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نیمه خصوصی سازی

چرا بخش خصوصی ناتوان شد؟
شــرکتهای دولتــی روز بــه روز بزرگتر شــدند در عرض چند
ادامه از ســال  8هزار بانک و مؤسسه مالی تأسیس شد .برخی از این
 11مؤسسات مجوز بانک مرکزی داشت ،برخی مجوز نهادهای
دیگر.این مؤسســات به جمــعآوری پول مردم پرداختند .بــا پرداخت بهره باال با
بانکها رقابت شــدید کردند ،بانکها هم مجبور شــدند سود بانکی را باال ببرند.
مؤسسات مالی مال مردم را حیف و میل کردند.هزاران میلیارد تومان از پسانداز
مردم را گرفتند و نابود کردند و بعد هم اعالم ورشکستگی کردند .برای پرداخت
پول مالباختگان دولت مجبور شــد از بانک مرکزی استقراض کند ،به این ترتیب
پایه پولی باال رفت .اختالس بزرگ در قالب قانون شکل گرفته بود .به این دلیل
توزیع ثروت در کشــور با معضل و چالش روبهرو شــد و بانکها حتی از پرداخت
تسهیالت کم ناتوان بودند و به این ترتیب بخش خصوصی روزبه روز ضعیفتر
شد .در حال حاضر بخش خصوصی در حال احتضار است.در دولتهای نهم و
دهم که بیشــترین درآمدهای ارزی را داشــتیم ،درآمدهای ارزی به جای اینکه به
بخش تولید ،اشتغال و تجارت خارجی بیاید حیف و میل شد .ارز صرف واردات
کاالهای بیکیفیت شــد .کاالهای بیکیفیت با قیمت پایین با تولید داخل رقابت
کرد .تولیدات ما زمینگیر شــد .بخش خصوصی تحلیــل رفت .بخش خصوصی
در حال حاضر ناتوان اســت .ما نمیدانیم با چه رژیم اقتصادی رودررو هســتیم.
اقتصــاد دولتی ،ســرمایهداری ،ایدئولوژیک یــا اقتصاد آزاد .اقتصــاد آزاد چگونه
میتوانــد رواج پیــدا کند وقتی  90درصد اقتصاد در دســت دولت یــا فرادولتیها
اســت .با توجه بــه تحریم ها ،عدم تصویب لوایح ســه گانه (مبارزه با پولشــویی)
باعث میشــود ایران دیگر حتی با روســیه و چین هم نتواند مبادالت مالی انجام
دهد و بخش خصوصی ضعیفتر و ضعیفتر میشود.

مسیر خصوصی سازی

 ëëمشوقها برای بخش خصوصی
ادامه از درکنارضمانتهاییکهازبخشغیردولتیبرایحفظاشتغال
 13موجود دریافت میشــود ،دولت مشــوقهایی نیز برای بخش
خصوصی درنظرگرفته است .براین اساس به منظور تشویق و حفظ حضور بخش
خصوصی واگذاریها با دوره اســتمهال طوالنی و فروش اقساطی صورت میگیرد.
عالوه بر آن با مصوبه هیأت واگذاری رقم بهرهای که به سود فروش اقساطی تعلق
میگیرد برای بخش خصوصی تا 3درصد کاهش یافته است.
ëëچرابرخیازبنگاههابامشکلمواجهمیشوند
در ماههــای اخیر شــاهد اعتصابات کارگری در برخــی از واحدهای تولیدی بودیم که
در ســالهای قبل به بخش غیردولتی واگذار شده است؛ اعتصاباتی که بهدلیل افت
تولید و درنتیجه معوق شدن حقوق کارکنان آنها شکل گرفت و بازتاب گستردهای در
میان مردم داشت .دراین زمینه زهره عالیپور ،معاون واگذاری و امور سهام سازمان
توگو با موضوع بررسی روند خصوصیسازی
توگو با رادیو گف 
خصوصیسازی در گف 
وعللتوجهویژهبهامرواگذاریهاوموضوعاعتصاباتکارگریتصریحمیکند:خیلی
طبیعی است که یک واحد اقتصادی (چه آنکه از طریق سازمان خصوصیسازی به
فروش رفته باشد و چه از طریق فضای اقتصادی کشور) بهدلیل شرایط کنونی اقتصاد
کشــور و با انتقال از دولت به سرمایهگذار جدید دیگر دچار مشکل شود .به گفته وی،
طبق آخرین گزارش رقم این گونه اتفاقات در برنامه خصوصیســازی کشور نسبت
بــه مجموعه اتفاقاتی که در بقیه کارخانجــات واحدهای تولیدی به وقوع میپیوندد
بسیار ناچیز و اصالً قابل طرح نیست.حجم واگذاری نسبت به کل واحدهای تولیدی
رقم بســیار پایینی اســت ،ضمن آنکه کنترل و نظارتها تا یک جایی میتواند پیش
بــرود .زیــرا برخــی از شــرکتها از مــرز مــاده (141ورشکســتگی) عبور کرده و بشــدت
زیان ده هستند .عالیپور در پاسخ به این سؤال که آیا شما تأیید میکنید که بخشهای
سودده در سالهای گذشته به خصولتیها و بخش های غیر سودده به افراد حقیقی
واگذار شــده اســت؟ میگوید :نخســت باید گفت که مجموعه این اتفاقــات بیش از
 12سال عمر ندارد و به عبارت دیگر ابالغ سیاست های کلی اصل  44در سال 1384
و  1385و ســپس قانون آن در ســال  1387به تصویب رســید ،لذا طبیعی اســت که
طبق دســتوری که قانونگذار در قانون اصل  44مبنی بر اولویت فروش شــرکتهای
بورســی آماده واگذاری به فرآیند فروش شرکتهای بورسی سرعت بیشتری داشته
باشــد .معاون واگذاری ســهام سازمان خصوصیسازی با تصریح بر اینکه بورسیها
قیمتگذاری مجدد نمیخواســت و قیمت در تابلوی بورس مشــخص بود ،اذعان
کــرد :در مقاطعــی میــزان فروشهای بــورس افزایش یافــت و در مقطعی دیگر به
موجب قانون بودجه ســنواتی (که بنده بهعنوان کارشــناس اصل  44آن را انحراف از
قانــون مــادر میدانم) و نیز فراتر از قانون اصل  44و به موجب پیشــنهادی که دولت
داشته از برنامه خصوصیسازی بابت رد دین دولت استفاده شده است.البته ناگفته
نماند که این مسیر در قانون بودجه 1393متوقف شد.

مورد عجیب خصوصیسازی
ریحانه یاسینی

خبرنگار

نزدیکبه 40ســالپیش،جادهمخصوصکرجصحنهایشــبیهبــهفیلمهایهالیوودیراازســرگذراند.
کارگرانیککارخانه،مدیرشــانراگروگانگرفتند.خواستهآنهادرابتداافزایشحقوقوتقسیمسودبود
اماکمیبعد،اوضاععوضشد.درطیروزهایگروگانگیری،علیخسروشاهیمدیرکارخانهازپفکهایی
کهدرکشــویمیزکارخودداشــت،تغذیهمیکرد.اینکارخانهازموجاولملیشــدندرسالاولانقالب
جانسالمبهدربردهبودامادرکتابموقعیتصاحبانصنایعدرایرانعصرپهلویآمدهاست«:روز29
بهمن 58گروهیازکارگران،خسروشاهیرابههمراهتعدادیدیگرازمدیرانکارخانهگروگانگرفتندودر
اتاقهاییمجزاحبسکردند.آنهاابتداخواهانافزایشحقوق،تقسیمسودویژهوسهاممجانیبودنداما
کمکمخواستهخودرابهسمتجداییمدیریتازمالکیتبردند.پسازچندروزگروگانگیریدرروزششم
اســفند،1358باحضورنمایندهدادستانکلانقالب،علیخسروشاهیپذیرفتاوالًحلنهاییمسائل
مربوط به کلیه داراییهای خود و خانوادهاش را به حکمیت بســپارد .آخرین امیدهای علی خسروشاهی
بعدازواقعهگروگانگیرینقشبرآبشدواوچندماهبعدازواگذاریکارخانههادرسال،1359کشورراترک
کرد».درنزدیکیهمینکارخانهدرکیلومتر 5جــادهکرج،کارخانهبزرگدیگریقرارگرفتهکهبادیوارهای
کنگرهای،روزگارییخچالهایشرابهروسیهواروپاصادرمیکرداماپسازدولتیشدنوبحرانهایبدهی
دردهههفتاد،روبهاحتضارافتاد.علیاصغرسعیدی،جامعهشناسونویسندهکتابهاییدرحوزهتاریخ
اقتصادی درباره این کارخانه همچنین روایت میکند«:سالها پیش که سیاوش ارجمند هنوز زنده بود،
میگفت،شرکتسرمایهگذاریبانکملیبااوتماسگرفتهوگفتهکهحاضرند65درصدازسهامکارخانه
راکهمتعلقبهبانکبوده،باتخفیفبهارجمندبدهند.اماخبمسلماًایناتفاقنمیتوانسترخدهدکه
بعداز 30ســال،شرکتیراکهبهزورگرفتهشده،دوبارهبهصاحبشبرگردانند».حاال 40سالاززمانیکهبه
خاطرشرایطانقالبیوبهاقتضایزمان،کارخانههامصادرهشد،گذشتهاست.سالهابعد،باردولتآنقدر
سنگینشدهبودکهسیاســتهایاصل 44قانوناساسی،واگذاریبنگاههاوخصوصیسازیمطرحشد
اما حاال سهم بخش خصوصی واقعی از خصوصیسازیها ،تنها 4.6درصد است .شرایط کارخانههایی
مانندهپکوبهخاطربیتوجهیبهاهلیتخریداربهجاییرسیدهاستکهکارگرانآندرماههایگذشتهبا
اعتراضهایزیادوتجمعخواستاردولتیشدندوبارهکارخانهبودند.کاربرخیواگذاریهایبزرگمانند
شــرکتمخابراتهمبهخاطرروندنامناسب،بهجاییرســیدهکهحاال 18هزارمیلیاردتومانبهدولت
بدهیداردودرحالیکهقراربودباخصوصیسازیچابکشود،تعدادکارمندانآن 6.5برابرشدهاست.
روندآنازابتدایدهههشتادبهنحویپیشرفتکهمقامهایمختلفدولتیازآنحتیبهعنوانجوک
خصوصیسازییادمیکنند.

تاریخخصوصیسازی

روایت جنجالی مقامات از واگذاریها

واگــذاری بنگاههــای دولتــی بویــژه صنایــع بزرگــی کــه بیشــتر در دهــه  40خورشــیدی
جان گرفته و در جریان انقالب اســامی مصادره شــده و به دســت دولت رســیده بود،
ت هاشــمی رفسنجانی مطرح شد .براساس سیاســت تعدیل اقتصادی دولت
در دول 
بایــد بارش را ســبکتر میکــرد .اما جنجالهای خصوصیســازی از اوایل دهــه  80و با
شــروع دولت نهم آغاز شــد .در این دوره زمانی ،سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی و
اجرای آنها مطرح شــده بود؛ موضوع بازنگری و بازخوانی سیاســتهای اصل  44سال
 1376توســط رهبری به مجمع ســپرده شــده بود اما بهدلیل اختالف نظرهــا در مورد
اداره اقتصــاد ایــن بازنگری تا ســال  84مســکوت ماند .پس از این ســال و با تالشهای
صورتگرفتــه در بدنه اقتصادی دولت و مجلس وقت سیاســتهای کلی اصل  44در
فضای عمومی کشور مطرح و خصوصیسازی انبوه آغاز شد .اما شواهد مختلف نشان
میدهد که این فرآیند و روند طی شده برای خصوصیسازی انبوه ،در نهایت محصول
«خصولتــی شــدن» را به بــار آورد.رقابت این بخــش با بخش خصوصــی واقعی تنها
مشکل خصوصیسازیهای اخیر نبود .یکی از بزرگترین معضالت خصوصیسازی
انجامشده در  20سال اخیر واگذاری شرکتهای دولتی در قالب رد دیون به نهادهایی
بود که برای اداره آن تخصص نداشتند و بهدلیل بیانگیزگی ناشی از نبود فضای رقابتی
تالشی برای توسعه واحدهای واگذارشده نمیکردند.
نهادهای عمومی که دنبال ســود بیشــتر بودند در مجامع شرکتها با افزایش سرمایه
مخالفت میکردنــد .بهدلیل مدیریت غیرمتخصص و نامطلوب امکان تأمین منابع
برای نوســازی واحدهای واگذارشــده از نظر تکنولوژیکی وجود نداشت و همین مسأله
هــم به عقبماندگی ایــن صنایع دامن میزد .حاال مجموعه شــرکت ســرمایهگذاری
تأمین اجتماعی تبدیل به هلدینگی عظیم در اقتصاد کشــور شــده است که در هشت
زمینه صنعتی و اقتصادی فعالیت میکند و بیش از  200شرکت بزرگ بهطور مستقیم
در اداره شستا است .شرکتهایی که در تهاتر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
واگذار شــده و عمده آنها ،فرســوده و زیانده بودهاند .این مسألهای است که عادل آذر،
رئیس دیوان محاســبات کشــور هم چنــدی پیش در قرائــت گزارش تفریــغ بودجه در
مجلس بخش مهمی از صحبتهایش را به آن اختصاص داد و گفت«:صندوقهای
بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی ،عمدتاً قانون ممنوعیت تصدی بیش
از یک شــغل و دریافت حقوق از یک صندوق را اجرا نمیکنند و اعضای هیأت مدیره
ایــن صندوقهــا عمدتاً در چند صندوق مشــغول بهکار هســتند البتــه پرونده تکتک
این افراد ،بررســی و به دادســرا ارسال شده است .مانده مطالبات هلدینگ صندوقها
 ۱۵۰۰میلیارد تومان اســت که تاکنون وصول نشــده اســت ،به نظر میرسد صندوقها
نمیتوانندزیرمجموعهخودرا بدرستیمدیریتیکنند.شرکتشستابا دیوانمحاسبات
جهــت بررســی صورتهای مالــی همکاری نکــرده و به نامههــای دیوان پاســخ نداده
اســت به همین جهت ،این تخلف از قانون به دادســرای دیوان ارســال شــده اســت».
غیر از این برخی واگذاریها به عقبگرد صنایع منجر شد که یک نمونه پتروشیمی ایران
بود .پتروشــیمی پیش از خصوصیســازی رتبه دوم دنیا را داشــت اما خصوصیسازی
باعث شــد این جایگاه جهانی را از دست بدهد چراکه با این واگذاری زنجیره خوراک و
تولید در این صنعت از هم گسست .براساس گزارش تحلیلی آینده نگر ماهنامه اتاق
بازرگانــی تهران ،همه این نتایج زیانبار در خصوصیســازی نشــان میدهد که شــاید
اصالح ساختار شرکتهای دولتی باید در اولویت قرار میگرفت تا هم بخش خصولتی
شــکل نگیــرد و هــم صنایــع در جریان خصوصیســازی بــه نهادهــای غیرمتخصص
واگذار نشــود .در حال حاضر نیز در نتیجه روند طی شــده ،کار به جایی رسیده است که
هیچچیز شفافی وجود ندارد .علیاصغر سعیدی ،جامعهشناس اقتصادی و پژوهشگر
تاریخ اقتصاد در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشته بود«:در حال حاضر ،مشخص
نیست که شرکتها به چه نحوی و با چه مقرراتی واگذار میشوند .چند شرکت اخیراً با
اعتصابهای کارگری همراه بودند که حتی نوع این اعتصابها هم مشــخص نیست.
باید دید حتی ریشــه این اعتصابها کجاســت و در برخی از آنها حتی دست گروههای
تجــاری دیــده میشــود که میخواهنــد پروژههایــی را در اختیار بگیرند .حتــی برخی از
شرکتها اعالم میکنند که ورشکسته هستند تا بتوانند از دولت پول بگیرند .در واقع این
به عادت و ترفند آنها تبدیل شده است .نبود شفافیتهایی طی دورههای مختلف رخ
داد که باعث شد کار به اینجا بکشد».

جدیدترین اعداد

چنــد هفتــه پیــش گــزارش تفریــغ بودجــه ســال  96در مجلــس قرائت شــد که
نکتههای بسیار مهمی را درباره واگذاریهای سالهای اخیر نشان میداد .عادل
آذر ،رئیــس دیــوان محاســبات در این گــزارش از آمار و اطالعات مهمــی درباره
واگذاریهــا صحبــت کرد و رعایت نشــدن دســتورالعمل اجرایــی قانون اهلیت
خریدار را یکی از دالیل ممنوعیت برخی از واگذاریها خواند و گفت :پاالیشــگاه
کرمانشاه و ماشینسازی تبریز از شرکتهایی بودند که تخلفاتی در واگذاری آنها
رخ داد و بهدلیل عدم اهلیت فرد خریدار ،دچار ضرر و زیان شــدند .جدیدترین
وضعیت واگذاریها بر اســاس اطالعات او از این قرار است ۶۱۷ :میلیارد تومان؛

عکس  :ایرنا

واگذاریهای امسال  38هزار میلیارد ریال
ادامه از از ابتــدای امســال تاکنــون  38هزار و  826میلیارد ریال ســهم
 11و اموال دولتی توســط ســازمان خصوصیســازی واگذار شــده
اســت که در این میــان 38هزار و 326میلیــارد ریال از طریق مزایــده 122 ،میلیارد
ریــال از طریــق بــورس160 ،میلیــارد ریال از طریــق فرابوس و  217میلیــارد ریال از
طریــق مذاکره فروخته شــده اســت .این در حالی اســت که از این میــزان واگذاری،
38هزار و 415میلیارد ریال بهصورت بلوکی282 ،میلیارد ریال بهصورت تدریجی
و 129میلیارد ریال بهصورت ترجیحی بوده است .قبل از دولت یازدهم واگذاری به
بخش واقعی تقریباً 18درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به  67درصد و در
دولت دوازدهم به  100درصد رسیده است.
ëëکارنامه 4دولتدرواگذاریها
درچهــار دولتــی که وظیفــه خصوصیســازی را برعهده داشــته اند شــاهد عملکرد
متفاوتی هســتیم کــه به دلیل شــرایط خاص رقم خورده اســت .براســاس آمارهای
ســازمان خصوصیســازی ،طی ســالهای  70تا  75یعنی دو لت ســازندگی ،حدود
 332میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شده است .در دوره هشتساله
دولت اصالحات جمعاً دوهزار و  515میلیارد تومان از ســهام شــرکتهای دولتی از
طریق خصوصیســازی واگذار شــد که کمتر از نیمدرصد آن از طریق مذاکره و بیش
از  99.5درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار شــد .بر این اســاس یکی از اتفاقات
مثبــت ایــن دوره ،توقــف واگــذاری بهصــورت مذاکرهای اســت .دولــت احمدینژاد
رکــورددار خصوصیســازی در ایــران اســت ،بهطوری که در طول دوره هشــتســاله
رئیسجمهوری احمدینژاد ارزش سهام شرکتهای واگذار شده دولتی حدود 102
هزار و  644میلیارد تومان اســت .برای تصور بزرگی رقم خصوصیســازی در دولت
احمدینژاد کافی است بدانیم این میزان حدود  333برابر میزان خصوصیسازی
در دولتهاشــمی 41 ،برابــر میــزان خصوصیســازی در دولت خاتمی اســت .تأکید
برنامــه چهــارم بر ســرعت گرفتن رونــد خصوصیســازی ،ابالغ سیاســتهای کلی
اصل  44قانون اساســی توســط مقــام معظم رهبری ،ورود بســیاری از شــرکتهای
بزرگ به فهرســت شرکتهای مشــمول واگذاری و اجرای طرح توزیع سهام عدالت
ازجمله عواملی هســتند که ســرعت فرآیند خصوصیســازی در دولت احمدینژاد
را نســبت به دولتهای قبل و بعد از خود چندین برابر کرد .براســاس آمارها تا سال
 1394حــدود  61.2درصد از واگذاریها در قالب خصوصیســازی را شــبهدولتیها یا
همان خصولتیها دشــت کردهاند که بــه این لحاظ در کارنامــه دولت احمدینژاد،
نقش خصولتیها پررنگتر از ســایر دولتهاست .در دولت یازدهم مجموع میزان
واگذاریهــا نزدیــک بــه  15.5هزار میلیارد تومان اســت که در مقایســه با ســالهای
یها
قبــل از دولــت روحانــی ،رقم بســیار ناچیــزی اســت ،بهطوری کــه میــزان واگذار 
در ســالهای  95 ،94 ،93و  96بــه ترتیــب پنجهــزار و  226میلیــارد تومــان ،ســههزار
و  733میلیارد تومان ،چهارهزار و  937میلیارد تومان و هزار و  558میلیارد تومان است.

«ایران» از روند واگذاری بنگاههای اقتصادی طی  40سال اخیر گزارش میدهد

علیاکبــر ناطــق نــوری ،رئیــس ســابق
دفتــر بازرســی رهبــری در آذرمــاه ســال
 95در جمــع فعــاالن اقتصــادی در اتاق
تهران خصوصیســازی را شــیری بییال
و دم دانســته و گفتــه بــود :پــس از آنکــه
م انقالب سیاســتهای اصل
رهبر معظ 
 44قانــون اساســی را تبیین کردنــد ،برای
خصوصیســازی جلســات پیدرپــی برگزار شــد و اما پــس از چندین ماه
جلســه و اصــرار و اصــرار ،نتیجه چه شــد؟ چیــزی که انتظــار میرفت ،از
آب درنیامد .در ســایه این نگاه تنگنظرانه اســت که خصوصیسازی به
خصولتیسازی تبدیل شده است؛ با این مصادیق که بخشی از اقتصاد به
ن اجتماعی ،بنیاد مستضعفان یا
صندوقهای بازنشستگی ،سازمان تأمی 
ســتاد اجرایی فرمان امام(ره) واگذار شــده است .این رویه ،ضرر بیشتری
دارد؛ چــرا کــه اگــر ایــن بنگاههای واگــذار شــده ،همچنان دولتــی بودند،
ن محاسبات بر عملکرد آن نظارت میکردند .اکنون
نهادهایی چون دیوا 
در پی خصولتیســازی ،یک شیر بییال و دم و اشکم در اقتصاد ما شکل
گرفتهاست.
عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی
دولــت یازدهــم در یــک اظهــار نظــر
خصوصیسازی را در ایران حراج سرمایه
ملی و در نظری دیگر آن را شــبیه به یک
جوک دانســته بود .او در اسفند ماه  ۹۳در
توگو با تجــارت فردا از ناقصالخلقه
گف 
به دنیا آمــدن خصوصیســازی در ایران
گفتــه بــود :کوچکتریــن هــدف در فرآینــد خصوصــی ســازی ،واگذاری
بنگاههــای دولتی به بخش خصوصی اســت؛ امــا اصلیترین بحث این
اســت که اقتصاد کشــور در یک جهتگیری مشــخص به ســمت رقابت
و کارآیــی پیش برود .هدف نهایی ،شــکلگیری نهاد بازار اســت که ما آن
را جــان مایــه اقتصاد میدانیم و پس از آن مفهــوم رقابت و نهاد رقابتی

کدام خصوصی سازی؟

ماجرای خصوصیسازی یکی از پیچیدگیهای مهم
اقتصاد ایران است؛ درحالی که تمام احکام باالدستی
داللــت برحرکــت در مسیرخصوصیســازی دارنــد
یادداشـــت
ولــی آنچــه رخ میدهد نه یک قدم که فرســنگها از
اهدافتعیینشدهفاصلهدارد.خصوصیسازیطی
ســه دهه گذشــته بیش از آنکه برنامه اجرایی باشــد،
شــعار تبلیغاتی و عاملــی برای واگــذاری بیضابطه
کارخانههــای صنعتــی بــه افــرادی بــوده کــه کمتــر
مسعود خوانساری
تخصصــی در اداره ایــن صنایــع داشــتهاند .خروجی
رئیس اتاق بازرگانی تهران
ایــن رفتــار بــروز دوگانــهای آسیبزاســت .اول اینکه
جامعه به بخش خصوصی بدبین شده و معتقد است که بخش خصوصی
سیاســت خصوصیسازی را درســت پیش نمیبرد .درحالی که اساساً برخی
از ایــن خریداران هیچ شــاخصی ندارند که آنهــا را به بخش خصوصی پیوند
دهد .بنابراین هر فردی که با استفاده از رانتهای ناشناخته به ثروت رسیده را
نمیتوان فعال بخش خصوصی نامید .در واقع واژه خصوصی تنها به افرادی
اطالق نمیشود که از دولت حقوق نگیرند بلکه بخش خصوصی و صاحب
کســب و کار خصوصــی تعــداد زیــادی شــاخص رفتــاری و عملکــردی دارد.
دوم اینکه واگذاریهای اشــتباه به افراد نااهل موجب شــده تا صنایع مهم و
تاریــخ دار کشــور از بین بروند .نمونه روشــن آن به چنــد کارخانه صنعتی باز

ارزش شــرکت پاالیشــگاه کرمانشــاه بــود اما این شــرکت به قیمــت  ۱۹۹میلیارد
تومــان به فروش رســید ۲۶۰ .میلیارد تومان؛ آلومینیــوم المهدی و طرح هرمزال
کمتــر از ارزش واقعــی واگذار شــدند .این شــرکت به قیمت  ۹۱۴میلیــارد تومان
واگذار شــد؛ بهدلیــل عدم ارزشگذاری برخــی از داراییها این شــرکت به میزان
 ۵۰۰میلیارد تومان ،دیوان محاســبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت
شــد .وی تصریح کرد :شــرکت دامپروری مغان به ارزش  ۴۰۰۰میلیارد تومان به
قیمت  ۱۸۵۰میلیارد تومان واگذار شده است ۶۱۷ .میلیاردتومان؛ ماشینسازی و
ریختهگری تبریز در سال  ۹۶به فروش رسید .اما این قیمت بر مبنای قیمتگذاری

بــه میان میآید .در واقع اصلیترین هدف خصوصی ســازی ،ایجاد بازار
رقابتــی اســت .وقتی بــه فرآینــد خصوصیســازی در ایران فکــر میکنم
میبینم به این هدف نرســیدهایم بنابراین میگویم خصوصیسازی در
ایران کج بنیاد نهاده شده است.
او همچنین اعالم کرده بود که اطالعات  10ســال اخیر از خصوصیسازی
نشــان میدهــد کــه بخــش عمومــی غیردولتــی  36درصــد ســهم از
خصوصیســازی دارد و  25درصد از شــرکتها با آرایش جدید به دولت
بازگشته اســت 19.4 .درصد به سهام عدالت تخصیص داده شده است،
بخش خاکستری اقتصاد سهم 13درصدی دارد و سهم بخش خصوصی
هم تنها  4.6درصد است.
علــی طیــب نیــا ،وزیــر اقتصــاد دولــت
یازدهــم هــم در اســفند مــاه 94
خصوصیســازی را چنیــن تفســیر کرده
بود :شــعار خصوصیســازی میدهیم،
ولــی اعتقــادی بــه آنهــا نداریــم و هــر
شــرکتی را کــه میخواهیــم خصوصــی
کنیــم ،گروهــی مــا را منــع میکنــد؛ در
حالی که اگر دولت توان اصالح ســاختار شــرکتهای زیان ده را دارد،
چــرا در  ۴۰ســال گذشــته ایــن کار را نکرده اســت؟ تمام قــد در مقابل
برخــی واگذاریها ایســتادهام و ترجیح میدهم ،وزیر نباشــم تا اینکه
برخی شــرکتها بهصــورت رد دیــون و تهاتر واگذار کنــم .همین چند
وقــت پیــش هــم جلســه ســنگینی داشــتیم کــه نپذیرفتــم ،واگــذاری
مربوطه به ســرانجام برســد؛ یعنی ترجیح میدهم وزیر نباشم تا این
افتضاح ب ه نام من ثبت نشــود ۶۰ .شــرکت را در قالب ســهام عدالت
بیصاحبســازی کردند و روند خصوصیسازی بهدلیل تجربه منفی
از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کندی انجام
میشود .یک سال است ،یکی از معادن مهم کشور را فروختهایم و به
شــرکت ملی فوالد هم اجازه واگذاری داده شده ،ولی هنوز نتوانستیم
تمام شرکتی که پول آن را دریافت کردهایم به خریدار بدهیم.

میگردد که طی روزهای گذشــته شــاهد برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات
مدیران آنها بودهایم .براین اساس امروز نیاز است تا در مورد این شیوه رفتاری
بازنگری صورت گیرد .خصوصیسازی یک استراتژی اقتصادی برای حرکت
در مسیر اقتصادی شفاف و رقابتی است .اینکه امروز کارخانههای صنعتی را
بــه ایــن و آن واگذار کنیم بدون اینکه به اهلیت خریداران توجه شــود یا اینکه
کارخانهها را از دولت به نهادهای شبه دولتی بدهیم ،خصوصیسازی نیست
و بلکه حرکت در مســیر خالف آن تلقی میشــود .اقتصاد ایران برای رشــد و
حرکت پایدار در مســیر توسعه نیازمند اقتصادی اســت که از عناصر اقتصاد
رقابتی و شــفاف بهرهمند باشــد .هیچ کشور توســعه یافتهای نتوانسته از بند
اقتصاد رخوت زده دولتی و رشدهای پایین خالص شود ،بدون اینکه به سمت
واگــذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی برود .اما چالش امروز ایران هم
پذیرش واقعی این اصل و هم عمل دقیق به آن است .تاریخچه واگذاریها در
ایران نشان میدهد که درک اصلی ما از خصوصیسازی انتقال مالکیت بدون
انتقال مدیریت بوده است .بخش خصوصی مولد و واقعی اقتصاد ایران بارها
نشان داده که شایستگی انجام فعالیتهای بزرگ را دارد ولی این نهم زمانی
محقق میشــود که دولتها به اعتقاد قلبی و عمل واقعی مســیرهای پیش
روی را تسهیل کنند .خصوصیسازی و واگذاری امور اقتصادی تنها شعارهایی
خام نیســت .یک راهبرد امتحان شده برای توســعه واقعی است .امیدواریم
روزی از مرحله شعار به عمل صحیح و منطقی برسیم.

ســال  ۹۴تعیین شــده بود و بنابرایــن کمتر از ارزش واقعی بــود .عادل آذر گفت:
اقدام سازمان خصوصیسازی مبنی بر استفاده از قیمتهای کارشناسی سال ۹۴
برای فروش این شرکت ،مغایر قانون بوده است ۱۰۲ .میلیاردتومان؛ قیمتی است
که شــرکت توسعه گردشگری شــامل  ۲۹شرکت اســتانی ۴ ،هتل و تعداد زیادی
مرکز گردشــگری به فروش رســیده و با پیگیــری دیوان ،واگذاری آن ابطال شــده
اســت؛ این شــرکت در ســال  ۹۶به میزان  ۳۹۶میلیارد تومان قیمتگذاری شده
بود۴۰۰۰ .میلیارد تومــان؛ ارزش دامپروری مغان بود که به قیمت  ۱۸۵۰میلیارد
تومان واگذار شده است.

