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  خالصه مدیریتی

اس آخرین آمار نقش بزرگی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده و بر اس جهاندولتی در  هایشرکت

مدی در شود و درآمیانجام  هاشرکتها توسط این نیمی از سرمایه گذاری در زیرساختارائه شده، بیش از 

از  دولتی هایشرکتاند. میلیون نفر را به خود اختصاص داده 49در حدود تریلیون دالر و اشتغالی  31حدود 

نتخاب مجله اشرکت بزرگ دنیا به  500 فهرستدر سالیان اخیر رشد داشته و تعداد آن ها در نیز  مقیاسنظر 

 رسیده است. 2017شرکت در سال  102به  2005شرکت در سال  49فورچون از 

و دلیل آن  شودمیشناخته State-Owned Enterprise (SOE)  با واژه نیا کشورهای دشرکت دولتی در اغلب 

کانادا،  در حالی که در برخی از کشورها مانند ایران و ؛ماهیت یکسان دولت و حاکمیت در آن کشورهاست

های حاکمیتی نیز وجود شرکتدولتی،  هایشرکتماهیت دولت با حاکمیت متفاوت است و در آن ها عالوه بر 

اه و نقش از جایگشوند و میعمومی غیردولتی نیز شناخته  هایشرکتبا عنوان  هاشرکتدر ایران این د. دار

نی، اشتغال هزار میلیارد توما 2231به دلیل گستردگی بحث، بودجه ویژه ای برخوردار هستند. با این حال 

های دولتی و شرکتر مفهوم ب عمدتاهای اخیر، تمرکز این پژوهش هزار نفری، توجهات و حواشی سال 350

 .ها بوده استساماندهی آن

ابالغ ، رین آنفی صورت گرفته است که مهمتدولتی اقدامات مختل هایشرکتدر سالیان اخیر برای ساماندهی 

به دنبال  هاشرکتاست. در این قانون دولت با واگذاری  44کلی اصل  هایسیاستسیاست ها و قانون اجرای 

دولتی مانند  هایشرکتدر عمل تعدادی از بزرگترین که  فهرست. این درحادولتی بود هایشرکتکارامدسازی 

 100باید  هجزو گروه سوم )از منظر قانون( هستند ک بر اساس همین قانون ،شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز

های بزرگ گروه سوم، یعنی گروهی شرکتمورد از  15و قابل واگذاری نیستند. از طرفی  بماننددولتی درصد 

را به خود اختصاص  های دولتیشرکتدرصد بودجه  80در مجموع بیش از که باید کماکان دولتی بمانند، 

ی را بیش از این ناکارآمد هاییشهردولتی و اصالح  هایشرکتاهمیت اصالح شیوه اداره دهند. این آمار، می

 نماید.پیش گوشزد می

ء قابل احصا هاین شرکتا مدیهای ناکارآریشهدولتی عوامل مختلفی به عنوان  هایشرکتکرد با بررسی عمل

 :شوندمیترین دالیل محسوب ایعامل زیر، مهمترین و ریشه 9اما  ،ستا

 دولتی هایشرکت مفهوم از ناقصتعریف  (1

 از امور حاکمیتی و تصدی گری نامشخص تعریف (2

 دولتی هایشرکت نامشخصدسته بندی  (3

 دولتی هایشرکتشفافیت پایین  (4
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 تشتت و تعدد در قوانین (5

 جدا نبودن ناظر و منظور (6

 هاشرکتحاکم بودن مدیریت سیاسی بر  (7

 هاشرکتحاکمیت شرکتی ضعیف در  (8

 دولتی هایشرکت ریزیبودجهضعف در فرایند  (9

آن الزم است  امتناسب ب وجود دارد کهدولتی  هایشرکتاشاره شده در الیه های مختلف اداره  هایآسیب

بندی های دولتی، دستهشرکتاولین و مهمترین اقدام جهت اداره بهتر با این حال، انجام شود.  اصالحی اقدامات

ی که شرکت و در واقع تا زمان .شودمیها بر اساس مأموریت است که موجب نظارت پذیر شدن آن هاشرکت

دولتی به الگوی  هایشرکتسازمان در کنار هم قرار گرفته و از هم تفکیک نشود، نمی توان در خصوص اداره 

  مشخصی رسید.

ی که هایرکتشبر اساس مأموریت آن هاست.  هاشرکتدولتی، تعامل با  هایشرکتدومین اصالح در زمینه 

د نباش داشته شابهمباید رابطه مالی، مدیریتی و نیروی انسانی  ،ای اجرایی دارندمأموریت هایی مشابه دستگاه ه

به  هاشرکتاداره  تمام اختیارات نظارتی وبا واگذاری باید نیز ی که مأموریت های تجاری دارند هایشرکتو 

 های تجاری رفتار کرد.شرکتمشابه  ،شامل مجمع عمومی و هیئت مدیره ،هاارکان آن

طالعاتی مانند ادولتی افزایش شفافیت آن ها از طریق تکمیل سامانه های  هایشرکتصالح در زمینه سومین ا

طالعات الزم برای ادولتی، سامانه پاکنا و حقوق و مزایاست. با این کار  هایشرکتسامانه یکپارچه اطالعات 

ات اول و دوم انجام تی که اقدامالبته در صور .شودمیدولتی فراهم  هایشرکتاداره بهتر و نظارت صحیح بر 

مچنین با شود، سازمان ها که ماهیت دستگاهی دارند، خود به خود شفاف شده و باید وارد بودجه شوند. ه

 م کرد.واگذاری بخش اندکی از بودجه یک شرکت دولتی در بورس، می توان امکان شفافیت را در آن فراه

به منظور دایی گام ابت است. هاشرکتبه مدل نظارت بر ط مربودولتی  هایشرکتچهارمین اصالح در زمینه 

بجای نظارت  ی است. در گام دوم بایدماهیت شرکتی و دستگاه ایجاد تمایز در ها،شرکتاصالح نظارت بر 

نقش مجامع و ابزارهای ها و حصول نتیجه متمرکز شد. گام سوم، افزایش شکلی بر قوانین، بر کارآمدی شرکت

صی تر بر عالوه بر نظارت تخص در این صورت در نظارت است کهنند بازرس و هیئت مدیره در اختیار آن ما

، عمومی بر مجمعبتنی نظارت مالبته در مدل  شد. خواهدانجام  شرکتبر اساس مأموریت هر  نظارت ،هاشرکت

 که باید مرتفع شود. استمانع اساسی جدا نبودن ناظر از منظور 

دولتی  هایشرکتمدیریت عالوه بر وظیفه تنظیم گری حوزه موضوعی، در شرایط کنونی، وزارتخانه تخصصی 

. در این شرایط وزارتخانه تخصصی دچار تعارض شده و وظایف تنظیم گری برعهده دارد را به عنوان متصدی

 رت صحیح بر شرکت و بازار  آن تحت الشعاع مدیریت شرکت دولتی قرار گرفته و می تواند به مانعی برای نظا
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بین وزارتخانه تخصصی و شرکت دولتی تفکیک ایجاد شود تا بدین  برای رفع این تعارض الزم است تبدیل شود.

پذیرد و هم دستگاه تخصصی بتواند نقش اصلی خود رکت نظارت بهتری توسط مجمع صورت طریق هم بر ش

 هد.و سیاستگذاری را به درستی انجام د گریتنظیمیعنی 

اصالح  رابطه نمایندگی در شرکت هاست، به طوری که هاشرکتاصالح حاکمیت شرکتی در  پنجمین مورد،

 برخوردار یعموم منافع کردن نهیشیب یبرا یکاف زهیانگ ازهیئت مدیره هم اعضای مجمع و هم اعضای شده و 

ئت مدیره در مجمع و هیشتری ثبات بی کنار توجه به انگیزه ارکان تصمیم گیر شرکت، الزم استباشند. در 

اه مدت کوت شود. در این صورت نگاهو در انتصابات صورت گرفته معیارهای تخصصی لحاظ  شرکت ایجاد شود

 وست.به وقوع خواهد پی هاشرکتاز بین رفته و طرح های بلندمدت اصالحی در  هاشرکتحاکم بر 

 هایرکتشاصالح کالن مطرح شده، اصالحات عملیاتی زیر که به کارامدسازی و بهبود مدیریت  5عالوه بر 

 ، قابل پیاده سازی است:شودمیدولتی منجر 

 «دولت ها یکنترل گر زانیم»بر اساس مفهوم  یدولت هایشرکت فیتعر لیو تکم یبازنگر (1

 ت الزمو اصالحا نیارضات قوانبه منظور رفع تع یدولت هایشرکتاداره  کپارچهیقانون  نیدوت (2

 یاطالعات تیفدر بورس اوراق بهادار به منظور شفا یتجار یدولت هایشرکتدرصد از سهام  کیارائه  (3

 بر شرکت ینظارت داخل یبرا رهیمد ئتیه گاهیجا تیو تقو یشرکت تینامه حاکم نیآئ نیتدو (4

 رانیدعزل و نصب م یبرا یمالک ها نییبا تع یدولت هایشرکت تیریثبات و تخصص در مد جادیا (5

 یدولت هایشرکت یعال

 یاالسرو ارائه گزارش آن به نهادها ب یدولت هایشرکتدر  یاتیعمل یحسابرس یانجام دوره ا (6

  یدولت هایشرکت یگذار هیسرما یطرح ها بیتمرکز نظارت بر تصو (7
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