه ای قابل مالحظه بهتر 4

میلیارد دالر سهام شرکت های دولتی را رروخته  105شده است، کشورهای جهان در سال قبل از راستای خصوصی سازی رقمی معادل 
میلیارد دالر باالترين راروش  10به میزان  ENELدرصد سهام خود در شرکت برق  5/40ه در میان اين کشورها ايتالیا با رروش اند ک

ده میلیارد دالر به درآمد دولات اضااره  Telecomرا داشته است. همچنین در ررانسه طی سال قبل با رروش بخشی از سهام شرکت 
میلیارد دالر سهام از بخش بانکداری، قدم هاای بلنادی در  4تر از ساير کشورهای عضو با عرضه شده است. لهستان در سال قبل رعال 

 اين راستا برداشته است.
 1۲. بر اساس گزارش بانک جهانی، تعداد کشورهای در حال توسعه که سیاست خصوصی سازی را در کشورشان اتخااذ کارده اناد از 0

 145رزايش يارته اند. بر اساس همین اطالعا  طی همین مد  کشورهای در حال توسعه ا 1335کشور در سال  04به  1311کشور در 
میلیاارد دالر در رسس  50میلیارد دالر از دارايی های خود را رروخته اند که کشورهای آمريکای التین و حوزه کارائیب باا رقمای حادود 

 کشورهای در حال توسعه قرار دارند.

 خصوصی سازی در ایران 
به تصويب رساند آغاز گرديد و در قالب آن ادامه  ۲3/۲/1401خصوصی سازی بر اساس تصويبنامه ای که هیث  وزيران در تاري  اجرای 

يارت. اهداف سیاست واگذاری، روش های واگذاری، نحوۀ استفاده از درآمدهای حاصله و نیز پیش بینی چگونگی اجرا و نظار  بر اجارا 
 قرار زير است.در تصويبنامه مورد اشاره به 

 الف( اهداف واگذاری
 ارتقای کارايی رعالیت ها .1
 کاهش حام تصدی دولت در رعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضرور .۲

 ايااد تعادل اقتصادی .4

 استفاده بهینه از امکانا  کشور. .0

 ب( پیش بینی روش های واگذاری
عنوان اولويت روش واگذاری سهام شرکت ها تلقی می شاود و  در متن تصويبنامه آمده است که استفاده از روش های اجرايی بورس به

برای روش های غیر بورسی کمیسیونی که اعضای آن در مصوبه معین شده است روش را معین خواهند کرد. در ايان تصاويبنامه روش 
قیمت های معادل میانگین  درصد از سهام قابل واگذاری به 44عرضه سهام به گروه های خاص نیز مدنظر بوده است به طوری که بايد 

قیمت اسمی و قیمت روز سهام به کارگران و کارمندان واحدهای تولیدی )با اولويت کارگران و کارمندان همان واحد( و مابقی سهام باه 
 قیمت روز به عموم اشخاص )با اولويت کارکنان دولت در صور  تساوی شراي ( عرضه گردد.

 ج( نحوۀ استفاده از درآمدهای حاصله
 تصويبنامه نحوه استفاده از درآمدهای حاصله را به صور  زير تعیین کرده است: 0بند 
 بازپرداخت بدهی ها .1
 بازپرداخت بدهی های گذشته شرکت در چارچوب طرح های عمرانی  .۲
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 تثمین کمبود منابع شرکت های موجود که بر اساس مطالعا  اناام شده قابل واگذاری نیستند. .4

 در دست اجرا جهت رراهم کردن شراي  واگذاری آن ها. اتمام طرح های تولیدی .0

 اجرای طرح های تولیدی مورد نیاز کشور که بخش غیر دولتی برای اناام آن ها آمادگی ندارد. .5

 واريز به خزانه. .3

 موانع و مشکالت خصوصی سازی
 به طور کلی مشکال  موجود در اجرای سیاست خصوصی سازی را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

 . موانع و مشکالت سیاسی خصوصی سازی1

از مخالفان خصوصی سازی اتحاديه های کارگری هستند چرا که خصوصی ساازی در اولاین مرحلاه ممکان اسات موجاب  گروه اول

کاهش میزان اشتغال شود و از طرری اتحاديه های کارگری از قدر  سیاسی تصمیم گیری در بخش خصوصی به اندازه بخاش دولتای 
 نیست. برخوردار

که با اجرای برنامه های خصوصی سازی مخالفت می کنند، نخبگان دولتی و نیروهای درون دستگاه دولت هستند. چرا کاه  گروه دوم

بنگاه های اقتصادی دولتی همیشه طبقه ای از رهبران سیاسی و مديران را به وجود می آورد که مناابع رراوانای چاون مشااغل ساطح 
ت اجتماعی و قدر  زياد تصمیم گیری را در اختیار داشته و اين امکانا  به آن ها اجازه مای دهاد کاه طیاف باالی دولتی، پول، موقعی

 وسیعی از رعالیت ها را کنترل کنند.

 موانع و مشکالت اجرای خصوصی سازی -2

و اداری  : خصوصی سازی مستلزم وجود سطح بااليی از توانايی های مديريتیضعف مدیریت اجرایی سیاست خصوصی سازی

است که اين توانايی ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود ندارد، لذا به دلیل رقدان گروه های قوی مشاوره ای، شرکت های 
 حسابرسی و بانک های سرمايه گذاری به منظور ارائه کمک های مشاوره ای مسائل و مشکال  متعددی در اين زمینه بروز می کند.

 نتیجه گیری
ی در اساسی ترين سطح، يعنی بازتوزيع سهام از دولت به بخش خصوصی کار دشواری است و از طرف ديگر اناام اين کار برای خصوص

حصول به رشد اقتصادی به تنهايی کاری نیست. همچنین اهمیت وجود محرکهای مناسب برای مالاک و مادير ياک بنگااه را در نظار 
ی سرمايه گذاری که به طور خصوصی ايااد می شوند می توانند بهترين راه باشاند تاا ايان گررتیم و به اين نتیاه رسیديم که شرکتها

اطمینان کسب شود که يک خصوصی سازی مشروع، يک خصوصی سازی مؤیر نیز باشد. و سراناام، اهمیت محادوديتهای قاانونی بار 
يک چارچوب قانونی مبتنی بر ايااد و ارزايش رقابات  سر راه ايااد کسب و کار خصوصی را در نظر گررتیم و به اين نتیاه رسیديم که

 برای حصول مورقیت در خصوصی سازی امری حیاتی است.
چه درسهايی می توان از تاربه خصوصی سازی اروپای شرقی به دست آورد و آيا می توان آنها را برای اقتصادهای در حال ظهور مانند 

احی يک برنامه خصوصی سازی باه هماان انادازه نظرياه هاای اقتصاادی کاه بار چین به کار گررت؟ يکی از درسها اين است که طر
خصوصی سازی تثکید می کنند اهمیت دارد. بر خالف خصوصی سازی در غرب که شامل يک بنگاه منفرد است که عملکارد ماالی آن 

وصی همزمان صدها بنگاه کاه در هار توس  حسابرسان مستقل مورد ارزيابی قرار می گیرد، گذار از کمونیسم مشتمل خواهد بود بر خص
يک از آنها حتی اطالعا  مربوط به اساسی ترين ترازنامه ممکن است در دسترس نباشد. عالوه بر اين، يک مالکیات پراکناده در باین 

شاند. ياک راه بسیاری از شهروندان می تواند وضعیتی را ايااد کند که در آن سهامداران قادر به رعالیت مؤیر در نظار  بر ماديريت نبا
برای غلبه بر اين مشکل ايااد شرکتهای هلدينگ است که هر شهروند در آنها می تواند سرمايه گذاری نماياد. بارای مثاال، توجاه باه 

برناماه  1توصیه های اقتصاد دانان در مورد لهستان و هم در مورد چکسلواکی باعث شد که شرکتهای سرمايه گذاری به هساته مرکازی
اين کشورها تبديدل شوند. با اين حال، الزاما  يکسان در اصل شرکتهای سرمايه گذاری منار به کسب اين نتیااه خصوصی سازی در 

نشد که آنها در عمل نیز به مورقیت يکسانی دست يابند. شرکتهای سرمايه گذاری نقش بسیار بزرگای در مورقیات برناماه چکسالواکی 
هستان را خراب کردند. اين تغییرا  نسبتاب کوچک در اجرا می تواند نتايج و عواقب بسایار بازی کردند اما تقريباب برنامه خصوصی سازی ل
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 خصوصی سازی و موفقیت های جهانی بررسی مفاهیم و نظریه های زاده رستم و همکاران:مهدی 

 بزرگی برای خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مانند ايران به همراه داشته باشد.
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