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  سازيسازمان خصوصی

 ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شدهطرح 

  منضم به یافته ها و نتایج

  

  مقدمه  .1

و دستیابی به اهداف عالی آن؛ خصوصی سازي بدون شک تضمین کننده موفقیت فرآیند 

تدوین و اجراي یک سیستم هدفمند و کامل نظارتی و ارزیابی عملکرد است، تا با طراحی، 

ها و نکات ز این سیستم بتوان نقاط مثبت اجراي این برنامه را تقویت و عارضهگیري ابهره

تاکنون  1387سازي از سال منفی آن را به حداقل رساند. بر این اساس، سازمان خصوصی

هاي واگذار هاي متعارف علمی اقدام به ارزیابی عملکرد شرکتهر ساله با استفاده از مدل

از طریق برون نیز این سازمان  1396در سال موده است. هاي غیردولتی نشده به بخش

 یابیبه دو نهاد پژوهشی و کامالً مستقل از ساختار دولت، اقدام به ارزو ارجاع کار  يسپار

هاي ارزیابی شده عمالً است. شرکت کردهشرکت واگذار شده  90عملکرد بیش از 

شده و به واسطه این واگذاري هایی هستند که تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شرکت

دوره مالی از  3؛ ضمنا حداقل ها به بخش غیردولتی منتقل گردیده استکنترل این شرکت

تصر مدل ارزیابی مورد استفاده در بصورت مخ ،گزارشاین در  واگذاري آنها گذشته است.

برتر و شرکتهاي منتخب و  یابیحاصل از ارز یجنتا، سال مذکور، مراحل اصلی طرح تحقیق

  شود.ارائه می از منظر شاخصهاي مدل
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  هاي واگذار شدهمدل ارزیابی عملکرد شرکت .2

  ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده به شرح زیر بوده است:مدل 
  

 نماد شاخص معیار
  حداکثر

 امتیاز

پیش بینی 

 وضعیت
 نحوه محاسبه

 سودآوري

 سود خالص به قیمت ثابت NP 7 B<A میزان سود ساالنه

 هاسود خالص نسبت به مجموع دارایی ROA 3 B<A هاازده داراییب

 سود خالص نسبت به حقوق صاحبان سهام ROE 3 B<A بازده حقوق صاحبان سهام

 سود خالص نسبت به فروش ROS 3 B<A بازده فروش

 سود عملیاتی نسبت به فروش OPS 2 B<A حاشیه سود عملیاتی

 د خالص نسبت به تعداد کارکنانسو NIE 2 B<A کارایی عملیاتی

 	 	 20 جمع

هاي نسبت

 بدهی

 بدهی کل نسبت به دارایی کل DOA 3 B>A بدهی به دارایی

بدهی بلندمدت به حقوق 

 صاحبان سهام
DOE 2 B>A بدهی بلندمدت نسبت به حقوق صاحبان سهام 

 5  جمع
 

	 

 تسهیالت

میزان جذب تسهیالت 

 جدید
NL 6 B<A - 

 مانده تسهیالت نسبت به کل بدهی LOD 2 B>A ت از بدهیسهم تسهیال

 هزینه مالی نسبت به کل بدهی FOD 2 B>A سهم هزینه مالی از بدهی

 10 جمع
 

	 

 وريبهره

 TP 8 B<A وري کلبهره
نسبت ارزش افزوده به کل داده با کسر مصارف 

 واسطه

 نه کل نیروي کارنسبت ارزش افزوده به هزی LP 5 B<A وري نیروي کاربهره

 نسبت ارزش افزوده به هزینه استفاده از سرمایه KP 5 B<A وري سرمایهبهره

 نسبت ارزش افزوده به هزینه انرژي مصرف شده EP 3 B<A وري انرژيبهره

 نسبت ارزش افزوده به هزینه مواد اولیه RP 3 B<A وري مواد اولیهبهره

 24 جمع
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 اشتغال

 تعداد کل کارکنان EMP 10 B<A اشتغال

 حفظ تعداد کارکنان نسبت به زمان واگذاري -- EMPS 5 حفظ اشتغال

 15 جمع
 

	 

 سرمایه

افزایش سرمایه از محل 

 آورده نقدي
COK 7 B<A 

ارزش حقیقی افزایش سرمایه از محل آورده 

 نقدي

 ارزش حقیقی سرمایه ثبت شده NOK 3 B<A سرمایه 

 10 جمع
 

	 

 توسعه

 هاارزش حقیقی کل دارایی TA 2 B<A هاش کل داراییارز

 فروش کل حقیقی TS 2 B<A فروش کل

 ثبت برند BRAND 2 B<A ثبت برند

 هزینه تحقیق و توسعه حقیقی R&D 2 B<A هزینه تحقیق و توسعه

 هزینه بازاریابی و تبلیغات حقیقی M&A 2 B<A هزینه بازاریابی و تبلیغات

 ارزش صادرات حقیقی EXP 3 B<A ارزش صادرات

 مالیات پرداختی حقیقی TAX 3 B<A مالیات پرداختی

 	 	 16 جمع

 100 جمع کل امتیازات

  

در مدل مورد استفاده تمام متغیرهاي مطلق با شاخص قیمت مناسب به متغیرهاي 

حقیقی تبدیل شدند. به منظور امتیازدهی هر شاخص باید وضعیت مطلوب مشخص گردد 

از واگذاري  1) به معنی مطلوب بدون رشد متغیر مربوطه در دوره بعدB<Aن منظور (بدی

  عکس حالت فوق است.  )B>Aاز واگذاري است و ( 2نسبت به دوره قبل

                                                
١ After 
٢  Before 
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هاي اخذ شاخص میزان جذب تسهیالت جدید در گروه تسهیالت، از تفاوت مجموع وام

ها به وجوه نقد هر سال مالی شرکتهاي قبلی در صورت جریان مشده شرکت با بازپرداخت وا

وري از تفاضل ارزش هاي بهرهدست آمده است. ارزش افزوده استفاده شده در محاسبه شاخص

کل ستانده هر سال شرکت با ارزش مصارف واسطه مورد استفاده در تولید آن ستانده به دست 

ه از هزینه نیروي کار وري سرمایوري نیروي کار و بهرهآمده است و همچنین در محاسبه بهره

  هاي مالی استخراج شده است استفاده شده است.و هزینه سرمایه ساالنه که از صورت

افزایش تعداد کارکنان شرکت به معنی کسب امتیاز بیشتر در دوره بعد از واگذاري نسبت 

به قبل از آن است شاخص حفظ سطح اشتغال با توجه به الزامی که از طرف سازمان 

ي در جایگاه دستگاه متولی واگذاري به مدیریت جدید شرکت واگذار شده مبنی سازخصوصی

شود، در کنار شاخص تعداد کارکنان سال بعد از واگذاري ایجاد می 5بر حفظ سطح اشتغال تا 

مورد استفاده قرار گرفته است. در معیار سرمایه با توجه به وجود انواع مختلف افزایش 

یشتر افزایش سرمایه از محل آورده نقدي در شرکت واگذار ها و اهمیت بسرمایه شرکت

  شده، دو شاخص مورد استفاده قرار گرفته است. 

پس از تبیین مدل توسط گروه محقق، مراحل اصلی مطالعه به شرح زیر در دستور کار 

  قرار گرفت:

  گردآوري اطالعات مربوط به شرکتهاي واگذار شده  
 واگذار شده  یت شرکتهايبررسی تغییر یا عدم تغییر در وضع  
 هاي واگذار به تفکیک صنعتتجزیه و تحلیل و بررسی تطبیقی عملکرد شرکت  
  مقایسه تطبیقی شرکتهاي واگذار شده در هر صنعت با شرکتهاي شاهد دولتی و

  خصوصی فعال در همان صنعت
  بررسی و تجزیه و تحلیل مناسب پیرامون نتایج موفق و ناموفق حاصل از واگذاري
هاي عمیق میدانی با مدیران و کارکنان آنها و همچنین کتهاي منتخب با انجام مصاحبهشر

 مصاحبه با صاحبنظران و متخصصان آن صنعت.
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 نتایج کلی ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده .3

، ذکر این نکته ضروري است اصل از اجراي مدل ارزیابی عملکرددر خصوص نتایج کلی ح

لذا در سالهاي  ،اندواگذار شده 1390د بررسی، در سالهاي قبل از سال که اغلب شرکتهاي مور

ها، وضعیت نامساعد پس از واگذاري، شرایط و مشکالت عدیده ناشی از رکود، تشدید تحریم

اند که به عنوان متغیرهاي خارجی فضاي کسب و کار و بازار سرمایه، تورم و .... را تجربه کرده

اند؛ لیکن در این ارزیابی، چنین اثرات منفی بر عملکرد آنها داشتهمؤثر بر عملکرد شرکتها، 

شد قطعاً عملکرد پس از اثراتی لحاظ نشده و بالطبع چنانچه این اثرات در نظر گرفته می

  گردید. تري نسبت به دوره قبل از واگذاري مواجه میواگذاري این شرکتها با رشد مناسب

شرکت مورد بررسی، براي دوره سه سال قبل از واگذاري و همه  92یابی عملکرد براي نتایج کلی حاصل از اجراي مدل ارز

  باشد.میزیر ، به شرح مدل يارهامعیهاي پس از واگذاري از نظر امتیازات کسب شده براي سال

 

 55  بعد از واگذاريیار معو امتیاز کل شرکتها در این  را تجربه نموده» سودآوري«امتیاز معیاردرصد شرکتهاي مورد بررسی رشد 

 .درصد افزایش داشته است 12

 50  د.انرشد داشته» تسهیالت«امتیاز معیار درصد شرکتها از نظر  

 55 ی شرکتهاي مورد اند و امتیاز تمامرشد مثبت داشته »يوربهره«امتیاز معیار سالهاي بعد از واگذاري در  درصد شرکتها در

 .ستدرصد رشد داشته ا 8 معیاربررسی در این 

  افزایش یافته استدرصد شرکتها  52» سرمایه«امتیاز معیار. 

 53 براي همه شرکتهاي  معیاراند و امتیاز این اشتهارتقاء وضعیت د» توسعه فعالیت«امتیاز معیار رصد شرکتهاي مورد بررسی در د

 درصد رشد کرده است. 4مورد بررسی 

  این  مجموع امتیازاتدر همچنین  .افزایش داشته استدرصد از شرکتهاي مورد ارزیابی  60» وري کلبهره«امتیاز شاخص

 .شوددرصد افزایش مشاهده می 15 ،شرکتها شاخص براي

 64 کاهشی در این شاخص  شرکتهادرصد از  4 در وافزایش دهند خود را » فروش کل«شاخص اند درصد شرکتها توانسته

 .درصدي بوده است 26شاهد رشد  براي شرکتها، امتیاز این شاخص پس از واگذاري مجموع مالحظه نمی شود.

  است کاهش نیافته اشته و یاافزایش ددرصد شرکتها  57 در از بدهی» هزینه مالی سهم«امتیاز شاخص. 

 61  لحاظ نسبت به قبل از  رشد داشته و یا تغییري از این» سهم تسهیالت از بدهی«شاخص از لحاظ امتیاز درصد از شرکتها

 .اندواگذاري نداشته

  کاهش نداشته است.بهبود یافته و یا  درصد از شرکتها 64در » جذب تسهیالت جدید«شاخص امتیاز 
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  این  امتیاز ایش یافته و یا کاهش نیافته است. همچنین مجموعدرصد از شرکتها بعد از واگذاري افز 86» سرمایه«امتیاز شاخص

 دهد.درصد رشد را نشان می 37تهاي مورد بررسی براي شرک شاخص

  53  اند.داشتهامتیاز رشد » بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام«درصد از شرکتها از لحاظ شاخص 

 58  اند.درصد تغییري در این شاخص نداشته 5خود را بهبود داده و » وري انرژيبهره«امتیاز شاخص درصد از شرکتها 

  امتیاز درصد از شرکتها افزایش یافته و یا حداقل کاهش نداشته است. همچنین مجموع 91در » صادراتارزش «امتیاز شاخص 

 درصد افزایش داشته است. 79شرکتهاي مورد بررسی  این شاخص در 

 57  ،از اند و مجموع امتیاز شرکتها در این شاخص، پس خود را بهبود داده» وري سرمایهبهره«امتیاز شاخصدرصد از شرکتها

 درصد رشد داشته است. 17واگذاري، 

  ه استکاهش نیافتفزایش یافته و یا ادرصد از شرکتها بعد از واگذاري  75 در »هزینه بازاریابی و تبلیغات«امتیاز شاخص. 

  براي  امتیاز این شاخص . همچنین مجموعد از شرکتها رشد مثبت داشته استدرص 54در » وري نیروي کاربهره«امتیاز شاخص

 .درصدي بوده است 6رشد پس از واگذاري شاهد  شرکتها  کل

 59  اند و مجموع امتیاز این شرکتها در شاخص خود را افزایش داده» کارایی سود«امتیاز درصد از شرکتها بعد از واگذاري

 .درصد رشد داشته است 15مذکور، 

  است کاهش نداشتهفزایش داشته و یا اا درصد از شرکته 53در »  از محل آورده نقدي افزایش سرمایه«شاخص امتیاز. 

  درصدي در امتیازات این  22و رشد  رشد داشته است يسازدرصد شرکتها پس از خصوصی 58» سود خالص«امتیاز شاخص

 .شاخص براي کلیه شرکتهاي مورد ارزیابی قابل مشاهده است

  ها ناشی از فروش دارایی غیر مولد و ازده داراییرشد ب است. یافتهرشد درصد شرکتها  54» هايداراییبازده «امتیاز شاخص

 ت.درصدي در مجموع امتیازات این شاخص شده اس 10موجود شرکتها بوده است که منجر به افزایش  ياستفاده بهینه از داراییها

 59  2در  اند.افزایش دادهخود را » بازده حقوق صاحبان سهام«امتیاز شاخصدرصد از شرکتها با اعمال سیاستهاي مدیریتی 

. همچنین مجموع امتیازات این شاخص براي  کل شرکتها است ري کاهش نداشتهه قبل از واگذادرصد از شرکتها این بازده نسبت ب

 .درصد رشد داشته است 12 پس از واگذاري 

 اند. ظ نداشتهدرصد از شرکتها تغییري از این لحا 1و  افزایش داشتهدرصد شرکتها  51 در »حاشیه سود خالص«امتیاز شاخص

 ت.ن شاخص براي شرکتهاي مورد بررسی قابل مشاهده اسیدرصدي امتیاز ا 4رشد همچنین 

  درصد افزایش  51نداشته است.  رییدرصد شرکتها تغ 2و در  شیافزادرصد شرکتها  66در » هاارزش کل دارایی«امتیاز شاخص

 .تأمل استها براي شرکتهاي مورد بررسی قابل در امتیاز ارزش کل دارایی

  است کاهش نیافتهفزایش داشته و یا ادرصد از شرکتها  61 در »مالیات پرداختی«امتیاز شاخص. 

 87  اند.اند و یا حداقل کاهشی در این هزینه ندادهافزایش دادهخود را » هزینه تحقیق و توسعه«امتیاز شاخص درصد از شرکتها 
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، از شرکتهاي مورد بررسی جموعبراي م هاي عملکرديشاخصهبود بسیاري از نتایج حاصله نشان دهنده ب ،الوه بر موارد فوقع

  گردد.باشد؛ که در ادامه به برخی از آنها اشاره می، مالیات پرداختی و ... میدجمله میزان فروش، سو

  

مدل در ارهاي از منظر برخی از معی ،شرکتهاي ارزیابی شدهعملکردي وضعیت ادامه در 

    ارائه شده است.نمودار قالب 

  بل از واگذاري به ق میلیارد ریال در سالهاي 35،193شرکتهاي مورد ارزیابی، از  مجموع "سود عملیاتی"میانگین ساالنه متغیر

درصد براي  23/92بدین ترتیب این متغیر به میزان  افزایش یافته است.میلیارد ریال در سالهاي بعد از واگذاري  67،650

  مجموع شرکتهاي مورد بررسی رشد داشته است.

  سالهاي قبل از واگذاري با میلیارد ریال براي  18،064شرکتهاي ارزیابی شده، از  مجموع "سود خالص"میانگین ساالنه متغیر

 افزایش یافته است.میلیارد ریال براي سالهاي پس از واگذاري  31،156درصد رشد به  72بیش از 

   که این رقم  اندفروش داشتهمیلیارد ریال  186،362شرکتهاي ارزیابی شده در سالهاي قبل از واگذاري به طور میانگین مجموع

 میلیارد ریال رسیده است. 389،758ي بعد از واگذاري به درصد رشد در سالها 109با بیش از 

  میلیارد ریال در دوره قبل از  356،164کلیه شرکتهاي مورد ارزیابی از  براي "هامجموع دارایی"میانگین ساالنه متغیر

درصدي  90از بیش  میلیارد ریال در دوره بعد از واگذاري افزایش یافته است که نشان دهنده رشد 679،805واگذاري به  

 باشد.می

  میلیارد ریال بوده  170،093کلیه شرکتهاي ارزیابی شده در دوره قبل از واگذاري،  "حقوق صاحبان سهام"میانگین ساالنه متغیر

 افزایش یافته است.میلیارد ریال  270،058درصد رشد به  58که این میزان براي سالهاي پس از واگذاري با بیش از 

 میلیارد ریال در سالهاي قبل از واگذاري به  580از  مجموع شرکتها "افزایش سرمایه از محل آورده نقدي"غیر میانگین ساالنه مت

 باشد.درصدي می 83رشد میلیارد ریال در سالهاي بعد از واگذاري افزایش داشته است؛ که نشان دهنده  1،062

  میلیارد ریال  6،569در سالهاي قبل از واگذاري  ارزیابی مجموع شرکتهاي مورد   "مالیات پرداختی "میانگین ساالنه متغیر

 .ارتقاء یافته استمیلیارد ریال  9،334درصدي در سالهاي بعد از واگذاري به  40بوده است که با افزایش 
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 هاي عملکردي مدل معرفی شرکتهاي برتر و منتخب واگذار شده از نظر شاخص .4

شرکت واگذار شده به بخش غیر  92در کنار اجراي مدل ارزیابی عملکرد مورد نظر براي تعداد 

سازي به منظور تشویق و حمایت از شرکتهاي برتر از نظر معیارها و دولتی، سازمان خصوصی

هاي خصبندي شرکتهاي مورد بررسی از نظر معیارها و شاشاخص هاي عملکردي، اقدام به رتبه

بندي صورت پذیرفته، شرکتهاي برتر و منتخب از نظر کل مدل مذکور نموده است. طبق رتبه

وري (به عنوان مهمترین معیارهاي مد نظر این معیارها و همچنین دو معیار اشتغال و بهره

سازي در اجراي سیاستهاي سازمان)، که شایسته تقدیر در همایش ملی ارزیابی عملکرد خصوصی

  اند، به شرح جدول زیر است.) قانون اساسی شناخته شده44صل (کلی ا
  

  

 معیار تعیین رتبه نام شرکت نوع رتبه ردیف

1 

 برتر

 کل معیارهاي مدل پتروشیمی تبریز

 اشتغال سیمان زابل  2

3 
  پخش سراسري کاالي کالبر 

 سابق) سردخانه زراعی عاجکو(
 بهره وري

4 

 منتخب

 مهندسین مشاور زایند آب

 کل معیارهاي مدل

 پتروشیمی رازي 5

 سیمان هگمتان (سهامی عام) 6

 اشتغال

 پتروشیمی پردیس 7

 تولیدپمپهاي بزرگ و توربین آبی (پتکو) 8
 بهره وري

 نیر پارس 9

  

 


