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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

 خالصه مدیریتی

ا مورد شورهبه عنوان یکی از راهکارهای تحول اقتصادی در بسیاری از کشرکت های دولتی،  سازیخصوصی

ورهای جهان پذیرش قرار گرفته است. بر اساس برنامه هایی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کش

د کوچک برای پیشرفت اقتصادی توصیه می کنند، یکی از مهم ترین نکاتی که همواره بر آن تاکید می شو

اهداف بعضا  سازیخصوصیانجام  البته کشورها از ش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است.کردن دولت و افزای

 سازی پا گذاشتند.خصوصی ه عرصهکه با دو هدف متفاوت ب آلمان و آرژانتینکنند همچون متفاوتی را دنبال می

هادی ن آلمان با هدف کاهش بار مالی دولت، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی با تشکیل

را آغاز کرد و در  سازیخصوصیدولتی،  هایکتشربه عنوان متصدی امور واگذاری  «تروی هند»تحت عنوان 

بات شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند که موجب شد اقتصاد آلمان به ث 8500نهایت توانست 

را  سازیخصوصیزایی و پرداخت بدهی های داخلی و خارجی خود آرژانتین اما با هدف درآمدنسبی برسد. 

، میزان دولتی و حمایت های بانک جهانی از طریق پرداخت وام هایشرکتشروع کرد و توانست با واگذاری 

ه اما در ادام قابل توجهی از بدهی های داخلی و خارجی خود را پرداخت کند تا اقتصادش به ثبات نسبی برسد،

 ثبات ایجاد شده پایدار نماند و کشور دچار تورم شدیدی شد. 

ی را هایشرکتی همه توانست هزینهزیاد بر کشور، دولت نمی نیز با شروع جنگ و تحمیل هزینه های در ایران

ی در کشور برعهده بگیرد. در کنار اینکه پس از جنگ و با شروع سازندگکه پس از انقالب ملی شده بودند 

دولتی  هایشرکتهزینه های بسیار دیگری نیز بر دولت تحمیل شده بود که موجب شد دولت تصمیم بگیرد 

 وصی واگذار کند.را به بخش خص

شور در اواخر کدر طول برنامه اول توسعه اقتصادی این گزارش انجام گرفت، ی که برای تهیه اتبر اساس مطالع

کاهش  ،ه بوددولتی در نظر گرفته شد هایشرکتترین هدفی که برای واگذاری مهم 70و اوایل دهه  60دهه 

 ،های خودینهود تا دولت بتواند با کاهش هزب هارکتشبار مالی دولت و همچنین کاهش تصدی دولت بر این 

در  سازیصیخصوبودجه عمومی کشور را افزایش دهد. در نهایت اما دولت در اجرای برنامه های خود در حوزه 

 .برنامه اول توسعه، موفق عمل نکرد

در برنامه دوم توسعه نیز هدف کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت در دستور کار قرار گرفت. در این برنامه 

اما به طور صریح در بخش سیاست های مالی برنامه دوم، سه  ،توجه به بخش خصوصی بیشتر از برنامه اول بود

اصلی هر سه هدف بر کاهش بار مالی دولت و  هدف عمده برای واگذاری ها در نظر گرفته شده بود که تمرکز

برنامه مشخصی برای  ،برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی کشورقانون آمدهای آن بود. بطور کل در افزایش در
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موجب شد هزینه های  مسئلهکه این ها در نظر گرفته نشده بود  سازیخصوصیهزینه کرد منابع حاصل از 

 عمومی کشور و صرف هزینه های جاری دولت شود. حاصل از واگذاری ها وارد بودجه 

ری ها پرداخته ذای به بحث واگبه طور دقیق ترافزایش یافت و  سازیخصوصیدر برنامه سوم توسعه توجه به 

ذاری به عنوان مسئول اصلی واگ سازیخصوصیدولت ملزم به تأسیس سازمان  ،که بر همان اساس شد

اشاره  سازیخصوصیاین برنامه به طور مشخص به هزینه کرد منابع حاصل از  در .گردید دولتی هایشرکت

درصد از آن با  50این برنامه، منابع باید به حسابی در خزانه داری کشور واریز و  19شده بود و مطابق ماده 

ه قرار استفاددرصد دیگر جهت تقویت خزانه کشور مورد  50و موسسات و  هاشرکتاولویت پرداخت بدهی 

 گرفت. می

وجب شد رهبری در پایین بود که م سازیخصوصیی واگذار گردید اما سرعت هایشرکتبرنامه  3در طول این 

به دستگاه های مربوط  هاشرکت سازیخصوصیرا به منظور تسریع در  44سیاست های کلی اصل  1384سال 

ن به رشد اقتصاد شتاب بخشید به مواردی از جمله یسازخصوصیاهداف  ،. مطابق با این سیاست هانمایندابالغ 

های اقتصادی  ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه

م بخش های و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سه

تصادی، افزایش اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقخصوصی و تعاونی در 

 تغییر یافت.  سطح عمومی اشتغال. تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها

بود و تمام  گرفته برنامه ریزی بهتری صورت ،در این سیاست ها نسبت به هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری

شان می دهد اما بررسی آمارها ن ؛منابع از بودجه دولت تفکیک گردیده و محل هزینه کرد آن مشخص شده بود

کسری بودجه  و حجم باالیی از واگذاری ها صرف رفع دیون و تأمین منابع برایدر عمل اتفاق دیگری افتاده 

 .ه استدولت شد
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 قدمهم

دادی از ر تعددر سالیان اخیر به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی در دنیا مطرح بوده و  سازیخصوصی

ره وری کشورهای توسعه یافته موجب مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد، کاهش هزینه های دولت، افزایش به

کسری بودجه  و سود دهی آنان، ایجاد اشتغال در جامعه و افزایش درآمدهای دولت برای رفع هاشرکتنسبی 

 شده است.

ها از منابع  ن مطرح است، هزینه کرد دولتها در جها سازیخصوصییکی از مهم ترین مسائلی که در مورد 

 برخی کشورها حاصل از واگذاری ها است. برخی این هزینه ها را برای کسری بودجه جاری کشور در نظر گرفته،

ظر گرفتن نگاه ننیمه فعال دولتی به کار برده و برخی کشورها بدون در  هایشرکتآن را برای راه اندازی 

 ند. منابع را برای سرمایه گذاری و حفظ اشتغال کشور استفاده کرده ا درآمدی به واگذاری ها، آن

، اما در خصوص داددر دستور قرار  70ها را از اوایل دهه  سازیخصوصیایران هم به تبع سایر کشورها، امر 

 منابع حاصل از واگذاری ها برنامه واحدی نداشته است.

ز ابالغ سیاست های شروع شد اما روند اجرای آن کند بود. پس ا 70واگذاری ها در ایران با اینکه از اوایل دهه 

برای منابع  سرعت واگذاری ها افزایش یافت و 44و در ادامه قانون اجرای سیاست های کلی اصل  44کلی اصل 

اف مانند افزایش یک سری اهد سازیخصوصیحاصل از واگذاری ها هم برنامه ریزی گردید. در کنار اینکه برای 

 یین شد.در آن زمان تع هاشرکتفرینی مردم در اقتصاد، افزایش رشد اقتصاد و افزایش کارایی نقش آ

شخص سال گذشته اما م 20واحد و بنگاه دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در طول  850بررسی واگذاری 

 سازیصوصیخ تحقق نیافته و امروز 44می کند که تقریبا هیچ کدام یک از اهداف تعیین شده در قانون اصل 

دن به چالشی جدی برای کشور مبدل گشته است. از عمده ترین دالیل عدم تحقق این اهداف شفاف نبو

ف گذاری روندهای واگذاری در دولت ها بوده که موجب شده اطالعات جامع و کاملی در خصوص چگونگی و هد

 واگذاری ها در کشور در دسترس نباشد.

نیروی انسانی،  از جمله ورشکستگی بنگاه ها، زیان ده شدن و اخراج و تعدیلبا بروز مشکالت متعدد  به تدریج

در دو  سازیخصوصیمشخص شد. یکی از آسیب های جدی که متوجه  سازیخصوصیناکارآمدی ها در حوزه 

 هارکتشدهه گذشته بوده و موجب انحراف واگذاری ها گردیده است، نگاه درآمدی دولت به واگذاری این 

 است.  ن کسری بودجه خود به بهانه ی کوچک ساختن تصدی گری دولت و کاهش بار مالیاتی بودهجهت تامی

بنگاه های دولتی،  هایواگذاریبه چگونگی هزینه کرد منابع حاصل از  در این پژوهش با نگاهی آسیب شناسانه

پرداخته  هاشرکتازی طبق قانون و چگونگی جایگزینی نگاه درآمدی دولت به واگذاری ها با نگاه کارآمد س

 شده است.

 این گزارش به دنبال پاسخ دادن به سواالت زیر است است:
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 یی مصرف باید در چه محل ها سازیخصوصیدرآمدهای  44ر اساس قانون سیاست های ابالغی اصل ب

 شود؟

  در ایران کدامند؟ سازیخصوصیجدی ترین آسیب های 

  یک از این اهداف محقق شده است؟در ایران چه بوده و کدام  سازیخصوصیاهداف 

  در آلمان و آرژانتین چه بوده است؟ سازیخصوصیاهداف 

  را صرف چه هزینه هایی می کردند؟ سازیخصوصیآلمان و آرژانتین درآمدهای حاصل از  
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 ایرانسازی در خصوصی 

  سازیمفهوم خصوصی -1

ع بازار است. به نف یشتربه دولت و بازار و البته ب نیدجهت تعادل بخش یاقتصاد یاستس یک ،سازیخصوصی

 سازیصیخصو یکبه لحاظ تئور یراز یردگ یصورت م یاقتصاد یها یتفعال ییکارا یشحرکت با هدف افزا ینا

 یبخش خصوص وبرقرار باشد  ملشود که رقابت کا یبر قرار م یبازار زمان یطاست که مح یشهاند ینبر ا یمتک

 حاصل شود. یاقتصاد ییه کاراکند ک یعمل م یطور

و  یتالکشود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، م یاز اقدامات گفته م یبه مجموعه ا سازیخصوصی

 شود.  یسپرده م یخارج و به دست بخش خصوص یاز دست بخش دولت یریتمد

و  ییبه تنها ی،صبه بخش خصو یدولت یاقتصاد ی( واحدهایریت)و مد یتمالک یکه واگذار یندر ا پژوهشگرها

 یرقابت یاستیس یداعتقادند که با یندارند و بر ا یدگردد، ترد یم ییکارا یمنجر به ارتقا یمبه طور مستق

و عدالت  ییکارا یمنجر به ارتقا سازیخصوصیباشد تا  یاندولت )کنترل( در م یمیتنظ یمتناسب و نظارت ها

 1گردد. یعیتوز

 سازیخصوصیاهداف کلی  -2

دی متفاوت بزاری برای رسیدن به اهداف گوناگون در کشورهایی است که ساختارهای اقتصاا سازیخصوصی

به اقتصاد آزاد  با هدفِ گذار از اقتصاد متمرکز و دستوری سازیخصوصیدارند. در کشورهای اروپای شرقی، 

و از این ت در گرو تحوالت ساختاری گسترده حقوقی و سیاسی اس سازیخصوصیانجام شد. در این کشورها 

 رو مهم ترین هدف های خصوص سازی زیر را برای این کشورها می توان برشمرد: 

ت کوچک کردن حجم فعالی سازیخصوصیاهش اندازه فعالیت های بخش دولتی: یکی از مهم ترین اهداف ک -1

دوم  نیهای دولت است. این واکنش طبیعی به گسترش فعالیت های اقتصادی دولت به ویژه پس از جنگ جها

قابت برای تولید تا کنون بوده است. در کشورهایی با بازار سازمان یافته در ابعاد گوناگون و شرایط مطلوب ر

ل مالکیت به بخش دولتی را می توان بی واسطه از راه فروش دارایی ها یا انتقا هایشرکتکاالها و خدمات، 

در دست  و هدایت عرضه کاالها و خدمات راخصوصی واگذار کرد و در مواردی که دولت ناگزیر است کنترل 

 را واگذار کرد.  هاشرکتداشته باشد می توان به شیوه پیمان کاری یا روش های دیگر 

انتقال مالکیت و نظارت اقتصادی: انتقال در کشورهای پیشرفته سبب می شود بسیاری از دل مشغولی ها  -2

در مورد تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری، بررسی  و مسئولیت های قانونی سیاستمداران و اقتصاددانان

                                                      
 

 659808 ، شناسه خبر:دنیای اقتصادروزنامه   1
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

مسئولیت  سازیخصوصیدر زمینه تولید و بازرگانی کاهش یابد.  هاشرکتشود و سود و زیان و دیگر مسائل 

 را کاهش می دهد.  هاشرکتمقامات دولتی در پاسخ گویی به نهاد های قانونی در مورد چگونگی عملکرد 

های اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی افزایش کارایی از اهداف انتقال واحد افزایش کارایی: یکی -3

ه است. مکانیزم بر این باورند که چرخش به سوی بازار با افزایش کارایی همرا سازیخصوصیاست. مدافعان 

ین مکانیزم د. ابازار مالی، بازگشت سرمایه برای جلب خشنودی سرمایه گذاران و سهام داران را الزامی می کن

ست های اعتباری در بهبود و باال بردن کارکرد شرکت بسیار نیرومند تر از سرمایه گذاری های ناهماهنگ و سیا

در حالی  دولت است، زیرا در چارچوب دولت، برپایه ی ضرورت های کوتاه مدت سیاسی تصمیم گرفته می شود

ستوار ت های دراز مدت و منطق اقتصادی اکه تصمیم گیری در بخش خصوصی ناگزیر باید بر پایه ی سیاس

 باشد.

 ودجه و بدهی ملی: انتقال فعالیت های اقتصادی با فروش دارایی ها یا روش های دیگر، بهکاهش کسری ب -4

ه های طور کلی سبب کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها می شود به این شرط که دولت بتواند رشد هزین

رآمد نقدی را با دزیر پوشش،  هایشرکتوقف نماید. فروش مستقیم دارایی ها و آینده برنامه های دولتی را مت

ز میان بر اتوجه به میزان و روش فروش افزایش می دهد و برخی مشکالت کوتاه مدت کشورها را با این روش 

یا  ته شودمی دارد. کسری بودجه هنگامی کاهش می یابد که به گونه ای از هزینه های دراز مدت دولت کاس

 همزمان درآمد های مستمر افزایش یابد. 

ت: رقابت مهم ترین امتیاز شاخص برتر و مایه ی حیات نظام سرمایه داری است و هر عاملی افزایش رقاب -5

وی مفهوم رقابت در که مانع رقابت در بازار شود؛ رفته رفته به ناکارآیی نظام حاکم خواهد انجامید. از همین ر

 پذیرفته شده است.  سازیخصوصین یکی از هدف های همه کشورها به عنوا

ی این گسترش، مالکیت سهام را گسترش می دهد. در نتیجه سازیخصوصییند گسترش بازار سرمایه: فرا -6

گیرد. گسترش این میزان معامالت در بازار سرمایه افزایش می یابد و نهادهای مالی تازه و متنوعی پا می

ی خصوصی را سرمایه گذاری تازه ای پدید می آرود و سرمایه گذاری گسترده واحدهاواحدهای مالی، امکانات 

 آسان می کند. 

، نظم بازار جایگزین تصمیم گیری های سیاسی می شود و سازیخصوصیندگان: با تامین منافع مصرف کن -7

 هایشرکتاکه در پی آن تخصیص و بهره وری منابع بر پایه ی انتخاب مصرف کنندگان قرار می گیرد چر

می و کیفی کخصوصی همواره انگیزه بیشتری برای تامین کاالها و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان از لحاظ 

خصوصی  هایشرکتمی تواند زیان هایی نیز برای مصرف کنندگان داشته باشد.  سازیخصوصیدارند. البته 

و در واقع  ود را هرچه بیشتر افزایش دهنددر پی حداکثر سود هستند و به ویژه می کوشند توان انحصاری خ

صرف کنندگان اگر دولت قادر به اعمال کنترل و ایجاد محدودیت های الزم برای جلوگیری از انحصار نباشد م

 زیان می بینند.
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

 در ایران سازیخصوصیپیشینه  -3

اجتماعی  -یت سیاسپس از انقالب اسالمی مالکیت دولتی به طور گسترده ای رشد یافت. مجموعه ای از مالحظا

قش نفرهنگی و اقتصادی کشور در تعیین محدوده و سرعت دولتی شدن واحدهای متعلق به بخش خصوصی  –

تاسیس یا توسعه  ی که وام های قابل مالحظه برایهایشرکت« حمایت و توسعه صنایع»داشتند. بر اساس قانون 

ون، سهام مالکین . بر اساس بند الف و ب همین قانخود از بانک ها دریافت کرده بودند به تملک دولت در آمدند

ورده، یا مالکان آواحدهای خصوصی که وابسته به دربار بودند یا ثروت های خود را از راه های نامشروع به دست 

 ند مصادره گردید و ملی اعالم شدند.ها از کشور فرار کرده بودآن

ر گسترش ن، حوزه فعالیت های اقتصادی دولت بسیاپس از پیروزی انقالب اسالمی بنا بر علت های گوناگو

 یافت.

ند و از همین ، ناکارآمدی بر فعالیت های اقتصادی دولتی سایه افک1360در نتیجه این گسترش در اواخر دهه 

ای برنامه هدر شمار برجسته ترین هدف  سازیخصوصیرو محدود کردن حوزه فعالیت های اقتصادی دولت و 

دانست زیرا دولت  در ایران سازیخصوصیبرنامه اول توسعه را می توان نقطه آغاز سیاست اول توسعه در آمد. 

ی تدارکاتی را مکلف ساخت واگذاری صنایع دولتی و ملی به بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد و به کارها

 و اجرایی در این زمینه بپردازد. 

 برنامه اول توسعه -3-1

اهداف  قانون اساسی و در جهت تحقق 138و  134بر پایه ی اصول  4/2/1370هیات وزیران در جلسه مورخ 

ب و سیاست های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصو

های  و به منظور افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی و کاهش تصدی گری دولت در زمینه 11/11/1368

ر، سیاست واگذاری رور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و بهره گیری بهینه از امکانات کشواقتصادی و خدماتی غیر ض

 اشد:بو سازمان های دولتی را تصویب کرد. که این مصوبه به شرح زیر می  هاشرکتسهام مربوط به 

 دولتی به شرح زیر خواهد بود:  هایشرکتاگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان ها و و -الف

دولتی موضوع  هایشرکتدرصد سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمان ها و  33تبصره دو،  3ند طبق ب

ی و باقی این تصویب نامه به قیمتی معادل میانگین قیمت اسمی و قیمت سهام به کارکنان واحدهای تولید

 مانده سهام به قیمت روز به عموم اشخاص عرضه می گردد. 

 هایشرکت، استفاده از روش های اجرایی بورس به عنوان اولویت روش واگذاری سهام از تبصره دو 4طبق بند 

 2ع این تصویب نامه تعیین می گردد.موضو
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

ول توسعه واحد دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی در برنامه ا 391در تصویب نامه هیئت وزیران تعداد 

 درصد 33د. همچنین مشخص شده بود که اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی انتخاب شدن –اقتصادی 

واحد  101تنها  سهام این واحد ها به کارکنان آن ها واگذار می شود اما طبق گزارش ها در پایان این برنامه

 دولتی از طریق عرضه سهام در بورس اوراق بهادار یا مزایده به بخش خصوصی واگذار شده اند. 

ه صد درصد بعرضه شده است نیز میزان سهام واگذار شده عمدتا  در مورد واحدهایی که سهام آن ها در بورس

تی را از سازمان صنایع ملی ایران واگذاری سهام واحدهای دول1368سهام واحد نمی رسد. در دی ماه سال 

سل شد اما در طی این سازمان برای واگذاری واحدها به مزایده متو 1369طریق اوراق بهادار آغاز کرد. در سال 

ند و سازمان شرکت اعالم شده برای مزایده، مردم از هیچ یک از آن ها استقبال نکرد 14ل از مجموع این سا

 نتوانست حتی یک شرکت را از طریق مزایده به فروش برساند. 

ی دهد ماجتماعی و فرهنگی نشان  –سال اول برنامه توسعه اقتصادی  4یعنی  1371تا  1368بررسی دوره 

روند نزولی  یک روند صعودی و پس از آن یک 1370تا  1368لغ سهام عرضه شده از سال که از نظر تعداد و مب

 ابد.یدرصد کاهش می  1/38سهم بخش دولتی از سهام عرضه شده در بورس به  1371وجود دارد و در سال 

کرده  سهام خریداری 1371میلیارد ریال در سال  30.9آمارها نشان می دهد بخش دولتی به طور خالص  

 کرده است.  است. به عبارت دیگر در این سال بورس همانند ابزاری برای انتقال مالکیت به بخش دولتی عمل

در  سازیخصوصینشان دهنده ناموفق بودن برنامه  1372و موسسات دولتی در سال  هاشرکتبودجه هنگفت 

و موسسات دولتی  هاشرکتدرصد از بودجه مصوب کل کشور به  7/57دولت می باشد. بر اساس بودجه مصوب، 

منابعی که به واحدهای مزبور اختصاص یافته است بیش از بودجه کل  1372اختصاص یافته است. در سال 

 3بوده است. 1371کشور در سال 

 برنامه دوم توسعه -3-2

ان دریافت کرد ادامه داشت. به طور کلی آنچه از برنامه دوم توسعه می تو 1378تا  1374این برنامه از سال 

ست. از این اابتدا نگاهی کم توجهانه و سپس در جهت کاهش هزینه های دولت  سازیخصوصینگاه دولت به 

دولتی توجه  هایشرکتمنابع و  سازیخصوصیرو در برنامه دوم توسعه دولت نسبت به بخش خصوصی و 

نوان مثال عاست. به زیادی نداشته و به طور کلی هدف خود را بر پایه ی کاهش هزینه های دولت قرار داده 

 برنامه دوم توسعه چنین آمده است: 41در تبصره 

به منظور جلب مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، 

تجارت، تحقیقات و نگه داری و بهره برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف است مطابق اصل 

                                                      
 

سال  ،یمال اتقیتحق یپژوهش یعلم فصلنامه ران،یا یاسالم یجمهور یداقتصادر برنامه اول توسعه  یساز یخصوص(، 1373) یمهد ،یتقو 3

 .71تا  35اول، شماره چهارم، 
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

اسی و مصالح عمومی فعالیت های یاد شده بخش های دولتی را به بخش های خصوصی و تعاونی قانون اس 44

واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصالح مقررات، ارائه تسهیالت بانکی، 

و ساختارهای صنعتی، تکمیل سرمایه های زیر بنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها 

 تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید. 

 در قسمت ایجاد تعادل در بخش های اقتصادی برنامه دوم توسعه به چند طریق اشاره شده است:

 ی افزایش حمایت های قانونی و ایجاد تسهیالت جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم در فعالیت ها

 ذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاکید بر ج

  .تالش برای ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی 

 خصوصی  واگذاری بخش هایی از فعالیت های دولت که با حاکمیت دولتی منافاتی ندارد به بخش های

 قانون اساسی.  44و تعاونی با رعایت اصل 

  ساندن ربه بخش خصوصی و تعاونی با اولویت ایثارگران و به حداقل دولتی  هایشرکتواگذاری

 به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک ها.  هاشرکتواگذاری این 

  .تالش در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی 

ای نه ای دولت در بخش هزینه هدر بخش سیاست های مالی برنامه دوم توسعه و قسمت سیاست های هزی

 جاری که بر کاهش بودجه متمرکز است آمده است:

 ال کاهش بودجه جاریِ بخش های مربوط به فصول امور اقتصادی از طریق کاهش فعالیت های اعم

 تصدی دولت. 

 ولتی و انتقال قسمتی از فعالیت های خدماتی بخش دولتی در زمینه خدمات اجتماعی به بخش غیر د

قانون  44سازی منابع مالی دولت جهت ایجاد امکان بهبود کیفیت خدمات دولتی با رعایت اصل آزاد 

 اساسی. 

 .4اصالح ساختار دولت جهت کاهش هر چه بیشتر هزینه ها 

 8329بالغ بر  1380لغایت  1370به طور کلی میزان واگذاری سهام متعلق به دولت در فاصله سال های 

در حالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال  میلیارد ریال می باشد. این

روند آهسته ای را آغاز کرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. روش های  1379

در سال های فوق در برنامه اول و دوم توسعه شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در  سازیخصوصی
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اق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت بود که عمدتا از طریق سازمان گسترش بورس اور

 مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و مذاکره مستقیم هم وجود داشت.

یق بورس، درصد از طر 3/78میلیارد ریال، معادل  6524.5میلیارد ریال منابع حاصل از واگذاری  8329از کل  

درصد از طریق  92/12میلیارد ریال معادل  4/1075درصد از طریق مزایده و  76/8میلیارد ریال معادل  5/729

 5دولتی شده است.  هایشرکتمذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام های 

 در ایران سازیخصوصیاهداف اولیه  -4

 دولتی هایشرکترداخت بدهی آزاد سازی بودجه دولت از فشار مالی ناشی از کمک هزینه و پ -1

 بخش خصوصی هایشرکتت دولت و نیز زیر مالکی هایشرکتافزایش کارایی  -2

 شهروندان در فعالیت های اقتصادی گسترش مالکیت در بخش خصوصی و مشارکت گسترده -3

 گسترش بازار سرمایه و هدایت پس اندازهای شهروندان در فعالیت های اقتصادی. -4

 . ایش رقابت در فعالیت های اقتصادیکاهش درجه انحصار و افز -5

ولتی به بخش اگر چه در قانون اشاره ای به این مسئله نشده است اما مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای د

دولتی هزینه ها  هایشرکتخصوصی در ایران جنبه مالی آن است. مقامات دولتی بارها اشاره کرده اند که در 

 مسئله دو دلیل دارد:به شدت افزایش یافته اند. این 

مزبور به صورت ابزاری برای اعمال  هایشرکتنخست آن که تعداد آن ها افزایش پیدا کرده است و دوم این که 

سیاست های اجتماعی و توزیعی دولت درآمده اند. در سال های پایانی جنگ تحمیلی به علت کمبود مواد اولیه 

ی از ظرفیت های تولیدی واحد های مذکور به طور کامل وارداتی، کاهش درآمد نفت و محدودیت های ارز

استفاده نمی شد و عمال هزینه های باالیی بر دولت تحمیل می گشت. از این رو به نظر می رسد مهم ترین 

 6در ایران کاهش بار مالی دولت می باشد. سازیخصوصیدلیل برای 

را در  سازیخصوصیدولت ها دو هدف عمده از  در سطح کالن در عمل و نه در نظر و مطابقت مطلق با قانون،

در اختیار دولت بود و دولت احساس می کرد باید بخشی از آن را  هاشرکتپیش گرفتند: ابتدا حجم باالیی از 

مد نظر دولت مردان قرار گرفته رهایی و خالصی  سازیخصوصیواگذار کند، یعنی اولین هدفی که در عمل در 

نمایان شد و آن درآمد  سازیخصوصید بوده است. دومین هدف اما در ادامه روند تحت نظر خو هایشرکتاز 

                                                      
 

 کشور، در 3801-1368 یسال ها یآن در فاصله  عملکرد یو بررس یساز یخصوص استیبر س یمرور غالمرضا؛ ،یزیپار زادهصفار 5

 .135تا  155 ،یپژوهشنامه اقتصاد

سال  ،یمال اتقیتحق یپژوهش یعلم فصلنامه ران،یا یاسالم یجمهور یاقتصاددر برنامه اول توسعه  یساز یخصوص(، 1373) یمهد ،یتقو 6

 .71تا  35اول، شماره چهارم، 
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

های ناشی از محل واگذاری بنگاه ها بود که برای دولت جذابیت باالیی داشت چرا که درآمد های حاصل از 

 7بسیار سهل الوصول تر از درآمدهای مالیاتی و نفتی است. سازیخصوصی

 اساسی قانون 44های کلی اصل سیاست -5

ای هاز طرف مقام معظم رهبری به دستگاه  1/3/1384قانون اساسی در تاریخ  44سیاست های کلی اصل 

ظر گرفته اجرایی کشور ابالغ شد. اهدافی که در این سیاست ها برای توجه به بخش خصوصی و تعاونی در ن

 شده بود عبارتند از:

  شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی 

 طح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.گسترش مالکیت در س 

 .ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری 

 .افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی 

 .افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی 

 دی.کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصا 

 .افزایش سطح عمومی اشتغال 

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

یر قانون اساسی که شامل سیاست های کلی توسعه بخش های غ 44سیاست های کلی اصل « ج»مطابق بند 

تن رشد و رورت شتاب گرفدولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی می باشد، با توجه به ض

اله کشور س 20توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چارچوب چشم انداز 

 به عنوان دیگر اهداف در نظر گرفته شده عبارتند از:

 .تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدایت و نظارت 

  بازارهای  بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کاالها درتوانمند سازی

 بین المللی.

 ند تدریجی آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرای

 و هدفمند. 

                                                      
 

 1393ر مطالعات برنامه و بودجه، آسیب های خصوصی سازی در ایران، خرداد ماه گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دفت 7
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

 .توسعه سرمایه ی انسانی دانش پایه و متخصص 

  بین الملل.  ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استاندارد هایتوسعه و ارتقاء استاندارهای 

  ومی. در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عم سازیخصوصیجهت گیری 

شامل  ، سیاست های کلی واگذاری نیز ابالغ گردیده که44سیاست های کلی اصل « د»همچنین مطابق بند 

گذاری اشاره رف درآمدهای حاصل از واگذاری می باشد که در این قسمت به الزامات واالزمات واگذاری و مصا

 می شود: 

 ی اقتصادی توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه ها

 بزرگ.

  .نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری 

 برقراری ده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس، تقویت تشکیالت واگذاریاستفا ،

سهام  جریان شفاف اطالع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی

 بزرگ در بورس به منظور دست یابی به قیمت های پایه ی سهام.  هایشرکت

 کاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذرای ها. ذی نفع نبودن دست اندر 

 ای کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.رعایت سیاست ه

 دولتی  هایشرکتهزینه کرد منابع حاصل از واگذاری  -6

ید به حساب و بنگاه های دولتی با هاشرکت، درآمد های حاصل از واگذاری 44مطابق سیاست های کلی اصل 

 صرف شوند:ماری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر خاصی نزد خزانه د

  .ایجاد خود اتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی 

  اییدرصد از منابع حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزد 30اختصاص 

 دی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.ایجاد زیربناهای اقتصا 

 تی با الویت اعطای تسهیالت برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و به سازی بنگاه های اقتصادی غیر دول

متر توسعه بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در توسعه مناطق ک

 یافته.

  صادی درصد به منظور توسعه اقت 49غیر دولتی تا سقف  دولتی با بخش های هایشرکتمشارکت

 مناطق کمتر توسعه یافته. 
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

  دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها. )بند الف شامل  هایشرکتتکمیل طرح های نیمه تمام

 8سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شده بخش دولتی(.

 هاشرکتاجاره  ، فروش دارایی ها،هاشرکتتوسعه درآمدهای ناشی از فروش سهام برنامه سوم  19مطابق ماده 

 و... در دوره مالی مورد نظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر هزینه می شود: 

 50  در حال  هایشرکتدرصد با الویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصالح ساختار

مادر ذی  هایشرکتبرای فروش و توسعه صنعتی به حساب  هاشرکتفروش و بهسازی و آماده سازی 

 ربط.

 48 .درصد برای تقویت خزانه کشور 

 2 .درصد برای هزینه های بسیج 

نک مرکزی برنامه چهارم توسعه وجوه حاصل از فروش سهام های دولتی در حساب خاصی نزد با 8مطابق ماده 

ای مربوط شور متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حساب هجمهوری اسالمی ایران به نام خزانه داری کل ک

 منتقل می گردد: 

  هایتشرکدرصد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذی ربط یا  20معادل 

 تحت پوشش آن ها )حساب درآمد عمومی آن ها( 

 صصی ذی ربط )حساب معادل ده درصد به عنوان علی الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخ

 درآمد عمومی کشور.

  درصد به حساب شرکت مادر تخصصی ذی ربط برای موارد ذیل: 70معادل 

o کل  پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت )موسسات دولتی، وزارت خانه ها و خزانه داری

 کشور(

o  دولتی برای واگذاری. هایشرکتآماده سازی، بهسازی و اصالح ساختار 

o کارکنان نه های تعدیل نیروی انسانی و آموزش های فنی و حرفه ای )مهارتی(کمک به هزی 

 های قابل واگذاری.شرکت

o های هعالیت های اقتصادی در قالب بودجکمک به توانمند سازی های بخش خصوصی و تعاونی در ف

 سنواتی.

o  .تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در چارچوب بودجه مصوب 

نه ها و ام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت )به نام وزارت خا: تم1تبصره  -

 مد عمومی کشور واریز شود.موسسات دولتی( بایستی به حساب درآ

                                                      
 

 1/3/1384، 44سیاست های کلی اصل  8
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آن ها در سال فروش سهام به حساب سود  -2تبصره  -

تحت پوشش آن( منظور می  ایهشرکتو زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذی ربط )یا 

 9گردد.

 سازیخصوصیاز  درآمد دولت ها -7

ذر( طی به گفته رئیس سابق این دیوان )عادل آ 1397مطابق گزارش دیوان محاسبات بر اساس بودجه سال 

ارایی متعلق به سهام، بنگاه و اموال و د هایواگذاریمورد از  894از مجموع  1397تا سال  1380سال های 

به نهادهای  درصد شامل رد دیون 21درصد سهام عدالت،  18هزار میلیارد تومان،  149رزش تقریبی دولت به ا

وده که درصد رد دیون به صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی ب 38عمومی غیر دولتی و 

 ور شده است. مذکحقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش های  سازیخصوصیماهیت 

درصد به بخش خصوصی واقعی واگذاری انجام شده است. به گفته عادل آذر انحرافات  23به عبارت دیگر صرفا 

میلیارد تومان بوده که  751هزار و  11ی که از طریق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته حدود هایواگذاریدر 

درصد مربوط به  6ری و سه هزار میلیارد تومان معادل درصد از این انحرافات به نحوه قیمت گذا 73معادل 

 10اهلیت مشتریان است.

 138011-1384های در سال هاحاصل از واگذاری درآمد -7-1

 1380-1384های ها در سال. درآمد واگذاری1جدول 

 میزان درآمد )میلیارد ریال( سال واگذاری

1380 207 

1381 3.400 

1382 9.800 

1383 6.900 

1384 764 

 

                                                      
 

 . 1388 – 1383قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی،  9

  1376141خبر آنالین ، شناسه خبر:  10
  ر، لینک خبر:سایت سازمان خصوصی سازی کشو 11

 https://ipo.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-

%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

 1385-1388های ها در سالحاصل از واگذاری درآمد -7-2

 

 1385-1388های ها در سالدرآمد واگذاری. 2جدول 

 میزان درآمد )میلیارد ریال( سال واگذاری

1385 3.650 

1386 45.018 

1387 26.300 

1388 119.900 

 

 1389-1392های ها در سالواگذاری درآمد حاصل از -7-3

 1389-1392های ها در سال. درآمد واگذاری3جدول 

 میزان درآمد )میلیارد ریال( سال واگذاری

1389 55.400 

1390 44.200 

1391 25.067 

1392 440.600 

 

 1393-1398های در سال هادرآمد حاصل از واگذاری -7-4

 1393-1398های ها در سال. درآمد واگذاری4جدول 

 مد )میلیارد ریال(میزان درآ سال واگذاری 

1393 52.200 

1394 37.300 

1395 49.300 

1396 15.500 

1397 38.800 

1398 32.200 
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

 1400و  1399در بودجه سال های  هاحاصل از واگذاری منابع -7-5

رد تومان در میلیا 1200دولتی حدود  هایشرکت، منابع حاصل از واگذاری 1399براساس قانون بودجه سال 

یارد تومانی هزار میل 95پیش بینی  1400ده بود. این در حالی است که در الیحه ی بودجه سال نظر گرفته ش

 دولتی انجام شده است.  هایشرکتاز منابع حاصل از واگذاری 

منابع حاصل  هزار میلیارد تومان برآورد شده است، بنابراین 318، درآمد دولت حدود 1400در الیحه بودجه 

اشت که دخواهند  1400درصدی از درآمدهای دولت در سال  30دولتی سهمی حدود  هایشرکتاز واگذاری 

 برابر شده است.  7این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود 

ود. بر این بهزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده  289، درآمدهای دولت حدود 1399در قانون بودجه سال 

 . درصدی از درآمدهای دولت داشت 4دولتی سهمی حدود  هایشرکتاساس منابع حاصل از واگذاری 

 1400و  1399های ها در بودجه سال. منابع حاصل از واگذاری5جدول 

 1400الیحه بودجه  1399قانون بودجه  منبع 

 4.700 4.187 دولتی هایشرکتواگذاری 

ی هاها و حقوق مالی و نیروگاهدارایی اموال، سهم الشرکه، واگذاری سهام،

 های دولتی وابسته و تابعه.متعلق به دولت و موسسات و شرکت
6.700 90.000 

 200 200 اورزیدولتی وابسته به جهاد کش هایشرکتفروش سهام و سهم الشرکه 

 100 500  2تبصره « د»فروش سهام و دارایی های مالی موضوع بند 

 95.000 11.587 جمع کل 

 

دولتی، بانک های دولتی و موسسه های  هایشرکتشرکت به عنوان  382، تعداد 1400براساس الیحه بودجه 

موسسه انتفاعی  2بانک و  9شرکت دولتی،  371شامل  هاشرکتانتفاعی وابسته به دولت شناسایی شده اند. این 

شرکت نیز به  59شرکت سودده و یا در نقطه سر به سر هستند و  323وابسته به دولت هستند. در مجموع 

 12رکت زیان ده شناسایی شده اند.عنوان ش

هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری  156نشان می دهد از میزان  سازیخصوصیمستندات سازمان 

درصد از منابع به درآمد عمومی کشور اختصاص پیدا کرده و مابقی به پرداخت بدهی  55.2سهام و دارایی ها، 

نتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت اختصاص پیدا کرده درصد آن هم به ا 17به طلبکاران دولت و 

و  1388در واگذاری سهام و دارایی ها در سال  سازیخصوصیاست. بیشترین ارزش ریالی عملکرد سازمان 

است؛ یعنی درست سال اول شروع به کار دولت دهم و سال پایانی همان دولت. مجموع ارزش واگذاری  1392

                                                      
 

  455692اعتماد آنالین، شناسه خبر:  12
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

هم  1392سال بوده و در سال  19درصد ارزش کل واگذاری ها در این  16، 1388ی ها در سال سهام و دارای

 1392در سال  سازیخصوصیسازمان  هایواگذاریدرصد از حجم  28درصد می رسد. یعنی  28این عدد به 

 .13منابعش به خزانه واریز شده است

 دولتی هایشرکتروش های واگذاری  -8

ازار عرضه بواگذاری بنگاه های دولتی در کشور به تفکیک، نوع واگذاری،  زیساخصوصیطبق آمار سازمان 

 سهام و حجم واگذاری سهام به شرح زیر است:

 ای واگذاری به تفکیک نوع واگذاری:هروش  -1

 ولت )رد واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از د

 %21دیون( : 

 64ام یا دارایی به عموم متقاضیان: فروش سه% 

  :.15انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت% 

 وش های واگذاری به تفکیک بازار عرضه ی سهام:ر -2

  :59بازار بورس% 

  :12بازار فرابورس% 

  :29مزایده و مذاکره% 

 جم واگذاری: حواگذاری به تفکیک  -3

  :88بلوکی% 

  :11تدریجی% 

  :1ترجیحی%  

دولتی  هایشرکتطبق مطالعات انجام شده بهترین شیوه و کارآمد ترین شیوه برای واگذاری سهام بنگاه ها و 

واگذاری در بازار بورس و فرابورس است چرا که در این شیوه حساب های مالی طرفین مورد بررسی قرار می 

ن شیوه در واگذاری ها به صورت مذاکره گیرد و از شفافیت بیشتری برخوردار است. اما بدترین و غیر شفاف تری

و مزایده ای و رد دیون می باشد. بر اساس تجربه واگذاری در ایران هر زمان دولت با نگاه درآمدزایی و تامین 

مذاکره ای و مزایده ای و رد دیون  هایواگذاریکسری بودجه به واگذاری ها برخورد کرده است در قالب 
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شخاص حقیقی و یا حقوقی یه صورت بلوکی واگذار کرده است که موجب تعطیلی و ها و بنگاه ها را به اشرکت

 یا ورشکستگی کامل کارخانه و شرکت مورد نظر شده است.

ولت های نهم و در دولت احمدی نژاد، د سازیخصوصیبه عنوان مثال به گفته اسماعیل غالمی رئیس سازمان 

هی از را تسویه کردند از این نظر میزان قابل توج دهم با رد دیون، تمامی بدهی های دولت های قبل

زرگی به بهای دولت نهم و دهم در ازای رد دیون و بدهی های دولت بوده که عمال ضربه  سازیخصوصی

 و کارخانه های واگذار شده رساند. هاشرکت

مان از کاهش رد توهزار میلیا 50در نظر داشت  1399یا به عنوان مثالی دیگر دولت دوازدهم در بودجه سال  

رآمدی دولت ها و منابع نفتی خود را از طریق واگذاری و فروش اموال دولتی تامین کند که این نشان از نگاه د

جه سال هستند. طبق گزارش تفریغ بود سازیخصوصیتامین کسری بودجه و رد بدهی های خود از طریق 

 سالمی قرائت شد. که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس شورای ا 1396

هام دولتی شرکت که دارای س 835تعداد  1396تا پایان سال  1380از ابتدای سال  سازیخصوصیسازمان 

میلیارد تومان  93.900میلیارد تومان به بخش غیر دولتی واگذار نموده که مبلغ  144.731بوده اند را به مبلغ 

( 3ره )صد متعلق به دولت، مندرج در پیوست شمادر 50مربوط به صد شرکت واگذار شده با سهام بیش از 

 هایشرکتذاری ، در ارتباط با واگ1396قانون بودجه کل کشور بوده است. در بررسی های به عمل آمده در سال 

ات مشاهده قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقرر 44دولتی طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

 ز آن به شرح  زیر گزارش می شود: گردید که نمونه هایی ا

 «: روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»الف( عدم رعایت دستور العمل اجرایی 

بریز، ریخته ی چون پاالیش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک، ماشین سازی تهایشرکتواگذاری 

عث بروز ل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باگری ماشین سازی تبریز و امالک آئل گلی به دلی

 ضرر و زیان به بیت المال گردیده است. 

 ب( تعدیل قیمت پایه ی بنگاه ها توسط هیئت واگذاری.

 14«قانون کارشناسان رسمی دادگستری»و « آئین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه ها»ج( عدم رعایت 

 بندیجمع -9

در جمهوری اسالمی با توجه به اهداف در نظر گرفته شده برای آن، مطابق با  یسازخصوصیبه طور کلی 

قانون اساسی روند موفقیت آمیزی را طی نکرده است و به اهداف در نظر گرفته  44سیاست های کلی اصل 

شده برای آن نرسیده است. با نگاهی به بودجه ها و نوع تعامالت دولت های مختلف و نگاهی که نسبت به 
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21 
 

 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – سازیی کرد منابع حاصل از خصوصهزینه شیوهابی ارزی

دولتی داشته اند، آن چه قابل فهم است؛ اصالت داشتن کاهش بار مالی دولت، و نگاه  هایشرکتاگذاری و

در جمهوری  سازیخصوصیواگذار شده در روند  هایشرکتدرآمدی در واگذاری ها بوده است. از همین رو 

رمایه گذاری را تضمین کنند و اسالمی از بهره وری باالیی برخوردار نبوده و نتوانسته اند تولید، اشتغال و س

امنیتی رو  –همین نگاه سبب شده است تا در برهه های زمانی متفاوت کشور با چالش ها و معظالت اجتماعی 

 به رو شود. 

یگر سازمان ها در ازای دیون دولت به نهادهای عمومی و د هاشرکتیکی از مصادیق این رویکرد در واگذاری 

ر آن نبوده این طریق صورت واقعی محسوب نمی شود و کارامدی مالک اصلی داز  سازیخصوصیبود. البته 

 است.

نک ها و واگذار شده از یک بخش دولتی به بخش دیگری مانند با هایشرکتبخش قابل توجهی از سهام  

افزایش مشارکت مردم  سازیخصوصیبیمه منتقل شده است و از آن جا که یکی از اهداف اصلی  هایشرکت

بیمه ای که مردم  هایشرکتصاد و افزایش عدالت توزیعی بود، این اتفاق رخ نداده و دوباره بانک ها و در اقت

 شده اند.  هاشرکتعادی توان رقابت با آن ها را نداشته مالک سهام 

ه درستی قابل دولتی در ایران ب هایشرکتو واگذاری  سازیخصوصیاز جمله مواردی که باعث شده است 

ل از حلیل چه از نوع روش های واگذاری، قرار دادها، نحوه نظارت، هزینه کرد منابع حاصبررسی و ت

فافیت و نظارت شو... نباشد، عدم شفافیت و بانک اطالعاتی جامع در این حوزه می باشد. عدم  سازیخصوصی

مراه باشد و به ه با رانت ها و تخلفات گسترده ای هاشرکتهای الزم در این حوزه سبب شده است تا واگذاری 

 سختی آسیب شناسی های این حوزه توسط کارشناسان امر صورت گیرد.  
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  سازیخصوصیتجربیات کشور آلمان و آرژانتین در  

 در آلمان سازیخصوصی -1

 توسط صدر اعظم این کشور به نام آدنائر صورت گرفت.  1959این سیاست در کشور آلمان از سال 

زار گرا پدید آید. اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان تغییر کرد تا امکان ایجاد اقتصاد باقانون  1990در ژانویه 

ی کرده بودند، ناظران داخلی آن را پیش بین 1980پسرفت اقتصاد جمهوری دموکراتیک آلمان، که از اواخر دهه 

آلمان بعد  بدیل شد.اصالحات ریشه ای را کامال ضروری ساخته بود. حقوق مالکیت به مسئله اصلی اصالحات ت

رار داد، به این قاز فرو ریختن دیوار برلن، هدف خود را واگذاری دارایی های دولتی به سرمایه گذاران خصوصی 

حول به تدریج روی امید که انگیزه هایی برای تشکیل سرمایه و ارتقای کارایی پدید آید. ابتدا قرار بود این ت

 ه وخامت گذاشت. دهد، اما اوضاع اقتصادی به سرعت رو ب

ه رهبران ب، هلموت کهل، صدر اعظم آلمان به فشار سیاسی تسلیم شد وحوزه ارزی واحدی را 1990در فوریه 

هام بین درصد ثروت صنعتی به شکل اوراق س 30تا  25جمهوری دموکراتیک آلمان پیشنهاد کرد.  قرار شد 

ه سلسله کبرآورد موجه نمی نمود، هر چند  مردم جمهوری دموکراتیک آلمان توزیع شود، در آن زمان، این

بنیاد  1990س بود. در اول مار سازیخصوصیمعیارهای محکمی پشتوانه آن نبود. مسئله اصلی نحوه انجام 

 1990ژوئن  17بنگاه مستقل شد. در  8500امنایی تاسیس شد به نام تروی هنداشتالت که قانونا مالک حدود 

دف این نهاد ی هند را تصویب کرد. در این قانون دوم تصریح شده بود که هپارلمان آلمان دومین قانون ترو

 و ایجاد نوعی اقتصاد رقابتی در پارچوب بازار جهانی است.  سازیخصوصیانجام دادن 

دولتی در جهان بود توانست  هایشرکتتاسیس موسسه تروی هند که بزرگ ترین موسسه واگذاری سهام 

اقتصادی آلمان متحد را جامه ی عمل بپوشاند. محدود کردن دامنه ی اقتصادی  مقدار قابل توجهی از اهداف

، مدرنیزه کردن ماشین آالت و تجهیزات، هاشرکت، افزایش زمینه رقابت بین سازیخصوصیدولت از طریق 

ین حفظ اشتغال و افزایش سرمایه گذاری های مولد از جمله وظایفی بود که قانون برای سازمان تروی هند تعی

 15کرد

 د:سازمان تروی هند برای انجام هرچه بهتر و سریع تر وظایف خود اقداماتی به شرح ذیل آغاز کر

 بی به عزل و اخراج کمونیست ها از شغل های کلیدی و انتصاب مدیران مجرب و کارکشته آلمان غر

 جای آن ها. 

                                                      
 

15  Deregulation and Privatization in Germay Author(s): Ingo Vogelsang. Journal of Public Policy , Apr. - Jun., 

1988, Vol. 8, No. 2 (Apr. - Jun., 1988) pp. 195-212 
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  و اقدام به جمع آوری اطالعات مربوط به آن ها. هاشرکتفهرست کردن تعداد کل 

  کوچک به سهامی خاص.  هایشرکتبزرگ با بیش از دو هزار کارگر به سهامی عام و  هایشرکتتبدیل 

  جهان  شعبه در سایر شهرهای آلمان )شهرهای بزرگ 15اقدام به تاسیس مرکز سازمان در برلین و

 نمایندگی هایی را ایجاد کرد(.نظیر لندن، پاریس، توکیو و نیویورک نیز 

 نرژی، سپردن مسئولیت واگذاری واحدهای بزرگ و عام المنفعه فعال در زمینه های حمل و نقل، ا

 نه. به شعب پانزده گا هاشرکتبانکداری و... به ستاد مرکزی تروی هند در برلین و سایر 

  ا برای هو آماده کردن آن  هاشرکتپرداخت مبلغ قابل توجهی برای تجدید ساختار حفظ اشتغال در

ی سازمان توسط تروی هند و هدف قرار دادن قشر متوسط اجتماعی در برنامه واگذار سازیخصوصی

وری اقتصاد آلمان تروی هند با این باور که پایه ی اصلی توان رقابتی و قدرت ابتکارات، اختراعات و نوآ

 4.5دود ربی به قشر متوسط تعلق دارد و حهزار شرکتی است که در آلمان غ 80غربی به خاطر وجود 

 میلیون نفر در آن مشغول به کارند. 

  طمینان ابه منظور جلب رضایت و  1990اقدام به برگرداندن اموال مصادره ای طی سال های قبل از

 بخش خصوصی. 

 دیران ا به مدر نظر گرفتن برخی امتیازات و تسهیالت مالی و واگذاری رقم قابل مالحظه ای از واحده

 و کارکنان. 

  400 این سازمان 1992، به طوری که در سال سازیخصوصیاستخدام کارشناسان در طول روند 

 کارشناس داشت. 

ابسته به تصمیم گیری اقتصادی و هدف گذاری در آلمان شرقی از باال به پایین صورت می گرفت و شدیدا و

نعتی تعیین ویت های کاالیی را با توجه به بخش صساختار سیاسی بود. دفتر سیاسی حزب کمونیست ابتدا اول

یمایی و صادرات شمی کرد. در آن زمان، اولویت ها عبارت بودند از تولید میکرو الکترونیک، محصوالت پر ارزش 

ان به کشور های غیر سوسویالیستی. سپس، دفتر سیاسی حزب هدف های کیفی تعیین می کرد که به عنو

 اده می شد.رهنمود به شورای وزیران د

ود، مسئولیت کمیسیون برنامه، عالی ترین نهاد اقتصادی دولت که در عین حال از لحاظ سیاسی تابع شورا ب 

د را داشت. داشت کلیات یک برنامه را ارائه کند. درون کمیسیون برنامه، هر شاخه صنعت بخش مخصوص به خو

ی مشخصی و هر برنامه ای برای شاخع صنعت وقتی برنامه های تنظیم می شد به وزارت صنایع ابالغ می شد

گاه اقتصادی تنظیم می شد. بعد نوبت می رسید به کومبینات که حلقه بعدی بود؛ و سرانجام نوبت به خود بن

 می رسید. 

در این سلسله مراتب، هر سطح باالتر بر سطح پایین تر فشار می آورد تا تولید را افزایش دهد، یا حتی به منظور 

پاداش، از برنامه جلو بزند. وقتی کلیات به شورای وزیران عودت داده می شد تا به تصویب برسد، در  تبلیغات و
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برنامه وقتی  عملکرد هر واحد عملیاتی مبالغه می شد. برنامه وقتی تصویب می شد الزام قانونی پیدا می کرد.

انه، برنامه همیشه رسما تحقق پیدا تصویب می شد الزام قانونی پیدا می کرد. به رغم هدف های غیر واقع بین

 می کرد، چون هر پاییز مورد بازنگری قرار می گرفت و با عملکردهای حقیقی سازگار می شد.

راتب بیشتر و مبه بعد تفاوت عملکرد حقیقی هر واحد عملیاتی با انتظارات راس سلسله  1980از اواخر دهه   

لمان آهنگ رشد ا. آخرین برنامه پنج ساله جمهوری دموکراتیک بیشتر شد و برنامه به کلی غیر واقع بینانه شد

صال مبنای ادرصد در سال پیش بینی کرد. این پیش بینی در واقعیت  8اقتصادی را برای بعضی از صنایع تا 

 اقتصادی نداشت. 

 در آلمان سازیخصوصیشکل گیری  -1-1

 90ی دهه طگرفت. این سیاست  پرساگ و فولکس واگن صورت هایشرکتدر آلمان با فروش  سازیخصوصی

 میلیارد دالر رسید. 175میلیارد دالر به  22میالدی رشد قابل مالحظه ای یافت و از میزان 

رار داد، فرایند قرا در دستور کار  سازیخصوصیدر بین کشورهای اروپای شرقی که پس از فروپاشی کمونیسم، 

ی این فرایند بود. شروعی برا 80آلمان در اواخر دهه  در آلمان موفق تر از همه بود. ادغام دو سازیخصوصی

هایی د که انگیزهبه این امیآلمان هدف خود را واگذاری دارایی های دولتی به سرمایه گذاران خصوصی قرار داد. 

مهم اصالحات  برای تشکیل سرمایه و ارتقای کارآیی پدید آید. در همین راستا امنیت حقوق مالکیت به مساله

 سازی بود.کشور بدل شد. مساله اصلی، نحوه خصوصیدر این 

کننده عنوان هدایتکه به (THA) هند انشتالتبنیاد امنایی تاسیس شد به نام تروی 1990در اول مارس  

ترین موسسه تدریجی اقتصاد دموکراتیک آلمان به درون یک اقتصاد بازار بود. در واقع این نهاد که بزرگ

سازی شروع به کار کرد و توانست عنوان سازمان خصوصیدولتی در جهان بود، به هایواگذاری سهام شرکت

هند وظیفه داشت که به عمل بپوشاند. تروی متحد را جامهتوجهی از اهداف اقتصادی آلمانمقدار قابل

 کرد.سازی بپردازد و باید ساختار اقتصاد را با مقتضیات بازار سازگار میخصوصی

ها، سازی، افزایش زمینه رقابت بین شرکته فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصیمحدود کردن دامن 

گذاری مولد از جمله وظایفی بود که آالت و تجهیزات، حفظ اشتغال و افزایش سرمایهمدرنیزه کردن ماشین

م به استخدام هند تعیین کرد. سازمان مذکور برای انجام بهتر امور این سازمان اقداقانون برای سازمان تروی

ها را فهرست و اقدام سازی کرد. این نهاد همچنین تعداد کل شرکتکارشناسان خبره در طول روند خصوصی

 .آوری اطالعات مربوط به آنها کردبه جمع

 4 /7و حدود  هزار واحد 40بنگاه سابق دولتی بود که بیش از  8500این نهاد در واقع صاحب با واسطه حدود 

های هند مشغول تبدیل دارایی دولت به شرکتتروی 1990شاغل داشت. در مارس  1990سال میلیون نفر در 

تر های دولتی به واحدهای کوچکلیت تجزیه شرکتئولیت محدود شد، سپس مسئوهای با مسسهامی و سازمان

 را به قصد ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بر عهده گرفت.
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هند ها ازسوی ترویشرقی جاری شد. در عین حال تمام بنگاهغربی در آلماناننظام حقوقی آلم 1991در ژوئیه  

هند ها با تضمین ترویهای خود پاک شدند و بسته به نوع فعالیت، سرمایه دریافت کردند. این شرکتاز بدهی

شد تا .. میهای جاری، دستمزدها، انرژی و.کردند. این اعتبارات صرف هزینهها تسهیالت دریافت میاز بانک

انداز اقتصادی آینده، جایگاه آنها ها را با توجه به چشمهند بنگاهها بتوانند به حیات خود ادامه دهند. ترویبنگاه

بندی کرد. به این ترتیب مشخص های زیرساختی و همچنین جوانب بسیاری طبقهدر محیط اقتصاد کالن، جنبه

 .دهایی باید منحل شونچه بنگاه سازی هستند وبعد خصوصیهایی نیازمند تجدید ساختار و شد چه بنگاه

ق مالکیت وجود با توجه به اینکه حقوق مالکیت الزمه اقتصاد مبتنی بر بازار است و تا زمانی که امنیت حقو

 1991ها، در مارس رو دولت آلمان در کنار واگذاریکند، از ایننداشته باشد، بازار به صورت کارآمد عمل نمی

داد. گسترش  را به اجرا گذاشت. این قانون نوعی ابتکار در مورد حقوق مالکیت به خرج« رفع موانع»ن قانو

های سازی از دیگر اقداماتی بود که در راستای کاهش نگرانیاجتماعی در کنار فرآیند خصوصیسیستم تامین

 .مردم، دولت به آن توجه ویژه داشت

درصد  28ل کسب درآمد نبود. درآمدهای حاصل شده طی سه سال تنها دنباهای خود بههند در واگذاریتروی

ها در ها بود. این هزینهها مربوط به تجدید ساختار شرکتهای انجام شده بود و بیشترین رقم هزینههزینه

هایی نهشدند و شاید بدون چنین هزیرو میاز رقابت روبهراستای حمایت از صنایعی بود که به یکباره با دنیایی پر 

هند، با شروع وحدت دو آلمان، یکباره های ترویرغم تالشقادر به ادامه حیات در فضای جدید نبودند. به

ریزی متمرکز، وارد بازارهای جدید رقابتی شدند و با ناتوانی در فروش کاالهایشان مواجه اقتصادی با برنامه

شد. یکی ن با شکست مواجه میبود، کل اقتصاد آلماهای سریع و فزاینده سازمان نکه اگر کمکطوریشدند، به

ها بود که به ریدر فرآیند واگذاری با آن مواجه شدند، مربوط به سرعت واگذا 1992از مشکالتی که از بعد از 

 .علت عجله و شتاب با مشکالتی مواجه شدند

، اما در واحدها به کار گرفتسازی و تجدید ساختار صیخود را درخصو با وجود اینکه این سازمان تمام تالش

 1992شرکت را تعطیل کرد که این روند تا سال  865واحد و در کل  60طور متوسط هر ماه ماه به 15طول 

هایی در این رامیهزار نفر بیکار شدند که باعث بروز ناآ 220و همزمان با رکود اقتصادی اروپا ادامه یافت و 

ها و بیکاری کارگران دن شرکتازمان فشار آورد که از تعطیل کررو حکومت فدرال به سکشور شد. از این

 هند بوده است.بپرهیزد که خالف هدف تروی

سازی در آلمان شرقی را متفاوت از کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در مجموع شاید بتوان فرآیند خصوصی 

های تورم پایین، برخورداری از نرخ شور را بهکتوجهی از موفقیت این سوسیالیستی دانست و شاید درصد قابل

گذاران سرمایه مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی پیشرفته آلمان غربی، دسترسی به منابع انسانی و دانش فنی

تجدید ساختار  در آلمان غربی، برخورداری از یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و توانا، بازسازی صنایع،

 د.ها و... مرتبط کرشرکت

تاسیس شد. این  سازیخصوصیتنها با هدف  1990ی هند یک شرکت کامال دولتی بود که در ماه مارس ترو

که  1991در ژانویه  .ازمان حسابرسی آلمان پاسخ گو بودشرکت از وزارت اقتصاد آلمان فرمان گرفت و به س
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حور تمامی بدهی نظام حقوقی آلمان غربی در آلمان شرقی جاری شد، تروی هند در یک رویکرد حمایت م

 16بنگاه ها را پرداخت کرد و این بنگاه ها بسته به نوع فعالیت خود سرمایه دریافت کردند.

به عنوان مثال با تضمین تروی هند از بانک ها سرمایه دریافت کردند. این تسهیالت صرف پرداخت دستمزد،  

ی هند در مرحله بعد با ترسیم یک چشم هزینه های جاری و... شد تا بنگاه ها به حیات خود ادامه دهند. ترو

انداز اقتصادی جایگاه بنگاه های اقتصادی را در اقتصاد کالن و جنبه های زیرساختی طبقه بندی کرد و طبق 

بنگاه ها مشخص شد. تروی هند برای واگذاری  سازیخصوصیهمین طبقه بندی انحالل یا تجدید ساختار و 

ی تروی هند اساس یدار بالقوه توجهی نداشت. دو عنصر اصلی که برابنگاه های خود به قیمت پیشنهادی خر

بود. بعد از تضمین خریداران برای مذاکره « سرمایه گذاری در آینده» و «تضمین اشتغال»کار بود اعتبار در 

 17دعوت می شدند و واگذاری صورت می گرفت.

 6یک فرایند  را می توان به سازییخصوصدر مجموع در یک دسته بندی مکانیزم عمل تروی هند در فرایند 

 مرحله ای و پی در پی تقسیم کرد:

 ریارزش گذاری و ارزیابی شرکت در معرض واگذری و بررسی هزینه ها و منافع اجتماعی واگذا -1

 تجدید ساختار شرکت -2

 تعیین هیئت نظارت برای واگذاری شرکت -3

 یافتن خریداران بالقوه  -4

 نارزیابی اهداف و برنامه های خریدارا -5

ا سیستم انتخاب خریداران مطلوب، اخذ قرارداد و تعیین حجم اشتغال و سرمایه گذاری و مذاکره ب -6

 واگذاری شده.  هایشرکتبانکی به منظور تامین مالی 

تجاری مدون به  مجبور بودند یک ترازنامه شفاف و یک برنامه هاشرکتتروی هند، تمامی  هایواگذاریدر 

هند با دقت  برای فروش تعیین شود تا تروی هاشرکتاین بود تا ارزش واقعی  تروی هند ارائه دهند. هدف

 را ارزیابی و ارزش گذاری کند.  هاشرکتبیشتری 

ه و تجدید ساختار نفره متشکل از بزرگ ترین مدیران آلمانی را به منظور ارزیابی ترازنام 80تروی هند یک تیم 

د. تروی در دو سه سال آینده و سودآوری آن را تضمین کن هر شرکت تشکیل می داد تا بقای عملیات شرکت

 6و  5ی که در رده هایشرکتدسته تقسیم بندی کرد که  6را به  هاشرکتهند در یک رویکرد ارزش گذاری، 

قرار  4تا 1ی که در رده هایشرکتقرار می گرفتند ورشکسته محسوب می شدند و به کار خود پایان می دادند. 

 ال می پرداخت.ارائه یارانه از طرف تروی هند به اصالح ساختار و تضمین سود دهی و حفظ اشتغمی گرفتند با 

                                                      
 

.Selected Principles Elements and Experience of Privatisation in Germany, Karl Fasbender, 2004 16 

 . 1385قتصادی مرکز پژوهش های مجلس، تجریه خصوصی سازی در برخی از کشورها، مطالعات ا 17
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  هاشرکتروش تروی هند برای واگذاری  -1-2

را که در این بنگاه های خود از شیوه مزایده خود داری می کرد چ سازیخصوصیتروی هند در آلمان برای 

کارخانه  کس قیمت باالتری پیشنهاد دهد می تواند صاحبشیوه قیمت باال مالک واگذاری خواهد بود و هر 

ودند. از این بشود و به اشتغال و سرمایه گذاری توجه نمی شد در حالی که این دو هدف اصلی برای تروی هند 

ته با مشکالتی بنگاه های خود پرداخت که الب سازیخصوصیرو آلمان به کمک تروی هند با روش مذاکره به 

 نیز همراه بود.

فت فروش به در آلمان به وسیله تروی هند، مورد حمایت قرار گر سازیخصوصییکی از روش های مهمی که 

ظ فعالیت ( بود. چرا که از نظر تروی هند انگیزه آنان برای حفMBI( و مدیران خارجی )MBOمدیران داخل )

د مشارکت شد پیگیری می که توسط تروی هن سازیخصوصیبنگاه و شاغلین باالتر بود. از دیگر روش های 

ی شدند های تضامنی محدود بود. در این روش گروهی از مدیران خصوصی و شرکت تروی هند وارد مدیریت م

ی هند را به سهیم بودند. در این روش مدیریت صالح و با انگیزه، سرمایه ی ترو سازیخصوصیو در سود 

ند توانست فقط و کارآمد سازی آن موثر بود. تروی هبهترین نحو ممکن به کار می انداخت و در تجدید ساختار 

 ظت کند.  میلیون شغل حفا 5/1کند و در عین حال توانست از  سازیخصوصیبنگاه را  1300طی سه سال 

سازی سازی به بنگاه خصوصیهای اعطایی را در یک مسیر درست و بعد از خصوصیدر آلمان کمک« تروی هند»

های تازه شد تا ضمن بررسی اعتبار متقاضی، به بنگاهها وارد رایزنی میبا بانک . تروی هندکردمیاعطا شده 

سازی در آلمان به حدی بزرگ و اثرگذار بود که هر خصوصی شده تسهیالت اعطا کنند. البته مقیاس خصوصی

کمک توانست زمینه فرونشست آلمان شرقی را فراهم کند. بنابراین درخصوص جنس گونه ریسک اعتباری می

درونی بنگاه فراهم  رشد زا نامید؛ یعنی کمکی که زمینه را برایتوان تجربه آلمان را یک کمک درونکردن، می

 .کند

کل اقتصاد،  که دامنه اثر آن الجرمواگذاری در آلمان شرقی نمونه یکی از سیاست گذاری های اقتصادی است 

در کل دنیا  در مجموع 2001صنایع، اشتغال، تولید و رفاه شهروندان این کشور را متاثر می ساخت. در سال 

وی شرقی سواحد آن تنها در  4500واحد اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شد که از این تعداد  6842تعداد 

های دنیا در نصف  سازیخصوصیدرصد از کل  66نی که در این سال حدود دیوار برلین اتفاق افتاد. به این مع

 12162ی، تعداد در آلمان شرق سازیخصوصیسال ابتدایی آغاز  4اقتصاد آلمان اتفاق افتاد. در مجموع در 

ز این امیلیارد مارک آلمان غربی واگذار شد.  520شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی به ارزشی حدود 

 شرکت به بخش خارجی واگذار شد.  855دود مقدار ح

بنابراین سیاست گذار آلمان قبل از واگذاری با تصمیمی مواجه بود که معیشت و اشتغال میلیون ها نیروی کار 

را تحت تاثیر قرار می داد و تغییر ترکیب مالکیت هزاران شرکت را به همراه داشت. هم باید قیمت واگذاری را 

دجه ای خود مدیریت می کرد و هم باید مراقب مناسبات رانتی در جریان تغییر مالکیت به منظور مالحظات بو

اقتصاد می بود. هم الزم بود شوک تولید بعد از تغییر مالکیت را مدیریت کند و هم نظام اقتصادی را از سیستم 

ولیت فراگیر، برخی متمرکز به سمت سیستم نامتمرکز در بازه زمانی محدودی تغییر می داد. به دلیل این شم

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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تصمیم واگذاری ها را در آلمان شرقی ناشی از بی باکی سیاست گذار تلقی می کنند و برخی دیگر آن را به 

ناچاری سیاست گذار نسبت می دهند؛ گروه اول استدالل می کنند که محرک سیاست گذار صالحدید  برنامه 

عیشتی شرق دیوار برلین سیاست گذرا را ناچار به ریزی جامع او بود و گروه دوم استدالل می کردند فشار م

 واگذاری کرد. 

نیاز مهم در دو مرحله قبل و بعد از سازی موفق به دو پیشخصوصی دهدهای تئوریک نشان میررسیب

سازی، بازار باید آزاد و فضای آن رقابتی باشد؛ چرا که سازی نیاز دارد؛ در مرحله قبل از خصوصیخصوصی

 های خوابیده خود را احیا کند. در صورتیتواند ارزشاهیتا بدون یک فضای آزاد و رقابتی نمیسازی مخصوصی

سازی، آزادسازی اقتصادی نیز در دستور کار قرار گیرد، بنگاه خصوصی شده در یک فضای که قبل از خصوصی

غیررقابتی تکمیل  سازی در یک بسترصوصیخاما در صورتی که  ؛تواند به مرز کارآیی نزدیک شودموثر می

بعد از  .سازی، تغییر مالکیت از یک انحصارگر به انحصارگر دیگر استشود، تنها تفاوت قبل و بعد از خصوصی

گذار باید زمینه را برای بازسازی ساختاری بنگاه فراهم کند تا بنگاه بتواند در سازی نیز، سیاستخصوصی

وسیله تروی هند  سازی در آلمان و بهاز قبل و بعد از خصوصینیمحیطی رقابتی به فعالیت بپردازد. هر دو پیش

 .رعایت شد

 ه بوده اند:های موفق با چهار مرحله همرا سازیخصوصیدر آلمان نشان می دهد  سازیخصوصیبررسی 

 جداسازی -1

 تنظیم مقررات  -2

 تجاری سازی -3

 تغییر مالکیت   -4

 داسازیج -1-2-1

رگران و اری یک بنگاه جدا می شود. در آلمان انحصادر این مرحله قسمت های رقابتی از قسمت های انحص

مان زدولتی با تمرکز افقی یا عمودی شدید شکل گرفته بودند. به همین دلیل در  هایشرکتسایر 

ق انحصارگر با به واحد های تجاری مستقل تقسیم می شدند. از این طری هاشرکتابتدا این  سازیخصوصی

ار مربوطه رهایی کوچک تر تبدیل و برای هر یک با توجه به شرایط بازتوجه به حوزه فعالیتش به انحصارگ

مورد اجرا قرار  سازیخصوصیتصمیم گرفته می شد. استراتژی جداسازی در آلمان به طور کالن در جریان 

یم شدند هزار شرکت تقس 14شرکت قابل واگذاری در آلمان شرقی ابتدا به  8500گرفت، به نحوی که حدود 

 ذاری سهام انجام شد. و سپس واگ

 تنظیم مقررات -1-2-2

واگذاری سهام در تمام نمونه های موفق با سیاست های مقررات زدایی و انحصارزدایی همراه بوده است. در 

شرایط انحصار طبیعی یا انحصار موقت ایجاد یک نهاد مستقل ناظر الزم است. در این مرحله نهادها و قوانین 
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سیاست گذاری های کسب و کار خصوصا برای انحصارات طبیعی نظیر صنعت مورد نیاز برای کنترل و تنظیم 

 مخابرات وضع می شود. 

 تجاری سازی -1-2-3

شابه با بازار مدر این مرحله الزم است فعالیتی که با بوروکراسی اجرا می شده است به لحاظ شکلی، ساختاری 

ی آغاز یا تمام ست و با عمقهای متفاوترا تجربه کند، البته این مرحله در تجربیات کشورهای مختلف متفاوت ا

م و بسیاری می شود. اصالح ساختار سازمانی، ارزش گذاری مجدد دارایی ها و آماده سازی جهت واگذاری سها

 دیگر از مراحل تجدید ساختار در این مرحله انجام می گیرد. 

 تغییر مالکیت -1-2-4

برای جه به عملکرد بنگاه روش های مختلفی را تروی هند وابسته به نوع بنگاه و شرکت دولتی و همچنین با تو

خود را با قیمت بسیار پایین  هایشرکتتغییر مالکیت اتخاذ کرد. به گفته فرشاد مومنی تروی هند  بسیاری از 

را از  هاشرکتاما با شروط سخت از جمله حفظ اشتغال، افزایش بهره وری و... به افراد واگذار کرد. برخی از 

 18کت سهامی به صاحبان خرد واگذار کرد و دولت به عنوان یک ناظر عمل می کرد.طریق بورس و شر

 آلمان در سازیخصوصی از حاصل منابعهزینه کرد  -1-3

شروع شد و این روند ادامه پیدا کرد. کمبود منابع عمومی باعث  1960در آلمان غربی از سال  سازیخصوصی

گذاری های خود تجدید نظر کنند. این تغییر رویکرد شد که سیاستمدارن در آلمان در رویکردها و سیاست 

در تمام کشورهای غربی سریع تر صورت بگیرد. یکی از جدی ترین انگیزه های  سازیخصوصیسبب شد 

در آلمان محدودیت های بودجه ای دولت بود، که این محدودیت ها سبب شد دولت به سرعت  سازیخصوصی

وان گفت بسیاری از بنگاه های اقتصادی دولتی تحت شرایط مختلف وارد این روند شود. به طور کلی می ت

 19.تجاری در آلمان خصوصی شده اند و تقریبا از تمامی روش های موجود استفاده شده است

سب به طور در صورت تسهیل توسط چارچوب قانونی و نهادی منا سازیخصوصیتجارب جهانی نشان داده که 

در  سازیخصوصیخصوصی کمک می کند.  هایشرکتبهره وری و پویایی  قابل توجهی به افزایش کارایی و

 آلمان به دو دلیل انجام شد: 

ر )آلمان برای تغییر سیستم اقتصادی اداره شده به صورت غیر متمرکز سیستم بازا سازیخصوصی -1

 شرقی(

 برای بهبود وضعیت اجتماعی موجود سیستم اقتصاد بازار )آلمان غربی( سازیخصوصی -2

                                                      
 

  537752دنیای اقتصاد، شناسه خبر: روزنامه  18
19.  Selected Principles Elements and Experience of Privatisation in Germany, Karl Fasbender, 2004.  
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ه سیستم ی روند انتقال سیستم اقتصادی متمرکز در جمهوری دموکراتیک آلمان سابق )آلمان شرقی( بدر ط

الیل انحصار شرکت دولتی که عمدتا به د 8500بازار غیر متمرکز، جمهوری فدرال آلمان )آلمان غربی( حدود 

شوند.  سازیخصوصیبعد  به 1990سال از  5شرکت از هم جدا شده بودند، باید در کمتر از  14000مردم در 

شرکت به  855 هاشرکتمیلیارد یورو فروخته شدند. از این  33.23شرکت به طور کلی  12.162در حقیقت 

قریبا یک یا ت 3000بنگاه اقتصادی به عموم واگذار شد، حدود  265سرمایه گذاران خارجی فروخته شدند. 

حدود  "کوچک سازیخصوصی"چوب یک اصطالح چهارم بنگاه ها به طور نسبی یا کامل منحل شد. در چار

فروخته شد.  کسب و کار کوچک دیگر )هتل ها، مغازه ها، رستوران ها و...( به سرمایه گذاران خصوصی 25000

 شرکت به صاحبان خصوصی سابق خود بازگردانده شدند.  4300عالوه بر این 

معاهده وحدت  اس بند الف قانون ویژه وتحت نظارت وزارت دارایی فدرال بر اس سازیخصوصیتروی هند در 

های بودجه  ن محدودیتدر آلما سازیخصوصینسبتا مستقل عمل کرد و از عمده ترین دالیل و انگیزه های 

 .ای بوده است

 

 1994تا  1991از سال  سازیخصوصیدرآمد تروی هند از . 1نمودار 

 

 در کشور آلمان سازیخصوصی عمده ترین دالیل موفقیت سیاست -1-4

اشتغال دست  هایش با موفقیت عمل کرد و به اهداف مد نظر خود در افزایش رشد و سازیخصوصیآلمان در 

 یافت که عوامل زیر در آن نقش داشتند.

  .در نظر داشتن مدیریت خوب و کارآمد به جای پیدا کردن مشتری خوب 

  ارآمدی نیروی کار و افزایش دستمزدها با افزایش کهدف گذاری بلند مدت بر اشتغال و بهره وری

 بنگاه. 
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  و اعتماد عمومی جامعه به این سیاست و اقبال مردم به این سیاست ها.  سازیخصوصیوجود فرهنگ 

  در جهت توسعه بازارهای مالی  سازیخصوصیتاسیس بانک هایی مختص 

 در آرژانتین سازیخصوصی -2

ام اقتصاد جهانی ر خصوص اقتصاد توسعه در آرژانتین و ارزیابی تاثیرات نظاساسا نقطه آغاز تحقیق و مطالعه د

وم قرن دبر اقتصاد ملی در این کشور را باید در دوران پس از کسب استقالل کشور و به خصوص در نیمه 

 .ست که طی آن آرژانتین به سرعت به بخش مهمی از نظام اقتصاد جهانی تبدیل گردیدنوزدهم جُ

 ،زیک و برزیلاد توسعه در این مقطع آرژانتین نیز همچون سایر اقتصادهای مهم منطقه نظیر مکبه لحاظ اقتص

ای بین المللی مدل توسعه بر اساس راهبرد جانشینی واردات را به عنوان راهکاری در برابر بسته شدن بازاره

 بزرگ برگزید.

ای آمریکای یبرال همانند گذشته کشورهاساسا در این زمان به دلیل فقدان یک رژیم اقتصادی بین المللی ل

انب تقاضا یا التین همچون آرژانتین چاره ای جز روی آوردن به بازار داخلی و الگوبرداری از سیاست های ج

دریجی الگوهای کینزی نداشتند. به این ترتیب با بسته شدن هر چه بیشتر نظام اقتصاد جهانی به دلیل سلطه ت

ن به حاشیه آانتین نیز به شدت به سمت همین الگو تحول یافت که نتیجه ژر آرحمایتگرایی، نظام اقتصادی د

اق تقریبا برای همه افول تدریجی توسعه اقتصادی آرژانتین بود که البته این اتف رفتن بیشتر اقتصاد این کشور و

آرژانتین از  دنکشور های درگیر با رکود بزرگ رخ داده بود. این الگو با ظهور پرون بیش از پیش سبب دور ش

 .نظام اقتصاد جهانی شد

مطالعه ای  وبررسی و تحلیل تاریخ اقتصادی و سیاسی آرژانتین در عصر پرونیسم بخش الینفکی از هر تحقیق 

سی  در طول دوران  .است در خصوص ریشه های وضعیت سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه معاصر آرژانتین

شد و از موقعیت  ن رفته رفته با زوال سیاسی و اقتصادی بیشتری رو به روساله ظهور و سقوط پرونیسم، آرژانتی

نی بر راهبرد گرایانه و مبتهای اقتصادی پرون اساسا چپسیاست .ممتاز خود در نظام اقتصاد جهانی نزول نمود

شالوده دند، ر میانه سقوط و ظهور مجدد او بر سر کار آمدنگاه به درون بود و حتی در دولتهای نظامی که 

  .توسعه تغییری نکرد الگوی فوق حمایتگرایانه پرونیستی

لتی و در بازارهای سیاستهای فوق حمایتگرایانه پرون سبب شد تا صنایع این کشور ناکارآمد، مبتنی بر یارانه دو

ری شبه کشو»را به  بین المللی غیر رقابتی باشند. او در طول دوران پر نوسان زمامداری خود آرژانتین

 «.تی تبدیل نمودسیالیستی و کورپوریسسو

انتین از دوران با شکوه اقتصادی خود بود، متغیر ژپس از الگوی توسعه پرونیستی که به منزله عقب نشینی آر

کالن تحوالت بین المللی و از جمله جنگ سرد نیز در افول بیشتر اقتصادی و سیاسی آرژانتین در دوران پس 

ی ژنرال بیدال علیه ایزابل پرون طومار پرونیسم در هم پیچیده و یک دولت نظامی از پرون موثر بود و با کودتا

اگرچه نظامیان آرژانتینی سعی در باقی نگاه  .دست راستی به غایت دیکتاتوری در این کشور بر سر کار آمد

جدا نمودن  داشتن آرژانتین در قالب نظام سرمایه داری جهانی داشتند، اما آنها از لحاظ اقتصاد توسعه در
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آرژانتین از الگوی توسعه پرونیستی ناکام ماندند. از سوی دیگر وضعیت بسیار بد اقتصادی و مشکل تورم حاد 

میلیارد دالر فراتر می رفت و بیش از سه  35از  80و افزایش بدهی های خارجی آرژانتین که در اوایل دهه 

میان را در دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی چهارم تولید ناخالص داخلی کشور را در بر می گرفت، نظا

 .خود ناکام ساخت

م نمود که در مجموع شرایطی فراه 80همانگونه که گفته شد اوضاع وخیم اقتصادی و سیاسی در اوایل دهه  

قتصاد جهانی شد و منجر به تغییر پارادایم توسعه اقتصادی در این کشور به ویژه تحت تاثیر تغییرات در نظام ا

ر بست و این سال الگوی توسعه اقتصادی حمایتگرایانه یا پرونیستی از آرژانتین رخت ب 30تعاقب آن سایه م

تصادی در پیش را برای توسعه اق« نولیبرالی اجماع واشنگتن»کشور سیاستهای آزاد سازی اقتصادی یا رویکرد 

 .م، حاکم بودنر در اوایل هزاره سوگرفت که این سیاست ها به مدت دو دهه و تا روی کار آمدن دولتهای کرش

ت اساسی و شرایط بحرانی و حاد اقتصادی و سیاسی، دولت نظامیان را وادار به تغییرا 80در ابتدای دهه 

و « الی توسعهالگوی نولیبر»پارادیمی در اتخاذ راهبرد جدید توسعه در آرژانتین مکزیک از طریق اتخاذ یک 

 د.بو« اجماع واشنگتن» ه برگردانی از سیاست های موسوم به آزاد سازی تجاری و اقتصادی نمود ک

ادی بر اساس به طور کلی نولیبرالیسم در اقتصادسیاسی توسعه بیشتر معطوف به اجرای سیاستهای توسعه اقتص

به  و با هدف رسیدن« سیاستهای تعدیل ساختاری»دکترین و « اجماع واشنگتن» سیاست های موسوم به 

 یر دولتی تر و بازار محور تر است.اقتصادی آزادتر، غ

ل اقتصادی در حوزه اقتصاد توسعه، نئولیبرالیسم به نوعی بازگشت به لیبرالیسم کالسیک یا تخطی از اصو

جهان در  سیاست های اقتصادی نولیبرال در .مبتنی بر کنزینیزم و پایان دولت رفاهی نیز توصیف شده است

رده، ود اما به طور خالصه عمدتا معطوف به خصوصی سازی گستحال توسعه به رغم پیچیدگی های نظری خ

عرفه های دولت رفاهی مینیمم یا حداقلی،کاهش ارزش پول ملی جهت ورود سرمایه های بین المللی و رفع ت

زم حاکم بر نظام تز در برابر کنزینی تجاری بوده است و از لحاظ نظری در جهان توسعه یافته تر به نوعی آنتی

 .انی پس از نظم برتن وودزی تعبیر شده استاقتصاد جه

 نیآرژانت سازیخصوصی برنامه -2-1

انی مشخص آرژانتین با دامنه سرعت و گستردگی و همچنین شدت پشتیبانی بانک جه سازیخصوصیبرنامه 

ود را خ، دولت تقریبا تمام بنگاه های اقتصادی عمومی 1992و پایان سال  1990می شود. بین سال های 

مک کرد تا ک، نظارت بر کنگره و هماهنگی مرکزی سازیخصوصیا فروخت. تنظیم قانون قبل از تعطیل و ی

 روند ادامه یابد و از طرف بانک جهانی حمایت شود. 

کارکنان و همچنین بودجه از بانک ها و سازمان های دیگر شتاب گرفتند تا مطابق سرعت تعیین شده توسط 

میلیارد دالر فروخته شود و درآمد  22ده می شود دارایی ها بیش از رئیس جمهور منم حرکت کنند. تخمین ز

حاصل از آن برای کاهش بدهی های داخلی و خارجی دولت مصرف شود. برنامه خصوص سازی در آرژانتین 

به اوج خود رسید یکی از گسترده ترین و سریع ترین در نیم کره غربی است. اگر چه این  1992که در سال 
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آغاز شد اما پایه و اساس آن و حمایت بانک مرکزی خیلی زودتر از این آغاز شده بود. برای  1990روند از سال 

مدتی آرژانتین سعی کرد استراتژی های مناسبی را برای تعدیل طراحی کند که در بهترین حالت موفقیت 

امور مالی عمومی محدودی داشتند چند سال بعد از آن مشخص شد که کلید تعدیل اقتصادی آرژانتین بهبود 

 بوده است. 

ایان دهد بانک دولتی خود پ هایشرکتآرژانتین توانست با فروش یا بستن همه اموال عمومی به کسری مزمن 

یشرفت حاصله این روند را پشتیبانی کند. پ 1990از سال  سازیخصوصیجهانی توانست با دادن چهار وام 

بودند مطرح می  شی از سه دلیل که همگی از درون آرژانتینتقریبا نا سازیخصوصیتوسط دولت آرژانتین در 

ی از کارگران و شود. ابتدا پشیبانی شدیدی بود که دولت آرژانتین از برنامه داشت، دوم مردم از جمله بسیار

 مصرف کنندگان متضرر و سوم رهبری ثابت و قاطع رئیس جمهور منم. 

انگلیس،  مان دوره شش راه آهن را که متعلق به منافعدولت شرکت تلفن را ملی کرد و در ه 1946در سال 

رشکسته را فرانسه و آرژانتین بوده را به دست آورد. بعدا این شرکت همچنین شرکت برق، و چندین صنعت و

 سازیخصوصیدین بزرگی را در حوزه برق و گاز و صنایع فوالد و دفاعی تشکیل داد. چن هایشرکتملی کرد و 

اواخر  در زمان ریاست جمهوری آرتورو فروندیزی صورت گرفت، در 1960و اوایل دهه  1950در اوخر دهه 

 هایتشرککل اشتغال در  1982شرکت دیگر را خصوصی یا منحل کرد. تا سال  120، دولت نظامی 1970دهه 

 95000 به 156000درصد کاهش یافته بود. تعداد کارمندان راه آهن از  42، 1970عمومی از اوایل دهه 

 کاهش یافت. 

ی ترین باید یکی از اصل سازیخصوصیوی تصمیم گرفت که  1989با رئیس جمهور شدن کارلوس منم در 

تین حاکم دولتی بود که مدت ها بر آرژان هایشرکتبسترهای اقتصادی باشد. هدف اصلی شکستن هژمونی 

رد و با حل مالی صورت گی به بستری تبدیل شود تا اصالحات سازیخصوصیبودند. هدف دیگر این بود که 

غاز نشد، دولت آمنم در شرایط خوبی  سازیخصوصیبدهی های خارجی آرژانتین را به تثبیت برساند. برنامه 

ان خود دچار تورم سنگین شد و همچنین اقتصاد در رکود و ظرفیت مدیریتی در کمترین میز 1989در سال 

 قرار داشت.

رای اختیارات اجرایی دولت را ب 1989آرژانتین در آگوست  قانون اضطراری تصویب شده توسط کنگره 

بازرگانی،  ، ناوگان YPF، مناطق تولید  Aerolineas Argentinasو   entelدو ایستگاه تلوزیونی  سازیخصوصی

( را Servicios Eldctricos del Gran Buenos Aircs،SEGBA  شبکه های دیده بانی بونس آیرس و شرکت برق )

رق؛ تولید ، تصفیه شامل بزرگراه های ملی بود ؛ امکانات ب سازیخصوصیر دولت گذاشت. لیست نهایی در اختیا

أمین آب تو توزیع هیدروکربن حمل بار ریلی؛ حمل و نقل ریلی شهری و مترو ؛ بنادر دست زدن به غالت؛ 

ه های بقه ؛ کارخانخدمات پستی چاپ پول؛ حمل دریایی؛ یک شرکت پس انداز و بیمه؛ یک هتل؛ پیست مسا

ختلف مرتبط با مپتروشیمی ؛ تولید فوالد؛ مونتاژ از هواپیماها و سایر تجهیزات سخت افزاری نظامی و صنایع 

 دفاع بود. 
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هماهنگی و فروش  دولت با توجه به تجربه ی اولیه خود، رویکرد خود را اصالح کرد و فرایندی ساختاری را برای

 زیر تقسیم بندی شد:ایجاد کرد این روند به مراحل 

 مجلس تصویب .1

 سازیخصوصی کمیسیون ایجاد .2

 نظارتی احکام یا قوانین تصویب و تهیه .3

 پیمانی مالی و حقوقی ، فنی مشاوران .4

 جداگانه تجاری واحدهای تعریف .5

 داوطلبانه بازنشستگی و کار نیروی بازسازی های طرح .6

 نظارتی ساختار سازمان .7

 قالانت قراردادهای و مناقصه اسناد تهیه .8

 احتمالی دهندگان پیشنهاد صالحیت .9

 مناقصه فراخوان صدور .10

 پیشنهادات ارزیابی .11

 نهایی و اولیه جوایز .12

  دارایی و شرکت انتقال .13

  ها اقلیت نگهداری های شرکت دفع .14

 کارمندان سهام مالکیت های برنامه سازمان .15

فت. در چند مورد مالکان میلیارد دالر کاهش یا 12ارزش اسمی بدهی خارجی و داخلی  1992از دسامبر سال 

میلیارد دالر است. دولت تاکنون  1.5عمومی را بر عهده گرفتند که مجموعه  هایشرکتجدید، بدهی های 

میلیارد دالر وجه نقد دریافت کرده است که این میزان پول نقد بوده است آن را قادر ساخته است  8.5تقریباً 

چشم پوشی کند. وجوه همچنین منابع الزم را برای خزانه فراهم  تا از بودجه بانک مرکزی و وام از محل داخلی

 20کرده است.

یاستهای سرا باید دوره ثبات اقتصادی آرژانتین و تحکیم اجرای  ساله ریاست جمهوری کارلوس منم 8دوره 

نم تورم ر دوره مدو دولت آلفونسین دانست. اگر چه  80اقتصادی نولیبرال پس از گذر از دهه بحرانی و انتقالی 

وشی نداشت و خانتها پایان  نهایتا مهار شده و ثبات اقتصادی خوبی به وجود آمد اما این دوره با ثبات در

ای تثبیت سیاستهای بزرگترین بحران مالی و اقتصادی معاصر در تاریخ اقتصادی آرژانتین را رقم زد. دولت منم بر

ن هر پزوی را در پیش گرفت که در نتیجه آ «پذیری تبدیل»دالر موسوم به  پولی، سیاست برابری نرخ پزو و

صادی نظیر آرژانتین معادل یک دالر آمریکا اعالم شد و همچنین در کنار آن سیاستهای نولیبرالیستی اقت

 خصوصی سازی شرکتهای بزرگ دولتی و کوچک نمودن حجم دولت را اجرا نمود.

                                                      
 

2 0 Argentina privatization program, Experience, Issues, and Lessons, A world BANK PUBLICATION, 1993.  
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صد برسد که در 5وران ریاست جمهوری او به باالی اقدامات منم باعث شد تا متوسط نرخ رشد اقتصادی در د 

بتدای ریاست او در  1989دهه توسعه اقتصادی آرژانتین بی نظیر بود و در حالی که در سال  7در طول تاریخ 

به حدود  1991می رسید، این مقدار با سرعتی حیرت آور در سال  5/7جمهوری او نرخ رشد اقتصادی به منفی 

 .درصد افزایش یافت 13

به  1990ل اصلی تلفن ملی شدند و یک شرکت ملی ایجاد شد. در سا هایشرکت 1946در آرژانتین در سال 

ر دو سال ددو شرکت منطقه ای تقسیم و خصوصی شد. در آرژانتین چارچوب مقرراتی بر پایه ی مجوز بود که 

گرفت. به  واگذاری صورت می  x=0اولیه بر پایه ی نرخ بازدهی و در پنج سال بعدی بر اساس سقف قیمت با 

شد مجوز شرکت تا ده این معنا که اگر حد اقل به اندازه سرمایه گذاری هدفگذاری شده سرمایه گذاری می

بر اساس  هاشرکتره اعمال شد. معیار مذاک سازیخصوصیسال قابل تمدید بود. تثیبت قیمت تا چهارماه بعد از 

د. عملکرد مقررات گذار در زیر مجموعه وزارت اقتصاد تشکیل ش شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا بود. نهاد

ر سودآور بود. چرا که برای سرمایه گذاران اولیه بسیا سازیخصوصیدهد، در آرژانتین نشان می سازیخصوصی

 سطح سرمایه گذاری به اندازه یا بیشتر از مقدار آن در مجوز بود. 

مهور آرژانتین جرخ داد، یعنی زمانی که رئیس  1993در سال  سازیخصوصییکی از منحصر به فردترین موارد 

رد. آرژانتین کرا اعالم  ypfکارلوس سائول منم، عرضه عمومی اولیه ی سهام شرکت نفت دولتی این کشور به نام 

و  1940دهه  یک شرکت نفت دولتی روی آورد. در سازیخصوصیاولین کشوری بود که در آمریکای التین به 

صوصی خی جمهور آرژانتین در صدد بودند تا درهای صنعت نفت خود را بر روی سرمایه ی بخش روسا 1950

کیه کرد. در دهه باز کنند اما ملی گرایان به شدت مخالف بودند. در نتیجه آرژانتین تنها به واردات بنزین ت

خود  روی انسانیشرکت یاسیمنتوس به واسطه دخالت های سیاسی و سو مدیریت مالی موجب شد تا نی 1930

آرژانتین  وحتی دیگر نتوانست به تقاضای داخلی نفت نیز پاسخ دهد  1930را از دست بدهد و در نتیجه در 

 مجبور به واردات پرهزینه نفت و در پی آن خالی شدن ذخایر ارزی شد. 

لیار دالر می 8/3میلیارد دالر بدهی و  11پس از به قدرت رسیدن منم بزرگترین بنگاه های دولتی بیش از 

مه اقتصادی دو کسری عملیاتی داشتند. منم و وزیر دارایش برای کاهش تورم و نجات اقتصاد آرژانتین یک برنا

ور آرژانتین . رئیس جمهبود سازیخصوصیبخشی معرفی کردند. یکی از این دو بخش برنامه ای مترقی برای 

یز بازپرداخت بدهی خارج از کشور و ن امیدوار بود درآمد حاصل از فروش بنگاه های دولتی بزرگ،

سازی مالی دولت پس از یک بازمیلیارد دالر معوقات بازنشستگی به کارگران آرژانتینی را تامین کند.  2

 4/3 در بازار سهام به سرمایه گذاران بخش خصوصی عرضه شد. فروش 1993و شرکتی یاسیمنتوس در سال 

نتین و مهم تر از آن تا به امروز در آرژا سازیخصوصیترین پروژه  میلیارد دالری یاسیمنتوس آن  را به بزرگ

بزرگ ترین  سازیخصوصییک شرکت نفت دولتی در آمریکای التین تبدیل کرد.  سازیخصوصیبه اولین 

 شرکت نفتی در آرژانتین سبب شد:

 فعالیت های اکتشافی گسترش یابد.  

  رصد افزایش یابد.د 60، 1996تا  1990تولید نفت در فاصله سال های 
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  .موقعیت بازاری قدرتمندی در برابر رقبای خود ایجاد کند 

 .فرصت های رشد در سراسر آمریکای التین و دیگر مناطق جهان را برای خود جست و جو کند 

  .بهبود هزینه های عملیاتی و کارآمدی نیروی کار 

ز فروش ولید شد: درآمد حاصل اشرکت نفت یاسیمنتوس دو نوع درآمد دولتی ت سازیخصوصیدر نتیجه 

ایی که یاسیمنتوس و درآمدهای بعدی حاصل از مالیات های نفتی بر یاسیمنتوس خصوصی. از تمام درآمده

ارد دالر فروخته میلی 4/3به دست آورد یاسیمنتوس بهترین بود که به مبلغ  سازیخصوصیدولت آرژانتین از 

 شد. 

 فصل  بندیجمع -3

ق ترین در آلمان یکی از موف سازیخصوصیاین قسمت باید اشاره کرد که  به عنوان نتیجه گیری در

ی سازمان تروی های کشور آلمان آنچه برا سازیخصوصیها در جهان بوده است؛ چرا که در  سازیخصوصی

 ود. بواگذار شده  هایشرکتهند با پشتیبانی دولت اصالت داشت حفظ اشتغال  و سرمایه گذاری در 

ا رشرکت دولتی در آلمان به بخش خصوصی بود، هدف خود  8500سئول واگذاری بیش از تروی هند که م

ی اول در رویکردی  در بلند مدت و میان مدت قرار داه بود، لذا در مرحله هاشرکتافزایش بهره وری و کارایی 

سپس به  ،دولتی را پرداخت کرد هایشرکتحمایتی با پشتیبانی بانک های مخصوصی که وجود داشت بدهی 

اخت و تعدادی از دولتی پرد هایشرکتمطابق با ظرفیت و توان مندی به احیا یا الغای  هاشرکتدسته بندی 

واگذار کردند.  ی که ظرفیت احیا نداشتند را منهدم کرد. مابقی را در روندی دقیق به بخش خصوصیهایشرکت

ده ای کسی اکره است، چرا که در روش مزایتروی هند معتقد بود از میان روش های واگذاری بهترین روش مذ

از واگذاری  می تواند مالک شرکت شود که پول بیشتری پرداخت کند اما شرکت تروی هند به دنبال درآمدزایی

را در دستور کار  دولتی نبود به همین دلیل روش مذاکره همراه با نظارت های مستمر هایشرکتکارخانه ها و 

 خود قرار داد. 

اد، یکی تضمین درین مفادی که تروی هند در تعهدنامه های خود هنگام عقد قرارداد مد نظر قرار می از عمده ت

روی هند شرکت تمربوطه بود و در همین روند  هایشرکتاشتغال کارگران و دیگری افزایش سرمایه گذاری در 

وی هند هزینه اد. همچنین ترواگذار شده را در فاصله های زمانی یک ساله مورد بررسی و ارزیابی قرار می د

ف می کرد هر دولتی مصر هایشرکترا در جهت احیای دیگر کارخانه ها و  هاشرکتهای حاصل از واگذاری 

هزینه کرد ناچیز  هاشرکتچند این درآمدها در قبال میزان هزینه ای که تروی برای پرداخت بدهی و احیای 

 بود. 

که دولت با بدهی  دیگری انجام شد، آرژانتین در شرایطی قرار داشتدر آرژانتین اما با اهداف  سازیخصوصی

ی حاصل از خود و درآمدها هایشرکتهای سنگین داخلی و خارجی رو به رو بود و سعی داشت با واگذاری 

ن توانست آن بدهی های خارجی و داخلی خود را پرداخت کند. یکی دیگر از عمده ترین دالیلی که آرژانتی

 نی بود.دولتی پشت سر بگذارد، حمایت های بانک جها هایشرکتدهی خود را با واگذاری بحران های ب
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. یکی از اهداف اصلی در آرژانتین حمایت کرد هاشرکت، از واگذاری سازیخصوصیوام  4بانک جهانی با دادن  

ف دیگر این هددولتی بود که مدت ها بر آرژانتین حاکم بودند.  هایشرکتدولت آرژانتین شکستن هژمونی 

جی ارخبه بستری تبدیل شود تا اصالحات مالی صورت گیرد و با حل بدهی های  سازیخصوصیبود که 

 آرژانتین را به تثبیت برساند.
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 جمع بندی و پیشنهادات 

رسی تجربیات این فصل مبتنی بر مطالعات و بررسی های انجام شده، مصاحبه با خبرگان و کارشناسان و بردر 

ردیده گسپس پیشنهادهایی ارائه انجام شده و  به صورت کلی انب شناسی خصوصی سازی در ایرجهانی، آسی

 است.

 در ایران سازیخصوصیآسیب های کلی  -1

 این گونه دسته بندی کرد:به طور کلی آسیب هایی که متوجه واگذاری هاست را می توان 

  ا.دولتی و کارخانه ه هایشرکتتمرکز بر رد دیون دولت و کاهش بدهی ها توسط واگذاری 

 تامین کسری بودجه از طریق واگذاری منابع دولتی و ملی. 

  ود.شعدم در نظر گیری اهلیت اشاخص حقیقی و حقوقی که بنگاه های دولتی به آنان واگذار می 

  هاشرکتواگذاری شده و عدم نظارت دقیق دولت بر حسن کارکرد  هایشرکترها سازی. 

  عدم هدف گذاری کمی و کیفی صحیح و دقیق واگذاری ها در کشور و نگاه کوتاه مدت به

 . سازیخصوصی

  و خلع های قانونی در این روندها.  هاشرکتعدم شفافیت کافی در روندهای واگذاری 

 مالک.  ا و عدم توجه به سرمایه گذاری و حفظ اشتغال توسطهدف گذاری صرف بر واگذاری مالکیت ه 

 فروش یه  بی توجهی به مدیریت به عنوان مشکل اصلی و اساسی در واگذاری ها و تمرکز بر مالکیت و

 قیمت باال. 

  شبه دولتی در ایران چرا که در صورت متضرر شدن  هایشرکتعدم توانایی رقابت بخش خصوصی با

شبه دولتی بی پروا می توانند سهام های دولتی  هایشرکتایتی وجود ندارد اما افراد سیاست های حم

 21را خریداری کنند و در صورت ضرر نیز از حمایت دولت برخوردار هستند.

  هایشرکته گروه اول و دوم که مطابق برنام هایشرکت هایواگذاریعدم زمان بندی مناسب در 

اید تا پایان سال گروه دوم ب هایشرکتچهارم توسعه واگذاری و  گروه اول باید تا پایان برنامه توسعه

 واگذاری شده باشند این زمان بندی گویای یک عدم شناخت صحیح بخش خصوصی در ایران 1393

 است که موجب شد واگذاری ها عجوالنه و غیر کارشناسانه انجام گیرد. 

 دولتی است که  هایشرکتگاه ها و از طرف دیگر چون بخش عظیمی از تصدی دولت بر گروه سوم بن

 ست. اقابل واگذاری نیستند لذا تصدی گری دولت و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت محقق نشده 

  واگذاری بنگاه ها به صورت بلوکی با دیدگاه تامین بودجه ای برای دولت و هم توان بخش خصوصی

 22جهت خرید این بنگاه ها.
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  شده.  سازیخصوصیفعال در برخی حوزه های عدم وجود بخش خصوصی و بازارهای 

  قاضیان و از طرف عرضه کننده و عدم توجه به توانمندی های مت سازیخصوصیترسیم مدل فرایند

 نظرات آنان در فرایند واگذاری.

  ضعف ساختاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور و عدم تنوع و گستردگی بخش خصوصی از مهم

 ور است. در کش سازیخصوصیترین مشکالت 

  خص باشد. بر و حوزه های مربوط به آن مش هاشرکتعدم الگویی که در آن واگذاری ها، اولویت بندی

به ابعاد جانبی  وی رفت که می توانست سریع تر واگذار کند هایشرکتخالف آن دولت از ابتدا به سراغ 

 . ]همان[آن توجه نکرد 

 کن به ماتی و پر بازده که در کمترین زمان ممتمرکز سرمایه های بخش خصوصی در فعالیت های خد

 بازدهی و سوددهی می رسند. 

 فاده بهینه از وابستگی فرایندهای تولیدی به ارز و مواد اولیه خارجی که از عوامل اساسی نداشتن است

 توان بالقوه این فعالیت ها محسوب می شود.

 د که زیع آن در سطح کالن اقتصادخالت انحصارگرایانه دولت ها در کسب درآمدها و تخصیص و تو

موجب وابستگی بخش های مختلف اقتصاد کشور به ویژه از جهت کسب درآمدهای ارزی از سوی 

 دولت شده است.

 زیاد  تعیین فرصت زمان کوتاه برای واگذاری ها بدون توجه به ظرفیت های اقتصاد ملی و تعداد

سبب شده  و انحراف از مبانی تعریف شده برای واگذاری، ضمن ایجاد شتاب زدگی در اجرا هاشرکت

 مورد انتظار بود محقق نشود.  سازیخصوصیاست آنچه از 

  و واحدهای دولتی بدهکار و وجود مشکالت مالی و عملیاتی جدی.  هاشرکتعدم بازسازی 

  .توسعه نیافتگی بازار سرمایه و ناکارآمدی بورس اوراق بهادار 

 زایی واگذاری ها به افزایش کارآمدیچگونگی تغییر نگاه دولت از درآمد -2

در ایران  سازیخصوصیبه طور کلی می توان مجموعه ای از عوامل ذکر شده در باال را علل اصلی شکست 

اعث ببلکه  ،نشده 44ده در سیاست های کلی اصل دانست که نه تنها موجب تحقق اهداف در نظر گرفته ش

ی، اعتراضات کارتماعی چون بیایجاد بحران های اج کالن اقتصادی،ایجاد بحران های اقتصادی، بروز فسادهای 

ف به سمت کارگری، بی اعتمادی سیاسی و... شده است. برای آن که هدف و نگاه دولت را از درآمدزایی صر

ترین آن ه مهمکه از عوامل باید توجه کرد به مجموع ،کارآمدسازی و افزایش بهره وری واگذاری ها تغییر کند

  شامل:

  دت و دراز ها مبتنی بر بازه های کوتاه مدت، میان م سازیخصوصیهدف گذاری کمی و کیفی دقیق

 مدت. 

  و بنگاه های واگذار شده.  هاشرکتنظارت مستمر، دقیق و علمی بر 

  .تنظیم مقررات و قوانین الزم جهت تامین و تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی 
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 ر زمینه تخلفات از سیاست واگذاری هاپیش بینی قوانین و مقررات قضایی د 

 شفاف سازی اطالعات و مقررات در واگذای ها 

  االتر باز بنگاه هایی که بخش خصوصی در آن قوی تر و رقابت در آن  سازیخصوصیشروع حرکت

 است. 

  بزرگ توسط بخش خصوصی در  هایشرکتاجازه ورود آزاد بخش خصوصی به سرمایه گذاری و ایجاد

 23دولتی هایشرکتی سهام کنار واگذار

 و اشتغال.  دریافت تعهدات الزم االجرا از مالکان جدید واحدهای خصوصی شده نسبت به سرمایه گذاری 

  هاشرکتحمایت از رفاه مصرف کنندگان در برابر قدرت های احتمالی انحصاری . 

 بورس  ت سازوکارایجاد بازار متشکل از سرمایه و جلب سرمایه های بخش خصوصی با تاکید بر تقوی

 داشته است.  سازیخصوصیاوراق بهادار با توجه به تجربه مفیدی که طی سال های اجرای سیاست 

  ر اساس بو اجرای مطلوب آن به طوری که  سازیخصوصیایجاد نهادهای مستقل برای تحقق اهداف

شفافیت آن از تعدد مراجع تصمیم گیری جلوگیری شود روش های اجرایی مناسب طراحی شود و 

 تحقق یابد و اجرای سیاست ها را تسهیل کند.  سازیخصوصیاطالعات در فرایند 

  ی سازمانی باید انجام بگیرد و ساختارها سازیخصوصیتجدید ساختار بدهی این واحد ها قبل از

 عقالنی به وجود آید. 

  لت کرد و دوبه جای کوچک کردن دولت از طریق واگذاری ها باید بخش خصوصی را تقویت و بزرگ

لف را در شرایط فعلی نگه داشت. پس از تقویت بخش خصوصی واقعی و بزرگ کردن حوزه های مخت

 روش تدریجی و نه بلوکی انجام دادبخش های خصوصی واگذاری ها را به 
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