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Privatization is one of the ways to improve the quality of the domestic products and 
their competitive rate with foreign products. In order to align our policy of privatiza-
tion with that of the world countries, the executive law of macro-policy principle No. 
44 was enacted. This was a step toward economic change in Iran; however, it suffers 
from certain pitfalls. One of them is the legal transfer to public non-governmental or-
ganizations, which is the focus of the current study. As these organizations are finan-
cially and managerially dependent on the government, the true idea of privatization, 
i.e. the transfer of ownership or management from a governmental to a private sector 
does not happen. Therefore, one cannot expect to achieve the aims of privatization 
and improvement of domestic products. This study borrows a descriptive-analytic 
method and the data collection was library-based.
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ــا تولیــدات خارجــی  ــوان رقابــت ب یکــی از راه  هــای رشــد کیفــی تولیــدات داخلــی و افزایــش ت
ــب  ــا سیاســت غال خصوصی  ســازی اســت. ازایــن  رو در کشــور مــا نیــز به منظــور همگام  ســازی ب
ــون اساســی  ــون اجــرای سیاســت  های کلــی اصــل 44 قان کشــورها، یعنــی خصوصی  ســازی، قان
به تصویــب رســید. تصویــب ایــن قانــون گامــی بــه جلــو بــرای ایجــاد تحــول اقتصــادی کشــور 
محســوب می شــود؛ امــا نقایصــی دارد کــه بایــد اصــاح گــردد. ازجملــة ایــن نقایــص قانونــی بودن 
ــه شــده  ــه آن پرداخت ــه ب ــن مقال ــه مؤسســات عمومــی غیردولتــی اســت کــه در ای واگــذاری ب
اســت. بــا واگــذاری بــه ایــن مؤسســات کــه از نظــر مالــی و مدیریتــی وابســته بــه دولــت هســتند، 
خصوصی  ســازی، به معنــای انتقــال مالکیــت یــا مدیریــت از بخــش دولتــی بــه بخــش خصوصــی، 
ــت  ــود وضعی ــازی و بهب ــداف خصوصی  س ــق اه ــوان تحق ــه نمی ت ــردد و درنتیج ــق نمی  گ محق
تولیــدات داخلــی را انتظــار داشــت. روش تحقیــق توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و داده هــا به شــیوة 

کتابخانــه  ای جمــع آوری شــده اســت.
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1. مقدمه 
ــی از  ــد داخل ــة تولی ــف خاص ــتنی دارد. تعری ــدی ناگسس ــا پیون ــتقال ملت  ه ــا اس ــی ب ــد داخل تولی
دیــدگاه اقتصاددانــان، مجمــوع ارزش پولــی تمــام کاالهــا و خدمــات نهایــی تولیدشــده در هــر کشــور 
ــای  ــا مقیاس  ه ــون ب ــدات گوناگ ــردن تولی ــر ک ــور جمع  پذی ــت. به منظ ــاله اس ــول دورة یک س در ط
ــا ارزش  ــا ضــرب می شــود ت ــا در قیمــت جــاری آن ه ــد آن ه ــدار تولی ــو و...(، مق ــر، کیل ــاوت )مت متف
پولــی آن به دســت   آیــد. بــرای اجتنــاب از محاســبة مضاعــف، فقــط ارزش کاالهــا و خدمــات نهایــی1 
منظــور می  شــود )روزبهــان، 1379، ص. 99(. بــا مطــرح شــدن ضــرورت نقش  آفرینــی هرچــه بیشــتر 
ــت  ــاد اهمی ــردن اقتص ــی ک ــان مردم ــا هم ــازی ی ــی، خصوصی  س ــد داخل ــت از تولی ــردم در حمای م
ــت در  ــد دول ــت بیش ازح ــوء دخال ــار س ــة آث ــه نتیج ــازی2 ک ــة خصوصی س ــد. نظری ــتری می یاب بیش
امــور اقتصــادی اســت، بــه شــیوه ای بــرای نیــل بــه توســعة اقتصــادی در کشــورهای درحــال  توســعه 
ــن کشــورها کــه از یــک  ــرن بیســت و یکم، ای ــود و دهــة   اول ق ــل شــده اســت. در اواخــر دهــة ن تبدی
ــد و از  ــات آن می  دیدن ــت الزام ــی تجــارت و رعای ــه ســازمان جهان ســود خــود را ناچــار از پیوســتن ب
ــه  ــد، ب ــف شــده بودن ــازار آزاد واق ــی بیشــتر نظــام ســرمایه داری و ب ــق و کارای ــه توفی ســوی دیگــر ب

برنامه  هــای خصوصی ســازی روی آوردنــد. 

کشــور مــا ایــران نیــز هــم اکنــون درحــال دگردیســی و گــذر از نظــام اقتصــاد دولتــی3 بــه نظــام 
ــا شــناخت  ــة   حســاس ب ــن بره ــا در ای ــذا ضــروری اســت ت ــازار آزاد4 اســت. ل ــر ب ــی ب اقتصــاد مبتن
ــق  ــور و تحق ــازی کش ــة خصوصی  س ــق در برنام ــة توفی ــازی، زمین ــف خصوصی  س ــای مختل جنبه  ه

اهــداف آن فراهــم گــردد.

ــور،  ــتی کش ــناد باالدس ــارة آن در اس ــی درب ــح احکام ــازی و تصری ــه خصوصی س ــش ب گرای
ــا  ــت ت ــوده اس ــور ب ــادی کش ــت های کان اقتص ــت در سیاس ــزء ثاب ــعه، ج ــای توس ــد برنامه ه مانن
اینکــه درنهایــت ابــاغ سیاســت های کلــی اصــل 44 در ســال 1384 توســط مقــام معظــم رهبــری 
ــون برنامــة چهــارم توســعة اقتصــادی، اجتماعــی  ــون اصــاح مــوادی از قان و ســپس تصویــب »قان
ــون  ــارم قان ــل چهل وچه ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــران و اج ــامی ای ــوری اس ــی جمه و فرهنگ
ــکلی  ــادی ش ــت اقتص ــر جه ــن تغیی ــه ای ــال 1387 ب ــس: ق.ا.س.ک.5( در س ــن  پ ــی« )از ای اساس

1. کاالهای نهایی آن هایی هستند که مصرف کنندگان نهایی آن ها را می خرند.
2. privatization

3. یعنی اقتصادی که بر انحصارات دولتی در اکثر بخش های تولیدی و توزیعی و کنترل شدید بازار توسط نهادهای دولتی متکی است. 
4. یعنی اقتصادی که تمام یا حداقل بیشتِر بخش های آن دراختیار بخش خصوصی است و فقط نظام عرضه و تقاضا تعیین کنندة  

قیمت محصوالت است و ورود به بازار و خروج از آن با محدودیت خاصی مواجه نیست. 
5. به موجب ماده واحدة »قانون اصاح قانون اصاح موادی از قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری 
اسامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی« مصوب 1389/12/11 مجلس شورای اسامی، عنوان 

قانون فوق به »قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی« تغییر یافته است.
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رســمی  تر بخشــید.

تصویــب ایــن قانــون می  توانــد گامــی بــه جلــو بــرای ایجــاد تحــول اقتصــادی کشــور و تبدیــل آن 
از اقتصــاد انحصــاری دولتــی بــه اقتصــاد رقابتــی خصوصــی محســوب شــود؛ بــا ایــن حــال، انتقادهایــی 
نیــز بــه آن وارد اســت کــه بایــد بــه آن هــا توجــه شــود. ازجملــة ایــن مــوارد، قانونــی بــودن واگــذاری 
ــران اســت. حــال  ــه مؤسســات عمومــی غیردولتــی در فراینــد اجــرای برنامــة خصوصی  ســازی در ای ب
آنکــه چنیــن واگذاری  هایــی بــا ذات و ماهیــت خصوصی  ســازی در تعــارض اســت و نبایــد از آن انتظــار 

تحقــق اهــداف خصوصی  ســازی و درنتیجــه بهبــود وضعیــت تولیــدات داخلــی را داشــت. 

ــرای  ــد ب ــازی را نبای ــت و خصوصی س ــدف نیس ــود ه ــازی، خ ــه خصوصی س ــت ک ــی اس گفتن
خصوصی ســازی انجــام داد؛ بلکــه خصوصی ســازی و درنتیجــه کاهــش نقــش مســتقیم دولــت 
ــان  ــت می ــش رقاب ــل افزای ــی ازقبی ــه اهداف ــیدن ب ــرای رس ــیله ای ب ــادی، وس ــای اقتص در فعالیت  ه
ــر  ــرف دیگ ــی از ط ــی و خارج ــدگان داخل ــان تولیدکنن ــرف و می ــک ط ــی از ی ــدگان داخل تولیدکنن
 Shirley, 1992,( ــدات ــی تولی ــی و کیف ــد کّم ــه رش ــی و درنتیج ــود کارای )Pettinger, 2011, p. 5(، بهب
ــاه مصرف  کننــدگان )Fafaliou & Donalson, 2007, p. 462(، کاهــش فســاد )رز ـ  p. S26(، افزایــش رف
اکرمــن، 1385، ص. 63(، توســعة بازارهــای ســرمایة داخلــی و دســتیابی بــه ســرمایه و فنــاوری خارجــی 
)Mathur & Banchuenvijit, 2007, p. 134( اســت. برخــی از کشــورها بــه اثرپذیــری از فضــای بین الملــل 
و بــدون در دســت داشــتن برنامــه و اهــداف مشــخص، بــه اســتقبال »خصوصی ســازی کــور« می رونــد. 
ــای  ــال دارایی ه ــازی انتق ــان خصوصی س ــود مخالف ــث می ش ــوب باع ــج نامطل ــورت، نتای ــن ص در ای
عمومــی بــه اشــخاص خصوصــی را بــه فــروش المــاس خانوادگــی و زدن چــوب حــراج بــر امــوال عمومــی 
ــدة جایــزة نوبــل، مبلِــغ  تشــبیه کننــد و موافقــان خصوصی ســازی نیــز نظیــر جــوزف اســتیگلیتز6، برن

خصوصي ســازِي آهســته تر و آگاهانه تــر شــوند )بیــردزال و نلیــس، 1389، ص. 22(. 

2. پیشینة تحقیق
در کشــور مــا چنــد ســالي اســت کــه آثــار و پژوهش  هــای راجــع بــه خصوصی ســازی فزونــي گرفتــه 
و تصویــب قانــون اجــرای سیاســت های کلــي اصــل 44 قانــون اساســي و تصمیــم دولــت بــه اجــراي 
طــرح ســهام عدالــت، بــر فزونــي گرفتــن آن ســرعت بخشــید. بــا ایــن  حــال، نیــاز بــه پژوهشــی کــه 
ــب  ــه اوالً غال ــده اســت؛ چراک ــی  مان ــان باق ــه باشــد، همچن ــن موضــوع پرداخت ــه ای به طــور خــاص ب
نوشــته  ها جنبــة اقتصــادي دارنــد نــه حقوقــي و ثانیــاً گاه ترجمــه بــوده و وضعیــت ایــران در آن دیــده 

نشــده اســت. بنابرایــن هــدف از مقالــة حاضــر پــر کــردن ایــن خــأ پژوهشــی اســت. 

بااینکــه تحقیقــات صورت گرفتــه در اغلــب کشــورها حاکــی از بهبــود عملکــرد و کارایــی 

6. Joseph Stiglitz
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ــد  ــان می  ده ــران نش ــده در ای ــابه انجام ش ــات مش ــت، تحقیق ــازی اس ــر خصوصی  س ــر اث ــرکت  ها ب ش
خصوصی    ســازی همــراه بــا موفقیــت نبــوده و تأثیــر مثبتــی در عملکــرد شــرکت  ها نداشــته اســت. در 

ــود.  ــن می  ش ــی تبیی ــن ناکام ــی ای ــل اصل ــی از دالی ــه، یک ــن مقال ای

ازجملــه تحقیقــات خارجــی دربــارة خصوصی ســازی می تــوان بــه این هــا اشــاره کــرد: 
ــرکت  های  ــدی ش ــی تولی ــود کارای ــی از بهب ــنpp. 1537-1556( 7 ,2006( حاک ــن و آری ــش آکت پژوه
خصوصی  شــده در ترکیــه اســت. عمــرانpp. 714-733( 8 ,2007( بــا بررســی عملکــرد مالــی و عملیــات 
ــا  ــرد آن ه ــود عملک ــوی در راســتای بهب ــه شــواهدی ق ــازی ب ــس از خصوصی  س ــای مصــری پ بانک  ه
دســت یافــت. هوانــگ و وانــگpp. 121-132( 9 ,2011( در تحقیقــی نشــان دادنــد کــه کارایــی عملیاتــی 

ــت. ــه اس ــمگیری یافت ــد چش ــن رش ــده در چی ــرکت  های خصوصی  ش ــودآوری ش و س

ــص.  ــری )1389، ص ــهبازی و جواه ــرزاده،  ش ــات،  می ــد از: نج ــز عبارت ان ــی نی ــات داخل تحقیق
75ـ108( بــا بررســی تأثیــر خصوصی  ســازی در عملکــرد شــرکت  های دولتــی پذیرفته  شــده در 
ــس از  ــل و پ ــرکت  ها قب ــرد ش ــان عملک ــه می ــند ک ــه می  رس ــن نتیج ــه ای ــادار، ب ــورس اوراق به ب
ــا مقایســة  ــدارد. آذر و اســام  جو )1391، صــص. 5ـ36( ب خصوصی  ســازی تفــاوت معنــاداری وجــود ن
عملکــرد شــرکت  های واگذارشــده بــه بخــش خصوصــی و بخــش عمومــی غیردولتــی در بــورس اوراق 
بهــادار تهــران، نشــان دادنــد شــاخص  های عملکــرد در شــرکت  های واگذارشــده بــه بخــش خصوصــی 
بهبــود و در شــرکت  های واگذارشــده بــه بخــش عمومــی غیردولتــی کاهــش یافته  انــد. کریــم،  شــقاقی 
ــا ارزیابــی فراینــد خصوصی  ســازی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه  و نصــری )1394، صــص. 49ـ62( ب
ــور و فهیمــی )1396،  ــوده اســت. محرم  پ ــدک ب ــا ان ســهم بخــش خصوصــی واقعــی از کل واگذاری  ه
صــص. 93ـ109( بــه بررســی تأثیــر اجــرای سیاســت  های اصــل 44 قانــون اساســی در عملکــرد مالــی 
شــرکت  های دولتــی پرداختنــد و دریافتنــد کــه واگــذاری شــرکت تغییــر معنــاداری در عملکــرد مالــی 
شــرکت نداشــته اســت و ایــن امــر را معلــول واگــذاری بــه شــرکت  های شــبه دولتی و غیرخصوصــی و 

ــد.  ــودن مدیریــت شــرکت  ها پــس از واگــذاری اعــام کردن درنتیجــه دولتــی   ب

3. روش تحقیق و چارچوب نظری 
ــار ســازمان  ــه  ای و آم ــع کتابخان ــر مناب ــه ب ــا تکی ــی و ب ــه  شــیوة توصیفــی ـ تحلیل پژوهــش حاضــر ب
خصوصی  ســازی انجــام شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه بــا درنظــر داشــتن فرضیــة تحقیــق،  یعنــی 
ــدا  ــازی، ابت ــداف خصوصی  س ــا ذات و اه ــی ب ــی غیردولت ــات عموم ــه مؤسس ــذاری ب ــازگاری واگ ناس
ــذاری  ــنجی واگ ــپس امکان  س ــن و س ــی تبیی ــی غیردولت ــات عموم ــازی و مؤسس ــم خصوصی  س مفاهی

ــه مؤسســات عمومــی غیردولتــی از نظــر حقوقــی بررســی شــده اســت.  ب

7. Octen & Arin
8. Omran
9. Huang & Wang



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

243

تابستان 1399. دورۀ 8. شمارۀ 2

عاطفه آجری آیسک. حمایت از تولید داخلی با اصالح برنامة خصوصی سازی در ایران

3ـ1. مفهوم خصوصی  سازی
ــن  ــرار دارد، ای ــر »ملی  ســازی10« ق ــه به لحــاظ لغــوی دربراب ــی در تفکــر خصوصی ســازی ک ــدة اصل ای
اســت کــه بــا ایجــاد فضــای رقابتــی و نظــام حاکــم بــر بــازار و انتقــال مالکیــت عمومــی بــه خصوصــی، 
فعــاالن اقتصــادی عملکــرد کاراتــری از قبــل داشــته باشــند. برپایــة ایــن ایــده، تعاریــف متعــددی کــه 
دربرگیرنــدة ابعــاد مختلــف خصوصی ســازی اســت، ارائــه شــده اســت. از بیــن تعاریــف مختلــف، فقــط 
بــه چنــد نمونــه کــه دارای نــکات مهمــی هســتند، اشــاره شــده اســت )بــرای مشــاهدة ســایر تعاریــف 

.)Beesly & Littlechild, 1983, p. 56; Thompson, 1986, p. 18 :ر.ک

ــه بخــش  ــت( ب ــی )دول ــور تجــاری از بخــش عموم ــت ام ــال مالکی ــد انتق خصوصی ســازی فراین
ــف خصوصی ســازی  ــن تعری ــن، مضیق تری خصوصــی )تاجــران( اســت )Huibers & Perotti, 1998(. ای
اســت. در تعریفــی موســع تر، خصوصی ســازی را مجموعــه  ای از اقدامــات دانســته اند کــه در قالــب آن، 
ــا مدیریــت از دســت بخــش دولتــی خــارج و  در ســطوح و زمینه  هــای گوناگــون، کنتــرل، مالکیــت ی
بــه بخــش خصوصــی ســپرده می  شــود )Starr, 1988, p. 25( و بــه  ایــن  ترتیــب، ســازوکار بــازار حیــات 
ــم  ــررات و مکانیس ــط مق ــاد، فق ــازار و اقتص ــتقیم در ب ــت مس ــدون دخال ــت، ب ــد و دول ــاره می  یاب دوب

 .)Zinnes, Eilat & Sachs, n.d, p. 147( ــد ــظ می  کن ــود را حف ــی خ نظارت

ــاد  ــا اقتص ــورهای ب ــرای کش ــد ب ــد و معتقدن ــازی دارن ــه خصوصی  س ــگاه کان ب ــی ن ــا برخ ام
ــروت اســت؛ خصوصی ســازی  ــل ث ــت و تعدی ــال مالکی ــر از انتق ــز، خصوصی ســازی بســیار فرات متمرک
ــول  ــی و تح ــه دگرگون ــازار و درنتیج ــاس ب ــد براس ــادی جدی ــام اقتص ــود آوردن نظ ــای به وج به معن
در ابعــاد مختلــف اقتصــاد اســت )Schwartz, 1991, p. 1731(. عــده ای دیگــر بــر ایــن باورنــد 
ــی  ــش غیردولت ــه بخ ــی ب ــوال دولت ــاری ام ــری و اعتب ــال ظاه ــای انتق ــط به معن ــازی فق خصوصی س
ــت پذیر  ــد برگش ــت می توان ــوی دول ــرایط از س ــر ش ــه و در ه ــد همیش ــن فراین ــه ای ــه البت ــت ک نیس
ــاق  ــه اط ــطوح جامع ــام س ــی در تم ــاعة فرهنگ ــه اش ــی، ب ــوم حقیق ــازی در مفه ــد. خصوصی س باش
می  شــود کــه دولــت، نهادهــای تصمیم گیــر و سراســر آحــاد کشــور بــاور کننــد کــه کار مــردم را بایــد 
ــه  ــت نظــام اقتصــادی جامع ــردم واگذاشــت )رحیمی بروجــردی، 1384، ص. 57(. چنانچــه کلی ــه م ب
ــت در  ــرف و مالکی ــق تص ــردم ح ــرای م ــب آن ب ــه به موج ــد ک ــردم باش ــعور م ــر اراده و ش ــی ب مبتن
عوامــل تولیــد، دارایــی، محصــول و مــواردی نظیــر آن ایجــاد کنــد، خصوصی ســازی موفــق و واقعــی 

ــص. 7ـ9(.  ــردی، 1389، ص ــت )رحیمی بروج ــده اس ــق ش محق

ــرایط اقتصــادی کشــوری  ــه ش ــازی ب ــی خصوصی  س ــت گســترة مفهوم ــوان گف ــوع می ت درمجم
کــه بســتر اجــرای آن بــوده اســت، بســتگی دارد. به طــور مشــخص اگرچــه می تــوان خصوصی  ســازی 
در کشــورهای پیشــرفتة ســرمایه  داری را حرکتــی درجهــت تقویــت بخــش خصوصــی و بــازار از طریــق 

10. nationalization
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ــا  ــه در آن ه ــی ک ــرای اقتصادهای ــن مســئله ب ــت در اقتصــاد دانســت، ای کاهــش مســتقیم نقــش دول
ــن  ــاوت اســت. خصوصی  ســازی در ای ــت دارد، متف ــع و مالکی ــت نقــش مهمــی در تخصیــص مناب دول
ــة  ــاً به منزل ــوده و تلویح ــازار ب ــر ب ــی ب ــد مبتن ــام اقتصــادی جدی ــای ایجــاد نظ ــاً به معن کشــورها نوع
ــت  ــتقرار و تقوی ــوی اس ــت به س ــت حرک ــت گذاران درجه ــه و سیاس ــت جامع ــدی در ذهنی ــر ج تغیی

ــون، 1388، ص. 31(.  ــود )مگینس ــوب می  ش ــاد آزاد محس ــای اقتص بنیان  ه

از مجموعــة تعاریــف خصوصی ســازی دریافــت می شــود کــه خصوصی ســازی در دو معنــای عــام 
و خــاص بــه  کار بــرده می  شــود.

3ـ1ـ1. مفهوم عام خصوصی سازی
خصوصی ســازی در معنــای عــام بــه  صــرف انتقــال و واگــذاری مالکیــت دولتــی )چــه به صــورت انتقــال 
ــة   تحقــق آن را  ــد؛ بلکــه الزم ــا نمی  کن ــوال دولتــی( اکتف ســهام شــرکت های دولتــی و چــه ســایر ام
ــازی  ــی و بازارس ــای خصوص ــی و قرارداده ــت خصوص ــت از مالکی ــی، حمای ــازی11، مقررات  زدای آزادس
و بازســازی بخــش دولتــی می  دانــد )پاکدامــن، 1388، ص. 17(. ازایــن رو گفتــه می  شــود بــه 
Lopez-de-( خصوصی  ســازی نبایــد در انــزوا و منفــک از آزادســازی و مقررات زدایــی نــگاه کــرد

ــادی  ــام اقتص ــدن نظ ــود آم ــای به وج ــوم به معن ــن مفه ــازی در ای Silanes, 1997, p. 2(. خصوصی س
جدیــد براســاس ســازوکارهای بــازار و فراینــد واجــد شــرایط بــازار کــردن، بــه مقــدار قابــل  ماحظــه ای 
ــع سیاســت های کلــی دولــت در زمینــة آزادســازی و مقررات  زدایــی اســت )پاکدامــن، 1374، ص.  تاب
19(. خصوصی ســازی در ایــن معناســت کــه نشــانة تعالــی اندیشــة ســرمایه داری و اعتمــاد بــه کارایــی 

.)Bos, 1991, p. 21( ــی اســت ــی بخــش عموم ــه کارای ــی ب ــر بی اطمینان ــازار در براب ب

3ـ1ـ2. مفهوم خاص خصوصی سازی 
در معنــای خــاص منظــور از خصوصی ســازی، واگــذاری مالکیــت و کنتــرل بنگاه  هــای دولتــی بــه بخــش 
خصوصــی اســت )Veljanovski, 1987, p. 37( کــه البتــه همیــن معنــای خــاص دو شــکل را دربرمی گیــرد: 
واگــذاری مالکیــت بنگاه هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی؛ واگــذاری برخــی خدمــات دولتــی بــه بخــش 
ــة  ــارة مقول ــا حفــظ مالکیــت دولتــی )واگــذاری مدیریــت(.12 در جلســة هماهنگــی کــه درب خصوصــی ب

11. آزادسازی اقتصادی، به عنوان پیش نیاز خصوصی سازی، شامل مجموعة اقداماتی به منظور برداشتن کنترل  های دولتی از 
بازارهای مالی، کاال و خدمات، کار و تجارت خارجی و واگذاری آن به مکانیسم بازار است )ایمانی  راد، 1371، ص. 75(. شاخص 
آزادی اقتصادی )economic freedom( که هرساله به وسیلة بنیاد هریتیج ارائه می  شود، بر ارزیابی ده عامل استوار است: 
حقوق  مالی،  نظام  آزادی  سرمایه گذاری،  آزادی  پولی،  آزادی  دولت،  بزرگی  مالی،  آزادی  کسب وکار،  آزادی  تجاری،  آزادی 

مالکیت، کنترل فساد و درنهایت آزادی بازار کار )مرکز هم اندیشی برای توسعة بخش خصوصی، 1389، ص. 198(. 
از  نیز گفته می  شود که سیاستی مجزا   )simple privatization( معنا، خصوصی سازی ساده  این  در  به خصوصی سازی   .12
آزادسازی است. با این  حال، اگرچه بدون آزادسازی می توان خصوصی سازی )خصوصی سازی ساده( کرد، امکان آزادسازی بدون 

 .)Veljanovski, 1987, p. 10( خصوصی سازی وجود ندارد
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خصوصی ســازی بــرای کشــورهای عضــو ســازمان بهــره وری آســیایی13 در اندونــزی در ســال 1983م برگــزار 
ــردن  ــم ک ــه بخــش خصوصــی،14 حاک ــای ملی  شــده ب ــدن بنگاه ه ــه مفاهیمــی همچــون برگردان شــد، ب
شــرایط رقابــت کامــل بــر واحدهــای دولتــی )مقررات زدایــی(15 و آزادســازی16 یــا انتقــال کامــل کنتــرل 
قانونــی بنگاه هــا بــرای تعریــف خصوصی ســازی اشــاره  شــده؛ ولــی نهایتــاً اعضــای ســازمان تعریــف بانــک 
جهانــی، یعنــی »انتقــال مالکیــت یــا کنتــرل بنگاه هــای اقتصــادی از ســوی دولــت بــه بخــش خصوصــی«، 
ــت  ــازی اس ــاص خصوصی  س ــوم خ ــادل مفه ــه مع ــد ک ــازی پذیرفتن ــف خصوصی س ــوان تعری را به عن
)کمیســیون اقتصــاد کان، بازرگانــی و اداری دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 1386، ص. 79(.

البتــه در معنایــی محدودتــر، خصوصی  ســازی بــه انتقــال مالکیــت بنگاه  هــا از دولــت بــه بخــش 
خصوصــی اطــاق می  شــود )Shirley, 1992, p. S24(. براســاس ایــن تعریــف، هرگونــه تغییــر در روابــط 
دولــت و بخــش خصوصــی کــه متضمــن انتقــال مالکیــت نباشــد، از چارچــوب خصوصی  ســازی خــارج 
اســت )OECD, 2009, p. 5(. درمقابــل برخــی دیگــر معتقدنــد بــرای تحقــق خصوصی ســازی، تغییــر 
مالکیــت از دولتــی بــه خصوصــی کافــی نیســت و تــا زمانــی کــه کنتــرل یــک شــرکت در اختیــار دولــت 

.)Zinnes, Eilat & Sachs, n.d, p. 146( اســت، آن شــرکت خصوصــی محســوب نمی شــود

ــع اقتصــادی و حقوقــی  آنچــه معمــوالً در تعریــف خصوصی ســازی )در فرهنگ هــای لغــات، مناب
خارجــی( گفتــه می  شــود، معنــای خــاص آن، یعنــی واگــذاری مالکیــت یــا کنتــرل دولتــی بــه بخــش 
خصوصــی، اســت.17 قانون گــذار مــا اگرچــه در ق.ا.س.ک. به  طــور مشــخص خصوصی ســازی را تعریــف 
ــه  ــود ک ــتنباط می  ش ــون،18 اس ــادة 3 قان ــف م ــش ال ــرة 1 بخ ــوص تبص ــواد آن، به خص ــرده، از م نک
ــه بخــش غیردولتــی )خصوصــی،  ــا کنتــرل دولتــی ب منظــور از خصوصی ســازی واگــذاری مالکیــت ی

تعاونــی و مؤسســات عمومــی غیردولتــی( اســت.19 

13. Asian Productivity Organization (APO)
14. denationalization
15. deregulation
16. liberalization

17. همین تعریف در قانون نمونة خصوصی سازی که بانک جهانی تهیه کرده، پذیرفته شده است:
World Bank, Law on Privatization, Prepared by the Legal Reform and Private Sector Development Unit 
Legal Department The World Bank, Last Visited: 2018/01/1, Available at: http://www.google.com/
url?url=http://siteresources.worldbank.org/ 

18. »دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه ، حق بهره برداري و مدیریت 
خود را در شرکت ها ، بنگاه ها و مؤسسات دولتي و غیردولتي که موضوع فعالیت آن ها جزء گروه یک مادة 2 این قانون است، تا 
پایان قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي  ایران به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومی 

غیردولتی واگذار نماید.«
19. از حیث شمول واگذارشوندگان نیز می توان خصوصی سازی را به عام و خاص تقسیم  کرد. خصوصی سازی در مفهوم عام، 
انتقال مالکیت یا مدیریت بخش دولتی به بخش غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و غیردولتی است و خصوصی سازی در 

معنای خاص فقط شامل انتقال مالکیت یا مدیریت بخش دولتی به بخش خصوصی است.

http://www.google.com/url?url=http://siteresources.worldbank.org/
http://www.google.com/url?url=http://siteresources.worldbank.org/
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خصوصی ســازی در ایــن مفهــوم، در قالــب قــرارداد صــورت می  گیــرد کــه یــک طــرف آن ســازمان 
خصوصی  ســازی بــه نمایندگــی از دولــت )واگذارکننــده( و طــرف دیگــر بخــش غیردولتــی )واگذارشــونده( 
ــی  ــات عموم ــی و مؤسس ــی، تعاون ــش خصوص ــد از بخ ــونده بای ــب ق.ا.س.ک. واگذارش ــت. به موج اس
ــا ذات و  ــن گســتردگی قلمــروی واگذارشــوندگان ب ــی  کــه به نظــر می  رســد ای غیردولتــی باشــد؛ درحال
ماهیــت خصوصی ســازی ســازگاری نــدارد. ازایــن  رو ابتــدا بــه شناســایی مؤسســات عمومــی غیردولتــی و 
ــه می  شــود. ــن مؤسســات پرداخت ــه ای ــذاری ب ــق واگ ــه امکان  ســنجی خصوصی  ســازی از طری ســپس ب

3ـ2. مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 
در آثــار و منابــع و پژوهش  هــای حــوزة علــم اقتصــاد، بخــش عمومــی20 درمقابــل بخــش خصوصــی21 مطرح 
می گــردد؛ امــا تعریــف دقیــق آن هــا بیــان نمی شــود. در یکــی از تعاریــف آمــده کــه بخــش عمومی بخشــی 
از اقتصــاد کشــور اســت کــه بــا دراختیــار داشــتن بودجــة عمومــی، بــه تولیــد و عرضــة کاالهــا و خدمــات 
عمومــی بــه مصرف  کننــدگان آن هــا می  پــردازد )Lane, 2000, p. 3(. شــاید میــان صاحب نظــران مهم تریــن 
تمایــز بخــش خصوصــی و عمومــی در ایــن باشــد کــه بخــش عمومــی »انحصــار مشــروع زور فیزیکــی« را 
ــی  ــد، کاالی عموم ــذاری کن ــه مقررات  گ ــد در جامع ــدرت انحصــاری می توان ــن ق ــه ای ــا توســل ب دارد و ب
یــا خصوصــی تولیــد کنــد، امنیــت را برقــرار ســازد و عــوارض یــا مالیــات را وصــول نمایــد. منتهــا بخــش 
عمومــی کــه تــوان اعمــال قــدرت را دارد، به ســختی امــکان ایجــاد نظــام انگیزشــی الزم بــرای تخصیــص 
ــا نظامــی غیرمتمرکــز،  ــل کارکــرد اصلــی بخــش خصوصــی آن اســت کــه ب ــع را دارد. درمقاب کارای مناب
انگیــزة الزم بــرای تخصیــص کارای منابــع را ایجــاد می کنــد )نصیری  اقــدم و فاتحــی  زاده، 1390، ص. 17(. 

ــی و  ــرای بخــش عموم ــرز مشــخصی ب ــوان م ــه نمی ت ــود ک ــده روشــن می ش ــب بیان ش از مطال
خصوصــی قائــل بــود و بــا توجــه بــه قــدرت دولت  هــا و ملت  هــا و تعریــف مقبــول از کاالی خصوصــی 
ــی از بخــش  ــکار تشــخیص بخــش عموم ــن راه ــن بهتری ــر اســت. بنابرای ــرز متغی ــن م ــی، ای و عموم

خصوصــی، ارائــة تعریــف حقوقــی یــا قانونــی اســت.

مطابــق قوانیــن فعلــی، بخــش عمومــی بخشــی اســت کــه بــا تأمیــن منابــع مالــی آن از وجــوه 
ــف  ــر بخش هــای مختل ــردازد. عاوه ب ــور عمومــی می  پ ــات عمومــی و ادارة ام ــة خدم ــه ارائ عمومــی، ب
ــت  ــز تح ــری نی ــای دیگ ــی، مجموعه ه ــات دولت ــتگاه ها و مؤسس ــا، دس ــد وزارتخانه ه ــت، مانن دول
عنــوان نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی بــا اســتفاده از وجــوه عمومــی، خدمــات عمومــی عرضــه 
ــوه  ــی  دارد: »وج ــرر م ــی مق ــوه عموم ــف وج ــی در تعری ــبات عموم ــون محاس ــادة 13 قان ــد. م می کنن
عمومــی عبارت انــد از: نقدینه هــای مربــوط بــه وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــی و شــرکت های 
دولتــی و نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی و مؤسســات وابســته بــه ســازمان های مذکــور کــه 

20. public sector
21. private sector
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ــل آن،  ــأ تحصی ــوه و منش ــر از نح ــت و صرف نظ ــی نیس ــات خصوص ــراد و مؤسس ــق اف ــق به ح متعل
ــد«. ــرف می باش ــل دخل و تص ــون قاب ــب قان ــی به موج ــارف عموم ــرای مص ــراً ب منحص

ــی  ــی غیردولت ــات عموم ــا و مؤسس ــامل نهاده ــت، ش ــر دول ــی عاوه ب ــش عموم ــن بخ بنابرای
نیــز هســت. مؤسســات عمومــی غیردولتــی، هماننــد مؤسســات عمومــی دولتــی، از امتیــازات قــدرت 
ــع  ــا تاب ــوال آن ه ــد و ام ــه و... اســتفاده می  کنن ــات یک جانب ــد، اتخــاذ تصمیم ــع   ی ــل خل ــی مث عموم

ــمعی، 1393، ص. 29(.  ــت )ش ــی اس ــوال عموم ــکام ام ــررات و اح مق

ــا گســترش نیازهــا و خدمــات عمومــی،  در فلســفة ایجــاد ایــن مؤسســات بایــد گفــت امــروزه ب
دیگــر نمی تــوان دولت هــا را مســئول اداره و عرضــة تمــام خدمــات عمومــی دانســت و اصــِل »دولت هــا 
ــه اصــِل »دولــت بایــد از انجــام  می بایــد عهــده دار انجــام خدمــات عمومــی باشــند« جــای خــود را ب
ــی  ــر، 1384، ص. 370(. یکــی از راه های ــرن و گبل خدمــات اطمینــان حاصــل کنــد« داده اســت )اوزب
ــور  ــن ام ــردن ای ــد، محــول ک ــان حاصــل می کنن ــا به وســیلة آن از خدمات  رســانی اطمین ــه دولت ه ک

ــی اســت.  ــه ســازمان های غیردولت ب

ــازمان های  ــزا از س ــخصیتی مج ــه دارای ش ــاتی ک ــی، تأسیس ــای حکومت ــر نظام ه ــن رو در اکث  ازای
حکومــت مرکــزی هســتند، بــرای ادارة وظایــف عمومــی ایجــاد شــده اند. ایــن ســازمان ها ابزارهــای مؤثــری 
بــرای حکومــت مرکزی انــد کــه به منظــور انجــام وظایــف اجرایــی و عمومــی تخصصــی کــه نیازمند اســتقال 

ــینی  پور، 1388، ص. 193(.  ــتمی و حس ــد )رس ــود آمده ان ــت، به وج ــی اس ــائل سیاس ــودن از مس و دور ب

از جدیدتریــن انــواع ایــن مؤسســات نهادهــای عمومــی غیردولتــی هســتند کــه براســاس اصــل عدم 
تمرکــز فنــی22 بنــا شــده اند. ایــن مؤسســات دارای شــخصیت حقوقــی، دارایــی و نهادهایــی خــاص جــدا 
از ســازمان مرکــزی دولــت هســتند )رضایــی  زاده، 1385، ص. 192(. مؤسســات عمومــی غیردولتــی در 
کشــور مــا نیــز به منظــور انجــام خدماتــی کــه جنبــة  عمومــی دارنــد، ایجــاد شــده اند.23 اولیــن تعریــف 

décentralisation technique .22: عدم تمرکز فنی عبارت است از واگذاری استقالل و اختیار تصمیم گیری و اجرایی دربارة 
یک یا چند امر عمومی که جنبة فنی و تخصصی دارد، به یک سازمان یا گروهی از متخصصان که بتوانند به دور از جریانات سیاسی 
یا اداری به کار بپردازند )طباطبایی مؤتمنی، 1387، ص. 79؛ امامی و استوارسنگری، 1386، ص. 55(. برای مثال با توجه به قانون اولیة 
تأسیس دانشگاه تهران، این دانشگاه را می توان مصداق عدم تمرکز فنی ذکر کرد. به موجب قانون اجازة تأسیس دانشگاه تهران، مصوب 
1313/03/08، دانشگاه تهران مؤسسة عمومِی دارای شخصیت حقوقی شناخته شده و ادارة امور آن با مشارکت استادان آن صورت 
می گیرد؛ ازجمله اینکه رؤسای دانشکده را استادان آن دانشکده انتخاب می کردند و رئیس دانشگاه با پیشنهاد رؤسای دانشکده ها به 
مقامات مرکزی منصوب می شد. این شیوه تاحدی استقالل دانشگاه را تأمین می کرد. اما متأسفانه قوانین بعدی ساختار را تغییر داد و 

مقامات مرکزی رؤسای دانشگاه ها را منصوب می کردند. 

23. به موجب مواد 13، 14 و 15، قانون مدیریت خدمات کشوری دولت امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور 
زیربنایی و امور تصدی های اقتصادی را از طریق توسعة بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و با 

نظارت خود انجام می دهد.
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از ایــن مؤسســات در قانــون محاســبات عمومــی کشــور مصــوب 1366/06/01 ارائــه شــد. مطابــق مــادة 
ــون  ــون محاســبات عمومــی کشــور، »مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی از نظــر ایــن قان 5 قان
واحدهــای ســازمانی مشــخصی هســتند کــه بــا اجــازة قانــون به منظــور انجــام وظایــف و خدماتــی کــه 

جنبــة عمومــی دارد، تشــکیل شــده یــا می شــود«. 

طبــق ایــن مــاده، تشــکیل مؤسســات عمومــی مســتلزم تصویــب قانــون اســت؛ زیــرا در حقــوق 
ــة اول  ــور در وهل ــن ام ــئول ای ــت و مس ــز اس ــر تمرک ــل ب ــی اص ــور عموم ــا، در ادارة ام ــور م کش
رئیس جمهــور و وزیــران هســتند و هرجــا کــه بنابــه عللــی خــروج از ایــن قاعــده ضــرورت یابــد، بایــد 

قانون گــذار اجــازة آن را داده باشــد )طباطبایی مؤتمنــی، 1387، ص. 146(. 

ــه  ــد ب ــات بای ــه مؤسس ــت این  گون ــه فهرس ــود ک ــده ب ــی ش ــون پیش  بین ــن قان ــرة همی در تبص
ــون  ــوان »قان ــا عن ــی ب ــخ 1373/04/19 قانون ــور در تاری ــن منظ ــه همی ــد. ب ــس برس ــب مجل تصوی
ــه به موجــب آن،  ــید ک ــس رس ــب مجل ــه تصوی ــی« ب ــی غیردولت ــا و مؤسســات عموم فهرســت نهاده
ــه آن هــا به عنــوان مؤسســات عمومــی غیردولتــی شــناخته شــدند  ده ســازمان و مؤسســات وابســته ب
ــام  ــداد ام ــة ام ــر، کمیت ــاب اســامی، هال احم ــازان انق ــاد جانب ــد از: شــهرداری ها، بنی ــه عبارت ان ک
ــک  ــی المپی ــة مل ــاب اســامی، کمیت ــاد مســکن انق ــران، بنی ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام ــی، بنی خمین
ایــران، بنیــاد پانــزده خــرداد، ســازمان تبلیغــات اســامی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی. در اصاحــات 
صورت گرفتــه در ایــن قانــون، حــدود دوازده مؤسســة دیگــر نیــز بــه ایــن فهرســت افــزوده  شــده اســت؛ 
ــر،  ــاد نص ــه های جه ــران و مؤسس ــامی ای ــوری اس ــوری جمه ــی آمات ــیون های ورزش ــل فدراس ازقبی

ــوزی و... . ــازمان دانش آم ــا، س ــگاهی، دهیاری ه ــاد دانش ــعه، جه ــتقال و توس اس

امــا ایــن تعریــف بــا تصویــب آزمایشــی قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در 1386/11/18 اندکــی 
تغییــر کــرد. براســاس مــادة 3 قانــون مزبــور، »مؤسســه یــا نهــاد عمومــی غیردولتــی، واحــد ســازمانی 
مشــخصی اســت کــه دارای اســتقال حقوقــی اســت و بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی ایجــاد شــده 
یــا می شــود و بیــش از پنجــاه  درصــد بودجــة ســاالنه آن از محــل منابــع غیردولتــی تأمیــن می گــردد 
و عهــده دار وظایــف و خدماتــی اســت کــه جنبــة عمومــی دارد«.24 طبــق ایــن تعریــف، بایــد بیــش از 50 
 درصــد بودجــة ســالیانة مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی از طریــق منابــع غیردولتــی تأمیــن 
شــود. ایــن ویژگــی تاحــدودی باعــث نوســان و چالــش در احــکام و ماهیــت ایــن مؤسســات می شــود؛ 
ــع  ــک ســال بیــش از 50  درصــد بودجــة ســالیانة خــود را از مناب ــکان دارد مؤسســه ای در ی ــه ام چراک
غیردولتــی تأمیــن کنــد و در ســال دیگــر ایــن امــکان برایــش وجود نداشــته باشــد. نکتــة دیگــر در تعریف 
جدیــد از مؤسســات عمومــی غیردولتــی ایــن اســت کــه برخــاف تعریــف قانــون محاســبات عمومــی از 
ــوند.  ــناخته ش ــوان ش ــن عن ــت ای ــون تح ــب قان ــات به موج ــن مؤسس ــت ای ــات، الزم نیس ــن مؤسس ای
بنابرایــن مؤسســاتی کــه دارای شــرایط مزبــور در مــادة 3 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری هســتند، 

24. برای مطالعة ارکان تعریف قانونی مؤسسات عمومی غیردولتی ر.ک: عباسی، 1389، صص. 66ـ68.
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هرچنــد بــه ایــن عنــوان شــناخته نشــده باشــند، می تــوان آن هــا را جــزو مؤسســات و نهادهــای عمومــی 
غیردولتــی دانســت؛ نظیــر ســازمان های حرفــه ای، اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و... . البتــه به نظــر 
ــه ایــن عنــوان  ــد ب ــون محاســبات عمومــی بای می رســد مؤسســات عمومــی غیردولتــی مــورد نظــر قان
شــناخته شــوند؛ زیــرا از دالیــل ذکــر ایــن قیــد محــدود کــردن مؤسســاتی اســت کــه از مزایــای مالــی 

ــد )رســتمی و حســینی  پور، 1388، ص. 194(.  ــتفاده می کنن ــی اس ــبات عموم ــون محاس قان

ــی  ــات عموم ــل مؤسس ــه دو دلی ــاً ب ــران، عمدت ــازی در ای ــة خصوصی س ــاز برنام ــان آغ از زم
ــتند: ــذاری هس ــرف واگ ــذاری، ط ــای واگ ــیعی از قرارداده ــم وس ــی در حج غیردولت

اول اینکــه، بخشــي از واگذاری هــا در تــوان خریــد بخــش خصوصــي و تعاونــي نیســت و 
ــده  ــزی نش ــي و برنامه ری ــا طراح ــذاري آن ه ــراي واگ ــع الزم ب ــن مناب ــراي تأمی ــز ب ــازوکارهایي نی س
ــاري  ــورت انحص ــي به ص ــوي مال ــي و ق ــتوانة غن ــه پش ــه ب ــا توج ــي ب ــاي عموم ــذا نهاده ــت. ل اس
ــازة  ــود، در ب ــار موج ــاس آم ــد. براس ــار می گیرن ــي دراختی ــورت بلوک ــا را به ص ــل واگذاری ه این قبی
زمانــی 1380 تــا آبــان 1397، از مجمــوع 1.474.867.000 ریالــی کــه ارزش کل واگذاری  هــا بــوده، 
ــی، 3.4 درصــد به شــکل تدریجــی و 1.1 درصــد به صــورت  ــا به صــورت بلوک 95.5 درصــد واگذاری  ه

ــه اســت.25 ترجیحــی صــورت گرفت
جدول 1. آمار واگذاری به تفکیک نوع واگذاری از 1397/08/04ـ1380

      سال

نوع واگذاری
جمع کل8182838485868788899091929394959697

فروش سهام یا 
دارایی به عموم 

متقاضیان
%0.2%0.7%0.5%0.1%0.2%3.1%2.1%9.2%4.1%4.5%6.1%19.3%3.3%2.0%2.1%1.3%1.4%60.5

واگذاری سهام یا 
دارایی به شیوة انتقال 
مستقیم به اشخاص 

طلبکار از دولت

%0.01%0.1___%1.7%2.0%0.9_%3.1%2.7%9.2_%0.5%1.3__%21.4

انتقال مستقیم سهام 
یا دارایی بابت سهام 

عدالت
__    __%2.1%4.9%1.2%7.2_%1.1_%1.5%0.2____%18.1

درصد از کل 
100%1.4%1.3%3.3%2.5%3.5%30%8.8%8.7%4.1%17.3%5.3%9.7%2.3%0.1%0.5%0.8%0.2%واگذاری  ها

ــا واگــذاری بابــت بدهی هاســت. دولــت در دهه هــای  علــت دوم، واگــذاری از طریــق رد دیــون ی

25. http://ipo.ir/index.jsp?pageid=2557&p=1 )1397/09/01 :آخرین بازدید(
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گذشــته بــه چنــد دلیــل بــه مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی بدهــکار شــده اســت: 1. تعویــق 
در پرداخــت ســهم دولــت از حــق بیمــه و مســتمری های بازنشســتگی بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
و صندوق هــای بازنشســتگی؛ 2. اســتفاده از خدمــات و تســهیات مؤسســات عمومــی بــدون پرداخــت 
به موقــع بابــت آن هــا؛ 3. عــوارض پرداخت نشــده بــه شــهرداری ها و ســازمان های متعــدد دیگــر. ایــن 
ــه  ــه چندهزارمیلیــارد تومــان رســیده، دولــت را ناچــار ب بدهی هــا کــه پــس از گذشــت چنــد دهــه ب
بازپرداخــت دیــون کــرده بــود )نصیری  اقــدم و فاتحــی  زاده، 1390، ص. 21(. آمــار موجــود نیــز مؤیــد 
ایــن اســت کــه واگــذاری ســهام یــا دارایــی به شــیوة انتقــال مســتقیم بــه اشــخاص طلبــکار از دولــت، 

ســهم قابــل توجهــی از واگذاری  هــا )21.4 درصــد( را بــه خــود اختصــاص داده اســت.26
جدول 2. آمار واگذاری به تفکیک نوع واگذاری از 1397/08/04ـ1380

      سال

حجم
 واگذاری

جمع کل8182838485868788899091929394959697

95.5%1.4%1.3%3.2%2.0%3.5%28.9%8.5%8.6%3.8%16.8%4.6%9.3%2.1%0.1%0.4%0.8%0.1%بلوکی

2.4%__0.1%0.4%_1.0%0.2%0.1%0.2%0.3%0.4%0.3%0.2%_0.1%_0.1%تدریجی

1.1%___0.1%_0.1%0.1%_0.1%0.2%0.3%0.1%___    __ترجیحی

درصد از کل 
100%1.4%1.3%3.3%2.5%3.5%30%8.8%8.7%4.1%17.3%5.3%9.7%2.3%0.1%0.5%0.8%0.2%واگذاری  ها

ــال  ــی درقب ــی غیردولت ــای عموم ــه مؤسســات و نهاده ــت ب ــای دول ــدات و بدهی ه انباشــت تعه
اخــذ خدمــات آنــان و فقــدان منابــع و نقدینگــی الزم بــرای بازپرداخــت ایــن تعهــدات از ســوی دولــت 
ــرکت های  ــذاری ش ــور، واگ ــت مذک ــت از وضعی ــکل و برون رف ــع مش ــور رف ــا به منظ ــده ت ــث ش باع
ــاس، از  ــن اس ــر همی ــرد.27 ب ــرار گی ــئوالن ق ــه مس ــورد توج ــا م ــات و نهاده ــن مؤسس ــه ای ــی ب دولت
ــه  ــی ب ــرکت های دولت ــذاری  ش ــوع واگ ــه موض ــی ب ــه، احکام ــن بودج ــل در قوانی ــال قب ــن س چندی
مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی اختصــاص داده  شــده اســت. موضــوع واگــذاری فعالیت هــای 

26. http://ipo.ir/index.jsp?pageid=2557&p=1 )1397/09/01 :آخرین بازدید(
27. برای مثال سهم بخش عمومی غیردولتی در واگذاری شرکت های فوالد مبارکه، هپکو، صنایع ملی ایران، سرمایه گذاری 

نیروگاهی ایران )سنا(، بازرسی و مهندسی صنعت ایران، 100 درصد است. 
www.donya-e-eqtesad.com/news/808752 )1397/02/10 :آخرین بازدید(
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ــی،  ــد محدودیت های ــار قی ــز پیش بینــی شــده و در کن ــن مؤسســات در ق.ا.س.ک. نی ــه ای اقتصــادی ب
ــه شــده اســت.28 ــن بخــش اقتصــادی درنظــر گرفت ــرای ای ــددی ب ــای متع فرصت ه

 3ـ3. امکان  سنجی واگذاری به مؤسسات عمومی غیردولتی
همان گونــه کــه پیش تــر بیــان شــد، مؤسســات عمومــی غیردولتــی جلــوه ای از عــدم تمرکــز فنــی در 
سیســتم ادارة  امــور عمومــی کشــور محســوب می شــوند. بــرای تحقــق عــدم تمرکــز اداری29 شــرایطی 

الزم است:

ــق می شــود  ــی محق ــی: اســتقال و آزادی عمــل مؤسســات زمان 1. داشــتن شــخصیت حقوق
کــه دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل از دیگــران به ویــژه مســتقل از مقامــات و نهادهــای دولــت 
ــتن  ــه داش ــی، ازجمل ــار حقوق ــی آث ــخصیت حقوق ــتن ش ــی داش ــور طبیع ــند. به ط ــزی باش مرک
ــتن  ــل داش ــت و به دلی ــد داش ــران، خواه ــتقل از دیگ ــارات مس ــه و اختی ــی، بودج ــوال، دارای ام
شــخصیت حقوقــی مســتقل، سلســله مراتب اداری بیــن ایــن نهادهــا و قــوة مرکــزی قطــع 
ــه  ــتند؛ بلک ــزی نیس ــات مرک ــع مقام ــله مراتب تاب ــر سلس ــا از نظ ــن واحده ــای ای ــود و رؤس می ش
فقــط تحــت نظــارت آن هاینــد )امامــی و استوارســنگری، 1386، ص. 54؛ طباطبایی مؤتمنــی، 
ــتن  ــتقل، داش ــی مس ــخصیت حقوق ــر ش ــزة ه ــات ممی ــر، از صف ــان دیگ ــه بی 1387، ص. 81(. ب
ــر  ــی اســت )رضایــی  زاده، 1385، ص. 192؛ انصــاری، 1374، ص. 216(. نتیجــه و اث اســتقال مال
ــع  ــری راج ــردن و تصمیم گی ــه ک ــد، هزین ــب درآم ــل در کس ــی، آزادی عم ــتقال مال ــی اس عمل
ــی اغلــب مؤسســات عمومــی  ــد گفــت نظــام مال ــا بای ــه خــود اســت. ام ــوط ب ــی مرب ــه امــور مال ب
غیردولتــی به نحــوی بــا دولــت مرتبــط اســت و ایــن امــر ناشــی از اصــل تــداوم خدمــات عمومــی 
و اداری اســت؛ بــه همیــن علــت نیــز اســتقال مالــی مؤسســات عمومــی غیردولتــی یکســان و در 
ــاص  ــه ای خ ــام بودج ــات از نظ ــن مؤسس ــی  زاده، 1391، ص. 225(. ای ــت )موس ــه نیس ــک درج ی

نیز  غیردولتی  مؤسسات عمومی  به  واگذاری  امکان  دارد،  تعاونی وجود  و  به بخش خصوصی  واگذاری  امکان  که  28. هرجا 
بخش عمومی  برای  )که  بانک ها  واگذاری سهام  زمینة  در  مادة 5   ،3 مادة  و »ب«  »الف«  بند  مانند  است؛  پیش بینی شده 
بند »ز« مادة 19 که  به بخش خصوصی پیش بینی کرده است( و همچنین  غیردولتی، سقف مجاز تملک دوبرابری نسبت 
واگذاری شرکت های دولتی مشمول گروه دو مادة 2 در قالب عقود هبه و صلح غیرمعوض را فقط به مؤسسات عمومی غیردولتی 
را مجاز می داند مشروط به اینکه فعالیت شرکت مورد واگذاری با وظایف مؤسسات و نهادهای مورد نظر انطباق داشته باشد. 

29. از نظر نحوه و سازمان دهی ادارة کشور، معموالً دولت های بسیط به دو شیوه اداره می شوند: تمرکز اداری و عدم تمرکز 
اداری. تمرکز اداری سیستمی است که در آن، حق تصمیم گیری و ادارة امور ملی و محلی در انحصار دولت مرکزی است. به 
بیان دیگر، همة اقتدارهای دولتی در پایتخت متمرکز است. تصمیمات در مرکز اتخاذ می شود و دستورات اجرایی از باال به 
پایین صادر می شود و سلسله مراتب اداری بر این سیستم حاکم است )قاضی شریعت پناهی، 1383، ص. 240(. عدم تمرکز 
اداری سیستمی است که در آن، صاحیت تصمیم گیری و ادارة یک یا چند امر عمومی به مقامات و نهادهای مستقل از مرکز 
واگذار شده است. به بیان دیگر، از نظر سیاسی قدرت تصمیم گیری دربارة امور کشور، به غیر از مقامات و نهادهای مرکزی، به 
نهادها و مقامات دیگر نیز داده شده و قدرت در سطوح مختلف سیاسی، اداری، سازمانی و جغرافیایی دیگری غیر از مرکز توزیع 

شده است )انصاری، 1374، ص. 141(. 
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خــود پیــروی می کننــد؛ بــه ایــن صــورت کــه برخــی از نظــر بودجــه  ای کامــًا وابســته بــه بودجــة 
ــتند و در  ــی هس ــت بینابین ــز در حال ــی نی ــتقل و برخ ــه ای مس ــی دارای بودج ــور، بعض کل کش
ــا و نحــوة  ــه کــردن آن ه ــد و هزین ــن درآم ــا، راهکارهــای تأمی ــا اســاس نامة آن ه ــون موجــد ی قان

ــن تأمیــن و مصــرف بیــان شــده اســت.  ــر ای نظــارت ب

بنابرایــن مؤسســاتی کــه از لحــاظ مالــی وابســته بــه دولــت هســتند، اگرچــه به موجــب قوانیــن 
موجدشــان دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل اند، درواقــع آن هــا ایــن شــاخصة ذکرشــده بــرای مؤسســة 
مســتقل از دولــت مرکــزی را ندارنــد. لــذا خصوصی ســازی از طریــق واگــذاری بــه این گونــه مؤسســات 
اهــداف خصوصی ســازی نظیــر افزایــش رقابت پذیــری، توانمندســازي بخش هــاي خصوصــي و تعاونــي، 
ــه  ــی، شــتاب بخشــیدن ب ــازات بنگاه هــاي اقتصــادي دولت ــو امتی ــت، لغ کاهــش تصدي گري هــاي دول
ــد )عباســی و  ــرآورده نمی کن ــردم را ب ــی م ــت در ســطح عموم ــی و گســترش مالکی رشــد اقتصــاد مل
ــه مؤسســة جهــاد نصــر اشــاره کــرد کــه در ســال  ــوان ب ــال می ت ــرای مث اکبــری، 1395، ص. 33(. ب
1392 طرح هــای بــزرگ شــیاتی کشــور از ســوی ســازمان شــیات ایــران )وزارت جهــاد کشــاورزی( 

بــه ایــن مؤسســه به عنــوان بخــش غیردولتــی واگــذار شــده اســت.30 

ــات  ــات آن توســط مقام ــدم انتصــاب مقام ــز و ع ــای غیرمتمرک ــات نهاده ــودن مقام ــی ب 2. انتخاب
مرکــزی: اصــوالً مقامــات ایــن نهادهــا بایــد به وســیلة مرجعــی غیــر از مقامــات مرکــزی )بــرای مثــال 
از طریــق انتخابــات عمومــی یــا نهادهــای واســطه( برگزیــده شــوند تــا اســتقال آن هــا از قــوة مرکــزی 
معنــا پیــدا کنــد؛ بدیــن  صــورت کــه در این گونــه نظام هــا تــا حــد امــکان مدیــران و اعضــای ارکان ایــن 
واحدهــا بایــد از بیــن کارکنــان باســابقه یــا اعضــای آن مؤسســات و از طــرف خــود مؤسســات انتخــاب 
ــاً مســتقل  ــن مقامــات را منصــوب می کننــد، چنیــن نهــادی ماهیت شــوند و اگــر مقامــات مرکــزی ای
نیســت؛ چــون حیــات و عملکــرد آن هــا بــه ارادة مقامــات مرکــزی بســتگی دارد. البتــه انتخابــی بــودن 
نهادهــای غیرمتمرکــز و اســتقال آن هــا از قــوة مرکــزی تعارضــی بــا حــق نظــارت مقامــات مرکــزی31 
بــر آن هــا نــدارد )امامــی و استوارســنگری، 1386، ص. 54(. امــا بایــد گفــت بســیاری از مؤسســاتی کــه 
ــد  ــد، فاق ــرار می گیرن ــازی ق ــای خصوصی س ــرف قرارداده ــی ط ــی غیردولت ــات عموم ــوان مؤسس به عن

که  شده  تعیین  تومان   994.880.100.000 کشاورزی  جهاد  وزارت  سهم   ،1393 سال  کشور  کل  بودجة  قانون  در   .30
802.316.700.000 تومان آن به نام این وزارتخانه مشخص شده و مابقی آن در قالب بودجة سالیانة دیگر دستگاه هاي وابسته 
به وزارت جهاد کشاورزي درنظر گرفته شده است. بیشترین بودجه پس از بودجة درنظر گرفته شده براي ستاد مرکزي وزارت 

جهاد کشاورزي به مؤسسة جهاد نصر اختصاص دارد که معادل 110.240.000.000 تومان است. 
http://isna.ir/fa/news/92091712130/ )1397/05/15 :آخرین بازدید(

31. نظارت قوة مرکزی بر نهادهای غیرمتمرکز در اصطاح »قیمومت اداری« نامیده می شود. البته این نظارت نباید به حدی 
باشد که به آزادی واحدهای غیرمتمرکز لطمه بزند و جنبة مداخله به خود بگیرد. تعیین میزان آزادی این نهادها و نظارت دولت 
مرکزی بر آن ها یکی از دقیق ترین مسائل عدم تمرکز اداری است و این فقط در صاحیت قانون گذار است که حدود و چگونگی 
آن را تعیین کند. به عبارت دیگر در این مؤسسات، اصل بر آزادی است و نظارت قوة مرکزی امری استثناست و فقط در مواردی 

که قانون پیش بینی می کند، اِعمال می گردد )طباطبایی مؤتمنی، 1387، ص. 84(. 

http://isna.ir/fa/news/92091712130/
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این مشخصه هستند.32

ــی ـ طــرف واگذارشــونده در حجــم وســیعی از  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــوان از س ــال می ت ــرای مث ب
ــن ســازمان هماننــد هــر شــخص حقوقــی دیگــری دارای  ــرد. ای ــام ب قراردادهــای خصوصی ســازی ـ ن
ســه رکــن تقنینــی، اجرایــی و ناظــر اســت کــه اتخــاذ تصمیــم، اجــرای تصمیــم و نظــارت بــر حســن 
ــد. در ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ترکیــب هیئت امنــای ایــن  اجــرای ایــن تصمیمــات را برعهــده دارن
ســازمان )رکــن تقنینــی( مطابــق مــادة 7 اســاس نامة ســازمان تأمیــن اجتماعــی مصــوب 1389/04/20، 
ــاه و  ــی رف ــاه و تأمیــن اجتماعــی و تصویــب شــورای عال ــر رف ــا پیشــنهاد وزی ــه شــرح شــش نفــر ب ب
تأمیــن اجتماعــی و ســه نفــر باقی مانــده مطابــق بنــد 2 »الــف« مــادة 17 قانــون ســاختار نظــام جامــع 
ــه  ــا ک ــن هیئت امن ــرد. ای ــکل می گی ــدگان ش ــدگان خدمات گیرن ــی از نماین ــن اجتماع ــاه و تأمی رف
ــره  ــای هیئت مدی ــزل اعض ــب و ع ــوند، نص ــوب می ش ــاه( منص ــر رف ــت )وزی ــرف دول ــان از ط اکثریتش
و هیئــت نظــارت را برعهــده  دارنــد )بنــد »پ« مــادة 8 اســاس نامه(. همچنیــن رکــن اجرایــی، یعنــی 
مدیرعامــل، بــا پیشــنهاد هیئت امنــا و تأییــد و حکــم وزیــر رفــاه و تأمیــن اجتماعــی منصــوب و معــزول 

ــاس نامه(.  ــادة 8 اس ــرة م ــود )تبص می ش

ــود را  ــران خ ــت  وزی ــه هیئ ــا حــدی ک ــازمان اســت؛ ت ــن س ــت در ای ــوذ دول ــبب نف ــر س ــن ام ای
ــا  ــد ت ــت ده ــازی وکال ــازمان خصوصی س ــه س ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــرف س ــته از ط ــاز دانس مج
ــت  ــون دول ــت رد دی ــه باب ــال را ک ــغ 22.617.000.000.000 ری ــه مبل ــی ب ــرکت دولت ــهام 19 ش س
ــاب  ــه  حس ــروش آن را ب ــل از ف ــغ حاص ــه و مبال ــده، عرض ــذار ش ــی واگ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ب
ــد  ــر نمای ــت کس ــازمان از دول ــات آن س ــرجمع مطالب ــد و از س ــز کن ــی واری ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــه در  ــن مصوب ــران(. اگرچــه ای ــة شــمارة 44301/2219261-1388/12/26 هیئــت  وزی ــد 6 مصوب )بن
ــوان  ــی دی ــت عموم ــوی هیئ ــازمان بازرســی کل کشــور از س ــا درخواســت س ــخ 1393/03/05 ب تاری
عدالــت اداری ابطــال شــد،33 نکتــة درخــور توجــه اســتدالل رئیــس امــور حقوقــی و قوانیــن معاونــت 
ــه مــادة  ــا عنایــت ب ــه اســت: ب ــاع از ایــن مصوب برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی رئیس جمهــور در دف
1 قانــون تأمیــن اجتماعــی و مــادة 113 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

32. مثًا مقامات مؤسسة نام برده )جهاد نصر( از طرف دولت نصب می  شوند. براساس مادة 7 اساس نامة مؤسسه مذکور، اعضای 
مجمع عمومی متشکل است از: وزیر جهاد کشاورزی ) رئیس مجمع(، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور که این مجمع وظیفة عزل و نصب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را به پیشنهاد رئیس مجمع برعهده دارد. 
33. رأی 239ـ1393/03/05 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری: مطابق مادة 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب 
سازمان  اجتماعی،  تأمین  سازمان  اینکه  به  نظر  می کند.  خود  نایب  امری  انجام  برای  را  دیگر  طرف  طرفین  از  یکی  آن، 
خصوصی سازی را وکیل خود تعیین نکرده است، ولی هیئت وزیران در بند 6 مصوبة شماره 44301/261922- 1388/12/26 
و به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی  خارج از حدود اختیارات خود، سازمان خصوصی سازی را مجاز اعام کرده که رأساً 
اقداماتی در راستای مصوبه معمول کند، وکالت مذکور به لحاظ عدم استنابه از سوی سازمان تأمین اجتماعی محقق نمی شود، 
بنابراین بند 6 مصوبة مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیئت  وزیران، به استناد بند 1 

مادة 12 و مادة 88 قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
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به رغــم دارا بــودن شــخصیت حقوقــی مســتقل، وابســته بــه دولــت )وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی( 
بــوده و شــش نفــر از اعضــای هیئت امنــای آن )اکثریــت اعضــا( بــه پیشــنهاد وزیــر مربوطــه و تصویــب 
ــال  ــده، اِعم ــوارد یادش ــه م ــه ب ــا توج ــود. ب ــاب می ش ــی انتخ ــن اجتماع ــاه و تأمی ــی رف ــورای عال ش

ــون به نظــر نمی رســد34! ــا قان ــر ب وکالــت دولــت )ســازمان خصوصی ســازی( در چنیــن مــواردی مغای

ــور در  ــازة حض ــد اج ــاً نبای ــل منطق ــی از این قبی ــازی، نهادهای ــق خصوصی  س ــرای تحق ــن ب بنابرای
ــی  ــات و نهادهای ــه اکثــر مؤسس ــد ک ــده برمی آی ــب بیان ش ــند. از مطال ــته باش ــا را داش واگذاری ه
ــرای  ــی  شــده اند، ویژگی هــای ذکرشــده ب ــی معرف ــی غیردولت ــون، مؤسســات عموم ــه به موجــب قان ک
مؤسســة مســتقل از دولــت مرکــزی را ندارنــد و واگــذاری بــه آن هــا بــا ذات خصوصی ســازی ســازگار 
ــد،  ــن می  کن ــی را تأمی ــت و مؤسســات عموم ــع دول ــن مؤسســات نف ــه ای ــذاری ب نیســت. اگرچــه واگ
چراکــه دولــت از بــار دیــون خــود رهایــی می  یابــد و طــرف مقابــل نیــز بــه مطالبــات خــود می  رســد، 
این گونــه واگذاری هــا، منافــع بخــش خصوصــی را تأمیــن نمی  کنــد؛ زیــرا این گونــه نهادهــاي 
ــا  ــي ی ــش دولت ــتقیم بخ ــای غیرمس ــم از حمایت ه ــي و ه ــش خصوص ــازات بخ ــم از امتی ــي ه عموم
ــور  ــت و حض ــة رقاب ــي زمین ــای حاکمیت ــات و ظرفیت ه ــر امکان ــه  ب ــا تکی ــد و ب ــي برخوردارن عموم
بخــش خصوصــي را ســلب می کننــد و مانــع گســترش و رونــق بخــش خصوصــی می  شــوند. درنتیجــه 

ــدارد.  ــازگاری ن ــی س ــل کارای ــق اص ــازی و تحق ــداف خصوصی  س ــا اه ــا ب ــه واگذاری  ه این  گون

ــن مؤسســات در ق.ا.س.ک.  ــه ای ــذاری ب ــورد واگ ــی، درم ــد ناکاف ــی، هرچن ــن رو محدودیت های ازای
پیش بینــی شــده اســت کــه بارزتریــن آن، حکــم مــادة 6 قانــون اســت. طبــق مــادة 6 ســابق، مؤسســات 
عمومــی غیردولتــی موضــوع مــادة 5 قانــون محاســبات عمومــی مصــوب 1366 و اصاحــات بعــدی آن 
و شــرکت های تابعــه و وابســتة آن هــا حــق مالکیــت مســتقیم و غیرمســتقیم، درمجمــوع حداکثــر تــا 
40 درصــد ســهم بــازار هــر کاال یــا خدمــت، را دارنــد. ایــن درحالــی اســت کــه در پیش  نویــس قانــون، 
محدودیــت مذکــور حداکثــر تــا 20 درصــد و مبنــای محدودیــت نیــز »بنــگاه« بــود، نــه »ســهم بــازار«؛ 
ولــی چنیــن محدودیتــی کارســاز نبــوده و طــرف اکثــر قراردادهــای واگــذاری ایــن مؤسســات بودنــد. 
ــگ بخــش خصوصــی موجــب  ــون و حضــور کم رن ــا به ســمت رد دی ــری واگذاری ه درنتیجــه جهت گی

اصاحاتــی در تاریــخ 1393/04/01 در قانــون شــد. 

در مــادة اصاحــی، عاوه بــر تعییــن ســقف حداکثــر 40 درصــدی ســهم بــازار هــر کاال یــا خدمــت 
بــرای حــق مالکیــت مســتقیم یــا غیرمســتقیم مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی، همچنیــن 
ــی  ــت مســتقیم و غیرمســتقیم ســهام و کرســی مدیریت ــه مجمــوع حــق مالکی ــرر شــده اســت ک مق
ــاد  ــر مؤسســه و نه ــرای ه ــا ســقف 40 درصــد ب ــگاه اقتصــادی ت ــر بن ــره( در ه )ســهم در هیئت مدی
عمومــی غیردولتــی موضــوع مــادة 5 قانــون محاســبات عمومــی کــه قانونــاً مجــوز فعالیــت اقتصــادی 

دارنــد، مجــاز اســت )بنــد 3 مــادة 6(. 

34. www.divan-edalat.com (1397/03/10 :آخرین بازدید)

http://www.divan-edalat.com
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نکتــة قابــل  توجــه دربــارة ایــن مــاده عبــارِت »ســهم بــازار هــر کاال یــا خدمــت« اســت. هرچنــد 
ــور  ــب مذک ــرده، ترکی ــف ک ــت را تعری ــازار، کاال و خدم ــای ب ــون، واژه ه ــادة 1 قان ــا 3 م ــای 1 ت بنده
ــازار کاال و  ــان نشــده اســت. »ب ــون بی ــه در قان ــه دارد ک ــن ســه کلم ــع ای ــا جم ــاوت ب ــی متف مفهوم
خدمــت« به همــراه عنصــر »بــازار جغرافیایــی« اصطاحــی را تشــکیل می  دهــد کــه در حــوزة حقــوق 
ــده شــده و هــدف از تعریــف آن تعییــن چارچــوب و  ــوط«35 خوان ــازار مرب ــت برخــی کشــورها »ب رقاب
ــر  ــر ب ــی ناظ ــد حقوق ــاری در آن رخ داده و قواع ــر تج ــاری مؤث ــای تج ــه رقابت  ه ــت ک ــی اس قلمروی

ــوند.  ــرا می  ش ــرو اج ــت در آن قلم رقاب

در ایــن اصطــاح، عنصــر »بــازار کاال یــا خدمــت« عبــارت از مجموعــة کاالهــا و خدماتــی اســت کــه 
ــر،  ــارت  دیگ ــه  عب ــد. ب ــت جانشــین محســوب کنن ــا خدم ــا را کاال ی ــد آن ه ــدگان می  توانن مصرف  کنن
ــی  ــد گران ــی مانن ــا را در وضعیت ــد آن ه ــدگان می  توانن ــه مصرف  کنن ــی ک ــوالت و خدمات ــة محص هم

ــا خدمــت را تشــکیل می  دهنــد.  ــازار کاال ی جایگزیــن یکدیگــر کننــد، ب

بــر ایــن مبنــا ســهم »بــازار کاال یــا خدمــت« به معنــای بخشــی از تجــارت کاال یــا خدمــت اســت 
ــا ســهام شــرکت ســهامی  ــرار دارد و مفهومــی متفــاوت ب ــا شــخص ق ــار نهــاد، شــرکت ی کــه دراختی
ــوة  ــات ق ــوزش و تحقیق ــت آم ــت )معاون ــاص اس ــت خ ــا خدم ــدة کاال ی ــا عرضه کنن ــده ی تولیدکنن
قضاییــه، 1389، ص. 86(. لــذا واژة »مالکیــت« کــه درخصــوص ســهام شــرکت ها معنــای دقیــق خــود 
را دارد، در اینجــا صرفــاً بــه مفهــوم »دراختیــار داشــتن قــدرت کنتــرل یــک کاال یــا خدمــت« اســت. 
ــار  ــم دراختی ــل مه ــی از عوام ــرکت ها یک ــهام ش ــت س ــه مالکی ــرد ک ــه ک ــد توج ــف، بای ــن وص ــا ای ب
ــن  ــد تعیی ــادة 6، 40 درص ــازار در م ــاز ب ــتن مج ــار داش ــقف دراختی ــت. س ــازار اس ــدرت ب ــتن ق داش
ــر  ــه ه ــوان و ب ــر عن ــه ه ــد، ب ــن ح ــی بیشــتر از ای ــی غیردولت ــورداری مؤسســات عموم ــده و برخ ش
ــا  ــازار کاال ی ــاد از ب ــک نه ــورداری ی ــزان برخ ــن می ــت تعیی ــر اس ــایان  ذک ــت. ش ــوع اس ــق ممن طری
ــر نبــوده اســت و  ــزان مالکیــت ســهام یــک شــرکت، به ســادگی امکان پذی خدمــت، ماننــد تعییــن می

ــرد.  ــورت می  گی ــده ص ــش پیچی ــای کم وبی ــا روش  ه ب

ــا خدمــت،  ــازار هــر کاال ی ــک ســهم ب ــرای تمل ــرر ب ــف از ســقف مق ــت اجــرای تخل ــارة ضمان درب
تبصــرة 6 مــادة 6 وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی را ناظــر بــر حســن اجــرای مــادة 6 و تبصره  هایــش 
قــرار داده اســت کــه ایــن نهــاد درصــورت مشــاهدة مــوارد مغایــر، بایــد آن را بــه شــورای عالــی اجــرای 
سیاســت های کلــی اصــل 44 جهــت اتخــاذ تصمیــم اعــام کنــد. ازایــن رو تکلیــف مقــرر در تبصــرة 6 
را بایــد بــر وظایــف و اختیــارات شــورا، مذکــور در مــادة 42 قانــون، افــزود. در قانــون، حــوزة تصمیماتــی 
ــدود  ــن و مح ــد، معّی ــاذ کن ــد اتخ ــل 44 می  توان ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــی اج ــورای عال ــه ش ک
ــرر، هــر  ــف مق ــد در راســتای انجــام وظای ــدان معناســت کــه شــورا می  توان ــر ب ــن ام نشــده اســت. ای
تصمیــم مقتضــی را اتخــاذ کنــد. به طــور معمــول ایــن تصمیمــات در قالــب محــدود کــردن مالکیت هــا 

35. relevent market
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ــد.  ــا ســقف مجــاز تجلــی می  یاب ت

ــه  ــازار ب در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه چنانچــه معاماتــی مبنــای افزایــش قــدرت ب
بیــش از ســقف مجــاز باشــند، آن معامــات باطــل خواهــد بــود. هرچنــد دانشــمندان اصــول در تحلیــل 
مفــاد نهــی حاکــم و اثــر آن در صحــت یــا فســاد معاملــه اختاف  نظــر دارنــد و نمی تــوان داللــت نهــی 
ــر ایــن نکتــه اتفاق نظــر هســت کــه  ــر فســاد معاملــه در تمــام مــوارد و به اطــاق پذیرفــت، امــا ب را ب
هــرگاه نهــی قانــون ناظــر بــر یکــی از ارکان معاملــه یــا اثــر اصلــی آن باشــد، نهــی دلیــل بــر بطــان آن 
خواهــد بــود؛ زیــرا اطاعــت از حکــم قانــون بــا نفــوذ معاملــه جمــع نمی  شــود. پــس اگــر قانــون معاملــه 
ــه  ای  ــاد حکــم به  گون ــا مف ــد ی ــع می  کن ــا موضــوع خاصــی را در معامــات من ــن و ی ــا اشــخاص معّی ب
ــا اثــر قــرارداد مخالفــت داشــته باشــد، اصــل بــر بطــان معاملــه اســت  باشــد کــه به نحــو مســتقیم ب
مگــر اینکــه قرینــه و دلیــل خاصــی خــاف آن را به اثبــات برســاند.36 در بحــث مــا، ممنوعیــت قانونــی 
ــازار  در زمینــة موضــوع قراردادهــای خصوصی  ســازی )دراختیــار داشــتن بیــش از 40 درصــد ســهام ب
کاال یــا خدمــت( یکــی از ارکان قــرارداد اســت و بنابرایــن نقــض آن موجــب بطــان معاملــه می  شــود. 
عاوه  بــر ایــن، قانون گــذار بــرای مؤسســات عمومــی غیردولتــی تــا ایــن میــزان، اهلیــت دارا شــدن را 

قائــل شــده اســت و قــرارداد نســبت بــه مــازاد آن به علــت فقــدان اهلیــت باطــل خواهــد بــود. 

ــا  ــک کاال ی ــازار ی ــت ســهام ب ــا مالکی ــودن ی ــذار حــق برخــوردار ب ــادة 6 ق.ا.س.ک.، قانون گ در م
ــن  ــد تعیی ــن هرچن ــرده اســت. بنابرای ــام ک ــوع اع ــرر را ممن ــش از ســقف مق ــزان بی ــه می ــت ب خدم
ایــن امــر کــه معاملــه  ای به طــور خــاص ســبب افزایــش ســهام بــازار بــه بیــش از ســقف مجــاز شــده 
اســت، دشــوار می  نمایــد؛ امــا درصــورت محــرز بــودن ایــن امــر، حکــم بــه بطــان آن معاملــه صحیــح 

می نُمایــد. 

اصــاح دیگــری کــه در مــادة 6 صــورت گرفتــه، ایــن اســت کــه تســویه، تهاتــر و تأدیــة بدهی هــای 
ــی از  ــای دولت ــه بانک ه ــته ب ــرکت های وابس ــی و ش ــی غیردولت ــای عموم ــه نهاده ــت ب ــی دول قانون
ــد.  ــوع ش ــی ممن ــرکت های دولت ــت و ش ــای دول ــوال و دارایی ه ــا، ام ــهام بنگاه ه ــذاری س ــق واگ طری
ــروش ســهام بنگاه هــا، امــوال و دارایی هــای خــود و شــرکت های دولتــی  ــق ف ــد از طری ــت می توان دول
و تبدیــل بــه وجــوه نقــد، در چارچــوب بودجه هــای ســنواتی بدهی هــای خویــش را تأدیــه کنــد )بنــد 

4 مــادة 6( کــه ایــن امــر بــه خصوصی ســازی کمــک شــایانی خواهــد کــرد. 

ــاً واگــذاری  از آنچــه درمــورد طــرف قراردادهــای خصوصی  ســازی گفتــه شــد، برمی آیــد کــه صرف
بــه بخــش خصوصــی واقعــی منجــر بــه تحقــق خصوصی  ســازی و اهــداف آن می  شــود. ایــن درحالــی  

36. نهی در اعمال حقوقی به دو صورت است: گاهی بیانگر لزوم شرطی از شروط صحت یا ارکان معامله است و گاهی دال بر 
منفور بودن عمل است و شرطیت یا مانعیت چیزی را نمی رساند. در صورت اول، بی تردید نهی موجب بطان است و در اینجا 

نیز نهی قانون گذار چنین نتیجه ای دربردارد )محقق داماد، 1390، صص. 106ـ107(.
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ــاالی واگذاری  هــای صورت گرفتــه، خصوصی  ســازی در معنــای واقعــی  ــه حجــم ب اســت کــه نســبت ب
کلمــه هنــوز محقــق نشــده اســت.37

4. نتیجه  گیری
یکــی از متغیرهــا و شــاخص  های بســیار مهــم کان اقتصــادی، متغیــر و شــاخص تولیــد داخلــی اســت 
ــای  ــن حلقه ه ــد. از مهم  تری ــر کشــور را نشــان می ده ــدرت اقتصــادی ه ــا ق ــدی ی ــت تولی ــه ظرفی ک
ــازی  ــی، خصوصی  س ــدات داخل ــی تولی ــی و کیف ــش کّم ــت افزای ــادی درجه ــاح اقتص ــرة اص زنجی
ــه  ــرای نیــل ب ــا برنامه ریــزی متمرکــز، ب ــه ایــن صــورت کــه کشــورهای دارای اقتصادهــای ب اســت؛ ب
اقتصــاد مبتنــی بــر بــازار آزاد، فراینــد اصــاح را در چنــد مرحلــه بــه اجــرا درمی  آورنــد کــه آزادســازی 
قیمت هــا، آزادســازی تجــاری و خصوصی ســازی را شــامل می  شــود. خصوصی  ســازی در مفهــوم 
ــق  ــه بخــش خصوصــی اســت. لیکــن مطاب ــا کنتــرل دولتــی ب خــاص، به معنــای واگــذاری مالکیــت ی
ق.ا.س.ک. واگذارشــونده ممکــن اســت از بخــش خصوصــی، تعاونــی و مؤسســات عمومــی غیردولتــی 
ــت  ــا ذات و ماهی ــوندگان ب ــروی واگذارش ــن گســتردگی قلم ــد ای ــر می  رس ــه به نظ ــی  ک ــد. درحال باش
خصوصی ســازی ســازگاری نــدارد؛ چراکــه اوالً، نظــام مالــی اغلــب ایــن مؤسســات به نحــوی بــا دولــت 
ــاتی  ــیاری از مؤسس ــات بس ــاً، مقام ــد و ثانی ــتفاده می  کن ــور اس ــة کل کش ــت و از بودج ــط اس مرتب
ــد،  ــرار می گیرن ــازی ق ــای خصوصی س ــرف قرارداده ــی ط ــی غیردولت ــات عموم ــوان مؤسس ــه به عن ک
ــته  ــزی وابس ــات مرک ــه ارادة مقام ــا ب ــرد آن ه ــات و عملک ــوند و حی ــوب می  ش ــت منص ــط دول توس
اســت. درنتیجــه واگــذاری بــه چنیــن مؤسســاتی، خصوصی  ســازی را محقــق نمی  ســازد و عمــًا باعــث 
می  شــود شــرکت  های واگذارشــده همچنــان تحــت کنتــرل و مدیریــت دولتــی باقــی بماننــد و اهــداف 
ــازی  ــق خصوصی  س ــتای تحق ــود در راس ــنهاد می  ش ــن  رو پیش ــردد. ازای ــق نگ ــازی محق خصوصی  س
واقعــی 1. قانون گــذار واگــذاری بــه مؤسســات عمومــی را ممنــوع کنــد یــا دســت کم محدودیت  هــای 
ــی  ــی غیردولت ــی از مؤسســات عموم ــد؛ 2. تعریف ــرر نمای ــا مق ــه آن ه ــذاری ب ــة واگ بیشــتری در زمین
ــه دولــت هســتند، تحــت  ــا مؤسســاتی کــه از نظــر مالــی و به ویــژه مدیریتــی وابســته ب بیــان کنــد ت
ــش  ــودن بخ ــه  ای ب ــل چندالی ــه به دلی ــه اینک ــه ب ــا توج ــد؛ 3. ب ــرار نگیرن ــات ق ــن مؤسس ــمول ای ش
ــی  ــی واقع ــش خصوص ــناخت بخ ــران، ش ــاد ای ــبه  دولتی در اقتص ــش ش ــال بخ ــور فع ــی و حض دولت
ــد بررســی کنــد  دشــوار اســت، هیئــت واگــذاری به عنــوان مرجــع احــراز اهلیــت واگذارشــوندگان بای
ــرل  ــا کنت ــت ی ــت مالکی ــتقیم تح ــا غیرمس ــتقیم ی ــورت مس ــذاری، به ص ــی واگ ــرکت متقاض ــه ش ک
ــذاری  ــل از واگ ــد؛ 4. بخــش خصوصــی قب ــی نباش ــی غیردولت ــا عموم ــی ی ــا و مؤسســات دولت نهاده

37. شایان  ذکر است به منظور شناسایی و ارزیابی فرایند خصوصی سازی و اینکه اساساً فرایند مزبور به درستی و تا چه میزان 
این شاخص ها  مهم ترین  استفاده می شود.  متعددی  و  و شاخص های مختلف  از روش ها  معموالً  است،  انجام  شده  در کشور 
بودجة  نسبت   ،)GDP( داخلی  ناخالص  تولید  به  دولتی  شرکت های  بودجة  نسبت  دولتی،  شرکت های  تعداد  از:  عبارت اند 
شرکت های دولتی به بودجة کل کشور، نسبت ارزش بنگاه های واگذارشده به تولید ناخالص داخلی، نسبت حجم سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و رشد تشکیل سرمایة ثابت ناخالص داخلی.
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تقویــت گــردد تــا تــوان رقابــت در عرصــه واگذاری  هــا را داشــته باشــد و پــس از واگــذاری نیــز از  آن 
حمایــت شــود. 

مالحظات اخالقی

حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.
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