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 شرح خدمات

 مختلفانحصار و رقابت در بازارهای •
 تعریف محدوده بازار در ادبیات نظری و مطالعات نهادهای ناظر بر رقابت•

 یک چارچوب عملیاتی برای شناسایی محدوده بازار و اندازه گیری قدرت بازارپیشنهاد •

 چه بازارهایی مصداق بازار انحصاری هستند؟ •

 شناسایی فرآیند ایجاد انحصارات در ایران در مقایسه با سایر کشورها•
 نقش بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در انحصار و رقابت•

 راهکارهای حذف و کاهش انحصارات و توسعه رقابت در اقتصاد ایران •

 ایرانبخش حاکمیتی غیردولتی اقتصاد •
 ارائه تخمینی از وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد•

تحلیل وضع موجود به لحاظ مددیریتی و مدالکیتی در روه هدای مختلدف خصوصدی سدازی هدای انجدا  شدده و          •
نقش دولت در مدیریت هلدینگ های بزرگ، وزارت خانه های اصدلی متدولی، وضدع مدالی     )شناسایی مسائل عمده 

 ...(بنگاه های اصلی و 

 راهکارهای مواجهه با بخش حاکمیتی غیردولتی شکل گرفته در اقتصاد ایران•
 (تجربه بانک جهانی)بررسی تجارب سایر کشورها در صورت امکان •
 (حداقل تداخل برای ایجاد رشد پایدار)تعیین نقش بخش حاکمیتی غیردولتی در مسیر توسعه •
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 شرح خدمات

 بنگاه هادولت در بازارها و امور مداخالت •
 شناسایی فرآیندهای مداخالت دولت در بازارها و امور بنگاه ها•

 مداخالت غیرضروری دولت در اقتصاداحصای •
 اقتصاد سیاسی مداخالت دولت•

 انگیزه های قیمت گذاری؛ قیمت گذاری در سطح خرد•

 راهکارهای حذف مداخالت غیرضروری دولت•
 نامناسبسیاست کشورها برای رفع علل ایجاد محیط کسب و کار •

 آزادسازی در سطح کالن•
 کسب و کارمحیط •

 بررسی عملکرد کشورها در بهبود شاخص های کسب و کار و شناسایی اولویت های بهبود شاخص های کسب و کار•

شناسایی مشکالت محیط کسب و کار بر اساس علل ایجاد )چرایی شرایط فعلی محیط کسب و کار در اقتصاد ایران •
 (کننده

 پایدارراهکارهای بهبود محیط کسب و کار برای دستیابی به رشد اقتصادی •
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 شرح خدمات

 خصوصی سازی•
 چکیده مطالعات قبلی•
 سها  عدالت•

بخشی از تبیین مسئله بستگی به میزان آمادگی دستگاه های اجرایی در )شناسایی مسائل •
 (تدارک اطالعات برای تیم مطالعه خواهد داشت

 راهکار حل مساله•

 رد دیون•
بخشی از تبیین مسئله بستگی به میزان آمادگی دستگاه های اجرایی در )شناسایی مسائل •

 (تدارک اطالعات برای تیم مطالعه خواهد داشت
 راهکار حل مساله•

 بین المللیخصوصی سازی های آتی در شرایط جدید پیوند با بازارهای •
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 انحصار و رقابت در بازارهای مختلف -1

 های بنگاه «بازار قدرت» یافتن                 رقابت حوزه در گذار سیاست هدف•
 حقوقی های پرونده در بررسی مورد

 
 مناسب های شاخص و شفاف تعاریف                    الزامات•

 
شفاف تعاریف: 

 جغرافیا و محصول زمان، بعد سه شامل آن وابعاد (Relevant Market) «مرتبط بازار» تعریف
 

مناسب های شاخص: 
 سهولت بررسی ها، بنگاه نسبی قدرت ارزیابی ، مرتبط بازار در بررسی مورد های بنگاه بازار سهم محاسبه

  خریداران قدرت و صنعت، به ورود احتمال و
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 تعریف بازار  

 در کلیدی بحث یک (Market Power) «بازار قدرت» مفهو •
  حقوقی پرونده های از بسیاری و می باشد رقابت سیاست گذاری

  بازار قدرت ارزیابی با ادغا  ها، موضوع در به خصوص رقابت، حوزه ی
 .می شود آغاز

 
  بازار دقیق تر، به طور یا و بازار تعریف مستلز  امر این حال، این با•

  بازار، تعریف حقیقت، در .می باشد (Relevant Market) مرتبط
 .باشد می بازار قدرت ارزیابی در گام اولین

 
 (Tool) ابزار یک بازار تعریف که نمود بیان توان می اینطور درواقع،•

  میان رقابت مرزهای تعریف و شناسایی در (End) هدف یک نه و
 .می باشد بنگاه ها
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 تعریف بازار  

 شناسایی به سیستماتیک به طور که است این بازار تعریف از اصلی هدف•
 که بپردازیم (Competitive Constraints) رقابتی محدودیت های

 .می گردند مواجه آن با رقابت حوزه ی پرونده های در درگیر بنگاه های
 

 سیاستی ثابت بیانیه ی یک یا و بروکراتیک فرآیند یک بازار تعریف درحقیقت،•
 بلکه می کنند، تعریف را بازارها که نیستند رقابت بر ناظر نهادهای این .نیست

   .می کنند تعریف را خود که هستند بازارها خودِ این
 

  اتکا با و کسب وکار عینی واقعیت های مبنای بر رقابت بر ناظر نهادهای درواقع،•
 بدین .می پردازند پرونده هر موردی بررسی به تجربی داده های و حقایق بر

 به گونه ای می تواند حقوقی پرونده ی هر در مرتبط بازارهای که صورت
   .گردد تعریف پیشین پرونده های سایر از متفاوت کامال
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 بازارشناسایی انحصارات در فرآیند 

26 

 (در دو بعد محصول و جغرافیا)تعریف بازار مرتبط 

محاسبه سهم بازار بنگاه های عمده در این بازار  
 مرتبط

 محاسبه شاخص های مرجع
 هیرشمان-سهم بزرگترین بنگاه، لرنر و هرفیندال

 آیا با توجه به مقادیر شاخصها  
 ظن تمرکز در بازار می رود؟

 بررسی موانع ورود و قدرت خریداران

 نتیجه گیری
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 توسعه  رقابتو  انحصارهاحذف و کاهش راهکارهای 

   قانون موجود ایرادهای رفع با مستقل قانون یک عنوان به رقابت قانون تبدیل•

 هستند اقتصادی و حقوقی پیچیده سازوکارهای رقابت بر نظارت فرآیندهای•

 دولت اجرایی بدنه در الزم های آمادگی ایجاد•

 گری تنظیم و رقابت سیاستگذاری های زمینه در نیاز مورد دانش توسعه•

   رقابت بر ناظر نهاد به اقتداربخشی•

 نیاز مورد های نامه آیین تدوین•
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 پرونده ی ضدانحصار گوگل در اتحادیه ی اروپا: مطالعه ی موردی

 درصد از بازار جستجوی عمومی در اتحادیه ی اروپا 90سهم بیش از •
 خدمات جستجوی تخصصی•

•Google Shopping 
•Google places 
•Google news 
•… 

 طرح شکایت توسط رقبای جستجوی تخصصی در اتحادیه•
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 اخذ تصمیمات در اتحادیه ی اروپامراتب 

شورای عالی 
 اروپا

 کمیسیون اروپا
پارلمان 

 اتحادیه ی اروپا

شورای وزیران و 
 پارلمان

 دادگاه اتحادیه کمیسیون اروپا
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 گوگلوقایع پرونده ی ضدانحصار موتور جستجوی روزشمار 

 فعالیت تاریخ

 آغاز تجسس رسمی کمیسیون در خصوص موتور جستجوی گوگل 2010نوامبر  30

 سخنرانی آلمونیا رییس کمیسیون رقابت در خصوص نگرانی های چهارگانه ی کمیسیون 2012می  21
 پرونده  خصوصارزیابی اوّلیه ی رسمی کمیسیون در  2013مارس  13

 ارائه ی نخستین پیشنهادیه ی تعهدات گوگل به کمیسیون 2013آوریل  3
 دعوت کمیسیون برای ابراز نظر گروه های ذی نفع در خصوص پیشنهادیه ی گوگل 2013آوریل  25

 اطالع کمیسیون به گوگل در خصوص عدم کفایت پیشنهادیه ی تعهد 2013جوالی  9
 ارائه ی نخستین تعدیلیه ی گوگل بر پیشنهادیه ی تعهد به کمیسیون 2013اکتبر 

 سخنرانی آلمونیا کمیسیونر وقت رقابت در پارلمان در خصوص پرونده ی ضدانحصار گوگل 2013اکتبر  3
اواسط ژانویه ی  

2014 
 ارائه ی دومین تعدیلیه ی گوگل بر پیشنهادیه ی تعهد به کمیسیون

 بیانیه ی آلمونیا کمیسیونر وقت رقابت و اعالن رضایت کمیسیون از تعدیلیه ی اخیر گوگل 2014فوریه ی  5

 تغییر کمیسیون و انتخاب خانم وستاگر برای کمیسیون رقابت 2014نوامبر 
ایفاد بیانیه ی اتهام کمیسیون در خصوص سؤاستفاده ی گوگل در بازار مقایسه ی فروش و افتتاح  2015آوریل  15

 پرونده ای جدید در خصوص سیستم اندروید گوگل
ایفاد دومین بیانیه ی اتهام کمیسیون در خصوص مقایسه ی فروش گوگل و بیانیه ی اتهام در خصوص  2016جوالی  14

 جستجوی تبلیغات گوگل
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 توسعه  رقابتو  انحصارهاحذف و کاهش راهکارهای 

  ساختار بحث شدن روشن) بخشی های کننده تنظیم ایجاد به قانونی الزام•

 (وظایف سایر سازمانی ارتباط همچنین و بودجه منابع سازمانی،

 (برق بازار دبیرخانه :موجود نهاد) برق بازار بر ناظر نهاد•

 (رادیویی مقررات تنظیم سازمان :موجود نهاد) ارتباطات بر ناظر نهاد•

 پتروشیمی و نفت محصوالت بازار بر ناظر نهاد•

 آبرسانی های شبکه بر ناظر نهاد•

 نقل و حمل های زیرساخت بر ناظر نهاد•

 در – مرکزی بانک بانکهای بر نظارت معاونت :موجود نهاد) پول بازار در رقابت بر ناظر نهاد•

 ها بانک بین رقابت آن دغدغه اصوال و دهد می انجام را بانکی نظارت وظایف تنها حالت بهترین

  (نیست
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 نهادهای حاکمیتی غیردولتی در ایران

نهادهای نظامی و انتظامی 
 بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، قرارگاههای نیروهای مسلح

صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق ذخیره 

 ...فرهنگیان و

 و نهادهای انقالب اسالمی ۵نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 
 بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، شهرداری ها

موسسات خیریه و بقاع متبرکه 
 آستان قدس رضوی،آستان حضرت معصومه

بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه 
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 و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصادتخمین وزن 

 :بررسی صنعت های

 سیمان•

 پتروشیمی•

 پاالیش•

 فوالد•

 مخابرات•

 

 :با سه رویکرد

مالکیت تعداد شرکت ها 

مالکیت کل ظرفیت تولید یک شرکت توسط نهادی که باالترین سهام را در بین سهامداران داراست. 

مالکیت میزان ظرفیت تولید با درنظرگرفتن درصد سهامداری نهادها 
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 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 صنعت سیمان

 شرکت فعال سیمانی 68تعداد 

 .شرکت دربورس اوراق بهادار درج گردیده اند 30

 شرکت غیربورسی 38

 

 هلدینگ های سیمانی

سیمان فارس و خوزستان 

سیمان تهران 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 

(خصوصی)سرمایه گذاری سیمان اسپندار 

(نیروهای مسلح)توسعه سرمایه و صنعت غدیر 

(تامین اجتماعی)سیمان تامین 

 سهامدار درصد

 تامین اجتماعی 57%

 بازنشستگی کارکنان صنعت نفت صندوق 8%

 ستاد اجرایی فرمان اما  3.5%

 سهامدار درصد

 بنیاد مستضعفان 52%

 بانک مسکن 10%
 سهامدار درصد

 بانک ملی 93%

 بیمه ایران 1%
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 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 صنعت سیمان

۰ 

۵ 

۱۰ 

۱۵ 

۲۰ 

۲۵ 22 

6 

14 

1 

6 7 

1 1 1 

23 

7 

16 

5 

10 9 

1 

4 

1 1 

7 

21 

5 

11 

14 

1 

9 

1 
3 4 

2 2 

 شرکت سیمانی 68وضعیت سهام داری نهادها از 

 دارای کرسی در هیئت مدیره  سهام% 25باالی   سهام% 50باالی  

شرکت  14تامین اجتماعی در 
سهامدار  % 50به میزان باالی 

شرکت های % 20یعنی )است
سیمانی متعلق به تامین 

 (اجتماعی

بنیاد مستضعفان و بانک ملی 
 .در رتبه های بعدی قرار دادند

تامین اجتماعی به تنهایی در 
شرکت های سیمانی دارای 30%

 .کرسی هیئت مدیره است

ت
رک

ش
اد 

عد
 ت
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 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 سیمانصنعت 

 اسپندار

7% 
 بانک سپه

2% 
 بانک ملی

11% 

 بنیاد مستضعفان

13% 

 بنیاد مسکن

1% 

 تامین اجتماعی

33% 

 خصوصی

25% 

 نیروهای مسلح

8% 

بیشترین میزان از ظرفیت تولید 
سیمان کشور تحت مالکیت  

  .است% 33تامین اجتماعی با 

سه نهاد تامین اجتماعی، بنیاد 
مستضعفان و نیروهای مسلح 

بیش از نیمی از تولیدات سیمان 
 .را تحت کنترل دارند

ظرفیت سیمان کشور تحت % 68
 .کنترل بخش غیرخصوصی است

 .تمامی ظرفیت تولید است رسم شده استمالک این نمودار با پیش فرض اینکه باالترین سهامدار شرکت، : نکته

 سهم نهادها از مجموع ظرفیت تولید شرکت های سیمانی
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 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 صنعت سیمان

                 

 اسپندار

6% 

 تامین اجتماعی

40% 

 بانک سپه

10% 

 بانک ملی

13% 

 بنیاد مستضعفان

17% 

 ستاد اجرایی

1% 

 نیروهای مسلح

7% 

 بنیاد مسکن

2% 

 سهام عدالت

2% 

 

0% 

 صندوق بازنشستگی کشوری

1% 
 بانک مسکن

1% 

بادرنظرگرفتن درصد سهامداری و 
احتساب این میزان در ظرفیت 
تولید سهم تامین اجتماعی با 

 همراه است%7افزایش 

تامین اجتماعی و بنیاد 
مستضعفان مالک بیش از نیمی از 

 .تولیدات سیمان کشورند

 .این نمودار با ضرب نمودن درصد سهامداری هر نهاد در ظرفیت تولید آن شرکت رسم شده است: نکته

صد سهامداریسهم نهادها از مجموع ظرفیت تولید شرکت های سیمانی با درنظرگرفتن در  



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 پتروشیمیصنعت 

 شرکت فعال صنعت پتروشیمی 60تعداد 

 

 هلدینگ های بزرگ صنعت پتروشیمی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 

 سهامدار درصد

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی 20%

 صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت 17%

 صندوق بازنشستگی کشوری 9%

 تامین اجتماعی 9%

 سها  عدالت 40%

 شناور در بورس 5%

 سهامدار درصد

 تامین اجتماعی 86%

 در بورس شناور 7%

 سهامدار درصد

 تامین اجتماعی 73%

 شرکت تعاونی وزارت بهداشت و درمان 2.5%
 سهامدار درصد

 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 48%

شرکت % 48خصوصی و %52)شرکت بازرگانی پتروشیمی 39%
 (ملی صنایع پتروشیمی

سهامش متعلق به خود  %99.9که )شرکت مدبران اقتصاد 4%
 (سرمایه گذاری ایرانیان است



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 صنعت پتروشیمی
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 خلیج فارس
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بازنشستگی 

 کشوری

صندوق 

بازنشستگی 

کارکنان 

 صنعت نفت

شرکت های  خصوصی

 خارجی

سرمایه  بانک ملی
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سهام 
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 شرکت پتروشیمی60نهادها از وضعیت سهام داری 

 دارای کرسی در هیئت مدیره %25باالی  %50باالی 

ت
رک

ش
اد 

عد
 ت

هلدینگ خلیج فارس مالک  
شرکت های مواد  % 23

 .  پتروشیمی است

در صنعت پتروشیمی نیز تامین 
تعداد شرکت ها % 30اجتماعی در 

 .دارای کرسی هیئت مدیره است

سرمایه گذاری ایرانیان و 
صندوق بازنشستگی 

%  21کشوری هرکدا  در
شرکت ها دارای کرسی 

 .هیئت مدیره است



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 پتروشیمیصنعت 

 آموزش و پرورش

1% 

 بانک ملی

3% 
 تامین اجتماعی

8% 
 خصوصی

5% 
 

 شرکت های خارجی 0%

7% 

 صنایع پتروشیمی خلیج فارس

44% 

 صندوق بازنشستگی کشوری

6% 

 گروه سرمایه گذاری ایرانیان

1% 

 نیروهای مسلح

25% 

 .تمامی ظرفیت تولید است رسم شده استمالک این نمودار با پیش فرض اینکه باالترین سهامدار شرکت، : نکته

بیشترین میزان از ظرفیت تولید 
صنعت پتروشیمی کشور تحت 
مالکیت هلدینگ خلیج فارس با 

هلدینگ خلیج فارس و نیروهای   .است% 44
تولیدات % 70مسلح قریب به 

پتروشیمی کشور را تحت کنترل 
 .دارند

دلیل کم بودن درصد تملک 
سرمایه گذاری ایرانیان نبود 

شرکت 6اطالعات تولید 
 .  زیرمجموعه آن است

 سهم نهادها از کل ظرفیت تولید شرکت های پتروشیمی



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 صنعت پتروشیمی

                 

 .این نمودار با ضرب نمودن درصد سهامداری هر نهاد در ظرفیت تولید آن شرکت رسم شده است: نکته

 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
36% 

 صندوق بازنشستگی کشوری
9% 

 تامین اجتماعی
10% 

 سهام عدالت
10% 

 نیروهای مسلح
17% 

 شرکت های خارجی
9% 

 آموزش و پرورش
1% 

 صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
4% 

 
0% 

 گروه سرمایه گذاری ایرانیان
2% 

 بانک ملی
2% 

. 

با احتساب درصد سهامداری در 
مالکیت از تولید شرکت ها، سهم 
هلدینگ خلیج فارس و نیروهای 

 .مسلح کاهش داشت

ولی سهم تامین اجتماعی و 
صندوق بازنشستگی کشوری با 

 .افزایش همراه بود

درصد سهامداریسهم نهادها از مجموع ظرفیت تولید شرکت های پتروشیمی با درنظرگرفتن   



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 اقتصادتخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در 

 صنعت پاالیش نفت

 پاالیشگاه نفت در کشور 9تعداد 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 صنعت پاالیش نفت

 پاالیشگاه   9در وضعیت سهامداری نهادها  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده  

 های نفتی

صندوق بازنشستگی 
 کشوری

صندوق بازنشستگی  نیروهای مسلح تامین اجتماعی سهام عدالت
 کارکنان صنعت نفت  
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 دارای کرسی در هیئت مدیره سهام% 2۵باالی  سهام%  ۵0باالی 

ت
رک

ش
اد 

عد
 ت

سها  % 50داشتن مالکیت باالی 
پاالیشگاه توسط نیروهای   2در 

، به طرح  پاالیشگاه 9سها  هر% 25باالی  % (22)مسلح 
توزیع سها  عدالت تخصیص داده شده و 
 .درهیئت مدیره آن ها دارای کرسی است

پاالیشگا ه ها  % 45تامین اجتماعی در 
 .دارای کرسی هیئت مدیره است



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 نفتصنعت پاالیش 

 سهم نهادها از مجموع ظرفیت تولید پاالیشگاه ها  

شرکت ملی  

پاالیش و پخش 

 فرآورده های نفتی

36% 

 سهام عدالت

52% 

 تامین اجتماعی

3% 

 نیروهای مسلح

9% 

 .تمامی ظرفیت تولید بوده، رسم شده استمالک این نمودار با پیش فرض اینکه باالترین سهامدار شرکت، : نکته



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 صنعت پاالیش نفت

 درنظرگرفتن درصد سهامداری پاالیشگاه ها با از مجموع ظرفیت تولید سهم نهادها 

 .این نمودار با ضرب نمودن درصد سهامداری هر نهاد در ظرفیت تولید آن شرکت رسم شده است: نکته

شرکت ملی پاالیش 

و پخش فرآورده 

 های نفتی

24% 

صندوق 

بازنشستگی 

 کشوری

1% 

 سهام عدالت

50% 

 تامین اجتماعی

12% 

 نیروهای مسلح

9% 

صندوق بازنشستگی 

 کارکنان صنعت نفت  

2% 

 بانک ملت

2% 

 سهام عدالت% ۵0
 شرکت ملی پاالیش و پخش% 24

 مابقی تحت مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی% 26

باالترین % 12تامین اجتماعی با 
 سهم در بین نهادهای غیردولتی



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 فوالدصنعت 

 

 

 

 

 چرخه تولید فوالد از سنگ آهن



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 فوالدصنعت 

 :شرکت فوالدی  7دلیل بررسی تنها •

 لیست باالی شرکت های تولید کننده فوالد و نبود اطالعات این شرکت ها

 .شرکت 7کل تولید فوالد خام کشور توسط این % 87دراختیار داشتن حدود 

 میلیون تن16.8: 1393تولید فوالد خام کشور در سال •

   

 

 

 میزان تولید
 (میلیون تن در سال)

 میزان تولید شرکت نام
 (میلیون تن در سال)

 شرکت نام

 فوالد مبارکه اصفهان ۵.۵ آهن اصفهان ذوب 2.7

 فوالد هرمزگان جنوب 1.1 فوالد خوزستان 3.4

 فوالد آلیاژی ایران 0.4 فوالد خراسان 0.7

 سبا 0.77 ----------------------------------



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 صنعت فوالد

 

 شرکت بزرگ تولیدکننده فوالد 7وضعیت سهامداری نهادها در

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 
0 

5 

0 0 0 0 
1 1 

6 

1 

3 

6 

1 

3 3 3 

1 1 

 دارای کرسی در هیئت مدیره سهام% 2۵باالی  سهام% ۵0باالی 

 7شرکت از  6تامین اجتماعی در
شرکت برگزیده دارای کرسی  

 .مالکیتی است

ت
رک

ش
اد 

عد
 ت



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 صنعت فوالد

 سهم نهادها از مجموع ظرفیت تولید صنعت فوالد

 .تمامی ظرفیت تولید بوده، رسم شده استمالک این نمودار با پیش فرض اینکه باالترین سهامدار شرکت، : نکته

 تامین اجتماعی

18% 

صندوق بیمه اجتماعی  

 روستائیان و عشایر

5% 

 سهام عدالت

65% 

[CATEGORY 

NAME] 

[PERCENTAGE] 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 صنعت فوالد
 سهامداریدرنظرگرفتن درصد صنعت فوالد با از مجموع ظرفیت تولید سهم نهادها 

 .این نمودار با ضرب نمودن درصد سهامداری هر نهاد در ظرفیت تولید آن شرکت رسم شده است: نکته

 تامین اجتماعی

25% 

صندوق بیمه اجتماعی 

 روستائیان و عشایر

3% 

صندوق حمایت و  

بازنشستگی کارکنان 

 فوالد

6% 
 سهام عدالت

31% 

 سرمایه گذاری فرهنگیان

3% 

سازمان توسعه و نوسازی 

 معادن و صنایع معدنی

12% 

 صندوق بازنشستگی کشوری

2% 

نیروی مقاومت 

 (مهراقتصاد ایرانیان)بسیج

7% 

 نیروهای مسلح

1% 

صندوق بازنشستگی کارکنان 

 صنعت نفت

10% 

%  25تامین اجتماعی مالک 
از تولیدات این 

از % 21یعنی . شرکت هاست
 کل تولیدات فوالد

دراین صنعت نیز 
سها  عدالت مالکیت  

را از کل % 25باالی 
 .تولیدات داراست

تامین اجتماعی، نیروی مقاومت بسیج، صندوق بازنشستگی 
کارکنان صنعت نفت و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، 

 .از کل تولیدات بازار فوالد را تحت کنترل دارند% 40باالی 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 مخابرات

 نام شرکت (1393)مشترکین تعداد کل

 مخابرات ایران 30،048،903

 همراه اول 62،668،122

 ایرانسل 74،786،381

 رایتل 4،744،803

 :بررسی صنعت مخابرات به دو صورت
 
 با احتساب شرکت مخابرات-
 
 بدون احتساب شرکت مخابرات  -



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 مخابرات

 

 (ثابت، دائمی و اعتباری)سهم نهادها از مجموع خطوط تلفن 

 .تمامی خطوط مشترکین اپراتور بوده، ترسیم شده استمالک این نمودار با پیش فرض اینکه باالترین سهامدار شرکت، : نکته

 بنیاد تعاون

54% 

شرکت ام تی ان 

43% 

 تامین اجتماعی

3% 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 مخابرات

 

 (با احتساب شرکت مخابرات)درنظرگرفتن درصد سهامداری خطوط تلفن اپراتورها با از مجموع سهم نهادها 

 .این نمودار با ضرب نمودن درصد سهامداری هر نهاد در تعداد خطوط تلفن آن شرکت رسم شده است: نکته

 بنیاد تعاون

18% 

 ستاد اجرایی فرمان امام

11% 

 وزارت دفاع

 بنیاد مستضعفان 16%

13% 

 MTNشرکت 

23% 

 سهام عدالت

11% 

 تامین اجتماعی

3% 

 سازمان خصوصی سازی

2% 

صندوق کارکنان 

 شرکت مخابرات

3% 

بیشترین کنترل در 
صنعت مخابرات را 
وزارت دفاع، بنیاد 
تعاون و بنیاد 
مستضعفان دارا 

 .هستتند

این % 40این سه نهاد باالی 
 .صنعت را تحت کنترل دارند

حضور تامین اجتماعی  
دراین صنعت استراتژیک 

 .جالب توجه است



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد

 مخابرات

 

 (بدون احتساب شرکت مخابرات)درنظرگرفتن درصد سهامداری خطوط تلفن اپراتورها با از مجموع سهم نهادها 

 .این نمودار با ضرب نمودن درصد سهامداری هر نهاد در تعداد خطوط تلفن آن شرکت رسم شده است: نکته

 بنیاد تعاون

11% 

ستاد اجرایی فرمان 

 امام

9% 

 وزارت دفاع

19% 

 بنیاد مستضعفان

16% 

 شرکت ام تی ان 

28 % 

 سهام عدالت

9% 

 تامین اجتماعی

4% 

سازمان خصوصی 

 سازی

2% 

صندوق کارکنان شرکت 

 مخابرات

2% 

دو نهاد غیردولتی 
وزارت دفاع و بنیاد 
مستضعفان بیشترین 
سهم از ارتباطات  
 .  سیار را دارا هستند



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 :نتیجه گیری

 :صنعت 5میزان مالکیت برخی نهادها دراین 

 تامین اجتماعی•

 

 صنعت میزان مالکیت 

 سیمان 40%

 پتروشیمی 10%

 نفت پاالیش 12%

 فوالد 2۵%

 مخابرات 4%
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 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 :نتیجه گیری

 :صنعت 5میزان مالکیت برخی نهادها دراین 

 نیروهای مسلح•

 

 صنعت میزان مالکیت 

 سیمان 7%

 پتروشیمی 17%

نفت پاالیش 9%  

 فوالد 1%
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 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 :نتیجه گیری

 :صنعت 5میزان مالکیت برخی نهادها دراین 

 :بنیاد مستضعفان•

 

 

 

 :امامستاد اجرایی فرمان •

 

 

 صنعت میزان مالکیت

 سیمان 17%

 مخابرات 16%

 صنعت میزان مالکیت

 سیمان 1%

 مخابرات 9%
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 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 :نتیجه گیری

 :صنعت 5میزان مالکیت برخی نهادها دراین 

 صندوق بازنشستگی کشوری•

 

 

 

 صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت•

 

 صنعت میزان مالکیت

 پتروشیمی 9%

 فوالد 2%

 سیمان 1%

 صنعت میزان مالکیت

 پتروشیمی 4%

 پاالیش نفت 2%

 فوالد 10%



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 :نتیجه گیری

 :صنعت 5میزان مالکیت برخی نهادها دراین 

 بانک ملی•

 

 

 

 سرمایه گذاری فرهنگیان•

 

 

 

 صنعت میزان مالکیت

13%  سیمان 

 پتروشیمی 2%

 صنعت میزان مالکیت

3%  فوالد 

1%  پتروشیمی 
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 تخمین وزن و سهم بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد
 :نتیجه گیری

 :صنعت ۵میزان مالکیت برخی نهادها دراین 

 نیروی مقاومت بسیج•

 %7صنعت فوالد  

 صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد•

 %6صنعت فوالد  

 بنیاد تعاون•

 %11مخابرات  

 وزارت دفاع•

 %19مخابرات 
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 اقتصادحاکمیتی غیردولتی در  راهکارهای تنظیم نهادهای

اقتصاادی، توساعه    هاای  فعالیتبه نظر می رسد راه حل نهایی توجه به آزادسازی در فضای •
 . رقابت و کاهش موانع ورود است

هر گونه توصیه دیگر ممکن است تنها باعث مغشوش شدن بیشتر فضای رقابت در اقتصااد  •
 . کشور شود

کاه ورود نهادهاایی از حاکمیات دولتای در آن      هاایی  فعالیات در این مسیر البته الزم است •
 .مخاطره آمیز است شناسایی شود

برای میزان نهایی تملک در هر صنعت برای هماه باازیگران مشاخص     هایی شاخصسپس •
 (.این میزان ممکن است برای هر صنعت متفاوت باشد)شود 

و نهایتا تنها تاکید بر ایجاد شرایط رقابت منصافانه و آزاد بارای هماه باازیگران باشاد و باا       •
 .رسیدن به اجماع اقتصادی و سیاسی، از این فضا محافظت شود
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 کار و رقابت پذیری اقتصاد مطلوب بودن وضعیت کسب و
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 2016شاخص محیط کسب و کار بانک جهانی در سال    

 کشور جهان 139مطلوب بودن محیط کسب وکار و رقابت پذیری اقتصاد برای 
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بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد  :مبنع  

 ایران

 کره جنوبی

 سنگاپور
 ژاپن 

 

 مصر
 

 چین

 هند

 محیط کسب و کار مطلوب تر
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 دسترسی به منابع تامین مالی 

 بی ثباتی در سیاست گذاری

 تورم  

 دیوانساالری ناکارآمد دولت  

 عرضه ناکافی زیرساخت ها 

 فساد اداری

 مداخله در بازار ارز  

 مقررات گذاری محدود کننده در بازار کار

 اخالق کاری ضعیف در میان نیروی کار کشور  

 نیروی کار آموزش دیده ناکافی

 نرخ مالیات  

 مقررات گذارهای مالیاتی 

 ظرفیت محدود برای نوآوری

 جرم و دزدی

 بی ثباتی در حاکمیت

 بهداشت عمومی ضعیف  

 درصد

   (گزارش مجمع جهانی اقتصاد)؟ اصلی  ترین مانع برای انجام کسب و کار در ایران چیست

1392-93 1393-94
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 جهانی محیط کسب و کار شاخص هایرتبه ایران در 
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 تجارت فرامرزی

 حمایت از سرمایه گذاران خرد

 رفع عجز در پرداخت دیون

 پرداخت مالیات

 اخذ اعتبار

 ثبت مالکیت

 دسترسی به برق

 شروع کسب و کار

 اخذ مجوزهای ساخت و ساز

 الزام آور بودن قراردادها

 2016گانه بانک جهانی در گزارش سال  10 شاخص هایرتبه  ایران در 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

 مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها 
 ضعف بازار سرمایه در تامین مالی و نرخ باالی تامین سرمایه از بازار غیر رسمی 

 بی ثباتی در قیمت مواد اولیه 
 اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان 

 بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران 
 وچود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی 

 نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی 
 بی ثبانی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری

 قیمت گذاری غیر منطقی محصوالت تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی 

 محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار
 زیاد بودن تعطیالت رسمی 

 تولید کاالهای غیر استاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار
 برگشت چک های مشتریان و همکاران 

 عرضه کاالهای خارجی قاچاق در بازار داخلی
 موانع تعرفه ای صادرات محصوالت و واردات مواد اولیه 

 تعرفه پایین کاالهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصوالت رقیب خارجی در بازار 
 تمایل مردم به خرید کاالهای خارجی و تقاضای کم برای محصوالت ایرانی مشابه

 ضعف توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف کننده 
 ضعف زیرساخت های حمل و نقل 
 ضعف زیرساخت های تامین برق 

 موثر مولفه 21متوسط ارزیابی تشکل های مشارکت کننده در پایش محیط کسب و کار از 

 1394بهار  - 1390 بهار   

 

نامطلوب ترارزیابی   



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 خالصه نتایج پایش محیط کسب و کار

 

 که سد راهی برای کسب و کارها  96تا بهار  90عامل اصلی ارزیابی شده از بهار  ۵

 کارمی شوند بر اساس پایش محیط کسب و محسوب 

 عامل اصلی سد راه کسب و کار  ۵

 مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها. 1

 ضعف بازار سرمایه در تامین مالی و نرخ باالی تامین سرمایه از بازار غیر رسمی. 2

 بی ثباتی در قیمت مواد اولیه. 3

 علیه کشورمانبین المللی اعمال تحریم های . 4

 پیمانکارانبی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به . ۵
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   مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها در طول زمان بر اساس پایش محیط کسب و کار

 مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها 
 بی ثباتی در قیمت مواد اولیه 
 بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران 
 ضعف بازار سرمایه در تامین مالی و نرخ باالی تامین سرمایه از بازار غیر رسمی 
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 خالصه نتایج پایش محیط کسب و کار
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 ها 
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 خالصه نتایج پایش محیط کسب و کار
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 خالصه نتایج پایش محیط کسب و کار

  علل از یکی همواره کاالها روی بر دولت گذاری قیمت و کار قانون های نارسائی که حالی در•
  در عوامل این که کنیم می مشاهده است، بوده کار و کسب فضای برای موانع ایجاد در موثر
  به تری پایین رتبه . . . و مالی منابع به دسترسی نظیر مشکالت سایر نسبت به شده ارزیابی علل
  رخ اساسی اصالحات تاکنون شده ذکر موارد در که است حالی در این .اند داده اختصاص خود
 .است نداده

 موفقیت نشانگر «اولیه مواد قیمت در ثبات عدم» ی مولفه ی شده ارزیابی نمره چشمگیر کاهش•
 .است بوده بخش این در نسبی ثبات ایجاد و تورم کاهش زمینه در دولت

  به خود های بدهی پرداخت در دولتی نهادهای و ها شرکت تعهدی بی» مولفه دو مقایسه•
  کارهایی و ساز تفاوت بر داللت «همکاران و مشتریان های چک برگشت» و «پیمانکاران

  سایر و دولتی نهادهای از خود مطالبات وصول برای کارها و کسب صاحبان که کند می
   .( مطالبات وصول شدن آور الزام چگونگی و ها نرخ روی بر اثر) کنند می خصوصی های بخش

   .است شده ارزیابی ها مولفه سایز از تر مناسب توزیع و تولید برای ها زیرساخت ،ها دوره ی همه در•
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 راهکارهای ارتقای محیط کسب و کار  

  که دارند زیادی بسیار اهمیت رو این از کار و کسب محیط جهانی شاخص های •
 خوبی عالمت دهنده ی ،آن ها سرمایه گذاری و اقتصاد به خارجی بخش ورود برای

 است ضروری شاخص ها این در رتبه بهبود جهت اساسی اقدامات لذا .هستند

  همه گیر یا اندازه گیری دشواری نظیر مختلف بدالیل نیز موارد از یکسری اما•
  اقتصاد علم دید از ولی نمی شود شاخص ها این وارد دنیا مختلف نقاط در نبودن
 است مهم کشور در کار و کسب محیط ارتقای برای آن ها به توجه

   :پرداخت خواهیم راهکار دسته دو ارائه ی به قسمت این در•

 جهانی شاخص های در ایران جایگاه بهبود -1  

 ندارند وجود شاخص ها در لزوما که کار و کسب محیط بر موثر عوامل -2  
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 ایران در محیط کسب و کار   رتبه ی راهکارهای ارتقای

 (    20) پرداخت هاتعداد . 1پرداخت مالیات                                                        

 
 (344)زمان بر حسب ساعت در سال . 2:         سه عامل در تعیین شاخص پرداخت مالیات نقش دارند  

 

 (44.1)( درصد از سود)نرخ کل مالیات . 3                                                                           

 

به طور قطع استفاده از فناوری اطالعات نقش بسزایی در کاهش تعداد پرداخت ها برای یک  •
 پایه مالیاتی و کاهش زمان تمکین خواهد داشت

 

 پرداخت مربوط به تأمین اجتماعی است 20پرداخت  از  12سهم باالیی از نرخ کل مالیات و •
پرداختی نیروی کار هستند و پایه مشترکی دارند،  12مالیات بر حقوق و پرداختی تأمین اجتماعی هر دو جزو •

 لذا هر دو باید الکترونیکی شوند
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 ایران در محیط کسب و کار   رتبه ی راهکارهای ارتقای

 رفع عجز در پرداخت دیون و قوانین مربوط به ورشکستگی  

 

 

 
 

به نظر می رسد در سال های اخیر به بحث سهولت ورود بنگا ه ها در ایران بیشتر توجه شده است •
 .  اما خروج بنگا ه های ناکارآمد از بازار مغفول مانده است

 

 :  شواهد اثربخشی اصالحات قوانین ورشکستگی در دنیا•
به  بنگاه هابیشتر ورشکستگی منجر به ورود کمتر  هزینه ی( : 2006) کلِاپرو  راجانمیان کشوری  مطالعه ی•

 .می شودزیاد باشد منجر  آن هاکه حتی ورود باید در  صنایعی
 
منجر به افزایش اتفاق افتاد،  1997از بحران سال اصالحات قانون ورشکستگی  که بعد : ( 2003)و هان لی •

 .شده است( TFP)عوامل کل  بهره وری
 

 

 بنگاه   بدهی های بازستانی نرخ
متوسط برای تعیین تکلیف   زمان

 بنگاه ورشکسته
یافتن یک فعالیت تجاری   پایان

 (  رتبه)

 (168 :رتبه)درصد  18
 (درصد 83)جنوبی  کره: مثال

 (درصد 81)مالزی 

 (179 :رتبه)سال  4.۵
 (سال 1.۵) کره جنوبی: مثال

 (سال 1)مالزی 

140 
 4جنوبی رتبه  رهک :مثال

 1۵مالزی رتبه 
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 ایران در محیط کسب و کار   رتبه یراهکارهای ارتقای 

 ضعف قوانین و فرآیندهای مربوط به ورشکستگی در ایران  

و  1384)و علی رغم مواد اضافه شده به آن ( 1311)قانون تجارت ایران بسیار قدیمی است •
 همچنان ابهام و تناقض دارد( 1391

 بوروکراسی و فرآیند زمان بر اعالم ورشکستگی و رسیدگی به آن  •

 دارایی هابنگاه و توجه تنها به نقد کردن  (Reorganizing) تجدید سازمان پیش بینیعدم •

 مهم است که بنگاه های کارا و قادر به باقی ماندن که از نوسانات اقتصاد لطمه دیده اند، حفظ شوند•

 عدم وجود نهاد رسیدگی به مشکالت بنگا ه های کوچک در رفع عجز در خارج از دادگاه•
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 رفع سایر موانع موثر بر محیط کسب و کار در ایران 

 مشکالت قانون کار ایران  
کارها شمرده ترین موانع کسب و  یکی از اصلیهمواره در ایران  70کار از دهه ی قانون •

 است می شده
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  بانک جهانی: منبع 

 
 
 

 در بازار کار مقررات گذاری شاخص های توجه در ایران ضرورت

 1 نسبت حداقل دستمزد به متوسط ارزش افزوده سرانه  

 2 مدت زمان الزم برای اعالم، پیش از تعدیل نیرو

 ( و دل بازی در دنیا از نظر دست 3۵رتبه) 3 مزایای خدمت میزان پرداخت 

  4 دشواری تعدیل نیروهای مازاد 

 ۵ انعطاف ناپذیری ساعت کاری  

 6 موانع برای استخدام کارگر جدید  
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 رفع سایر موانع موثر بر محیط کسب و کار در ایران 

و  مصرف کنندگانحکومتی و سازمان حمایت از حقوق  تعزیرات قیمت گذاری
 تولیدکنندگان

 
و بروز مشکالت  سرما یه گذاریتصویب قیمت دستوری تنها منجر به افزایش ریسک •

 شده است بنگا ه هابرای 

سوء استفاده از موقعیت مسلط،  : وجود نقصان در قانون تعزیرات نظیر پیش بینی نشدن•
 تبانی، قیمت گذاری تهاجمی

حکومتی بر اساس مالحظات  تعزیراتبنا نشدن بسیاری از ساختارهای سازمان •
 اقتصادی

حکومتی و  تعزیراتبا قانون  44کلی اصل  سیاست های 9تعارض و تناقض مواد فصل •
 مصرف کنندگانقانون حمایت از حقوق 
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 رفع سایر موانع موثر بر محیط کسب و کار در ایران 

از حقوق سازمان حمایت حکومتی و  تعزیرات قیمت گذاری
 و تولیدکنندگان مصرف کنندگان

 
  9به فصل تری نسبت  غیرفنیساختار  مصرف کنندهحمایت از قانون  •

 .تر استفهم و در نتیجه قابل  44کلی اصل  سیاست های

خود  44کلی اصلی  سیاست های 9لذا به نظر ضروری است که فصل •
تصویب شود تا از سوی « قانون رقابت»به عنوان قانونی مستقل به نام 

 .گیردفعاالن اقتصادی نیز بیشتر مورد توجه قرار 

 .الزم است به نسخ گردیدن قوانین مغایر با این قانون نیز اشاره شود•
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 سایر عوامل موثر بر محیط کسب و کار در ایران 

 توسط دولت برون گرااقتصاد  زیر ساخت هایفراهم آوردن 

 
ارتباطی نظیر پهنای باند اینترنت برای  زیر ساخت هایلزوم بهبود •

 ارتباط بهتر با بخش خارجی اقتصاد 
 
برای آشنایی با انواع قوانین،  بنگاه هاکمک به آموزش نیروی کار •

داخلی و  بنگاه های، مناسبات و روابط تجاری الزم بین قراردادها
 خارجی
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 خصوصی سازی در دنیا

در  1979نسبت دادن برنامه های مدرن خصوصی سازی به دولت مارگات تاچر در سال  -

 انگلستان

اکثریت سهام خود را در شرکت فولکس واگن به صورت  1961اما دولت آلمان در سال  -

 .  عمومی عرضه کرد

 1988تا  1984گسترش خصوصی سازی به اروپای غربی و آسیا در بازه زمانی  -

آمریکای التین، آفریقا و ) 2000تا مارس  1989جهانی شدن خصوصی سازی در بازه زمانی  -

 (جنوب آسیا
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 1990-2008روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 

مهمترین علل خصوصی سازی در کشورهای درحال توسعه  در دوره زمانی  

2008- 1990  : 

بار نسبت به بنگاه های خصوصی  3تا  2افزایش بهره وری بنگاه های دولتی که معموال  -

 .  عملکرد ضعیف تری دارند

 برای سرمایه گذاری( بخش خصوصی)دسترسی به سرمایه های بیشتر  -

 .  بهبود ارائه خدمات در بخش های اصلی که هزینه های باالیی برای دولت دارند -

 (Loss-Making)کاهش بار مالی از بنگاه های  زیان ده  -
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 1990-2008روند خصوصی سازی در دنیا در سال های 

. 
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 ۱۹۹۰ -۲۰۰۸ارزش واگذاری ها در کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی 

 (میلیارد دالر)

 سایر آسیای شرقی و اقیانوسیه اروپا و آسیای مرکزی

: ۱۹۹۷اواخر 
بحران مالی  
 شرق آسیا

بحران بدهی 
روسیه و بحران 

بحران  برزیل
 ترکیه

بحران 
 آرژانتین

رشد ارزش واگذاری ها به دلیل 
خصوصی سازی در بخش ارتباطات، 

چین، چک، اسلواکی،  )بانکداری و برق 
 (هند، پاکستان، عربستان

رشد بسیار باالی عرضه 
(: IPO)عمومی اولیه 

درصد ارزه  75
 واگذاری ها

خصوصی سازی در بخش های زیرساخت و 
 (نفت و گاز)انرژی 

 :  کشورهایی با باالترین سهم
برزیل، آرژانتین )کشور آمریکای التین  3

 ، قزاقستان، روسیه، چین(و مکزیک

  عامل که  IPO درصدی 8۵ کاهش دالیل
  بوده 2008 سال در واگذاری ها کاهش اصلی
 :است

 بی ثباتی بازار سهام
 مشکالت بخش مالی

 جریان معکوس سرمایه

 :1990 -2003در دوره زمانی 
درصد تعداد معامالت در بازه زمانی   70

1997-1990 
 واگذاری بنگاه های کوچک و متوسط: نتیجه
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روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی  
2008-1990 

 :روند خصوصی سازی به تفکیک مناطق

 

 

 

  

 

 (درصد)سهم 

 مناطق  2003-1990 2008-2004

 آمریکای التین 47 6

 اروپا و آسیای مرکزی 2۵ 4۵

 آسیای شرقی و اقیانوسیه 16 34

 خاورمیانه و شمال آفریقا ۵ 4

 جنوب آسیا 4 8

  -تونس -اردن -مراکش -مصر 
  -لیبی -الجزایر -عراق -عمان

باال  : 2004 -2005سال  ایران
بودن سهم شبکه های  

 تلفن همراه
  19سهم : 2008سال 

درصدی ایران در منطقه 
 در زمینه ارتباطات
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 روش های خصوصی سازی

   :(1384) زاده کابلی   

 مردم عموم به دولتی واحدهای سهام عرضه1)

 (خصوصی فروش) خصوصی بخش به جزئی یا کلی صورت به دولتی هایشرکت سهام عرضه2)

 مردم عموم به دولتی موسسه یا شرکت دارایی فروش3)

 کوچکتر واحدهای به دولتی بزرگ واحدهای تجزیه و سازمان تجدید4)

 دولتی واحدهای در خصوصی بخش جدید گذاریسرمایه5)

 کارکنان و مدیریت به دولتی واحدهای فروش6)

 سهام قیمت ارزان یا مجانی توزیع7)

خصوصی سازی 
یارانه ای، مردمی یا 

: کوپنی  
 سهام عدالت

:هدف  
خصوصی سازی با حجم 
 وسیع در کمترین زمان
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 تجربه سایر کشورها در خصوصی سازی کوپنی

 :تجربه اکثر کشورهای شامل روسیه، چک و لهستان 

  ویژه به طرح این اجرای نحوه کشورها، سایر در کوپنی خصوصی سازی طرح اصلی مشکل•

    .است خصوصی سازی سرمایه گذاری صندوق های سطح در

 

  سرمایه گذاری صندوق های کارکرد استانی سرمایه گذاری شرکت های نیز ایران در•

  .گیرند قرار توجه مورد جدی صورت به باید که دارند را خصوصی سازی

  30 تعداد مجموع در عدالت، سهام طرح اجرای راستای در
 عدالت سهامی تعاونی 344 و استانی سرمایه گذاری شرکت

   .است شده تشکیل شهرستانی
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 ارزش واگذاری ها بابت سهام عدالت

. 
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 کل واگذاری ها سهام عدالت
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عدالت به تفکیک سال های ارزش واگذاری ها بابت سهام 
 مختلف
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تعداد مشموالن طرح سهام عدالت به تفکیک مراحل 
 شناسایی

. 

7729952 
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 چالش طرح سهام عدالت

 تعاونی های و استانی سرمایه گذاری شرکت های :اجرا در عدالت سهام اصلی و مهم چالش

 شهرستانی عدالت سهام

  سازمان تا شده موجب که باال اجرایی هزینه های آمدن وجود به و تعاونی ها این زیاد تعداد•

  تعاونی ها این به (طرح اجرای ابتدایی سال های در خصوص به) را زیادی اعتبارات خصوصی سازی

  .دهد تخصیص

  تخصص و اطالعات فقدان دلیل به شرکت ها در مدیریت اعمال در تعاونی ها این کارایی عدم•

 فنی و تولیدی فعالیت های در کافی

 عدم شفافیت قانون در خصوص نحوه کارکرد شرکت های سرمایه گذاری و تعاونی های شهرستانی•
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 چالش طرح سهام عدالت

 :موجود چالش های سایر

 طرح شروع ابتدایی ساله چند در پوشش تحت افراد بودن نامعلوم•

  عدالت سهام سبد نبودن نهایی•

 شرکت ها برخی نشدن گذاری قیمت•
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 تصویر کلی: رد دیون دولت

. 

عرضه و فروش  
سهام یا دارائی به  

.  عموم متقاضیان
۵6.9 

واگذاری سهام یا دارائی  
به شیوه انتقال مستقیم 
به اشخاص حقیقی و 
.  حقوقی طلبکار از دولت

21.2 

انتقال مستقیم سهام یا 
دارائی بابت سهام  

21.9. عدالت  

 (1380 -1394/07/17)آمار واگذاری به تفکیک نوع واگذاری 
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 تصویر کلی: رد دیون دولت

لغایت   1380از سال )بر اساس قراردادهای فروش واگذاری ها به تفکیک نوع و ماهیت خریداران  
1394/06/15) 
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 قوانین بودجه سنواتی: رد دیون

. 
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 رد دیون

 :نهادهایی که سهام دولتی دریافت کرده اند  

صندوق بیمه بیکاری+ تأمین اجتماعی 

سازمان بازنشستگی کشوری 

 رضویآستان قدس 

شهرداری ها 

 درمانیسازمان بیمه خدمات 

 (ره)ستاد اجرائی فرمان  حضرت امام 

بانک ها 

صندوق ها 

 فرهنگیانذخیره •

 بسیجیانذخیره •

 بازنشستگی فوالد•

 
 

 

 
 

 

قانون   6ماده  1منوعیت رد دیون در قانون اصالح تبصره 
  1393/4/1اجرای سیاست ها مصوب 

  نهادهای به دولت قانونی بدهی های تأدیه و تهاتر ،تسویه :6 ماده 4 بند
  بانک های به وابسته شرکت های و ماده این موضوع دولتی غیر عمومی
 و دولت دارایی های و اموال ،بنگاه ها سهام واگذاری طریق از دولتی

  سهام فروش طریق از می تواند دولت و است ممنوع دولتی شرکت های
  به تبدیل و دولتی شرکت های و خود دارایی های و اموال و بنگاه ها

  تأدیه را خویش بدهی های سنواتی بودجه های چهارچوب در نقد، وجوه
 .نماید
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 نوع قراردادهای واگذاری: رد دیون

 

 

 

 

 

 

 

انتقال قطعی اصل 
 سهام

37% 
انتقال غیر قطعی  

 اصل سهام
49% 

انتقال منابع حاصل از  
 فروش سهام

14% 

 ارزش هر یک از قراردادها از کل ارزش واگذاری ها بابت رد دیون
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 شرکت های واگذار شده: رد دیون

. 

 

 

 

 

 

 

 پاالیش نفت و گاز
11% 

 پتروشیمی
13% 

زیرمجموعه ایدرو و 
 ایمیدرو

34% 

 توانیر
18% 

 سایر
24% 

 واگذار شدهتفکیک شرکت های دیون به ارزش واگذاری ها بابت رد 
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 نهادهای دریافت کننده: رد دیون

 ارزش واگذاری ها بابت رد دیون به تفکیک نهادهای دریافت کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان تامین 

 اجتماعی

11% 

 پیمانکاران

6% 

صندوق بازنشستگی 

 کشوری

4% 

موسسه صندوق حمایت 

و بازنشستگی کارکنان 

 فوالد

[PERCENTAGE] 

 صندوق ذخیره فرهنگیان

2% 
 بانکها

24% 

صندوق بازنشستگی 

 فوالد

13% 

تامین اجتماعی نیروهای 

 مسلح

4% 

 قرارگاه خاتم االنبیا

1% 

 سایر

20% 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 چالش ها: رد دیون

 عرضه رقابتی شرکت هافرآیند عدم توجه به نحوه قیمت گذاری صحیح و بی توجهی به  -1
 

فرآیند در اصلی ، هیئت واگذاری قیمت پایه واگذاری را مشخص می نماید اما قیمت 44بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
 .  رقابت میان خریداران تعیین می شود

 :مثال

شرکت های و صادرات و تجارت بانک های سهام از بخشی واگذاری :وزیران هیئت 261940/44306 ابالغ شماره به 1388/12/26 مورخ جلسه 

  نهصد و هزار سه سقف در و کرد خواهد تعیین واگذاری هیئت که قیمتی اساس بر درمانی خدمات بیمه سازمان به لوشان سیمان و شمال حفاری

 ریال میلیارد

سازمان به شرکت 20 در دولتی شرکت های و دولت به متعلق سهام واگذاری :وزیران هیئت 261922/44301 شماره به 1388/12/26 مورخ جلسه 

 .می رسد تصویب به واگذاری عالی هیئت در که قیمتی با اجتماعی تأمین

درصد هفت و شصت مربوط، مقررات رعایت با است مجاز خصوصی سازی سازمان :وزیران هیئت ۵674۵/49180 شماره به 1392/3/8 مورخ جلسه 

 .نماید واگذار (ره) امام حضرت فرمان اجرایی ستاد به را خود پژوهش و پاالیش شرکت سهام از (67٪)

هیئت در که قیمتی با رضوی قدس آستان به (شرکت 3) دولتی شرکت های برخی و دولت به متعلق سهام واگذاری :1388/7/1 مورخ ابالغیه  

  .می رسد تصویب به واگذاری
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 چالش ها: رد دیون

 دولتواگذاری به دستگاه های زیر مجموعه دولت یا تحت مدیریت  -2
 

 :  مثال

منظور به واگذاری قابل شرکت های در دولت سهام ریال میلیارد هزار سه مبلغ تصویب :3397۵/464۵1 شماره به 1390/2/18 مورخ جلسه  

  اگر)  .رسید تصویب به فرهنگیان ذخیره صندوق به دولت دیون رد بابت پرورش و آموزش وزارت بازنشسته و شاغل کارکنان مطالبات پرداخت

  کارکنان به دولت بدهی های مگر اینجاست اصلی سوال است، پرورش و آموزش وزارت از مستقل فرهنگیان ذخیره صندوق که کنیم فرض

 (؟دارد فرهنگیان ذخیره صندوق با ارتباطی چه بدهی ها این و نیست کارکنان به دولت و دستگاه دیون جزء پرورش و آموزش شاغل

از گتوند سد بابت االنبیاء خاتم قرارگاه به دولت بدهی تهاتر : ها47429ت/1۵8926 شماره به 1390/8/9 مورخ وزیران هیئت مصوبه اساس بر  

   دولتی شرکت های سهام واگذاری طریق

به وابسته دفاعی صنایع سازمان به کازرون و نیشابور نیروگاه های واگذاری :وزیران هیئت ها4۵112ت/11۵ شماره به 1390/12/10 مورخ جلسه 

 دولت دیون رد بابت مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت

طریق از 1388 سال پایان تا پرورش و آموزش کارکنان مطالبات پرداخت :وزیران هیئت 47671/44۵97 ابالغ شماره به 1389/3/2 مورخ جلسه  

 پرورش و آموزش وزارت به (بیمه ها و بانک ها) دولتی شرکت های سهام ریال میلیارد 14800واگذاری

 
 
 
 
 
 
 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 چالش ها: رد دیون

توجه به آثار بلند مدت واگذاری شرکت ها به برخی خریداران و ایجاد  عدم  -3

 انحراف از نقش اصلی این نهادها در کشور  
 

 :  مثال

ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان تخصصی مادر شرکت سهام صد در صد مالکیت انتقال :وزیران هیئت 1387/4/30 مورخ جلسه 

 قانون (7) ماده استناد به خیریه امور و اوقاف سازمان سرپرستی و نظارت تحت موقوفات عمران صندوق و متبرکه بقاع و موقوفات به اسالمی

 .ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه

اساس بر مشمول افراد به دماوند نیروگاه شرکت سهام واگذاری :وزیران هیئت 261937/44296 ابالغ شماره به 1388/12/26 مورخ جلسه  

 ایثارگران امور و شهید بنیاد سوی از اعالمی فهرست

مرکزی آهن سنگ شرکت سهام درصد چهار واگذاری :جمهور رییس ویژه نمایندگان ن43۵۵0ت/1۵1261 شماره به 29/07/1388 مورخ جلسه  

 امورخیریه و اوقاف سازمان به ایران

 

 

 

 

 

 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 چالش ها: رد دیون

 دولتی بانک هایدولتی به بانک مرکزی و شرکت های واگذاری  -4
 

 :  مثال

مطالبات وصول به نسبت واگذاری عالی هیئت طریق از است موظف دارایی و اقتصادی امور وزارت :وزیران هیئت1387/۵/3 مورخ جلسه  

 .نماید اقدام مذکور شرکت های سهام انتقال صورت به دولتی، شرکت های از بانک ها

عنوان به سپه بانک به دولتی شرکت های از تعدادی سهام انتقال :وزیران هیئت ها47138ت/2۵832۵ شماره به 1390/12/24 مورخ جلسه  

 بدهی پرداخت

عنوان به مسکن بانک به دولتی شرکت های از تعدادی سهام انتقال :وزیران هیئت ها47138ت/2۵8322 شماره به  1390/12/24 مورخ جلسه  

  دولت بدهی پرداخت

و آب منطقه ای، آب توانیر، شرکت های بدهی انتقال :وزیران هیئت ها46390ت/399730 شماره به تصویب نامه  در2۵/12/1389 مورخ جلسه  

  حساب به بانک مرکزی و بانک ها به ریال میلیارد هزار 6۵ سقف در ایران برق توسعه سازمان و ایران نیروی و آب منابع توسعه خوزستان، برق

  بانک و بانک ها به مختلف طرق از اقتصادی بنگاه های و شرکت ها سهام واگذاری طریق از بدهی این شد مقرر مصوبه دوم بند در .دولت بدهی

 .یابد انتقال مرکزی

 
 
 
 
 
 
 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 راهکارها: رد دیون

از آنجایی که واگذاری سهام یا دارایی به شیوه  انتقال مستقیم به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از  

ممنوع شده است، راهکارها برای حل مشکالت موجود، معطوف به ساماندهی  ( رد دیون)دولت 

 : وضعیت شرکت های واگذار شده خواهد بود

 نهایی کردن قیمت واگذاری های غیر قطعی باقیمانده از سنوات قبل -1

 .تعیین تکلیف در خصوص شرکت هایی که متولی مدیریت آنها مشخص نیست -2

اعاده شرکت هایی به دولت که بیش از تعهدات مصوبه ای دولت به طلبکاران واگذار شده  -3

 .است

 
 
 
 

 
 
 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 خصوصی سازی در ایران

  

 

 

 

 

 

 
عرضه و فروه سها  یا 

دارائی به عمو  

56.9, متقاضیان  

واگذاری سها  یا دارائی 

به شیوه انتقال مستقیم 

به اشخاص حقیقی و 

,  حقوقی طلبکار از دولت

21.2 

انتقال مستقیم سها  یا 

, دارائی بابت سها  عدالت

21.9 

 (1380 -1394/07/17)آمار واگذاری به تفکیک نوع واگذاری 

۹۲.۴, بلوکی  

۵.۷, تدریجی ۱.۹, ترجیحی   

 به تفکیک حجم واگذاری

۶۵.۱, بورس ۱۷.۳, فرابورس   

,  مذاکره

۰.۲ 

۱۷.۳, مزایده  
 به تفکیک بازار عرضه

 :نکته
و فروش درصدی عرضه  57سهم 

متقاضیان،  سهام یا دارائی به عموم 
درصدی سهم  57دهنده سهم نشان

بخش خصوصی از کل واگذاری ها  
 .نیست
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 خصوصی سازی در ایران

لغایت   1380از سال )بر اساس قراردادهای فروش واگذاری ها به تفکیک نوع و ماهیت خریداران  
1394/06/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان 

 ماهیت خریداران 

 خصوصی

 عدالت سهام

 سایر
نهادهای نظامی، نهادهای عمومی، نهادهای انقالب )

 (اسالمی،تعاونی رد دیون انتقال اصل سهام
 جمع کل

 بلوکی
تدریجی 

و 
 ترجیحی

رد دیون 
انتقال اصل 

 سهام
 

نهادهای نظامی، نهادهای عمومی، نهادهای 
 ...(انقالب اسالمی ، تعاونی و

 

 ارزش واگذاری 
 ( میلیارد ریال)

171،079 58،266 300،870 
 

293،620 
 

543،639 
1،367،474 

 837،259 300،870 229،345 جمع

 %100 61.22% 22% 16.77% سهم از کل 

سهام عدالت(تبيين.xlsx
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 خصوصی سازی در ایران

 

 

 

 

 

 

 

48.5, بورس  

12.4, فرابورس  

0.3, مذاکره  

38.8, مزایده  

 (1380 -1394/07/17)آمار واگذاری بر اساس بازار عرضه سهام 

 ۲ماده  ۱گروه 

 قانون

۳۳% 
 ۲ماده  ۲گروه 

 قانون

۶۷% 

 آمار واگذاری به تفکیک طبقه بندی سیاست های اصل     
44 (1394/07/17- 1380) 

95.7, بلوکی  

3.2, تدریجی 1.1, ترجیحی   

 (1380 -1394/07/17)آمار واگذاری به تفکیک حجم واگذاری 
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 خصوصی سازی در ایران

 :جمع بندی

  در ولی شد آغاز 1990 دهه ابتدای از توسعه حال در کشورهای در واگذاری و خصوصی سازی -1

  در کشورهای سایر از دیرتر دهه یک) .است 1381 سال اواخر به مربوط واگذاری ها اولین ایران

 (توسعه حال

  ابتدا واگذاری ها دنیا، در که است نکته این کننده بیان واگذاری ها، روند و کشورها سایر تجربه -2

 می گردند؛ واگذار آخر، مراحل در بزرگ بنگاه های و می شود شروع متوسط و کوچک بنگاه های از

   .است نبوده چنین این ایران در حالیکه در

 

 

 
 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تجربه خصوصی سازی در دنیا و ارائه راهکارها

زیان ده به عنوان روشی برای  دولتی انحالل شرکت های : بلغارستان -1

 خصوصی سازی

 شرکت زیان ده دولتی 113 اعالم انحالل : 1998-1997  

منحل کردن کامل شرکت 

 شرکت ها سایرادغام در 

شرکت های اقتصادی و مالی وضعیت و محصول از کامل تحلیل و تجزیه با انحالل، به تصمیم  

   .است شده گرفته دولت مالکیت درصد ۵0 از بیش با دولتی

است گرفته صورت سرعت به انحالل عملیات.   

:ایران  
،1385-1392در بازه زمانی  

شرکت دارای مصوبه انحالل  102
  10بوده که تا کنون تنها انحالل 

شرکت به اتمام رسیده است و 
باقی شرکت ها درگیر فرآیند  

. انحالل هستند  



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تجربه خصوصی سازی در دنیا و ارائه راهکارها

یکی از اولین و جامع ترین خصوصی سازی ها در میان کشورهای در حال توسعه : آرژانتین -2

(1999-1989) 

 :  بارز ویژگی های

آغاز خصوصی سازی با شرکت هایی که ارتباط زیادی با مردم نداشت. 

سرعت باالی فرآیند خصوصی سازی برای از دست ندادن حمایت مردمی 

برگزاری مناقصات در یک فضای کامال سیاسی: عدم شفافیت در فرآیند خصوصی سازی 

 تمرکز مالکیت و شکل گیری ادغام های عمودی در برخی صنایع 

بررسی وضعیت شرکت ها پس از واگذاری 

 

 

 

 

 

 

 

:ایران  
طوالنی شدن فرآیند خصوصی سازی -1  
عدم بررسی وضعیت شرکت ها پس  -2

از واگذاری و کسب تجربه برای  
 خصوصی سازی های آتی
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 تجربه خصوصی سازی در دنیا و ارائه راهکارها

 افزایش سهم سرمایه گذاران خارجی از واگذاری ها: برزیل -3

 

 

 

 

 

 

 

94-1990 2002-1995 
 درصد فروش درصد فروش خریدار

 26 20.777 36 3.116 شرکت های داخلی

 7 ۵.1۵8 2۵ 2.200 نهادهای مالی داخلی

 8 6.316 20 1.701 اشخاص

صندوق های بازنشستگی  
 خصوصی

1.193 14 4.626 6 

 ۵3 41.737 ۵ 398 سرمایه گذار خارجی

 100 78.614 100 8.608 مجموع

:ایران  
عدم مشارکت  

بخش خارجی در  
 واگذاری ها
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 تجربه خصوصی سازی در دنیا و ارائه راهکارها

 موفق ترین خصوصی سازی: آلمان-4
 
 گروه بندی بنگاه ها قبل از واگذاری -1
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 هابندی بنگاهگروه ردیف
فعال در ای ه هبنگادرصد 

 هر گروه

 2 بنگاه های سودآوری که آماده خصوصی سازی بودند 1

 7 قابل خصوصی سازی پس از کمی تغییرات ساختاری 2

 41 دارای طرح تجاری قوی اما نیازمند به تغییرات ساختاری 3

 24 وجود امکان تغییر ساختار اما عدم وجود طرح تجاری قوی 4

 9 امکان ضعیف برای تغییرات ساختاری 5

 17 کسب و کارهای ضعیفی که باید تعطیل شوند 6

 درصد 100 مجموع
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 تجربه خصوصی سازی در دنیا و ارائه راهکارها

 موفق ترین خصوصی سازی: آلمان -4

 

 استفاده از روش های مختلف در واگذاری ها -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی نامطلوبوضعیت اقتصادبرای بنگاه هایی با مذاکره روش از استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش خصوصی  
 سازی

 ویژگی های روش و تعداد بنگاه ها

 قرارداد فروش
هزار بنگاه با  10) فروش بنگاه به همراه تعهدات اشتغال و سرمایه گذاری 

 (.استفاده از این روش در آلمان شرقی واگذار شد

 قرارداد مدیریتی
هزار شرکت از طریق این روش   3تقریبا )واگذاری به مدیران قبلی بنگاه ها 

 (.خصوصی سازی شد
 (هزار بنگاه 3) متوقف کردن فعالیت بنگاه هایی که هیچ راه نجاتی نداشتند  فروش دارایی ها

 :یرانا
شرکت ها بدون هیچ گروه بندی خاصی در لیست واگذاری   -1

قرار گرفتند و خصوصی سازی با شرکت های بزرگ و برخی  
 .  شرکت های عام المنفعه آغاز شد

قانون اجرای سیاست ها، روش های مختلفی  19در ماده  -2
واگذاری بنگاه ها و   -1)شده است برای واگذاری تعریف 

سهام به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از اجاره : مالکیت
، پیمانکاری  اجاره: واگذاری مدیریت -2اموال واگذاری و 

انحالل   -۵واگذاری  -4تجزیه  -3مدیریت عمومی  و پیمان 
که متاسفانه از پتانسیل قانونی موجود برای  ( ادغام -6

 .  واگذاری ها استفاده نمی شود
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 تجربه خصوصی سازی در دنیا و ارائه راهکارها

 :  جمع بندی

 دقیق گروه بندی یک واگذاری، لیست در باقیمانده شرکت های با رابطه در خصوصی سازی سازمان است الزم ابتدا -1

  .دهد انجام آنها فعالیت حوزه و شرکت ها اقتصادی و مالی وضعیت اساس بر

 واگذاری در مختلف روش های بکارگیری در قانونی پتانسیل های از استفاده -2

 واگذاری ها در خارجی سرمایه گذاران مشارکت شرایط آوردن فراهم -3

 شده دیون رد شرکت های وضعیت به رسیدگی -4

 واگذاری از قبل ساختاری بازسازی -۵

 انحالل مصوبه دارای شرکت های انحالل فرآیند در تسریع -6

 .است سازی خصوصی از تر مهم آزادسازی شود می تاکید مجددا و -7
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