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Abstract
Many problems after the Islamic Revolution have led to the failure of
privatization policies in Iran. In this paper, we have tried to determine the basic
privatization strategies in Iran by SWOT method and QSPM matrix and to
consider the privatization process in the country with a long-term view. To do
this, we will first answer the question of what are the strengths, weaknesses,
opportunities and threats of privatization in Iran in recent years. We will answer
this question by examining 72 articles and reports of privatization organizations
in Iran, Turkey and Russia.Then, we provided the points extracted from the
study of resources to the relevant experts in the SWOT method to estimate the
importance of each of the extracted points in the privatization of the country.
Finally, in order to present the main strategy for more efficient implementation
of privatization in Iran, we used the experience of Turkey and Russia and
prioritized the strategies using the QSPM matrix and by asking experts in this
field. The results indicate that the overall strategy of the country in the
implementation of privatization is defensive and strategies such as " changing
the government's approach from a purely political point of view to privatization
and its proper implementation with a long-term view by increasing new
investments," closely monitoring regulatory bodies of privatization "and
"reviewing the background of those in charge of privatization " are important
privatization strategies in Iran.
Keywords: Privatization in Iran, Privatization in Turkey, Privatization in
Russia, SWOT Matrix, QSPM
JEL Classification: L33, H11, O16

راهبرد اساسی خصوصیسازی در ایران

1

محمد یعقوبی

نویسننن مسئوسننناوشجئی ناننناویئارشد ر ننن ئ شدنننمئجئی ناننن رسئ ونننر(ئ)نننریان ،جئراننن جئ یننن ئئ
mo.yaghoubi76@gmail.com

وحید سیفی

ی نااویئارشد ر

ئ شدمجئی نا رسئ ور(ئ)ریان ،جئرا جئ ی

vahidseyfi15@yahoo.com

مهدی صادقی شاهدانی

تریئرمر(جئعضوئهیرتئعلم ئی ناکمسئ قتصریئی نا رسئ ور(ئ)ریان ،جئرا جئ ی

sadeghi@isu.ac.ir

چکیده
مشکالت اساسی زی ادی پ از اقال الا اس المی ،موج ه ث ر ر قرس یدن سیاس ه ای
خصوصیس ازی در ای ران گردی ده اس  .در مالاه ث ضا ر س ی ش ده راهررده ای اساس ی
خصوص یس ازی در ای ران ه ث ر  SWOTم ا ری  QSPMمش گ گ ردد ر ق د
خصوصیسازی در کشور ها دید هلندمدت هاررات در قظر گرفتث شود .هرای اقج ام ای ن ک ار در
اهتدا ها استفاده از ر فرا رکی ه ا هررس ی  27م ورد مالاه ث گ شار ه ای س ازمانه ای
خصوصیسازی کشورهای ایران ،رکیث ر سیث هث این پرسش پاسخ خواهیم داد کث چث قال ا
هدیدی در سالهای اخیر هر سر راه خصوصیسازی ای ران ق رار داش تث
قوت ،ف ،فرص
اس  .سپ قکات مست رج از مطاه ث مناهع را هث ر  SWOTدر اختی ار مت صص ین ض وزه
مرهو قرار دادیم ا اه ی هر کدام از قکات است راجی را در خصوص یس ازی کش ور ه رد رد
کنیم .در اقتها هث منظور ارائث راهررد اصلی هرای اجرای کاردم د ر خصوص یس ازی در ای ران از
جرهث کشورهای رکیث ر سیث کث مواقع مشاههی ه ا خصوص یس ازی کش ورمان داش تثاق د،
استفاده کرده هث سیلث ما ری  QSPMها پرس ش از مت صص ین ای ن ض وزه راهررده ا را
ا هوی هندی کردیم .قتایج ،ضاکی از دن اس کث راهررد کلی کشور در اجرای خصوص یس ازی،
داف ی هوده راهرردهای غییر ر یکرد د ه از قگاه صرفاً سیاسی هث خصوصیسازی اج رای
صحیح دن ها قگاه هلندمدت ها افشایش سرمایثگذاریهای جدید ،قظارت دقیق قهاده ای قظ ار ی
هر جلسات ر قد اجرای خصوص یس ازی هررس ی س اهالث اف راد متص دی خصوص یس ازی،
راهرردهای مهم خصوصیسازی در ایران محسوا میشوقد.
واژههای كلیدی :خصوصیسازی در ایران ،خصوصیسازی در رکیث ،خصوصیس ازی در
ر سیث ،ما ری  ،SWOTما ری QSPM
طبقهبندی L33, H11, O16 :JEL
تاریخ دریافت 99/40/40 :تاریخ بازبینی 99/22/12 :تاریخ پذیرش44/40/17 :
فصلنامه راهبرد اقتصادی ،سال  ،24شماره  ،1تابستان  ،2044صص 104-120
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مقدمه
خصوصی سازی ،عنصر کلیدی برنامه های اصل ح سلاخاا د کشلو های توسلهه
یافاه و نیز کشو های د حال توسهه اسل
اثربخشی اقاصادی بیشلار و تسلری

کله هلد

از اجلرای ن ،،سلید ،بله

شلد اقاصلادی ملی باشلد .پیشلینه ی فرنینلد

خصوصی سلازی بله سلال  1791د کشلو انگلسلاا ،و دولل
اقاصللادی د جهل

ما گلا

تلارر

1

اناقللال و کناللرل عملیللاتی

برمللیگللردد .ای ل جنل

بللز

شرک های دولای به بخ

خصوصی د حجم گساردهای د اواخر دهلهی 1791

خ داد (نذ  .)1971 ،پللا از دهلله  91کشللو های زیللادی بلله سللم

اجللرای

سیاس های خصوصیسازی فاند و ماناسب بلا سلاخاا اقاصلادی هلر کشلو ی
ناایج مافاوتی از خصوصیسازی پدید نمد که میتوا ،به تجربه موفق کشو ترکیله
و تجربه ناموفق کشو

وسیه د اجرای سیاس های خصوصیسازی اشلا ه کلرد.

از ننجا که سیاس های خصوصیسازی از یک دهه گذشاه د کشو شروع شده و
به خصوص د رند سال اخیر با اهمی

بیشاری دن ال میشود؛ برای اجرای موفق

سیاس های خصوصیسازی د کشو الزم اس

نقاط ضله ،،قلو  ،فرصل

و

تهدید خصوصیسازی کشلو از زملا ،اجلرای ایل سیاسل هلا بر سلی شلده و
مشللخگ گللردد تللا اه ردهللای ماناسللب بللا ایلل نقللاط ا ا لله گللرد .اهللدا
خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقاصادی و موقهی
مافاو
هد

اس  .هد
اصلی اهدا

هر کشو بلا یکلدیگر

اصلی به ود اوضاع و شلرای اقاصلادی اسل  ،د کنلا ایل
دیگری نیز میتواند وجود داشاه باشد که افزای

تولید مللی و

1. Margaret Hilda Thatcher
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شد اقاصادی ،کاه
افزای

کسری بودجه دولل  ،افلزای

قابل پلذیری شلرک هلا،

کا ایی فهالی های اقاصادی و توسهه بلازا سلرمایه داخل از جملله ایل

اهدا

که باعث شد خصوصیسازی به عنلوا ،یکلی از اهکا هلای توسلهه

اس

اقاصادی نام برده شود (.)Boubakri,2009
و م انی نظری و شلیوه ملللود د

د ای مقاله ،پا از بیا ،تهری ،،اهدا

خصوصیسازی اقاصادی با اسافاده از وش فراترکیلب و بلا بر سلی  97مقالله و
گزا ش د ابله با خصوصیسلازی نقلاط قلو  ،ضله ،،فرصل

و تهدیلدهای

خصوصیسازی د ایرا ،ا اساخراج میکنیم و با اسلافاده از وش  1SWOTنقلاط
فوق ا مو د ا زیابی قرا داده و پا از مشخگ شد ،اه رد کلی ،بلا اسلافاده از
خصوصیسازی کشو های ترکیه و وسلیه بله ا ا له اه ردهلای فرعلی

تجربیا

میپردازیم .د اناها نیز برای سلنج

اه ردهلای فرعلی ،بلا اسلافاده از

اولویل

ماتریا  ،2QSPMاه ردها ا ا زیابی و اولوی بندی میکنیم.
ادبیات نظری
ط ق اص  44قانو ،اساسی ،نظام اقاصادی جمهو ی اسل می ایلرا ،بلر پایله سله
بخ

دولای ،تهاونی و خصوصی با برنامه یزی منظم و صحیح اساوا اس
بخ

بز

دولای شام کلیه صنای بز

 ،صنای ماد  ،باز گانی خا جی ،مهلاد،

 ،بانکدا ی ،بیمه ،تأمی نیرو ،سدها و ش کههای بلز

تلویزیو ،،پس
ای ها اس

و تلگرا

که بهصو

.

ند سلانی ،ادیلو و

و تلف  ،هواپیملایی ،کشلایرانی ،اه و اهنهل و ماننلد
مالکی

نیز شام شرک ها و مؤسسا

عمومی و د اخایا دول
تهاونی تولید و توزی اس

بر ط ق ضواب اس می تشکی ملی شلود بخل
کشاو زی ،دامدا ی ،صنه  ،تجا
اقاصادی دولای و تهاونی اس  .مالکی

و خدما

اس  .بخل

تهلاونی

که د شلهر و وسلاا

خصوصلی شلام ن ،قسلم

از

میشود کله مکمل فهالیل هلای

د ای سه بخ

تا جایی کله از محلدوده

قوانی اس م خا ج نشود و موجب شد و توسهه اقاصلادی کشلو گلردد و مایله
1. Strength, Weakness, Opportunity, Threat
2. Quantitative Strategic Planning Matrix
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قانونی جمهو ی اس می اس

زیا ،جامهه نشود مو د حمای

.

تعاریف خصوصیسازی
خصوصیسازی ،وسیلهای برای به لود عملکلرد فهالیل هلای اقاصلادی از طریلق
افزای
بخ

نیروهای بازا اس ؛ د صلو تی کله حلداق  %01سلهام دولالی بله

نق

خصوصی واگذا شود
خصوصی سلازی د شلک هلاهری فراینلدی اسل

تأسیسا

بخ

دولای د هر سلحی به بخل

کله طلی ن ،وهلای ،و

خصوصلی واگلذا شلود؛ املا د

مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی د کلیه سلوح جامهه اط ق میگیرد کله دسلاگاه
قانو،گذا ی ،قضا یه ،مجریه و تمامی نحاد یک کشو باو نمایند که کلا ملردم ا
باید به مردم واگذاش

(.)Komijani,2009

اهداف خصوصیسازی
خصوصیسازی به عنوا ،یک سیاس

د دهۀ  1791ونق گرف

تا دخال

دول

د اقاصاد ا با توجه به کسریهای بودجه دول ها و نیز بهرهو ی پایی و کلا ایی
پایی شرک ها ،محدود کنلد .بلا بر سلی تحقیقلا

صلو

گرفاله د تجربلهی

خصوصیسازی کشو های گوناگو ،به ای نایجه می سیم کله هملهی کشلو ها از
خصوصیسازی اهدا
کشو ها جزو اهدا

یکسانی ا دن ال نکردهاند؛ اما موا دی هساند کله د هملۀ
مشارک به حساد مینید که به رند مو د از ن،ها میپردازیم

(قن رپو :)1970 ،
دول

د اقاصاد و افزای

 )1کاه

فهالی

 )7افزای

د نمدهای دولل

و کلاه

میزا ،مشا ک

مردم د اقاصاد.

بلدهیهلای ملالی دولل

و کسلری

بودجهی دول .
 )9افزای

بهرهو ی و بازدهی بخ های تولیدی اقاصادی.

 )4توسهه بازا سرمایه کشو .
شیوه مطلوب خصوصیسازی
شیوه مللود خصوصی سازی باید بله نحلوی باشلد کله نقلاط قلو

موجلود د

882
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نمایللد و از فرصلل هللای موجللود د

خصوصللیسللازی کشللو ا تقویلل

خصوصیسازی کشو بهرهبردا ی نماید و از طرفی نقاط ضه ،و تهدیلد موجلود
ای فرنیند ،پوش

داده شوند .موفقی

برنامه خصوصلیسلازی و اجلرای کا نملد

ن ،،مرهو ،توسهه زیرساخ های نهادی و مقر اتی و ویههای جا ی بازا اسل
که از ن ،جمله میتوا ،به ا تقای سیسامهای نرمافلزا ی و سلخ افلزا ی ،ایجلاد
نهادهای تسهی کننده مهاملههای او اق بهادا از جمله سپردهگلذا ی او اق بهلادا
و تدوی قوانی و مقر ا
بو س او اق بهادا

جدید اشا ه کرد؛ به ع لا

دیگلر ،خصوصلیسلازی،

ا به توسهه زیرساخ هایی مج و میکند که برای گسارش و

توسهه بازا د د جه اول اهمی

قرا دا ند .مقر ا زدایی از اقاصاد ملی ،از طرق

مخال ،به گسارش بازا سرمایه منجر میشلود کله مهلمتلری ن ،افلزای
شرک های پذیرفاه شده د بو س اس  .ای سیاس
خاص و گاه سخ

با حذ

تهلداد

یا تسهی مقلر ا

حاکم بر شرک های دولای و تهمیم قوانی جا ی تجلا ی بلر

شرک های یاد شده ،باعث میشلود شلرک هلای بیشلاری از امکلا ،پلذیرش د
بو س برخو دا شوند (اسکند ی.)1979 ،
بازا

دول ها برای پیش رد اهدا

اقاصادی ،سیاسی و اجاماعی خود به مداخله د

وی مینو ند تا با مدیری

گردند .د کشلو های د

حال توسهه ،دول ها برای افزای

ن ،به اهدا
هرفیل

خود نا

ملدیریای و ادا ی خلود بلی

از حلد

اهامام میو زند که نهایااً منجر به عملکرد نامللود د ای حوزهها شده و کا ایی
اقاصادی ا کاه

با ملدیریای

میدهد .خصوصیسازی ایدهنل میتواند با کاه

دول  ،به ن ،اجازه دهد با اسافاده مناب مالی ،مدیریای و نیروی انسانی ماخصگ،
به وهای ،اصلی خود بپردازد (صمصامی .)1997 ،للذا خصوصلیسلازی بایلد بله
نحوی باشد که ع وه بر اناقال مالکی  ،اناقال مدیری
به اهدا

اصلی خصوصیسازی از جمله افزای

نیز صو

گیرد تلا بالوا،

کا ایی اقاصادی نا

نمد.

پیشینه تحقیق
د بر سی ملالها

تجربلی ،بله ابلله بلی خصوصلیسلازی و تلأثیرا

ماغیرهای خرد و ک  ،اقاصادی میپردازیم.

ن ،بلر
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مگینسو ،و نار )7111( 1د مقاله خود تح
ملالها

تا بازا  :بر سی

عنوا« ،از دول

تجربی خصوصیسازی» بیا ،میکنند که خصوصلیسلازی د سلی سلال

اخیر بهطو مهنادا ی از نق
ای کاه

بنگاههای دولای د بسیا ی از کشو ها کاساه اسل .

بیشار د کشو های د حال توسلهه ،طلی دهلۀ  1771خ داده اسل .

سهم بنگاههای دولای از  GDP2جهانی از  11د صد د سال  ،1797بله کمالر از 6
د صد د سال  7111سیده اس .
عمرا ،محمد )7119( 3د مقاله «خصوصیسازی ،مالکی

دولل

و عملکلرد

بانکها د مصر» ،عملکرد مالی و عملیاتی بانکهای مصری ا پلا از خصوصلی
شد ،بر سی کرد .او بله شلواهدی قلوی ،دسل

یافل

کله عملکلرد بانلکهلای

خصوصی شده به ود یافاه و سلح توسهه ماناسب بلا د صلد مالکیل
تغییر میکند .هرره مالکی

خصوصی گسارش یابد ،پیشرف

خصوصلی

نیلز بیشلار خواهلد

شد.
ال قللو داه و همکللا ا )7111( 4،د مقاللله «عملکللرد کللا ایی و ا زش بللازا
شرک های خصوصیسازی شده ا دنی :تجزیه و تحلی اثلرا

ثابل

تأثیر خصوصیسازی ا وی کا ایی عملیاتی و عملکرد شرک

بلا اسلافاده از 79

شرک

و تصلادفی»

خصوصی شده ا دنی د طول سلالهلای  7110-1777بر سلی کلرد .وی

برای ا زیابی کا ایی عملیاتی از نس
قیم

نس

گردش دا اییهای ثاب

و برای عملکلرد از

بازا سهم بر ا زش دفاری اسافاده کرد .ناایج تحقیقا

خصوصی سازی تأثیر مث

و مهنادا ی بر کا ایی عملیا

نشا ،داد کله

شرک هلای خصوصلی

شده و عملکرد ن،ها دا د.
نقاجانی مهما و نصیری اقدم ( )1976د مقالهی خود تح
بی کا ایی د خصوصیسازی با هد
که دول

عنلوا ،تهلا

تهقیب کسب د نمد به ای نایجه می سلند

برای کسب د نمد از طریق فروش شرک های دولای به بخ

خصوصی

1. Megginson, M. Netter
2. Gross domestic product
3. Omran, M.
4. Al Qudah, Ali. Mustafa.Abdullah.
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اثرگذا ی سیاس

موجب انحرا

خصوصی سازی بر اقاصاد کشو میشود و للذا

هیچگونه به ود و کا ایی د شرک های خصوصی شده ا شاهد نیسایم.
به منظو داشا دید جام و سیاس گذا یهای باث ا

و بلندمد

و د عی

حال منهل ،د خصوصی سازی جمهو ی اس می ایرا ،،مقاله حاضر با اسافاده از
وش  SWOTو نیز وش فراترکیب د پی پاسخ داد ،به ای سؤال اس

که نقلاط

قو  ،فرص  ،ضه ،و تهدید د خصوصیسازی کشو ره ملیباشلند و پلا از
مشخگ شد ،ای نقاط ،بر م نای ن،ها و با اسافاده از تجربله کشلو های ترکیله و
وسیه د خصوصی سازی که موان مشابهی با خصوصیسازی د ایرا ،داشاهانلد،
اه ردهای اساسی خصوصیسازی د جمهو ی اس می ایرا ،بیا ،و با اسلافاده از
ماتریا  QSPMاولوی بندی میشود.
روش تحقیق
د پژوه
فرص

حاضر ،سهی دا یم ع وه بلر مشلخگ نملود ،نقلاط ضله ،،قلو ،

و تهدیدهای خصوصیسازی ایرا ،،باوانیم ای نقلاط اسلاخراجی ا ملو د

ا زیابی قرا داده و اه ردهای مقابله با ن ،ا نیز بیا ،کنیم.
برای انجام ای مقصود از وش  SWOTبهره گرفاه شده اس  .ملدل تحلیللی
اه ردی  SWOTبه بر سی عوام داخلی (نقاط قو

و ضه )،و عوام خلا جی

و تهدید) میپردازد .ای نقاط بهصو

ماتریسی ملنظم و د قاللب

(نقاط فرص

عناوی مشخگ مو د ا زیابی ماخصصی حوزه قرا داده شده و وز ،دهی عوام
میگیرد که نای جه ن ،مشلخگ شلد ،اسلاراتژی اصللی سلازما ،،نهلاد یلا

صو

سیاس گذا بخ

مربوطه میباشد .برای ای کا از وش فراترکیب کمک گرفاله

شده اس  .د ای

وش ،پژوه های مشابهی که د زمینه ملو د نظلر ملا وجلود

دا د و هرکدام از زوایای مخالفی به موضوع توجه کردهاند و ناایج مافاوتی داشلاه
اس ؛ مو د بر سی قرا میگیرد و د صدد سید ،به دیدگاه منسلجمتلری د بلا ه
موضوع مو دتحقیق با اسافاده از ترکیب پژوه های مخالل ،ملیباشلد (سلیدی،
.)1979
برای تکمی فرایند سیاس گذا ی و اولوی دهی اه ردهای فرعی کله نقشله
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اه سازما ،،نهاد یا سیاس گلذا حلوزه مربوطله قلرا گیلرد؛ از ملاتریا

QSPM

اسافاده میشود .به وسیله ای ماتریا ،ماخصصی حوزه به اه ردهلای فرعلی بلر
اساس ضرایب به دس

نملده از ملاتریا  SWOTنملره جلذابی

وز،دهی و نمرهدهی بر اساس میزا ،ملابق
قو  ،ضه ،،تهدید و فرص

ملیدهنلد .ایل

هر یک از اه ردها با هریک از نقاط

انجام میشود (صادقی .)1979

نحوه نمره دهی د ماتریا ا زیابی عوام داخلی و ماتریا ا زیلابی عوامل
خا جی بهصو

جدول  1اس :
جدول  .0نحوه نمره دهی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
نم س ئ
عو ولئخرشج ئ
عو ولئی خل ئ
4ئ
ف )زئجمی ئ
قوتئجمی ئ
3ئ
ف )زئوعمو ئ
قوتئوعمو ئ
2ئ
رامیمئوعمو ئ
ضعفئوعمو ئ
1ئ
رامیمئجمی ئ
ضعفئجمی ئ

مأخذ :محاس ا

د پژوه

تحقیق

حاضر برای تشکی ماتریا  SWOTو پیدا کرد ،نقاط قو  ،فرصل ،

ضه ،و تهدید از وش فراترکیب کمک گرفاه شده اس

که به موجلب ن ،از 04

من فا سی و  19من خا جی اسافاده شده اس  .با توجه به همپوشانی مهیا های
مخال ،و مهیا های مدنظر محققلی د ابلله

مو د بر سی قرا گرفاه د مقاال

با خصوصی سازی د ایرا ،و تجربیا
ماتریا فوق برای مشخگ شد ،اهمی

خصوصیسازی کشو های ترکیه و وسیه،
هر کدام از نقلاط فلوقاللذکر د اخایلا

ماخصصی حوزه خصوصیسازی قرا گرف .
پا از مشخگ شد ،اهمی

هر کدام از نقاط قو  ،فرص  ،تهدید و ضه،

خصوصیسازی ایرا ،و مشخگ شد ،اه رد کلی که اه رد تدافهی میباشلد ،بله
ا زیابی جذابی

اه ردهای فرعی که از طریق ناایج ماتریا  SWOTبهدس

بود ،میپردازیم .برای ا زیابی جذابی

نمده

اه ردها ،ماتریا  QSPMد اخایلا افلراد

فوقالذکر قرا گرفاه و با نمرهدهی از  1تا  4بلر اسلاس تللابق هلر یلک از نقلاط
مخال ،با اه رد مو د نظر ،جذابی

اه ردهای فرعی خصوصیسازی جمهلو ی
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اس می ایرا ،مشخگ گردید.
موانع خصوصیسازی در ایران
ق لللی کللا ا بللا شناسللایی نقللاط ضلله ،و تهدیللد (موانلل )

ط للق توضللیحا

خصوصی سلازی د ایلرا ،شلروع ملی کنلیم .اگلر نگلاهی اجملالی بله تا یخ له
خصوصی سازی د ایرا ،بیندازیم ماوجه خواهیم شد کله هملوا ه ملوانهی جلدی
پی

وی خصوصی سازی کشو ما ،وجود داشاه اس  .ط ق یک دسلاهبنلدی بلر

م نای وش فراترکیب از پای

 97مقالله ،ملیتلوا ،ایل موانل

ا د پلنج گلروه

اقاصادی ،سیاسی ،حقوقی ،فرهنگی و اجاماعی قلرا داد .ملیتلوا ،گفل

ابللب

موان اقاصادی ،سیاسلی و حقلوقی از جلنا ضله ،و ابللب موانل فرهنگلی و
اجاماعی از جنا تهدید هساند.
موانع اقتصادی

موان اقاصادی از مهم تری موان پیشروی خصوصیسازی محسود میشلوند کله
از جمله ای موا د میتوا ،به موا د زیر اشا ه کرد:
 ن ود برنامه منظم و منسجم برای بر سی وض خریلدا ا ،سلهام و گلزین
ن ،ها بر پایه توا ،کا نفرینی و قابلی های مدیریای ،ملالی ،تولیلدی و صلنهای کله
باعث میشود فرایند خصوصیسازی به د سلای انجلام نشلود و املوال دولالی بله
دس

ن ،ا ندا ند و تنها به فکر سودجویی و مناف

افرادی بیفاد که توا ،مدیری

شخصی خود هساند (مرادی.)1994 ،
 تحوال

اقاصادی ،ن ود ث ا

افراد انگیزه ای برای فهالی
باال و ن ود ث ا

و امنی

د بخ

اقاصادی و نوسانا

ا زی باعث میشلود کله

خصوصی نداشاه باشند رراکه با وجود تو م

اقاصادی افراد نمیتوانند برای فهالی های تولیلدی خلود

برنامه یزی کنند و یسک تولید باال می ود.
 نداشا بازا مالی مساق برای بخ

خصوصی مانهی بسلیا جلدی بلرای

خصوصیسازی محسود میشلود رراکله بنگلاههلای خصوصلی بلرای شلروع و
هم نی ادامه حیا

خود نیاز به تأمی مالی از سلوی بانلکهلا و نهادهلای ملالی

راهبرد اساسی خصوصیسازی در ایران 882

خصوصی دا ند.
 جذد سرمایههای بخ

خصوصی د فهالی های نامولد و پربلازده باعلث

شده تا خصوصیسازی ناواند بهطو قاب م حظهای به ونق تولید کمک کند.
 وابساگی فرایندهای تولیدی بله ا ز کله موجلب دخالل

دولل

بلا اتخلاذ

سیاس های ا زی مخال ،د امو شرک های خصوصلی ملیشلود .ایل مشلک
خصوصی ناواند برای فهالیل هلای خلود بلهطلو مسلاق

باعث میشود تا بخ

برنامه یزی کند (دادجوی توکلی.)1999 ،
 وابساگی دول
نف

به نف

باعث میشود تا مناب مالی خود ا از مح فلروش

تأمی کند و ضه،ها و ناکا نمدیهای خود ا با د نمدهای نفالی بپوشلاند و

د نایجه اعاقاد به توسههی بخ

خصوصی نداشاه باشد (کاهمزاده.)1999 ،

 تهیی نحوه صحیح خصوصی سازی از نظر دو ه زملانی بسلیا مهلم اسل
رراکه باید با توجله بله شلرای اقاصلادی کله د ن ،قلرا دا یلم نحلوه صلحیح
خصوصیسازی ا اناخاد نمود اینکه خصوصیسازی بهصلو
انفجا ی بسیا مهم اس

شود یا به صو

تلد یجی انجلام

و عدم توجه به ایل مسلهله ملیتوانلد

بنگاه های خصوصلی ا پلا از واگلذا ی بله ملرز و شکسلاگی بکشلاند (دینلی
ترکمانی.)1997 ،
موانع سیاسی

 تغییر دول

و د نایجه تغییر د سیاس هایی که دولل

نسل

خصوصللی اتخللاذ مللیکنللد بلله س ل ب عللدم وجللود اساسللنامهای ثاب ل

بله بخل
د مللو د

خصوصیسازی ،مانهی جدی برای ن ،محسود میشود ررا که موجلب بلیث لاتی
بخ

خصوصی میگردد.
 ترجیح م حظا

سیاسی بر م حظا

فنی و نایجهگرایی دولل هلا باعلث

میشود که سیاس های خصوصیسلازی ا کله برخلی اوقلا
سیاسی دول

نیس

د اسلاای منلاف

به د سای پیاده نکنند (مهربانفر.)1970 ،

 اسا دادطل ی تدوی کنندگا ،قانو ،باعث میشود که قلوانی طلو ی تنظلیم
شوند که خصوصیسازی ا با رال های زیادی مواجه کنند.
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 ناکا نمدی دول

ق للی باشلد و بلر

که ملیتوانلد منشلأ تملامی مشلک

خصوصیسازی تأثیر قاب م حظهای بگذا د (فرد و.)1990 ،
موانع حقوقی

 به کا گرفا خود سازما،های پوش دهنده برای واگذا ی سهام (تفکیلک
نشد ،مدیری

شرک ها و مدیری

فرایند خصوصیسازی) .ایل شلیوه بله علل

تضادی که با منلاف ایل سلازما،هلا دا د ،ملانهی اساسلی د اه اجلرای د سل
خصوصیسازی شناخاه میشود (مرادی.)1994 ،

سیاس

 ن ود شفافی

و قاب

د واگذا یها (وجود ان

مرحله اجرایی) د حالی که میتوا ،گف
گرو فضای قابای اس

که سیاس

موفقیل

اقاصلادی-اط علاتی د

سیاسل

خصوصلیسلازی د

د ن ،اجرا میشود (مهربانفر 1970 ،و مرادی،

.)1994
 ن ود نظا

بر مراح گوناگو ،واگذا ی به ویژه پا از واگذا ی به بخ

خصوصی بلرای ململه شلد ،از ادامله یلافا فهالیل  ،حفلل اشلاغال ،افلزای
سرمایه گذا ی و د مجموع افزای

کا ایی اقاصادی .کا نامه سلازما،هلای بلز

واگذا کننده ،نشا ،دهنده ی نما و اط عاتی د با هی کا کرد اقاصادی شرک هلای
واگللذا شللده د سللالهللای پللا از واگللذا ی نیسلل  .ایلل مشللک د مللو د
واگذا یهای خا ج از بو س شد

بیشاری دا د .ن ود جام نگری د واگذا یهلا

و تمرکز ن،ها د رند سازما ،که شرک های تح
اس

پوش

ن،ها بیشار مصلاد های

.

 وجود ناهماهنگی ،ناسازگا ی و بیث اتی وشها د تهیه و تدوی قلوانی ،
نیی نامهها و دساو الهم های فرایند خصوصیسازی .برای نمونه ،تصلویب قلانو،
واگذا ی به ایثا گرا ،و کا گرا ،د سلال  ،1999بله سل ب نلاهمخوانی بلا دیگلر
قوانی و تغییر هد ها و را رود کلی اجرای سیاس
نسا ،کرد ،وند ن ،،خود به صو

خصوصیسازی ،به جلای

عاملی بازدا نده د نمد و س ب کود و کندی

فرایند خصوصیسازی شد (مرادی.)1994 ،
 تهیی نحوه صلحیح خصوصلی سلازی از نظلر شلیوه واگلذا ی ،واگلذا ی
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مالکی

خصوصی ،واگلذا ی جز لی یلا کللی

بنگاههای دولای و عمومی به بخ

بنگاه ها ،واگذا ی به اشکال مخال ،رو ،مزایده ،عرضه به عملوم از طریلق بلازا
سهام و عرضه نیروی کا بنگاهها از جمله مسا لی اس

کله ملو د بله ملو د بایلد

بر سی شود (دینی ترکمانی.)1997 ،
 تهدد و پراکندگی قوانی اجرایی و فقدا ،قانو ،منسجم که موجب شکسل
خصوصیسازی می شود .فقدا ،سیسام تأمی اجاماعی بلرای تحل
قرا داد ،کا گرا ،بخ

خصوصی از مشک

پوشل

بیمله

مهلم خصوصلیسلازی محسلود

میشود (مهربانفر.)1970 ،
 ن ود یک بانک اط عاتی برای گردنو ی اط عا

و اط ع سلانی د بلا هی

مراح گوناگو ،واگذا ی .ای مشک امکا ،کا پژوهشی دقیق و علمی د زمینله
سیاس گذا ی ا از میا ،برده اس

و ضه ،اط عاتی به عنوا ،مشکلی کلیدی د

ا زیابی جریا ،خصوصیسازی ملرح اس

(مرادی.)1994 ،

موانع فرهنگی

 ترس مدیرا ،از تغییر باعلث ملیشلود تلا بله سلم
خصوصی که از یسک بیشاری نس

به بخ

فهالیل هلایی بخل

دولای برخو دا اس

نروند.

 ن ود عزم ملی برای خصوصی سازی ا شاید باوا ،یکلی از موانل فرهنگلی
مهم دانس

که عدم توجه سانهها نظیر تلویزیو ،و وزنامهها به خصوصیسلازی

باعث فقدا ،ای عزم ملی شده اس .
 پی یدگی مسهولی

و نداشا تجربه کافی افراد باعث شده تا مدیرا ،دولالی

ناوانند به احای افرادی شایساه ا برای تصدی گری د برخی صنای اناخاد کنند
و باوانند ن ،صنای
 مقاوم

ا به بخ

خصوصی واگذا کنند (مهربانفر.)1970 ،

مدیرا ،و کا کنا ،واحلدهای مشلمول خصوصلی سلازی د برابلر

خصوصی شد ،خود یک مان محسود میشود .ای مقاوم

بیشار به دلیل علدم

ثا

اقاصادی کشو  ،یسک باال و ترس از نینده اقاصادی کشو به وجلود نملده

اس

(کاهمزاده.)1999 ،
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موانع اجتماعی

 تها

و جامهه میتواند مانهی برای خصوصلیسلازی

ا زشی میا ،دول

تلقی شود رراکه حای اگر مردم هم خصوصیسازی ا به عنوا ،یلک ا زش تلقلی
کنند ،دول

به عنوا ،ماولی ای امر خصوصیسازی ا ا زشمند نمیدانلد .عکلا
یهنللی اگللر همراهللی جامهلله بللا دول ل

ای ل موضللوع نیللز صللادق اس ل

بللرای

خصوصیسازی وجود نداشاه باشد ای مهم حاص نمیشود (فرد و.)1990 ،
 نما سازی مجریا ،بله موجلب اقنلاع افکلا عملومی مشلک بلز

بلرای

خصوصیسازی اس  .رراکه نما های مربوط به ای حلوزه بیشلار شل یه واقهیل
اس

تا خود واقهی .
 اناظا ا

خوش بینانه بیرواقهی و رشماندازهای بیرواقهی که ترسیم شدند،

منجر نشدند که واقهی

هما ،عدم موفقی

خ ندهد .واقهی

برنامههلا و خل و

مشیها و اص  44بود (مهربانفر.)1970 ،
نقاط قوت و فرصت خصوصیسازی در ایران
فرایند خصوصی سازی د ایرا ،کا نامه قاب ق ولی نداشاه اس  .با ای حال ملا د
کشو  ،قو ها و فرص هایی دا یم که ملیتلوا ،از ن،هلا بلرای به لود وضلهی
خصوصیسازی د ایرا ،اسافاده نمود .د ادامه به برخی از نقاط قلو

و فرصل

خصوصیسازی د ایرا ،اشا ه میشود:
 استفاده از ظرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار در پیادهسازی راحتترر و شرفافترر
سیاستهای خصوصیسازی در كشور:

بر اساس بر سی گزا ش هلای سلازما ،خصوصلیسلازی کشلو  ،د ا زیلابی 01
از طریق مذاکره 19 ،شرک

شرک

واگذا شده 76 ،شرک

شرک

از طریق بو س و  4شرک

از طریق فرابلو س9 ،

نیز از طریلق مزایلده واگلذا شلده اسل  .د

مجموع ا زیابی ای شرک ها پا از واگذا ی ،نشا،دهنده ای واقهی
بر اساس شاخگهای سودسازی ،نس

اسل

کله

های بدهی ،بهرهو ی ،اشلاغال ،توسلهه و

سرمایه شرک هایی که د فرابو س و بو س واگذا شدهاند؛ عملکلرد بهالری د

راهبرد اساسی خصوصیسازی در ایران 882

مقاب شرک هایی که از طریق مزایده و مذاکره واگذا شلدهانلد ،دا نلد (گلزا ش
سازما ،خصوصیسازی.)1976 ،
 بررسی راهبردهای كشورهای موفق در خصوصیسازی بخشهای مختلف:

د کشو های ا وپای شرقی ،خصوصیسازی با هلد

گلذ از اقاصلاد مامرکلز و

دساو ی به اقاصاد نزاد انجام میشود .د ای کشو ها ،خصوصلیسلازی د گلرو
تحوال

ساخاا ی گسارده از ابهاد حقوقی و سیاسی اس  .به عنوا ،مثال میتلوا،

بلله عملکللرد و نقللاط قللو

خصوصللیسللازی کشللو وسللیه د ابهللاد مخاللل،

خصوصی سازی ازجمله اسافاده از هرفی هلای سلرمایهگلذا یهلای خلا جی د
واگذا ی شرک های مخال ،به بخ
تجربیا

خصوصی اشا ه کرد .برای اسافاده بیشار از

کشو های موفق د امر خصوص سازی اسافاده از هرفی های پژوهشلی

نیروهای جوا ،و نخ ه کشو میتواند بسیا اهگشا باشد (مرادی.)1994 ،
 افزایش آگاهی نسبی شهروندان از خصوصیسازی شركتهای مختلف و حمایت عموم
جامعه و جامعه نخبگانی از سیاستهای خصوصیسازی:

بهوسیله ت لیغا

وزافزو ،سانههلای داخللی د خصوصلیسلازی شلرک هلای

دولای و نیز برخو دا ی از شفافی های قاب ق ول د وضهی
شرک هلا و مشلخگ کلرد ،وضلهی

صو

هلای ملالی

کللی و جز لی شلرک هلا ملیتلوا ،املر

خصوصیسازی شرک های دولای ا سرع

بخشید.

 به كرارگیری نیروهرای آشرنا برا صرنایع مختلرف و وقرعیت دقیرق شرركتهرای
خصوصیسازی در مزایدهها و مذاكرات خصوصیسازی:

برای به ود عملکرد شرک

خصوصیسازی شده پا از واگذا ی ،بایسلای ق ل از

واگذا ی شرک  ،ای اص

ا مهم شمرد تا از واگذا ی شلرک هلای زیلا ،ده یلا

بیرکا ا به هما ،مدیرا ،ق للی یلا واسللههلای ملدیرا ،ق للی و نیلز از واگلذا ی
شرک های دولای به سایر بخ هلا و نهادهلایی کله از کا نامله و عملکلرد ملالی
شفا

و دا ایی های واقهی کافی برخو دا نمیباشند؛ پرهیز کرد که ای امر بلا بله

822

راهبرد اقتصادی ♦ سال  ♦ 01شماره  ♦ 2تابستان 0٠11

خصوصلیسلازی

کا گیری نیروهای ماههد و ماخصگ د مزایده هلا و ملذاکرا
انجام میپذیرد (کاهمزاده.)1996 ،
 بهبود عملکرد دیپلماسی اقتصادی:

دیپلماسی اقاصلادی و به لود وابل بلا سلایر کشلو ها

یکی از زمینه های افزای

بخصوص همسایگا ،د مشا ک

داد ،پروژههای دولای اس

توانایی بهرهبردا ی از ن،ها ا د مد

زما ،کماری ندا د .از جمله ای پلروژههلا

میتوا ،به پروژههای صنای باالدسای نفل
سودنو ی مناس ی د صو

که دول

به تنهایی

و گلاز اشلا ه کلرد کله ملیتواننلد از

بهرهبردا ی برای کشو برخو دا باشند .بلرای ایل

امر با اسافاده از دیپلماسی اقاصادی میتوا ،از سرمایهگذا یهای خا جی اسلافاده
کرد و با خصوصیسازی بخ هایی از ای پروژهها با د صدهای اقاصادی به نفل
کشو ای صنای

ا ونق بخشید (نهمای.)1994 ،

 تأسیس و توسعه واحدهای مشاوره سرمایهگذاری با تمركز بر سهامداری در بورس:

از اههای مهم مشا ک
مردم نس

داد ،مردم د اقاصاد کشلو و افلزای

مسلهولی پلذیری

به اقاصاد و تولید کشو  ،امر سرمایهگذا ی مرم د شرک هلای فهلال

اقاصادی کشو میباشد کله سله تلری

اه ممکل از طریلق سلرمایه گلذا ی د

شرک های مولد و سودده د بو س و فرابو س میباشد .برای ایل کلا نیلاز بله
واحدهای مشاو ه سرمایهگذا ی میباشد تا هم سرمایه ا به سم

واحدهای مولد

و سودده و فهال اقاصادی کشو بکشاند و هم موجب حفل سرمایه ملردم بهل وه
سود حاص از سهامدا ی بیانجامد .از دیگر نثا مهم ایل پدیلده ،مقلومتلر کلرد،
بازا ثانویه برای بازا اولیه اس

تا اه خصوصیسازی شرک هلا از طریلق بلازا

سرمایه نسا،تر شود (ضش تی موالیی.)6831 ،
اجرای مدل
به منظو ا ا ه اه رد برای خصوصیسازی د ایرا ،به سراغ مدل  SWOTمی ویم
تا مهم تری

اه ردها ا شناسایی کرده و سلپا ن،هلا ا توسل ملاتریا

QSPM

ابلله بلا ملدل

SWOT

ا زیابی میکنیم .هما ،طو که د

وش تحقیلق مقالله د

راهبرد اساسی خصوصیسازی در ایران 821

توضیح داده شد؛ ابادا باید ماتریا ا زیابی عوام داخلی (نقاط قو
ماتریا ا زیابی عوام خا جی (نقاط فرص

و ضله )،و

و تهدید) ا شناسایی کنیم و پا از

ن ،اه ردهای مو د نظر ا یافاه و بر اساس ماتریا  QSPMن،ها ا اولوی بنلدی
نماییم.
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
بر اساس وش فراترکیب و از پای

و  16نقلله

 97مقاله د مجموع  9نقله قو

ضه ،برای خصوصی سازی د ایرا ،شناسایی شد .اینک بر م نلای نقلاط قلو

و

ضه ،شناسایی شده ماتریا ا زیابی عوام داخلی( )1بهدس نمده اس  .بر اساس
ضرایب و محاس ه نمرا
مهمتری نقاط قو

که از حاص ضرد ضریب د ت ه بهدس نملده اسل ،

خصوصی د ایرا ،ع ا

اند از :هرفی

بلازا سلرمایه بلرای

اجرای بهار و شفا تر سیاس های خصوصیسازی و نیروی کلا جلوا ،،نخ له و
نشنا با صنای مخال ،به منظو ا تقلا خصوصلیسلازی د بخل هلای مخالل.،
هم نی ابلب نقاط ضه ،ذکر شده د ماتریا مهم شناسایی شدهاند.

شییف
1ئ
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جدول  .2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی خصوصیسازی در ایران ()IFE
ض یب ئ
نلرطئقوتئخصو) ئ رتیئیشئ ی ئ
دفرفر ئ یر زئهریئخصو) ئ رتی
ظ فیزئبرت شئ وریسئب یئ ج یئبات ئوئ ئ
4
 0/137931ئ
نی ویئارشئجو جئنخبسئوئ د رئبرئ) ریعئوختلفئبسئو ظوشئ شرلرءئ طحئ
4
 0/137931ئ
خصو) ئ رتیئااوش
ظ فیزئش رنسئ یئبرالئب یئ فز یشئ گره ئنسب ئدا ونم ئ تئخصو) ئ رتیئ
3
 0/103448ئ
یشئبخشئهریئوختلف
جمعئالئنلرطئقوت
11
 0/37931ئ
نلرطئضعفئخصو) ئ رتیئیشئ ی
ئ
نبویئب نروسئو ظمئوئو سامئب یئب ش ئوضعئخ یم ش ئ ار(ئوئگزی شئ ئهرئ
1
 0/034483ئ
ب ئپریسئرو ئارش ف ی ئوئقربلیزئهریئومی یت جئور جئرو یمیئوئ) عت
نم دت ئبرت شئور ئوستللئب یئبخشئخصو) ئوئضعفئ ج ی ئ
1
 0/034483ئ
جذبئ وریئسهریئبخشئخصو) ئیشئفعر یزئهریئنروو مئوئپ برتیس
1
 0/034483ئ
عم(ئروجسئبسئرعیی ئنجوسئ)جیحئخصو) ئ رتیئ تئنظ ئیوشسئتورن ئنرمشیا ئ
2
 0/068966ئ
یرئ نفارشی
ر جیحئوالحظرتئ یر ئب ئوالحظرتئف ئوئنتیاسئگ ی
1
 0/034483ئ
تبم یطلب ئرموی ئا مگر ئقرنو
1
 0/034483ئ
نرارش ومیئیو ز
1
 0/034483ئ
پودشیه مسئب یئو گذ شیئ ار(
ئ
بسئارشئگ فت ئخویئ رتور ئهریئ
1
 0/034483ئ
نبویئدفرفیزئوئشقربزئیشئو گذ شیئهر
1
 0/034483ئ

شربس ئ

نم س ئ
0/551724
0/551724
0/310345
1/413793

0/034483
0/034483
0/034483
0/137931
0/034483
0/034483
0/034483
0/034483
0/034483

828
10
11
12
13
14
15
16

راهبرد اقتصادی ♦ سال  ♦ 01شماره  ♦ 2تابستان 0٠11
نبویئنظرشتئب ئو حلئگونرگو ئو گذ شیئبسئویژسئپسئ تئو گذ شیئبسئبخشئ
خصو)
جروعن یئیشئو گذ شیئهرئوئرم ازئ ئهرئیشئچ مئ رتور ئاسئد ازئهریئ
نبویئ ئ
رجزئپودشئ ئهرئبیات ئوصریشسئ یئ ز
وجویئنرهمره جئنر رتگرشیئوئب ئثبرر ئشوشئهرئیشئرایسئوئرموی ئقو نی جئ
یی ئنروسئهرئوئی توش عملئهریئف ی مئخصو) ئ رتی
عم(ئروجسئبسئرعیی ئنجوسئ)جیحئخصو) ئ رتیئ تئنظ ئدیوسئو گذ شیئنال ئیرئ
جزئ 
فلم ئ یستمئرأوی ئ جتمرع ئب یئرجزئپودشئبیمسئق شئی ی ئارشگ ئ
بخشئخصو)
رعمیئوئپ ا مگ ئقو نی ئ ج ی ئوئفلم ئقرنو ئو سام
طال،ش رن ئیشبرشسئیئ
نبویئیمئبرنمئ طالعرر ئب یئگ ی وشیئ طالعرتئوئ ئ
و حلئگونرگو ئو گذ شی
جمعئالئنلرطئضعف
جمعئالئنلرطئقوتئوئضعف

مأخذ :محاس ا

 0/034483ئ

1

0/034483

 0/034483ئ

1

0/034483

 0/034483ئ

1

0/034483

 0/034483ئ

1

0/034483

 0/034483ئ

1

0/034483

 0/034483ئ

1

0/034483

 0/068966ئ

2

0/137931

 0/62069ئ
1ئ

18

0/758621

29

2/172414

تحقیق

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
بر اساس وش فراترکیب و از پای
فرص

و  17تهدید بله دسل
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نملد .بلر هملی اسلاس ملاتریا ا زیلابی عوامل

()2

خا جی شناسایی شده اس  .بر م نای ضرایب و محاس ه نمرا
مهمتری فرص های خصوصیسازی د ایلرا ،ع لا

از ای ملاتریا

انلد از :اسلافاده از نیلروی

جوا ،و نخ ه به منظو انجام فهالی های پژوهشلی د زمینله خصوصلیسلازی و
همرنی بر سی اه ردهای کشو های موفق د خصوصلیسلازی د بخل هلای
مخال ،به منظو پیادهسازی د کشو و صح
شرک های دولای بر اساس دان
توجه به هرفی

سنجی اعا ا افراد برای واگلذا ی

و تواناییهلای ن،هلا د صلنه

باالی کشو د زمینله نیلروی کلا جلوا ،،خل ق و باتجربله د

صنای مخال .،هم نلی بسلیا ی از تهدیلدهای بله دسل
شدهاند.

ملو د نظلر بلا

نملده مهلم شناسلایی

راهبرد اساسی خصوصیسازی در ایران 822
شییف
1ئ
2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جدول  .3ماتریس ارزیابی عوامل خارجی خصوصیسازی در ایران ()EEF
شربس ئ
ض یب ئ
ف )زئهریئخصو) ئ رتیئیشئ ی ئ
تفریسئ تئظ فیزئییپلمر ئ قتصرییئوئووقعیزئو طلسئ یئااوشئب یئ
3
 0/096774ئ
جذبئ وریسئخرشج ئبسئو ظوشئ شرلرءئبخشئخصو)
زهریئپژوها ئیشئ
تفریسئ تئنی ویئجو ئوئنخبسئبسئو ظوشئ نار(ئفعر ی ئ
توی سئخصو) ئ رتیئوئهمئچ ی ئب ش ئش هب یهریئااوشهریئووفقئیشئ
4
 0/129032ئ
خصو) ئ رتیئیشئبخشئهریئوختلفئبسئو ظوشئپیریسئ رتیئیشئااوش
)جزئ ا ئ عتبرشئ ف یئب یئو گذ شیئد ازئهریئیو ت ئب ئ رسئی نشئ
4
وئرو نری ئهریئ ئهرئ یشئ) عزئووشیئنظ ئبرئروجسئبسئظ فیزئبرالیئااوشئیشئ  0/129032ئ
توی سئنی ویئارشئجو جئخالائوئبررا بسئیشئ) ریعئوختلف
رأ یسئ وئرو عسئو حمهریئواروشسئنجوسئ اروم شیئیشئبوشسئبرئروجسئبسئ
3
شتشئذ ر ئد ازئهرئ بسئو ظوشئبابویئولو(ئبوی ئبرت شئثرنویسئب یئبرت شئ و یسئ  0/096774ئ
وئ یاریئدفرفیزئوئ ن یزسئ وی وشیئبیات ئب یئبخشئخصو)
جمعئالئف )زئهر
14
 0/451613ئ
رامیمهریئخصو) ئ رتیئیشئ ی
ئ
رجوالتئ قتصرییجئنبویئثبرتئ قتصرییئوئنو رنرتئ شتی
1
 0/032258ئ
و بست ئف ی مهریئرو یمیئبسئ شتئاسئووجبئیخر زئیو زئبرئ رخرذئ
1
 0/032258ئ
یر زئهریئ شتیئوختلفئیشئ ووشئد ازئهریئخصو) ئو ئدوی
و بست ئیو زئبسئنفزئوئعم(ئ عتلریئارف ئبسئرو عسئبخشئخصو)
1
 0/032258ئ
رغیی ئیو زئوئیشئنتیاسئرغیی ئ یر زئهر
1
 0/032258ئ
ر سئومی ئ تئرغیی
2
 0/064516ئ
نبویئعز(ئول
2
 0/064516ئ
پیچیمگ ئوساو یزئارشا ر ئوئارشو م ئوئنم دت ئرا بسئارف
2
 0/064516ئ
ولرووزئومی ئوئارشا ر ئو حمهریئواموشئخصو) ئ رتی
1
 0/032258ئ
رعرشضئ شتد ئویر ئیو زئوئجروعس
1
 0/032258ئ
عم(ئهم ه ئجروعس
2
 0/064516ئ
ورش رتیئوا یر
ئ
1
 0/032258ئ
قع
و
رنسئغی
بی
تئخوش
ئ
نتظرش
2
 0/064516ئ
جمعئالئرامیمهر
17
 0/548387ئ
جمعئالئف )زئهرئوئرامیمهر
31
1ئ

مأخذ :محاس ا

نم س ئ
0/290323

0/516129

0/516129

0/290323
1/612903
0/032258
0/032258
0/032258
0/032258
0/129032
0/129032
0/129032
0/032258
0/032258
0/129032
0/032258
0/129032
0/870968
2/483871

تحقیق

ماتریس SWOT

د ماتریا  SWOTمحو افقی نشا،دهنده نقاط قو

و ضه( ،ملاتریا ا زیلابی

عوام داخلی) و محو عملودی نشلا ،دهنلده نقلاط فرصل
ا زیابی عوام خا جی) اس  .پا از بله دسل

و تهدیلد (ملاتریا

نو د ،ملاتریا ا زیلابی عوامل

داخلی و خلا جی خصوصلیسلازی د ایلرا ،،اینلک بله سلراغ ملاتریا
می ویم .هما ،طو که مشاهده کردیم بر م نای جمل کل نقلاط قلو

SWOT

و ضله،

حاص از ماتریا ا زیابی عوام داخلی خصوصیسلازی د ایلرا )2/172414( ،و
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جمل کل فرصل هللا و تهدیلدها حاصل از مللاتریا ا زیلابی عوامل خللا جی
خصوصیسازی د ایرا ،)2/483871( ،اه رد تلدافهی بلرای خصوصلیسلازی د
ایرا ،بر م نای ضه،ها و تهدیدها اناخاد میشود.
4
 2.2ئ
 2.42ئ
ئ
ئ
1

ش هب یئرارجم

()3

7.19 7.0
ئ

1
ش هب یئوجرفظسئارش نس ئ

ش هب یئرم فع ئ

ش هب یئشقربت ئ

مأخذ :محاس ا

تحقیق

حال به منظو ا ا ه اه رد تدافهی فرعی برای خصوصیسازی د ایلرا ،بله سلراغ
تجربه کشو های ترکیه و وسیه می ویلم .ترکیله و وسلیه از جملله کشلو های
موفللق د حللوزه خصوصللیسللازی مللیباشللند کلله بللا برخللی موان ل مشللابه بللا
خصوصیسازی ایرا ،مواجه بودهاند .ما د ای بخ

سهی میکنیم نقلاط مشلارک

ضه ،و تهدید خصوصی سازی د ایرا ،ا با ای کشو ها پیدا کنیم و بلا اسلافاده
از تجربه ن ،ها برای ف ای نقاط ضه ،و تهدیلد ،اه ردهلایی تلدافهی ا بلرای
خصوصیسازی د ایرا ،ا ا ه دهیم.
تجربه سایر كشورها در خصوصیسازی
خصوصیسازی در تركیه

پا از ژانویه سال  ،1791کشو ترکیه به ت مشاهده اقاصاد جهانی و حرکل
سوی لی رالیسم اقاصلادی و کلاه
اقاصادی خود ا شروع کرد و اهدا
افزای

بله

تصلدیگلری دولل  ،سیاسل گلذا ی کل ،
پوش

خسا

هلای شلرک هلای دولالی،

کا ایی ای شرک ها و نیز تأمی مالی ای شرک ها ا دن ال نمود (

Gonca

.)Gungor,2009
کشو ترکیه پا از تصویب سیاس گذا ی ک  ،خصوصلیسلازی و تنظلیم
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دو ههای پنجساله وند خصوصیسازی  7799شرک

و

دولای ا کلیلد زده اسل

نیز تا پایا ،سال  4146 ،7119قانو ،مشخگ د سیاس گذا ی خصوصلیسلازی
نوشاه شده اس

و تا پایا ،سال  7119توانساه به ا زش دال ی  91.7میلیلا د دال

از خصوصیسازی شرک های دولای ،د نمدزایی برای دول

داشلاه اسل

(

T.R,

.)Ministry of Treasury and Finance,2018
اما اقداما

مهمی وجود دا د که موجلب موفقیل

ترکیه د طول زما ،شده اس

خصوصلیسلازی کشلو

و میتواند د خصوصیسازی کشلو ایلرا ،ملو د

اسللافاده قللرا گیللرد .د اداملله بلله بر سللی برخللی از ایلل اقللداما

مللؤثر د

خصوصیسازی میپردازیم.
 ن ود برنامه یزی زمانی مشخگ و دقیق برای خصوصیسازی شرک هلا یلا
بخ های مشخگ اقاصادی از جمله مشلک تی بلود کله د دهله  7111ملی دی
وی ترکیله بلوده اسل ؛ بلرای فل ایل مشلک پلا از تشلکی سلازما،

پی

خصوصی سازی ،برنامهها و سیاس های خصوصی سازی برای دو ههای رها ساله
تدوی شد؛ ای الگوها د پنج بخل

اسلاراتژیهلای کللی ،وضلهی

موجلود د

بخ های دولای و زیرساخ های موجود د ای بخل هلا ،رشلمانلداز نینلده و
وهایفی که باید صو

گیرد ،اهدا

همکا ی های بی المللی و نظا
اس

و برناملههلا و عملکلرد سلازما ،بله هملراه

و ا زیابی ونلد خصوصلیسلازی تنظلیم شلده

(.)Coşkun Can Aktan,2010 & Cagrı Ozcan İsmail,2018
 مشک عدم توسههیافاگی بازا سرمایه به مهنای علدم توانلایی ن ،د فلروش

سهامهای مناشرشده جدید از مشک

دیگر خصوصیسازی از طریق بازا سلرمایه

د ترکیه بود که موجب عدم تهادل د عرضه و تقاضلای بلازا شلده و علدم ث لا
اقاصادی ا به دن ال داش ؛ بدی صو

که با عرضه سهامهلای جدیلد و بلز

د

بازا  ،مناب نقدینگی از دسارس سایر شرک ها خا ج شد و خصوصیسلازی اثلرا
منفی بر بازا سرمایه گذاش  .دو اهکا موجود که برای ح ایل مشلک اسلافاده
شد ع ا

انلد از :فلروش تلد یجی سلهام مناشرشلده شلرک

و عرضله سلهام بله

بازا های سرمایه خا جی (.)Mathur Ike Marcelin Isaac,2015 & Ozer Ertuna,1998

راهبرد اقتصادی ♦ سال  ♦ 01شماره  ♦ 2تابستان 0٠11

822

 از جمله نثا و ت ها

خصوصیسازی بیکا ی کوتاه مدتی اس

خصوصی سازی بنگاهها صو
اقاصادی افزای

میگیرد؛ و از ننجایی که هد

سود بنگاه و افرای

که د پلی

عملده بنگلاههلای

بهرهو ی نیروی کا ملیباشلد؛ للذا پلا از

خصوصیسازی شرک ها شاهد تهدی نیروهای اقاصلادی بسلیا ی از بنگلاههلا و
شرک ها شدیم که برای کاسا از شیب افزای
دساو ی و سخ گیرانهای از افزای

بیکا ی تا حدودی جلوگیری شلد؛ از جملله

ای قوانی میتوا ،بله تهلدی د ملد
بهصو

قرا دادهلای شلرک هلا اشلا ه کلرد کله

 9الی  0ساله بساه میشد .ونیز شرک

بایسای برام

نلرخ بیکلا ی ،بلا اتخلاذ قلوانی

تهلدی نیلروی کلا ،

د صو

کافی به نیروی کا ی تهدی شده بپردازد و بیمه بیکا ی نیز افزای

یابد (.)Ebru Oztum tumer,2004
خصوصیسازی در روسیه

تجربه خصوصیسازی کشو وسیه (دهه  1771ملی دی) بله عنلوا ،یلک تجربله
شکس

د اجلرای سیاسل هلای خصوصلیسلازی د بلی باللب پژوهشلگرا،

اقاصادی جا ،باز کرده اس  .پا از فروپاشی شو وی ،با توجه به کمونیسای بود،
سیسام اقاصادی ق لی ،حرک
تصدیگری دول

بله سلم

د اقاصاد بهصو

اقاصلاد لی رالیسلای و کلاه
جدی نباز شد که از ملزوما

قلد

و

اساسی ایل

تغییر اجرای سیاس های خصوصیسازی د کشو بود.
بر اساس گزا ش نژانلا فلد ال از سلال  1777تلا  ،1776بلی
شرک های دولای بله تهلداد  119911شلرک
میبایس
کشو

از نیملی از

کله  06/%9از کل واحلدهایی کله

خصوصیسازی شوند ،فروخاه شلد .د واقل عملده خصوصلیسلازی
وسیه بهصو

ان وه و د ای فاصله زملانی کوتلاه خ داد از طرفلی ،کل

د نمدهای ناشی از خصوصیسازی طی سالهای  1777تا  ،1776تنها بی  %19تلا
 %16از د نمدهای بودجله فلد ال ا بله خلود اخاصاصلی داد( .نهمالی ز گلرا،،
)1994؛ اما با شروع قر 71 ،می دی وند خصوصیسازی د

وسلیه کلم نل

و

کندتر شده اس .
بر سی خصوصیسلازی وسلیه از ننجلایی اهمیل

ملییابلد کله برخلی از
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مشک

بالقوه د مو د خصوصیسلازی ایلرا ،نیلز

تجربه شده وسیه بهصو

مشاهده میشود که میتوا ،با اسافاده از تجربیا
از اهکا های تجربه شده حل ایل مشلک
مشک

ای کشو  ،ن،هلا ا شناسلایی و
اسلافاده نملود .د ادامله بله ایل

و اهکا های اسافاده شده یا موجود میپردازیم.
از جمله مشک

مهم د وند خصوصلیسلازی وسلیه ،خصوصلیسلازی

ک  ،و ان وه شرک های دولای بهصو

سری و یکجان ه بدو ،توجه به ساخاا

صنای و ویژگیهای ن ،صنای و شرک ها بوده اسل
افزای

کسری های شدید دول

کله دلیل اصللی ایل املر

د پی تأمی بودجه شرک های دولای بود .بلرای

ح ای موضوع وسیه د دهه  7111می دی سیاس های وا،سازی و تلد یجی
خصوصیسازی ا ماناسب با ساخاا و ویژگیهای صنای دولالی و اولویل هلای
کشو د پی

گرف

که نایجه ن ،افزای

شرک های ماهدد و کورک شد (

بلی الملللی کشلو و افلزای

تجلا

Andrei Shleifer,1194, Dower Paul Castaneda,

.)Markevich Andrei,2014& Goridko Nina, Robert Nizhegorodtsev,2014
 عدم توسهه بازا سلرمایه از جملله مشلک
وسیه بود و با توجه به نیاز جامهله بلرای افلزای

عملده خصوصلیسلازی د
نزادیهلای اقاصلادی د دهله

 1771اقدام به عرضه سهام شرک های دولای بهصو

کوپ به مردم و کلا گرا،

ای شرک ها نمودند که د صدی از ای او اق کوپنی بهصو

ایگا ،و د صدی

از ن،ها با تخفی ،بی مردم مناشر میشد؛ اما با توجه به عدم نشنایی مردم با بلازا
سرمایه و عدم نگاهی از ا زش سهام که دول  ،پایی تلر از ا زش ذاتلی ن،هلا بله
فروش سانده بود ،به فروش ا زا ،سهام خود پرداخاند .د سال  7111می دی بلا
توجه به دو شد ،از فروپاشی شو وی و افزای

تد یجی نزادیهای اقاصلادی و

نگاهی مردم ،سهام شرک های دولای از جمله شرک های صلنای گلازی د بلازا
سرمایه داخلی و د بازا سرمایه بی المللی ،مناشر شد (.)Judith McKinney,2020
 ازجمله مشک

مهم خصوصی سازی دهه  1771ملی دی وسلیه ،ههلو

الیگا شیها به عنوا ،انحصا گرا ،جدید شرک های دولای بلود .بلرای حل ایل
مشک میبایس

قوانینی که د وند خصوصیسازی تصویب ملیشلد؛ از قلد
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اجرای باالیی برخو دا می بلود .ایل مشلک از طریلق اتخلاذ شلفافی

د

ونلد

شرک های خصوصیسازی شده دن ال شد و با اع  ،عمومی زما،هلای برگلزا ی
مزایده شرک های عمومی و نیز عرضله سلهام شلرک هلای دولالی د بازا هلای
سرمایه داخلی و خا جی ادامه یاف
دولای بودند؛ میبایس
قاب

و افلرادی کله خواسلاا سلهام شلرک هلای

مو د تا ید کمیسیو ،شو ای خصوصلیسلازی بلوده و بله

با سایری د مکا ،و زمانی مشخگ ملیپرداخانلد (

Elena Medova,2006,

.)Christopher Monday,2017 & Fidrmuc jarko Lidwina Gundackerae,2017
راهبردهای تدافعی فرعی برای خصوصیسازی در ایران

حال با توجه به تجربه کشو های ترکیه و وسیه د برخلو د بلا موانل مشلابه بلا
خصوصیسازی ایرا ،،بر م نای اه رد تدافهی (بر اساس ضه،هلا و تهدیلدها) 6
اه رد تدافهی فرعی برای خصوصیسازی د ایرا ،شناسلایی شلد کله د جلدول
شما ه  4قاب مشاهده اس .
 .2توسعه بازار سرمایه و خصوصی سازی كامل در مقابل خصوصری سرازی نراقص بررای
جلوگیری از مشکالت مدیریتی:

با توسهه بازا سرمایه و اجرای خصوصی سازی به وسیله ای بلازا  ،بلا توجله بله
قوانی سازما ،بو س او اق بهادا م نی بلر اینکله شلرک هلای پذیرفاله شلده د
بو س و فرابو س ملزم به ا ا ه گزا شهلای ماهانله از عملکلرد شلرک
شفافی

و قاب

هم نی نظا

بسیا باالتر ملی ود ،فراینلد نظلا

هسلاند؛

بلر عملکلرد شلرک هلا و

بر فرایند خصوصی سازی و جذد سلرمایه بخل

خصوصلی بله

فهالی های نامولد که از جمله ضه،های ما د اجرای خصوصیسازی میباشد تا
حدی مرتف میشود .هم نی می توانیم از نقلله قلو
سرمایه با هرفی
از فرص

خلود یهنلی وجلود بلازا

باال د زمینه خصوصیسازی اسافاده بسیا بهاری انجام دهلیم و

تأسیا و توسهه واحدهای مشاو ه نحوه سهامدا ی د بو س با توجله

به ا زش ذاتی شرک ها به منظو به ود مقوم بود ،بازا ثانویه برای بلازا اولیله و
ایجاد شفافی

و انگیزه سودنو ی بیشار برای بخ

خصوصی اسافاده کنیم .دول
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از طریق واگذا ی سهام شرک های خود د بازا سرمایه به بخل
عنوا ،یک من د نمدی میتواند کسری بودجه خود ا کلاه
بودجه خود به نف

خصوصلی بله
دهلد و وابسلاگی

ا که س ب علدم اعاقلاد کلافی بله توسلهه بخل

میشود و یک تهدید به حساد مینید ا برطر

خصوصلی

کند.

 .1تنظیم اساسنامه جامع در اجرای خصوصیسازی ،تعیین برنامهها و اهداف مشرخص و
ایجاد روند باثبات در اجرای خصوصیسازی:

با اجرای ای

اه رد می تلوا ،د

اسلاای اجلرای سیاسل هلای بلندملد

بلرای

خصوصی سازی گامی مؤثری برداش ؛ زیرا با تنظیم یک اساسنامه جام ملیتلوا،
اهدا

و برنامههای خصوصیسازی کشو
و بلندمد

ق ی کوتاهمد  ،میا ،مد

ا بلرای دو ههلای زملانی مخالل ،از

تنظیم نمود .یکی از مهمتری نثا ای سلند

میتواند بل ه بر ضه،هایی از جمله :وجود ناهملاهنگی ،ناسلازگا ی و بلیث لاتی
وشها د تهیه و تدوی نیی نامهها و دساو الهم های فرایند خصوصیسلازی و
تهدد و پراکندگی قوانی و ن ود قانو ،منسجم برای خصوصیسازی باشد .هم نی
یکی از مهمتری تهدیدهای بخ
سیاس ها د ق ال بخ
ای تهدید ا برطر

خصوصی ایل اسل

کله بلا تغییلر دولل هلا،

خصوصی تغییر میکند؛ با تنظیم ای اساسلنامه ملیتلوا،
نمود .اسافاده از هرفی

جوانا ،نخ ه و مساهد برای تنظلیم و

اجرای ای اساسنامه نیز میتواند ما ا برای اسافاده از نقاط قلو

و فرصل

خلود

د زمینه خصوصیسازی یا ی دهد.
 .3نظارت دقیق نهادهای نظارتی بر جلسات و روند اجرای خصوصیسازی و هرمچنرین
بررسی سابقه افراد متصدی خصوصیسازی:

اه رد از جمله مهمتری

اه ردهای فرایند خصوصیسازی د ایرا ،محسود

ای

میشود؛ زیرا با تشدید نظا

بر فرایند خصوصلیسلازی و بر سلی سلابقه افلراد

ماصدی بخ
سرمایه بخ

خصوصی میتوا ،ضله،هلایی از جملله ن لود شلفافی
خصوصی به بخ های نامولد اقاصاد ا کاه

و جلذد

داد و از تهدیلدهایی

از جمله نما سازی مجریلا ،جللوگیری کلرد .هم نلی ملیتلوانیم از قلو هلا و
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فرص های خود د ای زمینه مانند وجود هرفی

جوانا ،باتجربه ،خ ق و نشنا با

صنای مخال ،بهرهمند شویم و شرک ها ا واقهاً به فردی ماخصگ و اه ف د
ن ،صنه

خاص واگذا کنیم.

 .0تعریف هنجارهای قانونی جامع و قابل اجرا برای خصوصیسازی بخشهرای مختلرف
اقتصادی:

ای

اه رد به تنظیم قلوانی جز لی و خلاص بلرای خصوصلیسلازی هلر بخل

اقاصادی ماناسب با شرای ن ،صنه

اشا ه دا د .با اجرای ای

اه لرد ملیتلوانیم

نقاط ضه ،خلود از جملله تهلدد و پراکنلدگی قلوانی و اسلا دادطل ی تصلویب
کنندگا ،قانو ،ا برطر

کنیم .هم نی میتوانیم به واسله تنظیم قوانی مشلخگ

از ترس مدیرا ،برای تغییر که یک تهدید محسود میشلود بکلاهیم و از هرفیل
جوا ،نخ ه و فهال به عنوا ،یک نقله قو

بهره ب ریم.

 .0معرفی برنامه ها و اهداف خصوصی سازی به عموم مردم توسط رسانهها قبل از اجرای
خصوصیسازی:

ای

اه رد د کشو ما بسیا مغفول اس  .با اجرای ن ،میتوانیم شلفافی

ا بلاال

برده و عزم ملی و همراهی جامهه برای خصوصیسازی ا ا تقا دهلیم و بله ایل
وسیله نقاط ضه ،و تهدید خصوصیسازی د کشو ا پوش

دهیم.

 .0تغییر رویکرد دولت از نگاه صرفاً سیاسی به خصوصیسازی و اجرای صحیح آن با نگاه
بلندمدت با افزایش سرمایهگذاریهای جدید:

ای

اه رد از اولوی

دا تری

اه ردهای خصوصیسازی اسل ؛ زیلرا دولل

بله

عنوا ،مهمتری ماولی خصوصیسازی محسود میشود و تا هنگلامی کله نگلاه و
ویکرد دول

به سیاس های خصوصیسازی تغییر نکنلد ،سلخ گفلا از سلایر

اه ردهللا ،بللی مهنللا مللیباشللد .از جمللله مهللمتللری ضلله،هللای مللا د فراینللد
خصوصیسازی ترجیح م حظا

سیاسی بر م حظا

فنی و نایجه گرایی اسل ؛

به ای مهنا که مسهولی دولای تنها برای محکم کرد ،جایگاه و ایجاد انل

بلرای
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خود ،خصوصیسازی ا اجرا میکنند و با ای کا س ب اناقال شرک های دولالی
به افرادی ناالیق و کمتجربه میگردند و فهالی های بخ
سم

بخ های نامولد اقاصاد هدای

دو ه رندساله و کوتاهمد

مسهولی

خصوصیسلازی ا بله

میکنند .هم نی افق نگلاه دولل هلا تنهلا
خود ا شام ملیشلود و برنامله بلندملدتی

برای اجرای خصوصیسازی د ن،ها دیده نمیشود .ای مسهله موجب میشود تلا
با تغییر دول ها ،سیاس ها نس
بی ث اتی نس

به ای بخ

خصوصیسازی ماننلد هرفیل

بله بخل

خصوصلی نیلز تغییلر کنلد و ونلد

شک گیرد .اگلر دولل

از نقلاط قلو

کشلو بلرای

نیلروی جلوا ،و نخ له بلرای انجلام فهالیل هلای

پژوهشی د زمینه خصوصیسازی و هم نی هرفی

وجود جوانا ،نشنا با صلنای

مخال ،برای ادا ه شرک های خصوصیسازی شده ،اسافاده نمایلد و نگلاه صلرفاً
به خصوصیسازی ا بله نگلاه فنلی و بلندملد

سیاسی خود نس

بسیا ی از نقاط ضه ،و تهدیدی که ذکر شد قاب برطر

تغییلر دهلد،

شد ،هساند.

جدول  .٠راهبردهای تدافعی فرعی خصوصیسازی در ایران
عو ولئخرشج ئ
عو ولئی خل ئ

12ئرامیمئ
خصو) ئ رتیئیشئ
ی ئ

11ئضعفئخصو) ئ رتیئیشئ ی

ئ

وامر ی ئش هب یهریئرم فع ئف ع  :ئ
ئ
.1ئرو عسئبرت شئ وریسئوئخصو) ئ رتیئارولئیشئولربلئخصو) ئ رتیئنرقصئب یئجلوگی یئ تئواکالتئ
ومی یت
.2ئر ظیمئ ر روسئجروعئیشئ ج یئخصو) ئ رتیجئرعیی ئب نروسئ هرئوئ هم فئواخصئوئ یاریئشونمئبرثبرتئیشئ
ج یئخصو) ئ رتیئاسئبرئرغیی ئیو زئهرئ) فرًئیشئ ج یئ یر زئهرئرفروتئ نما ئبسئوجویئبیریم .ئ
.3ئنظرشتئیقیقئناریهریئ نظرشر ئب ئجلسرتئوئشونمئ ج یئخصو) ئ رتیئوئهمئچ ی ئب ش ئ ربلسئ ف یئ
وتصمیئخصو) ئ رتی ئ
.4ئ رع یفئه ارشهریئقرنون ئجروعئوئقربلئ ج ئب یئخصو) ئ رتیئبخشئهریئوختلفئ قتصریی ئ
.2ئوع ف ئب نروسئهرئوئ هم فئخصو) ئ رتیئبسئعمو(ئو ی(ئرو طئش رنسئهرئقبلئ تئ ج یئخصو) ئ رتی ئ
.1ئ رغیی ئشویک یئیو زئ تئن رسئ) فرًئ یر ئبسئخصو) ئ رتیئوئ ج یئ)جیحئ ئبرئن رسئبل مومتئبر فز یشئ
وریسئگذ شیئهریئجمیم ئ

مأخذ :یافاههای تحقیق

ماتریس

QSPM

پا از شناسایی اه ردهای تدافهی فرعی برای خصوصیسازی د ایرا ،بر اسلاس
تجربه کشو های ترکیه و وسیه ،به سراغ ماتریا  QSPMمی ویم تلا اه ردهلای
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به دس نمده ا اولوی بندی کنیم .بر اساس نظر ماخصصی حوزه خصوصیسازی
که به هر کدام از اه ردها بر اساس انل اق
تهدید نمره جذابی
نمرا

دادهاند ،مهمتری

د ماتریا  QSPMع ا

بلر نقلاط قلو  ،ضله ،،فرصل

اه ردهای بهدس نمده بر م نای جمل کل

اند از -1 :تغییلر ویکلرد دولل

از نگلاه صلرفاً

سیاسی بله خصوصلی سلازی و اجلرای صلحیح ن ،بلا نگلاه بلندملد
سرمایهگذا یهای جدید (جمل نملرا
نظا تی بر جلسا

و

5/358176:

)  -7نظلا

بلاافزای

دقیلق نهادهلای

و وند اجرای خصوصیسازی و همرنی بر سی سلابقه افلراد

ماصدی خصوصیسازی (جم نمرا  -9 )4/973304 :تهری ،هنجا هلای قلانونی
جام و قاب اجرا برای خصوصلیسلازی بخل هلای مخالل ،اقاصلادی (جمل
نمرا .)4/883204 :
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عو ولئ )ل

ض یب

نلرطئقوت
قوتئ 1ئ
قوتئ2
قوتئ3
جمعئنلرطئقوت
نلرطئضعف
ضعفئ1
ضعفئ 2ئ
ضعفئ 3ئ
ضعفئ4
ضعفئ2
ضعفئ1
ضعفئ9
ضعفئ 2ئ
ضعفئ 7ئ
ضعفئ10
ضعفئ 11ئ
ضعفئ12
ضعفئ13
ضعفئ 14ئ
ضعفئ 12ئ
ضعفئ11
جمعئنلرطئ
ضعف

139731/0

جدول  .5ماتریس کمی  QSPMبرای راهبردهای فرعی خصوصیسازی در ایران
ش هب یئ 4ئ
ش هب یئ 3ئ
ش هب یئ 2ئ
ش هب یئ 1ئ
نم سئ
نم سئ
نم سئ
نم سئ
نم سئ
نم سئ
ض یبئنم س ئ
ض یبئنم س ئ
ض یبئنم س ئ
ض یبئنم س ئ
ض یبئنم س ئ
ض یبئنم س ئ
جذ بیز ئ
جذ بیز ئ
جذ بیز ئ
جذ بیز ئ
جذ بیز ئ
جذ بیز
0/413793
3
0/275862
2
0/275862
2
0/275862
2
0/275862
2
0/551724
4ئ
ش هب یئ 1ئ

ش هب یئ 2ئ

0/137931
0/1034483

2
2

0/275862
0/206897

2
2

0/275862
0/206897

3
2

0/413793
0/206897

3
3

0/413793
0/310345

2
4

0/275862
0/413793

3
2

0/413793
0/206897

0/37931

8

1/034483

6

0/758621

7

0/896552

8

1

8

0/965517

8

1/034483

0/034483
0/034483
0/034483
0/068966
0/034483
0/034483
0/034483
0/034483
0/034483
0/034483
0/034483
0/034483
0/034483
0/034483
0/034483
0/068966

2ئ
4ئ
3ئ

2

0/068966
0/137931
0/103448
0/137931
0/068966
0/068966
0/068966
0/068966
0/068966
0/103448
0/068966
0/068966
0/103448
0/034483
0/068966
0/137931

4
2
2
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
2
4
3

0/137931
0/068966
0/068966
0/206897
0/103448
0/137931
0/103448
0/068966
0/103448
0/103448
0/103448
0/103448
0/103448
0/068966
0/137931
0/206897

2
2
4
2
3
2
3
4
4
4
4
2
2
1
2
3

0/068966
0/068966
0/137931
0/137931
0/103448
0/068966
0/103448
0/137931
0/137931
0/137931
0/137931
0/068966
0/068966
0/034483
0/068966
0/206897

3
1
4
2
3
4
3
2
3
3
2
4
3
2
4
2

0/103448
0/034483
0/137931
0/137931
0/103448
0/137931
0/103448
0/068966
0/103448
0/103448
0/068966
0/137931
0/103448
0/068966
0/137931
0/137931

2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2

0/068966
0/034483
0/068966
0/137931
0/068966
0/068966
0/068966
0/068966
0/103448
0/103448
0/068966
0/068966
0/068966
0/068966
0/068966
0/137931

2
2
3
3
4
2
4
2
3
2
2
2
3
2
1
2

0/068966
0/068966
0/103448
0/206897
0/137931
0/068966
0/137931
0/068966
0/103448
0/068966
0/068966
0/068966
0/103448
0/068966
0/034483
0/137931

0/62069

36

1/37931

47

1/827586

44

1/689655

45

1/689655

33

1/275862

39

1/517241

2

2ئ
2ئ
2

2ئ
2ئ
3ئ
2ئ
2ئ
3ئ
1ئ
2ئ
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ف )زئهر
ف )زئ1
ف )زئ 2ئ
ف )زئ 3ئ
ف )زئ4
جمعئف )زئهر
رامیمهر
رامیمئ 1ئ
رامیمئ 2ئ
رامیمئ 3ئ
رامیمئ 4ئ
رامیمئ 2ئ
رامیمئ 1ئ
رامیمئ 9ئ
رامیمئ2
رامیمئ 7ئ
رامیمئ 10ئ
رامیمئ 11ئ
رامیمئ 12ئ
جمعئرامیمهر
جمعئال
و وی ز

0/096774
0/129032
0/129032
0/096774

2ئ
2ئ
4

0/193548
0/258065
0/258065
0/387097

2
2
2
2

0/193548
0/258065
0/258065
0/193548

1
2
4
2

0/096774
0/258065
0/516129
0/193548

2
2
2
2

0/193548
0/258065
0/258065
0/193548

2
2
3
2

0/193548
0/258065
0/387097
0/193548

3
3
3
2

0/290323
0/387097
0/387097
0/193548

2

0/451613

10

1/096774

8

0/903226

9

1/064516

8

0/903226

9

1/032258

11

1/258065

0/032258
0/032258
0/032258
0/032258
0/064516
0/064516
0/064516
0/032258
0/032258
0/064516
0/032258
0/064516

2ئ
2ئ
2ئ
2ئ
2ئ
1ئ
2ئ
2ئ
2ئ
2ئ
2ئ

0/064516
0/064516
0/064516
0/064516
0/129032
0/064516
0/129032
0/064516
0/064516
0/129032
0/064516
0/129032

2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2

0/064516
0/096774
0/064516
0/096774
0/193548
0/129032
0/129032
0/064516
0/064516
0/129032
0/064516
0/129032

2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
3

0/064516
0/064516
0/064516
0/064516
0/193548
0/129032
0/193548
0/064516
0/064516
0/129032
0/096774
0/193548

2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
2

0/064516
0/064516
0/064516
0/096774
0/193548
0/129032
0/129032
0/064516
0/064516
0/193548
0/096774
0/129032

1
1
2
2
3
4
2
2
4
4
3
3

0/032258
0/032258
0/064516
0/064516
0/193548
0/258065
0/129032
0/064516
0/129032
0/258065
0/096774
0/193548

2
4
4
3
3
3
2
2
3
3
2
3

0/064516
0/129032
0/129032
0/096774
0/193548
0/193548
0/129032
0/064516
0/096774
0/193548
0/064516
0/193548

0/548387

23

1/032258

27

1/225806

28

1/322581

28

1/290323

31

1/516129

34

1/548387

2

4/542825
6

4/715239
5

4/973304
2

مأخذ :محاس ا

تحقیق

4/883204
3

4/789766
4

5/358176
1
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نتیجهگیری
خصوصیسازی د ایرا ،هموا ه با رال ها و موانل زیلادی مواجله بلوده اسل .
سیاس های خصوصیسازی د کشو به د سای اجرا نشده و ایرا ،ناوانساه اسل
از هرفی های موجود به خوبی برای ح مشک خصوصلیسلازی اسلافاده کنلد.
هما،طو که اشا ه شد موان خصوصیسازی د کشو بسیا زیاد اس
تقسیم بندی کلی با اسافاده از وش فرا ترکیب میتوا ،ای موان
اصلی جای داد که ع ا

و د یلک

ا د پلنج دسلاه

اند از :موان اقاصلادی ،موانل حقلوقی ،موانل سیاسلی،
بله عمل نملده از موانل

موان اجاماعی و موانل فرهنگلی .بلا توجله بله پلای

خصوصی سازی د دو کشو ترکیله و وسلیه کله موفقیل هلای رشلمگیری د
اجرای سیاس های خصوصیسازی داشاهاند سهی کردیم موانل خصوصلیسلازی
مشابهی میا ،ایرا ،و کشلو های فلوق پیلدا کنلیم و بلا اسلافاده از تجربیلا
کشو ها د برخو د با ای موان و ملاتریا

SWOT

ایل

اه ردهلایی ا بلرای اجلرای

بهار خصوصیسازی د ایرا ،ا ا ه کنیم .د مجموع  6اه رد مهم شناسایی شلدند
که ع ا

اند از:

 .1توسهه بازا سرمایه و خصوصیسلازی کامل د مقابل خصوصلیسلازی
مدیریای

ناقگ برای جلوگیری از مشک

 .7تنظیم اساسنامه جام د اجرای خصوصیسازی ،تهیی برنامهها و اهلدا
د اجرای خصوصیسلازی کله بلا تغییلر دولل هلا

مشخگ و ایجاد وند باث ا

صرفاً د اجرای سیاس ها تفاو
 .9نظا

اندکی به وجود بیاید.

دقیق نهادهای نظا تی بر جلسا

و وند اجرای خصوصیسازی و

همرنی بر سی سابقه افراد ماصدی خصوصیسازی.
 .4تهری ،هنجا هلای قلانونی جلام و قابل اجلرا بلرای خصوصلیسلازی
بخ های مخال ،اقاصادی.
 .0مهرفی برنامهها و اهدا
ق

خصوصیسازی به عموم مردم توسل

سلانههلا

از اجرای خصوصیسازی.
 .6تغییر ویکرد دول

از نگاه صرفاً سیاسلی بله خصوصلیسلازی و اجلرای
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صحیح ن ،با نگاه بلندمد

سرمایهگذا یهای جدید.

با افزای

سپا با اسافاده از ماتریا  QSPMو بر م نای نظر ماخصصی  6 ،اه رد فوق
اولوی بندی شدند که مهمتری
 .1تغییر ویکرد دول
صحیح ن ،با نگاه بلندمد
 .7نظا

اه ردها به ترتیب اولوی

عا

اند از:

از نگاه صرفاً سیاسلی بله خصوصلیسلازی و اجلرای
باافزای

سرمایهگذا یهای جدید.
و وند اجرای خصوصیسازی و

دقیق نهادهای نظا تی بر جلسا

همرنی بر سی سابقه افراد ماصدی خصوصیسازی.
 .9تهری ،هنجا هلای قلانونی جلام و قابل اجلرا بلرای خصوصلیسلازی
بخ های مخال ،اقاصادی.
ابهاد مخال ،تمامی اه ردها تحلی شد و نایجهای که به دس
که اه ردهای فوق میتوانند نقاط قلو
تقوی

و فرصل

کنند و نقاط ضه ،و تهدید ا برطر

نمد ایل بلود

خصوصلیسلازی د ایلرا ،ا

نمایند.

پیشنهاد
باید توجه داش

که هر  6اه رد از اهمیای باالیی برخو دا ند و به نلوعی مکمل

یکدیگر محسود میشوند؛ به عنوا ،مثال توسهه بازا سرمایه میتوانلد نظلا
شفافی
نظا

و

ا بیشار کند ،قوانی منسجمی بلرای خصوصلیسلازی شلرک هلا تحل
سازما ،بو س و او اق بهلادا ایجلاد نمایلد و نگلاه دولل

خصوصیسازی با افزای

ا نسل

واگذا یها و سرمایهگذا یهای جدید ،بلندملد

بنابرای میتوا ،اه رد اول ا مکم سایر اه ردها دانس  .ای نس
تمامی  6اه رد وجود دا د؛ بنابرای د

بله
کنلد؛

تکام میا،

اساای سیاس های اقاصاد مقاومای و بله

منظو دسایابی به موفقی های وزافزو ،د سیاس های خصوصلیسلازی کشلو
پیشنهاد میشود مسهولی مربوطه ای  6اه رد ا د اولوی
و سهی د اجرای هر ره زودتر ن،ها داشاه باشند.

کا ی خود قرا دهند

پینوشتها
 .1ماتریا ا زیابی عوام داخلی ( )Internal Factor Evaluationیکی از ابزا های کملی
د تجزیه و تحلی اساراتژی اس  .ای ملاتریا بلر وی نقلاط قلو و ضله،
مامرکز میشود.
 .7ماتریا ا زیلابی عوامل خلا جی ( )External Factor Evaluationیکلی از ابزا هلای
کمی د تجزیه و تحلی اساراتژی اس  .ای ماتریا بر وی تهدیدها و فرصل
ها مامرکز میشود.
 .9اه رد تهاجمی :اه ردی اس که بر م نای نقاط قو و فرص اناخاد میشود.
اه رد محافظه کا انه :اه ردی اس که بر م نای نقاط ضه ،و فرص اناخاد میشود.
اه رد قابای :اه ردی اس که بر م نای نقاط قو و تهدید اناخاد میشود.
اه رد تدافهی :اه ردی اس که بر م نای نقاط ضه ،و تهدید اناخاد میشود.
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