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 چکیده

کاری و دست اندرکاران  -مورد نظر جامعه، گروه های تجاری ها انتظارات با وجود اینکه روند خصوصی سازی در اکثر کشور

اصالح و بهبود امور اجتماعی را برآورده نکرده اما در چند دهه اخیر به یکی از کلیدی ترین عناصر اقتصادی و توسعه بین 

نشان  یک جهانصورت گرفته در بان یقاتتحق المللی تبدیل شده ولی هنوز چالش های پیرامون خصوصی سازی ادامه دارد.

ی، مال یبازارها یتبا وضع یکینزد یاربس یبه اهداف خود ارتباط و وابستگ یابیدر دست یساز یخصوص یتموفق دهدیم

پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می -که توصیفی این پژوهش کارا بودن بورس اوراق بهادار دارد. بخصوص

انجام «  تهرانشده در بورس اوراق بهادار  یرفتهپذ یشرکتها یبر عملکرد مال یساز یصخصو یرتاث یبررس»به منظور  باشد

 06که تعداد  است لیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانگرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل ک

برای بررسی نرمال لی شرکتهای نمونه می باشد اطالعات ما عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق،ه ب شرکت

استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد  تی زوجیاسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از آزمون -آزمون کولموگروف از بودن داده ها

در . همچنین خصوصی سازی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجب بهبود عملکرد مالی آنها شده است

باعث  تهرانشده در بورس اوراق بهادار  یرفتهپذ یشرکتها یساز یخصوصباید اذعان داشت که تحقیق ات فرعی فرضیمورد 

 ولی بر روی شاخص کارایی شرکت تاثیری نداشته است. آنها شده است ی و شاخص سرمایه گذاریبهبود شاخص سودآور

 واژگان کلیدی

 بهادارتهرانخصوصی سازی، عملکرد مالی، بورس اوراق 
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 مقدمه

 ویژه در به دولت، مالکیت های تحتشرکتدهد که نشان می مختلف کشورهای شرکتهایهای میدانی و در سطح بررسی

تواند راهی سازی میبنابراین، خصوصی(. 1،5662)پورتابرخوردارند از عملکرد ضعیف و نامطلوبی حـال تـوسعه، در کـشورهای

در  ها،شرکتسازی خصوصی پیامدها و نـتایج این هـمه، با شود. هایی در نظر گرفتهشرکت چنین مالی دبرای بهبود عملکر

و گوناگون بـوده  متنوع بسیار اند،به اجرا در آورده خصوصی کردن، زمینه ای را درگسترده هایکه برنامه کشورهایی

 ها نه تنهاشرکتسازی خصوصی ،1996دهه  و اواسط در اوایل کزیک،در م به عنوان مثال،(. 5،5662)کالرک و شیرلیاسـت

 های این کشور انجامید.شرکت "دولتی شدن مجدد" به نهایت اجرا شد که در بـد بلکه آنـقدر کشور نداشت، این برای ایفایده

موفقیت اندکی هـمراه  با لهستان، در ا در کـشورهای جـمهوری چک و در مقیاسی کوچکتر،شرکت هسازی خصوصی تجربه

همچنان در دست دولت باقی ماند و  کشور، های بـزرگ و اصـلیشرکتمالکیت  کشور، دو این که در علت هم بـه این آن بـود،

در  هاشرکت سازییخصوص روییـشاز مـوانع پ یگرد یکی .بود های خصوصی نیز خود دولت این کشورهاشرکت سهامدار اصلی

ها بوده شرکت یـندر ا گذارییهو سـرما یخـصوص یهاشرکت به یخـارج گذارانیهسـرما ورود از یی، جلوگیریکشورها ینچن

 (. 3،5612)بونین و همکاران است

و  واردش یامر مختلف، یها در کشورهاشرکت سازییخصوص جانبه اثرات و همه کامل یـابیدانست کـه ارز ین همه، بایدا با

 یبه سـخت مختلف، یخاص حـاکم بر کشورها یطشرا یکه کنترل و بررس یلدل یـنا بـه هم باشد، آنیم یرممکنغ گاه

قرار دهند و  یبررس اثـرات خاص را در هر کشور به صورت جداگانه مورد یـنا ات دهندیم یحلذا محققان ترج است، یرامـکانپذ

 (. 1393)تقوی،معطوف دارند سازییو پس از خصوص یشپ ها،شرکتترل عـملکرد کـن یخود را بر رو عمده توجه

های مالی و جریان انتقال حاکمیت به سوی سازی، پیشرفت تکنولوژی، آزادسازی بازارهای مالی، گسترش نقش واسطهخصوصی

تحوالت هـمراه بـاتنوع  است. این تهمهمترین تحوالتی است که بازارسرمایه را متأثر ساخ جمله سرمایه گذاری، از نهادهای

 است ها، تأثیرپذیری عـملکرد و رشـد آنها از مجموعه این تغییرات سبب گردیدههای تأمین مالی شـرکتایـجاد شده در شیوه

 مطالعات متخصصان و کارشناسان را به های اخیر، مفهوم نظام راهبری شرکتی و ابعاد گسترده آن بخش مهمی ازسال در

های نظام راهـبری شـرکتی مجموعه روابط مـیان مدیریت اجرایی، هیأت مدیره، سهام داران و سایر طرف»خوداختصاص دهد. 

های دستیابی به آن و راه شـرکت است که باهدف ایجاد ساختاری مناسب موجب تنظیم اهداف شرکت شده یـک در مربوط

 (.1396آقاجانی،«)کنداهداف ونظارت بر عملکرد را نیز تـعیین مـی

در ارزیابی عملکرد مالی یک مؤسسه، به دنبال یـافتن راه هایی برای اندازه گیری دستاوردهای مالی و اقتصـادی تصمیمات 

پیشین مدیران آن مؤسسه هستیم که در طـول زمان، منجر به شکل گیری سـرمایه گـذاری هـا، عملیـات اجرایی و وضعیت 

های مالی، بتوان تعیین نمود که یک  اسـت. اغلب مشکل است تا تنها بـا بررسـی اجمـالی صـورتمـالی آن مؤسسـه شـده 

                                                           
1 - Porta 
2 - Clarck & Shirley 
3 - Bonin & et al 
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تحلیل گران مالی در طی سال ها به ایجاد و  در انجام امور خود موفق بـوده اسـت . بنـابراین مـدیران و  مؤسسه تـا چـه حـد 

تعیین عملکرد مؤسسه در گذشته، حال و از همه  مـالی و  تکنیک ها، برای بررسـی دقیـق تـر صـورت هـای توسعه برخی 

تمرکز بر شاخص هـای کلیـدی، امکـان ارزیـابی  آینده آن پرداخته اند . براین اساس تالش می گـردد تـا بـا  مهم تـر 

الی است کـه بـه تحلیل گر فراهم نماید . این در ح گذشته و نیز تصویری از شرایط مورد انتظار آتـی را بـرای  عملکـرد 

محدودیت های موجود در خصوص هریک از شـاخص هـا   اعتبار بیشتر نتایج تحلیل ها، جنبه های مختلفی همچون  منظـور 

 ( .1311باید مدنظر قرار گیرند)نظری،

ر پس از خصوصی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا یسـاز یخـصوص یهابرنامه یاجرا تاثیر یبه بـررس مـقاله، ینا

شرکت از  319 برنامه، ینبر اساس ا اختصاص دارد. 1391تا  1311 یهاسال یط شدن بر روی عملکرد مالی آنها، در

 ینالبته در اشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که قبال تحت تملک دولت بوده اند در نظر گرفته شده است. 

 ها،شرکت سازییخصوص که برنامه یطـور یم، بهابوده کشور یدر عـرصه نـظام مال یزنـ یگرید عـمده شاهد تـحوالت دوره،

 وایلدر ا یو مـال یاقتصاد ی، شرایطکل طور به .آیدینرخ بهره و نرخ ارز بشمار م یآزادساز روند گسترده یکاز  یخود بخش

 یارز یاتخـود بـر بخش عمل هاییتاقـدام بـه تمرکز فعال سیالتـاس یدجـد یهاشرکت یشتربود که بـ یابه گونه 1396 دهه

 یریشاهد رونق و گـسترش چـشمگ کشور یشد و بخش مال برابر ها چندسال ینا شرکتها، دراگر چه تعداد  نمودند. یخارج

 شود، یمـ یدهسـنج هایگذارو سـپرده یبـه بـخش خـصوص یافتهیصبر اساس اعتبارات تخص که مالی یگراما واسطه بـود،

 .دچار کاهش و رکود بود

 مبانی نظری پژوهش 

در آن به اجرا  سازییبرنامه خصوص ی، کهمال یطمح در بینییشپ یرقابلغ هاییبو فراز و نش یاقتصاد ی، نوساناتطور کل به

ها شرکت سازییخصوص برنامه یجـراا یامدهایکشورها از نظر کنترل اثرات و پ یربا سا ایران یسهباعث دشوارتر شدن مقا درآمد،

شرکتهای پذیرفته شده در بورس تا عملکرد  یمگرفت یمتصم ی، ماسردرگم از جلوگیریمشکل و  ینحل ا یبرا شده است.

 یهابانک یسهبه سراغ مقا و پس از آن، یمکن یسهبرنامه مقا ینا یاز اجرا یششدن با عملکرد آنها پ یپس از خصوص تهران را

 و سهم بانک یهو سرما ییدارا ازدهمانند ب یچند یهابه شاخص یسه،مامقا ینا .دریمبرو هاسال یـندر ا یجریهشده نـ یخصوص

ها بانک سازییبرنامه خصوص یدر دوره قبل و بعد از اجرا1عدم پرداخت قرار دارد( خطرکه در معرض  یخنث)وام یهااز وام

تا توجه  یمکرد یسع ی، مادوره زمان یندر ا یخارج یارز یها به درآمدهاشرکت یدشـد یابـستگو به توجه با .یماتوجه داشته

استفاده  یمـتعدد هاییکها و تـکناز روش کار هم ینا یو برا یممبذول دار یخارج یاز مبادالت ارزها یسود ناش را به یخاص

  .یمکرد

کاماًل بدیع در حوزه سیاست اقتصادی  شـکل گرفتـه و آن را جنبـشی سازی در دهه های اخیـر دوران جهان گستر خصوصی

سیاست اقتصادی، برای اولین بار توسط جمهوری فدرال آلمان در سال  سـازی بـه عنـوان نموده است. نظریه جدیـد خـصوصی

حرکت  .صوصی فروخـتگـذاران خـ در آن زمان دولت بخش عمده سهام فولکس واگن را بـه سـرمایه .بکار گرفته شد 1921

مارگارت تاچر و خصوصی کردن بانک  سـازی تلکـام توسـط ؛ یعنـی خـصوصی1916سازی در دهة  بزرگ بعدی در خصوصی

سازی به کشورهایی در قاره های دیگر، ژاپن و مکزیک،  خصوصی های بزرگ کشور فرانسه توسط شیراک بود . با گسترش
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سـازی جهـان  سهم عمدة دیگر در فرآیند خصوصی .(159: 1،5613)ششینسکیدخصوصی کردن شرکتهای مخابراتی دولتی را

نیز  گـستر، فروپاشـی رژیـم کمونیست در اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق بود. اخیراً کشورهایی ماننـد چـین و کوبـا و

اند و  سازی را آغاز نموده وصیخص بسیاری از دیگر کشورهای در حـال توسـعه بـا هـدف تحریـک رشـد اقتـصادی، اسـتقرار

میلیارد دالر از بخش دولتی به بخش  101سرمایه ای معادل   در جهـان، انتقـال 1991و  1911در مـدت ده سـاله بـین 

  .(5662)ونداسکی،خصوصی صورت گرفته است

سیاست عمومی »جوهره  بازارهای رقابتی در حال حاضر، فروش بنگاه های اقتصادی تحت مالکیت دولت به بخـش خـصوصی و

سازی در مفهوم گستردة آن  خصوصی .اند صنایع خود را خصوصی نموده  کـشور 106رود. تاکنون بـیش از  بشمار می« جهان

به بخش خصوصی و پیروی از منطق بازار در تمام تصمیمات اقتصادی اطالق  های کاهش نقش دولـت و واگـذاری آن به شیوه

بیشتر توسط  ر، فاصله از سیاست حفظ برخی از فعالیتهای مشخص در دست دولـت بـرای توسـعةنقطه نظ شـود. از ایـن می

نقش بیشتر به بخش خصوصی اشاره دارد.  بخش دولتی )انحصار زدایی(، به کاهش جایگاه نسبی بخـش دولتـی و واگـذاری

ر برخوردار بوده است، رقابت را برانگیزد. وضعیتی که بخش دولتی از انحصا توانـد در ورود بنگاههای جدید بخش خصوصی می

دهند. فرآیند  موجود مجبور خواهند شد حالت تجاری بگیرند و به ضـوابط و نیروهـای بـازار واکـنش نـشان بنگاههـای دولتـی

مکمل توصیف شده است. عالوه بر این،  سازی به عنوان فعالیتی مـوازی و انحصار زدایی گاهی در چارچوب امر خصوصی

دولت ها تصمیم به کاهش تعهدات خود در زمینه تنظیم و هدایت  کنـد کـه سازی نیز هنگامی نمـود پیـدا مـی خصوصی

 اقتصاد بگیرند. هدف از پیگیری سیاستهای حذف مقررات زاید ایـن اسـت کـه سیـستم تنظیمـی رفتار بازیگران خصوصی در

 .(1393)دوانی،محدود کننده اهمیت کمتری بیابد

ضروری اقتصادی، رقابت پذیری پایین  کشور ایران حجم باالی دولت در اقتصاد، حضور شرکتهای دولتی در فعالیتهای غیردر 

گذاری، ضعف بازار سرمایه برای  خصوصی فعال در حوزه های سرمایه اقتصاد در سطح ملی و بین المللی، عدم توسـعه بخـش

و اجرای  رصتها بین بخش دولتی و غیر دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلیعدم توزیع مناسب منابع و ف توسعه بخش خـصوصی،

شد و دولت در صدد واگذاری بخشی از  بطور جدی مطـرح 1301اولین برنامه پنج ساله توسعه؛ خصوصیسازی عمالً از سال 

سازماندهی شده و بر  سازی به صورت غیردولتی بر آمد. اما خصوصی فعالیتهای اقتـصادی شـرکتهای دولتـی بـه بخـشهای

نظر  سازی به عنوان سـازمان اجرایـی مـورد مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی اساس قـوانین و مقـررات

قانون برنامة چهارم توسعه نیز به  با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سـوم توسـعه آغـاز شـد و در 1316عمالً از سال 

قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری  11سیاستهای کلی اصل  رای قانون مذکور دنبال شد. بـا ابـالغعنوان مکملی مناسب ب

بانک جهانی ضمن حمایت  .سازی شکل نوین و گسترده ای به خود گرفت سهام عدالت، خصوصی و اجرایی شدن طرح توزیـع

نگامی که به درستی درک و اجرا شود به کارایی سازی، ه خصوصی سازی بر این نکته تأکید کـرده اسـت کـه خود از خصوصی

گذاری در امور  کند و بنابراین رشد و شغلهای جدید و منابع دولتی را برای سرمایه گذاری را تشویق می انجامد، سرمایه می

 (.1319د)دستگیر و عرب یارمحمدی،ساز زیربنایی و برنامه های اجتماعی آزاد می

ه یا میزانی که سازمان و یا شرکت به هدف های مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت عملکرد مالی عبارت است از درج 

آنان نایل می آید. اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی افزایش ثروت سهامداران دنبال می 
                                                           
4 - Sheshinski 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ملکرد مالی یک شرکت تجاری را اندازه گیری کرد. کند در بر گیرنده شاخص ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می توان ع

عملکرد سازمانی عبارت است از معیارهای بیرونی اثربخشی )یک سازمان( که سه حوزه کلی را در بر می گیرد)حاجیها و آریان 

 (:101: 1319مفرد،

 عملکرد مالی )سود، بازده دارایی و بازده سرمایه گذاری ...(-1

 بازار و ...( عملکرد بازار )فروش سهم-5

 بازده صاحبان سهام )بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و ...(-3

در اندازه گیری عملکرد سازمانی، صاحبنظران تفاوت اساس بین شاخص های مبتنی بر بازار و شاخص های عملکرد مالی قائل 

ن شاخص های عملکرد بازار( و سود آوری )یکی از شده اند با وجود اینکه در اغلب موارد بین سهم بازار )یکی از مهمتری

(. عملکرد یعنی اندازه گیری 1311مهمترین شاخص های عملکرد مالی( ارتباط معناداری وجود دارد)جهانخانی و پارسائیان،

فراد از خود نتایج و این که آیا کار را خوب انجام داده ایم یا نه، عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که ا

نشان می دهند، عملکرد وازه ای است که هم مفهوم فعالیت برای انجام کار و هم نتیجه کار را یکجا در بر دارد. بر اساس تعریف 

آخر، عملکرد هم مفهوم رفتار کاری و هم مفهوم رسیدن به اهداف را در بر می گیرد. این تعریف به طور ضمنی به انواع نظام 

کرد اشاره دارد. سه نوع ارزشیابی عملکرد وجود دارد که متاثر از تعاریف گوناگون عملکرد های ارزشیابی عمل

 (: 2،5613است)ایمی

الف( نظام ارزشیابی مبتنی بر  خصایص یا ویژگی های فردی: توانایی ها با سایر ویژگی های شخصی کارکنان را ارزیابی می 

 کند. 

 بروز رفتارهای خاص و نسبتا مشخص را توسط کارکنان در حین کار ارزیابی می کند.ب( نظام ارزشیابی مبتنی بر رفتار: میزان 

ج( نظام ارزشیابی نتیجه گرا: میزان بر آورده شدن حداقل انتظارات شغلی تعیین شده برای یک کارمند را مورد سنجش و  

 ارزشیابی قرار می دهد.

 می کنند: صاحبنظران سازمانی اخیراً عملکرد را به دو بعد تقسیم  

 عملکرد وظیفه ای .1

 عملکرد زمینه ای.  .5

عملکرد وظیفه ای در واقع همان وظایف و مسئولیت هایی هستند که در برگه شرح وظایف و مسئولیت های کارکنان ثبت می 

 گردد و به طور مستقیم با انجام وظایف محوله در ارتباط هستند. عملکرد زمینه ای شامل رفتارهایی است که بقای شبکه

 (. 0،5611سازمانی و اجتماعی و جو روان شناختی که وظایف فنی را احاطه کرده است تداوم می بخشد)فورر و همکاران
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حاصل سیستم اطالعات حسابداری، گزارشهای مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان 

حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود 

انجام می دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت استفاده می کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، 

تبدیل سود به ارزش است. ارزش شرکت از حاصلضرب دو عدد بدست می آید؛ عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب 

همانطور که پیش از این نیز بیان شد در مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی 

نقدی آزاد و سود تقسیمی  نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری ، جریان

ری، سنتی ترین معیار ارزیابی عملکرد است که برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و است. سود حسابدا

 .(1،5615تحلیلگران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است)کاستیتر

 ارزیابی عملکرد مالی

ها و مؤسسات مالى، اردهندگان مالى، نظیربانکگذاران، اعتبها همواره مورد توجه سهامداران، سرمایهارزیابى و عملکرد شرکت

بستانکاران و بخصوص مدیران بوده است.ارزیابى عملکرد از لحاظ مالى بادو شاخص قدرت نقدینگى و سودآورى تعیین 

شود.سودآورى به اصطالح عالمت مریض نبودن بنگاه اقتصادى و قدرت نقدینگى،عالمت ادامه حیات بنگاه اقتصادى مى

هاى با سودآورى (. شرکت1319هر دو اینها با اهمیت هستند، اما نقدینگى از اهمیت بیشترى برخورداراست)طالبی، است.اگرچه

هاى بدون نقدینگى امید به حیات توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند، ولى شرکتپایین یا حتى غیرسودآور، مدت بیشترى مى

پردازد،از دیرباز موردتوجه ها مىکه به ارزیابی وضعیت نقدینگى شرکتهایى (. شاخص12: 1310کمترى دارند )زراعتگری،

هاى هاى سنتى بتوانند شاخصخاص تحلیلگران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیلگران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص

هاى سنتى نقدینگى را که هاى مزبور،ایرادهاى ناشى ازشاخص(. شاخص22: 1311نوینى را ارائه کنند)خوش طینت و قسوری،

 (.1395دهد)کمیجانی،هاست، مورد توجه قرار مىبه واسطه در نظرنگرفتن جزئیات وضعیت نقدینگى شرکت

پس از سال ها از دولتی بودن اقتصاد ایران مسئوالن نظام و صاحب نظران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که به منظور شتاب 

ولت باید از حالت تصدی گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشند. این روند با بخشیدن در توسعه اقتصادی کشور، د

خصوصاً بند ج  11آغاز شد و تا ابالغیه سیاست های کلی اصل 01های قسمت یکم برنامه اول توسعه درسال تصویب خط مشی

یرگذار برتحوالت آتی وپیشرفت اقتصادی های تاثبدون شک یکی از سیاست 11های کلی اصل اجرای سیاست .ادامه یافته است

حساسیت بیشتری  12عظم رهبری درتیر شود.مخصوصاً تصویب بند ج این سیاست ها توسط مقام مکشور محسوب می

برانگیخت و توجه فعاالن بخش اقتصاد و دانشگاهیان را بیش از پیش به خود معطوف ساخت و ضرورت تبیین جایگاه قانونی 

 .(1311)نظری،بخش خصوصی درفعالیتهای اقتصادی را بیش ازپیش آشکار کرد

ود که بخش دولتی در اقتصاد ملی از کارایی الزم برخوردار نبوده و ابالغ این سیاست ها در راستای دستیابی به این حقیقت ب

هم توجه به ضرورت  11درعین حال بسیار بیشتر از حد الزم گسترش پیدا کرده است. هدف از تدوین سیاست های کلی اصل 

ساله کشور، 56نداز فقرزدایی درچارچوب چشم ا شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و

تغییرنقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری وهدایت ونظارت ، توانمندسازی بخش خصوصی 
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های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با وتعاونی دراقتصاد و حمایت ازآن برای رقابت دربازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه

خصوصی  فرایند فرایند تدریجی وهدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه ومتخصص، بهبودقواعد تجارت جهانی دریک 

بااین حال باتوجه به اهداف   .(1،5616)بگوویک و همکارانرقابت پذیری معرفی شده است راستای افزایش کارایی و سازی در

ی سازی،در این مقاله به بررسی تاثیر ها مبنی بر افزایش کارایی بنگاهای خصوصی شده در راستای خصوصاین سیاست

بر عملکرد مالی وعملیاتی بنگاههای واگذارشده  ها(خصوصی سازی )به عنوان مهمترین بند این سیاست

 .(1396د)آقاجانی،پرداختن

 12وضعیت شرکت های خصوصی سازی شده ایرانی از سال 

این تحقیق  ازی در برنامه اول توسعه پرداخته است.به بررسی تأثیر سیاست خصوصی س 12در ایران هم علی افشاری درسال 

 09-16طول دوره تحقیق حدفاصل  تغییرات عملکرد عملیاتی، به خصوص افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است.

 ها شامل تغییرات در نسبت های نقدینگی وگردش دارایی ها در دو سال قبل و بعد از خصوصی سازیبوده و عملکرد شرکت

های این تحقیق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته اما این یافته .ارزیابی شده است

توان یکی از صنعت است را می 3شرکت و  1کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل  تغییرات چندان چشم گیر نبوده است.

  .نارسائی های این تحقیق دانست

رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد مالی را بررسی کرده است.در این تحقیق  19یگری محمدرضا سیلواری در سال در تحقیق د

 و شیمیایی غذایی، فلزی، غیر کانی مالی، گذاریسرمایه سازی، خودرو) صنعت 0 بین از شرکت  05یک نمونه مشتمل بر 

 بهبود مالکیت،موجب درصد در تغییرات آیا کند مشخص هک بود آن پژوهش این هدف.است شده انتخاب( وپالستیک الستیک

ها مورد بررسی قرار این شرکت 11و  11در این راستا نسبتهای مالی سال های  کرد مالی شده است یا خیر؟عمل هایشاخص

تغییرات  ای باگرفته است. نتیجه کلی بدست آمده حاکی از آن است که تغییرات در نسبت مالکیت )دولتی یا خصوصی( رابطه

 .در نسبتهای مالی ندارد

تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران  11در مطالعه دیگری محمدرضا الماسی در سال 

 حقوق وبازده  در این تحقیق با استفاده از سه نسبت مالی سود هر سهم، بازده دارایی ها .را مورد بررسی قرار داده است

 خصوصی بخش به 11 تا 09 های سال در که  شرکت 15واگذاری از بعد و قبل سال پنج مالی عملکرد بررسی به سهام صاحبان

نتایج  .اند شده ارزیابی کلی ایوبگونه مختلف صنایع قالب در شده خصوصی شرکتهای.است شده پرداخته اند، شده واگذار

 سیاست اجرای لذا و ها تغییر معنا داری نداشتهمالی شرکتدهد پس از خصوصی سازی عملکرد حاصل از تحقیق نشان می

کارایی و بهره وری دست یابد.الماسی عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست  سازی نتوانسته به اهداف آن یعنی بهبود خصوصی

 .داندخصوصی سازی را شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب جهت دستیابی به این اهداف می

، اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتها را در  11تحقیق دیگری حسن قالیباف اصل )مدیرعامل کنونی شرکت بورس( درسال  در

 طی که شرکت 11 به مربوط  در این تحقیق با استفاده از اطالعات مالی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است.
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لکرد سه عم ،(است شده واگذار خصوصی بخش به دولتی بخش از سهام درصد 21 لحداق) اند شده واگذار 19 تا 16 های سال

ها بعد از دهد اگر چه عملکرد شرکتنتایج این تحقیق نشان می .سال قبل وبعد از واگذاری مورد بررسی قرار گرفته است

 .و بعد از واگذاری مشاهده نمی شودها در قبل داری بین عملکرد شرکتمعنیواگذاری بهبود یافته اما از نظر آماری تفاوت 

 روش پژوهش

پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد -این تحقیق، توصیفی

شرکتهای  آوری داده ها استفاده خواهد شد، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد. جامعه آماری این تحقیق،

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه و فیش برداری می باشد. این تحقیق به 

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت  06صورت نمونه گیری انجام می شود بدین صورت که تعداد 

تا  1311تفاده از آزمون تی زوجی عملکرد مالی آنها در مقطع زمانی ده ساله )بین سالهای تصادفی انتخاب شدند و سپس با اس

 مقایسه شد.ای سرمایه و های سودآوری ، کاراییشاخص( پنج سال قبل و بعد از خصوصی سازی در شاخصهای 1391

 اسمیرنوف : -آزمون کولموگروف

زیع داده ها بنا شده اند و با این پیش فرض بکار می روند که توزیع داده بسیاری از آزمون های آماری بر مبنای نرمال بودن تو

ها در یک جامعه یا در سطح نمونه های انتخاب شده از جامعه مذکور از توزیع نرمال پیروی نماید. بنابراین تحلیل گر الزم است 

را مشخص نماید. از این رو می توان با آزمون تا قبل از پرداختن به تحلیل های آماری بررسی متغیرها نوع توزیع آن متغیرها 

 اسمیرنوف به این مهم دست یافت.  –کولموگروف 

 

 

 

 

 

 

 آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنوف 1جدول 

 عملکرد مالی شاخص سرمایه ای شاخص کارایی شاخص سودآوری متغیر

 1631002 363921 161911 3629102 میانگین

9525669 16106112 انحراف معیار  16116092 66115152 
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 36531 56111 56111 56501 آماره

-مقدار p 66311 66119 66111 66619 

 

 

اسمیرنوف عبارت از پیروی داده ها از توزیع نرمال است و فرضیه مقابل آن  -می دانیم که فرضیه صفر در آزمون کولموگروف

که در همه ی متغیرها  Pه نتایج تحلیل فوق و با توجه به مقدار عبارت است از عدم پیروی داده ها از توزیع نرمال. با توجه ب

 فرض صفر رد نمی شود یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند.  است در نتیجه 62/6بزرگتر از 

 

 خصوصی سازی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باعث بهبود عملکر مالی آنها شده است. فرضیه اصلی:

 5برای آزمون فرضیه مزبور با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی زوجی استفاده می نماییم. نتایج مورد بررسی در جدول 

، بین نتایج عملکرد مالی قبل از خصوصی سازی و بعد از آن 15/5حاکی از این است که با توجه به آماره آزمون تی زوج برابر 

می باشد خصوصی بازی باعث بهبود  62/6کوچکتر از  P -دارد به عبارتی به دلیل اینکه مقدار اختالف معنی دار آماری وجود

 وضعیت عملکرد مالی این شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران شده است.

 

 

 

 

 

 

 آماره های آزمون تی زوج برای متغیر عملکرد مالی 5جدول 

 آماره های آزمون تی زوج

 

 اختالف زوج متغیرها

 tه آمار
درجه 

 آزادی

مقدار 

-p میانگین 
انحراف 

 معیار

انحراف از 

 میانگین

 %92فاصله اطمینان 

حد 

 پایینی
 حد باالیی

زوج 

 متغیر

 –مالی قبل 

 مالی بعد
6651001 6611113 6661922 6662912 6631111 56151 29 66661 
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 اق بهادار تهران باعث بهبود شاخص سودآوری آنها شده است.خصوصی سازی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اور فرضیه اول :

حاکی از  3برای آزمون فرضیه مزبور با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی زوجی استفاده می نماییم. نتایج مورد بررسی در جدول 

از خصوصی سازی و بعد از آن اختالف معنی دار  ، بین نتایج سوآوری شرکت قبل02/1این است که با توجه به آماره آزمون تی زوج برابر 

می باشد خصوصی بازی باعث بهبود وضعیت سودآوری این شرکتها  62/6کوچکتر از  P -آماری وجود دارد به عبارتی به دلیل اینکه مقدار

 در بورس اوراق بهادار تهران شده است.

 آماره های آزمون تی زوج برای متغیر شاخص سودآوری 3جدول 

ه های آزمون تی زوجآمار  

 

 اختالف زوج متغیرها

 tآماره 
درجه 

 آزادی
 p-مقدار 

 میانگین
انحراف 

 معیار

انحراف از 

 میانگین

 %92فاصله اطمینان 

حد 

 پایینی
 حد باالیی

زوج 

 متغیر

سودآوری 

 –قبل 

سودآوری 

 بعد

6690001 1631311 6615035 6611021 1651016 16025 29 6 

 

 خصوصی سازی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باعث بهبود کارایی شرکت شده است. وم: فرضیه د

حاکی از  1برای آزمون فرضیه مزبور با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی زوجی استفاده می نماییم. نتایج مورد بررسی در جدول 

، بین نتایج کارایی قبل از خصوصی سازی و بعد از آن اختالف معنی دار آماری -611/1زوج برابر این است که با توجه به آماره آزمون تی 

می باشد خصوصی بازی باعث بهبود وضعیت کارایی این شرکتها در بورس  62/6بزرگتر از  P -وجود دارند به عبارتی به دلیل اینکه مقدار

 اوراق بهادار تهران نشده است.

 

 زمون تی زوج برای متغیر کاراییآماره های آ 1جدول 
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 آماره های آزمون تی زوج

 

 اختالف زوج متغیرها

 tآماره 
درجه 

 آزادی

مقدار 

-p میانگین 
انحراف 

 معیار

انحراف از 

 میانگین

 %92فاصله اطمینان 

 حد باالیی حد پایینی

زوج 

 متغیر

کارایی قبل 

کارایی  –

 بعد

6616- 1666123 6669191 6651515- 6661515 16611- 29 66519 

 

 

  .خصوصی سازی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باعث بهبود شاخص سرمایه ای آنها شده است فرضیه سوم:

حاکی از  2برای آزمون فرضیه مزبور با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی زوجی استفاده می نماییم. نتایج مورد بررسی در جدول 

، بین نتایج عملکرد مالی قبل از خصوصی سازی و بعد از آن اختالف معنی دار -22/1این است که با توجه به آماره آزمون تی زوج برابر 

می باشد خصوصی بازی باعث بهبود وضعیت سرمایه گذاری این  62/6کوچکتر از  P -آماری وجود دارد به عبارتی به دلیل اینکه مقدار

 در بورس اوراق بهادار تهران شده است.شرکتها 

 

 تی زوج برای متغیر شاخص سرمایه آماره های آزمون  2جدول 

 آماره های آزمون تی زوج

 

 اختالف زوج متغیرها

 tآماره 
درجه 

 آزادی

مقدار 

-p میانگین 
انحراف 

 معیار

انحراف از 

 میانگین

 %92فاصله اطمینان 

 حد باالیی حد پایینی

ج زو

 متغیر

سرمایه قبل 

سرمایه  –

 بعد

1655266- 1616262 6615150 1611191- 6691163- 96221- 29 6 

 

 

 

 

 

 نتیجه
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 یهابرنامه یها به واسطه اجراشرکتعملکرد  یراز بهبود چشمگ یتمـا حـکا هاییو بررس یقاتحاصل از تحق نتایج

و بدتر  تریفضع یاربس یاز عملکرد شدن، یاز خصوص یشپتا  یدولت یهاشرکتکه  یدر حال ها دارد.شرکت سازییخصوص

 ی،دولت یهاشرکت سازییبه واسطه خـصوص شکاف و فاصله، یناما ا بـرخوردار بـودند، یخصوص یتجار یهاشرکتنسبت به 

 یرراتو مق یاقتصاد یطمح یکدر  یشرفتیتحول و پ ینچن که یمکه بدان شودیم یشترب یامر زمان ینا یتاهم کمتر شد.

ما،  هاییافته سبر اسا است. یرفتهصورت پذ دوره موردنظر، یدر ط یمال یگرو واسطه گذارییهسرما یو نامناسب برا ثباتیب

 یهمپا خود ادامه دادند و نتوانستند یو نزول یفعملکرد ضع به دولت قرار داشتند، یتکه هـمچنان تـحت مالک ییهاشرکت

 یتفعال ینه مالیکه عمدتا در زم یاباسابقه یهاشرکت ساله، ده یدوره زمان یندر ا روند. یشپبه  یخصوص یهاشرکت یگرد

دولت و  به یالتتسهاعطای  یکه بر رو یدیجـد یهاشرکتنـسبت بـه  یو ناکارآمدتر تریفضع یاراز عملکرد بس ردند،کیم

توان چنین استنتاج کرد خصوصی ه نتایج بدست امده میباتوجه ب متمرکز شده بودند، برخوردار بودند. یلکیکار و کسب تم

ولی با خصوصی سازی کارایی این شرکتها  بر عملکرد مالی و عملیاتی بنگاه های واگذارشده داشته استمثبت  سازی تاثیری 

 تغییری نکرده است. 

کاری و دست اندرکاران  -تجاری  ها انتظارات مورد نظر جامعه، گروه هایبا وجود اینکه روند خصوصی سازی در اکثر کشور

اصالح و بهبود امور اجتماعی را برآورده نکرده اما در چند دهه اخیر به یکی از کلیدی ترین عناصر اقتصادی و توسعه بین 

که به نوعی موانعی را سر راه  این چالش ها .المللی تبدیل شده ولی هنوز چالش های پیرامون خصوصی سازی ادامه دارد

وجود مقررات دست وپاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها با وضعیت  ی قرار داده عبارتند از ناکارایی بازارسرمایه،خصوصی ساز

عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی  گذاری، انقباضی عمل کردن بانک ها،فعلی کشور برای جذب سرمایه

عدم وجود نهادهای نظارتی که به نمایندگی سهامداران  عملکرد نادرست برخی مجریان، دولت، وانتظارات غیرمعقول آن از

عدم بکارگیری روشی صحیح جهت پیاده سازی خصوصی سازی و عدم وجود  مدیران نظارت داشته باشند، پراکنده بر عملکرد

 .امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی است

دهد موفقیت خصوصی سازی در دستیابی به اهداف جهانی نشان می تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها و بخصوص بانک

اجرای سیاست  .بخصوص کارا بودن بورس اوراق بهادار دارد خود ارتباط و وابستگی بسیار نزدیکی با وضعیت بازارهای مالی،

توجه به محدودیت و  با های خصوصی سازی در کشورهای دارای بازارهای مالی توسعه یافته، بسیار موفقیت آمیز بوده است.

توسعه نیافتگی بازارهای مالی ایران و بخصوص ناکارا بودن بورس، این شرایط را می توان به عنوان یکی از عوامل عدم اثرگذاری 

 .وتحقیقات بیشتری با این عنوان در ایران انجام داد که از پیشنهادات پژوهشی تحقیق حاضر است خصوصی سازی بر شمرد

بیان  های تحقیق، نسبت به شناسایی وشود با توجه به عدم تایید قسمتی از فرضیهخصوصی سازی توصیه می ضمناً به سازمان

های علل عدم دستیابی به اهداف خصوصی سازی که بهبود کیفیت متغیرهای عملیاتی و مالی نیز از جمله آنها بوده ، بررسی

 .جامعی به انجام برساند
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