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چرا شرکت های دولتی وجود دارند؟

ن بهره وری شرکت های دولتی چقدر اهمیت دارد و افزایش آ
چگونه به افزایش بهره روی ملی می انجامد؟

ت؟آیا شرکت های دولتی واقعا ناکارا هستند ؟ علت چیس

ا چگونه می توان بهره وری و کارایی شرکت های دولتی ر
سنجید؟
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چرا شرکت های دولتی وجود دارند؟



نقششرکتهایدولتیدراقتصادملیکشورها
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پشتیبانی از اهداف و منافع راهبردی در سطح اقتصاد ملی

حفظ مالکیت دولت بر سرمایه های ملی و صنایع مهم

ایجاد درآمد برای دولت و تامین مالی بودجه

در شرایطی که تشخیص داده شود بخش( عمدتا عمومی)تامین و توزیع کاال و خدمات 
.خصوصی به صورت کارا نمی تواند به تامین این محصوالت اقدام نماید

"انحصار طبیعی"بهره برداری از فعالیت های اقتصادی شبکه ای در شرایط 

ری دولت غیر در شرایطی که بازار یا تنظیم گ"رقابت انحصاری قانونی"یا "انحصار قانونی"ایجاد 
.کارا یا ناممکن به نظر می رسد



نقششرکتهایدولتیدراقتصادملیکشورها
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ADB-2019



نقششرکتهایدولتیدراقتصادملیکشورها
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بهره برداری از سرمایه های ملی با 
هدف کسب حداکثر سود

(شرکت کامال تجاری)

بهره برداری از فعالیت های اقتصادی

"عیانحصار طبی"شبکه ای در شرایط 

نافع پشتیبانی از اهداف  توسعه ای و م
راهبردی در سطح اقتصاد ملی  

(سیاستی-تجاری)

ن اجرای پروژه های زیرساختی به عنوا
کارفرما یا پیمانکار

(ایجاد زیرساخت)

تامین و توزیع کاال و خدمات عمومی
...(آموزش، بهداشت و )

است تنظیم گر، سی)نهادهای حاکمیتی 
با ساختار شرکتی( گذار



توزيعشرکتهایدولتیدراقتصادملی
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سیاستی-تجاری انحصار طبیعی کامال تجاری ایجاد زیرساخت حاکمیتی خدمات عمومی
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بهره وری شرکت های دولتی چقدر 
اهمیت دارد و افزایش آن چگونه به
افزایش بهره وری ملی می انجامد؟ 



جامد؟افزايشبهرهوریشرکتهایدولتیچگونهبهافزايشبهرهرویملیمیان
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خلق ارزش افزوده بیشتر با منابع در اختیار

( تولید و عرضه زیرساخت های نرم و سخت توسعه)افزایش کارایی و اثربخشی در خدمات عمومی 

سرریز افزایش کارایی و بهبود فناوری شرکت های دولتی بزرگ در زنجیره ارزش

آزاد کردن بخشی از منابع بالاستفاده به منظور استفاده در تولید سایر کاال و خدمات عمومی یا خصوصی

کاهش کسری بودجه و بدهی دولت و افزایش ثبات اقتصاد کالن

رقابت منصفانه با بخش خصوصی

افزايشبهرهوریملی

بهبود محیط خرد

بهبود محیط کالن



مکانیزمافزايشبهرهوریشرکتهایدولتی
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مکانیزمنبرایبنا.نیستبازاریلزوماارزشاینکهاستجامعهبرایارزشخلقکردنحداکثردولتانگیزه•
.نداردوجود(بهره وری)اثربخشیوکاراییحداکثرباتولیدسمتبهحرکتبرایخودکاری

دولتیشرکترونددرمولدتر،فعالیتبهفعالیتیازاقتصادیمنابعجابجاییقانونی،هایمحدودیتبهتوجهبا•
.نیستآساندولتیهایشرکتبینیا

یکوانعنبهدولتیهایشرکتاحتماالهمبازباشندداشتهقرارکاراییمرزدردولتیشرکت هایهمهاگر•
.نیستندبهره ورکل
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ا آیا شرکت های دولتی واقعا ناکار
هستند؟ علت چیست؟؟ 



11/20

بهرهوریشرکتهایدولتی

به)تولیدریبهره ووکاراییافزایشبا.کندمیخلقاقتصادیافزودهارزشبازاریخدماتوکاالتولیدبادولتیشرکت•
.دیابمیافزایشملیاقتصادبهره وری(کشورداخلیناخالصتولیددرهاآنتوجهقابلسهمبهتوجهباویژه

توسطتصادیاقتولید(سختونرم)زیرساختکهمی کندارایهوتولید(غیربازاریوبازاری)خدماتوکاالدولتیشرکت•
ارزشداشت،تریبیشکیفیتوکمیت(شدهصرفمنابعثباتفرضبه)تولیدیخدماتوکاالاگر.استخصوصیبخش
.بودبیشترخصوصیبخشبهره ورینتیجهودرافزوده

ارزشباخدمتیایکاالتولیددرمی توانستاقتصادیمنابعاین.می کندمصرفراعمومیاقتصادیمنابعدولتیشرکت•
ولتدمحصولسبد(اجتماعی/اقتصادی)واقعیارزششدهصرفمنابعهمینباواقعدر.شودصرفبیشترافزوده

ثباتیبینتیجهدرودولتبودجهکسریبردولتیشرکتایبودجهکسریمنفیاثر)+.شودارزش تربامی تواست
(کالناقتصاد

بخشتوسطکمترینههزیابهترکیفیتبارقابتیفضایدرمی توانستکهمی کندتولیدراخدمتییاکاالدولتیشرکت•
بازیزمینجادایباتواندمیدولتیازشرکتخارجبهمنابعازبخشیتولیدانتقالبادولتپس.شودتولیدخصوصی
.دهدافزایشرااقتصاددرشدهخلقافزودهارزشخصوصیبخشبابامنصفانه

شرکت هایبهره وریافزایشبهمی تواندپیشینیوپسینیارزشزنجیرهدردولتیبزرگشرکت هایبهره وریسرریز•
.بینجامددولتیبنگاهارزشزنجیرهدرفعالخصوص
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بهرهوریشرکتهایدولتی

بهره وری شرکت 
های دولتی

خرد

شرکت های دولتی هر 
دارند ( کارکردی)ماموریت 

به صورت کارا و اثربخش 
دنبال کنند 

اهداف تجاری عملکرد مالی شرکت ها

اهداف سیاستی
الزامات و وظایف-

هزینه ها و تامین مالی-
نتایج و دستاوردها

کالن
کل کاال وخدمات عرضه 

( ارزش خلق شده)شده 
توسط مجموع شرکت 

های دولتی بهینه 
اقتصادی باشد

سبد بهینه ارزش خلق
شده با توجه به منابع
عمومی صرف شده

رقابت منصفانه با بخش 
خصوصی
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عواملتعیینکنندهبهرهوریورقابتپذيری

عوامل خرد
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عللناکارايیشرکتهایدولتی

آیا شرکت های دولتی واقعا ناکارا هستند؟-
علت ناکارایی چیست؟-

.می آمددر گذشته نه چندان دور خصوصی سازی رویکرد اصلی و غالب ارتقای کارایی بنگاه های دولتی به حساب•
.ودنتیجه بخش نب( به ویژه اقتصاد های در حال گذار)تجربه خصوصی سازی در ایران و و بسیاری از کشورها •

رای کشوری که با مشکل مدیریت دارایی های عمومی خود مواجه است، در بیشتر موارد در جایگاه خوبی ب»
ز انجام مناسب خصوصی سازی قرار ندارد و معموال با مشکل مشابهی به نام مقررات گذاری کارآمد بعد ا

«واگذاری مواجه است
«ددارایی های عمومی به قیمت واقعی فروخته نمی شوند و عواید فروش به نحو خردمندانه ای خرج نخواهد ش»

.عامل اصلی ناکارایی بنگاه های دولتی نیست( به خودی خود)مطالعات نشان داد ساختار مالکیت •
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شرکت های دولتی در معرض دو گونه اهداف تجاری و اهداف سیاستی و عمومی هستند

اهداف سیاستی و الزامات قانونی در بسیاری مواقع کلی و مبهم و در معرض سوء استفاده سیاسی است

. اهداف تجاری و سیاستی بعضا متعارض هستند

: اهداف و استراتژی های نامشخص، کلی یا مبهم

نظام پایش عملکرد کارامد و شفاف وجود ندارد

بین اهداف ارزیابی هیات مدیره  مدیران و اهداف شرکت تعارض وجود دارد
مدیران شرکت های دولتی ناکارایی خود را در پشت هزینه  تحقق اهداف سیاسی پنهان می کنند

نظام پاداش دهی منطبق با نظام پایش عملکرد وجود ندارد

.کیک نیستی قابل تفپاسخگویی نسبت به عملکرد شرکت های دولتی به یک زنجیره طوالنی از عامالن وابسته است که اختیارات و مسئولیت آنها از هم به خوب

هدف گذاری ها و تعیین مسئولیت های مبهم و غیر محرک

عللناکارايیشرکتهایدولتی
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(مدیران نیستحداکثر سازی ارزش شرکت مطالبه دولت از )دولت در اعمال مالکیت غیر کارا عمل می کند •

.قیمت محصوالت توسط بازار و با توجه به مطلوبیت محصول تعیین نمی شود•

.با توجه به انحصار انگیزه ای برای نوآوری در محصول وجود ندارد•

.انگیزه ای برای ارتقای کارایی فرآیندها و کاهش هزینه تولید وجود ندارد•

با توجه به محدودیت های قانونی، در جذب سرمایه انسانی به ویژه مدیران فضای رقابتی وجود ندارد•

بازار انحصاری و عدم اعمال فشار از سوی سهامداران و ذینفعان

عللناکارايیشرکتهایدولتی



عللناکارايیشرکتهایدولتی

17/20

محافظت در مقابل ورشکستگی وتغییر مالکیت علی رغم زیان دهی و ناکارایی•

عدم شفافیت در ارایه گزارش به مردم در نتیجه ایجاد فشار افکار عمومی•

گان مالی، سایر سهامداران، تامین کنند)سوء استفاده دولت از اقتدار خود در رفع اختالف یا دعوای حقوقی با ذینفعان  •
...(زنجیره تامین و

محدودیت بودجه ای نرم •

پرداخت یارانه منعطف به شرکت ها •

مالیات ستانی منعطف•

تامین مالی منعطف•

قیمت گذاری اداری•

فقدان مکانیزم های کنترلی رایج در بخش خصوصی 
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چگونهمیتوانبهرهوریشرکت
هایدولتیراسنجید؟
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تابعتولیدشرکتدولتی

شرکتنهاده هایبهستاندهنسبت:efficiencyکارایی•

دستاوردهاینسبت:Cost-Effectivenessهزینهاثربخشی•
هانهادهبهشرکتمیانی

بهمیانیدستاوردهایمیزان:Effectivenessاثربخشی•
دولتیشرکتستانده های

اهدافبه(ستاندهیا)میانیدستاوردنسبت:اهدافتحقق•
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از توجه شما سپاسگزارم


