


ی مبانی بهره وری شرکت های دولت

ریمدیریت مطالعات و تحلیل بهره و

1400آذرماه 
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تعریف و قلمرو شرکت های دولتی

چرا شرکت های دولتی وجود دارند؟

تعریف و اهمیت بهره وری در شرکت های دولتی

علل ناکارایی شرکت های دولتی در قیاس با بخش خصوصی

لتینظام حاکمیت شرکتی زیرساخت  ارتقای بهره وری شرکت های دو
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تعریف شرکت های دولتی



تعریف و قلمرو شمول شرکت های دولتی
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:تعریف شرکت دولتی طبق قانون-
یاشده ولیمصالحدادگاهیاوقانونحکمبهیاوشودایجادشرکتصورتبهقانوناجازهباکهاستمشخصیسازمانیواحددولتیشرکت»

ازکهتجاریهرشرکت.باشددولتبهمتعلقآنسرمایهدرصد50ازبیشوباشدشدهشناختهدولتیشرکتعنوانبهوشدهمصادره
تلقیدولتیشرکتاست،دولتیشرکت هایبهمتعلقآنسهامدرصدپنجاهازبیشکهمادامشود،ایجاددولتیشرکتهایطریق سرمایه گذاری

(کشورعمومیمحاسباتقانون4ماده)«.می شود

:مطابق با تعاریف بین المللی( SOE)تعریف شرکت دولتی -
،(شرکتنامهاساسیاقانونتصریحجهتبه)ممتازاقلیتیااکثریتکامل،سهامداریطریقاز(محلییاایالتیمرکزی،)دولتکهبنگاهیهر

.دارداختیاردرراشرکتکنترل
:استثنائات 

رگوالتوری یا سیاست گذاری انجام می دهند ( صرفا یا به صورت عمده)شرکت هایی که •
تگیشرکت هایی که به صورت غیر مستقیم و از طریق مدیریت مستقل در مالکیت دولت هستند مانند صندوق های بازنشس•
.در مدت محدودی در مالکیت دولت درآمده است... شرکت هایی که به دلیل ورشکستگی، انحالل، تصفیه، سرپرستی و •
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تعارض در تعاریف-
سازمان های سیاست گذار یا رگوالتور با ساختار حقوقی شرکتی-
درصد اما مدیریت در اختیار دولت 50شرکت های با سهام زیر -
شرکت های تابعه نهادهای عمومی غیر دولتی-

تعریف و قلمرو شمول شرکت های دولتی
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کارکرد شرکت های دولتی



نقش شرکت های دولتی در اقتصاد ملی کشورها
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پشتیبانی از اهداف و منافع راهبردی در سطح اقتصاد ملی

حفط مالکیت دولت بر سرمایه های ملی و صنایع مهم

ایجاد درآمد برای دولت و تامین مالی بودجه

تامین و توزیع کاال و خدمات در حالتیکه تشخیص داده شود بخش خصوصی
.به صورت کارا نمی تواند به تأمین این محصوالت اقدام نماید

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

یدر شرایطی که بازار یا تظیم گر"رقابت انحصاری قانونی"یا "انحصار قانونی"ایجاد 
.دولت غیر کارا یا ناممکن به نظر می رسد

شرکت های برق، آب و گاز، 
راه آهن و راه ها

شرکت پست، شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل، 

شرکت فرودگاه ها

شرکتهای زیرمجموعه وزارت 
اقتصاد، برخی توابع شرکت ملی

نفت و گاز

زشرکت ملی نفت و ملی گا

شرکت ملی نفت و ملی گاز، 
شرکت ارتباطات زیرساخت

بانکها و صندوق های دولتی، ایدرو 
و ایمدرو ایزیپو ، صنایع دفاعی



نقش شرکت های دولتی در اقتصاد ملی کشورها
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نقش شرکت های دولتی در اقتصاد ملی کشورها
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:شرکت بزرگ جهان500حوزه فعالیت شرکت های دولتی در بین 



چگونگی شکل گیری شرکت های دولتی
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ملی سازی

انتقال مالکیت دارایی های بزرگ به دولت•

شرکتی سازی نهادهای دولتی

اعمال شرایط  حاکم بر بخش خصوصی بر دارایی های •
دولت



شرکت های دولتی در ایران
کارکرد
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شرکت های دولتی در ایران
حوزه فعالیت
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شرکت های دولتی در ایران
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تعریف و اهمیت بهره وری در شرکت
های دولتی



مکانیزم افزایش بهره وری شرکت های خصوصی
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داکثر کارایی شرکت به منظور حداکثر سازی سود، در کوتاه مدت با توجه به فناوری تولید خود اقدام به تولید با ح•
.می کند( تولید در مرز کارایی فنی و تخصیصی)

کیفیت فرآیند ها و محصوالت را بهینه می کند •
. را بهینه می کند( نهاده ها)کیفیت منابع •

فناوری، بهترین بهترین)در بلند مدت، شرکت به منظور حداکثر سازی سود خود، اقدام به تولید با حداکثر اثربخشی •
.می کند(مقیاس تولید

.فناوری تولید خود را تغییر می دهد•
.هدمقیاس تولید خود را تغییر می دهد و منابع را به سمت تولید محصوالتی با اررزش افزوده بیشتر تخصیص می د•

ه صورت انگیزه همه فعاالن خصوصی حداکثر کردن سود فعالیت اقتصادی است که از طریق مکانیزم بازار، ب•
.خودکار محقق می شود و به ارتقای بهره وری واحد اقتصادی می انجامد

ملیبلند مدت حداکثر شدن بهره وری تک تک واحدهای اقتصادی یعنی افزایش بهره وریدر •



جامد؟افزایش بهره وری شرکت های دولتی چگونه به افزایش بهره روی ملی می ان
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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

افزایش بهره وری ملی 

بهبود محیط خرد

بهبود محیط کالن



مکانیزم افزایش بهره وری شرکت های دولتی
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بنا براین .انگیزه دولت حداکثر کردن خلق ارزش برای جامعه است که این ارزش لزوما بازاری نیست•
.وجود ندارد( بهره وری)مکانیزم خودکاری برای حرکت به سمت تولید با حداکثر کارایی و اثربخشی 

لدتر، در درون با توجه به محدودیت های قانونی، جابجایی منابع اقتصادی از فعالیتی به فعالیت مو•
.شرکت دولتی یا بین شرکت های دولتی آسان نیست

ی  به اگر همه شرکت های دولتی در مرز کارایی قرار داشته باشند باز هم احتماال شرکت های دولت•
.  عنوان یک کل بهره ور نیستند



12/20

علل ناکارایی شرکت های دولتی



13/24

علل ناکارایی شرکت های دولتی

آیا شرکت های دولتی واقعا ناکارا و غیر بهره ور 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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محرک های ارتقای بهره وری شرکت های خصوصی

ساختار بازار و فشار رقابت

و فعال در اعمال مالکیت ( حداکثر کننده سود)مالک آگاه به منافع •

مشتریان مختار به انتخاب بهترین محصول به مظنور حداکثر سازی مطلوبیت  •

نظام هدایت و راهبری

وجود اهداف و استراتژی های روشن•

نظام انگیزشی کارا•

مکانیزم های کنترلی

تهدید ورشکستگی•

مطالبات سهامداران و ذینفعان•

انضباط مالی•
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شرکت های دولتی در معرض دو گونه اهداف تجاری و اهداف سیاستی و عمومی هستند•

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

.  اهداف تجاری و سیاسی 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•

یک ی قابل تفکپاسخگویی نسبت به عملکرد شرکت های دولتی به یک زنجیره طوالنی از عامالن وابسته است که اختیارت و مسئولیت آنها از هم به خوب•
.نیست

هدف گذاری ها و تعیین مسئولیت های مبهم و غیر محرک

علل پایین بودن بهره وری شرکت های دولتی
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حداکثر سازی ارزش شرکت مطالبه دولت از مدیران نیست)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 نواری 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

علل پایین بودن بهره وری شرکت های دولتی



علل پایین بودن بهره وری شرکت های دولتی
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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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نظام حاکمیت شرکتی زیرساخت
ارتقای بهره وری شرکت های دولتی



17/20

عوامل موثر در بهره وری شرکت های خصوصی

حاکمیت

مدیریت
شرکت کارا و 

سودآور

(  هامدارانیا س)هدف گذاری بهینه به سمت منافع بلند مدت مالکین-
سازگاری اهداف مالکین و مدیران شرکت-
بر ایجاد سازوکارهای شفافیت، کنترل و پاسخگویی مستمر-

عملکرد مدیران
ایجاد نظام پاداش دهی متناسب با عملکرد -
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عوامل موثر در بهره وری شرکت های دولتی

حاکمیت 
کالن

حاکمیت 
خرد

مدیریت

عملکرد کارا و اثربخش
دولتیشرکتهای

(حداکثر سازی خلق ارزش برای جامعه)انتخاب سبد بهینه کاال و خدمات -
حفظ رقابت منصفانه با بخش خصوصی-
تبیین شفاف اولویت ها و سیاست های بنگاه داری دولت -

لتانتخاب اهداف شفاف، سازگار و در راستای سیاست ها و اولویت های دو-
حمایت از حقوق سهامداران وذینفعان خصوصی-

تحقق حداکثری اهداف تجاری و سیاستی-
حرکت در مسیر تعالی -
نوآوری و بهبود مستمر در محصول و فرآیند-
استقرار نظامات کیفیت در سطح شرکت-
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نقش حاکمیت شرکتی در بهره وری شرکت های دولتی

چارچوب 
ی حاکمیت شرکت
شرکت های 

دولتی

ذار، تنظیم تفکیک نقش های سه گانه دولت به عنوان سیاست گ
گر و مالک دارایی ها

(مالکیت اثربخش بر شرکت)حرفه ایمالکیت

خش حرفه ای و کارا و شفاف مانند ببنگاه داری
خصوصی

ین بازیزمحفظبرای و رقابتی مقیاس تولید بهینه
خصوصیبخش با منصفانه
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نقش حاکمیت شرکتی در بهره وری شرکت های دولتی

اصول حاکمیت شرکتی همه عوامل موثر بر بهره وری شرکت های دولتی را در درون خود پوشش می دهد•
اصول حاکمیت شرکتی چارچوبی پذیرفته شده درسطح جهانی است •

فراوانی تجربیات موفق مستند شده و در دسترس•
وجود ادبیات علمی و تخصصی غنی•
وجود دستورالعمل ها و راهنماهای استاندارد بین المللی •

بخشی چارچوب حاکمیت شرکتی بهترین بستر برای ارتقای کارایی و اثر
.  است( بدون دخالت در مدیریت آنها)شرکت های دولتی 
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محورهای اصلی حاکمیت شرکتی در دولت

سیستم پایش 
عملکرد 

(پاسخگویی)

ترتیبات نهادی و 
سازماندهی راهبری

چارچوب حقوقی و 
مقرراتی مناسب

ارتقای قواعد مالی 
و بودجه ای

سطح کالن حاکمیت شرکتی
دولت مالک آگاه و فعال و مدافع حقوق مردم
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محورهای اصلی حاکمیت شرکتی در دولت

محافظت از حقوق 
سهامداران اقلیت

ارتباط سازنده با 
ذینفعان و کسب 
کارهای مرتبط

ارتقای شفافیت و 
افشای اطالعات

تخصصی کردن هیات 
مدیره

سطح خرد حاکمیت شرکتی
شرکتهای کارا در جهت اهداف،اولویت ها و سیاست های دولت
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محورهای اصلی حاکمیت شرکتی در دولت

راهبری غیر 
متمرکز

راهبری دوگانه
راهبری با 
کمک نهاد 

هماهنگ کننده
راهبری متمرکز

موجود

مطلوب
ایده آل
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از توجه شما سپاسگزارم


