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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 خالصه مدیریتی

درصد سهام  ۵۰شود که حداقل المللی، شرکت دولتی به بنگاهی اطالق میطبق تعاریف متعارف در ادبیات بین

استانداردهای جهانی و شاخص  حال ها باشد. با اینآن در اختیار دولت، شرکتی دولتی و یا مشترکا هردو آن

 یالم سند. است شده فیتعر یدولت یهاشرکت بر دولت یگرکنترلهای دیگری هم برای تبیین مفهوم 

«GFS» نییتع یبرا را تاندارداس ۸ کشورها، اکثر یبرا دییتا مورد یالمللنیب یمال نامهنظام کی عنوان به 

 :است کرده یمعرف ریز شرح به یدولت یهاشرکت یگرکنترل

 دولت یبرا یرا حق تیاکثر تیمالک (1

 حاکم یهاارگان ریسا ای رهیمد أتیه کنترل (2

 یاصل پرسنل یبرکنار و انتصابات کنترل (3

 یتجار بنگاه یاصل یهاتهیکمکنترل  (4

 ییطال ازاتیامت و سهام (۵

 هاشرکت یرو بر قاعده از خارج کنترل و یگرمیتنظ (6

 دولت توسط بنگاه محصوالت یانحصار دیخر ای بازار در یاصل انیمشتر کنترل (7

 یدولت التیتسه افتیدر قیطر از کنترل (۸

 ،یاقتصاد هبنگا بر دولت کنترل اثبات یبرا ذکرشده، یها مولفه از کیهر وجود که داشت نظر در دیبا البته

 یبررس به توانیم یبهتر دید با شده ارائه یدولت یهاشرکت کنترل و فیتعر از که یترقیدق انیب با. ستیکاف

 و ییاجرا یزوهابا عنوان به معموال ها بنگاه نیا. پرداخت کشورها اقتصاد در یدولت یهاشرکت گاهیجا و نقش

 دو در توانیم را یدولت یهاشرکت نقش. کنندیم تیفعال ها دولت نظر ریز متوازن، توسعه تحقق جهت یابزار

 .کرد یبررس یالملل نیب و یمل ساحت

 یدولتشرکت 2467 یدارا( نیچ از ریغ به) سازمان نیا عضو یکشورها ،«OECD» یجهان هیاتحاد گزارش طبق

 ییتنها به نیچ کشور. باشند یم نفر ونیلیم ۹.2 از شیب میمستق اشتغال و دالر ونیلیتر 2.4 از شیب یارزش با

 نهیزم نیا در ها،شرکت نیا در نفر ونیلیم 2۰ اشتغال و دالر ونیلیتر 2۹ ارزش به یدولت شرکت ۵134 با

 .اند متمرکز یاشبکه و یارتباط عیصنا در یکل طور به یدولت یهاشرکت دهدیم نشان ها افتهی. است رکوردار

 نظر از را یدولت یهابنگاه کل از یمین بایتقر ساتیتاس ریسا و نقل و حمل گاز، و برق مخابرات، حوزه یهابنگاه

 و ارتباطاتی یعاز صنا پس. دهندیم لیتشک اشتغال  زانیم در را یدولت یهاشرکت کل درصد 7۰ و ارزش

درصد  ۸را از نظر ارزش و  یدولت یهاشرکت کلدرصد  26است که  قسمتی ینتربزرگ ی، بخش مالایشبکه
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که شامل  دولتی هایبنگاه اقتصاد مهمبخش  گرید. کندیم پشتیبانی اشتغال نظر ازرا  یدولت یهاشرکت کل

درصد  6و از نظر اشتغال  یدولت یهاشرکت کل از درصد11ها است، از نظر ارزش یدروکربنه یشو پاال یدتول

متفاوت است. در  یکم یجرا یبا الگو ینچ یدولت یهاشرکت یعتوجه کرد که توز ید. البته بادهدیم تشکیل را

 . دهندمی یلرا تشک یدولت یهاارزش شرکت درصد 6۰ یمال یهاکشور بنگاه ینا

می بیان زیر شرح به که برشمرد دولتی هایشرکت برای میتوان را متفاوتی کارکردهای المللی بین منظر از

 :شود

 تضمینی دخری یا انحصاری فروش طریق از پنهان و آشکار یارانه پرداخت و مالیات اخذ برای ابزاری (1

 خاص خدمات و کاال

 نیجایگزی سیاست طریق از راهبردی صنایع توسعه جهت در صادرات گسترش هدف، صنایع از حمایت (2

 واردات

 باال ثابت هزینه با صنایع در سرمایه تشکیل و طبیعی انحصار (3

 دوجانبه توافقات در دولتی هایبنگاه نمایندگی (4

ادرات صاز جهت  یشاتیخود گرا یالملل یندر تعامالت ب ینکته قابل ذکر است که بنگاه دولت ینا همچنین

کاال و خدمات  یعوزو استفاده از شبکه ت یالمللینب یدولت یهاعقد قرارداد با شرکت ی،رقابت یمتتر از قیینپا

ر جهت برنامه د یانیکمک شا تواندیشده م یانخود دارد. مالحظات و موارد ب یمرزها یدر ورا یبخش خصوص

 داشته باشد. یدولت یهابنگاه یتو هدا یزیر

 یشرکت یتمو حاک یریتکه دولتها در برابر شرکتها با آن مواجه اند، نحوه مد یتر یو چالش جد یاصل مسأله

 یدولت یهادر شرکت یشرکت یتحاکم یهایاستکه س دهدینشان م «OECD» یاقتصاد یهاست. گزارش اتحاد

 یریتمدو نحوه  یتها، کنترل تعامالت بازار و بنگاه دولشرکت یدولت ینمالک یحوزه راهبر 3سازمان بر  ینعضو ا

 داللت دارد. یشرکت دولت یرهمد یاتو نظارت بر ه

 یلگوهاا ینانتخاب ب ی،دولت یتمالک یهایاستس ینگر بر تدویمتمرکز نهاد تنظ یت،مالک یبخش راهبر در

 یتو شفاف یو انحالل شرکت دولت یستاس هایها، دستورالعملدولت بر شرکت یریتمتمرکز مد یرغ یامتمرکز و 

ون جبران همچ یبه مسائل یتعامالت بازار و بنگاه دولت حوزهدر  .باشدیمعطوف م یعموم یو گزارش ده

مات مربوط دولت و الزا یممستق یها یتشرکت، حما یبده یمال ینتام یوهش ی،از مداخالت دولت یخسارات ناش

  .یپردازدبه نرخ بازده م
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 اهاییدو کنترل کاند یشمطرح شده است. پا یمباحثنیز  یرهمد یاتو نظارت بر ه یریتخصوص نحوه مد در

اش و شاخصپاد یینتع یره،مد یاتو تعداد ه یبترک ی،نامزد یالزم برا یارهایحداقل مع یینتع یره،مد یاته

 د.باش یحوزه م یننکات ذکر شده در ا ینترمهم ی،دولت یهاکتشر یرهمد یاتعملکرد ه یابیارز یها

نجام گرفت، ا یخارج یبر اساس اسناد باالدست یدولت یهاشرکت یریتیمد یکه نسبت به الگوها هایی یبررس با

 احصا کرد.  یدولت یشرکتها یو حکمران یریتمد یبهبود الگو یبرا یهایافتره توان یم

 66ل از سال مواجه اند. تا قب ییو اجرا یقانون یریتی،متعدد مد یبا چالش ها یراندر ا یدولت یهابنگاه

 بودجه الیحه اههمر به ها آن بودجه روی همین از و داشتند هادستگاه با متفاوت ماهیتی دولتی هایشرکت

 یدولت یهادر عمل با شرکت1366سال  در یقانون محاسبات عموم تصویب از پس اما ،شد نمی ارائه سالیانه

 . گرفت صورت یادارات دولت مشابهبرخورد  ینوع

 ینیقوان یجتدر بهو تفاوت آن با دستگاه ها،  یدولت یهاشرکت یشرکت یتاساس بدون توجه به ماه ینهم بر

 پرداخت به دولتی هایشرکت الزام به توان می مثال عنوان به. شود دولت نصیب بیشتری درآمد تاشد  وضع

 از درصد دو تخصیص یا ماهانه صورت به( نیست مشخص آن تحقق)که  الحساب علی سود از دوازدهم یک

 حاصل منابع اممد باید دولتی هایشرکت که است درحالی این. نمود اشاره پژوهشی امور برای آنان درآمدهای

نگاه  ییرتغ باقع وادر  .کند پیدا افزایش نیز ها آن کارایی تولید، افزایش ضمن تا کنند مجدد گذاری سرمایه را

راستا وضع نمود که به  یندر ا ینیها عمل کرد و قوانها مشابه دستگاهدولت با آن ی،دولت یهادولت به شرکت

 .داد سوق زیان سمت به را ها آن و یفتضع راشرکت  یمال یهبن یجتدر

 دستگاه عملیاتی ویباز عنوان به هاشرکت طرفی از. ندارد وجود دولتی هایبنگاه به واحدی نگاه ما کشور در

 این ولتد از بخشی مقابل در و دهدمی انجام مأموریتش از خارج وظایفی اساس همین بر و شود می لحاظ

 طریق از درآمد افزایش و تراشیهزینه دنبال به مختلف طرق به و داندمی مالی منابع تأمین محل را هاشرکت

 .هستند ها آن

 بر و گرفته شکل کشور در مشخص و واضح دیدگاه یک است الزم ابتدا در دولتی های شرکت خصوص در

 که گردد اجرایی و تدوین دولتی هایشرکت جامع قانون قالب در حاکمیتی و مدیریتی مالی، قوانین آن اساس

. پذیرد صورت بهتری شکل به ها آن بر نظارت و مدیریت زمینه، این در ابهامات و پیچیدگی کاهش ضمن

 از دولت انتظار سازیشفاف و ماموریت اساس بر هاشرکت بندی دسته تدوین با شودمی پیشنهاد همچنین

 .شود گرفته کار به تولید رشد جهت در دولتی هایبنگاه تولیدی و اقتصادی ظرفیت ها،شرکت
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 مقدمه

 سال ده که یحال در ،دهندمی لیتشک را جهان بزرگهای شرکت پنجم کی از شیب یدولتهای بنگاه امروزه

 ینهادهاها شرکتاین  .داشتند قرار جهان بزرگهای شرکت ستیل یباال دری دولت شرکت دو ای کی تنها شیپ

 جهان یجا یجا در وشده  جادیا دولت توسطای توسعه و یتجارهای تیفعال انجام یبرا که هستند یاقتصاد

 اند.هافتی گسترش یشرق یایآس و نیچ تا متحده االتیا از

ای که امروزه مورد بحث و مطالعه کارشناسان حوزه مطالعات مالیه دولتی است، معطوف به چگونگی مسئله

گذاری است. لذا در این های دولتی در جهت تحقق اهداف حاکمیت در حوزه سیاستاستفاده از ظرفیت شرکت

ها با نحوه مواجهه آن و های دولتیها بر شرکتبررسی اصول و مدل حکمرانی دولتبایست ضمن خصوص می

هایی در جهت داری دولتی و با در نظر گرفتن مالحظات مطالعات تطبیقی، رهیافتپدیده ای مدرن به نام بنگاه

 شرکتی، ساختار و مدل تعامل دولتی، حاکمیتعریف شرکتداری دولتی در حوزه تشناخت گلوگاه های شرکت

 عه کشور استخراج گردد.ها در رشد و توسهای تحت مالکیت خود و نقش آندولت با بنگاه

ها، های نهادی کشور، امکان اصالح رویهها به بافت و سیستم اقصادی و درهم تنیدگیعرضه این رهیافت

آورد. همچنین این امکان  داری دولتی را فراهم میساختارها و فرآیندها و نحوه نگاه حاکمیت به مساله شرکت

ل گردان این عرصه بدحنهصدر کوران توسعه از یک بازیگر منفعل در اقتصاد به آید که دولت را به وجود می

 شود.

 تیقعمو جادیا یبرا که افتندیدر توسعه حال در یکشورهاهای دولت ،ستمیب قرن سطاوا و ریاخ قرن در 

 یهاشرکت جادیا سمت به دیباالمللی بین یتجارهای تیظرف از استفاده و یجهان سطح در فعال و موثر یاقتصاد

 هزاران از ایونهنم نیتآرژان در مخابرات صنعت ای لیبرز نفت صنعت یدولتهای بنگاه حرکت کنند. یدولت

 .هستند هاملت توسعه دافتحقق اه یبرا شده جادیا یدولت شرکت

ای مقوله به تواندمی یتجار و یانتفاع تیماه وجود با یدولت شرکت که کرد فراموش را موضوعاین  دینبا البته

دست  باشتهان انیز با سال یهاسال تا متحده االتیا یپست ستمیس مثال عنوان به .کند فکر یسودآور از ریغ

  .کردیم استفاده خود تیفعال دامها ایی بردولت التیتسه و ها یارانه ،ها کمک از و کردمی نرم پنجه و

 کشور کی یاتیحی هانایشر و یرساختیز یهابخش در یشتریب تراکم با یدولت یاقتصادهای بنگاه لیقباین  

و  دینآ یم وجود به متوازن توسعه مانند یاهداف یبرا بودن زا نهیهز نیع در که ییها شرکت شوند. یم افتی

های دولتی و اولویت های واکاوی شاخص های ارزیابی شرکت .شوند یم تیحما مستقر یهادولت توسط

 ها کمک موثری کند.تواند به افراز و تدقیق نقش شرکتاست که میها امری ماموریتی آن

 یهایگذاراستیس جهت درها آن گونه ابزار بکارگیریشد  متصور هاشرکتاین   یبرا توانیم که یگریدنقش 

 اییین اپ بهرههای نرخ با خاص یهابنگاه و اشخاص به التتسهی داخت. پراست یدولت یمال ای یپول یعموم
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 یحیترج نرخ با و دیتول رشد یراستا در هدف جامعه به (برق توزیع مانند) یخدماتارائه  و محصوالت فروش

 .است لیقباین   از یموارد

 در مازاد دیخر ،کارکنان ازین از شیب استخدام با را یمالهای سیاست تواندمی یدولت شرکت کی یکل طور به

 یادیز سهم فروش ای کیاستراتژی کاالهای نیتضم دیخر یبرا بازار از باالتر یهامتیق پرداخت ،کاالهای بعض

 کند. اعمال بازار میتنظ استیس جهت در و بازار متیق از کمتر ییهامتیق با خود داتیتول از

 ،دولت یبرا منافع کسب و سود دیتول ند.شو جادای همی گرید اهدافی برا یدولت یهاشرکت است ممکن

 دری اساس تخدما نیتام و دارندی ادیز ورود موانع که ییبازارها در رقابت جادای ،یدیکل منابع از محافظت

 اند.دستهاین   ازهایی مثال کندمی لیتحم خانوار بر نیسنگ یهانهیهز که مسکن مانندهایی حوزه

 وکنند می تیفعالی ادیز تعداد با ای و بزرگ اسیمق در اغلب توسعه حال دری کشورها در یدولت یهاشرکت

 شانامر تحت یهاشرکت قبال در هادولت مثال عنوان به .باشند داشته یتوجه قابل یاقتصاد ریتأث است ممکن

 مولفه و ادراتص ت،واردا ،یبانک اعتبارات پرداخت مانند یاقتصاد کالن اهداف توازن در هاآن نقش لیدل به

 یهایبده زیرا هستند یمال مخاطرات از ایبالقوه منبع یدولت یهاشرکت یطرف ازاند. مسئول جنساین  از ییها

 نکولش بخ در یخطرات است ممکن و از سویی شودمی نیتضم دولت توسط یضمن ای حیصر طور بهها آن

 د.نباش داشته یدولت اعتبارات

 که است یاقتصاد بنگاه یدولت شرکت کی» که است آمده یدولت یهاشرکت از یجهان متعارف فیتعر در

 یدیجد فیتعار اما .«باشد ثالث یدولت یاقتصاد واحد کی ای و دولت به متعلق آن سهام از درصد ۵۰ حداقل

دولت  یمالآمارهای  سند در مثالً .است شده ذکر یدولتهای شرکت یبراالمللی بین اسناد و متون در هم
1

)GFS( ،از  یبیترک یاثالث  یدولت یشرکت سهام یک ی،واحد دولت یکشود که یم اطالق یدولت یشرکت

در  ینهاد دولت ییتوانا یمعنا هبکه  را کنترل کنند یآن بنگاه اقتصاد ی،دولت یو شرکتها یدولت یواحدها

 یاتیو عمل یمال یدیکل هاییاستس ییناز تع لیک هاییاستس ین. ااستشرکت  یکل هاییاستس یینتع

 شود. یشرکت گرفته تا نحوه استقراض بنگاه از بازار را شامل م یکمربوط به اهداف استراتژ

 شرکت تیدول کنترلبر  و است شرکت کی بودن یدولت نشان دهنده که یعوامل نیمهمتر ابتدا گزارشاین   در

 سند رد یدولت شرکت در کنترل مفهوم یاستانداردها امراین  نییتب یبرا .شود یم یبررس گذاردیم صحه

 قرار لاستقبا مورد جهان سراسر در اجرا لیدل به و است ایدن مختلف یکشورها تایید مورد که GFS یمال

 .گرفت خواهد قرار یبررس مورد، گرفته

 یداخلابعاد  و یمل سطح در چه ایدن بزرگهای اقتصاد در یدولت یهاشرکت نقش و گاهیجا دوم در فصل سپس

 اشتغال زانیم ،بازار ارزش مانند ییها مولفه به بخشاین  در .شد خواهد هینماالمللی بین یبازارها در چه و

 به گزارش تمرکزدر ادامه این بخش  شد. خواهد اشاره کشورها توسعه در یدولت یهاشرکت نقش و شده جادیا

 یاجرا در شرکتهااین  یاثرگذار و شود یم معطوفالمللی بین باتمناس در یدولت یهاشرکت نقش یبررس

                                                                                                                                                                      
1 Government Finance Statistics 



 

 

9 
 

 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

های گزارش از الذکر فوق اطالعات یآورجمع یبرا گرفت. خواهد قرار یبررس مورد دولتعمومی  هایسیاست

 استفاده یدولتهای شرکتزمینه  در )OECD(2 و توسعه اقتصادی سازمان همکاری عضوهای شرکتالمللی بین

 است. شده

پردازد  یم یتدول یاقتصاد یهادولت بر بنگاه یو حکمران یتاصول مرتبط با مالک یسوم گزارش به بررس فصل

جزاء موثر انحوه تعامل دولت با  ینخواهد کرد. همچن یشرکت ها را بررس ینا یریتمرتبط با مد یهاو چالش

مطرح  OECD یطبق استانداردها یرهمد یئتسهامداران و ه ،از جمله مجامع یشرکت دولت یریتیو مد یتیمالک

 خواهد شد.

رش قصد دارد گزا ینا یبدنه اصل ،و مطالعات مربوطه الذکر فوقدر اسناد  یجهان یاتکامل تجرب یپس از بررس 

کند.  یبررس یراندر ا یدولت یهامرتبط با شرکت یهایهمقررات و رو ین،قوان یرامونرا به صورت جامع پ ینکات

قانون  ،و بودجه  از جمله قانون برنامه دولت یو مقررات عموم یناز قوان یدولت یهاشرکت یتدر ابتدا نحوه تبع

 یرسا و 2و  1دولت  یاز مقررات مال یبخش یمتنظ ینقوان ی،خدمات کشور یریتقانون مد ی،محاسبات عموم

 شد.  خواهد یانحوزه ب ینمربوط به  ا یهامورد مداقه قرار خواهد گرفت و چالش ی،باالدست ینقوان

ز جمله مجمع ا یدولت یهاارکان شرکت یاراتو اخت یفوظا یب،ترک ،طهمربو ینقوان یادامه و بعد از بررس در 

متفرقه  ینقوان یورت اجمالصبه  و یبررس ینظارت یها و نهادهاو سازمان شرکت حسابیذ ،حسابرس ی،عموم

 خواهدقرار  ها از قانون تجارت مورد مطالعهشرکت ینا یتنحوه تبع و یدولت یهاشرکت یاستخدام ینمانند قوان

 .گرفت

رات طبق نظ یدولت یهاشرکت یو حکمران ینقوان ،جهت اصالح ساختار بودجه یشنهاداتیپ یزن یاندر پا

 شد. ارائه خواهد یجهان یاتموجود و با مالحظه تجرب یهاحوزه و بر اساس چالش ینکارشناسان  ا

 یدولت یهاشرکت یاصالح حکمران یبرا یساز ینهزم یدر راستا یدینگاه جد یهزاو رو، یشاست گزارش پ امید

 .یدو توسعه متوازن ارائه نما یدبنگاه ها در جهت رشد تول ینا یدهسوقو 

 

  

                                                                                                                                                                      
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 های دولتی شرکتتعریف  

 محسوب یدولت یسهام دولت در شرکت هاست و شرکت یزانبر اساس م یراندر ا یدولت یشرکت ها یفتعر

 ییها یکاست یفتعر ینباشد. ا یدولت یشرکت ها یادرصد سهام آن متعلق به دولت  ۵۰از  یششود که ب یم

که  یالحدر  شوند؛ یمحسوب نم یدولت یفتعر ینبر اساس ا یپاخودرو و سا یرانمانند ا ییدارد و شرکت ها

دارد که در استان یدولت یاز شرکت ها یگرد یفشود. در تعر یم یینشرکت ها توسط دولت تع ینا یریتمد

نترل از ک ینشود که دولت بر آن کنترل داشته باشد. حال ا یمحسوب م یدولت یوجود دارد، شرکت GFS یمال

 شده است. هاست که در ادامه به آن ها اشار یساز یادهقابل پ یقچند طر

 گری بر شرکت دولتی  استانداردهای کنترل -1

 قطعی لیست تجویز ،است متفاوت توجهی قابل میزان به دولت توسط هاشرکت کنترل نحوه که جاآن زا

 عملی و مطلوب گیرد قرار توجه مورد ها شرکت بر دولت کنترل چگونگیاحصاء  برای باید که فاکتورهایی

 هاشرکت کنترل آزماییراستی جهت در مختلفیهای مولفه و ها شاخص بخش این  دربا  این وجود  .نیست

 .شود می معرفی هاآن استقالل یا دولت توسط

پس باید  ؛وردارندبرخالزم  حاکمیتی اختیارات از هااستیس سایر و دستورات مقررات، قوانین، طریق ازها دولت

 آن لکنتر جهینت در و خاص شرکت یک کلی سیاست تعیین معنای به اختیارات اعمال اینکه آیا تعیین در

 مورد دری گذار ستایس جهت مرسومهای هیرو و مقررات، نیقوان اعمال شود. دقت باشد یا خیر،می شرکت

 شود. یتلق واحدهااین  کنترل معنی به دینبا خاص صنعت کی یواحدها هیکل

 خاص رکتش کی اتیعمل ای روزمره یهاتیفعال میمستق کنترل شامل لزوماً شرکت یکل استیس نییتع ییتوانا

 با منطبق یروش به را های مورد نظرسیاست که رودمی انتظارها شرکتاین  مسئوالن از معمول طور به .ستین

 شرکت کی در یکل استیس نییتع ییتوانا نیهمچن کنند. تیریمدها آن از تیحما در و شرکت یکل اهداف

 از یبخش عنوان به معمول طور به رایز؛ ستین میعل ای یفن ،تخصصی رخداد گونه هر بر میمستق کنترل شامل

 یفن اای یرفهح احکام مثال، عنوان به .شودمی گرفته نظر در برای پیشبرد امور جاریه شرکت یاصل تیصالح

 وها هیدییتأ به توجه با است، شده سیتأس مایهواپ زپروا تیصالح دییتأ یبرا که یشرکت توسط شده تعیین

 مانند ترگسترده یمال و یاتیعملهای سیاست حال،این  با .شودمین یتلق شده کنترل ،یفرد یدهاییتأ عدم

 ود.ش نییشرکت تع یاز خط مش یبه عنوان بخش یواحد دولت کیپرواز، ممکن است توسط  تیقابل یارهایمع

ترل دولت در خصوص کنترل یا عدم کن دیکه با هستند یعوامل نیترو محتمل نیترمهم ریز یشاخص کنترل ۸

ها توجه کرد. در صورت تحقق هریک از این هشت عامل، شرکت مورد نظر دولتی محسوب بر بنگاه ها به آن

 شود و باید طبق قوانین و مقررات دولتی با آن برخورد شده و بر عملیات شرکتی آن نظارت شود.می



 

 

11 
 

 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 یحق رأ تیاکثر تیمالک -1-1

 ر)ه یرأ کی و سهم کی سیستم اساس بر که شودمحقق می یوقت معمول طور به سهام تیاکثر کنترل

رکت می تواند شدر این شرایط دولت با در اختیار داشتن اکثریت شهام  شود. منجاا گیریرای (یرا کی سهم

 ای میمستق طور به هاشرکت سهام کنترل و مدیریت آن شرکت را هم در دست داشته باشد. البته ممکن است

 .شود ینگهدارتوسط دولت  میرمستقیغ

اساس  بر ماتیتصم اگرچرا که  شود محاسبه نیز میعمو ینهادها ریسا به متعلق سهامدر این شاخص باید 

 ینهادها ریاس به متعلق سهام انجام شود که اساس این بر دیبا یبند طبقه نشود، گرفته یرأ کی سهم کی نظام

 شامل شود. راسهامداران  تیاکثر یصدا میعمو

 حاکم یهاناارگ ریسا ای رهیمد ئتیکنترل ه -1-2

 مقررات، وجود،م نیقوان جهینت در حاکم یهاناارگ ریسا ای رهیمد ئتیه تیاکثر یبرکنار ای انتصاب ییتوانا

 یبرا تووِ قح دولت دهایننم اگر یحت .شودمی محسوب کنترل موارد اکثر در ،باتیتتر ریسا ای قراردادها

 برو  شود هگرفت نظر در کنترل ینوع عنوان به تواندمی زین مورد این ،دباش داشته را یشنهادیپ انتصابات

  .است گذار ریتأث شودمی مانجا که ییهاانتخاب

 نکند، لکنتر را نیگزیجا رانیمد انتصاب اما کند منصوب را رانیمد مجموعه نیاول دولت کی در صورتی که

 بود. خواهد یدولت بخش ازای رمجموعهیز هیاول انتصابات زمان تا نهاداین 

 یپرسنل اصل یو برکنار اتکنترل انتصاب -1-3

 رانیمد تصابان باشد، فیضع بر شرکت حاکم یهاناارگ ریسا ای رهیمد ئتیهدولت بر  کنترل احتمال اگرحتی 

 است ممکن نیمیا رانیمد بود. خواهد کننده نییتع ،یمال امور ریمد و سیرئ ،یی شرکتاجرا مدیر مانند یدیکل

 مندانکار حقوق کننده نییتع ،و دستمزد داشپاتعیین  تهیکم مانند یدیکل یهاتهیکم در تیعضو صورت در

  باشند. زین ارشد

 یواحد تجار یاصل یهاتهینترل کمک -1-4

 واحد ی یکمال و یاتیعمل یاصلهای سیاست توانندمی حاکم یهاناارگ ریسا ای رهیمدئتیه یفرع یهاتهیکم

 کنترل حوهنقادر است  یفرع یهاتهیکماین  در یدولت یهابخش اکثر تیعضوتعیین  کنند. نییتع را یاقتصاد

 شود. جادای شرکت یتوانمند یابزارها ریسا ای نامهاساس لوای تحت تواندیم یتیعضو نیچن دهد. لشک را
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 ییطالامتیازات سهام و  -1-5

 .باشد داشته است شده یخصوص که یشرکت در ژهیو به شرکت کی در «ییطال امسه» است ممکن دولت کی 

 محافظت دولتی معمو منافع از تواندحاکمیت می حقوقبا در اختیار داشتن  ژهیو ماسه این موارد یبرخ در

 طیشرا در که ایژهیو انریمد انتصاب ای شرکت یهاییدارا از یبرخ فروش از یریجلوگ مثال، عنوان به .کند

البته باید توجه داشت که در اختیار  .کندتر میرنگ، نقش دولت را در بنگاه دولتی پر دارد ییباال قدرت خاص

متعلق  تارایاخت ،امتیازاین   با اگر .ستین یک شرکت کنترل دهنده نشان خود یخود به ییطال سهم داشتن

 وجودم طیشرا و خاص طیشرا در را شرکت یکل استیس که دهدمی دولت به را ییتوانااین یی، طال سهمبه 

 .شودمحسوب می یدولت بخش ذیل یتجار واحدگاه آن کند نییتع

 طیشرا در عاممیسها شرکت کی ای یدولت واحد کی یبرا ژهیو و دسترس در سهام دیخر نهیگز وجود حتی

 از ستفادها طیشرا که یدرصورت ایآ شود یبررس است الزم البته .دارد ییطال سهام مشابه کارکردی زین خاص

 واقبع و شود یداریخر ،اریاختاین  تحت است ممکن کهمیسها حجم باشد، داشته وجود سهام دیخر اریاخت

 ر.یخ اشود یمی نهیگز آن از استفاده با «شرکت یکل استیس نییتع ییتوانا» حرکتی منجر به نیچن از یناش

 در که یهایسیاست نییتع در دولت موجود ییتوانا براساس دیبا بنگاه کی تیوضعبررسی  یکل طور بهضمنا 

 یهامینظ یب ،هاجنگ ای یاقتصادمانند بحران  ییاستثنا طیشرا در نه؛ باشدشود می اعمال یعاد طیشرا

 .یعیطب یایبال او ی یداخل

 خارج از قاعده و کنترل گریمیتنظ -1-6

شود می الاعم یصنعتبخش  ای گروه کی در نهادها همه یبرا توسط دولت که یمقررات نیب مرز و داوری قضاوت

گذاری مقررات قیطر از دخالت از یادیز یهانمونه .رسدبه نظر می دشوار کمی خاص شرکت کی کنترل و

 یهانهیزم رد ینظارت مداخالت وجود دارد. وجود یخصوص خدمات و انحصارات مانند یواردم در ژهیو به ،دولتی

 به دولت را خود شرکت میعموهای سیاست کنترلمورد نظر  یتجار واحد آنکه بدون ،متیق نییتع مانند مهم

  است. تخالمدا لیقباین  ازای ، نمونهکند واگذار

 کارکرداین  ،کند نییتع را یتجار واحد عملکرد نحوه ثرمو طور به که باشد دیشد میزانی به مقررات زمانی که

 نهاد کی از را هبودج ایآ کهاین مورد در را خود جانبهکی اریاخت یتجار واحد اگر باشد. کنترل ینوع تواندمی

 حفظ کندمی معامله شخص کی با صورتاین  ریغ در ای کندمی یتجار تعامل او با و ردیگمی یدولت بخش

 رلکنت یدولت بخش نهاد توسط و دارد را خود یشرکت استیس نییتع ییتوانا حداکثر یتجار واحد کند،

 .شودمین



 

 

13 
 

 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 یبخش دولت انیاز مشتر یگروه ایازار غالب در ب یمشتر کیکنترل توسط  -1-7

 نفوذ نهیزم شود، منجاا میعمو بخش انیمشتر از یگروه ایبازار  در یمشتر کی به شرکت کی فروش تمام اگر

 بخش نفوذ لیدل به شرکت دهد نشان که باشد داشته وجود یواضح شواهد اگر ،یکل طور به دارد. وجود هاآن

 است. محرز یدولت کنترل کند، لهمعام یدولت ریغ بخش انیمشتر با تواندمین یدولت

 یدولت دریافت تسهیالت از طریق کنترل -1-8

 قیطر از دولت اگر .دهندمی منجاا وام پرداخت طیشرا عنوان به را مدنظرشانی هاکنترل اغلب دهندگان وام

 سالم هادن کی گرفتن وام هنگام در معموالً که) کند کنترل را شرکتیی هانامه ضمانت صدور ای وام یاعطا

 دولت تنها اگر ،بیتتر نیهم به باشد. داشته وجود کنترل است ممکن ،(ستین معمول بانک از یخصوص بخش

 شود. گرفته نظر در کنترل زین عملاین  است ممکن باشد، داشته را شرکت به وام یاعطا یآمادگ

 یهاشاخص از یتعداد گرید موارد در باشد، یکاف کنترل جادایی برا تواندمیبه تنهایی  شاخص کی اگرچه

 براساسها در خصوص دولتی بودن شرکت گیری تصمیم دهند. نشان را کنترل یکل طور به است ممکن جداگانه

 مشابهی یهاقضاوت مشابه موارد در که است واضح و پر باشد داشته قضاوتی یماهیت باید لزوماً ها شاخص همه

 3شود.انجام  باید زنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
3 De Clerck, M. S., & Wickens, T. (2۰1۹). Government Finance Statistics Manual 2۰14. International Monetary 

Fund. 
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 های دولتی در اقتصاد کشورها جایگاه و نقش شرکت 

 یها غالباً خدماتهستند. آن یاقتصاد یاز کشورها یاریدر بس یعناصر مهم (SOE’s) یدولت یاقتصاد یهابنگاه

اند. حضور وابسته به آن یو اجتماع یاقتصاد یتهایانجام فعال یبرا یمختلف یعکه مشاغل و صنا دهندمیارائه 

  یناست. همچن یدولت یهاشرکت یتفعال از یانمونه یامور مال یو تصد یدر بخش حمل و نقل، خدمات عموم

 ینگران یجادباعث ا یراخ یهاامر در سال ینو هماند فعال اییندهبه طور فزا المللیینبها در سطح بنگاه ینا

 یمنف یرخارج از کشور تأث یهابا شرکت« عادالنه»بر رقابت  یداخل یدر بازارهاها آن یتفعال یطشرا یاشده که آ

 . یرخ یا گذاردیم

 کشورها یدر اقتصاد داخل یدولت یهاشرکت یگاهجا -1

 ینو اثبات ا کنندیکار م یخصوص یهاسطح از رقابت با شرکت یکدر  یدولت یهاشرکت ینکهاز  ا اطمینان

 یجهتا نت کوشدیفصل از گزارش م ینا مهم است.  گذارییهو سرما المللیینبباز و تجارت  یحفظ فضا یامر برا

 ینهمچنبرجسته سازد.  المللیینبو  یدر بازارمل یدولت یهارا کنار نقش شرکت المللیینب هاییاستبازتاب س

کشور عضو  4۰را در  یدولت یهابنگاه یمل یهامربوط به بخش المللیینب یسهو قابل مقا یاصل هاییافته

کانادا،  یل،برز یش،ترا یا،استرال ین،مورد مطالعه آرژانت یکشورها. کندیخالصه م OECD یاقتصاد یهاتحاد

 یسلند،رستان، امجا یونان،فنالند، فرانسه، آلمان،  ی،چک، دانمارک، استون یجمهور یکا،کاستار یا،کلمب یلی،ش

خلق  ینروژ، جمهور ،یوزیلندهلند، ن یک،مکز یتوانی،ل ی،ژاپن، کره، لتون یتالیا،ا ونیستی،یصه یمرژ یرلند،هند، ا

 یاالتانگلستان و ا یه،ترک یس،سوئ وئد،س یا،اسپان ی،اسلوون ی،اسلواک یجمهور ی،لهستان، عربستان سعود ین،چ

که  سازدیاده آشکار مدمجموعه  ینا ی،دولت یهاشده توسط شرکت یلتکم یهافرم یبا بررس متحده هستند.

 قرار دارند.  یو مقررات مشابه ینتا چه حد تحت قوان یدولت یهابنگاه

 یکارکرد ادار یافعالند  یعموم گذارییاستکه اساساً در بخش س یآمارها موسسات ینبه ذکر است که در ا الزم

 دارند، لحاظ نشده اند. 

 یتدول یهاشرکت یمل یهابر شاخصه یمرور -1-1

شرکت  2467 یبترک با یدولت یهاسهام بنگاه ی( داراینچ یبخش )به استثنا ینمورد مطالعه در ا یکشورها 

 یدولت یهاتعداد شرکت. باشندینفر م یلیونم ۹.2از  یشب یمدالر و اشتغال مستق یلیونتر 2.4از  یشبا ارزش ب

شرکت  1۰۰از  یش( تا بیسژاپن و سوئ یش،اتر یاشرکت )در استرال 1۰مختلف عضو، از کمتر از  یدر کشورها

 است.  یر( متغیاسلواک یلهستان و جمهور یتوانی،چک، مجارستان، هند، ل یجمهور یل،)در برز
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

از  یشترها به صورت جداگانه بدارند، متوسط ارزش شرکت ینسبتاً کمتر یدولت یهاکه شرکت ییکشورها در

ارزش  یژاپن دارا یلتشرکت دو ۸مثال  یبرا دارند. ینسبتاً باالتر یدولت یهااست که تعداد شرکت ییکشورها

 یالرد یلیونم 12۵ارزش متوسط  ان،لهست یشرکت دولت 126که  یدالر هستند در حال یلیاردم 1۰.3متوسط 

 دارند.

فر در  ن یلیونم 2۰از  یشدالر دارد و ب یلیونتر 2۹.2به ارزش  یشرکت دولت ۵1341 یدولت مرکز ین،چ در

در تمام  یدولت یهاشرکت یو اشکال سازمان از اندازه یکل ینما 1ها مشغول به کار هستند. جدول بنگاه ینا

 ینها )که شامل چشرکت ییاببا ارز لتیدو یهابخش بنگاه ینبزرگتر. دهدیرا نشان م یمورد بررس یکشورها

 یلیاردم 217کره با دالر است.  یلیاردم 33۸.۵آن  یدولت یهاکه ارزش شرکت شودیم یافت( در هند یستن

 . کنندیکشور را دنبال م یندالر ا یلیاردم217با  یتالیادالر و ا

 3. 3در هند با  یدولت یهابنگاه ینکار، بزرگتر یرویانجام گرفته در شاخه ن هاییریطبق اندازه گ یطرف از

هزار نفر و  ۵۰۰از  یشمتحده ب یاالتنفر، ا ۵۹7۰۰۰از  یشب یلنفر، برز ۸27۰۰۰حدود  نفر، فرانسه یلیونم

 ثبت شده است.  هزار نفر ۵۰۰ یباًتقر یتالیاا

 

 OECDعضو  یدولت یهابه آمار و اطالعات شرکت یکل ینگاه. 1جدول 
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 یدولت یهاشرکت یفراوان یعتوز -1-2

حوزه مخابرات،  یهابنگاه متمرکز هستند. یاربس یاو شبکه یارتباطات یعدر صنا یبه طور کل یدولت یهاشرکت 

را از نظر  یدولت یهااز کل بنگاه یمین یباً ( تقری)از جمله خدمات پست یساتتاس یربرق و گاز، حمل و نقل و سا

ا، حوزه برق هبخش ینا  یان. در مدهندمی تشکیلرا از منظر اشتغال  یدولت یهادرصد کل شرکت 7۰ارزش و 

درصد اشتغال 1۰ یبارا از نظر ارزش و تقر یدولت یهادرصد کل شرکت 21سهم را دارد که  ینو گاز بزرگتر

هند،  هایینسرزم ی،پنج کشور با سهم بزرگ در بخش برق و گاز دولت. دهدیم یلرا تشک یدولت یهابنگاه

. دهدیم یلحوزه تشک ینها را فقط همآن یهادرصد ارزش شرکت 66هستند که  فرانسهکره، نروژ و  یتالیا،ا

را  یدولت یهادرصد کل شرکت 26است که  یقسمت ینبزرگتر یبخش مال ی،او شبکه یارتباطات یعبعد از صنا

بزرگ در  سهمپنج کشور با . کندیم یبانیرا از نظر اشتغال پشت یدولت یهادرصد کل شرکت ۸از نظر ارزش و 

 6۰از  یشهستند که ب یونانو  یلانگلستان، هند، هلند، برز ی( کشورهاینچ ی)به استثنا یدولت یبخش مال

 . دهندمی یلرا از نظر ارزش تشک یبخش مال یدولت یهادرصد کل شرکت
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 یهاکتدرصد از کل شر11است، از نظر ارزش  هایدروکربنه یشو پاال یدکه شامل تول یدیمهم تول بخش

عضو،  یهادر کشور یدولت یهاتمام شرکت یان. در مدهدیم یلدرصد را تشک 6 و از نظر اشتغال یدولت

خدمات  جمله زخدمات )ا یرحمل و نقل و سا یهاهستند که در بخش ییهاشرکت یان،کارفرما ینبزرگتر

 یمرور. دهندمی یلاشتغال تشک یقرا از طر یدولت یهادرصد کل شرکت ۵7و مجموعاً  کنندیم یت( فعالیپست

 است.  ارائه شده یر)براساس ارزش، اشتغال و رسته شرکت( در چارت ز یدولت یهاشرکت یبخش یعبر توز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینارزش بدون احتساب چ یبراساس برابر یدولت یهاشرکت یبخش یعتوز. 1نمودار 

  یناشتغال بدون احتساب چ یبراساس برابر یدولت یهاشرکت یبخش یعتوز. 2نمودار 
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 یشترینبمتفاوت هستند.  یخود تا حدود یبخش یعدر توز ینیچ یدولت یهابنگاه یگر،د یبا کشورها یسهمقا در

 یهادرصد از کل شرکت 6۰ یباًوجود دارد )تقر یاز نظر ارزش در بخش مال ینیچ یدولت یهاسهم شرکت

از منظر اشتغال . گیرندیقرار م رصدد ۵و برق و گاز با  یددرصد و تول ۹(. پس از آن بخش حمل و نقل با یدولت

در  یدولت یهاشرکتکه  دهندمی یلاشتغال کل کشور را تشک یزاندرصد از م2۹ یندر چ یدولت یهاشرکت

 یدولت یهااز کل اشتغال بنگاه درصد11درصد و 12درصد، 1۸ یبترتبه یحمل و نقل و مال یدی،تول یهابخش

 .دهندمی یلرا تشک ینچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینارزش در کشور چ یبراساس برابر یدولت یهاشرکت یبخش یعتوز. 3نمودار 

 ینبراساس اشتغال در کشور چ یدولت یهاشرکت یبخش یعتوز. 4نمودار 
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 یدر اشتغال مل یدولت یهاشرکتسهم  -2

( یکشاورز یر)غ یو خدمات یاز نظر اشتغال صنعت یدولت یهابخش ین، بزرگترOECD یکشورها یانم در

، (٪۵. 3، فرانسه )(٪2. 4، مجارستان )(٪۸. 4) ی، استون(٪7. 6) ی، سپس لتون(٪6. ۹به کشور نروژ با )متعلق 

 یمتقس ینا .باشدیم( ٪1. 3) یتالیاو ا( ٪1. 3) یاسلواک ی، جمهور(٪4. 3چک ) ی، جمهور(٪۵. 3فنالند )

 یهااز سطح اشتغال معطوف به بنگاه یبخش قابل توجه ی،مرکز یاروپا یکه در کشورها دهدینشان م یبند

  4است. یدولت

 

  المللیینبدر تعامالت  یدولت یهاشرکت یژهنقش و -2-1

مانند شرکت  ییهادر بخش نفت، شرکت کشورها دارند. المللییندر معادالت ب یا یژهو یگاهجا یدولت هایبنگاه

مانند  یینهادها ی،در محصوالت کشاورزدارند.  یانقش برجسته یسنفت انگل یو شرکت مل یراننفت ا یمل

 یتفعال یسمانند رولز رو ییهاشرکت یشرفتهپ هاییفن آور ینهژاپن و در زم ییانجمن گندم کانادا و آژانس غذا

 :آوردیدو چالش را به وجود م المللینموسسات در تجارت ب ینا یبرجستگدارند. 

 است. یدولت یهاشرکت ینا  یزکه نقطه تما المللیینب یتجار یریتو تسلط بر مشکالت مد ییشناسا .1

 .کنندیم یجادها اشرکت ینموجود که  ا یللالمینبتجارت  هاییوهدر ش ییراتیتغ بینییشپ .2

                                                                                                                                                                      
4 Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). The size and sectoral distribution of state-

owned enterprises. OECD Publishing. 

 (یکشاورز یر)غ یو خدمات یاز نظر اشتغال صنعت یدولت یهادرصد اشتغال در بنگاه یشترینبا ب یکشورها. 5نمودار 
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 . شودیذکر م یدولت یهابنگاه المللیینبو  یداخل یاز کارکردها یادامه تعداد در

 دولت یاتیمال یبه مثابه بازو یولتشرکت د -2-2

از  یکی)ع( در مصر یوسف غالت حضرت یالتتشکاند. کشورها وجود داشته یجاداز بدو ا یدولت هایشرکت

 یدر خارج از کشورها یاگر فرد یش،سال پ یوجود س ینبا ااست.  یدولت یهاشرکت یمیقد یهانمونه

اما  گرفت؛یقرار م عمومیدر دسته خدمات  یشترب داد،یدر قالب دولت انجام م یشرکت یتفعال یالیستیسوس

 یچه در کشورها یعااز صن یعیوس یفدر ط یدولت یهاشرکتکرده است.  ییرتغ یتا حدود یرتصو ینامروزه ا

 . شوندیم یافتحال توسعه در یو چه در کشورها یصنعت یشرفتهپ

از موارد،  یاریدر بساند. ها را به دست گرفتهشرکت یتمتنوع مالک هاییزهانگ و هایتتحت انواع مامور هادولت

 یبا بررسست. آن نداشته ا یبعد هاییتبا فعال یارتباط چندان یشرکت دولت یک یستأس یاصل هاییزهانگ

 ها آشکار خواهد شد. بنگاه ینا هاییتفعال یدابعاد جد یدولت یهاشرکت یجادا هاییزهانگ

ش محصوالت فرو یقپنهان و آشکار از طر یاتاخذ مال یبرا یدولت یهاشرکت یساز الگوها و اهداف تاس یکی

 یبعض یاز طرفت. ( اسیتالیاو الکل در فرانسه و ا یات)مانند انحصار دخان یباال و به شکل انحصار یمتخاص با ق

و  یرت سراسرو به صو یینپا هاییمتق با یمحصوالت کشاورز یبرخ یانحصار یدمامور خر یدولت یهابنگاه

 .کنندیم یو فراور یداریغنا که کاکائو را از سراسر کشور خر یدولت یهاهستند. مانند بنگاه ینیتضم

البته است.  اییارانه هاییمتفروش با ق یقاز طر یارانه یعتوز یوهدر ش یشرکت دولت ینیآفرنقش یگرد حالت

 یستمس یقمربوطه و از طر یهاالذکر توسط وزارتخانهفوق هاییاتموارد، ممکن است عمل یناز ا یاریدر بس

 یاقتصاد یهاه بنگاهامور ب ینا یباشد، اما گاه هانجام شد یینفع نها یبه ذ یارانهپرداخت  یا یممستق یاتاخذ مال

ها در رابطه با دولت توسط که معموالً  یگرید یفاز وظا یباًعنوان شده تقر هاییتمامور. شودیمحول م

 است.  یزتما یرقابلغ شودیانجام م یکشاورز هاییتفعال

نات در مواجهه با نوسا یمحصوالت کشاورز یدکنندگاناست که تول یسکیهمان کاهش ر یرخط یفهوظ ینا 

که برداشت محصول  یترسال در دوران یاتبا اخذ مال ینساز و کار مع یکها در دولت. شوندیمتحمل م یمتیق

 توانندیمحصول مکم یهاسال رد ارانهیدر مقابل با پرداخت . کنندیکمک م هایمتق یماست به تنظ یادز

د و به را کاهش دهن یدتول یسکرا به حداقل برسانند، ر یمحصوالت کشاورز یدکنندگانتول یرو یشخطرات پ

 ثبات بازار کمک کنند. 

 یهامداوم صورت یو بررس یتنظارت حاکم ی،دولت یهابنگاه یذکر شده برا هایهیژو کارو هاعملیاتیتمام در

و با  یشرکت یاتها در قالب عملممکن است بنگاه یرارسد. ز یبه نظر م یراجتناب ناپذ یها امرشرکت یمال
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را در محل مناسب  یمنابع عموم ینکسب کنند و ا یادیدارند، منافع ز یارکه در اخت یاراتیانحصارات و اخت

 نکنند.  ینههز

 یتتحقق حما یانگرو ب یفیلتک یاستس یجهنت یدولت یهابنگاه یانز ییشناسا کنندیها تصور مدولت معموال

 یزیبرنامه ر یاستیسنشان دهنده  یانضرر و ز ینممکن است ا کهیدر حالهدف در اقتصاد است؛  یهابخش

 یرغ یهاروژهمانند پ ادرستین یرهایدر مس یدرآمد و منابع مالمجدد  یعتوز یها براشده از طرف شرکت

 باشد. یلقب یناز ا یو موارد ینجوم یهادستمزدها و پاداش ی،ضرور

 یمل یدر لباس ناج یدولت یهاشرکت -2-3

در سطح  یراهبرد یعصنا توسعه یقاز طر ینقشه راه اقتصاد یمردان، طراحدولت یفوظا ترینیاز اصل یکی

 ینا  یگرباز ترینیدولت به عنوان اصل کندیم یجابحوزه ا یندر ا یاقتصاد یحکمراناست.  المللیینو ب یمل

حرکت،  ینا یشانیدر پ یدولت هایشرکت یسازخود استفاده کند و با فعال یداخل هاییتاز تمام ظرف یان،جر

 باشد.  یدرشد تول یشرانپ

 یدولت یهاشرکت یجادمدت توسعه، اقدام به ابلند یهاو برنامه یصنعت هاییگرا بنابر استراتژتوسعه هایدولت

مسئله است که  ینها ااند. مقوم اقدام دولتکرده یاتیح یعصنا یبقا یا یتوسعه راهبرد یبرا یبه عنوان ابزار

 یهادر اغلب اوقات شرکتانجام آن را ندارد.  ییتوانا یا یستحوزه ن یندر ا یبه همکار یلما یبخش خصوص

 گذارییهسرما یبرا ایهیزانگ ی،خارج یا یمحل ی،خصوص گذارانیهکه سرما شوندیم یجادا یلدل ینبه ا یدولت

 فرصت ینهمردان ندارند و صرفا به هزدولت یرخواهیخ یانااح یاو  هایطلبجاه ینتام یادشده، یهادر برنامه

 خود متمرکزند. هایژهوپر یاقتصاد

 یجادو ا یوربهره یشسود، افزا یسازبنگاه منحصر در حداکثر یک یاجتماع یتمسئول ینظر بخش خصوص از

کنند.  تحقق اهداف حاکمان معطوف یخود را برا یتاز ظرف یبخش یدنبا یخصوص یهااشتغال است و شرکت

 یعوسعه صنادر ت یدولت هایورود شرکت یهامثال یناز بارزتر یکیدر صنعت فوالد  یتجربه کشور کره جنوب

 یسرئ «یپارک چون ه»کره،  یصنعت یو با مشخص شدن استراتژ یالدیم 7۰در دهه کشور بود.  ینا یراهبرد

و  یارانههرم و با ا یدولت یهاشرکت یلهبه وس یو فلز ینسنگ یعخود را از صنا یتکشور حما ینجمهور وقت ا

 هاییتاز مز ییکبه  یینو با سود پا اییهحاش یتفعال یکصنعت فوالد از  کهیبه طور آغاز کرد. یالتتسه

در آن  کره را یاز معجزه رشد اقتصاد یشد و بخش یلتبد یدهزاره جد یدر ابتدا یکشور کره جنوب یرقابت

 یبترغصنعت  نیورود به ا یبرا یفعاالن بخش خصوص یشدن حت یصنعت ینددوران رقم زد. بعد از تحقق فرا

 کردند.  یتشروع به فعال یاصنعت پو ینا ییرهاز زنج یمختلف هایشگشته و در بخ
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 یمل یراهبرد یعناصامر است که  یناز ا یناناطم یبرا یدولت یهاو توسعه شرکت یجادهدف ا یگرد اییهزاو از

و  یشرفتهپ یاچه در کشوره یاجمال یبررس یکبا . یردقرار نگ یخارج یهاتحت سلطه و نفوذ عمده شرکت

. به عنوان مثال، شویمیم وبرور یزهاز هر دو انگ یمتعدد یهادرحال توسعه، با نشانه یچه در کشورها

در کشور ونزوئال در مراحل مختلف  «یدورس» و« دوس یوروال دو یاکامپان» یلسنگ آهن برز یاصل کنندهیدتول

 گذاشتند.  یشرا به نما هایزهانگ ینخود ا یختار

 ینها در تأمآن یاراتختابزرگ و قدرت و  یاربس هاییسکر یرفتنها در پذدولت ییتوانا یزانهر صورت، م در

و نظارت بر عملکرد  توجه ی. از طرفکنندیم یینرا تع ییهاشرکت ینچن یبقا یاهستند که وجود  یعوامل ی،مال

 گریموجه نهاد تنظتمورد  یشاز پ یشد بیاست که با یامر یع،انحصار در صنا یجاداز ا یریها و جلوگشرکت

 . یردقرار گ یدولت

 یدولت یشرکت ها یابزار کاربرد «یانحصار یدخر»و  «یعیانحصار طب» -2-4

ست اما با توجه به ااقتصاددانان مطرح بوده  یهبه عنوان نسخه اول یشهبازار، هم ییبهبود کارا یرقابت برا ایجاد

ستفاده از قدرت انحصار امانند  یمتفاوت هاییاستها گاها سکشورها، دولت یاقتصاد یتبازار و موقع یطشرا

 . گیرندیم یشرا در پ یعیطب

 یینهکه هز یعیصنا. شودیم یجادثابت باال ا یینههز یلاز انحصار است که به دل یشکل خاص۵ یعیطب انحصار

 و سودده باشند.  یاقتصاد توانندیم یدتول یثابت باال دارند، صرفاً در حجم باال

 یهاز حوزها یاریبه نسبت بس یلیر یباشد. تکنولوژ یلیحوزه، صنعت ر ینخوب در ا یهااز مثال یکی شاید

باال، فقط  یارثابت بس ینههز یه عبارتو ب یازمورد ن یهاول گذارییهسرما یلاما به دل یست؛ن یچیدهمشابه، چندان پ

 یدر حوزه یباًکه تقر بینیدیرا م یادیز یهال شرکتیدل ینبه هماست.  یباال، اقتصاد یاربس یدتول یراژدر ت

 خود انحصار کامل دارند. 

 ین، بلکه صرفاً به ااست یامدهفوق مدرن به وجود ن هاییتکنولوژ یلبه دل یحت یافشار  یاانحصار با رانت  ینا 

ا انجام دهند، ر ینیسنگ گذارییهسرما یناگر چن کنندیاحساس م یگرد یهابه وجود آمده که شرکت یلدل

 کنند.  ینتام راخود  یتفعال کردنیاقتصاد یبرا یازمورد ن یحجم مشتر توانندینم

                                                                                                                                                                      
۵ Natural Monopoly 
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خاص به  یادولت رسماً انحصار را در حوزه یگاهجهان قابل تصور است.  یدر اقتصادها ینوع انحصار دولت دو

 . گویندیم 6یکه به آن انحصار دولت گیردیدست م

با اعمال تعرفه مناسب  توانندیها مدولت دهدیاست که نشان م یپر از مطالب المللینتجارت ب یدرس کتابهای

 گذارانیاستس یاما گاهکشور خود را بهبود بخشند؛  یتجار ترازیابر صادرات، درآمدها و  یاتمال یابر واردات 

در حال توسعه( در تالشند  یاکشورها )عمدتاً کشوره از یها، در برختعرفه یا یاتمال یستماز ساستفاده  یبه جا

 . یابندبه همان هدف دست  یدولت ینهاد بازرگان یقتا از طر

هستند، مانند کاکائو در غنا  یمحصولو عمدتا تک دهدیم یلکه عمده صادراتشان را مواد خام تشک ییکشورها 

. کنندیکنترل م یعیانحصار طب یقخود را از طر یبازارها یجهنت ینبه ا یابیدست یبرا یکه تا حد یاو قهوه کلمب

 ینکه بزرگتر 7ینفت و گاز اندونز یصادرکننده نفت، مانند شرکت دولت ینفت اکثر کشورها یمل یهاشرکت

خود  هاییاستس شبردیپ یراه برا یناز ا یزن یراننفت ا یدر جهان است و شرکت مل یعصادرکننده گاز ما

 . کنندیاستفاده م

فروش و صادرات محصوالت  یا یدقدرت انحصار در خر یزو تجه یعالزم به ذکر است که مقدمات تجم البته

که  یانحصاراست.  ۸انحصار به پشتوانه دولت یگر،. شکل دیستن یدولت یبازرگان یمختلف، منحصر به نهادها

 یبراشود.  یتتوسط دولت حما یلباشد اما به هر دل خصوصیشرکت کامالً  یک یاردر اخت یممکن است حت

ذغال سنگ  یدخر یندگانمتحده و در سمت واردات، نما یاالتپومرن ا-وب یهامثال در بخش صادرات، انجمن

 دست هستند.  یناز ا ییهاژاپن و سنگ آهن آلمان نمونه

 یتد، شفافخو یدولت یانبا همتا یسهطور معمول در مقابه  یل،قب یناز ا یخصوص یهاو مجموعه هاشرکت

 یک یجادلذا ا. گیرندیو تفحص قرار م یقکمتر مورد تحق ینظارت یهادارند و از طرف دستگاه یکمتر یاطالعات

مدنظر  هاییاستس یاثرگذار تواندیها مشرکت ینا یترصد فعال یبرا یو سازوکار نظارت یبستر شفاف اطالعات

 را بهبود بخشد. ها دولت

 دوجانبه یدر توافقات تجار یرسم یندهبه عنوان نما یشرکت دولت -2-5

دوجانبه منعقد  یتجار یهانامهکشورها توافق یگرکه با د یلمانند برز ییکشورها یبرا یژهبه و یدولت هایبنگاه

 یناز اهداف ا یکیهستند.  یدمف یارتجارت دو طرفه صورت گرفته بس یانحفظ تعادل جر یکرده اند، برا

                                                                                                                                                                      
Governmental Monopoly 6  

7 Pertamina 

۸ Government-Granted Monopoly 
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معامالت خود مجبور به پرداخت ارز ثالث  ویهتس یبرا یناز طرف یک یچاست که ه یناز  ا ینانها اطمنامهتوافق

 . یستندن یگری)دالر( به د

 یصنعت هاییاستس یدر اجرا یندگینما -2-6

حوزه،  یندر ا یدولت یهاشرکت ین. بنابراگیردیرا در بر م یاز اهداف مل یعیدامنه وس یصنعت سیاست

متر کها، توسعه مناطق دوردست و ترین آرزوی دولتشاید آشنا. دهندمیناهمگون را هدف قرار  یامجموعه

اغلب دستور داده  یدولت یهاکشورها، به شرکت یرسا یانو فرانسه، در م یسانگل یتالیا،باشد. در ا یافتهتوسعه 

 یکیاده بپردازند. منطقه عقب افت یکرا در  یاز کارخانه ا یارو بهره برد یراه انداز هایینهشده است که هز

 یعصنا از یبرخ یعاز حد سر یشب یاز ورشکستگ یریجلوگ یصنعت هاییاستاز اهداف شناخته شده س یگرد

در  . است یتحت فشار رقابت خارج یصنعت یشرفتهپ یاز کشورها یبعض درو فوالد  یساز یمانند کشت یر،پ

 یبرا یعموم یخزانه دار یو به عنوان مجرااند کرده یفارا ا ینقش مهم یدولت یهاردها، شرکتنوع کارک ینا

 .کنندیمشکل ساز عمل م یاقتصاد یهااز بنگاه یتحما

 یاربس تواندیم یادوره ییراتتغ یریتو مد یساختار ییراتتغ یریتمد ینمرز ب ی،صنعت هاییاستس ینهدر زم

 یکو مکز یتالیاا یتانیا،در براز هر دو مورد استفاده شده است.  یدولت یهاباشد. به طور معمول در شرکت یکبار

اند. کرده یوددارخکاهش تقاضا  یهاخود در دوره افیکار اض یرویاز اخراج ن یدولت یهاشرکت یگر،د یاریو بس

درنظر  یمتهاق یشافزا یرا برا اییژهو هاییتدتا محدو شودیخواسته م یدولت یهاشرکت یسرانجام از بعض

 .یرندبگ

انباشته  یاننشده است. ز یده بررسبه طور گستر هایییهتوص ینها در واکنش به چنعملکرد آن یزانم البته

حفظ سطح اشتغال  یبرا  یومعم یفشارها ینکه ا دهدیآهن نشان مو راه یاتوبوسران یدولت یهاشرکت یجهان

 یاشته باشد اما آدولت دا ومیشهروندان از خدمات عم یتدر سطح رضا یرمثبتیممکن است تاثو خدمات، 

 اعمال کرد؟ یزن کنندیم یدتول المللیینب یتجار یکه کاالها ییهادر بنگاه توانیرا م یاستس ینهم

 یدولت یهاشرکت یتدرباره فعال یمالحظات -3

م مالحظات به انجا یدر اقتصاد تحت برخ یشانها یتنقش و مأمور یحتحقق صح یراب یدولت یها شرکت

 شود.  یمالحظات پرداخته م ینپردازند که در ادامه به ا یم یاتعمل
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 یداخل یاواسطه یو کاالها یهها به استفاده از مواد اولشرکت یلتما -3-1

حدود مدر نوع  یاز داخل و حت یدخر یاسترا به سمت س یدولت یداراناکثر کشورها خر یداخل یاستس روند

نسبت  یدولت یهاتفرض که شرک ین. با  ادهدیسوق م یاو منطقه یشرکت محل یکفقط از  یدتر، خرکننده

در  یژهه وب یریپذ یبآس یناهستند،  یداخل یاسیس یروندها ییردر معرض تغ یشترب یخصوص یهابه بنگاه

مانند  ریدادوره پا یکمحصول استاندارد در  یکمداوم  ینتام یانشده شامل جر یداریخر یکه کاال یموارد

 خواهد بود. یادز یارباشد، بس یمیاییماده ش یک

حصوالت استفاده از م یبرا یشتریب یآزاد یطشرا یدر برخ یدولت یهاحال ممکن است که شرکت ینبا ا 

رل صدور که دولت کنت یدر کشورمشابه داشته باشند. به عنوان مثال،  یخصوص یهانسبت به شرکت یخارج

 یتاست در موقع ممکن کنندیکار م یدولت یستمکه در س یدولت یهاشرکت کند،یمجوز بر واردات اعمال م

 یرفتار یلگوهاممکن است ا ینبنابراباشند.  یآالت خارج ینواردات ماش یمجوز برا ییدتأ یبرا یمطلوب

در  یخارج یااسطهو یو کاالها یهکه از استفاده کمتر از مواد اول یمکن یداپ یدولت یهابنگاه یسو ازیمنظم

 است.  یرمتغ موارد، یردر سا یخارج یاواسطه یو کاالها یهاز مواد اول یشترخاص تا استفاده ب یطشرا یبرخ

 یرقابت یمتاز ق تریینصادرات پا -3-2

است که  یو منطق شوندیم یقتشوصادرات  یشها به افزااز طرف دولت یدولت یهانماند که شرکت ناگفته

ها واقعاً در صادرات با آن یانسبتاً باال باشد. اما آ ییفشارها ینبه چن ییپاسخگو یها براقدرت آن یمتصور کن

 یر؟خ یاموفق خواهند شد  یخصوص یهانرخ باالتر از شرکت

است تا  یدرآمد ارز یا شغل یشصادرات، معموالً افزا یشافزا یبرا یدولت یهاشرکت یقها از تشوهدف دولت 

ا به حداکثر برساند اشتغال خود ر یزاناست م یدوارکه ام ینشان داد شرکت توانیم سود شرکت. یحداکثرساز

ا به رکه سود خود  یاز شرکت تریکم یمتمحصول خود ق یدارد برا یلدرآمد ناخالص داشته باشد، تما یا

 یهادر دوره هایمتهش قبه منظور کا یدولت یهاشرکت یلتما درسیکند. به نظر م یافتدر رساند،یحداکثر م

تحت فشار  یرزحفظ اشتغال و درآمد ا یبرا یدولت یهابنگاه ی،مواقع ینشود. در چن یشترب یکاهش تقاضا حت

 قرار خواهند گرفت. یدشد

 هایمتسه کاهش قر وسودر براب یرانمقاومت مد ی،نقد هاییاناز جر ینانثابت و عدم اطم ینهدر نظر گرفتن هز

خود از  یه اهداف صادراتب یابیدر دست یدولت یهاشرکت ییوجود، ممکن است توانا ینبا  ا. کندیرا دشوار م

 یکیدر حوزه سنگ آهن ونزوئال  یگذارستیاداشته باشد. مورد س یمهم هاییتمحدود یمت،کاهش ق یقطر

 .دهدیرا نشان م هایتمحدود یناز  ا
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 یمناسب یدرآمد ارز رسدیدر حال توسعه است که به نظر م یخاص کشورها هاییرمجموعهاز ز یکیونزوئال 

 توانیم یطشرا یندر ااست.  یمدت مل یاستفاده طوالن یبرا یامر مربوط به محافظت از منابع داخل یندارد و  ا

 یگاه ین،عالوه بر امعلق نگه دارد.  یحد ات یخارج یدستور داد که فروش خود را در بازارها یبه شرکت دولت

را در نطفه خفه  هایمتکاهش ق یبرا یاقدارند و اشت ینقش مهم یموارد یندر چن یاسیاوقات عوامل س

فروشنده با  یک یمتق ممکن است کاهش یست،کنندگان ن یداز تول یک یچکه به نفع ه یندیدر فرا. کنندیم

ازار معموالً احتمال، رهبران مستقر در ب ینداشته باشد. در صورت وجود  ا قتمطاب یگرفروشنده د یمتکاهش ق

حال  در یدر کشورها یدجد یدولت یهاهستند؛ البته ممکن است شرکت یزارب یمتاز شروع روند کاهش ق

 نوع خطر نباشند.  یننگران ا یشهتوسعه هم

  المللیینب یدولت یهاشرکت یانم یناگسستن یوندیپ -3-3

 یداپ یشگرا یکدیگرخود به خود به  المللی،ینب یفدر انجام وظا یدولت یهاکه بنگاه رسدیه نظر مب منطقی

که تجارت با  ییهاچراکه دولت. دهندمی یحترج یرا به تعامل با بخش خصوص یوندهاییپ ینها چنآنکنند. 

معامالت  یتا در اجرا کنندیمربوطه خود را مأمور م یدولت یهااحتماالً شرکت دانند،یرا راحت م یکدیگر

 دولت باشند. یندهمدنظر خود، نما

 یانهخاورم یمختلف با کشورها یهااروپا را به مشارکت یدولت یهاشرکت ی،توسعه فناور یبرا ینفت یهامبادله

 یتجار یباتترت به لیتما یه،اتحاد یک یجادممکن است با ا یدولت یهاحال شرکت ینبا  اسوق داده است. 

 یخصوص یهانسبت به شرکت یدولت یهاشرکت یخود داشته باشند. بطور کل المللیینب یبا شرکا ترییطوالن

ها کمتر است. آن یکستگکه خطرات ورش یلدل ینهم فقط به ا مدت دارند؛ آن یاز تعهدات طوالن یترس کمتر

حتمال انگران  یدنبا یرقابت شناخته شود، شرکت دولت یبرا یتمز یکسرانجام به عنوان  یتعهد یناگر چن

با  یاو  دهندمیجام با مداخالت دولت تعهدات خود را ان یادر هنگام مشکالت  هاگاهبن ینا باشد. یورشکستگ

 . یابدیاز مهلکه نجات م یدولت هاییارانه

 یعمود رچهیکپا یساختارها یجادا یابر یخصوص یهاتابعه خارج از کشور معموالً توسط شرکت هایشرکت

 یدولت یهاشرکت یبرا یاستراتژ یناگر  ا. کندیرا از خطرات بازار دور م یاصل یکه شرکا شوندیاستفاده م

ن قرارداد کاال، به اد کارتل و بستیجاز جمله ا یکاهش خطرات بازار یها برادر دسترس نباشد، ممکن است آن

  متوسل شوند. یگرید یهاروش
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 یتیچند مل یهاارتباط با شرکت -3-4

 یخصوص یتیچند مل یبا رقبا هیسها ممکن است در مقاشرکت ینا ی،دولت یهاشرکت یژهنقاط قوت و علیرغم

که  شودیم یدهد یعیدر صنا یادنقطه ضعف به احتمال ز یناقرار داشته باشند.  ینامطلوب یتخود، در وضع

 یدولت یهاکه شرکت ضفر ین. با اکندیم یجادشرکت ا یرا برا اییژهو یایمزا یاییگسترش جغراف

بالقوه  یایها ممکن است نتوانند از مزاشرکت ینگسترده در خارج از کشور را دشوار تصور کنند، ا گذارییهسرما

 بازارها استفاده کنند. ینموجود در ا

 یتاز مز یاد معدننفت و مو یدجز تول به یخصوص یهاتصور کرد که شرکت یبه راحت توانیبه عنوان مثال، م 

 یهاکتشدن شر یمل یقکه از طر یدولت یهابرخوردار نخواهند بود. شرکت یجهان یعدر توز یتوجه لقاب

صوالت حفظ کننده مح یعهمکار خود را به عنوان توز یخصوص یهامعموال شرکت شوند،یم یجادا یخصوص

 یان،در گوشود. یم یعفوالد توز یهاوسط شرکتت یآهن دولتبه عنوان مثال در ونزوئال، سنگ . کنندیم

 یعوزت یتیچند مل ینفت یهاتوسط شرکت ینفت خام دولت یانه،توسط آلکان و در خاورم یدولت یتبوکس

 .گرددیم

 یهانسبت به شرکت هایتاز مز یممکن است در حفظ برخ یخصوص یهاکه در آن شرکت یدوم یتوضع 

 یزمانمهم است.  یدتول یاسکه مق یدر موارد یژهاست، به و یشرفتهپ یآوراز فن یباشند، بعضتر موفق یدولت

 یناز ا یطیشرا شوند،یکار م بهمشغول  یفناور یبزرگ در مرزها یاسبرنامه توسعه در مق یکها در که بنگاه

 یناغلب در چن ی،دولت یهااز شرکت یومکنسرس یک یژهو به و یدولت یاقتصاد یها. بنگاهکندیدست بروز م

 اند.از حد با مشکل روبرو شده یشب یسخت یلبه دل یطیشرا

 یتیچند مل یهامشارکت با شرکت یجادا یمواقع برا یدر برخ یدولت یهاحضور شرکت یموارد ینچن در

 ینکهدارند. اول  ا ییهامشارکت ینانجام چن یبرا یلاحتماالً دو دل یدولت یهاخواهد بود. شرکت یدمف یخصوص

ها که با آن یتیچند مل یهارکتشته با یشرفپ هاییکاال و چه در استفاده از فناور یعها چه در توزعملکرد آن

خود  یداخل یهاستقالل در روابط با دولتا یشدوم به منظور افزابرابر است.  کنندیرقابت م یجهان یدر بازارها

 دارند.  یلتما یتیچند مل یهابه تعامل با شرکت

موارد در توافق  ینامعمول است.  یدر حال حاضر امر یتیچند مل یهاو شرکت یدولت یهاشرکت ینب همکاری

موارد  یدر برخده است. شگنجانده  یریتیمد یمشترک و قراردادها هایگذارییهصدور مجوز، سرما یهانامه

است.  یابیعامل بازار یجخار یکر شریگدر موارد داست.  مهم هاییانتقال فناور یبرا یمنبع یخارج یکشر

 است.  ینهگز یننوع از مشارکت بهتر ینا ی،خصوص یتیچند مل یهااز نظر شرکت
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چند  یهاممکن است از گسترش شرکت یدولت یهااست که رشد قابل توجه شرکت ینا یحدس فعل یتنها در

 یجه. در نتشوندیسازگار م یطبا شرا ینقش، تا حدود ییربا تغ یتیچند مل یهااما شرکتکند؛  یریجلوگ یتیمل

 ۹داشته باشد.  دها وجودو گونه از شرکت ینا ینقابل توجه ب یهمکار یبرا یممکن است بستر

  

                                                                                                                                                                      
۹ Vernon, R. (1979). The international aspects of state-owned enterprises. Journal of International Business 

Studies. 
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 یدولت یاقتصاد یهابنگاه بر دولتی حکمران و تیمالک با مرتبط اصول 

 دولتی در اقتصاد کشورها صحبت شد و دردر بخش های گذشته در خصوص تعریف و مأموریت شرکت های 

 این بخش شیوه مدیریت و حکمرانی دولت بر این شرکت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  دولت یتیمالکپایش  -1

ز ای دولت شرکت ،OECDدر کشورهای عضو اتحادیه  یدولت های شرکتمرتبط با  یهادستورالعمل اساس بر

کنند می ادهاستف تیمالک حقوق از که یدولت یهاسازمان و است مردم عموم به متعلق تینها درنظر مالکیت 

 جادایت ی در جهرشد به رو رونددر همین راستا طی سالیان گذشته . هستند پاسخگو مردم عموم مقابل در

است که  شکل گرفته دولت تیمالک حقوق اعمال مورد در ییپاسخگو و تیشفاف از نانیاطم یبرا ییسازوکارها

کز یا متمر تیمالکاعمال حق  ،یدولت یهاشرکت تیمالک یبرا روشن یمنطق جادایاز آن جمله می توان به 

؛ یدولت شرکت بخش مورد در یعلن و منظم یکل گزارشاتتدوین و انتشار  و یدولت یهاشرکتهماهنگ بر 

 اشاره کرد.

 در ادامه این رویه ها توضیح داده شده اند.

 تیهای مالکسیاست -1-1

ند که اهداف دار یو مشخص حیصر تیهای مالک، سیاستOECDعضو  یمورد بررس یاز کشورها مییاز ن شیب

 تیت مالک، ممکن است انتظاراماندهیکشور باق 13کشور از  1۰در  و کنددولت را مشخص می تیمالک یکل

کشور  3 تنها در .اقدامات خاص شرکت مشخص شود ایو مقررات مربوط به شرکت دولتی  نیقوان ریدولت از سا

 انتظارات مالکیت دولت در شرکت های دولتی شفاف و مشخص نیست. 

 الکیتم یالگو -1-2

 نگیهولد شرکت کی ای هاآن اند.کرده اتخاذ دولت تیمالک یبرا متمرکز ییالگو یبررس مورد یکشورها اکثر

جود وبه ی مرکز یهماهنگ آژانس کی ایاند کرده سیتأس یدولتی اقتصاد یهاشرکت مهم امور یبرا یمرکز

. دارد عهده رب را یدولت های شرکت بخش در اقدامات یهماهنگ ای عملکرد بر نظارت فهیوظ غالباً کهاند آورده

 توسط یلتدو شرکت تیمالک و هستند رمتمرکزیغ کامالًاقتصادی  ستمیس کی یدارا کشورها از یبرخدر مقابل 

  ارد.ند وجود آن در مرکزی مستقر کنندههماهنگسازمان  چیه و شودیم اعمال یمختلف یهاوزارتخانه

 شرکت دولتی  انحاللو  تاسیس -1-3

 کی جادایی قانون سند در ایی دولت شرکت سیتأس به مربوط نیقوان در ایی دولت شرکت کی جادایی هاهیرو

 یهاهیرو. است شده انیب (رهیغ و ییاجرا دستورالعمل مصوبه، فرمان، قانون، مثال عنوان )به خاصی دولت شرکت

 شرکت کی جادایی برا. دارند بهمشا یتیماه اغلب ،دولت سهام یواگذار ایی دولت شرکت تیمالک به دادن خاتمه
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های شرکت تیمالک به ازین یبرا یمنطق دیبا دیجدی دولت شرکت سیتأس به میتصم هنگامها دولت ،یدولت

 دیجد یتجارت کردن یاتیعمل یبرا یچارچوب است الزم موارد، یبعض در و دهند ارائه پارلمان( به )اغلبدولتی 

 . دهند ارائه

 دهی عمومیگزارش -1-4

 گزارش ینوع ،ینآنال صورت به یبررس مورد یکشورها از ٪6۵ حدود اطالعات، یافشا و تیشفاف لیتسه یبرا 

ها شامل اطالعات و آخرین تغییرات اساسنامه، این گزارش. دهندمی ارائهی دولت هایبنگاه مورد در را یکل

 های کالن بودجه است.های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی، عملکرد بودجه مصوب و شاخصصورت

 بازار و دولتی هایبنگاهتعامالت  -2

 به دیبا هاتیفعالاین  رند،دا یاقتصاد تیفعال های دولتیبنگاه که یموارد در یاقتصاد یرهنمودها اساس بر 

 اوقات یگاه وجوداین  با. شود حاصل نانیاطم بازار در عادالنه رقابت و برابر طیشرا از که شودانجام ای گونه

ی اقتصاد یهاتیفعال کهمیهنگا ژهیو به. است زتریبرانگ چالش عمل در برابر یباز طیشرا کی به یابیدست

 یبرا مشخص هیتوص نیچند بخش این. شوند بیترک میعمو یگذاراستیس حوزه دری اهداف بای دولت بنگاه کی

 . دهدمی ارائهها یدگیچیپاین  بر غلبه یبرای دولت هایبنگاه ینظارت و یقانون هایچارچوب نشیچی چگونگ

 سازگار میعمو مقررات و هااستیس یریگیپ دولت، تیمالککننده نهاد هماهنگ یسازمتمرکز رشد به رو روند

 املک مشارکت سمت به حرکت. است کرده آسان ییقضا یهاحوزه از یتعداد یبرا را یرقابت یطرفیب با

 یتساو به زین یرقابت ریغ از یرقابت یهاتیفعال یهابخش از یاریبس در یساختار کیتفک و های دولتیبنگاه

 .است نمودهی انیشا کمک یباز طیشرا

 ساختار ییکارا مورد در گسترده یهادستورالعمل اساس بر رای دولت بنگاه یمال ماتیتصم ای کشورها اکثر

 ارائهی دولت بنگاه تیفعال یهاجنبه از یبرخ حداقل یبرا را یالم عملکرد اهداف ای وکنند می اعمال هیسرما

 .دهندمی

 ازین یسبرر مورد یکشورها از ٪6۰ از شیب ،نهیهز صیتخص مورد در اطالعات یافشا و تیشفاف لیتسه یبرا 

 و یبده ازارب ثبات از نانیاطم یبرا اقدامات. کنند جدا را یتجار ریغ و یتجار یهاتیفعال حساب که دارند

 یباق ریز یهانهیزم درها چالش خاص، طور به. است مهم یرقابت یطرف یب به یابیدست در سهامگذاری سرمایه

 اند: مانده

 گذاریاستیس خسارات وارده در راستای تحقق جبران -2-1

 میعمو خدمات تعهدات کههایی به شرکت کهاند کرده اعالم (یخصوص ای ی)دولت کشورها همه باًیتقر اگرچه 

 جبران یازوکارهاساین  اما ،کنندپرداخت می خسارت ،دهندمی ارائه خود یتجار یهاتیفعال با همراه را

 . ستین یقانون مقررات ای سازوکار کی اساس بر لزوماً خسارت
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 یبده یمال نیتأم -2-2

 دایپ یدسترس یهبد یمال نیتأم به بدهی و انتشار اوراق قرضه بازار قیطر ازی دولت هایبنگاه کشورها شتریب در

 نیتأم طیشرا در بازار ثبات زا نانیاطم یبرا را ییسازوکارها کشورها از میک تعداد فقط حالکنند. با این می

هزینه شرکتها  منظور از تامین مالی ترجیحی، جبراناند. کرده جادایی حیجتریمال نیتأم کردن یخنث ای یمال

های جدی مواجه تواند کارایی و رقابت در بازار را با چالشاز منابع بودجه عمومی و توسط دولت است که می

 کند.

 از بودجه دولتشرکت  هیسرما نیتأم -2-3

 از یمعدود دادتع حالاین   با. استی دولت بنگاه یمال نیتأم متداول کانال ،دولت یابودجه مازادی هاهیسرما 

ثبات اقتصادی  باش وری این سازگار ازهای دولتی سهامداران شرکت نانیاطم یبرا را ییسازوکارها کشورها

 اند. کرده جادایدر سطح خرد)بنگاه( و کالن اقتصادی 

 دولت میمستقی بانیپشت -2-4

 برانج یبرا شهیهم باًیتقر و ردیگمی صورتی دولت هایبنگاه از دولت میمستق تیحما کشورها شتریب در

 نانیاطم رسدمی ظرن به حال. با  این شودمی استفادهی دولتهای بنگاه از اهداف ریسا ای میعمو خدمات تعهدات

 .است ابربر طیشرا جادایی برا چالش کی ،یعموم استیس اهداف تحقق نهیهز یازا در خسارت جبران عیتوز از

  سرمایه نرخ بازده الزامات مربوط به -2-5

ی ابیارزی براای سنجه نییتع الحاین   بااند. کرده نییتع هیسرما بازده نرخ های دولتیبنگاه یبرا کشورها اکثر

 دشوار اریسبی خصوص بخش و بازار با مرتبطهای تیفعال ریسا وی دولتهای بنگاهی فیتکلهای تیفعال سهیمقا و

 یرتجاریغ و یتجارهای تیفعال نیب یساختار کیتفک چگونهیه که یموارد در خصوصاً. رسدیم نظر به

 سهیمقا وی خروجی ررسب یبرا را ییسازوکارها کشورها از یبرخ نظراین  از. ندارد وجودهای دولتی شرکت

 اند. کرده جادای بیرق یخصوص یهاشرکت از حاصل یخروج بای دولتهای شرکتی تجار اهداف

 انتظارات پرداخت سود سهام -2-6

 با مطابقهایی سازوکار با سهام سود پرداخت سطح یساز همسان یبرا را ییهادستورالعمل کشورها از یاریبس

 به هساالن سهام سود پرداخت ،یبررس مورد یکشورها از میین حدود دراما  ؛اندکرده نییتع یخصوص بخش

 .ستین یخاص دستورالعمل مشمول و ردیگی م صورتی توافق وای مذاکره صورت

جود دارد الزم به ذکر است که این انتظارات و الزامات بر اساس سند حاکمیت شرکتی که در این کشورها و

ایفا  ع دولتاعمال می شود و هیئت مدیره این شرکت ها نقش مهمی در پیاده سازی آن سند و تضمین مناف

 اش پرداخته خواهد شد.می کنند. در ادامه به نقش هیئت مدیره، سازوکارهای انتخاب و تأثیرگذاری
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 شرکت دولتی رهیمد ئتیه -3

 یدولتهای شرکت اداره در یاساس ینقش رهیمد ئتیه که دهدمی نشانی دولت هایشرکت یهادستورالعمل

 عهده رب شرکت عملکرد قبال در را خود یامانتدار فهیوظ جمله از ریخطیی هاتیمسئول رهیمد ئتیه. دارند

 فیتعر نآ ییاجرا تیریمد و کتشر ،بزرگ سهامدار عنوان به دولت نیب واسطه کی عنوان به اساساً و دارد

 .شودمی

 تااند کرده تالشها دولت ازای دهاینفز تعداد ،ریاخ یهادهه درهای دولتی شرکت «یساز یتجار»شیافزا با

 یهاافتهی. کنند واگذار رهیمد ئتیه به را استقالل از یشتریب سطح و کردهی تخصص وای حرفه را رهیمد ئتیه

 شود: می شامل را ریز موارد بخش این ی اصل

 رهیمد ئتیه هایکاندیدا -3-1

 ژانسآ کی قیطر از مثال عنوان به) است متمرکز یدولت یهاشرکت تیمالک عملکرد که ییقضا یهاحوزه در

 هجمل از ،دولت سهام تیمالک بر نظارت فهیوظ است ممکن ریوز کی (یدولت یهاشرکت تیمالک یاختصاص

 بر نظارت تیمسئول ،عضو یکشورها اکثر در. باشد داشته عهده بر رای دولت شرکت رهیمد ئتیه یاعضا یمعرف

 میتقس یبخش یهاوزارتخانه و یدولت یهاشرکت کننده تیریمد نهاد نیب رهیمد ئتیه ینامزد با مرتبط امور

 شود. می

 :رهیمد ئتیه ینامزد یبرا الزم یارهایحداقل مع نییتع -3-2

 اندکرده نییتع را رهیمد ئتیه یاعضا تیصالح یارهایمع حداقل کردند اعالم عضوی کشورها از میین بایتقر

های حاکمیت شرکتی هر معیارها با توجه به سیاستاین  و افراد باید بر اساس آن ها اعالم کاندیداتوری نمایند.

 گیرد.نامه هایی به سهامداران و متقضیان اعالم شده و در دسترس عموم قرار میکشور در قالب آیین

 رهیمد ئتیو اندازه ه بیترک -3-3

 و دولت از یدگناینم به رانیمد از یبیکتراند گرفته قرار یبررس مورد گزارشاین  ی برا که ییکشورها اکثر

 یموارد در غالباً رهیمد ئتیه در دولت یدگایننم. دارند خودی دولت شرکت رهیمد ئتیه در «مستقل» رانیمد

 اجماع کی حال، نیع در. است ریپذ هیتوجشود می مواجه میعمو استیس مهم اهداف با یاقتصاد یهابنگاه که

 احزاب ای میتقمس دگانایننم ریسا ای ،یدولت رانیدب ،رانیوز دینبا یطیشرا چیه تحت که دارد وجود رشد به رو

 نیقوان یررسب مورد یکشورها اکثر. باشند داشته حضوری دولت شرکت رهیمد ئتیه در یی،اجرا قدرت به کینزد

 . دستنین االجرا الزم هنوز نیقوان این اما دارند رهیمد اتیهی اعضای تیجنس تنوع یبرا را یصمشخ
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 رهیمد ئتیآموزش و پاداش ه -3-4

 ییاجرا انریمد و رهیمد اتیه یهاپاداش یبرا را ییارهایمع وها استیس یبررس مورد یهاحوزه تمام باًیتقر

 بازار حسط از کمتر OECD یکشورها اکثر دری دولت شرکت رهیمد ئتیه پاداش حالاند. با  این کرده نییتع

 در یاستیس ای یقانون تیمحدود ینوع موارد، درصد 7۰ در مطالعهاین  در کننده شرکت یهاحوزه از. است

 که فتندگ افراداین  سوم کی باًیتقر. است شده نییتعی دولت شرکت رهیمد ئتیه یبرا دستمزد و حقوق مورد

 . گذاردمی ریتأث نامزدها تیفیک بر پاداش سطح

 رهیمد ئتیه یابیارز -3-5

 یهاشرکت رد معمول و مدت یطوالن یدستور عنوان به رهیمد ئتیه یابیارز برای دهاینفز طور بهها دولت

 . کنندمی دیتاک ،سکیر رساندن حداقل به و رهیمد ئتیه عملکرد یسازحداکثر یبرا یراه و یخصوص

 به دنبال هیئت مدیره دانست چرا که رهیمد ئتیه یاصل تیمسئول را می توان به نوعی سکیر تیریمددر واقع 

 . است یاتیعمل و یمال خطرات کاهش لزوم صورت رد و تیریمد

 تیریمد سپس و درک ابتدا دیبا خطرات که دهدمی نشان OECDسازمان  های دولتیشرکت یهادستورالعمل

  .شود منتقل دولت به هاآن قیطر از لزوم صورت در و شده

 مختص یسکیر تیریمد نیقوان کننده شرکت یکشورها از ٪6۰ حدود OECDاساس گزارشی از سازمان  بر

 لیتکم ،شودمی اعمال یخصوصی هاشرکت یبرا طفق که را ینیقوان کهکنند می اعمال رای دولتی هاشرکت

 .کندمی نیگزیجا ای

 یبرا یاستیس و ینظارت ،یقانونتر عیوس چارچوب در را سکیر تیریمد خاص یرهنمودها کشورهااین  شتریب

 ،یدولت شرکت تیحاکم یکدها ،یدولت شرکت تیحاکم نیقوان مثال عنوان )بهی دولت شرکت تیحاکم

 (یدولت رکتش کیاستراتژ یزیر برنامه اسناد ریسا ای ،هادستورالعمل ،یدولت یهاشرکت تیمالکهای سیاست

 ،سکیر تیریمد و یداخل کنترل ستمیس مورد در هیتوص ای مقررات جادای نظر از کنند که موجب شدهمی اعمال

 گذشته ایجاد شود.طی سالیان  یریچشمگ شرفتیپ

 یداخل سکیر تیریمد یهاستمیس یبررس هایروش یبرخ که دادند گزارش عضو یکشورها ٪7۰ از شیب

 کار به ییهایبررس نیچن یبرا روش کی از شیب است ممکن کشورها. دهندمیانجام  راهای دولتی شرکت

  از: عبارتندها یدولت شرکت سکیر تیریمد ستمیس در تیمالک ینهادها یبررس یبراها راه نیترمتداول. رندیگ

 یدولت یهاشرکت تیفعال گزارش یبررس قیطر از شدهانجام  یهایابیارز .1

 مجمع قیطر از ای و آن با تعامل ای رهیمد ئتیه در مشارکت قیطر از تیمالک عملکرد یهایبررس .2

 1۰. انهیسال یعاد میعمو

                                                                                                                                                                      
1۰ Levi-Faur, D. (2018). Ownership and Governance of State-Owned Enterprises A Compendium of National 

Practices. 
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ی دولتهای شرکت با مرتبطی داخل اسناد و مقررات ن،یقوان رامونیپی نکات 

 رانای در

ای دولتی در بخش های قبلی به بررسی قواعد و قوانین موجود در سازمان های بین المللی در حوزه شرکت ه

 پرداخته شد و در این بخش قوانین و قواعد موجود در داخل کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مر ادر خصوص تعریف و مدیریت شرکت های دولتی در کشور یک قانون واحد و شفاف وجود ندارد که این 

بت موجب شده مدیریت آن ها کمی پیچیده شود چرا که در قوانین مختلف در خصوص شرکت های دولتی صح

وری، دمات کششده است. برخی از آن ها در قانون محاسبات عمومی است و برخی دیگر در قانون مدیریت خ

نار این است. در ک 44و در قانون اجرای سیاست های کلی اصل  2و  1قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

می  قوانین یک سری آئین نامه و تبصره در خصوص مدیریت شرکت های دولتی وجود دارد که از آن جمله

وانین برنامه و قن و تبصره های موجود در توان به آئین نامه راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهرا

 بودجه ساالنه اشاره کرد. 

 در ادامه به این قوانین و محتوای موجود در آن ها پرداخته خواهد شد.

 دولت و مقررات عمومی نیاز قوان یدولت یهاشرکت تینحوه تبع -1

جه آن ها از همین روی بودشرکت های دولتی ماهیتی متفاوت با دستگاه ها داشتند و  1366تا قبل از سال 

 عمل در1366سال در عمومی  محاسبات قانون به همراه الیحه بودجه سالیانه ارائه نمی شد اما پس از تصویب

 . صورت گرفت یدولت ادارات مشابه برخورد ینوعهای دولتی شرکت با

ی نیقوان جیتدر بهبر همین اساس بدون توجه به ماهیت شرکتی شرکت های دولتی و تفاوت آن با دستگاه ها، 

ن به الزام تا هر چه بیشتر از این شرکت ها درآمد نصیب دولت شود. به عنوان مثال می توا کهشد ه گذاشت

مشخص نیست( به صورت  شرکت های دولتی به پرداخت یک دوازدهم از سود علی الحساب )که تحقق آن

ست که شرکت ماهانه یا تخصیص یک درصد از درآمدهای آنان برای کارهای پژوهشی اشاره نمود. این در حالی ا

ایی آن ها نیز های دولتی باید مدام منابع حاصل را سرمایه گذاری مجدد می کردند تا ضمن افزایش تولید، کار

 افزایش پیدا می کرد.

در این راستا  شرکت های دولتی، دولت با آن ها مشابه دستگاه ها عمل کرد و قوانینی با تغییر نگاه دولت به

مثال می توان  و آن ها را به سمت زیان سوق داد. به عنوان فیتضعرا  شرکت یمال هیبنوضع نمود که به تدریج 

رق منطقه آب و ب در تعریف وظایف برای شرکت ها بدون پرداخت هزینه آن اشاره کرد که نمونه آن شرکت های

ه شرکت ای هستند که به هیچ وجه درآمدهایشان کفاف هزینه هایشان را نمی دهد و همین امر آن ها را ب

فت نیز در هایی زیان ده تبدیل کرده است. از این دست هزینه ها برای سایر شرکت ها من جمله شرکت ملی ن

 ست.ارج از مأموریتش در نظر گرفته شده نظر گرفته شده و در قوانین بودجه برای آن هزینه هایی خا
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ی عملیاتی البته در کشور یک نگاه واحد به شرکت ها وجود ندارد و از آن طرف که شرکت ها به عنوان بازو

شود، در  دستگاه و مشابه با آن لحاظ می شود و بر همین اساس وظایفی خارج از مأموریتش برایش لحاظ می

ال هزینه را محل تأمین منابع مالی می دادند و به طرق مختلف به دنب مقابل بخشی از دولت این شرکت ها

 تراشی و افزایش درآمد از طریق آن ها هستند.

، مالیات از این شرکت ها تا حدودی موید این امر است چرا که در شرکت های بخش خصوصی اتیمال شیوه اخد

ه صورت بدر شرکت های دولتی این مالیات بر اساس سود عملیاتی و در انتهای سال مالی اخذ می شود اما 

 یک دوازدهم و به صورت علی الحساب اخذ می شود.

 در خصوص شرکت های دولتی در ابتدا الزم است یک دیدگاه واضح و مشخص در کشور شکل گرفته و بر

در این مات اساس آن قوانین مالی، مدیریتی و حاکمیتی تدوین و اجرایی گردد تا ضمن کاهش پیچیدگی و ابها

 زمینه، مدیریت و نظارت بر آن ها به شکل بهتری صورت پذیرد.

 در ادامه قوانینی که برای مدیریت شرکت های دولتی وجود دارد آورده شده است.

 قانون برنامه و بودجه  -1-1

 مکلفند ییاجرا یهادستگاه هیکل که است شده گفته13۵۰مصوب سال   بودجه و برنامه قانون( 13) ماده در

 هیته ستورالعملد طبق ،ازین مورد یعمران و یجار اعتبارات با همراه را خود بعد سال بودجه و انهیسال برنامه

می بودجه و تصویب قانون محاسبات عمو 1366البته تا قبل از سال . کنند ارسال برنامهسازمان  به بودجه

و همراه با  ه شرکت ها به صورت ساالنهشرکت های دولتی از بودجه عمومی جدا بود اما پس از این سال، بودج

 بودجه عمومی تقدیم مجلس می شد. 

 یهاییدارا لکتم اعتبارات یا وای نهیهز اعتبارات بابت ،میعمودرآمد  محل از شرکت کهمیهنگا یحت عملاین 

 . شودانجام  دیبا باشد، نداشتهای بودجهای هیسرما

 یهاطرح و یجار یهاتیفعال شامل ،انهیسال برنامه و بودجه» که کندمی انیب بودجه و برنامه قانون( 14) ماده

 به دیبا ردوم برحسبسازمان  به ارسال از قبلها وزارتخانه از کی هر به وابسته یهادستگاه یشنهادیپ یعمران

 دیبا یزمان ازمانس لیدل نیهم به. «باشد دهیرس دستگاه مسئول نیباالتر ای میعمو مجمع مربوطه، ریوز دییتأ

 یط داینفرین ا چون منتها است؛ دهیرس میعمو مجمع بیتصو به که ردیبپذ راهای دولتی شرکت بودجه

 کنند.می درج حیلوا در و رفتهیپذ است رهیمد ئتیه مصوب که راای بودجه ناچار بهشود مین

 بودجه که استاین  یقانون فیتکل یولشود مین استفاده آن از البته که است میعمو مجمع اراتیاخت از امراین 

 مطرحهای دولتی شرکت بودجه با رابطه در که یمسائل از یک. یباشد میعمو مجمع مصوب دیبا یشنهادیپ

 یهاطرح درگذاری سرمایه صرفها شرکت یداخل منابع از یبخش. استشان داخلی منابعگذاری سرمایه شودمی

 در هم «منابع ریسا» کی لذا. است نشده نیتأم دولت طرف از کامل طور بهها آن نهیهز کهشود می یعمران

 شود. می فیتعرها آنای هیسرما یهاییدارا تملک یهاطرح یبرا میعمودرآمد  وجوه کنار
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 پروژه قالب در که است ممکن یحت وکنند می اجرا هم را ییهاپروژه وها طرح رأسا یدولت یهاشرکت ضمنا

 . کرد شارها دیتول خط آالت نیماش از یکسری ضیتعو ای ساختمان دیخر به توانمی مثال عنوان به. نباشد

 ودننم هماهنگ و تلفیق ورمنظ به که یدولت یهاشرکت که است گفته بودجه و برنامه قانون( 17) ماده

 توسعه ای زاتیتجه ،اتسیتاس جادای، ساختمان احداث جهتگذاری سرمایه به اقدام خود، یداخل یهاهیسرما

 هر مکلفند کندمی تجاوز الیر ونیلیم ۵۰ از یداخل منابع ازها آن انهیسالگذاری سرمایه مبلغ کل و دایننممی

 با نمودن ماهنگه و قیتلف جهت را خود بعد سالگذاری سرمایه برنامه ،ورکش کل بودجه میتنظ موقع در سال

 سال به علقمت بودجه و برنامه قانون که شود توجه دیبا. کنند ارسالسازمان  به دولت یعمران اتیعمل ریسا

 ۸ غبلم هب دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون( ۸7) ماده در الیر ونیلیم ۵۰ مبلغاین   و است 13۵۰

 .است یزیناچ مبلغ هم باز یول کرد دایپ شیافزا الیر اردیلیم

 اجرا ار بودجه و برنامه قانون( 17) ماده فهیوظ کدام چیه یدولت یهاشرکت که است ذکر قابل نکتهاین 

 یول کرده ابالغ و بیتصو راها فرماین   اقتصاد یشورا وشد  میتنظ ییهافرم یحتها سال یبرخ درکنند. مین

 کنند. مین لیتکم راها فرماین  هاشرکت

 دولت  یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ -1-2

 وجود یدولت یهاشرکت مورد در( 3 و 2 مواد) یدیکل اریبس ماده دو ی،مال مقررات از یبخش میتنظ قانون در

 تیوضع اب متناسب که است داده اجازهدولتی  هایشرکت یشورا ای میعمو مجامع به( 2) ماده در. دارد

 دیتول شیاافز ،متیق از یناش ناتنوسا جادای صورت در یعنی. دهند بودجه اصالح ضرورت، حسب بر و یاقتصاد

 . دهندانجام آبان هر سال  1۵را نهایتا تا  بودجه اصالح، یاساس یهاتیفعال گرید یا

 نیهمچن. شودنمنجر  بودجه سهام سود و یاتیمال ارقام کاهش البته این تغییر به شرطی قابل انجام است که به

 یبانک ستمیس از اخذ قابل التیتسه ای و دهند شیافزا را دولت میعمو منابع از استفاده توانندمینشرکت ها 

این  ی ریگ میتصم مرجع رایز بماند، ثابت دیبا بودجه اصالح در که است میارقا موارد،. این دهند شیافزا را

 .است میعمو مجمع از ریغ یگرید مراجع موارد،

 شده قائلها شرکت یقانون بازرس یبرا که است یفیتکل هست( 2) ماده در که یتیاهم با اریبس مسائل از یکی

 بدهند، ارائه یالم سال انیپا در را یقانون بازرس گزارش خواهندمی یوقت که است کرده مکلف راها آن و است

 و اهداف اب ییاجرا اتیعمل نظر از که کنند اظهارنظر و بگنجانند را یحیصر بند مصوب بودجه در حتما دیبا

  نه؟ ای است برقرار انطباقاین  هانهیهز

 صورتجلسه به منضم کهمیضمائ در یول رسدمین بیتصو بهها بودجه درهای دولتی شرکت اهداف که هرچند

 اعالم فرم، واجد یخدمات یهاشرکت یحت ،های دولتیشرکت همه یبرا انهیسال اهدافاین  ی است،عموم جمع

 . بدهند رارق بازرس اریاخت در را اهدافاین  توانندمی یراحت بهاین بنابرشود. می ارائه و
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 توسعه، مسو برنامه قانون( 4) ماده” 2»  تبصره یاجرا در که است شده گفته ،(2) ماده تبصره در نیهمچن

 سوم برنامه( 4) ماده یاجرا مهلت کهاین به توجه با. بدهد مشارکت مجوز درصد 2۰ تا حداکثر است مجاز دولت

 یهاشرکتگذاری سرمایه و مشارکت تیوضع کهچرا. ندارد تیموضوع گرید تبصرهاین  اینبنابر است؛ شده تمام

 . است شده فیتکل نییتع یگرید گونه به نیقوان ریسا در یدولت

  یخدمات کشور تیریقانون مد -1-3

 در. است لتیبرای شرکت های دو ازنامهتر ای النیب پاداش خصوص به و پاداش اهمیت انوندلیل توجه به این ق

 و رانای نفت یمل شرکت مثل هستند، میاستخدا خاص نیقوان یدارا که ییهاشرکت ،قانوناین  ابیغ

 آیین در کدام هرها مهیب وها بانک رانای عیصنا ینوساز و گسترشسازمان  یهاشرکت و اش تابعه یهاشرکت

 کنار در .دداشتن ازنامهتر ای النیب پاداش خصوص به و پاداش پرداخت یبرا یخاص بیترت، میاستخدا یهانامه

 ودوج «یدولت یهاشرکتمیاستخدا مقررات قانون»  نام به یقانون ابشیغ در و یکشور خدمات تیریمد قانون

  .داشت

 سال، در اهم کی حقوق اندازه به یدولت یهاشرکت کارکنان به پاداش پرداخت که بود شده گفته قانوناین   در

 به منجر که استای برجسته خدمات یازا در هم آن ،میعمو مجمع بیتصو با مازادش و رهیمد ئتیه اجازه با

 نیقوان یدارا که یهایشرکت معموال .شود شرکت یسودآور ای و یور بهره در ییارتقا با شرکت در یآور سود

 ای نام ذکر مستلزمهای شرکت یول دادندمی النیب پاداش عنوان به را ماه دواین   حداکثر نبودند، خاص

 نونقا. بود اعتراض مورد هم شهیهم که دادندمی النیب پاداش هم ماه چهار تا ابعض نام ذکر حیتصر

ن ای ی ول است نام ذکر حیتصر مستلزم و نام ذکر مستلزم یهاشرکت تمام شامل یکشور خدمات تیریمد

 خدمات تیریمد قانون در مناسبتاین  بهکنند. مین اجرا را قانوناین  مفاد تمام کامل طور به هنوز ،هاشرکت

 ماده موارد،این   از یکی. ستین ازنامهتر ای النیب پاداش از میاس یول دارد وجود پاداش نوع نیچند یکشور

 :است ریز شرح به یکشور خدمات تیریمد قانون( 2۰)

 است یشنهاداتیپ نظام دادن شکل و ارزشمند یشنهادهایپ یبرا یکشور خدمات تیریمد قانون( 2۰) ماده 

 .است شده شرکت ایسازمان  مؤسسه، آن اداره امر در تحول کی به منجر که

ه در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حداکثر حقوق پرداختی به شرکت های دولتی نیز صحبت شد

های هـای مدیره شرکتشغلی مدیران عامل و اعضای هیـأتامتیاز ( این قانون ذکر شده: 72است. در ماده )

 قانون اساسـی( 44های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل وچهارم )دولتی که براساس سیاست

ح تخصـصی جمهـوری اسـالمی ایـران بایـد در اختیـار دولـت بماند؛ با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سط

رکت در تـصادی شـرکت، نـوع تولیـد و خدمات، کارایی و اثربخـشی و سـهم شـکارمندان، تأثیرو نقش اق

ام امتیاز شغلی برابـر حـداکثر ارق( ۵/1سقف امتیـاز ایـن مـاده حـداکثر )د. درآمـد ملی تعیین خواهد گردی

 ها(.) امتیازات مربوط به کارکنان دستگاهمذکور در این فصل میباشد
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های مالی حسابرسی شده شود طبق گزارشات تفریغ و صورتاین قانون توجه نمی البته متاسفانه در عمل به

های دولتی از سقف این نسبت ها، گاها مجموع مبالغ پرداختی به کارکنان و بخصوص مدیران شرکتشرکت

 کند.قانونی تجاوز می

  ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یقانون اجرا -1-4

عیین تدر خصوص تقسیم بندی شرکت های دولتی و  چهارم و چهل اصل یکلهای سیاست یرااج قانون در

یم می دسته تقس 3این قانون شرکت های دولتی به  2تکلیف آن ها قواعدی وضع شده است. بر اساس ماده 

 چهارم رنامهب انیپارا تا  یواگذار مشمولهای شرکت سهام درصد 1۰۰ شوند. در دسته ابتدایی دولت باید

 . است شده دیتمد ادائم تاکنون مهلتاین  که می کرد واگذار

 حتمأ دیبا دولت و شود واگذار شرکت های دولتی سهام درصد ۸۰باید  چهارم و چهل اصل صدردر دسته دوم 

ولتی ددرصد آن ها  1۰۰. در دسته سوم نیز شرکت هایی قرار دارند که باید کند حفظ را درصدش 2۰ سهم

جود اینکه وبه صورت دقیق صحبت نشده است و با  هاشرکت ستیلالبته در خود قانون در خصوص  باقی بماند.

 .است شده دهآور( 2)برخی اسامی آورده شده اما لیست کامل شرکت ها و دسته بندی آن ها در آئین نامه ماده 

 هیاصالح تبصره بموج به که است کرذ قابل نکتهاین   اما ؛است ادیز مطالب چهارم و چهل اصل قانون مورد در

 و گسترشسازمان  از: ندعبارتها . این سازمانکردند دایپ شیافزا عدد چهار بهای توسعه یهاسازمان ،(3) ماده

 عیصنا شرکت و مییپتروش عیصنا یمل شرکت ،رانایی معدن و یصنعت توسعهسازمان  ،رانای عیصنا ینوساز

 ی. صنعت یهاشهرک و کوچک

 نظر با ،شانهایشرکت شدن واگذار از بعد ،یتخصص مادر یهاشرکت که استاین  بر اصلبراساس قانون، 

 .شوند واگذار هست موجود که ییهانامه آیین موجب به ییدارا و اقتصاد امور وزارت

 قطبدر این قانون همچنین در خصوص فرایند واگذاری و شرایط آن نیز صحبت شده است و بر اساس آن 

 به توجه با ،یواگذار مشمول یهاشرکت دیبا ،یاساس قانون چهارم و چهل اصل یکلهای سیاست یاجرا قانون

این  ی برا که شوند یبند طبقه ینیچناین  مسائل و یورآسود اندازه، ،داتیتول نوع ،یواگذار زمان ،تیحساس

 مدارک هیکل با هما 6 ظرف را یبند طبقهاین  دیبا مشمول شرکت صاحبان. دارد وجود بطهضا و نامه آیین کار،

 .بدهند ییدارا و یاقتصاد امور وزارت به یمالهای صورت و اسناد و

 در معموال که کندمی یحسابرس راها این شرکت مجددا، ییدارا و یاقتصاد امور وزارت ،دیصالحد صورت در

 یکیزیف یهاییرادا به فقط یحسابرس که است شدهبینی پیش دوباره، یحسابرس از یریلوگج یبراها نامه آیین

 یمورد یاجرا به و نشد اجرا اصال رابطهاین  در قانون( 17) ماده یول شود، معطوفها شرکتاین  یبده و

 .است شده موکول

 انحالل، مورد در یریگ میتصم جمله از ،یواگذار یهاروش با رابطه در یریگ میتصم کهاین رغمیعل نیهمچن

 میتصم توسعه پنجم برنامه قانون در است، یواگذار ئتیه اراتیاخت از اندهیز یهاشرکت انحالل خصوص به
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 نیبد. شد واگذار دولت به تینها در و ییدارا و یاقتصاد امور وزارت به ده انیز یهاشرکت مورد در یریگ

 و چهل اصل قانون به یادیز موارد در توسعه و ششم پنجم برنامه قانون و یسنوات بودجه نیقوان که یمعن

 امور وزارت یسو از مالکانه حقوق اعمال یاعطا با کهاین  رغمیعل مثال، عنوان به .کردند وارد هیاصالح چهارم

 خودشان به متعلق سهام یواگذار از یناش وجوه صاحب کهاین از متنوع یهادستگاه تمام ،ییدارا و یاقتصاد

 به یعنی. است شده داده برگشت موارداین  از یاریبس توسعه پنجم برنامه قانون در اند، شده محروم شوند

 .است شده داده مجددا اریاختاین  ،گرید یجاها از یلیخ و روین وزارت به معادن، و عیصنا وزارت

 شود می پیشنهاد است، خصوصی بخش مشارکت توسعه دنبال به دولت مجموعه امروزه کهاین  به توجهبا  

 خصوصی بخش بیشتر مشارکت و توانمندسازی منظر از اساسی قانون (44) اصل های سیاست اجرای قانون

 عمومی بخش های شرکت حاکمیت و مدیریت بهبود بر مالکیت، واگذاری جای به آن تمرکز و شده بازنگری

 شرکتهای فعالیت نحوه و قلمرو به مربوط که قانون این چهارم و دوم فصل در خصوص به بازنگری این .گیرد قرار

 قانون (44) اصل های سیاست اهداف به دستیابی راه یگانه دیگر، عبارت به .شود می توصیه است، دولتی

 نوآوری و مدیریت های ظرفیت از گیریبهره بلکه نیست؛ مالکیت انتقال کشور، اقتصادی شکوفایی و اساسی

 11.است برخوردار خصوصی بخش مالکیت های ظرفیت به نسبت بیشتری اهمیت از خصوصی بخش

اصل  یهای کلسیاست ی( اجرا2ماده ) 2و  1 یهامشمول گروه یدولت یهاارکان شرکت -1-4-1

  یچهل و چهارم قانون اساس

 گروه سه به کل در یاساس قانون چهارم و چهل اصل یکلهای سیاست یاجرا قانون در یدولت یهاشرکت

 یهاکتشر و دسته کی در را 2 و 1 یگروهها یعنی یواگذار مشمولهای شرکت اگر. البته شدند میتقس

 «1» بند طبق. شوندمی میتقس یکل گروه دو بهها شرکت، میده قرار گرید دسته در را یدولت بخش در یماندن

 یواگذار مشمول یهاشرکت مالکانه حقوق اعمال چهارم و چهل اصل یکلهای سیاست یاجرا قانون( 1۸) ماده

 . است ییدارا و و اقتصاد امور ریوز عهده بر

 یهاگاهدست بهها شرکت یچسبندگ که داد نشان یساز یخصوص گذشته تجربه که است آن امراین  لیدل

 مادر یهاشرکت تمام از را تیمالک دولت ،یچسبندگاین  بردن نیب از یبرا. است یواگذار مانع متبوعشان

 .کرد واگذار ییدارا و اقتصاد امور ریوز به و کرد سلب یتخصص

. ردیبگ میتصم شانیبرا و شود یتلقها شرکتاین  مجمع عنوان به او که معناست نیبد مالکانه حقوق اعمال 

 عنوان به ییدارا و اقتصاد امور ریوز کهمیهنگا. است سهم صاحب دهایننم ای و سهم صاحب میعمو مجمع

 داشتهگذاری سرمایه سهام سودها شرکتاگر این  ؛شودمی یواگذار مشمولهای شرکت مسئول سهام صاحب

 متأسفانه یول کند زیوار خزانه به را هوجواین  دیبا وزارتخانه و داشته تعلق ییدارا و اقتصاد امور ریوز به باشند،

                                                                                                                                                                      
 هایسیاست مطالعه)مورد  انایر اقتصادی هایسیاست در خوب شرکتی حاکمیت اصول جایگاه(. 2۰17. )ینام صری،نا ،الهرحمت، پوریقل.  11

  24-223 ,(24)89ی(. )مجلس و راهبرد(اساس قانون( 44) اصل
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 بود الزم است، شده مطرح یواگذار از یناش وجوه کهی اساس قانون چهارم و چهل اصل قانون( 2۹) ماده در

 عنوان به سهام سود ،ستین یواگذار از حاصل وجوه جزء وجوهاین  کهاین لیدل به که شود انیب تبصره کی یط

 اصل کی طبق کهاین رغمیعل اما( 1۸) ماده در یحت ای) دارد تعلق دولت به مالکانه حقوق از یبخش اعمال

 .است زیچ همه صاحب مالک، یحقوق

  دادن ستد از صورت در و ندارند خود اداره یبرا یتوجه قابل منابع یتخصص مادر یهاشرکت کهاین لیدل به

 حقاین  از واستندخ آن از ییدارا و یاقتصاد رامو وزارت به آوردن فشار با ،شوندمی اندهیز اکثرا سهام سوداین 

 .شد ریامکانپذ امراین  منابع از بخشاین  با رابطه در قانون سکوت خاطر به و کند یپوش چشم

 یاقتصاد امور رتوزا به مستندات و مدارک تمام با را سهامشان مکلفند کهاین رغمیعل یتخصص مادرهای شرکت 

 نقش، وندبش واگذار یواگذار مشمول یهاشرکتاین   که یزمان تا و بودهن آن مالک و کنند یمعرف ییدارا و

 عمال که است یلدرحا. این بدانند خود به متعلق را سهام سود دینبا ،دارند را اداره و مواظبت فهیوظ و مباشر

با  این  زین ییدارا و اقتصاد امور وزارت و دارندمی نگه خود مجموعه در را است سهام سود عنوان به که آنچه

 .است شده نظراین  میتسل، هستند اندهیزها شرکت همه، سوداین  نبود صورت در که هیتوج

 .است دهنکر یریگ موضع، نشده صحبت صراحتا آن مورد در قانون در که منابعاین  به نسبت عمال زین مجلس

 تعداد دیبا، است انهمالک حقوق اعمال مسئول ییدارا و اقتصاد امور وزارت که نکتهاین  رفتنیپذ با بیتتراین هب

 .کند نشیگز مجمع یبرا را خودش دگانایننم و

اصل چهل و چهارم  یهای کلسیاست ی( قانون اجرا2ماده ) 3گروه  یدولت یهاارکان شرکت -1-4-2

  یقانون اساس

 سال یالحاص بودجه قانون در بار نیاول 3 گروه یهاشرکت یعنی یماندن یهاشرکت با رابطه در تأسیس قانون

 مجامع وعض وزرا که یهایشرکت تمامشد  مقرر «72» تبصره در کشور کل 13۵3 سال بودجه قانون و 13۵2

 تیتابع در دستگاه که انه هاییوزارتخ ریوز، ییدارا و اقتصاد امور ریوز از مرکب را یمجمع مکلفند ستندینها آن

 و یاقتصاد رامو ریوز بهتر عبارت به. بدهند لیتشک رانیوز ئتیه انتخاب به گرید ریوز چند ای کی و است آن

این  عضو زین وقت برنامهسازمان  سیرئ کهاین توجه قابل نکته. دیگرد مجامعاین ی تماممیدائ عضو ییدارا

 در نامهبرسازمان  سیرئ و گرفتند قرار مدنظر وزرا از یجمع که” 722 تبصره کمح از بعد یول بود مجامع

 یقانون به تبصرهاین  137۹ سال در، شدمین حساب ریوز و بود مشاور ریوز با جمهور سیرئ معاون یمقاطع

 تیثبت یدولت یهاشرکت مجامع در میدائ عضو کی عنوان به وقت برنامهسازمان  تیعضو وشد  لیتبدمیدائ

 .دیگرد

 زین بودند نام ذکر و حیتصر مستلزم ای خاص نیقوان یدارا که ییهاشرکت هیکل شامل حکماین  کهاین ضمن 

 شرکت امور لیتسه و عیتسر نظر از بودند مجاز دولت دار سهام دگانایننم، یقانون حکماین  طبق .شدمی

، یکل یمش خط جزه ب را خود اراتیاخت از یقسمت ؛دیرسمی رانیوز ئتیه بیتصو به که یضوابط براساس

 واگذار داشت را آن تیتابع دستگاه کهای  هانوزارتخ ریوز به ازنامهتر و بودجه بیتصو، هیسرما کاهش ای شیافزا
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 اراتیاخت از یاریبس و بود یکل اریبس اراتیاختاین  چون اما است شده بیتصو و ابالغ، نیتدو ضوابط. این کنند

 مشکالت از یکی به امراین  که گذاشتمی باز خود دلخواه یهاتیفعالانجام  یبرا را وزرا دست، بود شده ضیتفو

 .شد لیتبدهای دولتی شرکت

 مثل ییهاشرکت لذا. نبودندها آن مجمع عضو وزرا که است ییهاشرکت یبرا ضوابطاین  که است ذکر انیشا 

 یمرکز بانک کل سیرئ و وزرا آن اساسنامه و قانون رد و است آن مجمع سیرئ جمهور سیرئ که نفت شرکت

 لذا کردندمی رییتغ دینبا تبصرهاین  موجب به( دارد وجود ریوز سه از شتریب مجموع در) تندسه مجمع یاعضا

 قانون درها آن مجمع که بود ییهاشرکت مورد در فقط، شد میدائ قانون به لیتبد بعدها که تبصره حکماین 

 12. نبود وزرا از متشکل خود یهانامهاساس و سیتاس

 یهاوابسته به دولت براساس گروه ی، بانکها و مؤسسات انتفاعیدولت یهاشرکت ریتصو -1-4-3

 ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یگانه قانون اجراسه

 تعداد ،است شده ارائه کشور بودجه و برنامهسازمان  از شده افتیدر اطالعات براساس که ریز جدول در 

 یاجرا قانونگانه سه یهاگروه کیتفک به دولت به وابسته یانتفاع مؤسسات و بانکهاهای دولتی، شرکت

 و صیشخت نامه آیین (4) ماده مشمول یهاشرکت، یاساس قانون( 44) چهارم و چهل اصل یکلهای سیاست

 از، دولج براساس. است مشاهده قابل 13۹6 سال بودجه قانون و 14۰۰ سال بودجه حهیال در، ریسا و انطباق

 یهاتیفعال سه گروه جزء شرکت 174اند، شده درج 14۰۰ سال بودجه حهیال( 3) وستیپ در که یشرکت 3۸۰

 .ماند خواهند یباق یدولت و بوده یاقتصاد

 یاقتصاد یهابنگاه وها تیفعال یبند طبقه و انطباق، صیتشخ ییاجرا نامهآیین  براساس که است یحال دراین  

 قانون ارمچه و چهل اصل یکلهای سیاست یاجرا قانون( 2) ماده در مصرح یاقتصاد گروه سه از کیهر با

 که ستا ذکر انیشا. گرفتند قرار 3 وهگر یهاتیفعال ستیل در شرکت ۵1 تنها، ”13۸7/1۰/14 مصوب یاساس

 وستیپ در موجود شرکت 174 به هیاول ستیل در شرکت ۵1 از سه گروههای دولتی شرکت تعداد شیافزا علت

 گروه در موجود شرکت 2۵. است بوده سه گروه به دو و کی یهاگروه ازها شرکت انتقال لیدل به عمدتا(، 3)

 .دشون واگذار یردولتیغ بخش به دیبا و بوده یواگذار ستیل جزو دو گروه در موجود شرکت 1۰6 و کی

 وستیپ دو و کی یهاگروه در موجود یهاشرکت تعداد که استاین  ردیگ قرار توجه مورد دیبا کهای نکته 

 سال بودجه قانون( 3) وستیپ در مذکور یگروهها مشمول یهاشرکت با برابر 14۰۰ سال بودجه حهیال( 3)

 .است گذشته سال کی در مذکورهای شرکت یواگذار عدم یمعنا بهاین  و بوده 13۹6

 و صیختش نامه آیین (4) ماده مشمول گروه در(، 3) وستیپ در مندرجهای شرکت از شرکت 11 نیهمچن

 .رندیگمی قرار انطباق

                                                                                                                                                                      
 های  مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش« آشنایی با بودجه شرکتهای دولتی»گزارش  12
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 واگذار کجای شکل به که مجموعه ریزهای شرکت یدارا یتخصص مادر یهاشرکت که است آمده مذکور ماده در

 ارتخانهوز توسط مذکور نامهآیین  احکام براساس، مجموعه ریز یهاشرکت میتما یواگذار از پس، شوندمین

 یاجرا قانونگانه سه یهاگروه بر عالوه. شد خواهند فیتکل نییتع ربطیذ وزارتخانه و ییدارا و یاقتصاد امور

 یهاشرکت، انطباق و صیتشخ نامه آیین (4) ماده و یاساس انونق( 44) چهارم و چهل اصل یکلهای سیاست

 عمدتا که هستند یهایشرکت واند شده یبند دسته” ریسا نام به یگرید گروه در( 3) وستیپ در مندرج یدولت

 ازدهمی دولت به مربوط مصوباتاین  شتریب) شده خارج یواگذار ستیل از رانیوز ئتیه مختلف مصوبات با

 . (هستند فیبالتکل حاضر حال در و است

 قانون اساسی 44 های کلی اصلبندی قانون اجرای سیاست به تفکیک گروه (3)شرکتهای پیوست تعداد . 2جدول 

 

 چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون بندی گروه تفکیک به (3) وستیپهای دولتی شرکت یبررس بر عالوه

 قرار یبررس مورد زین یاقتصاد یهاتیفعال یبند گروه براساس مذکور یهاشرکت، اساسی قانون( 44) وچهارم

 یانتفاع مؤسسات و بانکها، یدولت یهاشرکت بودجه مصارف و منابع لک خالصه ریز جدول در. است گرفته

 قانون( 44) چهارم و چهل اصل یکلهای سیاست یاجرا قانونگانه سه یهاگروه کیتفک به دولت به وابسته

 ت.اس شده ارائه 14۰۰ سال بودجه حهیال درها گروه از کی هر سهم و یاساس

 مؤسسات و بانکها، یدولت یهاشرکت مصارف و منابع از درصد ۵7شود می مشخص، جدولاین  به توجه با

 گروه شرکت 1۰6 سهم. ردیگمی قرار یاقتصاد یهاتیفعال سه گروه شرکت 174 در دولت به وابسته یانتفاع

 مصارف و منابع کل از درصد 14 و یمساو، انطباق و صیتشخ نامه آیین (4) ماده مشمول شرکت 11 و دو

 (4) ماده مشمول یهاشرکت سهم ریچشمگ کاهش دارد وجود جااین در کهای نکته. است یدولت یهاشرکت

. است 14۰۰ سال بودجه حهیال در درصد 14 به 13۹6 سال بودجه قانون در درصد 42 از مذکور نامه آیین

 ارقام کردن خارج لیدل به ینفت یهافراورده پخش و شیپاال یمل شرکت یهادرآمد کاهش، موضوعاین  علت

 13۹۹ سال بودجه قانون به نسبت 14۰۰ سال بودجه حهیال در مذکور شرکت بودجه از( یحسابدار) یرواقعیغ

 درصد دو، بنگاه 2۵ با یاقتصاد یهاتیفعال کی گروه سهم. شد پرداخته آن به نیشیپ یهابخش در که است

 13. است درصد حدود شرکت 64 با ریسا گروه سهم و است یدولت یهاشرکت مصارف و منابع کل از

 

                                                                                                                                                                      
 ای اسالمیهای  مجلس شورمرکز پژوهش« ی.بودجه شرکتهای دولت 6کل کشور  14۰۰یحه بودجه سال البررسی »گزارش  13



 

 

43 
 

 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

گانه قانون اجرای ی سههاانتفاعی وابسته به دولت به تفکیک گروه ی دولتی، بانکها و مؤسساتهاسهم شرکت. 3جدول 

 د(درص هزار میلیارد ریال/) 1399و قانون بودجه سال  1400در الیحه بودجه سال  اساسیقانون  44اصل سیاستهای کلی 

 ین نامه راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهاداریآ -1-5

یکی دیگر از قوانینی که در خصوص حاکمیت شرکت های دولتی وجود دارد، آئین نامه راهبری شرکتی است 

دوین شده است. اجرای این آئین نامه البته برای شرکت هایی که عضو که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ت

بورس هستند الزامی است و شرکت هایی که دولتی هستند اما در بورس قرار ندارند ملزم به اجرای آن نیستند. 

ای البته این آئین نامه دارای اشکاالت متعددی است و نیاز به اصالح دارد اما به هر حال باید تمام شرکت ه

 دولتی ملزم به رعایت آن باشند و صرفا مختصِ برخی شرکت های دولتی نباشد.

شود که مورد توجه های دولتی ذکر میهمچنین در تبصره های بودجه سنواتی بعضا احکامی درخصوص شرکت

 د. گرگیرد و موارد و نکات ذکر شده اعمال نمیها و نهادهای نظارتی قرار نمیهای اجرایی، شرکتدستگاه

 عبارتند از: 14۰۰های قانون بودجه رئوس احکام ذکر شده در تبصره

 هایشرکت به مربوط موارد سایر و قراردادها ، کارگزینی استخدامی، فردی، اطالعات بروزرسانی یا ثبت 

 «پاکنا» سامانه در دولتی

 14۰۰ خرداد از پاکنا سامانه اطالعات طبق هاشرکت های پرداختی تمامی و حقوق اعتبارات، پرداخت 

 دولتی هایبنگاه اعتبارات با متناسب و دولتی هایشرکت وری بهره هایشاخص تعیین 
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 های دولتیپیشنهاداتی جهت اصالح ساختار بودجه و حکمرانی شرکت -2

 نیب یتفاوت و است شدهن بردههای دولتی شرکت از میاس ۵1 سال بودجه قانون در که کرد ذکر دیبا ابتدا در

 متذکر ار نکته 2 دیباها شرکت اساسنامه خصوص در نینهمچ. است نشده ذکر یدولت دستگاه و یدولت شرکت

 . شد

 . است فرما حکم تجارت قانون ،است ساکت هاشرکت اساسنامه هرجا. 1

 . است تجارت قانون همان واقع در یدولت یهاشرکت یمعامالت یمال نامهآیین . 2 

 خصوص در یموارد انهیسال هبودج یهاتبصره و بعد به برنامه سوم نیقوان دیتول موانع رفع قانون در نیهمچن 

های دولتی شرکت مورد در یجامع قانون که شود ذکر دیبا زین نکتهاین  البته. است شده ذکرهای دولتی شرکت

 14. در کشور وجود ندارد

 نظرات عضاب وی قانون وی شکل فیتعار حاصلاند شده لیتبد مسأله به کهی موارد ازی اریبس بودجه، حوزه در

ی وراش مجلس ای وی زیربرنامه نهاد توسط زمان طول در که است نهیس به نهیس انتقال و رانیمدی شخص

 بودجه، فیتعر که دهدیم نشان هایبررس. است آمده وجود به است، گزارشاین  از خارج کهی لیدال به میاسال

 (یشکل داین)فر نامهنظام کی که میعمو محاسبات قانون در شود نییتب بودجه و برنامه قانون در کهی اینجاه ب

 بودجه، نواعا نیب مرز و حد نییتع وی شکل صرفا نگاه آن کی ماده در و است شده ارائه است، دولتی برای مال

 محاسبات قانون (1) ماده براساس. است برده فرو مشکالت ازی باتالق در هاسال را کشوری زیربرنامه نظام

 و هابینی درآمدی پیشحاو و هیتهی مال کسالی یبرا که است دولتی مال برنامه کشور؛ کل بودجه ،یعموم

ی قانونی هدفها به و هااستیس لین به منجر کهی اتیعملی انجام براها نهیهز برآورد و اعتبار نیتام منابع ریسا

 :شودمی لیتشک ریز بشرح قسمت سه از و بوده کشور،

 است: ریز اجزاء شامل که دولتمیعمو بودجه. 1

 بودجه قانونی مال سال رد میمستق ریغ ای و میمستق طوره ب که اعتبار نیتام منابع و هاافتیدربینی پیش -الف

 . گرددیم اخذ کلی دار خزانهی هاحساب قیطر از هادستگاه لهیوسه ب

ی ختصاصا وی عمران وی جار اعتباراتی برای اختصاص ای و میعمودرآمد  محل از که ییهاپرداخت شیپ -ب

 . دهدانجام  مربوطی مال سال در تواندی میاجرائی هادستگاه

 . اعتبار نیتام منابع ریسا و هادرآمد بینیپیش شامل بانکها و های دولتیشرکت بودجه -ج

 شود. می منظور کشور کل بودجه در فوق نیعناو از ریغی عنوان تحت کهی موسسات بودجه -د

                                                                                                                                                                      
 های  دولتی سازمان برنامه و بودجهمصاحبه با همت قلی زاده کارشناس شرکت  14
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 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 چاپ و درج منتقل، فقطی زبان صورته ب و هاسال که است آورده وجود به را مهمی شکل اتفاق دو ف،یتعراین  

 اوال: (یداخل )منابعهای دولتیشرکت بودجه و میعمو بودجه به دولت بودجه کیتفک. است شده

 تیشفاف دمع البته و ابالغ و صیتخص ،یزیربودجه کامل ریس قیطر ازها وزارتخانه بودجه دیشد کنترل باعث

 .است شده عملکرد گزارشات در

 وی مالهای صورت بنامی مجلدات انتشار قیطر از عملکرد گزارش در اتکا( قابل ریغی )ولی نسب تیشفاف باعث

 . باشدمی خزانه ابالغ و صیتخص مراحل ریس ازیی رها البته

این  ولتسه بهی اساس قانون درای بودجه اصولی رو بر تمرکز و آن فیوظا و دولت فیتعر درباره دنیشیاند

 به ولتد برعکس، بلکه ستین استوارای  بودجهی شکل فیتعاری برمبنا دولت تیماه که فهماندمی را مطلب

 البق در را خودی مال برنامه ستیبایم است شده فیتعر شیبرای اساس قانون در کهی فیوظا و نقش موجب

 مصوب بودجه و مهبرنا قانون که دهدیم نشان هایبررس ،یطرف از. دینما ارائه مردم دگانایننم به ارقام و اعداد

 خود بطن در رفته، شیپمیاسالی شورا مجلسی علن صحن تا اصالحی برا مرتبه نیچند که 13۵1 سال

 . است نکردههای دولتی شرکت بودجه نیتدو نحوه بهی ااشاره

 آن ضعفی معن بههای دولتی شرکت بودجه برابر در قانوناین  سکوت که ستاین مسأله بهی سطح و هیاول نگاه

یی محتوایی آشنا و تأملی دکان با که استی صورت دراین  .استهای دولتی شرکت بودجه انگاشتن تیاهمی ب و

 مکتوب اسناد و گزارشات رایز کرد، رد رایی ابتدا و ساده نگاهاین  توانیم ،یبندبودجه وی زیربرنامه میمفاه با

 گرید لیدل و است بوده اکنون زمان از بهتر مراتب به بودجه )نظارت( کنترل تا نیتدو تیفیک که دهدیم نشان

 به نسبتی ابودجه کممح نظام همان با و داشته وجود بودجه درهای دولتی شرکت زین زمان همان در که،این

 . است شده اقدام آن نیتدو

 و ستاد در و باشدمی دولت کارمند یشهرساز و راه ریوز. شود ارائه یمثال ،موضوع ساده درکِ  یبرا دیبگذار 

 حوزه دری استگذاریس فهیوظ قانون فیتعر طبق وی درسته ب که دارد کارمندی تعداد خودی استانی واحدها

 برندهشیپی بازوها ازی کی عنوانه ب که دیجدی شهرها عمرانی مادرتخصص شرکت ،یطرف از. دارد را مربوطه

ها ی آنجملگ که کارمندی تعداد و رعاملیمد بعنوانی فردی دارا هم باشدیم متبوع وزارتخانههای سیاست

 دیجد شهر بعنوان رانای مناطق ازی بخش قانون، و فیتعر حسب. باشدمی شوند،می محسوب دولت کارمند هم

 )بعنوان دیجد شهر جادای هدف با و فروخته را مربوطهی هانیزم شرکتاین  که است شده داده اجازه و فیتعر

 حقوقی برا را آن مربوطه نیقوان طبق البته و کسبی مال منابع د(ینما ارائه است قرار قانون مطابق کهی خدمت

های شرکت و هاوزارتخانه بودجه فرم چند هر. دینما نهیهزی شهری ربناهایز توسعه وی ادار زاتیتجه کارمندان،

 لیتکمی برا. باشدیم استیسی مجری گرید و استگذاریسی کی تایماهی ول ،شودمی میتنظ جداگانهدولتی 

 و تعرفهی )گمرکی هادرآمد به قانون، فیتعر مطابق بازهم م،یگردیم بر میعمو منابع فیتعر بسط به بحث،

 جاستاین نکتهشود. می گفتهمیعمو منابع (یاتیمال اموری سازمان گریمجر )بای اتیمالی هادرآمد و عوارض(

 چه کرد،یم قلمدادی دولت شرکت نوشته، و قرار طبق گمرک( وی اتیمالسازمان ) هم راها آن گذارقانون اگر که

  افتاد؟یم اتفاقی بندبودجه وی زیربرنامه پهنه دری اتفاق



 

 

46 
 

 اقتصاد مقاومتیاندیشکده  – های دولتیبر شرکت هابررسی اصول و مدل حکمرانی دولت

 دارد وجود دولت، که میبودمی مواجهی دولت کی با ظاهرا دهدیم نشانی کنونی ابرنامهی رفتارها نوع و شواهد

هایش هایش، به شکل شرکت تعریف شده، هیچ اختیاری برای پیشبرد برنامهمجموعه ریز همه چونی ول

های شرکت و منابع داخلی )بودجه چرا که رویه سنتی جاری، دیواری محکم بین منابع عمومی؛ داشتنمی

های تا ریال آخر در برابر قوانین پاسخگو بوده ولی بودجه شرکتکه منابع عمومیایجاد کرده، بطوری دولتی(

 کشند از شمول نظارت بسیاری از قوانین مستثنی هستند. دولتی چون واژه منابع داخلی را یدک می

ی برای ریناپذ برنامه وی ابودجهی ولنگاری نوع المال، تیب حقوق دیشد عییتض ضمن غلط، و نادرست نگاهاین  

 آثاراین  به پرداختن هک است برده فرو مشکالت ازی انبوه در را کشور اقتصاد که کرده جادای های دولتیشرکت

. ردیبگ رارقی بررس مورد جداگانهی ستیبا و است نوشتاراین  حوصله از خارج انباریز وی منفی جبری نیجانش

 بهی سود بایتقر بودند دولت حوزه در کهی زمان کشوری هاشگاهیپاال که شده موجبی بارخسارت نگاه نیچن

 است( ومانت اردیلیم ۵۰ حدود در و زیناچ اریبسی واگذار از پس زمان به نسبت رقم) کردندینم پرداخت دولت

 شرکت ۵ مثال، نعنواه ب. فتدایمی گرید اتفاقات شوندمی واگذار دولت از ریغهایی بخش به کهی زمانی ول

 مسألهاین )کنند یی میشناسا سود تومان اردیلیم هزار 1۵ حدود در 13۹7 سال در شده واگذار نفت شیپاال

 صورت دیتولی ادهینآفر و ساختارها دری رییتغ چیه رایز نشود، گرفته اشتباه دستاین  ازی مسائل ویی کارآ با

 شرکت 2۰۰ دحدو ازی برخورداربا  و اسالم جهان بانک نیبزرگتر عنوانه بی مل بانک نطوریهم و است( نگرفته

 ای و 1۸ سود نرخ گذاران سپرده تمام به است قادر (آن از خارج هم یبرخ و) یمل توسعه گروه نگیهلد لیذ

 ادعا که مسألهاین  ). دینما پرداخت دولت به سود الیر 1ی حت ستین قادر یول دینما پرداخت درصد 22

 صورتی هایبررس مطابق است، بانکی برا نشدهبینی ی پیشمال باری حاو که دولتی لیتحم مصوباتشود می

 . برد شیپ رای استدالل نیچن توانیمهای دولتی شرکت تک تک مورد در البته و ست(ین رفتهیپذ گرفته

ها آن ههمی برای ول ندارد مطابقتی حکمران تیماه با که شده فیتعری خطوط ،یشکل فیتعر در کهاین نکته

 مختلفی هاحوزه دری ادهیعد مشکالت که شدهی طراح توسعه بازدارنده و فسادزا رانگر،یوی مال روابط ازی انبوه

 تیقابلهای دولتی ی شرکتمابق و واگذارهای دولتی شرکت شتریب که اکنون. است کرده جادای دولتی برا

 میعمو محاسبات انونق (1) مادهی شکل فیتعر اصالح ضمن راها آن بودجهشود می شنهادیپ ندارند، رای واگذار

 منابع بصورتی زیربودجه اصول هیکل تیرعا با بودجه همه ،یکنون جیرای شکلی بند طبقه حذف و

 حاسباتم و 13۵1 مصوب بودجه برنامه نیقوان کامل ریمس شانیهاوزارتخانه همانند و شود فیتعرمیعمو

 . دایننم ریس ابالغ و صیتخص بودجه، مانند 1366میعمو

 مختلف نیقوان مطابق و افتی خواهندیی رها هاوزارتخانه خلوت اتیح ازهای دولتی شرکت صورت این در

 خودشانی برا ،های دولتیشرکت همانندی ستیبا همها وزارتخانه ،یطرف از. نمود رصد راها آن تیفعال توانمی

 هسته. برسانند (ینام هر )بای گروه بیتصو به راها آن ستیبایم و کنند استخراجی مال صورت همانندی سند

سازمان  و گمرک کهی منابعی ماهو استدالل چه با که مطلباین  و دولتی ماهو فیتعر بر نوشتاری این دیکل

 نفت،ی مل شرکت توسط کهی منابعی ول ؛شودی میمال محاسبات ریس و خزانه وارد آورندمی دری اتیمال امور

 وشود می فیتعری داخل منابع عنوانه ب د،یآیم بدست. . . و مسکن و نیزمی ملسازمان  شرکت ر،یتوان شرکت
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یی دارا وی اقتصاد امور وزارتی حت است داده نشان تجربه و سازندیم رهای نظارتی هاستمیس انواع از را خود

 و کرد نهیهز نحوه با و ندارد راها آن کنترل امکان دیشا و دیبا که آنطور هم کشور بودجه و برنامهسازمان  و

 کنند.می جادای دولتی برای ادیزی حواش عملکردشان

 ازینی ترکوتاه زمان ردی مال منابع به شانهایبرنامه برد شیپی براهای دولتی شرکت که شود استدالل دیشا 

 نیشتریب گفت توانیم استداللاین  به پاسخ در. باشدینمی تیخصوص نیچنی دارا هاوزارتخانهی ول دارند

 در ،استیس تیحامل لیدل بهی ستادی روهاین دیبا و اتفاقا که است دستمزد و حقوق مبحث ،یجار نهیهز

ی سر کی دنداانجام  ای داردی شتریب تیاولو است،یس عیسر نشستن ثمر به کهی اینبعد نکته و باشند تیاولو

 البته و فراوانی مال نابعم داشتن اریاخت در باهای دولتی شرکت ،یکنون سمیمکان با نیهمچن ،ییاجرا اقدامات

ی قرارداد وی الم مسائل به آلوده شده کهی فندترهر به رای نظارتی نهادها کارمندان اغلب ،ییناپی اسیس اقتدار

 وی مجر سربازان هبی نظارت فیوظای انجام بجا قوا( همه در نهادها همهی )نظارتی نهادها تاینها وکنند می

 موافقتنامه که شده باعثی کنونی ادهه چند هیرو کهاین ضمن. شوندیم لیتبدهای دولتی شرکت اوامر مسهل

 مبادله سال اول در هکاین یجاه ب استی داخل منابع محل از کهاین استدالل باهای دولتی ی شرکتهاطرح

 بردمی نیب از کامال راهای دولتی ی شرکتریپذ برنامه د،اینفراین  که شوندیم مبادله سالی انتها در شوند

 .است بوده نیچن زین تاکنون کهاین کما

 و عملکرد در تیشفاف موجب ،هاشرکت مجامع همانندی گروه قالب زدرینها وزارتخانهی مالی حسابها بیتصو

 سالهپنج برنامه باها آن ساالنهی هاتیفعال ارتباط امکان وها آن تیفعال منظم رصد و مستمر گزارشات هیارا

 شود. می

 قانون اما شودی ریگجبهه آن مقابل در دیشای طرف از و دارد همراه به رای ادیزی هااستدالل شنهادیپاین  البته

 سطح نتریییناپ از دولت کارمندان همهی برای اساس قانون 126 اصل مطابق جمهور سیرئ دستور و مجلس

 1۵. است هیالرعا الزم سطح نیباالتر تا

 یدولت یهاارکان شرکت اراتیو اخت فی، وظابیترک -3

 و فوق العاده( ی)مؤسس، عادمجمع عمومی -3-1

 میعمو مجمع و یعاد میعمو مجمع ،مؤسس میعمو مجمع شامل میعمو مجمع دسته سه تجارت قانون در

 یمش خط نییتع :برشمرد نهگواین  توانمی را میعمو مجمع یاصل فیوظا اختصار به. دارد وجود العاده فوق

 یینها بیتصو جهت کشور کل یسنوات بودجه حیلوا در درج یبرا بودجه بیتصو ،هیسرما شیافزا ای کاهش ،یکل

 نییتع ،مدیره تیاه یاعضا انتخاب اساسنامه، در تغییر ،یمالهای صورت بیتصو، یاحتمال بودجه اصالح و

 بازرس) حسابرس الزحمه حق نییتع ،(یقانون بازرس) حسابرس انتخاب موظف، رهیمد اتیه یایمزا و حقوق

                                                                                                                                                                      
https://tn.ai/۲۴۰۲۹۹۳ های  دولتی با خبرگزاری تسنیم؛ لینک خبر: مصاحبه همت قلی زاده کارشناس شرکت 
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 در میتصم اتخاذ در( داشتن تیموضوع صورت در)میاستخدا یمعامالت یمال یهانامهآیین  بیتصو(، یقانون

بینی پیش به مشروط موظف ریغ و موظف رهیمد ئتیه پاداش مورد در میتصم اتخاذ ،هااندوخته و سود مورد

 ،هیتصف و الحالل بیتصو حضوره ساعات با متناسب رموظفیغ رهیمد اتیه حضور حق نییتع اساسنامه در

 .است خاصمیسها یهاشرکت مشابههای دولتی شرکت قالب موارد ریسا

 تشرک عبارت و کنند باز پرانتز کی خود اسم از بعد مکلفند خاصمیسها یهاشرکت تجارت قانون طبق

 یهاشرکت. افتدمین اتفاقاین  یدولت یهاشرکت مورد در یول. سندیبنو را عاممیسها شرکت با صخامیسها

 صاحب دگانناینم تعداد معموال وشود می نیتأم مؤسس توسط منحصرا هیاول هیسرما کهاین لیدل به یدولت

 .است خاصمیسها شرکت شبیهها آن قالب، است نفر سه از شیب سهام

 لیتشک ضمح به یدولت یبلد یهاسازمان و التیتشک تجارت قانون( ۵۸7) ماده طبق، سیتأس با رابطه در 

سازمان  مانندها شرکت یبرخ کهشد  ادآوری دیبا البته .ندارند ثبت به یاجیاحت و کرده دایپ یحقوق تیشخص

 انطباق خاصمیسها یهاشرکت با کامال را خودشان ؛دارند یخاص نیقوان که رانای عیصنا ینوساز و گسترش

 کینزد یصوصخ بخش به را خود آن براساس که دارند یخاص نیقوان رایز دهندمیانجام  را ثبت امر و داده

( هستند خاص نیقوان مشمول که ییهاشرکتهای دولتی )شرکت ریسا یول هستند قانون آن تابع و کرده

 .ندارند فوق روند تیرعا یبرا میالزا

، انریمد انتخاب متضمن اگر میعمو مجمع ماتیتصم که است کرده فیتکل تجارت قانون است یگفتن البته

 دیبا، باشد شرکت انحالل و مهسنااسا در رییتغ هیسرما شیافزا ای کاهش، ازنامهتربیتصو بازرسانه ای بازرس

 .شود دادهها شرکت ثبت مرجع به ثبت یبرا حتما

 تیوضع، اساسنامه تیماه، شرکت یمال وضع از یگاهآ که دارند یذینفعانها این شرکت که استاین  علت

، هیرماس شیافزا و کاهش کهاین ضمن. دارد تیاهم شانیبرا شرکت انحالل تیوضع و رانیمد انتهاء هیسرما

 و ازنامهتر بیتصو مثل موارد هیبق و است العادهفوق عمومی  مجمع اراتیاخت از انحالل و اساسنامه در رییتغ

 رابطه در خصوص به موسس میعمو مجمع .استعادی عمومی  مجمع اراتیاخت از بازرسان و رانیمد انتخاب

 مطرح لسهج نیاول در را آن و برده ثبت یبرا را اظهارنامهها آن که است مطرح عاممیسها یهاشرکت با

 تجارت قانون بنابر و شرکت میعمو وضع وها یبده وها ییدارا به یدگیرس یبرا یعاد میعمو مجمع. کنندمی

 .شودمین لیتشک شتریب کباری یسال

 یبعض در البته و کرده نییتع سال در کباری ار میعمو مجمع لیتشک زین یدولت یهاشرکت اساسنامه معموال

 موارداین  جمله ازاند. داده شیافزا بار دو یسال به را مجمع لیتشکبیشتر،  یبررس منظور بهها اساسنامه از

 خالف بر) سهجل در حاضر دهنده یرا افراد در تفاوت یریگ یرا وهیش در تفاوت کرد اشاره ریز موارد به توانمی

 سوم دو دیبا العادهفوق عمومی  مجمع در و است الزم سهامدار کی عالوه به نصف کهعادی عمومی  مجمع

 نامهاساس رییتغ، انحالل به مربوط مسائل مانندتر تیهما با مسائل با رابطه در یریگ میتصم(. باشند داشته حضور

 بودجه بیتصو زمان در، شرکت کی اساسنامه در اگر العادهفوق عمومی  مجمع در هیسرما شیافزا و کاهش و

 یریگ میتصم ودجهب یبرا مجمعاین  و کند دعوت العاده فوق طور به راعادی عمومی  مجمع دیبا باشد کوتسم
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 آن بیتصو به ازنامهتری جا به یدولت یهاشرکت در حاضر حال در یول کند بیتصو و یبررس را آن تا دینما

 شود.می بسنده تجارت قانون طبق

؛ است. شودمی گفتهمیاسا یمالهای ها صورتآن به که یمال صورتتهیه  عادیعمومی  مجمع وظایف ازی کی

 هیکل شامل ازنامهتر نقد وجوه گردش صورت و انیز و سود صورت، زنامهاتر: از عبارتند یمالهای این صورت

 .ستهایبده وها ییدارا

 که هیاول هیماسر یدفتر ارزش وشود می محاسبه شرکت سهام ژهیو ارزشها یبده وها ییدارا محاسبه با یعنی

 آماده رترید همجموع ریز یهاشرکت یهاازنامهتر کهاین لیدل به معموال. دشومیداده  نشان گرفتهرقرا شرکت در

 این از تا شود بیتصو انش مجامع درها آن یهاازنامهتر تا کنند صبر میک مکلفند مادرهای شود شرکتمی

 رب الوهع دیبا یتخصص مادر یهاشرکت یعنی. کنند هیته را خود یقیفتل ازنامهتر شده بیتصو یهاازنامهتر

 یبرا خودیمعمو مجمع به یمال صورت نیچهارم عنوان به هم یقیتلف ازنامهترکی شده ذکر یمالهای صورت

 .بدهد بیتصو

 بر زین را شرکت یعامل ریمد سمت، رهیمد ئتیه سیرئ کهشود می مشاهده یدولت یهاشرکت در متاسفانه

 یبرا که باشد یگروه دیبا رهیمد ئتیه که استاین  بر اصل رایز؛ ستین یمناسب صورتاین  و دارد عهده

 یمجر و تابع واقع در عامل ریمد و کندمی ابالغ را تربلندمدت و یاساس ماتیتصم و کندمی فکر شرکت

 . ستین برقرار رابطهاین  یدولت یهاشرکت در اما؛ است رهیمد ئتیه دستورات

 (ی)بازرس قانون حسابرس -3-2

. است یبازرس و شرکت یاساس یمالهای صورت یحسابرس ،شرکت یقانون یبازرس ،حسابرس یاصل فهیوظ دو

 در هشدی بند بقهط نظر صریح درج و مصوب بودجه با شرکت اتیعمل تطبیق گزارش ارائه به موظف حسابرس

 ارشگز همراه به شرکت مصوب یهانهیهز وها هدف با ییاجرا اتیعمل انطباق خصوص در یبازرس اظهارنظر

 .باشدمی یحسابرس

 سابدارح عنوان به صالحیذ حسابدارانای حرفه و یصصتخ خدمات از استفاده قانون یبرمبنا کهاین رغمیعل

 یحقوق و یقیحق شخص از اعم جامعه افراد گرید و شده برداشته یحسابرسسازمان  یحسابرس انحصار از میرس

 1۰۰ که اول نسل یهاشرکتای بخشنامه یط ییدارا و یاقتصاد امور وزارت یول دارند یحسابرس هاجاز هم

. کنند یداریخر را یحسابرسسازمان  خدمات تنها که است کرده دیمق را است دولت به متعلق سهامشان درصد

 به صالحیذ حسابدارانای حرفه و یتخصص خدمات از استفاده قانون و ستین یقانوناتفاق  این  که یصورت در

 انتخاب دلخواه ورط به را حسابرس، مجمع توسطهای دولتی شرکت که دهدمی اجازه میرس حسابدار عنوان

 .کنند

 که کندمی منتقل هیبق به دوم دست صورت به و گرفته را هایحسابرساین  یحسابرسسازمان  زین عمل در

 طبق حسابرس که هم یگرید فیوظا از یکی. است مطرح کاراین  رامونیپ یادیز اریبس یهاثیحد و حرف

 بر یمبن حسابرس از دستگاه درخواست صورت در، که استاین  دارد میمستق یهااتیمال قانون( 272) ماده
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. کند اعالم زین را یحسابرساین  جهینت انه ایجداگ گزارش یط دارد فهیوظ حسابرس، یاتیمال یحسابرس ارائه

سازمان  به را یاطالعات چه حسابرسان تا است داده حسابرسان به را ییهافرم نهنمو یاتیمال امورسازمان  اگرچه

کنند مین قبول یاتیمال نظر اظهار یبرا را حسابرس نظر موارد از یاریبس در یاتیمال نیزیمم، بدهند یاتیمال امور

 . هست حسابرسان نیب یمفصل اریبس مناقشه و

 شامل که ببندند یطور را قراردادشان بخواهند حسابرس از که دارند اجازه( 272) ماده طبقهای دولتی شرکت

 را یاتیمال رنامهاظها و ندهند را خود یمالهای صورت موقع بهها شرکت اگر. بشود زین یاتیمال یحسابرساین 

 براساس الرأس على الیاتم. کند میتنظها آن یبرا الرأس على مالیاتشود می ناچار یاتیمال مرجع، نکنند میتسل

 اتیمال شان نهایسال تیفعال و اتیعمل به نگاه و شرکت یقبل یعملکردها به توجه با یعنی، است قرائن و شواهد

 شدبا داشته زین مهیجر حالت الرأس على مالیات کهاین احتمال معموالکنند، می نییتعها آن یبرا الرأس على

 .دایننم میتسل راها صورتاین  موقع به و نشوند داینفراین  وارد اصال که دهندی م حیجتر هاشرکت، است شتریب

 ( یامور مال ریحساب )مدنقش ذی -3-3

 و میعمو محاسبات انونق( 31) ماده در چون البته). باشند داشتهحساب ذی دیباهای دولتی شرکت تمام

 الس سه ظرف یول. (دانندمین مشمول را خودها شرکتاین  ،است نشده حیتصر نام ذکر مستلزم یهاشرکت

 قرار حیتصر مورد یقانون حکم کی موجب به همهای دولتی شرکت بر( 31) ماده شمول بودجه قانون در ریاخ

این  به موضوعاین  یول باشد میرس کارمند ییدارا و اقتصاد ریوز حکم با حتما دیباحساب . ذیاست گرفته

 میرس یدکارمن یدولت شرکت اگر. دباش ییدارا و یاقتصاد امور وزارت طرف از دیبا الزاما که ستین یمعن

 و دینما یمعرف ییدارا و یاقتصاد امور ریوز به را کارمنداین  و باشد ثابت کارمند کی اصطالحا ای باشد داشته

 . کندمی دایپ راحساب ذی حکم کند دییتأ را او اقتصاد ریوز

 کل کشور ینقش سازمان بازرس -3-4

 یاجرا و رامو انیجر حسن بر هیقضائ قوه نظارت حق براساس یاساس قانون چهارم و هفتاد و کصدی اصل بنابر

 کهشود یم لیتشک هیقضائ قوه نظر ریز کشور کل یبازرس نام به یسازمان یادار یهادستگاه در نیقوان حیصح

 یبازرس حق اگرچه. اردد راهای دولتی شرکت وی انسان یروهاین ات،ادارها، وزارتخانه مستمر یبازرس فهیوظ

سازمان  یهاگزارش، دارد هم را انقالب ینهادها و المنفعه عام موسسات ،میرس اسناد دفاترها، یشهردار

 تخلف صیتشخ از یحاک یردولتیغ اصاشخ اتیشکا وها دستورالعملها بخشنامهها، نامهآیین  مورد در یبازرس

 یادار ای یمال انیجر سوء از یحاک یبازرس گزارش. است یادار عدالت وانید به یرا صدور و یدگیرس یبرا

 .است ییقضا مرجع به مجازات بیتعق یبرا

 هیقضائ قوه سیرئ یبرا زین نسخه کی ضمن در. است شده گذاشته تفاوت جااین در تخلف و جرم نیب واقع در

 هفتادوسوم و کصدی اصل یاجرا در یادار عدالت وانید کهاین ضمن. شود یریگیپ جهینت وصول تا دیبا و رودمی

آیین  ای واحد ای نیمأمور به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات، اتیشکا به یدگیرس منظور به یساسا قانون
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 تحت آن سیرئ و است ییقضا یعال یشورا نظر ریز که است شده لیتشکها آن حقوق احقاق و یدولت یهانامه

 . است هیقضائ قوه سیرئ نظر

 و نقش قوه مقننه  هینقش قوه قضائ -3-5

 قوه لیذ یادار لتعدا وانید و کشور کل یبازرس. دارند یبازرس جهت ییاجرا یبازوها مقننه قوه و هیقضائ قوه

 بازدارنده نیقوان وضع طریق از مقننه قوه البتهکنند. می تیفعال مقننه قوه لیذ محاسبات وانید و هیقضائ

 به ازین بدون دبده صیتشخ جرم را یامر یلیدل هر به زین هیقضائ قوه. کند ورود مسائل از یاریبس در تواندمی

 یریگیپ ردمو مایمستق را یدولت یهاشرکت تواندمی العموم، یمدع عنوان به اوقات یگاه ،یخصوص یشاک وجود

 چون.کند نظارت تواندمینی دولتهای شرکت نهیهز به نسبت مجلس کهشد  متذکر دیبا البته. دهد قرار

آبان هرسال، الحاقیه بودجه خود را تنظیم  ۵ها میتوانند تا قانون تنظیم مقررات دولت، شرکت 2طبق ماده 

 3ها در پیوست ها با کم برآوردی درآمدها و هزینهمعموال شرکت کرده و به سازمان برنامه و بودجه ابالغ کنند.

را تا تراز های غیر ضرور در طی سال، منابع شرکتتراشی الیحه بودجه راه انحراف را باز میگذارند تا با هزینه

 تعادلی بودجه مصرف کنند.

 اما کندمی بیتصو راشرکت  بودجه که شوندمی اداره دولتی وزرا از متشکل مجمع توسطی دولتهای شرکت

 حساب در اشتباههای اتیمال خودی پولی ب جبرانی برا دولت چراکه خوردمی هم به دولت در بودجهاین 

 16. گذاردها میشرکت

 یدولت یهاشرکت مقررات استخدامی -4

  یخدمات کشور تیریقانون مد -4-1

 قانون» رگید و است شده لغو یدولت یهاشرکت میاستخدا نیقوان هیکل یکشور خدمات تیریمد قانون ابالغ با

 . ندارد یخارج وجود «میاستخدا خاص قانون» و «یدولت یهاشرکت میاستخدا مقررات

 یخاص استخدام نیقوان -4-2

 وجود میدااستخ صخا نیقوان گرید یکشور خدمات تیریمد قانون ابالغ با ،دیگرد انیب همان طور که در باال

 عیاصن ینوساز و گسترش، سازمان نفت یمل شرکت مثلها شرکت یبرخ رسدمی نظر به اما. ندارند یخارج

 است یمشکلاین  .کنندمین تیرعا را آن وکنند مین تیتبع یکشور خدمات تیریمد قانون از هابانک و رانای

 دماتخ تیریمد قانون فقط دیبا حاضر حال در. کنند یشیاند چاره آن یبرا دیبا مسئول یها دستگاه که

 خالف تیتبع عدم صورت در و باشد یجار و یسار یدولت یهاسازمان و ییاجرا یها دستگاه کل در یکشور

 . است شدهانجام  قانون
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 از قانون تجارت یدولت یهاشرکت تینحوه تبع -5

 یخصوص بخش فیتکل نییتع نیهمچن و کارها و کسب لیتسه منظور به اصالحات نیآخر با تجارت قانون

 که استاین  بر اصل قانوناین  در. است شده داده اختصاص آن به مبحث کی آن تیاهم لحاظ به که است

 یبرخ رد یول االجراست الزم قانون همان است گرفته نظر در را یگرید مصالح یدولت شرکت یبرا دولت اگر

 کندمی بیتصو را یقانون دولت یوقت لذا. است شده مطرح مسئلهاین  یبرا یمالحظات تجارت قانون مواد از

 .اوردینها اساسنامه در را اراتیاختاین  و نباشد تجارت قانون خالف کندمی یسع معموال

 به تجارت نقانو کهاین ضمن. اشندب داشته تسلط قانوناین  به دیبا سندینومی راها اساسنامه که یکسان پس

 میتنظ در دیبا یموارد چه که کندمی نییتع قانوناین  یعنی. کندمی کمک زین اساسنامه میتنظ یهاچارچوب

 یهارکتش قانون ( این3۰۰) ماده طبق تینها در. باشد مسکوت دینبا یموارد چه در و شود لحاظ اساسنامه

 .دایننم یرویپ قانوناین  از دیبا سکوت موارد در و هستند خود یهاسنامهاسا و سیتأس نیقوان تابع یدولت
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 جمع بندی و نتیجه گیری 

 شده تپرداخ آن به کمتر و غفلت آن از تاکنون که استای  حوزهی زیر بودجه سازوکار وی دولتهای شرکت

 و قیتدقی دولتهای شرکتی کارآمدساز و اصالح در گام نترییابتدائ که افتیدر توانمی تامل میک با. است

 کی ضائاتاقت که جامع و واحدی فیتعر وضع با توانمی و است نیقوان درها شرکتاین  فیتعری استاندارساز

های رکتش تیشفاف و نظارت در میمحک گام رد،یبگ نظر در بنگاه کی کننده کنترل مثابه به رای دولت شرکت

 و تیریمد بهبود به تواندیمهای دولتی شرکت با مرتبطی جهانی الگوها و اسناد از استفاده. برداشت یدولت

 . کندی انیشا کمکی دولتهای شرکت تیحاکم

وان بازوان با توجه به ظرفیت شرکت های دولتی و اهداف و مأموریت های دولت، شرکت های دولتی باید به عن

ور ساماندهی شده و دستگاه ها به سمت وظیفه اصلی خود یعنی دولت در راستای رشد و توسعه به صورت بهره

 «گری سوق داده شوند.سیاستگذاری و تنظیم

ها ه دستگاهکمهمترین تغییری که رخ خواهد داد، نحوه اجرای مأموریت دستگاه هاست. به طوری در این شرایط 

گر به ایفای نقش بپردازند. گذار و تنظیمبه جای تصدی گری از طریق شرکت های دولتی، به عنوان نهاد سیاست

د بلکه برعکس، این شرکت ی در اقتصاد ایفا نکننهای دولتی نقشالبته این بدان معنی نیست که دیگر شرکت

کنند و هر یک از آن ها مأموریت مشخصی به عهده خواهند داشت. ها نقش پررنگی در تولید و توسعه ایفا می

وجه به تدر شرایطی که شرکت ها مأموریت محور باشند، رابطه مالی، مدیریتی و نیروی انسانی آن ها با 

آید با یک شرکت ای به وجود میک شرکت توسعهیکه از شان تعریف خواهد شد و دیگر انتظاراتی مأموریت

 ود را خواهند داشت. های مختص به خپیشتیبانی یکسان نخواهد بود و هر یک سنجه

ها دارای شفافیت باالی عملیاتی و پاسخگویی خواهند بود و از نظر در کنار اینکه در شرایط مطلوب، شرکت

 ده سازی خواهند شد.عملیاتی نیز به صورت رقابتی طراحی و پیا
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