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  . هاي غیردولتی است هاي واگذار شده به بخش این گزارش تنها مربوط به مقایسه معیارهاي عملکردي مدیریت شرکت

 محیط هاي تاثیرگذار به عبارتی تغییرات حادث شده نتیجه تصمیمات داخلی مدیران و سهامداران است و ارتباطی به شاخص

و هماهنگی محیط ) 44(صورت اجراي کامل سیاستهاي کلی اصل بدیهی است در . بیرون از واحدهاي واگذار شده ندارد

  .رساند تر دیگري را به ثمر می کسب و کار با اتخاذ تصمیمات مدیریتی بعد از انتقال مالکیت نتایج مثبت

  
  

  تعریف خصوصی سازي: الف

هاي اقتصادي با هدف ایجاد شرایط  سازي یک سیاست اقتصادي جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش خصوصی

با فراهم کردن فضاي رقابت و ایجاد نظام  سازي خصوصی. رقابت کامل و حصول بیشتر کارآیی اقتصادي و اجتماعی است

   .نماید تا عملکرد کارآتري نسبت به بخش عمومی داشته باشند حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهاي خصوصی را وادار می

به عنوان روشی جهت منطقی کردن ساختار اقتصادي، کاهش فشارهاي مالی واحدهاي  سازي خصوصی در اکثر کشورها،

هاي  تقویت انگیزه موجود، هاي تخصص از استفاده حداکثر مالی، منابع تجهیز مالکیت، گسترش منابع، کارآیی باالبردن ،دولتی

پذیرفته شده است، که شمار کثیري از  دولت کاهش بار سنگین هزینه ارائه خدمات توسطو  کاري، کاهش بوروکراسی

در هر کشور با توجه به  سازي خصوصیاهداف . اند یا در حال اجراي آن هستند کشورها یا این سیاست را اجراء نموده

اقتصادي در  هاي برنامهاز آنجایی که راهبردها و . شود میاقتصادي و راهبردهاي کلی جامعه اتخاذ  هاي برنامه، ها سیاست

 کشور هر در و است نیز در هر کشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاص» سازي خصوصی«شورها متفاوت است، در نتیجه ک

مورد انتظار است اصالح، استقالل  سازي خصوصیفرآیند  از آنچه در هر صورت .گیرد قرار اولویت در خاص اهداف است ممکن

 موضوعی که. یا حقوقی است و واحدهاي دولتی به اشخاص حقیقیپذیري در نظام مدیریت و انتقال مالکیت  و انعطاف

  .ها و موسسات دولتی شود تواند منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاه می

  

  ضرورت ارزیابی: ب

تعریف و توسعه روش بهینه براي ارزیابی و «، »سازي خصوصیبرنامه «کاملاجراي اطمینان از یکی از مراحل الزم براي 

با (در حین اجراء برنامه  الزم استکشور در  سازي خصوصیبرنامه کامل اجراء ی براي به عبارت .باشد می »سنجش عملکرد

با ( سازي خصوصییا پس از اجراء برنامه ) سازي خصوصیهدف جلوگیري از انحراف در اهداف تعریف شده براي برنامه 

روش مناسبی براي ارزیابی و سنجش ) با اهداف تعیین شده براي برنامه سازي خصوصیهدف ارزیابی دستاوردهاي برنامه 

دولتی واگذار شده به بخش غیر دولتی، قبل از واگذاري و پس از واگذاري طراحی و اجراء  هاي بنگاهیا  ها شرکتعملکرد 

  .گردد



 

  

  

  پیشنه ارزیابی ها  : ج

در مقایسه با  )خصوصی سازي(واگذاري ر شده پس از بمنظور ارزیابی عملکرد بنگاههاي واگذا خصوصی سازيسازمان 

در این . نموده است EFQMاقدام به تدوین و اجراي مدلهایی در قالب مدل  1387آنها قبل از واگذاري، از سال  عملکرد

 . با معیارها و زیر معیارهاي متفاوت تهیه و ارائه گردیده استگزارش ارزیابی و رتبه بندي  4راستا تاکنون 

  معیار  8شرکت بر اساس  28ارزیابی و رتبه بندي  1387سال  - 1

  معیار 8شرکت بر اساس  33ارزیابی و رتبه بندي  1388سال  - 2

 زیر معیار 20معیار  و  3شرکت بر اساس  38ارزیابی و رتبه بندي  1389سال  - 3

  زیر معیار 17معیار و  5شرکت بر اساس 10ارزیابی و رتبه بندي  1390سال  - 4

  

  : وظایف و اقدامات سازمان: د

وري، توسعه  تنها نهاد واگذاري شرکتهاي دولتی به بخش خصوصی بمنظور افزایش بهره سازي سازمان خصوصی

پذیري، سیاستگذاري و بسترسازي براي حضور موفق بنگاههاي  توانمندیهاي بخش خصوصی و تعاونی، افزایش رقابت

بمنظور سیاستگذاري و انتخاب نحوه مطلوب واگذاري،  ،بطور مستمر سازمان این. باشد داخلی در بازارهاي جهانی می

با توجه به . نماید شرکتهاي کنترلی واگذار شده را ارزیابی می وتتوانمندسازي بخش خصوصی و شناسایی نقاط ضعف و ق

و  قانون اساسی 44نقش و اهمیت ارزیابی شرکتهاي واگذار شده قبل و بعد از خصوصی سازي در سیاستهاي کلی اصل 

سازمان، مرکز و موسسه تخصصی، تحقیقاتی و پژوهشی  9منظور ارائه گزارش جامع و قابل اتکاء از نظرات و تجربیات ب

  . گردیده است استفادهنتخاب معیار ها و ا EFQMمدل بشرح ذیل جهت طراحی ) کمیته علمی(

  سازمان حسابرسی - 1

  ایران و کشاورزي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - 2

  وري ایران سازمان ملی بهره - 3

  سازمان مدیریت صنعتی - 4

  اتاق تعاون ایران - 5

  مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی - 6

  ریزي موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه - 7

  مرکز آمار ایران - 8

  موسسه تحقیقات اقتصادي دانشگاه تهران - 9

  



 

  

  :مدل انتخابی و تعاریف: ه

سال از زمان  3ی انتخاب گردیدند که حداقل یشرکتها. )پیوست( مکاتبه گردیدشرکت  72با در ارزیابی صورت پذیرفته 

عبارت است  بر اساس تعاریف سهام کنترلی .صورت پذیرفته باشدسهام کنترلی بصورت واگذاري و واگذاري آنها سپري شده 

پس از . "اعضاء هیات مدیره شرکت باشدحداقل میزان سهام مورد نیاز براي آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت "از 

در گام . مشخص شدن جامعه آماري، پرسشنامه و مدل ارزیابی با همفکري و همکاري کمیته علمی تدوین و طراحی گردید

جمع آوري اطالعات مابقی شرکتهاي کنترلی واگذار شرکت تکمیل و  54اطالعات بعدي ضمن مکاتبه و مراجعه حضوري، 

  . می باشددست پیگیري در ) شرکت 18(شده 

مدیریت "و  "اشتغال و منابع انسانی"، "وري اقتصادي و بهره" ،"مالی و بورس"با عناوین  معیار 4شامل مدل ارزیابی 

معیار کمی  23زیر معیار مورد بررسی  26از . باشد که هر کدام از معیارها داراي چندین زیر معیار است می "فرآیند و نوآوري

   :در نظر گرفته شده استبشرح ذیل بنا به درجه اهمیت، امتیازات مختلفی نیز براي هر زیر معیار  .باشد معیار کیفی می 3و 

  

  مالی و بورس: معیار اول -)1(جدول  

  عیارزیر م  ردیف
امتیاز پیش 

  بینی شده

  40  ساالنه) زیان(سود   1

  40  بازده دارایی ها  2

 50  بازده حقوق صاحبان سهام  3

 30 ارزش شرکت  4

 15 نسبت هزینه مالی به مجموع بدهی   5

 10  نسبت بدهی  6

7  
هاي غیر عملیاتی به فروش خالص یا درآمد خالص  خالص سایر درآمدها و هزینه

 خدماتحاصل از ارائه 
10 

 20 فروش خالص یا درآمد خالص حاصل از ارائه خدمات  8

 15 نسبت ارزش صادرات به فروش خالص یا درآمد خالص حاصل از ارائه خدمات  9

 40 نسبت سود عملیاتی به فروش خالص یا درآمد خالص حاصل از ارائه خدمات  10

 30  اقساط معوق  11

  300  جمع 

    

  

  

  



 

  

  

  

  اقتصادي و بهره وري: دوممعیار  - )2(جدول   

 زیر معیار ردیف
حداکثر امتیاز پیش 

 بینی شده

 60 بهره وري کل 1

  45  بهره وري نیروي کار  2

  45  بهره وري سرمایه  3

 45 بهره وري انرژي  4

 45 بهره وري مواد مصرفی  5

 35  شاخص رقابت پذیري نیروي کار  6

 25 تغییرات سرمایه  7

  300  پیش بینی شده زهايجمع امتیا

  

  

 اشتغال و منابع انسانی: معیار سوم - )3(جدول 

  امتیاز پیش بینی شده  زیر معیار  ردیف

  150  تعداد کل کارکنان  1

  50  سرانه هزینه آموزش  2

  50  ترکیب دانش مداري   3

  250  پیش بینی شده زهايجمع امتیا

  

  

 مدیریت فرآیند و نوآوري: معیار چهارم  -)4(جدول

  امتیاز پیش بینی شده  زیر معیار  ردیف

  20  بکارگیري سیستمهاي نوین و امتیازات  1

  45  استفاده از تکنولوژي جدید در خط تولید  2

  45  ارائه محصول جدید  3

  20  هزینه تحقیق و توسعه به کل هزینه  4

  20  هزینه بازاریابی و تبلیغات به فروش  5

  150  پیش بینی شده  هايجمع امتیاز



 

  

با اجراي مدل ارزیابی عملکرد طراحی شده براي شرکتهاي مورد بررسی و ارزیابی عملکرد آنها در سه سال قبل از واگـذاري  

هاي پس از واگذاري، حاصل مطالعات، محاسبات، طبقه بندي امتیازات و تحلیل ارزیابی هر یـک از ایـن شـرکتها در     و سال

  : عرفی نتایج و یافته ها ذکر نکات زیر ضروري می نمایدقبل از م. شود این بخش به شرح زیر ارائه می

، مفاهیم و موازین مدل ارزیابی عملکرد در ایـن   محاسبات و طبقه بندي انجام گرفته بر اساس تعاریف امتیاز دهی،  - 1

ا بدیهی است با تغییر تعاریف و روشهاي محاسباتی مدل ارزیابی عملکرد و روش امتیازدهی معیاره. پروژه می باشد

  . و اقالم اطالعاتی، نتایج و یافته هاي ارزیابی عملکرد متفاوت خواهد بود

تعاریف و روشهاي امتیازدهی وارزیابی عملکرد براي کلیه شرکتهاي مورد بررسی به صـورت یکسـان و اسـتاندارد     - 2

سـالهاي پـس از    انجام گرفته است تا بررسی تطبیقی نتایج ارزیابی عملکرد شرکتها در سالهاي قبل از واگذاري با

 .دقت کافی را داشته باشد واگذاري

از میانگین آمارهاي سه سال قبل و سالهاي بعـد    در مقایسه تطبیقی اطالعات و شاخصهاي قبل و بعد از واگذاري، - 3

علیـرغم    در مواردي که شرکت مورد بررسی برخی از اطالعات مـورد نیـاز مـدل را،   . از واگذاري استفاده شده است

عـدم اعـالم اطالعـات از سـوي     . ارائه نکرده است ارقام آن اقالم صفر در نظر گرفته شده است متعدد پیگیریهاي 

 .   اهش رتبه در بین شرکتهاي مورد بررسی گردیده استک بعتشرکتها سبب کاهش امتیازات و بال

ولتی بـه بخـش   شرکت واگذار شده از بخش د  54ذکر این نکته مهم ضروري است که مقایسه و ارزیابی عملکرد  - 4

زیر معیار به هـیچ وجـه بـه مفهـوم      26خصوصی در سه سال قبل و سالهاي بعد از واگذاري در قالب چهار معیار و 

هـا را در دو   شود و فقط عملکـرد تعـداد محـدودي از شـرکت     ارزیابی کامل خصوصی سازي در کشور محسوب نمی

بی خصوصی سازي ضـروري اسـت عوامـل تکمیلـی     براي ارزیا. دهد نشان می واگذاريمقطع زمانی قبل و پس از 

 .مورد توجه و بررسی قرار گیرددر حوزه کالن و خرد اقتصادي تر  دیگري نیز براي مقطع زمانی بلند مدت

 

 نتایج: و

درصد شرکتهاي مورد  9شرکت مورد بررسی، افزایش داشته است و در  54شرکت از  44وري نیروي کار در  بهره - 1

 .  دهد ي کار کاهش نشان میوري نیرو بررسی، بهره

درصد شرکتها نیز کاهش جزئی در  20وري کل را تجربه نموده و درصد شرکتهاي مورد بررسی افزایش در بهره 46 - 2

 .اند وري کل را داشته بهره

 . اند پذیري نیروي کار رشد مثبتی را تجربه نموده درصد شرکتها در شاخص رقابت 52شرکت معادل  28تعداد  - 3

سازي  نفر و بعد از خصوصی 126440شرکت  54سازي در  میانگین مجموع نیروي کار شاغل قبل از خصوصی - 4

 11/0سازي افزایش  قبل و بعد از خصوصیافراد شاغل  کل میانگیننرخ رشد بعبارت دیگر . نفر بوده است 126582



 

کار جدید سطح اشتغال خود را افزایش درصد از شرکتها با استخدام و بکارگیري نیروي  44. دهد ي را نشان میدرصد

 . اند کاهش دادهدرصد  10شرکت نیروي کار خود را حداکثر  10داده و 

درصد، ترکیب نیروي کار خود را بهبود داده و با استخدام نیروهاي متخصص و  69شرکت معادل  37تعداد  - 5

شرکت برتر،  10بندي بعمل آمده تمامی  در رتبه. اند وري کل و نیروي کار داشته دانشگاهی سعی در ارتقاء بهره

 . اند ناسی و باالتر را بکار گرفتهترکیب نیروي کار خود را تغییر داده و کارکنان با مدرك تحصیلی کارش

نتایج . اند شرکت با افزایش هزینه سرانه آموزش سعی در ارتقاء توان فنی و علمی کارکنان خود داشته 20تعداد  - 6

درصد،  46شرکت معادل  25در ضمن . اند شرکت برتر نیز حائز این ویژگی بوده 10ها نشان می دهد که  ارزیابی

 . اند موزش خود نداشتهتغییري در هزینه سرانه آ

درصد شرکتهاي مورد بررسی، رشد داشته  89شرکت معادل  48فروش محصول و یا درآمد حاصل از ارائه خدمات  - 7

 .است

 .اند شرکت با اعمال سیاستهاي مدیریتی بازده حقوق صاحبان خود را افزایش داده 35تعداد   - 8

ها ناشی از فروش دارایی غیر مولد و  رشد بازده دارایی. درصد رشد نموده است 61شرکت معادل  33هاي  بازده دارایی - 9

 . ه از دارایی موجود شرکتها بوده استناستفاده بهی

 .اند شرکت سرمایه ثبت شده خود را پس از واگذاري افزایش داده 24 -10

  .  سازي رشد داشته است سازي در مقایسه با قبل از خصوصی شرکت بعد از خصوصی 41میانگین سود خالص  -11

 

   



 

  )پیوست(

  اسامی شرکتهاي کنترلی واگذار شده

  

  نام شرکت  نام شرکت  نام شرکت

 ماشین آالت صنعتی تراکتورسازي پایساز بانک تجارت

 مهندسین مشاور صنعتی ایران گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی پاالیش نفت تبریز

 پتروشیمی ارومیه بازرسی مهندسی صنعتی ایران پتروشیمی رازي

 )پیدکو(بین المللی توسعه مهندسی پارس  حمل و نقل بین المللی جمهوري اسالمی ایران پتروشیمی شیراز

 برق مشانیر سیمان دشتستان پمپهاي بزرگ و توربین آبی

 کابلهاي مخابراتی شهید قندي تأمین مواد معدنی صنایع فوالد تاکا-تولید ادوات کشاورزي اراك

 ریل ابریشم بازرسی کیفیت استاندارد خدمات انفورماتیک راهبر

 سموم علف کش مپنا دیزل سنگین

 پاتله شرکت پارس کانی سیمان آرتا اردبیل

 خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن  حفاري شمال سیمان خوزستان

 صدرا امید چابهار تولید آلومینیوم اراك سیمان داراب

 پاالیش نفت تهران بازرگانی پتروشیمی بین الملل سیمان هگمتان

 هواپیمائی ایران ایرتور بیمه دانا کشت و صنعت جیرفت

 توسعه راههاي پارس صنایع تجهیزات نفت تهران کشت و صنعت شهید رجائی

 هپکو بانک صادرات گروه ملی صنعتی فوالد

  بازرگانی پتروشیمی ملی مس نفت شیراز

 سینا موسسه آموزشی وپژوهشی شرکت مخابرات ایران نیرپارس

 راهبران پتروشیمی خیبر هلیکوپتري ایران

  شرکت گسترش صنایع ریلی ایران   طرحهاي جامع فلزاات مطالعات  پاالیش نفت بندرعباس

  پیمانکاري عمومی صنایع فوالد گسترش   شرکت خدماتی غیر صنعتی گاز ایران  ماشین سازي لرستان

  شرکت پخش سراسري کاالي کالبر  مترامهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران ـ   سیمان خاش 

  آباد... شرکت کشاورزي ودامپروري ا  ساختمانی گسترش و نوسازي صنایع ایران    مس مزرعه

  شرکت پژوهش و مهندسی جوش ایران  شرکت تکنیکان تکنولوژي وساخت صنایع  صنایع هوایی ایران 

  سیمان هرمزگان   فوالد مبارکه اصفهان  پاالیش نفت اصفهان

  


