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چکیده

اتالف ٍ کوبَد هٌببغ ،دٍ هؼضل بٌگبُّبی دٍلتی در کطَرّبی در حبل تَسؼِاًذ .در
حبلیکِ ایي کطَرّب بب اًَاع هحذٍدیتّب در هٌببغ هَاجٌْذ ،التصبد دٍلتی هبًغ استفبدُ
بْیٌِ اس ایي هٌببغ هحذٍد هیضَد .یکی اس بْتزیي راّکبرّبی حل تَأهبى ایي دٍ هطکل،
خصَصیسبسی است .دٍلتّب بزًبهِّبی خصَصیسبسی را بِ هٌظَر بْبَد کبرآیی
التصبدی بٌگبُّبی دٍلتی بزهیگشیٌٌذ ٍ اهیذٍارًذ اس ایي طزیك ،ببسارّبی هلی سْبم آى ّب
تَسؼِ یببذ ٍ بب تخصیص کبرای هٌببغ رضذ ٍ ضکَفبیی التصبدی فزاّن گزدد .زض ایطاى ًیع ثب
اثالؽ لبًَى اجطای ؾیبؾت ّبی ولی انل  44لبًَى اؾبؾی ،گبهی هْن زض تحَل ضٍیىطز التهبزی
وكَض ثطزاقتِ قس .ایي همبلِ ثط آى اؾت تب ثب هطٍضی ثط هفَْم ذهَنی ؾبظی ٍ ضٍـّبی
ٍاگصاضی ثٌگبُ ّبی زٍلتی ،ثِ تكطیح زیسگبُ ّبی هَافك ٍ هربلف پسیسُ ذهَنیؾبظی پطزاذتِ
ٍ اثط آى ضا ثط ّعیٌِ ّبی ًوبیٌسگیً ،ظبم ضاّجطی قطوتی ٍ ویفیت اَالػبت حؿبثساضی تحلیل
وٌس .زض اًتْب ًیع ثب تبویس ثط ًمكی وِ ثبظاضّبی ؾطهبیِ زض ایي فطایٌس ثط ػْسُ زاضًس ،فطایٌس
ذهَنی ؾبظی ٍ چبلف ّبی آى زض ایطاى هَضز ثطضؾی لطاض هی گیطز.
واصه های کلیدی :ذهَنی ؾبظی ،ػسم تمبضى اَالػبتیً ،ظبم ضاّجطی قطوتیّ ،عیٌِ ّبی
ًوبیٌسگی

مقدمه
ذهَنی ؾبظی تَؾٍ زٍلت هبضگبضت تبچط زض ثطیتبًیب ٍ زض اٍایل زِّ  ،0891ثِ افىبض
ػوَهی هؼطفی قس .ثِ ػجبضت زیگط اٍ ثطای اٍلیي ثبض ٍاغُ ذهَنی ؾبظی ضا جبیگعیي ٍاغُ
زٍلت ظزاییً 0وَز وِ ٍاغُ ای ثمیل ثَز .اگطچِ زض اثتسا ثؿیبضی ثِ زیسُ تطزیس ثِ آى ًگبُ هی
وطزًس ،اهب زض ََل  52ؾبل گصقتِ ذهَنی ؾبظی ثِ ػٌَاى یىی اظ هحَضّبی انلی
ؾیبؾت ٍ التهبز جٌجِ جْبًی ثِ ذَز گطفت ٍ ًمف ثٌگبُ ّبی زٍلتی ضا ّن زض وكَضّبی زض
حبل تَؾؼِ ٍ ّن زض وكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ ثِ قست وبّف زاز ] .[01،8ذهَنی ؾبظی
تالـ هی وٌس ثب تغییط ؾبذتبض ثٌیبزی ٍ اًگیعُ آفطیٌی اظ َطیك ایجبز حك هبلىیت  ،5وكَض ّب
ضا ثِ ضقس التهبزی پبیساض ثطؾبًس .ثِ ثیبى زیگط ،ذهَنی ؾبظی ًِ تٌْب هَجت تَظیغ
هبلىیت هی قَز ثلىِ ؾبذتبضزّی هجسز ثٌگبُ ّبی التهبزی ،تمَیت هْبضت ّبی هسیطیتی،
ایجبز فطنت ٍضٍز ؾطهبیِ ّبی ذبضجی ثِ زاذل وكَض ٍ ضفغ هكىالت ًظبضتی ضا ًیع زض پی
زاضز] .[04زض همبثل ،ذهَنی ؾبظی هَجت تغییط اّساف ثٌگبُ ّبی التهبزی ًیع هیقَز.
ثِ گًَِ ای وِ اّساف ثٌگبُ ّبی زٍلتی ضا اظ اضائِ ذسهبت ثِ ػوَم ٍ تبهیي ضفبُ اجتوبػی ثِ
حساوثط ؾبظی ؾَز ثطای ؾْبهساضاى تغییط هی زّس .ثِ ػالٍُ ذهَنی ؾبظی ّعیٌِ ّبی
جسیسی هبًٌس ّعیٌِ ّبی تبهیي ؾطهبیِّ ،عیٌِ ّبی ؾَز تمؿیوی ٍ ّعیٌِ ّبی ًظبضت زٍلتّب
ثط ثٌگبُ ّبی ذهَنی قسُ ضا ًیع تحویل هی ًوبیس .ذهَنی ؾبظی ،هَيَػی ًَ ًیؿت ٍ
لسهتی زیطیٌِ زاضز ؛ آزام اؾویت (  )0111زض ایي ضاثُِ هی ًَیؿس :زض ّط حىَهت ؾلٌُتی
زض اضٍپب ،فطٍـ ظهیي ّبی پبزقبّی ٍجِ ًمس ثبالیی ضا ایجبز هی وٌس ؛ زض نَضت پطزاذت
ثسّی ّبی ػوَهی اظ ایي هحل ،حىَهت زضآهسی وؿت هی وٌس وِ ثؿیبض ثیكتط اظ
زضآهسی اؾت وِ ظهیي ّب زض نَضت اؾتفبزُ ،تَاًبیی ایجبز آى ضا زاقتٌس .ثِ ػالٍُ ،پؽ اظ
گصقت چٌس ؾبل اظ ٍاگصاضی ظهیي ّب ثِ هبلىبى ذهَنی ،آى ّب قطایٍ ظضاػی ثْتطی ّن
زاضًس] .[55آى چِ ًجبیس زض تحلیل هَيَع ذهَنی ؾبظی اظ ًظط زٍض زاقتّ ،عیٌِّبی
اجتوبػی اؾت وِ ایي پسیسُ ثِ زًجبل زاضز .زضؾت اؾت وِ ثب ذهَنی ؾبظی ثبظاضّب ضلبثتی
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تط هی قًَسٍ ثبظاضّبی ضلبثتی ضا زؾتبى ًبهطئی ّسایت هیوٌٌس ،اهب آیب هیتَاى آى ّب ضا،
زؾتبىذسا زاًؿت] [02؟
تعزیف خصوصی ساسی
ذهَنی ؾبظی ،ضاّجطز یب فطایٌس اًتمبل وبهل یب جعئی یه زاضایی یب یه ثٌگبُ ثِ ثرف
ذهَنی هی ثبقس ،وِ ثِ نَضت هؿتمین یب غیط هؿتمین تحت وٌتطل یب هبلىیت زٍلت لطاض
زاضز .ثِ ػجبضت زیگط ذهَنی ؾبظی فطایٌس ٍاگصاضی لسضت 0اؾت وِ فطنت هبلىیت،
هكبضوت التهبزی ٍ ؾیبؾی ضا ثطای هطزم زض اثؼبز ثعضگتط فطاّن هی وٌس] .[50ثطذی اػتمبز
زاضًس یىی اظ زالیل اؾتمجبل زٍلت ّب اظ ذهَنی ؾبظی ،اؾتفبزُ اظ آى ثِ ػٌَاى اثعاضی
ثطای وؿت زضآهس هی ثبقس .زض وٌبض ضقس زضآهس ،هی تَاى بِ هشیت ّبی دیگزی چَى بْبَد
ػولکزد بٌگبُ ّبی سببمبً دٍلتی ،افشایص ًمذیٌگی ببسار سزهبیِ ٍ دستزسی بِ سزهبیِّبی
خصَصی ًیش اضبرُ کزد .گشارش ّبی ببًک جْبًی در سبل ّبی ً 0991طبى هیدّذ دٍلت
ّبی تحت فطبر هبلی بب پذیزش آى کِ تغییز ًَع هبلکیت ،ػولکزد بٌگبُ ّب را تحت تبثیز لزار
هی دّذ ،بِ سوت خصَصی سبسی حزکت ًوَدًذ]ّ .[1ز چٌذ اهزٍس ایي دلیل تَسط ػوَم
پذیزفتِ ضذُ اهب تٌْب ًَع هبلکیت بٌگبُ ّبی دٍلتی ًیست کِ ػولکزد آى ّب را تحت تبثیز لزار
هی دّذ؛ بلکِ ػَاهلی اس لبیل سیبست ّبی التصبدی ،بستز لبًًَی ٍ ػولکزد ًْبدّبی هجزی
لبًَى ًیش اگز ًمص ضبى بیص اس ػبهل ًَع هبلکیت ًببضذ ،کوتز اس آى ّن ًیست .بِ طَر کلی
چْبر ّذف بزای بزًبهِ ّبی خصَصی سبسی هطزح هی ضَد -0 :دستیببی بِ کبرایی در
تخصیص هٌببغ ٍ تَلیذ-2 ،تمَیت ًمص بٌگبُ ّبی خصَصی در التصبد -3 ،ارتمبء سالهت
هبلی بخص دٍلتی ٍ-4آساد سبسی هٌببغ جْت تخصیص بِ سبیز فؼبلیت ّبی هْن دٍلتی .دٍ
ّذف اٍل ،دارای هٌطك تجَیشی بَدُ ٍ در سطح التصبد خزد هطزح هی ضًَذ؛ٍدٍ ّذف
بؼذی ًیش هزتبط بب حَسُ تبهیي هبلی دٍلت ّستٌذ].[55
در حزکت بِ سوت خصَصی سبسی بزلزاری تَاسى بیي اّذاف هتفبٍت ،هطبلؼِ ٍ
بزًبهِریشی اس جبیگبُ ٍیژُ ای بزخَردار است .تذٍیي لَاًیي ٍ همزرات هٌبسب بِ هٌظَر
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حوبیت اس هصزف کٌٌذُ در بزابز لذرت اًحصبری ٍ ارتمبی رلببت در بلٌذهذت ،در ظَْر
هشایبی خصَصی سبسی ًمص اسبسی دارًذ.
روش های واگذاری سهام بنگاه های دولتی
ذهَنی ؾبضی زض وكَضّبی هرتلف ثؿتِ ثِ قطایٍ اٍلیِ التهبز ٍ ًگطـ التهبزی
ؾیبؾتوساضاى ،ثِ َطق هتفبٍتی نَضت هی گیطز.فطایٌس ذهَنی ؾبظی ػوَهبً ثطای
ثٌگبُّبی وَچه ؾبزُ اؾت ؛ ٍ ثب افعایف اًساظُ ی ثٌگبُ زض قطف ٍاگصاضی ،پیچیسُ
هیقَز ،چطا وِ یبفتي ذطیساض هٌبؾت ثطای ایي ثٌگبُ ّب زقَاض اؾت.
ذهَنی ؾبظی ػوستبً ثِ ؾِ ضٍـ :فطٍـ زاضایی ّب  ،0اًتكبض ؾْبم 5یب فطٍـ ؾٌس اًجبم
هی قَز] .[09زض ضٍـ اٍل ،زٍلت هبلىیت ذَز زض ثٌگبُ ّبی زٍلتی ضا ثِ قطوتّبی
ذهَنی هَجَز ٍ یب گطٍُ وَچىی اظ ؾطهبیِ گصاضاى ٍاگصاض هی ًوبیس .زٍلت هی تَاًس اظ
ایي َطیك توبم یب جعئی اظ ثٌگبُ ّبی تحت هبلىیت ذَز ضا ٍاگصاض وٌس.ایي ًَع فطٍـ
ػوَهبً اظ َطیك هعایسُ نَضت گطفتِ ٍاؾتفبزُ اظ آى زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ،ضٍاج
ثیكتطی زاضز .زض ضٍـ زٍم ،زٍلت ؾْبم ؾطهبیِ ثٌگبُ ضا اظ هجطای ثبظاضّبی ؾطهبیِ ثِ
ؾطهبیِ گصاضاى حمیمی ٍ یب حمَلی ٍاگصاض هی وٌس .اظ جولِ هعایبی ایي ضٍـ زضآهس ظایی
ثبال ثطای زٍلت ،افعایف ػوك ثبظاض ؾطهبیِ ،افعایف فطنت ّبی ؾطهبیِ گصاضی ٍ اهىبى ضقس
التهبزی اؾت .يوي آى وِ هبلىیت ثٌگبُ ثِ ؾطهبیِ گصاضاًی هٌتمل هی قَز وِ ّن اظ
اًگیعُ وبفی ٍ ّن اظ ؾطهبیِ هَضز ًیبظ ثطای ؾبذتبضزّی ػولیبت قطوت ثطذَضزاًس .اهب ثبیس
تَجِ زاقت وِ تبهیي هبلی اظ َطیك ؾطهبیِ گصاضاى ثَهی زض ثبظاضّبی زض حبل تَؾؼِ زقَاض
اؾت.زض ثیي وكَضّبیی وِ اظ ایي ضٍـ ثِ هٌظَض ذهَنی ؾبظی اؾتفبزُ وطزُ اًس،وكَض
جبهبیىب تجطثِ هَفمی زض ٍاگصاضی ثبًه ّبی تجبضی هلی ذَز زاقتِ اؾت.ضٍـ ؾَم ًیع
هكبثِ ضٍـ زٍم اؾت ٍ زض آى ،ؾْبم ؾطهبیِ ثٌگبُ ّبی زٍلتی زض لبلت اؾٌبزی ( ثطگِ ّبیی
وِ ًكبى زٌّسُ ازػب ًؿجت ثِ هبلىیت ثٌگبُ اؾت ) زض ؾُح ٍؾیغ ثیي قْطًٍساى تَظیغ
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هیقَز .ایي ضٍـ هَجت هی قَز زاضایی ّبی ثٌگبُ ّبی ؾبثمبَ زٍلتی ثِ گًَِ ای هجبظی ٍ
ثِ نَضت ضایگبى ٍ یب ثِ لیوتی ثؿیبض ًبظل ثِ قْطًٍساى هٌتمل گطزز .زٍضُ ذهَنی ؾبظی
زض ایي ضٍـ وَتبُ ثَزُ ٍ ػوستبً زض وكَضّبیی ثِ وبض گطفتِ هی قَز وِ زض هطاحل اٍلیِ
اًتمبل هی ثبقٌس .ثؿیبضی اظ وكَضّب اظ جولِ وبًبزا ٍ ضٍؾیِ اظ ایي ضٍـ ثطای
ذهَنیؾبظی ثْطُ گطفتٌسّ .ط چٌس ذهَنی ؾبظی ثِ ضٍـ تَظیغ ؾٌس اٍلیي ثبض تَؾٍ
جوَْضی چىؿلَاوی اجطا قس .اظ آًجب وِ زض ایي ضٍـ ،هبلىیت ثِ ؾطهبیِ گصاضاى ًْبزی
اؾتطاتػیه هٌتمل ًوی قَز ،تغییطات چٌساًی ًیع زض ؾیبؾت ّبی التهبزی ثٌگبُ ّب ایجبز
ًوی قَز.
ػالٍُ ثط ایي ؾِ ضٍـ هؼوَل ،زٍلت ّب ثِ ضٍـ ّبی زیگطی ًیع السام ثِ ذهَنیؾبظی
هی ًوبیٌس .اظ جولِ ایي ضٍـ ّب ،فطٍـ ؾْبم ثٌگبُ ّبی زٍلتی ثِ هسیطاى ٍ وبضوٌبى ثٌگبُ
هی ثبقس .زض ایي ضٍـ ؾْبم قطوت ،ثِ لیوت پبییٌی ٍاگصاض هی قَز .اظ ایٌطٍ ،ذهَنی
ؾبظی ثٌگبُ ّب ثِ ایي ضٍـ ،زضآهس ّبی اًسوی ثطای زٍلت ایجبز هی وٌس .گطچِ زض ایي
ضٍـ هبلىبى جسیس ثطای ثْجَز ػولىطز قطوت زاضای اًگیعُ ّؿتٌس اهب آى ّب اظ اًگیعُ ّبی
پبییي تطی ًؿجت ثِ هبلىبى ًْبزی اؾتطاتػیه ثطذَضزاضًس .يوي آًىِ هبلىبى جسیس ،ؾطهبیِ
الظم ضا جْت ؾبذتبضزّی ػولیبت قطوت ًساضًس .ضٍـ زیگطٍ ،اگصاضی ؾْبم ثٌگبُ ّبی
زٍلتی ثِ هبلىبى پیكیي (اٍلیِ) آى ّبؾت .ایي ضٍـ وِ گبُ اضجبعً 0یع ًبهیسُ هیقَز ثب
ٍجَز هكىالتی وِ زض یبفتي هبلىبى اٍلیِ زاضز ،تَؾٍ ثطذی وكَضّب هَضز اؾتفبزُ لطاض هی
گیطز.
زٍلت ّب زض اًتربة ضٍـ ذهَنی ؾبظی ػَاهل ظیبزی اظ جولِ ٍیػگی ّبی ثبظاض
ؾطهبیِ ٍ ؾطهبیِ گصاضاى ثبلمٍَُ ،یػگی ّبی ًْبزی ثٌگبُ زض حبل ٍاگصاضی ٍ اّساف ؾیبؾی
ضا هس ًظط لطاض هی زٌّس .ثِ ػٌَاى هثبل اضظـ فؼلی ثبظاض زضاًتربة ضٍـ ٍاگصاضی ػبهلی
تؼییي وٌٌسُ هی ثبقس .زض قطایُی وِ ثبظاضّب اظ ضًٍك ثبالیی ثطذَضزاضًس زٍلت ّب تطجیح
هیزٌّس ثٌگبُ ّب ضا اظ هجطای ثبظاض ٍ ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض ؾْبم ٍاگصاض ًوبیٌس .الجتِ هیعاى تَؾؼِ
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ثبظاض ّبی ؾطهبیِ ًیع حبئع اّویت هی ثبقس .اگط ثبظاضّب ًؿجتبً ًَپب ثبقٌس احتوبالً توبیل زٍلتّب
ثِ ٍاگصاضی اظ َطیك ثبظاض وبّف هییبثس .ثِ ػجبضتی ّط چِ ثبظاض ؾطهبیِ اظ تَؾؼِ ووتطی
ثطذَضزاض ثبقس اًتكبض ؾْبم ثِ هٌظَض ٍاگصاضی ثٌگبُّ ،عیٌِ ّبی ثیكتطی ضا ثِ زٍلت تحویل
هی ًوبیس ( ثِ ػلت آى وِ لیوت ؾْبم زض ایي ثبظاض ّب ووتط اظ اضظـ شاتی تؼییي هیگطزز).
ّط چٌس گبّی زٍلت ّب ،ذهَنی ؾبظی ضا اظ هجطای ثبظاضّبی ؾطهبیِ اًجبم هیزٌّس تب
هَججبت ضقس ایي ثبظاضّب ضا فطاّن وٌٌس.
مالکیت دولتی یا خصوصی؟
آیب ثِ ضاؾتی ثٌگبُ ّبی ذهَنی ػولىطز ثْتطی ًؿجت ثِ ثٌگبُ ّبی زٍلتی زاضًس ؟ آیب
ذهَنی ؾبظی هی تَاًس ثْجَز وبضایی ثٌگبُ ّبی زٍلتی ٍ ثب لُجغ ضقس ٍ تَؾؼِ التهبزی ضا
ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس ؟ ذهَنی ؾبظی اظ زٍ هٌظط ضلبثت زض ثبظاض هحهَل ٍ 0اَالػبت هَضز
حوبیت] ٍ [08اظ هٌظط ضفبُ اجتوبػی هَضز اًتمبز لطاض هی گیطز] .[02اظ هٌظط ضلبثت زض ثبظاض
هحهَل ،قطوت ّبی ذهَنی زض ثبظاض ضلبثتی ،اًگیعُ ثیكتطی ثطای ثْجَز وبضایی زاضًس.
ضلبثت هَجَز زض ثبظاض ،ضفتبض ثٌگبُ ّبی ذهَنی ضا تحت تبثیط لطاض ٍ آى ّب ضا ثِ ؾوت
تَلیس وبضا ؾَق هی زّس .اهب هسیطاى ثٌگبُ ّبی زٍلتی ًگطاًی چٌساًی ًؿجت ثِ وٌتطل ّعیٌِ
ّبی ذَز ٍ تَلیس وبضا ًساضًس .چطا وِ ثِ ذَثی هی زاًٌسّ ،عیٌِ ّبی ايبفی ثٌگبُ زض ًْبیت
اظ َطیك ووه ّب ٍ حوبیت ّبی زٍلتی پَقف زازُ هی قَزّ.ط چٌس ثبیس ایي ضا ّن ثِ ذبَط
زاقت ،زض نَضت يؼف ؾبظ ٍ وبضّبی ًظبضتی ثبظاض ،تَلیس وبضای ثٌگبُ هی تَاًس هَضز
حوبیت ترهیم وبضا لطاض ًگیطز .زض هٌظط اَالػبت ،ثِ هَيَع ػسم تمبضى اَالػبتی ثیي
وبضگعاض ٍ وبضفطهب اقبضُ هی قَز وِ ًبقی اظ ضاثُِ ًوبیٌسگی اؾت .گطچِ ضاثُِ ًوبیٌسگی
ّن زض ثٌگبُ ّبی زٍلتی ٍ ّن ذهَنی ٍجَز زاضز ،اهب ؾِ ػبهل ایي ضاثُِ ضا زض ثٌگبُ ّبی
ذهَنی تحت تبثیط لطاض هی زّسً .ظبضت وبضفطهب (هبله ) ،ؾبظٍ وبضّبی ًظبضتی ثبظاض
ؾطهبیِ ٍ ذُط ٍضقىؿتگی ػَاهلی ّؿتٌس وِ فبنلِ اَالػبتی ثیي زٍ َطف ضاثُِ زض ثٌگبُ
ذهَنی ضا وبّف هی زّس ٍ وبضگعاض ضا ٍاهی زاضز تب زض ضاؾتبی حساوثطؾبظی هٌبفغ
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وبضفطهب ػول ًوبیس .هبلىبى اظ هجطای لسضت ضای ذَز ثط ضفتبض هسیط اػوبل ًظبضت هی وٌٌس.
هسیطاى هی زاًٌس زض نَضتی وِ ػولىطزی هغبیط ثب هٌبفغ هبلىبى زاقتِ ثبقٌس ،ثطوٌبض هی
قًَس .ثِ ػالٍُ هبلىبى ًبضايی ثِ فطٍـ ؾْبم ذَز هی پطزاظًس ،وِ هَجت وبّف لیوت
ؾْبم ثٌگبُ هی قَز .ثب وبّف لیوت ؾْبم ،ثٌگبُ زض هؼطو ذُط تهبحت 0تَؾٍ ؾبیط ثٌگبُ
ّب لطاض هی گیطز .زض ًتیجِ ،قطایٍ هؿبػسی ثطای تغییط هسیطاى فؼلی ثٌگبُ فطاّن هی قَز.
چٌیي ذُطی هَجت هی قَز هسیطاى ثِ حفظ هٌبفغ هبلىبى تكَیك قًَس .زض ًْبیت چٌبًچِ اظ
زیس ثبظاض ،ثٌگبُ ذهَنی ػولىطز هُلَثی ًساقتِ ثبقس ،زض ٌّگبم افعایف ؾطهبیِ ثب
هكىالت ضٍثطٍ هی قَز ٍ احتوبل تؼُیلی آى افعایف هی یبثس .ایي زض حبلی اؾت وِ ثٌگبُ
ّبی زٍلتی ّوَاضُ ثِ هٌبثغ زؾتطؾی زاضًس ٍ ثِ ّویي زلیل اًگیعُ ای ثطای ثْجَز وبضایی ثٌگبُ
ذَز ًساضًس.
اًتمبزی وِ ثِ ذهَنی ؾبظی ٍاضز هی قَز ،توطوع نطف ثط وؿت حساوثط ؾَز ثِ
جبی زًجبل وطزى هتَاظى اّساف اجتوبػی ٍ التهبزی اؾت .ثِ ثیبى زیگطٍ ،احس ذهَنی
تب ًمُِ ای تَلیس هی وٌس وِ ّعیٌِ ًْبیی ثب زضآهس ًْبیی ثطاثط قَز.ایي زض حبلیؿت وِ ثٌگبُ
زٍلتی اثتسا هَيَع ضفبُ اجتوبػی ٍ ؾپؽ وؿت زضآهس ثطای زٍلت ضا هسًظط لطاض هی زّس.
اظ ایي هٌظط ،ذهَنی ؾبظی ثِ چٌسػلت ،ضفبُ اجتوبػی ضا ثِ گًَِ ای هٌفی تحت تبثیط لطاض
هی زّس .اٍل ،ثب وبّف ثطٍت هلی ،اظ لسضت ؾیبؾی ٍ التهبزی زٍلت هی وبّس .زٍم،
تَظیغ ًبثطاثط ثطٍت ضا زض ؾُح جبهؼِ ثِ ّوطاُ زاضز .ػوسُ هعایبی ذهَنی ؾبظی ًهیت
هسیطػبهلّ ،یبت هسیطُ ٍ ؾْبهساضى هی قَز زض حبلی وِ ثِ هٌظَض افعایف ؾَزآٍضی ثِ
نَضت پیَؾتِ اظ تؼساز وبضوٌبى ٍ زؾتوعز آى ّب وبؾتِ هی قَز .ؾَم ،هَجت ٍاوٌف
ؾطیغ ثِ ضٍیساز (قَن) ّبی هَلت هی قَز وِ اظ ٍیػگی ّبی التهبز هجتٌی ثط ثبظاض ؾطهبیِ
اؾت.
هٌتمساى ذهَنی ؾبظی اظ هٌظط ضفبُ اجتوبػی ،هؼتمسًس ٍظیفِ انلی زٍلت حوبیت اظ
ًیطٍی وبض ،هٌبثغ هلی ،ضفبُ اجتوبػی ٍ تبهیي آیٌسُ ًؿل ّبی ثؼسی اؾت .ثٌبثطایي هٌبفغ
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قْطًٍساى زض اٍلَیت ًرؿت یه زٍلت لطاض هی گیطز ٍ زض هطحلِ ثؼس هَيَع وبضایی
التهبزی هُطح هی قَز .آى چِ وِ هَجت ًبوبضایی ثٌگبُ ّبی زٍلتی هی قَز ثی وفبیتی
ؾیبؾتوساضاًی اؾت وِ ثِ حبهیبى ؾیبؾی ذَز وبال ٍ ذسهبت اضظاى اضائِ هی وٌٌس ،زض
پطٍغُّبی ثب اضظـ افعٍزُ هٌفی ،نفط یب زاضای اضظـ اًسن ؾطهبیِ گصاضی هی ًوبیٌس،
ثؿتگبى یب زٍؾتبى ًبالیك ذَز ضا اؾترسام هی وٌٌس ٍ ثِ ؾوت ّبی هسیطیتی هی گوبضًس.
ٍجَز چٌیي هؿبئلی هَجت تمَیت ایي تفىط هی قَز وِ ذهَنی ؾبظی ثؿتط هٌبؾجی ضا
ثطای ضقس ٍ وؿت زضآهس التهبزی لبثل هالحظِ فطاّن هی وٌس .اهب ًجبیس ایي ًىتِ ضا فطاهَـ
وطز وِ ثمبی یه وكَض ثِ قْطًٍساًف اؾت ًٍِ وبضایی التهبزی هجتٌی ثط ثبظاضّبی ؾطهبیِ
ٍ هبزاهی وِ ّعیٌِ ّبی اجتوبػی ذهَنی ؾبظی ثیف اظ هٌبفغ التهبزی آى ثبقس ،السام ثِ
آى تجؼبتی هٌفی ضا ثطای جبهؼِ ثِ ّوطاُ زاضز .ثسٍى قه،افعایف وبضایی ،ثْطُ ٍضی ٍ ضفبُ
اجتوبػی هْن اؾت اهب زض نَضتی وِ اظ َطیك انالح ؾبذتبض ثٌگبُ ّبی زٍلتی نَضت
پصیطز ،آًگبُ زیگط ًیبظی ثِ ذهَنی ؾبظی ًرَاّس ثَز] .[02ثِ ػالٍُ ثبیس زض ًظط زاقت
وِ ذهَنی ؾبظی ظهبًی وِ جعئی اظ یه ثطًبهِ انالحی ٍؾیغ تط ثبقس ،آثبض هثجتی ضا زض
جبهؼِ ثِ ّوطاُ زاضز].[8
عدم تقارن اطالعاتی و خصوصی ساسی
ّطگبُ ثطذی اظ َطفیي هؼبهالت تجبضی زاضای هعیت اَالػبتی ًؿجت ثِ ؾبیط افطاز زضگیط
زض هؼبهلِ ثبقٌس ،گفتِ هی قَز هؼبهلِ تجبضی زض قطایٍ ػسم تمبضى اَالػبتی ضخ زازُ
اؾت].[50ػسم تمبضى اَالػبتی زض ثبظاض ّبی ؾطهبیِ هی تَاًس ثِ قىل گعیٌف(اًتربة)
ًبهُلَة ،0ذُط اذاللیّ ٍ 5عیٌِ ّبی ًظبضت ثبقس .گعیٌف ًبهُلَة ظهبًی ضخ هی زّس وِ
ؾطهبیِ گصاض ًتَاًس پطٍغُ ّبیی ثب ضیؿه ّبی اػتجبضی هتفبٍت ضا زض ٌّگبم ترهیم
ؾطهبیِ ،اظ یىسیگط تویع زّس .ؾطهبیِ گصاض اظ ثیي زٍ پطٍغُ ثب ثبظزُ هَضز اًتظبض یىؿبى،
پطٍغُ هُوئي تط ٍ ؾطهبیِ پصیط پطٍغُ ثب ضیؿه ثیكتط ضا تطجیح هی زّس .ثِ ّویي زلیل
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هجطیبى فؼبلیت ّبی پطضیؿه تط ثب اضائِ اَالػبت ووتط ثِ ؾطهبیِگصاض ،ؾؼی زض پٌْبى وطزى
ؾُح ضیؿه پطٍغُ ذَز هی وٌٌس .ذُط اذاللی ثِ هؼٌبی تَاًبیی گیطًسُ هٌجغ 0زض ترهیم
ؾطهبیِ ثِ هَاضزی ثیطٍى اظ تَافكّبی اًجبم قسُ ثب ؾطهبیِ گصاض اظ َطیك ػسم اضائِ اَالػبت
یب اضائِ اَالػبت ووتط ثِ اٍ هیثبقسّ.عیٌِ ّبی ًظبضت ًیع ثب الساهبت هرفیبًِ گیطًسُ هٌجغ ،زض
ضاؾتبی وؿت هٌفؼت اظ هعیت اَالػبتی ذَز ٍ اػالم ؾَز ثِ هیعاى ووتط اظ ٍالغ هطتجٍ
اؾت.گعیٌف ًبهُلَة ثط ذالف ذُط اذاللی ٍ ّعیٌِ ّبی ًظبضت ،پیف اظ پطزاذت ؾطهبیِ
تَؾٍ ؾطهبیِ گصاض اًجبم هی قَز .اهب ،هكىل ػسم تمبضى اَالػبتی ٍ تبتیط آى ثط ػولىطز
ثبظاض ؾطهبیِ چیؿت ؟ آیب ذهَنی ؾبظی هی تَاًس ػسم تمبضى اَالػبتی ثٌگبُ ّبی ؾبثمبً
زٍلتی ضا تحت تبثیط لطاض زّس؟
ثطذی زض حوبیت اظ ثمبی هبلىیت زٍلتی زض جبهؼِ ثحث ػسم تمبضى اَالػبتی ثیي ضئیؽ ٍ
وبضگعاض ٍ ثِ ٍیػُ هبلىبى ٍ هسیطاى ثٌگبُ ّبی التهبزی ضا پیف هیوكٌس .ثِ ػمیسُ آى ّب
چَى هسیطاى ثٌگبُ ّب ثِ اَالػبت وبهل تطی زضثبضُ ّعیٌِ ّب ٍ اهىبًبت تَلیس زؾتطؾی زاضًس،
ثی تطزیس زض هصاوطات ثط ؾط تؼییي ؾُح تَلیس ٍ لیوت ،زؾت ثبال ضا زاضًس .ثٌبثطایي ایي ػسم
تمبضى اَالػبتی هی تَاًس ًظبضت ثط ًگبُ ّبی ذهَنی ضا ًبوبضآهس ؾبظز ٍ زض ایي نَضت
تٌْب ضاُ حل ،هبلىیت زٍلتی تَؾٍ یه زٍلت ذیطذَاُ اؾت] .[9زض حبلی وِ ػسُ ای زیگط
ثط ایي ثبٍضًس وِ ٍضٍز ثِ ثبظاض ،فكبضّبیی ضا ثط ثٌگبُّبی ؾبثمبً زٍلتی ثِ هٌظَض وبّف ؾُح
ػسم تمبضى اَالػبتی ٍاضز هی وٌسٍ .جَز اَالػبت هحطهبًِ ٍ اقطاف ؾطهبیِگصاضاى ثِ ایي
حمیمت ،ضیؿه ؾطهبیِ گصاضی زض قطوت ّبی ؾطهبیِ پصیط ضا افعایف هی زّس؛ زض ًتیجِ،
ؾطهبیِ گصاضاى ًطخ ثبظزُ ثیكتطی ضا َلت هی وٌٌس .افعایف ؾُح ًطخ ثبظزُ هَضز اًتظبض
ًتیجِ ای جع گطاى قسى تبهیي هبلی زض پی ًساضز ] .[05ضلبثت زض وؿت ؾطهبیِ ،ثبظاض ضا ثِ
ؾوت وبّف ؾُح ػسم تمبضى اَالػبتی ّسایت هی وٌس .اظ آًجبوِ ثٌگبُ ّبی زٍلتی ػوَهبً
اظ هٌبثغ ػوَهی ثِ هٌظَض تبهیي ّعیٌِ ّب ٍ هربضج اؾتفبزُ هی وٌٌس؛ ػسُ ای اػتمبز زاضًس وِ
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ایي ثٌگبُ ّب ًیبظ چٌساًی ثِ افكبی اَالػبت ًساضًس ٍ ثِ ّویي زلیل ػسم تمبضى اَالػبتی زض
ضاثُِ ثب آى ّب ثبالاؾت.
ثؼس اظ ذهَنی ؾبظی ،ثٌگبُ ّب ًیبظ زاضًس تب ثب گعاضـ ػولىطز ٍ افكبی اَالػبت ذَز ثِ
ثبظاض ٍ جبهؼِ ًكبى زٌّس وِ ذهَنی ؾبظی تَاًؿتِ اؾت ثِ اّساف ذَز وِ ثْجَز ػولىطز
ثٌگبُّبی ؾبثمبً زٍلتی هی ثبقس ،زؾت یبثس].[50اظ ایٌطٍ قفبفیت اَالػبتی ثؼس اظ
ذهَنیؾبظی زض جلت اػتوبز ػوَم اظ اّویت ظیبزی ثطذَضزاض اؾت .ثبظاضّبی ؾطهبیِ
يؼیف ،لَاًیي ٍ همطضات ثب پكتَاًِ اجطای پبییي ،فطٌّگ فطاض هبلیبتی ٍ فمساى زاًف
حؿبثساضی هٌُجك ثب هحیٍ ػَاهلی ّؿتٌس وِ قفبفیت اَالػبتی ٍ پبؾرگَیی ضا اظ ثیي هی
ثطزُ یب حسالل ووطًگ هیوٌس.
اهب ثبظاضی وِ ذَز توبیل ثِ افكبی اَالػبت زاضز؛ چطا ًیبظهٌس تسٍیي لَاًیي ٍ همطضات
اؾت ؟زض پبؾدً ،بتَاًی ثبظاض هُطح قسُ اؾت .یه ثبظاض ًبتَاى ،ثبظاضی اؾت وِ هیعاى
وبالی تَلیس قسُ زض آى ثب هیعاى وبالیی وِ ضفبُ اجتوبػی ضا ثِ حساوثط هی ضؾبًس ،یىؿبى
ًوی ثبقسً .بتَاًی ثبظاض ثِ ایي هؼٌبؾت وِ هی تَاى ثب اؾتفبزُ اظ لَاًیي زٍلتی هیعاى تَلیس
هحهَل ذهَنی ضا ثِ آى چِ ثطای جبهؼِ هُلَة اؾتً ،عزیه ًوَز .اهب چطا ثبظاض ًبتَاى
اؾت .زض ایي ضاثُِ زٍ زلیل اضائِ هی قَز .زلیل اٍل ،ایي وِ اَالػبت یه وبالی ػوَهی
اؾت ٍ ّوَاضُ ؾطهبیِ گصاضاًی ٍجَز زاضًس وِ ثسٍى پطزاذت ّعیٌِ هی تَاًٌس اظ آى اؾتفبزُ
وٌٌس .ثٌبثطایي ،هسیطاى زض تهوین گیطی ثطای همساض اَالػبت لبثل اضائِ ،اضظـ اَالػبت
ثطای افطاز غیط ذطیساض ضا ثِ حؿبة ًوی آٍضًسٍ زض ًتیجِ ،اَالػبت ووتطی افكب هی وٌٌس.
زٍم ،هَيَع ًظطیِ ػالهت زّی اؾت .ظهبًی وِ هٌبفغ حبنل اظ تَلیس اَالػبت ثطای تَلیس
وٌٌسگبى ثِ هطاتت ثیف اظ هٌبفؼی ثبقس وِ ثِ جبهؼِ هی ضؾس ،ثب هكىل هبظاز تَلیس هَاجِ
هیقَین .قطوت ّبیی وِ لیوت ؾْبم آى ّب زض ثبظاض ووتط اظ اضظـ ٍالؼی تؼییي
هیقَز،اًگیعُ پیسا هی وٌٌس تب ثطای اضائِ اَالػبت هبلی ٍ آگبُ ًوَزى زیگطاى اظ ایي
ٍالؼیت ،هٌبثغ ثیكتطی ههطف ًوبیٌس .ثسیْی اؾت ثِ ههطف ضؾبًسى هٌبثغ ثطای اضائِ
اَالػبت ثیكتط هَجت ترهیم ثْیٌِ تط هٌبثغ ٍ افعایف تَلیس هی قَز .اهب ثركی اظ ایي
ّعیٌِ ّب نطف افكبی اَالػبت گصقتِ ًگطی هی قَز وِ ثِ ؾطهبیِ گصاضاى زض پیف ثیٌی
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ٍيؼیت آتی قطوت ووىی ًوی وٌس .اظ ایٌطٍ ایي اَالػبت هٌبفغ اجتوبػی ًساضز ٍ اظ ایي
زیسگبُ ،ػالهت زّی هَجت تَلیس اَالػبت هبظاز هی قَز ] .[5
خصوصی ساسی ،هشینه های نمایندگی و نظام راهبزی ضزکتی
ضاثُِ ی ًوبیٌسگی ثِ ػٌَاى یه لطاضزاز تَنیف هی قَز وِ ثِ هَجت آى یه (یب چٌس)
وبضگوبض (ؾْبهساض) ،فطز زیگطی ضا ثِ ػٌَاى وبضگعاض(ًوبیٌسُ) ثطای اًجبم ثطذی ذسهبت
ثىبض هی گیطز .ثِ ّویي زلیل وبضگوبض ثطذی اظ اذتیبضات تهوینگیطی ذَز ضا ثِ وبضگعاض
تفَیى هیوٌس ٍ ّویي تفَیى اذتیبضات اؾت وِ هَجت ایجبز هكىالت ًوبیٌسگی
هیقَز .چطا وِ هسیط یه ثٌگبُ وٌتطل ظیبزی ثط اهَض اجطایی ،ترهیم هٌبثغ ٍ چگًَگی
افكبی اَالػبت زاضز ٍ هٌفؼت َلجی اـ هی تَاًس هبًغ اظ ترهیم هٌبثغ ثِ فؼبلیتّبیی
گطزز وِ اضظـ ثٌگبُ ضا حساوثط هیؾبظز] .[51ایي زض حبلی اؾت وِ هبلىبى ٍ ؾبیط
تبهیيوٌٌسگبى هبلی ًیع لبزض ثِ ًظبضت ثط ضفتبض هسیط ثِ گًَِ ای هَثط ٍ وبضا ًوی ثبقٌس.
زض ثٌگبُ ّبی زٍلتی هْوتطیي هؿبلِ ًوبیٌسگی توطوع ثیكتط ثط اّساف ؾیبؾی ٍ توطوع
ووتط ثط افعایف وبضایی ثٌگبُ اؾت .ثٌبثطایي وٌتطل ؾیبؾی ثط هسیط زض وٌبض اًگیعُ ّبی
هسیطیتی اٍ هبًغ اظ حساوثط ؾبظی اضظـ هی قَز ] .[0 ،00هسیط ثطای ازاهِ ثِ تهسی زض
هكبغل ؾیبؾی ؾؼی هی وٌس زض تبهیي اّساف هطثٌَ ثِ حساوثطؾبظی اقتغبل ٍ قْطت
ؾیبؾی هكبضوت وٌس.ایٌىِ چطا قطوت ثب تَجِ ثِ چٌیي الساهبتی ٍضقىؿت ًوی قَز
هَيَػی اؾت وِ زض حَظُ هحسٍزیت ثَزجِ ًطم 0لطاض هی گیطز .ثِ ثیبى زیگط ّط گبُ هسیط،
السام ثِ ؾطهبیِ گصاضی زض یه پطٍغُ ظیبى آٍض ثٌوبیس زٍلت ثب اؾتفبزُ اظ ثَزجِ ػوَهی،
چٌیي ّعیٌِ ّبیی ضا ججطاى هی وٌس ،ظیطا ایي ّعیٌِ ّب ثؿیبض ووتط اظ ّعیٌِ ّبی ؾیبؾی ًبقی
اظ ٍضقىؿتی ثٌگبُ زٍلتی اؾت .ػالٍُ ثطزیسگبُ ؾیبؾیً ،ظبضت ًبوبفی ثط هسیط زض ثٌگبُ
ّبی زٍلتی ًیع ،اًگیعُ ّبی ٍی ثطای ثْجَز وبضایی ضا وبّف هی زّس .ایي ٍالؼیت وِ ثٌگبُ
ّبی زٍلتی ثِ ػلت ػولىطز يؼیف هسیط ّیچ گبُ ثب ذُط تهبحت تَؾٍ ؾبیط ثٌگبُ ّب
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هَاجِ ًوی قًَس ٍ ؾطهبیِ گصاضاى ٍ ؾبیط تبهیي هبلی وٌٌسگبى ّن ًوی تَاًٌس اثطی ثط
ػولىطز ایي ثٌگبُ ّب زاقتِ ثبقٌسً ،ظبضت ثط هسیطاى ضا زض ایي ثٌگبُ ّب تًؼیف هی وٌس].[55
ثب وبّف ًظبضت ثط هسیط ٍ ثب تَجِ ثِ اًگیعُ ّبی هٌفؼت َلجبًِ اٍ ،قىبف اَالػبتی ثیي
هسیط ٍ تبهیي وٌٌسگبى هبلی ثٌگبُ افعایف هی یبثس ٍ ظهیٌِ وؿت ضاًت التهبزی تَؾٍ
هسیطاى فطاّن هی قَز.
ثطاثط انل پبؾرگَیی ّط وؽ وِ ثِ ًبم قرم یب گطٍّی ػولی ضا اًجبم هی زّس ،ثبیس ثِ
ّوبى قرم یب گطٍُ گعاضـ ًیع ثسّس ٍ ثِ ًَػی زض ثطاثطآىّب هؿئَل ثبقس .زض ثٌگبُ ّبی
زٍلتی ًظبم پبؾرگَیی تب حسٍزی ثْن هی ذَضز ،ظیطا ثِ ؾرتی هی تَاى تكریم زاز چِ
وؿبًی هبلىبى انلی قطوتٌس .زٍلت یب هلت ؟
گطچِ ضاثُِ ًوبیٌسگی ّن زض ثٌگبُ ّبی زٍلتی ٍ ّن ذهَنی ٍجَز زاضز ،اهب ؾِ ػبهل
تَظیغ ثْیٌِ ضیؿه ثیي هسیطاى ٍ هبلىبى ،ایجبز اًگیعُ ثطای هسیطاى ثِ هٌظَض ّوگطایی ػالیك
آى ّب ثب هبلىبى ٍ ًظبضت هَثط هبلىبى ثط هسیطاى ،تًبز هٌبفغ زض ثٌگبُ ّبی ذهَنی ضا
وبّف ٍ وبضگعاض ضا ٍاهی زاضز زض ضاؾتبی حساوثط ؾبظی هٌبفغ وبضفطهب ػول ًوبیس؛ ٍایي
ػَاهل هجتٌی ثط یه ًظبم ضاّجطی هٌبؾت هی ثبقٌس .بِ بیبى دیگز ،هَفمیت فزایٌذ
خصَصیسبسی ٍ بْبَد ػولکزد بٌگبُ ّبی سببمبً دٍلتی ٍابستِ بِ سبسٍکبرّبی ًظبم راّبزی
ضزکتی استمزار یبفتِ در ایي بٌگبُ ّب پس اس خصَصی سبسی است.
ًظبم ضاّجطی قطوتی ،هجوَػِ ای اظ ضٍاثٍ ثیي هسیطیتّ ،یبت هسیطُ ،ؾْبهساضاى ٍ ؾبیط
شی ًفؼبى قطوت اؾت وِ اًگیعُ ّبی هٌبؾت ضا ثِ هٌظَض تبهیي اّساف قطوت ٍ هٌبفغ شی
ًفؼبى فطاّن هی آٍضز.بِ ػببرتیً ،ظبم راّبزی ضزکتی تالش هی کٌذ بب ّوگزایی ػالیك
هذیزاى ٍ هبلکبى ،بِ هٌظَر حذاکثز سبسی ارسش ضزکت ،در آى ّب ایجبد اًگیشُ کٌذ.
ویفیت ًظبم ضاّجطی قطوتی ،ثؿتگی ثِ هیعاى هكىالت ًوبیٌسگی قطوت ّب زاضز .زض
یه ثبظاض وبضا ،ویفیت ًظبم ضاّجطی قطوت ًكبى زٌّسُ هیعاى هكىالت ًوبیٌسگی آى ثَزُ
ٍ تؼبزل ثیي ایي زٍػبهل اؾت وِ وبّف ّعیٌِ ّبی ًوبیٌسگی ضا زض پی زاضز .ؾبظٍوبضّبی
انلی پیبزُ ؾبظی ًظبم ضاّجطی ثِ زٍ زؾتِ ولی:زضًٍی (ؾبذتبض هبلىیت ٍ ّیئت هسیطُ) ٍ
ثیطًٍی (ثؿتط لبًًَی ٍ ثبظاض ؾطهبیِ)تمؿین هی قًَس .هبلکیت در کطَرّبیی کِ دٍلت ّب بِ
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ػٌَاى یک هَجَدیت ٍاحذ ،بشرگتزیي هبلک ضزکت ّبی بشرگ ّستٌذ ،بسیبر هتوزکش
است ] .[01،8هبلکیت دٍلتی بب استفبدُ اس سزهبیِ ّبی ػوَهی تبهیي هبلی هی ضَد.در چٌیي
ضزایطی ػولیبت ضزکت ّب تحت تبثیز سیبست ّبی ػوَهی لزار هی گیزد .بٌببزایي
خصَصی سبسی بب تغییز سبختبر هبلکیت بِ ػٌَاى یک سبسٍ کبر درًٍی ٍ اًتمبل لذرت اس
بخص دٍلتی بِ خصَصی ،هی تَاًذ بز ًظبم راّبزی ٍ ببلطبغ ػولکزد ضزکت هَثز ببضذ .بب
گستزش هبلکیت در سطح بٌگبُ ّبی سببمبً دٍلتی ٍ افشایص ًظبرت بز هذیز ،کیفیت افطبء
بٌگبُ ّبی سببمبً دٍلتی ًیش افشایص هی یببذ.تغییز در سبختبر هبلکیت ( تزکیب ّیبت هذیزُ ) بِ
ػٌَاى یکی اس سبسٍ کبرّبً ،ظبم راّبزی ضزکتی را ًیش تغییز هی دّذ .بسیبری اس تحمیمبت
بزای ّیبت هذیزُ ،دٍ ٍظیفِ هطبٍرُ ٍ ًظبرت بز هذیز ارضذ را در ًظز هی گیزًذ .اًجبم
ٍظیفِ اٍل ًیبظهٌس آى اؾت ،وِ ّیبت هسیطُ اظ تجطثِ وبفی ٍ زاًف ؾبظهبًی 0ثِ هٌظَض
ّسایت هسیط ثطذَضزاض ثبقس .اهب اًجبم ٍظیفِ زٍم ایجبة هی ًوبیس ،وِ ّیبت هسیطُ ًِ تٌْب اظ
هْبضت ٍ زاًف ثطذَضزاض ثبقس؛ ثلىِ ثِ هٌظَض ًظبضت هَثط ثطضفتبض هسیط ،ثِ هیعاى وبفی
هؿتمل ّن ثبقس ]ّ..[01یبت هسیطُ ثٌگبُ ّب ،ػوَهبٌ هتكىل اظ اػًبی هَظف ٍ غیط هَظف
اؾت .اػًبی غیطهَظف ػوستبً افطاز حطفِ ای ثب تجطثِ هبًٌس حؿبثساضاى ضؾوی ،اػًبی
هَظف ّیبت هسیطُ ؾبیط ثٌگبُ ّب ،ؾیبؾتوساضاى ٍ یب تسٍیي وٌٌسگبى لَاًیي ٍ یب افطازی اظ
جبهؼِ زاًكگبّی هی ثبقٌس .ایي اػًب ثب اؾتماللی وِ ثِ ؾبذتبض ّیبت هسیطُ هیزٌّس،
قطایُی فطاّن هی وٌٌس وِ زض ًظبضت ثط هسیط ثی َطفی ثِ ٍجَزآیس .زضحبلی وِ ،اػًبی
هَظف ثِ زلیل اقطافی وِ ًؿجت ثِ هؿبئل ؾبظهبًی اظ جولِ فطنت ّب ٍ هحسٍزیت ّب زاضًس،
فطایٌس تهوین گیطی زض ّیبت هسیطُ ضا تؿْیل هی وٌٌس]ّ.[01ط چٌساػًبی هَظف ثِ زلیل
ػسم اؾتمالل اظ هسیط ػبهل ،اظ اًگیعُ ّبی الظم ثِ هٌظَض ًظبضت هَثط ثط هسیط ثطذَضزاض
ًویثبقٌس اهب هی تَاًٌس ثِ اػًبی غیط هَظف زض اقطاف ًؿجت ثِ فؼبلیت ّبی ثٌگبُ ووه
وٌٌس .اػًبی غیطهَظف افطاز پط هكغلِ ای ّؿتٌس ٍ ظهبى وبفی ثطای وؿت اَالػبت ثِ
نَضت هؿتمل زض ضاثُِ ثب اػوبل هسیط ضا ًساضًس .آىّب ثِ ًبچبض ثط اَالػبت اػًبی هَظف ٍ
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اَالػبت اضائِ قسُ تَؾٍ ذَز هسیط اتىب هی ًوبیٌس .اگطچِ زض ایي ضاؾتب حؿبثطؾبى،
ضؾبًِّب ،تحلیل گطاى هبلی ،تسٍیي وٌٌسگبى همطضات ٍ ؾبیط ٍاؾُِ ّبی اَالػبتی آى ّب ضا
یبضی هی زٌّس .اس آى جب کِ اػضبی غیز هَظف بِ صَرت دلیك کوبَد اطالػبتی 0خَد را
ًوی داًٌذً ،یبسهٌذ استمزار سبسٍ کبرّبیی ّستٌذ تب ًسبت بِ ضفبفیت هحیط اطالػبتی ،اطویٌبى
کسب کٌٌذ .اس جولِ سبسٍ کبرّبیی کِ ّیئت هذیزُ بِ هٌظَر گشارضگزی هٌبسب اطالػبت
در بٌگبُ هستمز هیکٌذ ٍ ،هذیز هتؼْذ بِ اجزای آى است هی تَاى بِ گشارش بِ هَلغ
اطالػبت حسببذاری اس لبیل گشارش بِ هَلغ سیبى ّب ( حسببذاری هحبفظِ کبراًِ ) ،بزلزاری
سیستن کٌتزل داخلی ،تطَیك سْبهذاراى جْت ًظبرت بز بٌگبُ ،بِ دست آٍردى ًظبرت
بستبًکبراى بز بٌگبُ اس طزیك تبهیي هبلی بِ ٍسیلِ بذّی ٍ ایجبد اًگیشُ بزای هذیز بِ هٌظَر حل
هطکل تضبد هٌبفغ اضبرُ کزد .ثٌبثطایي ٍجَز اػًبی غیط هَظف زض تطویت ّیبت هسیطُ،
ًكبًگط تؼْس ثِ ثطلطاضی هحیٍ گعاضقگطی قفبف ثَزُ ٍ ًظبم ضاّجطی قطوت ضا تمَیت هی
وٌس] .[0،4
زض وٌبض تطویت اػًبی ّیبت هسیطُ ،ویفیت حؿبثطؾی هؿتمل ثِ ػٌَاى یىی اظ ؾبظ ٍ
وبضّب،ویفیت ًظبم ضاّجطی قطوتی ضا تحت تبثیط لطاض هی زّس .زض یه ًظبم ضاّجطی قطوتی
وبضآهس ،وویتِ حؿبثطؾی ظیط ًظط ّیئت هسیطُ ،حؿبثطؼ هؿتمل ضا اًتربة ٍ ثط وبض آى
ًظبضت هی وٌس.
بٌببزایي سبسٍ کبرّبی راّبزی ضزکت هبًٌذ کیفیت افطبی اطالػبت ،سبختبر هبلکیت،
اػضبی غیز هَظف ّیئت هذیزُ ،کویتِ حسببزسی ٍ سْبهذاراى ًْبدی هی تَاًٌذ ضزکت را بِ
سوت ػولکزد بْتز رٌّوَى گزدًذ ]ً .[51،1ظبم ضاّجطی قطوتی ثب وبّف تًبز هٌبفغ ٍ
ّعیٌِ ّبی ًوبیٌسگی ٍ ثب افعایف هیعاى ًظبضت ثط ػولىطز هسیطیتی ،ػسم تمبضى اَالػبتی ثیي
هسیطاى ٍ هبلىبى قطوت ضا وبّف هی زّس .ایي ًظبم ،قبذهی هْن زض تؼییي ضیؿه
قطوت تَؾٍ ؾطهبیِ گصاضاى ٍ ثؿتبًىبضاى ثَزُ ٍ ثب فطاّن وطزى اهىبى تبهیي هبلی اضظاى تط
هَججبت اضظـ آفطیٌی ضا ثطای ثٌگبُ فطاّن هی آٍضز.زض وٌبض ؾبظٍ وبضّبی زضًٍی ضاّجطی
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Information disadvantage
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قطوتیٍ ،جَز لَاًیي ٍ همطضات العام آٍض ًیع ًمف ًظبضتی ثبظاض ؾطهبیِ ضا زض هحسٍزُ
ؾبظٍوبضّبی ثیطًٍی ًظبم ضاّجطی قطوتی تحت تبثیط لطاض هی زّس .اظ ایٌطٍ ،حوبیت لبًًَی
اظ ؾطهبیِ گصاضاى ثب ثطلطاضی یه ًظبم ضاّجطی وبضاً ،مف غیط لبثل اًىبضی زض هَفمیت پسیسُ
ذهَنی ؾبظی زاضز.
نقص باسار های سزمایه در خصوصی ساسی
ثبظاض ّبی ؾطهبیِ ٍ ذهَنی ؾبظی زٍ ػبهل اثط گصاض ثط یىسیگطًس.اظ یه َطفٍ ،ضٍز
ثٌگبُ ّبی ؾبثمبً زٍلتی ثِ ثبظاضّبی ؾطهبیِ هَجت تَؾؼِ ایي ثبظاضّب ٍ افعایف ًمسقًَسگی
زض آى ّب هی قَز ] .[05،09اظ ؾَی زیگط ،ػولىطز وبضآهس ثبظاض ؾطهبیِ ًیع ثِ افعایف
وبضایی فطایٌس ذهَنی ؾبظی هٌجط ذَاّسقس.ثِ ػجبضت زیگطّ،طچٌس ثسٍى ٍجَز یه
ثبظاض تىبهل یبفتِ ؾطهبیِ ،احتوبل هَفمیت یه ثطًبهِ ذهَنی ؾبظی ذیلی ون اؾت؛ اهب،
ثبظاض ؾطهبیِ ضقس یبفتِ ًیع تحمك پیسا ًرَاّس وطز هگط آى وِ ثرف ذهَنی لَی ٍجَز
زاقتِ ثبقس .ثبظاضّبی ؾطهبیِ ،هَجت تحطن هٌبثغ لبثل ؾطهبیِ گصاضی ثطای اًجبم
ؾطهبیِگصاضی فؼبل ،تؿْیل جبثِ جبیی ؾطهبیِ اظ ثركی ثِ ثرف زیگط یب اظ یه ثٌگبُ
التهبزی ثِ ثٌگبُ زیگط ٍ ّوچٌیي ایجبز اػتوبز زض ؾطهبیِ گصاضاى ،ثِ ٍیػُ ؾْبم زاضاى جسیس
هی قًَس.
ثبظاضّبی ؾطهبیِ هب ثیي تهویوبت ؾطهبیِ گصاضی افطاز ٍ تهویوبت ؾطهبیِ گصاضی
ثٌگبُّبی التهبزی ٍاؾُِ گطی وطزُ ٍ هَجت ترهیم وبضای ؾطهبیِ ٍ هتٌَع ؾبظی
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ضیؿه هی قًَس .ثِ ثیبى زیگط ،ثبظاضّبی ؾطهبیِ ثطای هسیطاى اًگیعُ آفطیٌی هی وٌٌس؛ ظیطا
ؾطهبیِ گصاضاى ثِ هٌظَض وؿت حساوثط ثبظزُ ؾطهبیِ گصاضی ٍ وؿت اَویٌبى اظ ّوگطایی
هٌبفغ ،هسیطاى ضا تحت ًظبضت لطاض هی زٌّس .اظ ایٌطٍ ،تبهیي ؾطهبیِ ،اًتمبل ضیؿه ٍ ًظبضت
ثط هسیطاىً ،مَـ ؾِ گبًِ ثبظاضّبی ؾطهبیِ ضا تكىیل هی زٌّس .ثٌبثطایي ذهَنیؾبظی ٍ
ایجبز اًگیعُ ّبی هجتٌی ثط ثبظاض ثطای هسیطاى ،اظ جولِ ؾیبؾت ّبی ثحث ثطاًگیع وبّف
ؾُح هبلىیت زٍلتی زض ثٌگبُ ّبی التهبزی اؾت .زض اضتجبٌ ثب ًمف ثبظاضّبی ؾطهبیِ زض
diversification
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ذهَنی ؾبظی زٍ زیسگبُ فىطی هُطح هی قَز .زیسگبُ اٍل ،اقبضُ ثِ هكىالت ضاّجطی
قطوتی زاضز وِ ثِ زًجبل ٍاگصاضی ثٌگبُ ّبی ؾبثمبً زٍلتی پسیس هی آیس .ایي زیسگبُ ثیبى هی
وٌس ذهَنی ؾبظی ،تٌْب تَظیغ ؾبزُ ؾْبم ثِ افطاز ًیؿت ثلىِ ًیبظهٌس ثطلطاضی ؾبظٍ
وبضّبیی جْت ًظبضت وبضآهس هی ثبقس .اظ ایٌطٍ ،ذهَنی ؾبظی ثسٍى ثطلطاضی ًظبم
ضاّجطی قطوتی هجتٌی ثط ثبظاض ؾطهبیِ ًِ ،تٌْب هَفمیت آهیع ًیؿت ثلىِ فبجؼِ آهیع اؾت.
زیسگبُ زٍم ،ذهَنی ؾبظی ضا یه تغییط ؾیبؾت التهبزی هی زاًس .ایي زیسگبُ ثیبى هی
وٌس اًتمبل لسضت وٌتطل اظ زٍلت ثِ ثرف ذهَنی ًیبظهٌس ایجبز اًگیعُ ثطای ؾْبهساضاى
اؾت ؛ ایي اًگیعـ هی تَاًس اظ َطیك زازى ؾْبم ثٌگبُ ؾبثمبً زٍلتی ثِ هسیطاى ٍ وبضوٌبى آى،
ایجبز قَز .گطچِ زض ایي زیسگبًُ ،مف ثبظاضّبی ؾطهبیِ ٍيَح ووتطی زاضز اهب ّوچٌبى
ػبهلی هْن زض اؾتسالل زیسگبُ زٍم اؾت .ثبظاضّبی ؾطهبیِ هحیٍ هٌبؾجی ضا ثطای هؼبهالت
ؾْبم هسیطاى ٍ وبضوٌبى فطاّن هی آٍضز .ایي هؼبهالت ثِ زالیلی چَى هتٌَع ًوَزى ضیؿه،
نَضت هی گیطز .ثِ ػالٍُ ،ثٌگبُ ّبی ؾبثمبً زٍلتی ثطای افعایف ؾطهبیِ جْت تبهیي هبلی
ًیبظهٌس ثبظاضّبی ؾطهبیِ هی ثبقٌس.ایي زٍ زیسگبُ ،فطایٌس ذهَنی ؾبظی زض اضٍپبی هطوعی
ٍ قطلی ضا ثِ قست تحت تبثیط لطاض زاز .زض حبلی وِ لْؿتبى اظ هسل اٍل پیطٍی وطز
جوَْضی چه يوٌی ٍ ضٍؾیِ آقىبضا ثطًبهِ تغییط ؾیبؾت هبلىیت ضا پصیطفتٌس].[01
خصوصی ساسی در ایزان
ذهَنی ؾبظی زض ایطاى اظ ؾبل  ٍ 0 11زض ضاؾتبی ثطًبهِ اٍل تَؾؼِ التهبزی آغبظ قس ؛ ٍ
ثب تبؾیؽ ؾبظهبى ذهَنی ؾبظی (تغییط ًبم اظ ؾبظهبى هبلی گؿتطـ هبلىیت ٍاحسّبی
تَلیس ثِ ؾبظهبى ذهَنی ؾبظی) زض ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ ،قىل تبظُ ای ثِ ذَز گطفت .زض
ؾبل ّبی  0 11الی  0 91ذهَنی ؾبظی زاضای ضًٍسی وٌس ٍ ػولىطزی يؼیف ثَز وِ
ػوسُ تطیي زلیل آى ضا هی تَاى ػسم قفبفیت زض لیوت گصاضی ٍ ٍاگصاضی زؾتگبُ ّبی
زٍلتی ٍ ًبوبضایی ثبظاض ؾطهبیِ زاًؿت .ثب تهَیت لبًَى انالح هَازی اظ لبًَى ثطًبهِ چْبضم
تَؾؼِ التهبزی ،اجتوبػی ٍ فطٌّگی جوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ اجطای ؾیبؾت ّبی ولی
انل  44لبًَى اؾبؾی زض تیطهبُ  ،0 91فطایٌس ذهَنی ؾبظی قفبف تط ٍ لبثل اجطاتط
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گطزیس .اگطچِ ،ثِ زلیل فمساى همطضات اجطایی لبًَى یبز قسُ،زض جعییبت وبض تبثیطی ایجبز
ًكس اهب زض ولیبت ،تحَالت اؾبؾی نَضت پصیطفت .فطٍـ ؾْبم ثٌگبُ ّبی زٍلتی ثطاؾبؼ
ؾِ ضٍـ ٍاگصاضی ثِ ثرف ذهَنی (ثَضؼ ،هعایسُ) ،ؾْبم ػسالت ٍ ضز زیَى زٍلت ٍ ثِ
ؾِ قیَُ تسضیجی ،تطجیحی ٍ ثلَوی اًجبم هی قَز] [..
زض ًگبّی ولی ،هجوَػِ الساهبتی وِ ثؼس اظاثال ؽ لبًَى اجطای ؾیبؾت ّبی ولی انل 44
لبًَى اؾبؾی نَضت گطفت ضا هی تَاى ثِ ؾِ هحَض -0 ،الساهبت ًبظط ثط تىبلیف هطثٌَ ثِ
تْیِ ٍ تهَیت همطضات اجطایی لبًَى -5 ،تكىیل ،ضاُ اًساظی ٍ اؾتوطاض فؼبلیت ّبی ًْبزی
هَيَع لبًَى ٍ -الساهبت ًبظط ثط تىبلیف زؾتگبُ ّبی اجطایی ،تمؿین ًوَز .تْیِ ٍ
تهَیت لبًَى تَؾؼِ اثعاضّب ٍ ًْبزّبی هبلی ثَضؼ ،ووه ثِ ایجبز ًْبزّب ٍ اثعاضّبی هبلی
ثطای تَؾؼِ ثبظاض ؾطهبیِ اظ لجیل ضاُ اًساظی فطاثَضؼ ،هَؾؿبت تبهیي ؾطهبیِ ٍ نٌسٍق ّبی
ؾطهبیِ گصاضی ،تغییط ٍ انالح اؾبؾٌبهِ ّبی قطوت ّبی زٍلتی ثِ هٌظَض تؿْیل ٍاگصاضی،
پی گیطی پصیطـ قطوت ّب زض ثَضؼ ثبالذم قطوت ّبی نسض انل ً 44ظیط ثبًه ّب،
ثیوِ ّب ،هربثطات ،قطوت ّبی ًفتی ٍ پتطٍقیوی ٍ قطوت ّبی فَالزی ٍ نٌبیغ هؽ ،تَجِ
ذبل ثِ ؾیبؾت ّبی ولی انل  44زض تسٍیي الیحِ ثطًبهِ پٌجن تَؾؼِ اظ جولِ الساهبتی ثَز
وِ زض اضتجبٌ ثب هحَض ؾَم اًجبم قس].[5فطایٌس ذهَنی ؾبظی ثطای آى وِ هَفك ثبقس
ًیبظهٌس ثطلطاضی پیف قطٌ ّبیی اؾت وِ اظ جولِ آى ّب هی تَاى ثِ ٍجَز ثرف ذهَنی
تَاًوٌس،حوبیت اظ حمَق ؾطهبیِ گصاضاى ،حصف همطضات ظائس ٍ اًحهبضّب ،قفبفیت
اَالػبت ،تؿْیل ٍ تمَیت وؿت ٍوبض ،ایجبز یب تمَیت ًْبزّبی هبلی ٍ حمَلی الظم ،آظاز
ؾبظی ٍ همطضات ظزایی ،اقبضُ وطز].[2
نتیجه گیزی
در بزخی کطَرّب ،دٍلت اصلی تزیي سْبهذار ضزکتّبی بشرگ است .اگز دٍلت
بِػٌَاى یک ضخصیت حمَلی ٍاحذ در ًظز گزفتِ ضَد ،آىگبُ بٌگبُّبی دٍلتی اس توزکش
هبلکیت ببالیی بزخَردارًذ ٍ اس سیبستّبی دٍلت تبثیز هی پذیزًذ.ػوَهبً در کطَرّبی در
حبل تَسؼِ ،سهبًی بِ خصَصی سبسی پزداختِ هی ضَد کِ بٌگبُّبی دٍلتی اسفمذاى
رٍیِّبی ًظبرتی درًٍی ٍ بیزًٍی هٌبسب رًج هی بزًذ .در چٌیي ضزایطیّ ،زچٌذ اًتمبل
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هبلکیت هَجب تمَیت ًظبم راّبزی بٌگبُ ّب هی ضَد اهب بِ تٌْبیی بزای هَفمیت فزآیٌذ
خصَصیسبسی ٍ حصَل اّذاف آى کبفی ًیستً .ظبم راّبزی ضزکتی هجوَػِ ای اس
رٍیِّبی درًٍی ٍ بیزًٍی است بٌببزایي ،دٍلت ببیذ اس طزیك تذٍیي همزرات جذیذ یب اصالح
ٍ بزٍس رسبًی همزرات هَجَد اس سزهبیِ گذاراى حوبیت بیطتزی بِ ػول آٍرد .در غیز
ایيصَرت خصَصیسبسی بیص اس آىکِ هفیذ ببضذ ،هضز خَاّذ بَدً .ظبم راّبزی ضزکتی
کبرآهذ هی تَاًذ بب ارائِ گشارشّبی هبلی تفصیلی ،لببل اتکب ،ضفبف ٍ بِ هَلغ ،ضوي
کوک بِ تمبرى اطالػبتی بیي هذیزاى ٍ سزهبیِ گذاراى ،بب کبّص هطکالت ًوبیٌذگی ،ببسدُ
بیطتزی را ًصیب سزهبیِ گذاراى ًوبیذ ٍ بِ ایي تزتیب هَجب تَسؼِ ببسارّبی هبلی ٍ رضذ
التصبدی گزدد .اگزچِ ببیذ بِ خبطز داضت خصَصی سبسی در کٌبر افشایص کبرایی،
بْزٍُری ٍ ًمذیٌگی ببسارّبی سزهبیِ بب تَسیغ ًببزابز ثزٍت ٍ کبّص ثزٍت ػوَهی هی تَاًذ
رفبُ اجتوبػی را کبّص دّذ .بٌببزایي دٍلت ّب ببیذ در کٌبرهذیزیت سطح کبرایی ٍ
بْزٍُری بٌگب ّبی تحت هبلکیت خَد ،بِ حفظ اهٌیت ،ارائِ خذهبت ػوَهی ٍ ایجبد رفبُ
رٍاًی ًیش تَجِ داضتِ ببضٌذ .در ایزاى ّن خصَصی سبسی بب توزکش بز سِ هحَر ػذم ٍرٍد
دٍلت بِ حَسُ هبلکیت بخص ّبی تؼبًٍی ٍ خصَصی ،رفغ لسوتی اس هحذٍدیت بخص ّبی
تؼبًٍی ٍ خصَصی در فؼبلیت ّبی صذر اصل  ٍ 44تَسؼِ بخص ّبی غیز دٍلتی بب ٍاگذاری
بٌگبُ ّبی دٍلتی ،اس سبل  0335رًٍذ جذیذی بِ خَد گزفت .اگز چِ در ایي خصَصی
سبسی ،تَسؼِ بخص ّبی غیز دٍلتی صزفبً اس طزیك ٍاگذاری بٌگبُ ّبی دٍلتی هَرد تَجِ
هجزیبى لزار گزفتِ است .ضوي آًکِ بخطی اس ٍاگذاری اس طزیك تَسیغ سْبم ػذالت ٍ
ػوذتبً بیي دّک ّبی پبییي در آهذی صَرت گزفتِ کِ خَد هطکالتی را بزای بٌگبُ ّبی
سببمبً دٍلتی ایجبد کزدُ است .بِ ػالٍُ خزیذار بخص ػوذُ ای اس سْبم بٌگبُ ّبی دٍلتی کِ
ظبّزاً بِ بخص خصَصی ٍاگذار ضذُ اًذ ،هَسسبت ٍ ًْبدّبی ػوَهی غیز دٍلتی ٍ ضبِ
دٍلتی ّب اس جولِ صٌذٍق ّبی ببسًطستگی هی ببضٌذ کِ هَجب ضذُ تصوین گیزی ّب کوب
فی سببك در دست دٍلت بَدُ ٍ هذیزیت خصَصی بز ایي بٌگبُ ّب حبکن ًطَد].[2
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Privatization and its effects on financial markets
Vida Mojtahedzadeh(Ph.D)
Hamideh Esna Ashari
Abuse and lack of resource are two challenges of stateowned enterprises in under developing countries. These
countries not only confront with various types of constraints
but also public economic prohibits them from optimal use of
resource.
Privatization is one of the best solutions to address these
challenges. Governments choose privatization policy in order
to improve state-owned enterprise efficiency and hope, their
capital markets are developed in this way and a suitable
ground is provided for their economic prosperity by efficient
allocation of resource.
In Iran, with approved and prescribe general policies of
principle 44 of the constitution an important step has been
taken by government toward economy policy changes. This
paper reviews privatization concept and various methods of
disposal of state-owned enterprises. It also describes pros
and cons view over privatization and its effect on agency
problem, corporate governance mechanism and accounting
information quality. Finally, the role of capital markets in
privatization is emphasized and privatization process and its
challenges in Iran is analyzed.
Key words: Privatization, Information asymmetry,
corporate governance mechanisms, Agency costs
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