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مقدمه

در اقتصاد ،به سود بخش خصوصی،

های اقتصاد جهانی و جایگاه
تجربه

درحال تعدیل و کاهش است .کشورها

که کشورهای دنیا در اداره و مدیریت

ست
آنان در گروی استقالل اقتصادی

های جامعه را
بیشترین استفاده از توانایی

با محوریت بخش خصوصی و نقش

دولت در اقتصاد حاکی از آن است

اند که استقالل سیاسی
خوبی دریافته
به

یابی به یک اقتصاد پویا،
اقتصاد و دست

و رسیدن به استقالل اقتصادی نیز

که سهم دولت
نحوی
اند ،به
هدف گرفته

ی
ی آن در رشد و توسعه
شایسته
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پذیر است.
اقتصادی امکان
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های بسیارِ داخلی و خارجی
در هر نوع فعالیت به عامل

چنین نشان داده است که بین رشد
های کشورها هم
تجربه

اند از :ایدئولوژی حاکم
ها عبارت
ترین آن
بستگی دارد که مهم

بستگی مثبت وجود
معنای امروزی “بخش خصوصی” ،هم

های بخش عمومی و
های آن ،ظرفیت و توانایی
بندی
قطب

های اقتصادی یا به
ی اقتصاد ،با زیاد بودن انسان
و توسعه
ِ
اقتصادی
های
دارد؛ زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی انسان

تری
های تجاری و اقتصادی قوی
کارآفرین باشد ،از محرک
جویی در مصرف منابع
بر این ،صرفه
برخوردار است .افزون

وری نیروی انسانی،
های متداول ارتقای بهره
که یکی از روش

طور
سرمایه و منابع طبیعی در اقتصاد هر کشور است ،به

های موردنظر دولت ،شرایط اقتصادی جهان و
و هدف
یافتگیِ اقتصاد (عرب
ی توسعه
خصوصی کشور و درجه

مازار.)1374 ،

توان
سازی و ایجاد محیط رقابتی می
از راه خصوصی

تولیدکننده را مجبور به تولید و فروش با کمترین قیمت

کرد .مزیت بخش خصوصی این است که از راه رقابت -و

افتد و این بخش ماهیتاً
عموم در بخش خصوصی اتفاق می

توان آن را زیرفشار قرارداد تا
کننده -می
نه مقررات کنترل

کنند ،قرن حاضر
بینی می
که بیشتر اقتصاددانان پیش
چنان

سازی منجر به
پذیر نیست؛ بنابراین خصوصی
دولتی امکان

های
اگر بسترهای الزم برای ورود اقتصاد ایران به عرصه

دلیل فشار هزینه کنترل
شود .از سوی دیگر ،تورم به
می

هاست.
کردن هزینه
دنبال بهینه
جو و به
صرفه

المللی خواهد بود و
ی شدید رقابت در بازارهای بین
عرصه
های شدیدی به اقتصاد
رقابتی جهانی فراهم نشود ،ضربه

ناپذیر است .بنابراین رها
کشور وارد خواهد شد که جبران
ی اجرایی تا آنجا که بتواند به
ساختن دولت از هر نوع وظیفه
های دورنگر و آینده مبادرت ورزد
ها و برنامه
تنظیم سیاست
شده نظارت کند
های تعیین
ها و استراتژی
و بر اجرای سیاست
مندسازی بخش خصوصی و جلب مشارکت
و دربرابر ،توان

های دولتی و نیز گرایش به
گری بنگاه
مؤثر آن در تصدی
های گوناگون اقتصادی ،برای حضور
سمت رقابت در بخش
های محتوم اقتصاد
المللی از ضرورت
معنادار در بازارهای بین

ایران است.

محصول را با کمترین قیمت تولید کند .این امر در ساختار
ها و رشد نوآوری و درنتیجه کاهش قیمت کاالها
کاهش هزینه
برد و البته امکان صادرات
شود و جامعه از آن سود می
می
توان صادر کرد که به
شود ،زیرا کاالیی را می
هم فراهم می

قیمت رقابتی تولید شود (بهکیش.)1381 ،

اگرچه تئوری کالسیک ،پیوسته درجهت محدود بودن

دخالت دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ،ولی طی

های پس از پایان جنگ جهانی دوم ،دخالت در اقتصاد
دهه
ها در بیشتر اقتصادهای آزاد
حدی افزایش یافت که دولت
به

های اجرایی
ای ،از راه اهرم
های برنامه
و مختلط ،مانند اقتصاد
های دولتی) نقش فعالی را ایفا کردند .کشورهای
خود (بنگاه

های کالن و ُخرد اقتصادی ،در
صنعتی با اجرای سیاست

ی
های توسعه
ترین عامل زیرساز در طراحی سیاست
مهم

های نسبی به دست
های  50و  60میالدی موفقیت
دهه

ست؛
های اقتصادی
عمومی و خصوصی در فرایند تحول

نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ،اهمیت چندانی داده نشد.

اقتصادی یک کشور ،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش
 ،باید
های گوناگون توسعه
بنابراین پیش از انتخاب سیاست
ها تعیین و وزن هربخش ،در انواع
چارچوب این حوزه

های اقتصادی مشخص شود .تعیین وزن هر بخش
فعالیت
مدیریت :خصوصیسازی ،مفهومها ،فرصتها و ...

همین دلیل به انتقادهای محدود در آن مقطع زمانی
آوردند ،به
کم در
ی  70میالدی ،دست
با نزدیک شدن به پایان دهه

های
های بسیار اقتصادی و ناکامی
جهان غرب ،شاهد مشکل

ی طرح انتقاد
های اقتصادی بودیم که زمینه
مستمر سیاست
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ی
و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه

های بسیار مهم ،ازجمله
سازی هدف
ی پیاده
شود ،زمینه
می

های علمی نسبت به
های نظری در محفل
بدین ترتیب مجادله

های سند
یابی به هدف
عدالت اجتماعی ،فقرزدایی و دست

مناسب دخالت ،نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد.

گیران اجرایی و
دخالت دولت ،متقاعدسازی مدیران و تصمیم
سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیربهینه و ناکارآمد

ی بازنگری
منابع تولید ،در اثر گسترش حجم دولت و ایده

تر شد .سرانجام
ی دخالت دولت ،جدی
در سهم و اندازه
ی  80میالدی در کشور
ی  70و آغاز دهه
در پایان دهه
دنبال آن در سایر کشورهای صنعتی و تاحدی
انگلستان و به
 ،موضوع درپیش گرفتن سیاست
توسعه
در کشورهای درحال
منظور رفع
سازی و کاهش حجم دخالت دولت ،به
خصوصی

ها موردتوجه جدی قرار
های پیدایش آن
ها و انگیزه
اختالف
گرفت.

ی کشور ،اجرای
سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه

کند و قرار شد در پرتو
ساله را فراهم می
انداز بیست
چشم

ها ،نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم ،به
این سیاست
گذاری ،هدایت و نظارت تغییریافته و بخش خصوص
سیاست

ی
ی سرمایه
مند شود تا ضمن توسعه
و تعاونی در اقتصاد توان
های گوناگون اقتصادی کشور برای
انسانی متخصص ،بخش
های تجارت جهانی ،در یک
مندانه با قانون
رویارویی هوش

مند تقویت شوند.
فرایند تدریجی و هدف
سازی
تعریف خصوصی

ست که طی آن دولت امکان انتقال
سازی فرایندی
خصوصی

در ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق و آغاز اولین

های خود را به بخش خصوصی فراهم
ها و دارایی
وظیفه

های
عنوان یکی از اجزای سیاست
سازی به
سیاست خصوصی

بازار و درنتیجه دگرگونی و تحول در ُبعدهای گوناگون

ی و سیاسی،
ی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگ
ساله
ی پنج
برنامه
اقتصادی کشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت

ی دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت
به محدودشدن اندازه
های اقتصادی به تصویب رسید؛
بخش خصوصی در فعالیت
اما تحرک واقعی و ساختاری در این حوزه ،پس از ابالغ

های کلی اصل  44به دولت شروع شد؛ بنابراین
سیاست

در روز  10تیرماه سال  1385و یک سال پس از ابالغ
های کلی
های کلی اصل  44قانون اساسی ،سیاست
سیاست

ی
ی توسعه
وچهار قانون اساسی ،درباره
بند “ج” اصل چهل
های
ها و بنگاه
های غیردولتی از راه واگذاری فعالیت
بخش

دولتی ،به رئیسان سه قوه و رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ابالغ شد.

کند .این امر برقراری نظام جدید ،بر اساس ساز کارهای
می
ی
سازی در مفهوم اشاعه
شود .خصوصی
جامعه را باعث می

ی افزایش مشارکت
معنای فراهم کردن زمینه
فرهنگی ،به
رو
مردم در امور اقتصادی و فرهنگی جامعه است؛ ازاین

سازی ،اصطالحی فراگیر و متنوع است که به
خصوصی

های دولتی و
های مالی مؤسسه
ها و موضوع
کنترل فعالیت
دیگر
عبارت
کند .به
ها به بخش خصوصی اشاره می
واگذاری آن
سازی حذف هرگونه کنترل و دخالت مستقیم
خصوصی

های
وتقاضاست .کنترل بنگاه
در برقراری سازوکار عرضه
اقتصادی یا انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی را

سازی پذیرفت (مهدی،
عنوان تعریف خصوصی
توان به
هم می

 .)1387این فرایند موقعیتی مناسب را برای مطالعه ،بررسی

با ابالغ این اصل اعالم شد که اجرای این سیاست


کند؛ چراکه
و درک نظام حاکم بر سازمان آرشیوی فراهم می

وچهار را شامل
های بزرگ دولتیِ مشمول اصل چهل
بنگاه

شود؛ بنابراین
ها می
حاکمیت و ساختار مالکیت سازمان

ها و
استراتژیک که واگذاری  80درصد از سهام کارخانه

68

ست که باعث ایجاد تغییرهای عمده در چارچوب
رویدادی
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سازی ،آزمایشی طبیعی برای بررسی و ارزیابی
خصوصی

های در مالکیت
واگذاری کنترل عملیاتی یا مالی مؤسسه

عملکرد سازمان است .سازوکارهای هدایت ،کنترل و راهبری

شود (پرکوپنکو،
مالکیت“ ،قدرت“ نیز به مردم منتقل می

آثار تغییرهای ساختار مالکیت و نظام حاکمیت سازمان بر
های
سازی از موضوع
ها ،پیش و پس از خصوصی
سازمان

لو .)1388 ،با
ست که باید به آن توجه شود (عیوض
مهمی

توان یک تعریف مشترک و کلی
ها می
درنظر گرفتن این مفهوم
ست که طی
سازی فرایندی
از این واژه ارائه کرد .خصوصی
کند و
وتقاضا زندگی دوباره پیدا می
آن کارایی سازوکار عرضه
عملکرد اقتصادی و فرهنگی دولت و بخش عمومی در محک

شود و همراه
دولت به بخش خصوصی منجر می
.)1380

ی دولتی به
سازی انتقال مالکیت مؤسسه
 -2خصوصی
ست (یک انتقال جزئی که
ی مستقل خصوصی
مؤسسه
مالکیت دوگانه نامیده شده است) (نووتنی.)1999 ،

ست که
هایی
ها و گام
سازی مجموعه اقدام
 -3خصوصی
روش تبدیل موادخام به کاالی مصرفی را تغییر

دهد .این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و
می

تواند باعث محدودشدن
گیرد .این فرایند می
آزمون قرار می

ست (دوکاس
گزینی آن با فعاالن بخش خصوصی
جای

های در مالکیت دولت شده
مالکیت یا مدیریت برخی از سازمان

و واگذاری آن به بخش خصوصی را منجر شود.

هایی
سازی ،مفهوم
های بسیارِ خصوصی
با نگاهی به تعریف

مانند بهبود عملکرد ،انتقال مالکیت و مدیریت ،آزادسازی،

های آرشیوی ،ایجاد شرایط رقابت
کاربرمدار کردن سازمان
توان از
وپاگیر دولتی را می
کامل و حذف مقررات دست

حساب آورد (مهدی،
سازی به
های خصوصی
ترین نتیجه
مهم

توان تالشی
سازی را می
دیگر خصوصی
عبارت
 .)1387به
های دولت
درجهت پررنگ کردن نقش بازار در برابر تصمیم

عنوان کارگزار اقتصادی دانست (بهکیش .)1381 ،درواقع
به

تر از تغییر ِ
صرف مالکیت
سازی گسترده
مفهوم خصوصی
سازی،
یاصلیدرتفکرخصوصی
ست.اندیشه
هایتولیدی
بنگاه
ست که
های اقتصادی
کردن سازوکار بازار بر تصمیم
حاکم

های خصوصی
ی آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه
نتیجه
ها نسبت به بخش عمومی
بوده و از این راه ،کارایی بنگاه

ها
ها ،مفهوم
ی این ایده ،تعریف
کند .بر پایه
ارتقا پیدا می
های
ی ابعاد و هدف
های بسیاری که دربرگیرنده
و تئوری

شده که به برخی از
ست ،ارائه
سازی
گوناگون خصوصی

شود:
ها اشاره می
ترین آن
مهم

سازی اصطالحی فراگیر و متنوع است که به
 -1خصوصی

مدیریت :خصوصیسازی ،مفهومها ،فرصتها و ...

و دیگران.)1998 ،

سازی
چارچوب اقتضایی خصوصی

سازی در کشورهای گوناگون نشان
ی خصوصی
تجربه

سازی نقش
دهد که دو عامل اصلی مؤثر در خصوصی
می

دارد:

 -1طبیعت بازار

 -2شرایط کلی جامعه.

در کشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در

های ذاتی به محدودیت برای رقابت
بازارهایی که گرایش

ترست و
سازی مشکل
دهند،خصوصی
از خود نشان می
هایی که منتقل خواهند
برعکس هرچه بازار برای مؤسسه

تر باشد و هرچه محیط کالن اقتصادی بهتر
شد ،رقابتی
و ظرفیت قانونی کشور باالتر باشد ،احتمال موفقیت برای

سازی بیشتر خواهد بود.
خصوصی

هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد ،نیاز برای

ها و
سازی -تا زمانی که مسأله
تعویق انداختن خصوصی
به

ی
توسعه
ها حل شود-بیشتر است .در کشورهای درحال
مشکل
ها
ی آن
شده
های قانونی تعریف
با درآمد پایین که ظرفیت
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مدیریت

Management

ی
پایین است ،بازارهای سرمایه ضعیف هستند و عالقه

های
ی خارجی کم است .فروش مؤسسه
گذاران عمده
سرمایه

آن هستند.

سازی در هرکشور با توجه به
های خصوصی
هدف

ومشکلها

خصوصیسازی -تازمانیکهمسألهها 

هرچهشرایطبازاروشرایطکشوربدترباشد،نیازبرایبهتعویقانداختن


های رقابتی ممکن است مشکل باشد و
دولتی حتی در بخش

های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه
ها ،برنامه
سیاست

آنها پاییناست،
ی 
شده 
ظرفیتهای قانونیتعری  

توسعهیبادرآمدپایین که

حلشود-بیشتراست.درکشورهایدرحا 

های اقتصادی
که راهبردها و برنامه
شود و ازآنجایی
گرفتهدرمی
مؤسسه و
مانند
موقت
خصوص
تدبیرهای
های دولتی حتی
مدیریت 
قراردادهای فروش 
ی خارجی کم است.
گذاران  
عمده

سرمایه
سازی
هستندیو عالقهی
سرمایه  عی
بازارهای

درها ،باید
قراردادهایمدیریت و  
اجاره
یموقت
سازی 
اصلی 
های 
تدبیر
باشد و
مشکل
ممکن است
ها،رقابتی
بخشههای 
اجار
سازی نیز در هرکشور
کشورها متفاوت است ،خصوصی
جا
مانندانتقال یک
گزین
خصوصیجا
ی
گزینه
یک
عنوان
باید به
مؤسسهها دربازارهای
خصوصیسازی

زمانیکه 
همینصورت 

جاشوند.به
اصمیجایگزینانتقا یک


عنوانیکگزینه

به
ی آن کشور انجام
های ملی و بومی ویژه
دنبال هدف
هادر  به
مؤسسه
سازی
خصوصی
که
صورت زمانی
همیی ن
شوند .به
بهعنوانانحصارهایطبیعیمانندعر هیآب،برقوتمفنفعالیت
دولتیکه 

غیررقابتیمطرحمیشود،معموالًموسسه 
های


شود ،معمو ً
هایدولتی

ال موسسه
بازارهای غیررقابتی مطرح می

ای در اولویت قرار
های ویژه
شود و ممکن است هدف
می

کنند ،باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت
فعالیت می

هایی مانند
دنبال هدف
سازی به
اقتصادی ،فرایند خصوصی

مصرفکنندگانداشتهباشند .

میکنند،بایدیکسیستمقانونیوحقوقیبرایحمایتاز


ی آب ،برق و تلفن
عنوان انحصارهای طبیعی مانند عرضه
که به

فرآيند باشند.
کنندگان داشته
از مصرف
اجرای خصوصی سازی

نظارتو
کنتر بازار

عممیاتاجرایی
انتقا سهام

شکلدهی
نهادهای
بازارهدف

برنامه واگذاری:
•تعیین گستره بازار
•تعیین روش واگذاری
• تعیین قیمت سهام
•زمانبندی مناسب واگذاری

تدوين مقررات
جديد ناظر بر
بازارهای هدف

بازسازی
ساختاریبنگاه

یافته ازنظر
گیرد .در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه
افزایش کارایی ،کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است،

ها
 ،با توجه به مشکل
توسعه
که در کشورهای درحال
درحالی
های
دنبال هدف
سازی به
نایافتگی ،خصوصی
و شرایط توسعه

مقرراتزدایی

تعییناهداف
خصوصیسازیو
طبقهبندی
بازارهایهدف

مطالعه راههای موفقیت
بنگاه و تصمیم گیری
در بارهب ازسازی
ساختاری آن

ها و تنگناهای بیشتری
گوی مشکل
ست و باید پاسخ
تری
وسیع
باشد .در این کشورها ،باالبردن کارایی تخصیص منابع،

ها ،کاهش حجم دخالت
ی بهینه از منابع مالی شرکت
استفاده

ها ،سپردن
ها و مدیریت آن
ی سازمان
دولت در تأمین بودجه


تخصیص منابع به سازوکار خودسامانبخش بازار ،ایجاد

سازی
نمودار  -1فرایند اجرای خصوصی

های
گذاری
حال امن برای سرمایه
فضای رقابتی و درعین


ست.
وری الزامی
های باال برای رسیدن به بیشترین بهره
مرحله

های توزیع ثروت
سرمایه و فناوری خارجی و درنهایت هدف

الزامیست .

وری
بیشترین 
بهره
رسیدنبه
سازیههایباال
وعممیمرحم
بهگام
گام 
سازیانجام 

خصوصی
راینداجرای
یابی به فنون جدید مدیریت ،دسترسی به
بلندمدت ،دست
علمی
گام و
به
انجامبرایگام
خصوصی
اجرای
فرایند
درفدر



سازی
های خصوصی
هدف

عنوان روشی
سازی به
در بیشتر کشورها ،خصوصی

برای منطقی کردن ساختار اقتصادی ،کاهش فشارهای مالی

واحدهای دولتی ،باال بردن کارایی منابع ،گسترش مالکیت،

های موجود،
تجهیز منابع مالی ،بیشترین استفاده از تخصص
های کاری ،کاهش بوروکراسی ،رویارویی با
تقویت انگیزه

ها ،کسب درآمد و کاهش بار سنگین
کسری در تراز پرداخت
که شمار بسیاری
طوری
است ،به
خدمات دولت پذیرفته شده
از کشورها یا این سیاست را انجام دادند یا درحال اجرای
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سازی
هایی هستند که خصوصی
ترین هدف
و درآمد ،از مهم
کند.
دنبال می

های
ترین هدف
های مورداشاره ،مهم
با توجه به مطلب

اند،
سازی که بیشتر موردتوجه و استفاده قرارگرفته
خصوصی

اند از:
عبارت

گذاری ملی؛
وری از سرمایه
 -ارتقای کارایی اقتصادی و بهره

گذاری؛
ی سیاست
 -کارآمد کردن دولت در عرصه

ی بخش خصوصی توسط بازار سرمایه
 تقویت و توسعهو گسترش مالکیت خصوصی؛

 -رشد فضای رقابتی؛
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داخمیودستیابیبهسرمایه،فناوریومنابعمالیخارجی 

ی
بازارهایسرمایه 

توسعهی


طبقهبندیماهیتبازارهایهدفاست 
خصوصیسازی ،

تههایکمیدیدرفرایند
یکیازنک 

مدیریت

نمودار  -2طبقهبندی بازارهای هدف
Management

کننده؛
 -حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف

بازار

های
زمان با کاهش هزینه
 -افزایش درآمدهای دولت هم

بازارهاي رقابتي غير انحصاري

واگذاری بخش
های قابل
ای و فروش سهام شرکت
بودجه
دولتی؛

بازار انحصاري قانوني

 -افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات

بازار تکنولوژي هاي الکترونيک ،اطالعات و ارتباطات

هایاقتصادی؛
مؤسسه

های اقتصادی؛
 -کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت

انحصارهاي طبيعي

ای دولت ناشی از پرداخت یارانه
های بودجه
 کم کردن هزینهای.
های سرمایه
و هزینه

دولت

بندی بازارهای هدف
نمودار  -2طبقه

یابی به
ی داخلی و دست
ی بازارهای سرمایه 
توسعه

سرمایه ،فناوری و منابع مالی خارجی



ماهیت بازارهای هدف است.

بهروشکارآمدومؤثراست .

سازی شناخت ،تحلیل و
بنابراین در فرایند خصوصی



هدف،انجام
نیازهای
ماهیتش
یکی از پی
بازارهای
ماهیت
طبقه
بندی
سازی ،طبقه
های کلیدی در فرایند خصوصی
یکی از نکته
پیشنیازهایانجا
یکیاز 
بازارهای
طبقهبندی
هدف،
تحمیلو
شناخت،
خصوصیسازی
بندی
بنابرایندرفرایند
این مهم ،به روش کارآمد و مؤثر است.

تهية لوايح لغو قوانين و
مقررات انحصاري

زدايي
مقرراتزدايي
مقررات

نمودار  -3فرايند ساماندهی بازارهای هدف

لغو امتيازات و تجديد نظر در سياستهاي
حمايتي از بازار هدف
تدوين نظام كنترل انحصارات و
تنظيم مقررات ناظر بر بازار هدف
نظام حمايت از محيط زيست

شامل:
بازگشايي بازار بر روي اشخاص ثالث
تسهيل ورود بازيگران جديد
وضع استاندادهاي الزم
قيمت گذاري محصوالت
حمايت از مصرف كننده
صدور مجوز فعاليت شركتهاي جديد

تعيين حد مجاز مالكيت خارجي
محدوديتها و شرايط ضمن فروش
تدوين مقررات جديد ناظر
بر بازار هدف

تعيين سهام مديريتي در دست دولت
تعيين نقش نهادهاي عمومي مانند
بازنشستگي ،تأمين اجتماعي
تدوين سياستهاي كلي تور حمايتي و تعيين
سهام ويژة كارگران
طراحي نظام حمايت از توليد كننده و
مصرف كننده
دايره ضد انحصار

شكل دهي نهاد-هاي
بازار هدف

ايجاد نهاد هاي مستقل تنظيم مقررات و
كنترل بازار

دهی بازارهای هدف
نمودار  -3فرایند سامان

مدیریت :خصوصیسازی ،مفهومها ،فرصتها و ...

به منظور:
• نظارت بر بازار به منظورحصول اطمينان از
وجود رقابت در بازار
• تسهيل در ورود بازيگران جديد

به منظور:

• نظارت بر بازار به منظور حمايت از مصرف كننده
• تسهيل در ورود بازيگران جديد 5
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بندی بازارهای هدف و
های یادشده (طبقه
پس از انجام مرحله

خواهد داشت ،زیرا باتوجه به اهمیت مدیریت خصوصی ،هم

ی
عنوان مرحله
ها و سهام بخش دولتی به
و واگذاری بنگاه

شوند ،تاحد امکان از اخراج کارکنان در
خصوصی اداره می

دهی بازارهای هدف) ،فرایند بازسازی ساختاری
فرایند سامان

گیرد.
سازی مدنظر قرار می
عملیاتی فرایند خصوصی
سازی
سازوکار خصوصی

های
سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسه
خصوصی

که درعین حفاظت از بافت اصلی فعالیت در
نحوی
دولتی ،به

ها ،صرفاً فضای یادشده تغییریافته و شرایط
این مؤسسه
ها طوری تأثیر گذارد که
ی فعالیت مؤسسه
بازار بر نحوه

گیری
های بخش خصوصی ،مالک تصمیم
انگیزه و سازوکار
ی یادشده قرار گیرد (صفار زاده.)1381 ،
در مؤسسه
سازی
طیف خصوصی

های دولتی که با مدیریت بخش
دستگاه اداری و هم مؤسسه
کنند .در بلندمدت
ی تجدید ساختار سازمان خودداری می
دوره
های خصوصی و
بیشتر این گرایش وجود دارد که سازمان

ها ،افراد بیشتری را استخدام کنند
های وابسته به آن
مؤسسه
(خلیلی عراقی ،1380 ،ص .)-152 153

سازی
مشارکت کارکنان در افزایش پذیرش خصوصی

همین دلیل کارکنان را باید از راه
اهمیت بسزایی دارد ،به
ای مانند افزایش حقوق و مزایا ،افزایش
های ویژه
انگیزه
مرخصی ،پاداش و  ...به انجام این کار تشویق کرد .در

شدن سازمان به یک سازمان خصوصی ،کارکنان
فرایند تبدیل
آن سازمان باید برای ابقای خود در سازمان و حتی ارتقای

خوبی با شرایط تازه ،خود و کار خود
شغلی خود ،به

شود
ای را شامل می
سازی طیف گسترده
طورکلی خصوصی
به

های
روز کردن داده
را هماهنگ سازند .این امر مستلزم به

های در مالکیت دولت است (مکین تاش.)1378 ،
ساختار بنگاه

های مشابه خواهد
های سازمان
ی فعالیت
آوردن آگاهی از نحوه

سازی کامل و سوی دیگر تجدید
سوی آن خصوصی
که یک

ها
سازی و نیروی انسانی در سازمان
خصوصی

سازی،
در بیشتر موردها در جریان فرایند خصوصی

های دولتی ،جای خود را به مدیران
رئیسان سابق مؤسسه

دهند.
های در مالکیت بخش خصوصی می
ای سازمان
حرفه
ی مدیران تخصصی ،افزایش کارایی و رقابتی
نخستین وظیفه
های
کردن هرچه بیشتر سازمان ،در مقایسه با دیگر سازمان

روند تجدید
ست .این امر شامل یک
در مالکیت بخش خصوصی
شود که با همکاری تشکیالت تخصصی
ساختار داخلی نیز می

های مربوط به
گیرد .بنابراین پیش از آغاز اقدام
انجام می
تواند تا مدتی
سازی ،تجدید ساختار آغازشده و می
خصوصی

سازی و تجدید ساختار
ادامه پیدا کند .فرایند خصوصی
تأثیرهای بسیاری را بر بازار جذب و ابقای نیروی انسانی
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دست
تخصصی ،مرتبط بودن با سایر همکاران و نیز به
های
بود؛ بنابراین در تمام مدت ،روند ایجاد تغییر و تحول

سازی)،
کردن خصوصی
اساسی در سازمان (همانند نهادینه
ها از
رفتار شغلی کارمندان در ابقا ،ارتقا یا اخراج آن

آید.
ها بشمار می
مؤثرترین عامل

سازی در ایران
ی خصوصی
سابقه
سازی در ایران
 -1خصوصی

های
مندی
گیریازتوان
سازیوبهره
درایرانسیاستخصوصی

ی اقتصادی،
بخش خصوصی برای رسیدن به رشد و توسعه

های
در عمل از سال  1368و در راستای اجرای سیاست

ی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شکل
ی اول توسعه
برنامه
های
سازی با جهش
گرفت .از آن زمان تاکنون روند خصوصی

ای
گونه
ی اجرا در جریان بوده است ،به
ی نحوه
بزرگی درزمینه
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سازی بر
که این سیاست ،با تشکیل سازمان خصوصی

های برخوردار از ظرفیت و توان رقابتی مناسب
بنگاه

سازوکارهای قانونی مشخص و شفاف در این قانون ،روح

ها درجهت افزایش بازدهی (در
های بنگاه
مندی
و توان

باره،
ی چهارم توسعه دراین
فصل اول و پانزدهم قانون برنامه

شود)

ی سوم توسعه و بر مبنای
ی  15قانون برنامه
مبنای ماده

های موجود در
خود گرفت و با کمک برخی از ماده
ای به
تازه
صورت امری کام ً
دهی شده درآمد.
ال سازمان
به
سازی در ایران
های خصوصی
 -2چالش

یایران با کشورهایی که در خصوصی کردن
جامعه

اند ،ازنظر ساختار ،تأسیسات و نهادهای
اقتصاد موفق بوده

های بنیادی دارد
های دولتی تفاوت
الزم برای واگذاری بنگاه
شود .در آن کشورها
که متأسفانه کمتر بـه آن توجـه می
پذیرد ،به این
سازی خیلی آسان صورت می
اگر خصوصی

های یک نظام آزاد و رقابتی وجود
دلیل است که زیرساخت
دلیل وجود
که در ایران ،دولت از دیرباز به
دارد ،درحالی

درآمدهای نفتی ،حضوری گسترده در اقتصاد داشته است و
های گوناگون
ی اول انقالب ،به دلیل
های سه دهه
نیز در سال

دلیل ملی شدن بسیاری از واحدهای اقتصادی،
و ازجمله به
های اقتصادی کشور را به
تری از فعالیت
دولت طیف بزرگ

ترتیب حضور دولت در امور
این
کنترل خود درآورده و به
کند،
اش ایجاب می
اقتصادی فراتر از حدی که رسالت اجتماعی

های کلی
تر شده است؛ اما با توجه به ابالغ سیاست
گسترده

سازی که از آن به انقالب
اصل  44و تأکید آن بر خصوصی
شرح زیر برای
هایی به
شود ،لزوم انجام اقدام
اقتصادی یاد می

رسد:
نظر می
سازی ضروری به
بهبود عملکرد روند خصوصی
 -1-2اصالح ساختار اقتصاد و ایجاد تأسیسات و نهادهای
الزم برای توانمندسازی بخش خصوصی

ها
منظور کسب و افزایش ظرفیت
 -4-2ایجاد مقرراتی به
طور کامل واگذار
های دولتی به
ی زمانی که دارایی
فاصله

ها را نداشته باشد
 -5-2دولت هدف کسب درآمد از واگذاری
بلکه برای تأثیر بر اقتصاد کالن و افزایش رقابت و
ها
وری و کارآمدی ،بنگاه
ی بازار و افزایش بهره
توسعه

ها را
گذاری باال نباشد -شرکت
را واگذار نماید( .قیمت
در صورت لزوم با شرایط بسیار آسان خصوصی

کند).

 -6-2عدم رقابت دولت با بخش خصوصی نباشد و ایجاد
ها { معامالت منصفانه
بازار رقابتی در واگذاری بنگاه

و شفاف باشد}.

های
گذاری خارجی در حوزه
 -7-2تشویق و تسهیل سرمایه
ها و
ها و ارزش
ی اصل
واگذاری (البته با رعایت همه

منافع و مصالح کشور)

 -8-2جایگاه حاکمیتی و نظارتی دولت نسبت به بازارهای
وکار
کسب

سازی و باور عملی
های خصوصی
 -9-2پذیرش هزینه
سازی بسیار بیشتر از
که منافع خصوصی
به این
هایش است .برای نمونه اگر فعالیتی پس از
هزینه
واگذاری به بخش خصوصی متوقف شود یا از بین

طور مسلم دارای اختالل یا مشکلی بوده
برود ،به

دلیل حضور دولت
است که تا پیش از واگذاری ،به

ها
ها ،باوجود وجود اختالل
و پنهان شدن عدم کارایی
های یادشده ،تداوم داشته است .بنابراین
یا مشکل

های اداری دولت در امور
 -2-2ممنوعیت هرگونه مداخله

ترس از اضمحالل فعالیت پس از واگذاری معنا ندارد

 -3-2ایجاد فرایند تدریجی واگذاری با اولویت واگذاری

شود
ای ،این عدم کارایی را پوشش داد .تأکید می
بیمه

های دولتی)
های اقتصادی (پیش از واگذاری بنگاه
بنگاه

مدیریت :خصوصیسازی ،مفهومها ،فرصتها و ...

های
وری و پوشش
توان از مجرای ارتقای بهره
و می

73

مدیریت

Management

مدیریت بنگاه یا فعالیت را باید هنگام انتقال مالکیت ،به

های آن است
ها و راهکارها و الزام
با اتکا به این روش

های اقتصادی (صنعتی ،کشاورزی،
 -10-2اگر فعالیت

ی
فناوری پیشرفته ،مدیریت نوین صنعتی و بازارهای گسترده

پذیر باشد،
ی اقتصادی توجیه
و با رعایت هزینه -فایده

های موفق
وفصل کند .تجربه
اقتصاد خصوصی محور را حل

بخش خصوصی واگذار کرد.

های نسبی و مطلق
خدمات و  )...بر اساس مزیت

زمان مدیریت و مالکیت فعالیت
طورقطع انتقال هم
به
های
دلیل وجود انگیزه
یادشده به بخش خصوصی ،به

سودآوری در آن توسعه خواهد یافت .بنابراین بخش
عهده گرفتن
تنها پتانسیل و قابلیت به
خصوصی نه

مدیریت را دارد ،بلکه منابع مالـی الزم را هـم

های زیر
تواند تجهیز کند .برای این کار اقدام
می

شود:
پیشنهادمی

ها موردتأکید قرار گیرد
الف -فروش اقساطی بنگاه
ها
های فروش شرکت
و سهم آن در کل روش
افزایش یابد.

که کشور ما موفق خواهد شد از راه دسترسی به سرمایه،

ها و تنگناهای کنونی گذار از اقتصاد دولتی به
صادراتی ،مشکل

های گذشتـه نشـان
سازی برخـی کشورها در دهه
خصوصی
المللی -ضمن
ها با اقتصاد بین
آمیزی آن
ی درهم
دهد که پدیده
می

تواند از
های ارزشی و ملی -می
توجه و تأکید بهضرورت

ای صنعتی با تولید و صادرات
نیافته ،جامعه
کشوری توسعه
مندسازی بخش خصوصی،
انبوه ایجاد کند؛ بنابراین ،توان

دخالت نکردن دولت در کار بخش خصوصی ،ترسیم خط

بین دولت و بخش خصوصی ،تعریف و تبیین و
مرز روشن
های
دوراز مالحظه
برقراری یک نظام نظارتی مؤثر و جامع ،به

ها در
مندشدن و احترام به قانون
سیاسی و صنفی ،قانون
ی اول توسط خود دولت و ارکان حکومت ،کوچک و
درجه

ب -برای طلب بخش خصوصی (واقعی) از دولت،

های
کارآمد شدن دولت ،ایجاد محیط رقابتی برای انجام فعالیت

ها با بخش خصوصی
ها و فعالیت
انتخاب نوع بنگاه

ها و موازین ورود به
رفتاری و اطالعاتی ،تعریف اصل

های اقتصادی به طلبکاران واگذار شود .البته
بنگاه
واگذاری
های قابل
ها و فعالیت
باشد و مدیریت بنگاه

هم دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

های صحیح و ایجاد شفافیت
ی داده
اقتصادی ،تولید و اشاعه
وکار و تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی ازجمله
کسب
سازی
سازی ،آسان
ست که در راستای خصوصی
راهکارهایی

های
ی مدیریت بنگاه
در شرایط جدید اقتصاد جهانی که حوزه

شود.
های اقتصادی پیشنهاد می
رقابت و منع انحصار از فعالیت

ها،
مندی
های دولتی از راه شناخت قانون
واگذاری بنگاه

اساسی ،پس از گذشت حدود ربع قرن از انقالب اسالمی،

اقتصادی فراتر از مرزهای جغرافیایی -سیاسی کشورهاست،

های اقتصاد جهانی ،ازجمله
ها و دگرگونی
ها و گرایش
الزام
های
گسترش بازارها ،ظهور شرایط رقابتی نوین ،رشد جریان

های تجاری و پولی و مالی
گذاری و فناوری ،تعامل
سرمایه

های صنعتی ،ورود
ای ،ائتالف
و صنعتی در سطح منطقه
های ارزش جهانـی
المللی و شبکه
های تولید بین
به زنجیره

المللی
کار بین
و کسب جایگاه مناسب در نظام نوین تقسیم
آمیز خواهد بود.
موفقیت
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های کلی اصل  44قانون
با تصویب قانون اجرای سیاست

های حقوقی ،حضور بخش خصوصی
ترین مانع
یکی از بزرگ

های زیربنایی ،نهادهای مالی و صنایع بزرگ
در حوزه
تنهایی کافی نیست .واقع امر این
شده است ،ولی به
برداشته
است که باید بتوان با اجرای صحیح این قانون ،اصول و

کند ،در
چارچوبی که سالمت رفتاری اقتصاد را تضمین می

کشور نهادینه کرد .این وظیفه البته بر دوش دولت گذاشته
مندی ،گسترش
شود تا اجزا و نهادهای الزم برای توان
می
نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 89
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و مشارکت فعال و کارآمد بخش خصوصی کارآفرین برای

سوم ،در انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک

کلی اصل  44را فراهم کند تا درنهایت به ایجاد رونق

های
طور کامل واگذار شود ،بنگاه
های دولتی به
که دارایی

های
های قانون اجرای سیاست
ی مطلوب از ظرفیت
استفاده

وکارها منجر شود .تأمین ثبات سیاسی و امنیت
در کسب
ها و مقررات ،شفاف کردن
اقتصادی ،نهادینه کردن قانون
وکار در
ی کسب
ها ،ایجاد و تقویت روحیه
عملکرد بنگاه

هایی برای کاهش ریسک،
ها ،استقرار نهادها و نظام
بنگاه
ها ،تضمین حقوق
ایجاد نهادهای مالی متناسب با شرایط بنگاه
های
مالکیت اعم از مادی و معنوی ،رفع تبعیض و مانع
وکار،
ها و موازین ورود به کسب
رقابت و تعریف اصل

ست که دولت باید در روند اجرای این قانون
هایی
ازجمله اقدام

ها را انجام دهد.
خوبی آن
به

ی زمانی
محور ،یعنی در فاصله
اقتصاد خصوصی و شایسته
باید مشمول مقرراتی کرد که تحت آن مقررات،
دولتی را می
های دولتی به شکل یک بنگاه خصوصی اداره شوند تا
بنگاه

های جدید بخش خصوصی بتوانند به رقابت
سو بنگاه
از یک

های دولتی
ها بپردازند و از سوی دیگر ،بنگاه
سالم با آن
های رقابتی را کسب کنند و
مندی
ها و توان
تدریج ظرفیت
به
شان افزایش پیدا کند.
بازدهی

های دولتی برای
چهارم ،باید توجه داشت که فروش دارایی

افزایش درآمد دولت و جبران کسری بودجه نباید انجام شود،

های دولتی برای تأثیر بر اقتصاد کالن
ی دارایی
بلکه عرضه

دنبال آن هستیم که بخش صنعت
با این توصیف چنانچه به

ی بازار است .بنابراین واگذاری
و افزایش رقابت و توسعه

وکار و بهبود فضای
اساسی ،برای ایجاد رونق در کسب

وری و
های اقتصادی ،باهدف افزایش بهره
ی مؤسسه
در اداره

کند ،اجزا و نهادهای الزم برای
ها را واگذار می
که فعالیت

های بزرگ
اتفاق بنگاه
که ،اکثریت قریب به
و سرانجام پنجم آن

بازار را شکل دهد و درواقع به اصالح ساختار اقتصاد بپردازد.

ها پیش از واگذاری،
اند .این نـوع بنگاه
ای بزرگ متولدشده
جثه

های برخوردار از ظرفیت و توان رقابتی
شده ،از بنگاه
حساب

صورت رایگان یا فروش آن
ها به
ها از راه توزیع سهام آن
بنگاه

های کلی اصل  44قانون
های قانون اجرای سیاست
از ظرفیت
زمان
که دولت باید هم
اقتصاد کشور استفاده کند ،نخست این

مندسازی بخش خصوصی و پشتیبانی از نظام اقتصاد
توان
های دولتی در یک فرایند تدریجی
که ،واگذاری فعالیت
دوم آن

تدریج قوت گیرد،
مناسب شروع شود تا بخش خصوصی به
ی بخش
آرامی طی کند و با توسعه
های یادگیری را به
مرحله
های کلی اصل  44قانون
خصوصی ،اجرای قانون سیاست

نحو کاراتری صورت پذیرد .بنابراین در واگذاری
اساسی به
های دولتی ،مالک و معیار ما نباید ارزیابی سرعت و
فعالیت

شتاب کار باشد ،بلکه موجبات این تضمین فراهم شود که

کند.
های دولتی ،کارایی افزایش پیدا می
پس از واگذاری بنگاه
درواقع آثار اقتصادی و کارآمدی و عملکردی باید مالک

های دولتی باشد.
واگذاری بنگاه

مدیریت :خصوصیسازی ،مفهومها ،فرصتها و ...

ی آثار بهبود مدیریت
های دولتی به معنای مشاهده
موفق بنگاه

هاست.
کارآمدی آن

باره با
یک
های طبیعی رشد بنگاه ،به
دولتی ،بدون طی مرحله
به اصالح ساختار نیاز دارند و ِ
صرف تغییر مالکیت این

به قیمت اندک به مردم ،تأثیری در بهبود و ارتقای مدیریت
وری و کارآمدی
ها و بازار سرمایه ندارد و بـه افزایش بهره
بنگاه

انجامد.
وکار نمی
های اقتصادی و رونق کسب
بنگاه

های حمایت از قشرهای خاصی را دنبال
اگر بخواهیم سیاست

سازی
کنیم ،بهتر آن است که از محل درآمدهای خصوصی
های اجتماعی ،برای
برای آنان هزینه کنیم و با گسترش خدمت
ی
پذیر امکانات آموزشی و بهداشتی و تغذیه
قشرهای آسیب

بهتر فراهم کنیم.

سازی
ی خصوصی
ناآشنایی مدیران اقتصادی کشور با مقوله
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های سایر
های گذشته و استفاده نکردن از تجربه
طی دهه

گذاری
سازی ،بحث قیمت
های خصوصی
ترین موضوع
از مهم

های
های ناکامی
ترین دلیل
وجود آورده است .مهم
افکار عمومی به

ی آن است،
گونه که شایسته
ممکن است ،امری که تاکنون آن

سازی ،نبود تعریف مناسب از این مقوله
ی خصوصی
از مقوله

کند .اگر
ای عمل می
واحدهای دولتی ،همچون تیغ دو لبه

سازی“ در
بینی به “خصوصی
ها در این زمینه ،نوعی بد
کشور

توان فهم نادرست
سازی را می
ی خصوصی
احتمالی در حوزه

بهترین نحو
ها ،به
ها و واگذاری این شرکت
بر روی شرکت
گذاری
موردتوجه واقع نشده است .هرگونه اشتباه در قیمت

اندازِ از پیش
و فراتر از آن حرکت در مسیری بدون چشم

های
گذاری انجام گیرد ،از ارزش شرکت
کاستی در این قیمت

دهد.
ها پاسخی یکسان نمی
سازی در تمام جامعه
خصوصی

گذاری شود،
شود و اگر بیشتر از قیمت اصلی قیمت
می

دهد که
های علمی نشان می
شده ارزیابی کرد .پژوهش
تعیین

هایی مانند کانادا ،مالزی،
سازی در کشور
برای نمونه خصوصی

جمهوری چک ،لهستان و تاحدودی در نیجریه جواب داده
است ،اما در برخی دیگر از کشورها مانند هند پاسخی دوگانه

های بخش خصوصی
دهد .در این کشور بعضی فعالیت
می
جواب مثبت و بعضی دیگر جواب منفی داده است.

راحتی از دست خارج
دولتی کاسته شده و دارایی دولت به
بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و موجب انحالل

ها خواهد شد (الوانی مهدی.)1386 ،
گونه شرکت
این
سازی و کارآفرینی
خصوصی

های کلی اصل 44
های قانون اجرای سیاست
تحقق هدف

گاه توان
باید به این نکته توجه کرد که بخش خصوصی هیچ

های
سازی در راستای تحقق هدف
قانون اساسی و خصوصی

طورعمده
بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی که به

ی اقتصاد
تأثیر مثبت آن در شتاب بخشیدن به رشد و توسعه

گیرندگان
گذاران،تصمیم
سازیبایدپیوندبینسیاست
خصوصی

پذیری در
منابع مادی و انسانی و فناوری ،افزایش رقابت

های موجود
تواند از ظرفیت
معجزه کردن ندارد ،بلکه تنها می

ست ،نهایت استفاده را ببرد .در
ساالری
مربوط به شایسته

انداز  ،1404لزوم توجه به کارآفرین و کارآفرینی و
سند چشم
وری
های اقتصادی و باال بردن بهره
ملی ،ارتقای کارایی بنگاه

و مجریان ایجاد شود .تصور کنید اگر هرکدام از این

های خصوصی و تعاونی
اقتصاد ملی ،افزایش سهم بخش

های
ها را به رده
ها را برای خود و ناکامی
این باشد که کامیابی

های اقتصادی ،تشویق به
مدیریتی دولت در تصدی فعالیت

ی موفقیت اقتصاد
سازی تنها عامل یگانه
البته خصوصی

عدالت اجتماعی و فقرزدایی را از اهمیت بسیار باالیی

خوبی انجام ندهند و قرار بر
ی خود را به
ها ،وظیفه
مجموعه
تر انتقال دهند ،چه وضعیتی پیش خواهد آمد.
پایین

زایی پایدار ،کاستن از بار مالی و
در اقتصاد ملی ،اشتغال

گذاری و بهبود درآمد خانوارها و گسترش
انداز و سرمایه
پس

ایران و شاهراه فرایند توسعه نخواهد بود؛ اما واقعیتی که

برخوردار کرده است.

ها” که در دنیا متداول است بر مبنای
“الگوبرداری از بهترین

نفس در افراد جامعه و
فرهنگ عمومی جامعه ،کمبود اعتمادبه

وجود دارد این است که ما باید به یک اصل مهم به نام
که دیگر کشورها را
های دینی -ملی توجه کنیم .هنگامی
ارزش

ها را کشورهایی
بینیم بهترین اقتصاد
موردمطالعه قراردهیم ،می
های دولتی،
اند ترکیبی بسیار مناسب از بخش
دارند که توانسته
وجود آورند.
های غیردولتی به
خصوصی ،تعاونی و تشکل
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ی کارآفرینی در
در این راستا ،ارزش تلقی نشدن مقوله

ها و
ی روحیه و مهارت
ویژه در زنان برای ایجاد و توسعه
به
کار و
ی تقسیم
های کارآفرینی ،هنجارهای رایج درزمینه
توانایی

وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان کار زنان و مردان ،فرهنگ

های
اقتدارگرا و مردساالر و رواج باورهای سنتی و کلیشه
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جنسیتی ،نبود و کمبود آگاهی و شناخت گسترده و عمیق

کارآفرینی در بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

های
مندی
از روستا به شهر و نداشتن سواد و مهارت و توان

دبستان تا دانشگاه تربیت شوند (با تأکید بر کارآفرینی
پیش

ی جمعیت
های اجتماعی ،مهاجرت فزاینده
جوانان و زنان از محیط
موردنیاز برای کارآفرینی ،نبود فضای مناسب و مشوق و
ها
وکارهای خالقانه ،نگرش
گیری کسب
برانگیزاننده برای شکل

گری بیشتر
مدارانه در کارجویان ،تصدی
های دولت
و ارزش
های
ها و مؤسسه
های اقتصادی کشور توسط شرکت
فعالیت

وکار برای مردم،
دولتی و در برابر فضای محدود کسب

ارج و منزلت قائل نبودن نهادهای مالی برای کارآفرینی،
لحاظ
ویژه به
تسلط شدید دولت و حکومت بر اقتصاد ،به
رانی نامناسب آن،
ازحد و حکم
اقتصاد مالی و مقررات بیش
های نهادی ،حقوقی و فیزیکی برای
نبود و کمبود زیرساخت

ی کارآفرینی ،نبود ارتباط و تعامل مطلوب
ایجاد و توسعه
با دنیا و درنهایت نبود و کمبود امنیت اقتصادی و تضمین

ی
ست که در روند توسعه
هایی
حقوق مالکیت ،ازجمله چالش
ها
ی ما قرار دارد و اگر این چالش
کارآفرینی ،فراروی جامعه

باری بر فرایند
به فرصت تبدیل نشود ،در بلندمدت آثار زیان
ی کشور تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین برای
رشد و توسعه
ی کارآفرینی در ایران راهکارهایی
ترویج ،اشاعه و توسعه

ست با توجه به نقش
شود .بدیهی
به شرح زیر پیشنهاد می
ی کشور،
های توسعه
محوری دولت در تدوین و اجرای برنامه

های محوری
ترین وظیفه
ها ،از مهم
عملیاتی نمودن این پیشنهاد

شود.
ی کارآفرینی محسوب می
ی توسعه
دولت درزمینه

ِ
ی یابد (با
محور ایجاد و توسعه
وپرورش پژوهش
 -نظام آموزش

های گوناگون آموزش ،از
 مربی کارآفرینی در سطحدر بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

وکارهای کوچک تربیت شوند (با
ی کسب
 -کارآفرینان جوان ویژه

تأکید بر کارآفرینی در بخش خصوصی :بر اساس اصل)44؛

های
ها و سایر مؤسسه
 -مرکزهای کارآفرینی در شهرداری

عمومی ایجاد و گسترش پیدا کنند (با تأکید بر کارآفرینی

در بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

ها و مقررات مالی ،مالیاتی ،بانکی ،گمرکی ،اداری،
 -قانون

ی کارآفرینی
کار و تأمین اجتماعی درجهت حمایت و توسعه
اصالح شوند (با تأکید بر کارآفرینی در بخش خصوصی:

بر اساس اصل )44؛

های کارآفرینی در جهت تسریع
ها و آموزشگاه
 -دانشکده

فرایند کارآفرینی تقویت و گسترش یابند (با تأکید بر
کارآفرینی در بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

ای ،مالی و اقتصادی،
های آموزشی ،مشاوره
 انواع حمایتفنی و تخصصی ،بازاریابی ،پژوهشی و مدیریتی در

ی کارآفرینی صورت پذیرد (با تأکید بر
جهت توسعه
کارآفرینی در بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

ازپیش
های علم و فناوری بیش
 مرکزهای رشد و پارکایجاد و مورد تشویق و حمایت قرار گیرند (با تأکید بر
کارآفرینی در بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

ی کارآفرینی
ی توسعه
ی راهبردی ویژه
 -سند ملی و برنامه

تأکید بر کارآفرینی در بخش خصوصی :بر اساس اصل)44؛

تدوین شود (با تأکید بر کارآفرینی در بخش خصوصی:

حمایت قرار گیرند (با تأکید بر کارآفرینی در بخش

کننده از کارآفرینان
رسانی و حمایت
های نوین اطالع
 -شبکه

های فردی و سازمانی مورد تشویق و
 انواع کارآفرینیخصوصی :بر اساس اصل )44؛

آموزان،
یدانش
هایکسبموفقیتویژه
 مبانیکارآفرینیوانگیزهها آموزش داده شود (با تأکید بر
دانشجویان و والدین آن

مدیریت :خصوصیسازی ،مفهومها ،فرصتها و ...

بر اساس اصل )44؛

ایجاد و توسعه پیدا کنند (با تأکید بر کارآفرینی در بخش
خصوصی :بر اساس اصل )44؛

مندانه
طور هوش
ی کارآفرینی به
های سنجش و توسعه
 -نظام
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کار گرفته شود (با تأکید بر کارآفرینی در
طراحی و به
بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

های گوناگونِ کارآفرینی
ی ملی و استانی در سطح
 -جشنواره

Management

وکارها ،همکاری
ها ،مرکزهای پژوهشی و کسب
دانشگاه

دار صورت گیرد (با تأکید بر کارآفرینی در
عمیق و ریشه
بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

ازپیش برگزار شود (با تأکید بر کارآفرینی در بخش
بیش

های فروش و بازاریابی ،تهیه و
ای درزمینه
 -خدمات مشاوره

های درسی دانش
های مستند کارآفرینان در کتاب
 -داستان

ها و مقررات ،صدور کاال و خدمات،
مدیریت مالی ،قانون

خصوصی :بر اساس اصل )44؛

آموزان گنجانده شود (با تأکید بر کارآفرینی در بخش
خصوصی :بر اساس اصل )44؛

ی کارآفرینی تهیه
ای و کارتونی ویژه
های مستند حرفه
 -فیلم

های توجیهی و استراتژی رقابت ،بهبود کیفیت،
تدوین طرح
کاربرد فناوری اطالعات و کامپیوتر و طراحی محصوالت

وکارهای کوچک و
و خدمات جدید ،بـه صاحبان کسب
وکار
اندازی کسب
کارآفرینانی که اقدام به تأسیس و راه

شود (با تأکید بر کارآفرینی در بخش خصوصی :بر

اند ،ارائه شود (با تأکید بر کارآفرینی در بخش
جدید کرده

ی دانش
وکار ویژه
ی کسب
های انتخاب ایده و برنامه
 -مسابقه

وکارهایجدیدتأسیسشوند(با
های(انکوباتور)کسب
 -پرورشگاه

اساس اصل )44؛

خصوصی :بر اساس اصل )44؛

آموزان و دانشجویان برگزار شود (با تأکید بر کارآفرینی

تأکید بر کارآفرینی در بخش خصوصی :بر اساس اصل)44؛

های
ی فعالیت
گذاری خطرپذیر ویژه
های سرمایه
 -مؤسسه

ها مانند نبود رقابت و درنتیجه نبود
های آن
و مشکل

در بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

کارآفرینانه ایجاد شود (با تأکید بر کارآفرینی در بخش

خصوصی :بر اساس اصل )44؛

ها،
 ارتباط بین کارآفرینان با یکدیگر و نیز با تمام گروهاندرکار کارآفرینی
های دست
ها و مؤسسه
نهادها ،سازمان

سازی آسان شود (با تأکید
در داخل و خارج از راه شبکه

ها
ضعف
وکارهای کوچک از راه شناسایی نقطه
 ارتقای کسبتخصص ،مدیریت ضعیف ،نبود دانش فنی و نبود
استاندارد کیفیت انجام پذیرد (با تأکید بر کارآفرینی در
بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

منظور تنظیم یک
های کوچک ،به
هایی به بنگاه
 مشوقوکار ارائه شود (با تأکید بر کارآفرینی
استراتژی جامع کسب

بر کارآفرینی در بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

در بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

های
های سالم و رقابتی و حذف رانت
مناسب برای فعالیت

ی
های صنعتی دراختیار افرادی که دارای روحیه
و کارگاه

 اصالحات ساختاری و ایجاد بسترهای قانونی و حقوقیاقتصادی صورت گیرد (با تأکید بر کارآفرینی در بخش

خصوصی :بر اساس اصل )44؛

طور
وکارهای کوچک به
های علمی و فنی کسب
 -ظرفیت

کنند،
وکارها را ایجاد می
اعم و کارآفرینانی که این کسب

افزایش یابد (با تأکید بر کارآفرینی در بخش خصوصی:

بر اساس اصل )44؛

 -بین مرکزهای گوناگون با ماهیت فعالیتی متفاوت مانند
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شکل زمین آماده
 تسهیالت پولی و زیربنایی اساسی بهپذیری و کارآفرینی هستند ،ولی ازلحاظ مالی و
ریسک
اند ،قرار گیرد (با تأکید بر
تجهیزات کارگاهی دچار مشکل
کارآفرینی در بخش خصوصی :بر اساس اصل )44؛

 با این توصیف ،روشن است که تدوین و تصویب قانونهای
ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی و رفـع مانـع

وکار (با تأکید بر کارآفرینی در بخش خصوصی :بر
کسب

ست.
اساس اصل  )44ضروری
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سازی
بورس و خصوصی

Management

 -1ارزش بازار:

سازی:
ی اول؛ اثرهای متقابل بورس و خصوصی
اشاره

ی بازار سرمایه
ارزش بازار ،بهترین معیار برای سنجش اندازه

ی
های گسترده
اگرچه سازوکاری مؤثر در انجام برنامه

دست
ها به
شده در قیمت آن
ضرب تعداد اوراق بهادار پذیرفته
حاصل

طور مشخص ،بورس اوراق بهادار
بازار سرمایه و به
ست و کارآمدی عملکرد آن ،با توجه به
سازی
خصوصی

های فنی و
ساختار تنظیمی و نظارتی مدون ،زیرساخت
دیده ،احتمال موفقیت واگذاری سهام
نیروی انسانی آموزش

گیری
طور چشم
های دولتی به بخش خصوصی را به
شرکت

ی  90میالدی تاکنون که بیشتر از صد
از اوایل دهه
عنوان
های اقتصادی را به
سازی فعالیت
کشور جهان ،خصوصی
های
اند ،گسترش برنامه
یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته
های
ها در بورس
سازی با رشد سریع حجم معامله
خصوصی

سازی
دیگر ،خصوصی
عبارت
اوراق بهادار ،همراه بوده است .به

و بورس اوراق بهادار ،اگرچه در ظاهر سیاست و ابزار
رسند ،اما در عمل دو عامل
نظر می
اجرای سیاست به
شوند .عملکرد کارآمد بورس
تأثیرگذار بر یکدیگر محسوب می

سازی
اوراق بهادار ،به افزایش کارایی فرایند خصوصی
سازی،
های خصوصی
شود و انجام مطلوب برنامه
منجر می

های بورس اوراق بهادار را در
ی فعالیت
رشد و توسعه

پی دارد.

ی اقتصاد ملی است .این متغیر که از مجموع
اندازه
نسبت به
آید ،سنجش مناسبی برای ارزیابی جایگاه بازار در اقتصاد ملی
می
ست
یا قیاس دو بازار مجزا ازنظر اندازه و بزرگی است .بدیهی

سازی ،تعداد اوراق بهادار
های خصوصی
در مسیر انجام برنامه

کند و این عامل
شدت افزایش پیدا می
شده در بورس به
پذیرفته

تواند باعث افزایش ارزش بازار شود.
در یک بازار نزولی هم می
ی عمومی
ست فرض کنیم که نخستین اثر عرضه
بنابراین ،منطقی
های دولتی در بازار سرمایه ،افزایش ارزش بازار در
سهام شرکت
ی فقط دو شرکت
بورس درگیر انجام فرایند باشد ،چنانکه عرضه

دولتی در بورس تهران در روزهای پایانی سال  ،1385رشد

همراه داشته است.
گیر ارزش بازار را به
چشم
ها و نقد شوندگی:
 -2ارزش معامله

طورمعمول
شده در هر بورس ،به
های انجام
ارزش معامله

ی سطح فعالیت آن بورس است .هرچه نسبت
دهنده
بازتاب

ها به ارزش کل
فعالیت بورس ،یعنی نسبت ارزش معامله
بازار ،بیشتر باشد آن بورس از قدرت نقد شوندگی باالتری

عنوان ابزاری برای
سازی به
ها نیز هرچند به خصوصی
دولت

دیگر ،تبدیل پول به اوراق بهادار و
عبارت
برخوردار است .به

نگرند ،اما انتظار دارند
های دولتی می
وری اقتصادی شرکت
بهره

های اوراق
ها از توانایی جذب حجم بزرگی از معامله
بورس

ی بعد ،افزایش کارایی و
افزایش درآمدهای خود و در مرحله
ی عمومی سهام،
سازی از راه عرضه
ی خصوصی
اجرای برنامه

ی
ی کشور هم منجر شود که بر پایه
ی بازار سرمایه
به توسعه

شود .از طرف دیگر ،این
تر انجام می
عکس ،در آن راحت
به
ها برخوردارند.
بهادار ،بدون تحمیل اثر معنادار بر قیمت
های
های جدید که در چارچوب سیاست
پذیرش سهام شرکت

شده ،خود عامل تحریک و تقویت رشد و
ی انجام
ها
مطالعه

شوند ،باتوجه به تنوع فعالیت
سازی عرضه می
خصوصی

سازی
بورس ،طی یادداشتی با این مقدمه ،تأثیرگذاری خصوصی

گذاران
گذاری بیشتری دراختیار سرمایه
های سرمایه
زیرا فرصت

کند که بدین قرار است:
هایی طرح می
با شاخص

شود.
متقابل پول و اوراق بهادار می

ست .دکتر حسین عبده تبریزی -دبیر کل سابق
ی اقتصادی
توسعه

طور مشخص بورس اوراق بهادار را
بر رشد بازار سرمایه و به

مدیریت :خصوصیسازی ،مفهومها ،فرصتها و ...

ها ،بدون شک عامل افزایش قدرت نقدشوندگی بازار است؛
آن
گذاران در تبدیل
دهد و باعث افزایش توان سرمایه
قرار می
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 -3پذیرش اوراق بهادار:

Management

گیرند .این موضوع
ها و خبرهای بازار قرار می
در جریان داده

های گوناگون به گسترش
مقررات زدایی از اقتصاد ملی ،از راه

دهد تا
ای دراختیار بورس قرار می
ای گسترده
امکانات رسانه

شده در بورس است .این سیاست با حذف
های پذیرفته
شرکت

گذاری در بازار سرمایه استفاده کند.
های سرمایه
افزایش انگیزه

ترین آن افزایش تعداد
شود که مهم
بازار سرمایه منجر می
ِ
های
سخت حاکم بر شرکت
سازی مقررات ویژه و گاه
یا آسان

های یادشده،
های جاری تجاری بر شرکت
دولتی و تعمیم قانون

چنین
ی سواد مالی و آگاهی عمومی و هم
از آن برای توسعه

گری:
ای
 -6افزایش توجه دولت و حرفه

های بیشتری از امکان پذیرش در بورس
شود شرکت
باعث می

سازی از راه بازار سرمایه،
های خصوصی
اجرای برنامه

از پذیرش در بورس ،اقدام به افزایش سرمایه و انتشار اوراق

هایی منجر
تواند به درپیش گرفتن سیاست
که این امر می

های مناسب
چنین ایجاد فرصت
داران و هم
گسترش مالکیت سهام

گذاران خارجی و افراد حرفه ِ
های
ای داخلی در برنامه
سرمایه

شده،پس
هایپذیرفته
برخوردارشوند.ازطرفدیگربیشترشرکت

شود
طورعموم باعث توجه بیشتر دولت به بازار سرمایه می
به

ی بازار و
ی نهایی آن افزایش اندازه
کنند که نتیجه
بهادار جدید می

شود که گسترش بازار را درپیدارند .از طرف دیگر فعالیت

سازی پرتفوی و مدیریت بهتر ریسک خواهد بود .از
برای متنوع

های بازار سرمایه
های مالی و مقام
سازی ،واسطه
خصوصی

زدایی با افزایش نرخ تسهیالت بانکی همراه
اقتصادی و مقررات

کند که گام مهمی در ارتقای کارایی بازار است.
می

های
های اقتصادی ،آزادسازی فعالیت
ی نظریه
سوی دیگر ،بر پایه

ها به پذیرش در بورس و
است که این عامل نیز تمایل شرکت
تر از راه بازار سرمایه را افزایش خواهد داد.
تأمین مالی آسان
های بازار:
 -4زیرساخت

را به رعایت مقررات و استانداردهای جهانی در بازار موظف

داران و بهبود مالکیت فردی:
 -7افزایش تعداد سهام

سازی ،گسترش
های خصوصی
یکی از تأثیرهای مهم برنامه

طورعمده
ها به
ست که دولت
داری و ارتقای مالکیت فردی
ی سهام
پایه

سازی و اجرای کارآمد آن ،مرهون
ی خصوصی
موفقیت برنامه

ها استفاده
های ترجیحی برای دسترسی به این هدف
از روش

افزاری و
های نرم
توان به ارتقای سیستم
جمله می
است که ازآن

گذاری،
های سرمایه
داران نهادی مانند صندوق
که در کنار سهام

ها و مقررات
گذاری اوراق بهادار و تدوین قانون
ازجمله سپرده

داری فردی با توجه به تعداد
خواهند شد .البته تأثیرگذاری سهام

کند که برای
هایی مجبور می
ی زیرساخت
بهادار را به توسعه

داری مانند
ای سهام
های منطقه
همین دلیل سازمان
نخواهد بود؛ به

های جاری بازار
های نهادی و مقرراتی و رویه
ی زیرساخت
توسعه

داران حقیقی ،فعاالن آتی بازار سرمایه خواهند بود
کنند .سهام
می

های اوراق بهادار
کننده معامله
افزاری ،ایجاد نهادهای تسهیل
سخت

طور فعال در بازار حاضر
ها ،به
های بازنشستگی و بیمه
صندوق

سازی ،بورس اوراق
دیگر ،خصوصی
عبارت
جدید اشاره کرد .به

توجه
های واگذارشده قابل
ی آنان در راهبری شرکت
و اندازه

ی اول اهمیت قرار دارند.
ی بازار در درجه
گسترش و توسعه

هایبهتری
گزین
ای،جای
گذاریوتعاونیمنطقه
هایسرمایه
شرکت

رسانی و آموزش:
 -5اطالع

رسانی
سازی از راه بورس ،فرایند اطالع
با انجام خصوصی

تر
تر و گسترده
گذاران سریع
کند و سرمایه
ی پیدا می
نیز توسعه

80

سازی
های خصوصی
روند .برنامه
ها بشمار می
در مدیریت شرکت

ها ،افزایش
ی زیرساخت
شوندگی و توسعه
از راه ارتقای قدرت نقد
داری ،افزایش توجه
ی پایه سهام
آگاهی عمومی از بازار ،توسعه

های مناسب برای تنوع
دولت ،تخصص گرایی و ایجاد فرصت
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کند و
ی بازار سرمایه کمک می
ریسک ،به گسترش و توسعه

های اقتصادی ،موتور
ی دیدگاه
گسترش بازار سرمایه بر پایه

شود
گیری می
محرک رشد اقتصادی کشور است .بنابراین ،نتیجه
طور مستقیم افزایش کارایی و
سازی به
که اگرچه خصوصی

های اقتصادی و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی
وری فعالیت
بهره

ی بازار سرمایه ،به
طور غیرمستقیم با توسعه
را به دنبال دارد ،به
گانه با بسیج
کند .بنابراین ،الزم است قوای سه
این امر کمک می

های
ی نیروها و امکانات ،در انجام دقیق و کامل سیاست
همه

اصل  44قانون اساسی تالش کنند تا از بستر این انقالب

مندتری برای کشور برای
تر و توان
اقتصادی ،اقتصاد پیشرفته
تحقق الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ترسیم شود.

ای را برای بورس
های اصل  44نقش ویژه
 -8قانون سیاست

که در بسیاری از مواد آن برای بورس
طوری
قائل شده است ،به

گیرد این تأکید و اهمیت جایی
وظیفه و مأموریتی درنظر می

وچهار تأکید
های اصل چهل
شود که قانون سیاست
تر می
نمایان

Management

ها در بورس ارائه شود،
چنانچه سهام یکی از بنگاه

روش تعیین قیمت سهام بدین ترتیب خواهد بود که مبنای

گذاری ،قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
قیمت
سازی از راه بورس برتری دارد
خصوصی

کند که
گرفته و منتشرشده تأیید می
های انجام
نظرسنجی

های دولتی
بیشتر افراد بر این باورند که واگذاری سهام شرکت

ی بازار سرمایه،
از راه بورس ،بهترین روش برای توسعه

ها ،ایجاد جو اعتماد به بورس و افزایش حجم
کشف قیمت
عنوان یک
حال اذعان دارند که بورس به
هاست ،اما درعین
معامله

ها
وسیله است و باید بسترهای الزم برای جذب مردم ،قانون

های
سازی و جلوگیری از روش
ها برای شفاف
آور و الزام
الزام
گذاری فراهم شود.
دستوری برای قیمت

شده،
بینی
سازی پیش
هایی که برای خصوصی
از میان روش

ده بودن یا نداشتن
دلیل زیان
ها به
در روش مزایده ،غالباً شرکت
گذاری و عرضه
شرایط الزم برای پذیرش در بورس ،قیمت

بر رقابت دارد و درصدد محدود کردن انحصار است .در این

شوند .بورس روش بهتری برای واگذاری است .در واگذاری
می

ست ،فروش
است ،اما آنچه بر اساس این قانون دارای برتری

سازی ،بازار نیز در تعیین
غیراز سازمان خصوصی
شود و به
می

ها پیشنهادشده
های گوناگونی برای واگذاری بنگاه
قانون روش

های داخلی یا
ی عمومی سهام در بورس
بنگاه از راه عرضه
های
ها در بورس
چنین امکان واگذاری این شرکت
ست .هم
خارجی
صورت مجوز الزم باید
شده است که در این
خارجی نیز فراهم
گذاری خارجی و
با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمیایران و به پیشنهاد
های کلی
هیأت واگذاری توسط شورای عالی اجرای سیاست

شود .جایگاه
وچهارم ( )44قانون اساسی صادر می
اصل چهل
کنندگان این قانون را بر آن داشته است
و اهمیت بورس ،تدوین
وچهار
های کلی اصل چهل
که در شورای عالی اجرای سیاست
قانون اساسی ،جایگاهی نیز برای رئیس سازمان بورس و

اوراق بهادار قائل شوند.

مدیریت :خصوصیسازی ،مفهومها ،فرصتها و ...

از راه بورس معمو ً
بینی
ال تقاضای حقیقی برای سهم پیش
قیمت نقش دارد .عالوه بر گرایشی عمومی بر برتری روش
سازی از راه بورس
بورس باور بر این است که خصوصی

ترین عامل
شود ،بدین ترتیب که مهم
باعث رونق بورس نیز می

ی
در حفظ رونق و جلوگیری از حباب قیمتی در بازار را عرضه
ها توسط
های جدید و واگذاری سهام شرکت
سهام شرکت
دولتی اعالم کرد.
داران عمده و نهادهای مالی و شبه
سهام
گیری:
نتیجه

نویسد “هیچ
ریزی ملی خود می
راسل کاف در کتاب برنامه

تواند آن عزم الزم برای تغییر و تحول را داشته
ملتی نمی

که این چند قدم را طی کند .قدم اول تعهد
باشد مگر این
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مدیریت

ازآن در
ست به این معنی که خود را متعهد ببیند .پس
اجتماعی

ی سوم
ی دوم باید خود را مسؤول ببیند و در مرحله
مرحله

گو باشد“.
در ازای آن مسؤولیت پاسخ
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 -1ایجاد فضای حمایتی الزم برای حضور بخش خصوصی
صورت عملی)؛
در اقتصاد (به

ها و تعهدهای موردنیاز از بخش خصوصی
 -2گرفتن الزام

ای
شده
سازیرادرچارچوبتعریف
کهاگرخصوصی
نتیجهاین

ها؛
ها و مسؤولیت
برای رعایت سطح پذیرفتنی از وظیفه

سازی دستاوردهای
استفاده کنیم ،بدون شک روند خصوصی

و خارجی و جلب مشارکت منابع مالی داخلی و خارجی

روش درست
هدایت کنیم و از ابزارها و امکانات موجود به

همراه خواهد داشت.
مطلوبی را برای کشور به

بنابراین تغییر ساختار مالکیت و ساختار نظارت و کنترل

موازات
ست .به
سازی ضروری
برای موفقیت فرایند خصوصی

تغییر ساختار مالکیت و واگذاری مؤسسه به بخش خصوصی،

گذاریداخلی
 -3تقویتوگسترشبازارسرمایهوتسهیلسرمایه
های داخلی
سازی (جلب سرمایه
برای تسریع امر خصوصی

ست)؛
سازی
ترین مسائل خصوصی
و خارجی یکی از مهم

های اقتصادی واگذارشده
 -4کنترل و نظارت بر رفتار بنگاه
برای اطمینان از ادامه حفظ اشتغال و عملیات

ها
انجام اصالحات در ساختار سازمانی ،نیروی انسانی و قانون

ها؛
گذاری در آن
سرمایه

از بازارگرا کردن مؤسسه و توانایی رقابت در محیط متالطم

ها به بخش
و کنترلی آن و واگذاری این نوع فعالیت

ست که موضوع رقابت ،پس
و مقررات بانکی ،امری بدیهی

چنین کاهش و
کننده این تغییرها هستند .هم
و رقابتی تسریع

جابجایی نیرو و افزایش بیکاری و تورم ،بدون توجه به محیط
سازی در
داخلی سازمان ،ازجمله پیامدهای محتمل خصوصی
مدت است.
کوتاه

گیری
های تصمیم
رنگ کردن نقش دولت و فعالیت
 -5کم
خصوصی؛

ها؛
سازی در بنگاه
 -6تدریجی و آرام اجرا نمودن خصوصی
دهد که در این زمینه
زیرا تجربه کشورها نشان می
عجله و شتاب جایز نیست؛

هایی
سازی ،موضوع
در بحث انتخاب روش خصوصی

های
سازی؛مطابقباهدف
هایمناسبخصوصی
 -7تعیینروش

های دولت ،ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن،
هدف

گذاران خارجی و کارکنان
ها به سرمایه
سهام و فروش دارایی

ازجمله توانایی و تخصص کارکنان ،قدرت مالی مؤسسه،

های اجتماعی مهم
یافتگی بازار سرمایه و عامل
ی توسعه
درجه
سازی هدف نیست ،بلکه ابزاری
هستند؛ و درنهایت خصوصی

ملی و راهبردهای کالن اقتصادی (ترکیبی از روش انتشار

شود)؛
هایخصوصیشوندهپیشنهادمی
بنگاه

ها جدید و حذف بوروکراسی در سازمان
 -8وضع قانون

برای رسیدن به هدف (کارایی اقتصادی) است؛ بنابراین امید

بورس اوراق بهادار؛

سازی در چهارچوب الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت،
خصوصی

های دولتی نیست ،بلکه فضاسازی برای حضور
شرکت

های علمی و کارآمد فرایند
کارگیری صحیح روش
است با به

ازپیش محقق شود.
ساله بیش
انداز بیست
های چشم
نیل به هدف
پیشنهادها:

سازی در نظام اقتصادی
برای اجرای موفق فرایند خصوصی

شود:
و تولیدی کشور موردهای زیر پیشنهاد می
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سازی تنها واگذاری سهام
که خصوصی
 -9با توجه به این
ی اقتصاد است ،بنابراین
و مشارکت مردم در پهنه
ها
ها و انتقال آن
دولت باید در کنار واگذاری سهام بنگاه
سازی فرهنگ
به صاحبان اصلی آن (مردم) ،به آماده

های افزایش نقش مردم و اعطای اختیارها و
و زمینه
ها بپردازد
ها به آن
مسؤولیت

نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 89

Management
rivatization, Concepts, Opportunities and Challenges
R. Habibi*
Assistant Prof., Department of management, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
*Corresponding author Email: drhabibir@gmail.com

Recieved: December 2017, Accepted: January 2018

Abstract: One of the principle factors in the economic development of developing countries,
as well as the dynamic economy in the world is "privatization". Escrow process of privatization
and market- oriented mechanism to achieve their priorities, and will include a wide range
from the complete privatization of the state-owned enterprise is restructuring, This requires
reform of the economic system Sakhtarmaly and administrative staffing and use moderation
formidable force, eliminate, or cope with laws and government red tape and ... That is the major
economic constraints to eliminate or mitigate And ultimately increase economic efficiency
and production. This requires efficient management. However, to convey the general policies
of Article 44 by the Supreme Leader and his emphasis on strengthening the private sector
and the private sector capable Drthqq unique Islamic model-Iranian progressv (According
to the guidelines of the Supreme Leader), in this paper has explained the basic principles
and objectives for a successful privatization process, and the factors that modify or control
measures (management) of successful implementation of this process The system provides an
economical and productive, is described.
Keywords: Privatization, Islamic patterns- Iranian progress, Productivity, Principle 44,
Reducing the size of government, Competitive.
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