
 
 

1 
 

 ظرفیت سازي براي كوچك سازي: انتصاب ويژه مديران   بعد از  دوره هاي

 

 

 

 

 کوچک سازي سازي براي ظرفیت 

 
 «میاني  انتصاب ويژه مديران بعدازدوره  »

 

 

 

 :تهیه و تنظیم 

 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي همدان با همكاري 

 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

 

 

 49بهار 

 

 

 



 
 

2 
 

 ظرفیت سازي براي كوچك سازي: انتصاب ويژه مديران   بعد از  دوره هاي

 : شناسنامه دوره 

 : دوره عنوان

      سازي براي كوچك سازيظرفیت 

 :سطح مديريت 

 میاني  

  : آموزشي هدف

 موانع و نتایج كوچك سازي دولت ،آثار ،آشنایي مدیران با مفاهیم 

  :ي جزئف اهدا

 : رود مدیران پس از پایان دورهانتظار مي

  كوچك سازي را بیان نمایندو تاریخچه  تعاریف و مفاهیم. 

 ان بعداز كوچك سازي را بیان كنندآثار و پیامدها و مشکالت سازم. 

 در خصوص كوچك سازي ارائه نمایند هاي موجوده دیدگا. 

 چگونگي كوچك سازي را بیان كنند.  

 موانع كوچك سازي را بدانند. 

 آثار مثبت كوچك سازي را بیان كنند. 

 بیان كنند رامدي دولت هاي مداخله گرآعلل ناكار. 

 مند سازي بخش خصوصي توضیح دهندندر خصوص توا. 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 ظرفیت سازي براي كوچك سازي: انتصاب ويژه مديران   بعد از  دوره هاي

 : سرفصل هاي آموزشي 

 كوچك سازي  مفاهیم و معیارهاي 

 نقش و اندازه دولت 

 مند سازي بخش خصوصينتوا 

 قانون اساسي 44ضرورت هاي خصوصي و تسریع اجراي سیاست هاي اصل  

 راهبردهاي كوچك سازي 

 كوچك سازي و تجارب موفق 



 
 

4 
 

 ظرفیت سازي براي كوچك سازي: انتصاب ويژه مديران   بعد از  دوره هاي

                                                                   فهرست                                     

 صفحه                                                                                                                                   عنوان 

 6...................................................................................................... مقدمه

 فصل ا ول

 7   .................................................................کوچک سازي دولتمفاهیم و معیارهاي 

  فصل دوم

 49  ......................................................................................واندازه دولتنقش 

 فصل سوم

 27............................................................................توانمندسازي بخش خصوصي 

 فصل چهارم

 32...................................... 99هاي اصل ضرورت خصوصي سازي و تسريع اجراي سیاست 
 

 فصل پنجم
 

 37...............................................................................راهبردهاي کوچک سازي

 فصل ششم 

 94    ...........................................................................کوچک سازي و تجربه موفق
 

  94       ...................................................................................................منابع

 

 

 

 

 

 

  



 
 

5 
 

 ظرفیت سازي براي كوچك سازي: انتصاب ويژه مديران   بعد از  دوره هاي

  درساهداف 

 :هدف کلي 

 ها  ك سازي دولتچمدیران با موضوع كوو آشنایي كاركنان 

 :اهداف جزيي 

 يكوچك سازي سازمانها و افزایش بهروره ور 

 كاهش هزینه هاي جاري دولت ها 

 مند سازي بخش خصوصي و رشد اقتصادينتوا 

 ها سرفصل 

 كوچك سازي مفاهیم و معیارهاي  

 نقش و اندازه دولت 

 مند سازي بخش خصوصينتوا 

 قانون اساسي 44ضرورت هاي خصوصي و تسریع اجراي سیاست هاي اصل  

 راهبردهاي كوچك سازي 

 كوچك سازي و تجارب موفق 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 ظرفیت سازي براي كوچك سازي: انتصاب ويژه مديران   بعد از  دوره هاي

 

 مقدمه 
تعدیل نیروي  "كوچك سازي سازمان یکي از مباحث ساختار سازماني است كه گاهي تحت عنوان 

ه ب سازمان هابحث جدیدي در سازمان نیست و از گذشته، كوچك سازي م. نیز مطرح مي گردد "كار

عمده اهداف . كردندیافت اقدام به كاهش نیروي كار مي شان روند نزولي ميني كه سودآوريویژه زما

كارائي و حفظ سطح قابل قبول سودآوري براي  ءاز كوچك سازي كاهش هزینه ها، ارتقا سازمان ها 

 . (6002اسمیت،)هامداران بوده استس

اكنون با توجه به تغییرات محتوایي و كیفي بسیار زیادي كه از چند دهه اخیر در بازارهاي جهاني رخ 

داده و حركت به سوي جهاني شدن بازارها شروع و به موازات آن دوره تولیدمحوري در انتهاي حیات 

امکانات و  ها با هدف استفاده بهینه از محوري در حال نضج گرفتن است، سازمان خود و مشتري

اند كه نتیجه آن تغییر ساختار سازماني و  ارزش به تمهیداتي متوسل شده جلوگیري از هدر رفتن منابع با

اي به  در سالهاي اخیر توجه فزاینده. تر استهاي كوچکتر و منعطف حركت به سمت سازمان

یافته  هاي كوچك و متوسط به طور باالیي افزایش سازي شده و روند توسعه بنگاه كوچك

 (.6002تامبونان، )است

شود  در تعریفي كوچك سازي به مفهوم تصمیم آگاهانه و سنجیده براي كاهش نیروهاي كاري تلقي مي

بخشي از یك برنامه بزرگتر در ،بركناري موقت كاركنان . دهندكه در آن عملکرد سازماني را توسعه مي

 (.8991پرتر، )دباشجهت توسعه فعالیت هاي سازمان به باالترین حد مي

كوچك سازي در كوتاه مدت و بلند مدت بر سازمان تاثیر مي گذارد و بعضاً تاثیر كوتاه مدت و 

در این پژوهش به مزایا، مسائل و مشکالتي كه سازمان كوچك شده با آن . بلندمدت متفاوتي دارد

ج شده از سازمان پرداخته روبرو مي شود و اثر روان شناختي تاثیر گذار در كاركنان باقي مانده و اخرا

 . مي شود
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 فصل اول

 کوچک سازي معیارهايمفاهیم و 

 زمینه همه در  رسد مي نظر به و بوده سابقه بي دهد، مي انجام امروزه دولت كه هایي فعالیت گستره ي

هاي مختلف  چنین گستره اي از فعالیت. كفش تولید تا گرفته كشور دفاعي امور از است؛ شده وارد ها

 8910ائل دهه سیاسي از او -مورد انتقاد بوده و در مقابل ، دولت كوچك به عنوان مفهومي اقتصادي

 .تمیالدي مطرح شده اس

كوچك سازي دولت به این معناست كه با هدف كم كردن بار مسئولیت هاي دولت، الیه هاي پیراموني 

مسائلي از . دولتي انتقال دهیموظایف دولت كنوني را شناسایي كنیم و طي روندي منظم به بخش غیر

م و حفظ حقوق ، برقراري نظ( امنیت)و داخلي(استقالل)قبیل دفاع از كشور در مقابل تعرضات خارجي

 پرتو در دولت، از پیراموني امور سایر انتزاع درباره و دارند قرار دولت وظایف  در هسته  شهروندان

 .نشست بحث به وانت مي كشور، آن سیاسي نظام  پذیرفته اهداف و اصول

 درآمد

مییالدي بیه    8910و اوائل دهه  89۹0سیاسي است كه از اواخر دهه  -دولت كوچك مفهومي اقتصادي

 حضیور  بیه  اییدئولوییك  در این دوران، نوعي حملیه . ح شدعنوان یکي از مباحث اقتصاد سیاسي مطر

 عنوان به ساختاري دیلتع نظریه واشنگتني، اجماع گیري شکل از پس و گرفت صورت دراقتصاد دولت

یزس م فومن ونهمچ اشخاصي ،اقتصاد درحوزه. شد اجرا و تشویق، دولت منهاي  توسعه جدید منشور

، پایه گذار مکتب ( 8986-6002)و ملیتون فریدمن (8996-8199)، فردریك فون هایك (89۹۱-8118)

 بیه  داگیالس  راجر و گانری رونالد ، تاجر مارگات همچون افرادي ، سیاست و در عرصه ي ( شیکاگو

ك كوچی  جهت در بیشتري هاي تالش   اكنون هم. برخاستند  دولت سازي كوچك  ي پرویه از حمایت

 كوچیك  بیه  را اخیر براي نمونه، ایران دو دهه ي . سازي دولت صورت گرفته است و هنوز ادامه دارد

 . است داده اختصاص دولت سازي

 دولتعوامل رشد بدنه 



 
 

8 
 

 ظرفیت سازي براي كوچك سازي: انتصاب ويژه مديران   بعد از  دوره هاي

 از بییش  اكنون هم اینکه تا كرد رشد تدریج به دولت بدنه ي . دولت تا این حد بزرگ نبودپیش از این ،    

عوامل این رشد توجه بسیاري از اقتصاددانان را . درصد از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است 10

ییات مزبیور و   درایین بخیش نظر  . به خود جلب كرده و آنها نظریات مختلفي را دراین باره ارائه كرده اند

 .عملکرد هركدام را در ایران به طور مختصر بررسي خواهیم كرد

دسته نخست ، رشد دولیت را در  . دو دسته از نظریات اقتصاد سیاسي رشد دولت را ریشه یابي كرده اند

 نتیجیه  در را آن رشید  دوم، ، حال آنکیه دسیته ي  ( نظریه تقاضا)نتیجه درخواست شهروندان دانسته اند 

 خواهیم معرفي را مزبور نظریات ،تفکیك به زیر در( عرضه  ي نظریه)اند كرده تحلیل دولت هاي فعالیت

 .كرد

 (تقاضا نظريه ي)رشد دولت در نتیجه درخواست شهروندان 

 درخواسیت  بیه  دولیت  پاسخگویي هاي دولتي در نتیجه برخي از اقتصاددانان معتقدند كه رشد فعالیت

 شیده  ذكیر  مختلیف  عامل سه خصوص دراین. است بوده وكراتیكدم نظام در شهروندان مختلف هاي

 :است

دریك دولت دموكراتیك شهروندان تعیین مي كنند كه دولت چه كاالها و خدماتي را ارائیه كنید و    -8

در واقع براین اسیاس، بخیش عمیومي بازتیاب درخواسیت متوسیط       . كدام آثار جانبي را كاهش دهد

ي صوصي ضعیف دارند بیشیتر از كشیورها  شورهایي كه بخش ختأثیر این عامل در ك.شهروندان است

 گیرد نمي صورت خصوصي بخش در مناسب زیرا در مقابل تقاضا و نیاز شهروندان عرضه. دیگر است 

اندازه و قدرت بخش خصوصیي دراییران بسییار    . بخش عمومي باید عهده دار عرضه شود نتیجه در و

را ( خریداران كاالو خیدمات )تأمین نیازهاي شهروندان كوچك و كم است و به همین دلیل نمي تواند 

 .بر عهده بگیرد

به لحاظ تاریخي ، با گسترش حق رأي و همگاني شدن آن، طبقات كمتر مرفه و فقییر توانسیتند در    -6

 .ها جایگاه قابل توجهي داشته باشند انتخاب و روي كار آمدن دولت

د بازار دلبستگي داشته باشند ، به دنبال حمایت دولتیي  طبقات مزبور عوض آنکه به سرمایه دار یا اقتصا

هاي خود را مبنیي برگسیترش سیاسیتهاي     به همین دلیل، به انحاي مختلف درخواست. قدرتمند بودند

 مینعکس  دولیت  بیه  ، بودنید  حمایتي اقتصادي ، اجتماعي ، آموزشي و غیره كه داراي جنبه ي  مالي ،



 
 

9 
 

 ظرفیت سازي براي كوچك سازي: انتصاب ويژه مديران   بعد از  دوره هاي

 پیش در را اقتصاد در دخالت روند ، بودند مردم  عموماً كه هاآن حمایت جلب براي ها دولت و كردند

 .گرفتند

 فشیار  اعمیال  و( عضو) انساني نیروي كارگیري به با را دولت گروه هاي ذینفع مي توانند اندازه ي -۱

در واقع ، گروه مزبور منافعي را كسب خواهد كرد كه تك تك مالییات  . افزایش دهند بردولت، سیاسي

 بیش مالیات كردن پرداخت براي تالش و اعتراض  ي هزینه چون و بپردازند را آن هزینه ددهندگان بای

 ترتیب بدین. بود نخواهد كار در اعتراضي ، پرداخت خواهند نخست  ي وهله در كه است چیزي آن از

 ، گاه گروه هاي ذینفع در مواردي كه منافعشان دخالت حداكثري دولت را مي طلبد، براي جلب منیافع 

البته منافع گروه . هاي اقتصادي داشته باشند مي آورند تا فعالیتها فشار خود، از طرق مختلف بر دولت

براي نمونه ، گروه هاي حمایت از محیط زیست را مي تیوان در  . هاي ذي نفع مي تواند متفاوت باشد 

 فشیارهاي  اعمیال  بیا  اخییر،  درچند دهه ي خصوصاً ها گروه این. كرد قلمداد ذینفع هاي گروه رده ي

 .ندكن فعالیت و گذاري سرمایه متفاوتي هاي عرصه در كه اند وادشته را آنها ، دولت بر سیاسي

 کوچک سازي

ها، ارتقاي كارائي و حفظ سطح قابل قبول سودآوري براي سهامداران ا به منظور كاهش هزینهسازمان ه

كوچك سازي نباید منفعل عمل كند سازمان در اجراي پرویه . كنندخود اقدام به كوچك سازي مي

در استراتژي كوچك سازي فعاالنه، سازماندهي مجدد سازمان در . بلکه باید رویکردي فعال داشته باشد

جهت افزایش كارائي و كسب سهم بازار است اما در رویکرد منفعل، كوچك سازي تنها به واسطه 

 .عدیده در سازمان صورت مي پذیرد وجود مشکالت مالي

 یم سازمان براي کوچک سازيتصم 

ها، ارتقاي كارائي و حفظ سطح قابل قبول سودآوري ها به طور سنتي به منظور كاهش هزینه سازمان

-به این ترتیب كه كوچك سازي با كاهش هزینه. كنندبراي سهامداران خود اقدام به كوچك سازي مي

سود باالتر براي شركت هاي عملیاتي از طریق حذف نیروي انساني به دنبال نشان دادن 

 (.6002اسمیت،)است

اي كه از چند دهه اخیر در بازارهاي جهاني رخ داده همچون حركت به سوي نظر به تغییرات گسترده

محوري و رقابت فزاینده، سازمانها با هدف  جهاني شدن بازارها، گذر از تولیدمحوري به سوي مشتري

اند كه نتیجه  ارزش به تمهیداتي متوسل شده رفتن منابع با استفاده بهینه از امکانات و جلوگیري از هدر
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 (.6008فرناندو، )تر استهاي كوچکتر و منعطف آن تغییر ساختار سازماني و حركت به سمت سازمان

اكنون كوچك سازي به . محکوم به كوچك سازي نیستند ،ها تنها به علت فشارهاي بازار سازمان

 ركنان، واگذاري امور به خارج از سازمان، تعطیلي كارخانجات، ادغامدالیلي همچون استفاده بهتر از كا

 (.600۹پالمر و دیگران، )گیردها، خود كار كردن و استفاده از فناوري جدید صورت مي

 :به صورت زیر دسته بندي مي كنند كوچك سازي را براي  ها مابرت و چمنر معتقدند اهداف سازمان

 تصمیمات عمدي و آگاهانه .8

در سطوح مدیریت به سبب اثربخشي و كارایي نیروي انساني كه اغلب به طور نامناسب كاهش  .6

 .گیردصورت مي

 تغییرات در فرایند كار .۱

ها چه در اثر فشارهاي خارجي و چه دالیل درون سازماني به سمت  به هر تقدیر اكنون بسیاري سازمان

كاهش هزینه، نظارت . چك سازي كرده اندتغییرات بنیادي در ساختار سازماني رفته اند و اقدام به كو

بیشتر و توسعه سازمان است كه آن را قادر مي سازد تا نسبت به تغییرات بازار در یك دوره زماني 

 (.6002تامبونان، )واكنش نشان دهدكوتاه مدت بهتر 

 آیا كوچك سازي باید صورت"صاحبنظران مدیریت اكنون به جاي اینکه بپرسیم از به زعم بسیاري 

 "چگونه كوچك سازي باید صورت گیرد؟": سوال واقعي این است "گیرد؟

 مشكالت سازمان بعد از کوچک سازي  

تخریب روحیه افراد منجر به كاهش بهره وري و . اندها اثرات منفي كوچك سازي را دیده سازمان

کایت مدیران از تضعیف روحیه كاركنان در اغلب كوچك سازي ها ش. شودسودآوري سازمان مي

روحیه پائین موجب نگراني و از كار انداختن سیستم عصبي فرد در سازمان مي شود كه نتیجه . دارند

اضطراب و سردر گمي  ،وقتي كارمندي شغل خود را از دست داد. آن كاهش مداوم بهره وري است

ه مي شوند تعدادي از این افراد به سمت دوران گذر پیش بیني نشده كشید. مي گیرد  وجود او را فرا

 (.18زندباف، )جلو استكه مشخصه آن ابهام و ناتواني در حركت به سمت 

. ها مي شودهزینه% 2/8كاهش در نیروي انساني تنها منجر به كاهش % 80تامبونان نشان داده است كه 

-همچنین برمبناي این تحقیق، صداقت كارمند و توانمندي وي بعد از كوچك سازي از هم پاشیده مي

ابتکار عمل كمتري نسبت به  ،این امر موجب مي گردد كاركنان باقیمانده بعد از كوچك سازي. شود
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از . احساس آنها این است كه ممکن است كه نفر بعدي كه اخراج مي شود وي باشد. كار داشته باشند

واهد بعدي كه اخراج خكه مي دانم نفر  این رو تفکر كارمند این است كه چرا باید تالش كنم در حالي

 .شد من هستم

ارائه خدمات . هاي حمایتي براي كاركناني كه شغلشان را از دست مي دهند عامل كلیدي استبرنامه

جامع به كاركنان ترك خدمت كرده، به دیگران این پیغام را مي دهد كه سازمان از كاركنان جابجا شده 

ساس قضاوت خواهند كرد كه از این رو آنها در تعامالت آتي خود بر این ا. حمایت خواهد كرد

 (.6002بل و آلبو، )كند چگونه سازمان با افراد ترك خدمت كرده رفتار مي

توسعه پیامدهاي انساني و محترمانه براي كاركنان ترك خدمت كرده باید یکي از اهداف اولیه سازمان 

كمك در  ،یکي از شیوه هاي افزایش روحیه چنین افرادي. براي هر شخص ترك خدمت كرده باشد

هیچ چیزي غم انگیزتر از این احساس نیست كه فرد كنترل خود را در كسب . اداره زندگي آنها است

ایجاد فرصت براي آموزش مجدد، ارائه خدمات كاریابي و ارائه مشاوره . شغل جدید از دست بدهد

سمیت، ا)براي كاركنان جابجا شده باید مورد توجه اساسي سازمان در فرایند كوچك سازي باشد

6002.) 

در . جا شده ارائه دادندنامه هاي خدماتي به كاركنان جابمتفاوتي از بر هايفلدمن و دیگران نظر

پژوهشي كه از كاركنان اخراج شده انجام شد آنان دریافتند كه ممکن است این برنامه ها برخي نتایج 

 .انطباق با رفتارها داشته باشند پیش بیني نشده براي

با این برنامه . اي حمایتي به منظور كاهش اضطراب دوران بیکاري صورت مي پذیردارائه برنامه ه

نویسندگان این . حمایتي كاركنان جابجا شده فرصت یافتن موقعیت جدید را به دست خواهد آورد

نکته را هم متذكر مي شوند كه ارائه خدمات مذكور حس تعجیل در یافتن شغل جدید را كاهش مي 

 .دهد

  لندمدت کوچک سازي سازماناثرات ب 

مدیریت نباید به . انجام دادن موفقیت آمیز برنامه كوچك سازي بستگي به چگونگي اجراي آن دارد

مقوله كوچك سازي به منزله یك عمل كوتاه مدت بنگرد بلکه آن را باید به سان برنامه اي راهبردي 

هاي كوچك سازي را  ن امر تالشای. بداند كه منجر به یك مزیت رقابتي در بلندمدت خواهد شد

 (.6002دیگران، فلدمن و)هماهنگ و برنامه ریزي شده خواهد كرد



 
 

12 
 

 ظرفیت سازي براي كوچك سازي: انتصاب ويژه مديران   بعد از  دوره هاي

. اگر برنامه كوچك سازي بدون برنامه تفصیلي باشد موفقیت آن در بلند مدت سوال برانگیز خواهد بود

هاي  تبار تالشاع مي گردد، مسائلي كه منجر به بي اعتمادي بین مدیریت رده باال و كاركنان باقیمانده

براي جلوگیري از كندي پرویه كوچك سازي، تیم بررسي . كوچك سازي را مورد تردید قرار مي دهد

این مهم . كننده باید زبده و فعال و طرح آنها نمایانگر خواسته ها و عالئق تمامي اعضاي سازمان باشد

 (.6002اسمیت،)ت توجه مي كنداست كه كاركنان ببینند كه مدیریت به خواسته و نیاز هاي آنها به دق

كه  اما زماني. از دست داد 8910عمده سهام خود را در دهه  زاربه عنوان نمونه شركت زیراكس با

چیزي كه مدیران . مشکالت سازمان حداقل شد ،مدیران عالي با شرایط سخت شركت مدارا كردند

اي حفظ سازمان از مدیریت بر  اارشد از كاركنان استنباط كردند فهم بیشتر و تمایل به تبعیت آنه

 (. 8991پرتر، )بود

تونلي و فلدمن در مورد . بدون وفاداري تك تك كاركنان موفقیت كوچك سازي سوال برانگیز است

دند كه در چنین شرایطي راحساس وفاداري آنها مصاحبه اي انجام دادند و در این مصاحبه در پي این ب

برخي نظرات بیانگر این است كه سازمان در برابر آنچه اتفاق . دچه انتظارتي از كارفرمایان خود دارن

 .و شفاف باشدخواهد افتاد باید صادق 

تجربه نشان مي دهد به مدت كوتاهي بعد از سازماندهي مجدد و حذف برخي كاركنان، افراد باقي 

مناسبي پیدا مانده احساس مي كنند كه این سازمان دیگر محل خوبي براي كار كردن نیست و اگر شغل 

با بررسي تجربه تلفیق و ادغام در خالل دوازده سال مي توان نتیجه . سازمان را ترك خواهند كرد ،كنند

گرفت تغییرات گسترده و یکباره در فرهنگ شركت، مسیر كار را تخریب مي كند و در مورد امنیت 

ري به سازمان مي این عوامل درنهایت منجر به كاهش حس وفادا. كندشغلي نگراني ایجاد مي

 (.8۱12ایزدخواه،)شوند

كوچك سازي مانند بیماري بي اشتهائي مي تواند . بدیهي است كوچك سازي به تنهائي كافي نیست

لذا در . تر نمي كند سازمان را سالم بنابراین، كوچك سازي الزاماً. سازمان را بدون منطق الغرتر كند

. هاي بیشتري صورت گیرد بخشي سازماني باید پژوهشارتباط كوچك سازي با بهره وري و اثر  زمینه

. آن و اثربخشي هزینه نیست  به مفهوم كاراتر بودن سازمان كوچك است، الزاماً  تنها به واسطه اینکه

. در برخي موارد تحقیقات نشان داده است كه سالمت مالي سازمان براثر كوچك سازي كاهش مي یابد
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افزایش داده ه واسطه كوچك سازي بهره وري و سودآوري را ها نیز ب برعکس، برخي از سازمان

 (.6008فرناندو، )اند

عبارت بود از طرح كاهش تعداد واحدها از طریق اخراج  8990معیار كوچك سازي در اوایل دهه 

تعیین راهبرد مناسب در كوچك . كاركنان، سازماندهي مجدد، سرمایه گذاري مجدد و ورشکستگي

ها  برخي از سازمان. و بدون آن نباید انتظار درمان تمامي دردها را داشت سازي نوعي ضرورت است

در بحث كوچك سازي دچار اشتباه شده، بیش از اندازه نیروي كار خود را اخراج كرده اند و سپس 

 (.6002فریزر، )مجبور شدند تعدادي از آنها را دوباره به عنوان مشاور استخدام كنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

 ظرفیت سازي براي كوچك سازي: انتصاب ويژه مديران   بعد از  دوره هاي

 فصل دوم

 نقش و اندازه دولت

 .هاي مختلف اقتصادي اتفاق نظر وجود ندارد در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاه

اي دانست كه از دولت كالسیك آغاز و به توان در طیف گستردهدولتها را از نظر مداخله اقتصادي مي

ولت قانونگذار ، دولت رفاه، دولت توان به ددر میان این دو مي. شودریز متمركز ختم ميدولت برنامه

 .ریز اشاره كردسیاستگذار و دولت برنامه

نوع نگرش به نقش دولت و دالیل وجود دولت ، در طي قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگري 

بنابراین  باعث تغییر وظایف و مسئولیت هاي محول شده به دولت و ،تغییر نگرش ها .قرار گرفته است

تواند ها عواملي وجود دارد كه مي گردد در بستر این نگرشازه و تركیب مخارج دولت ميتغییر اند

ا زجمله این عوامل . تغیر اندازه و رشد دولت را در طي زمان و در میان كشورهاي مختلف توضیح دهد

اسي، توان به درآمد سرانه، میزان بازبودن اقتصاد، درجه شهرنشیني، متغییرهاي جمعیتي، حقوق سیمي

همچنین روابط معني داري میان تعدد . قیمت نسبي محصوالت بخش عمومي و توزیع درآمد اشاره كرد

نژادي ، زباني و مذهبي ، نهادهاي سیاسي و قواعد انتخابي و ساختار قانونگذاري، و میزان تمركز مالي 

 .دولت و اندازه دولت به دست آمده است

دهه اخیر متأثر از افزایش قیمت جهاني نفت، انقالب ، جنگ، اندازه دولت در اقتصاد ایران طي چند 

به خصوص وابستگي منابع مالي . ها دستخوش نوساناتي بوده است بازسازي پس از جنگ و رشد قیمت

دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تأثیر مستقیمي بر ایجاد ساختار دولتي 

هاي جهاني قیمت نفت نیز همزمان ، نوسانات یا تکانه. اشته استاقتصاد و گسترش اندازه دولت د

 .اسباب بي ثباتي اقتصاد و تشدید مداخالت دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است
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 بررسي سه ديدگاه در مورد نقش دولت

بوده  موضوع نقش و اندازه دولت در كشور همواره مورد بحث سیاستگزاران و مسئوالن مدیریت مالي

هاي ناشي از بزرگي دولت ارائه شده است كه این تنگنا زا بردن رونیو راه حل هاي مختلفي براي ب

 .مسئله به صورت مقطعي بعضي از مسائل ساختاري دولت را كاهش داده است 

توان آنها را براي حل مسائل ساختاري در تشکیالت كالن دولت دیدگاههاي مختلفي وجود دارد كه مي

این دیدگاهها موضوع نقش و  اندازه دولت را از سه جنبه مورد بررسي . روه دسته بندي كرددر سه گ

 .دهندقرار مي

 تشکیالت به عنوان ابزار كنترل -دیدگاه اول

         غلبه تصدي نگري دولت بر وظایف اصلي آن -دیدگاه دوم

 ها  اي بودن ساختار كالن دولت و بخش شدن نگرشوظیفه -دیدگاه سوم

 تشكیالت به عنوان ابزار کنترل  -ديدگاه اول

گیرند و تمایل دولت به كنترل را دالیلي بر ساختار دولت را به عنوان ابزاري براي كنترل در نظر مي

كوچك سازي و متناسب سازي اندازه ،له از این دیدگاه ئحل مسراه. دانندبزرگي و گستردگي آن مي

 .دن روح اعتماد در روابط میان دولت و جامعه استدولت از طریق تعدیل كنترل آن و دمی

توان وظایف كنترلي بسیاري هاي مختلف كشور مي ها و دستگاهبا بررسي عملکرد دولت در وزارتخانه

همچنین در . را مشاهده كرد كه ضرورت چنداني نداشته و نتیجه و كارائي قابل توجهي هم در پي ندارد

كنیم كه به وسیله دو یا چند واحد به صورت دگانه برخورد ميمواردي به كنترل هاي مضاعف و چن

. توان ساختار چابکتر و كوچکتري را به وجود آوردگیرد و مسلماً با حذف آنها ميموازي صورت مي

یندهاي انجام امور را نیز دچار اختالل و تأخیر ميافر ،وسیله واحدهاي مختلفه هاي چندگانه بكنترل

 .جام فعالیت ، واحدهاي مختلف باید نسبت به موضوع اظهارنظر نظارتي اعالم كنندكند ، زیرا براي ان

مورد ۱۹هاي غیرضروري و زائد از نظر قانون اساسي نیز به طور ضمني در اصلدامنه كنترل زكاستن ا

در تمام امور اصل بر برائت است و هیچ كس از نظر قانون  ،بر اساس این اصل .اشاره قرار گرفته است

شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود اگر این اصل مبناي جهت گیري رم شناخته نميمج

هاي سازمان ها و انجام امور نظارت و كنترل قرار گیرد، بسیاري از سازو كارها و ساختارهاي كنترلي ، 



 
 

16 
 

 ظرفیت سازي براي كوچك سازي: انتصاب ويژه مديران   بعد از  دوره هاي

اشتن مردم و اعتماد نیز برائت و پاك پند شوند در تعالیم مازائد شناخته شده و سازمان ها كوچکتر مي

 .هاي بسیار شده استبه دیگران مورد توجه بود و نسبت به آن توصیه

هاي دولتي نهادینه كنیم اگر بتوانیم از جهت فرهنگي این اصل اعتقادي و قانوني را در مدیران و سازمان

نظارتي از  مسلماً آثار آن در كاهش اندازه ساختارها مشهود شده و ضرورت وجود بسیاري از تشکیالت

 .میان خواهد رفت

 

 گري دولت بر وظايف اصلي آنغلبه تصدي -ديدگاه دوم

موجب ، بخش خصوصي و سازمانهاي غیردولتي،تصدي گري دولت و عدم واگذاري امور به مردم

غرق شدن سازمان هاي دولتي در اعمال تصدي، ضمن آنکه  .شودبزرگي دولت و ناكارآمدي آن مي

كند، اندازه دولت را افزایش داده و چابکي آن را كاهش دولت را خدشه دار مينقش اصلي و حاكمیتي 

شود كه ذاتاً كار دولت نیست و دولت براي آن به دولت در چنین وضعیتي مشغول اموري مي. دهدمي

 .ها را ندارد وجود نیامده و ساختار و ابزارهاي مناسب انجام آن

مانع اعمال قانون و نظارت در مورد بخش هاي دیگري كه البته درگیر شدن دولت درامور تصدي گري 

وار در دولت ، در این دیدگاه راه حل ، رها كردن نگرش قیم. گرددها فعالیت دارند، ميدر همین زمینه

تقویت و حمایت سازمان هاي غیردولتي، واگذاري امور به بخش خصوصي و مردم و اعتماد و اتکا به 

 .ر تصدي گري استها در انجام اموسایر بخش

كه . هاي مختلفي ارائه شدها و حدود مداخله دولت در اداره امور كشور نظریهدرباره وظایف، مسئولیت

ها ، اقدامات در اكثر این نظریه. عمدتاً بر تعیین مرز اعمال حاكمیت و اعمال تصدي دولت استوار است

 :اندشده بنديهاي دولت در چندین الیه به شرح زیر تقسیم و فعالیت

آن بخش از اعمال  حاكمیتي دولت است كه مقوله هاي كالن و اساسي مانند تأمین  :الیه اول 

 .شودامنیت، روابط خارجي و امور بودجه و درآمدهاي كشور را شامل مي

آن بخش از اعمال حاكمیتي دولت است كه مفاهیمي مانند هدایت عمومي جامعه،  :الیه دوم 

 ،هاي ستادي شود و سازمانها را شامل مي ظارت بر چگونگي انجام آنها و ن هماهنگي فعالیت

 .ها را بر عهده دارندت هاي نظارتي و هماهنگ كننده و قانونگذاري فعالی دستگاه
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اموري هستند كه ضمن دارا بودن ماهیت اجرائي اوالً با عموم مردم و منافع آنها مرتبط  :الیه سوم 

هاي دوگانه حاكمیتي و تصدي هستند، تفاوت عمده امور كه داراي جنبهثانیاً به دلیل ماهیت این . است

دهند و مسائلي از قبیل میزان مداخله دولت در تأمین بهداشت ، آموزش هاي دولت را تشکیل ميبرنامه

 .شوددر این الیه بحث مي...( آب، برق، امنیت غذائي و)، تأمین اجتماعي، اشتغال، انحصارات طبیعي 

ها در این امور از منظر كسب سود و درآمد یا عدم  هستند كه دخالت دولت يامور :مالیه چهار 

تجاري و  –هاي تولیدي  براي اجراي آنهاست و فعالیت( به دلیل ناتواني یا مانع دیگري)ورود مردم 

نیز قابل ( بخش خصوصي)وسیله مردم ه خدماتي از جمله این امور بوده و عالوه بر دولت بیشتر ب

 .تاجراس

بخشي از تصدي ها هستند كه در صورت عدم ورود دولت در این امور امکان بروز  :الیه پنجم 

كنند یا از دیدگاه تحقق عدالت اجتماعي و یا ها سعي مي هاي اجتماعي  وجود داشته و دولت بحران

ز مردم مندي از حمایت هاي ضروري براي اقشاري ااز منظر توزیع درآمدها و فراهم كردن زمینه بهره

اي و پرداخت یارانه در مقوله هایي مانند تأمین اجتماعي ، حمایت هاي غیر بیمه. به این امور بپردازند

 .شوداین الیه بررسي مي

گیرد  ودولت نقش انجام مي( بخش خصوصي)  اموري هستند كه مشخصاً توسط مردم :الیه ششم 

را به منظور تنظیم روابط میان مردم به عهده  ساماندهي این امور و تمهید ساز و كارهاي اجرائي آنها

 .ها و تشکل ها در این الیه  مورد بحث است گروه ،ها امور مربوط به اتحادیه. دارد

و حفظ (به مفهوم بحراني آن ) اموري كه با هدف صیانت عمومي جامعه از انحراف :الیه هفتم 

هاي فرهنگي  اتي، امور دیني و فعالیتهاي تبلیغ فعالیت .گیردارزش هاي حاكم بر جامعه صورت مي

 . از جمله این امور هستند

توان قائل شد كه اگر چه هر دو ضرورت بنابراین براي دولت دو نوع وظیفه حاكمیتي و تصدي مي

تواند موجب بروز مشکالتي در ساختار و عملکرد دولت هستند، اما تمایل بیش از حد به تصدي مي

شود كه دولت ها به وظایف حاكمیتي خود بسنده ظریات علمي توصیه مياز این رو در ن.  دولت شود

تصدي گري دولت عالوه بر آنکه تشکیالت . كرده واز ورود تصدي گري حتي المقدور حذر نمایند

وري كل را در جمع كاهش بخش خصوصي را در جامعه تضعیف كرده و بهره،دهد دولتي را توسعه مي

آورد كه همانا كم رنگ شدن مشکل دیگري را نیز بوجود مي ،ي گرياشتغال دولت به تصد. دهدمي
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دولتي كه كه خود متصدي كارهاي بخش  .هاي بخش خصوصي است وظیفه نظارتي دولت به فعالیت

 . ماندخصوصي شده از نظارت و كنترل آن بخش باز مي

صوصي و بخش راه حل واگذاري امور تصدي گري به مردم، بخش خ ،بدین ترتیب در این دیدگاه

دولت براي متناسب سازي خود باید بکوشد تا بخشي از وظایف خود را به شوراهاي .غیردولتي است

 .بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند ،هاي غیردولتي گوناگون ، سازمان

در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ضمن پذیرش دخالت شهروندان در تمام امور زندگي  

ه مشخص اشاره شده كه یکي اصل شوراها و دیگري بخش تعاون در اقتصاد اجتماعي به دو محرك

یالت به عنوان الگوي در اصل سوم قانون اساسي ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشک .كشور است

 .نظام اداري ارائه شده است سياسا

یاري هم گیري دولت از همکاري ودر حال حاضر افزایش تمركز امور در دست دولت و عدم بهره

ي براي بکارگیري مساعدت مردم در امور حکومتي ، دولتي و نظام اداري، یمردم، فقدان ساز و كارها

در این شرایط مشاركت بخش غیردولتي ،بخش . موجب تداوم جدائي مردم از نظام اداري شده است

مردمي  خصوصي و نهادهاي جامعه مدني در دولت بسیار ناچیز بوده و دولت در مشاركت با نهادهاي

 .آن طور كه باید موفق نبوده است

گیري براي رفع این مشکالت دولت باید حدود وظایف خود در اعمال حاكمیت و تصدي را با جهت

هاي اعمال حاكمیت تدوین و تعیین كند و زمینه و شرایط كاهش تصدهاي غیرضرور و تقویت جنبه

 .یسه با بخش دولتي فراهم آوردهاي خصوصي و تعاوني در مقایکسان و مساعد را براي بخش

تقویت مشاركت عمومي از طریق واگذاري فعالیتهاي اجرائي و موسسات اقتصادي دولت به مردم ، 

انجام تصدي هاي تکلیفي دولت با مشاركت مردم وشوراها و تغییر جهت مشاركت دولت در قالب 

 .استسازي اندازه دولت پرداختهاي انتقالي ، راهکار دیگر براي متناسب

 ها اي بودن ساختار کالن دولت و بخشي شدن نگرشوظیفه –ديدگاه سوم 

اي هاي مختلف شکل گرفته از سازماندهي وظیفهساختار بخش عمومي كشور كه در قالب وزارتخانه

در این ساختارها، هر واحدي به انجام . گراستنگر و تقلیلكند كه نوعي سازماندهي جزءتبعیت مي

براي حل این مشکل . ماندهاي كلي و عمومي غافل مي كند و از هدفخود تاكید ميوظایف و اهداف 

شوند كه این امر خود به بزرگتر شدن تشکیالت غالباً به ساختارها وشوارهاي هماهنگ كننده متوسل مي
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راه حل این مشکالت ترویج فرهنگ كل نگري و پرهیز از بخشي نگاه كردن به . شوددولت منجر مي

اي به فرآیندي و ایجاد ساختارهاي فرآیندي در انتهاي اصالح ساختار دولت از وظیفه وظایف،

را  براي حل مساله در نظر كه اگر بخواهیم راه حل فرهنگي  دباشهاي مرتبط ميتشکیالت وزارتخانه

هاي آموزش، الگوسازي و ارزش برنامه. سازي استفاده كنیمباید از تمام شیوه هاي فرهنگ بگیریم

نگر را جایگزین فرهنگ جزء نگر توانند فرهنگ كلنگر، همه به نوعي ميگذاردن به تفکر و اندیشه كل

آنان باید . در این میان نقش مدیران عالي و سیاستگزاران در جامعه بسیار مهم است  .در مدیریت كنند

رسیدن به آن بسیج و  تصویر و همگان را در راه ،نوعي بینش و آرمان مشترك را براي كل آحاد جامعه

 .ترغیب كنند

 نظارت يا دخالت دولت ؟ و تاثیراتش در اقتصاد

كنند و تنها به ها عمالٌ كمتر به منافع ملت توجه مي در بسیاري از كشورهاي در حال توسعه، دولت

دانند و بدینسان هر روز هاي مستکبر، خود را مافوق ملت مي دولت. اندیشندبرقراري حکومت خود مي

 .گیرندجامعه خود فاصله مي از

در . كننداي ميها در كشورهاي در حال توسعه، در امور مملکت دخالتهاي گسترده معموالٌ دولت

هاي مختلفي از كشورما ، دولت قبل از انقالب و در دوران جنگ تحمیلي، با دخالت و شركت در زمینه

جارت خارجي، كنترل صنایع، بیمه، جمله تولید كاالها و خدمات، تعیین الگوي مصرف ، كنترل ت

... آهن و بانکها، معادن، رادیو و تلویزیون، هواپیمایي، كشتیراني، پست و تلگراف و تلفن ، راه

 .دیوانساالري و بوروكراسي عظیمي را ایجاد نموده است

اد پانزده از جمله بنیاد شهید، بنی ورم شدة دولت ، بنیادهاي مختلفيدر كنار دستگاه عریض و طویل و مت

هاي  بخش عظیمي از فعالیت... خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلي ، كمیته امداد امام خمیني و 

بدیهي است در چنین شرایطي، براي بخش خصوصي كه از مزایاي . اقتصادي را در قبضة خود درآودند

داشت و در آنها انگیزه اي وجود نبنیادهاي مزبور و بخش دولتي برخوردار نبود، امکان عمل گسترده

 .گذاري و تولید نیز به شدت كاهش یافته بودسرمایه

الزم -به طور مستقیم یا غیرمستقیم  -ها و مکاتب فکري، وجود دولت را به نوعي به طور كلي همة نظام

اما آنچه، تاكنون در . یك ضرورت است وجود دولت در نظام اقتصادي هر كشور نیز. دانند مي

ایم، عبارت بوده است از یك مجموعة متورم شدة بدون مطالعه كه هزینهآن مواجه بودهكشورمان با 
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در یك نظام اقتصادي طبیعي، دولت باید وظیفه . كرده استهاي بسیار سنگیني را بر اقتصاد وارد مي

ه مردم دار باشد و به عنوان حامي و مدافع صنایع ملي كه به وسیلنظارت بر فعالیتهاي اقتصادي را عهده

 .آید عمل نمایدبه حركت درمي

نماید بلکه بر آن بدیهي است مردم و بخش خصوصي، در شرایطي كه دولت اقتصاد را كنترل نمي

اما در صورت افزایش . كند، براي مشاركت، عالقة بیشتري نشان خواهند دادنظارت دارد و حمایتش مي

. هاي اقتصادي نیز كاهش خواهد یافت لیتكنترل و دخالت دولت در اقتصاد، مشاركت مردم در فعا

: مانند. توانند در كنار وظیفه طبیعي نظارت و حمایت، وظایف دیگري نیز داشته باشدها مي البته دولت

از مداخله اجانب و تهیه  جلوگیريهاي اجتماعي، هاي دولتي، برقراري تامین وظایف غیرتجاري بخش

هاي بارنشستگي، حمایت از محرومان و  ایجاد صندوق قوه دفاعیه براي حفاظت از مرزهاي كشور،

هایي كه  هاي دولتي و همچنین دخالت در آن دسته از فعالیت هاي تولیدي دستگاه مستمندان، فعالیت

 .گذاري در آنها تمایل ندارد، اما براي حیات ملي یك كشور ضروري استبخش خصوصي به سرمایه

 ...شوند وها مشغول مي آوري مالیاتهایي كه به جمع نایجاد موسسات غیرانتفاعي، ایجاد سازما

به . ها و تحریف روند طبیعي اقتصاد مي انجامد دخالت دولت در مناسبات اقتصادي به تخریب قیمت

ها و كارآ نمودن نظام قیمتي، تجربه كشورهاي موفق در حال توسعه،  منظور كاهش تخریب قیمت

 :حاكي از موارد زیر است

ازه دهد كه در بازار، دخالتي بوجود نیاید و دخالت دولت زماني صورت پذیرد كه نیاز دولت اج :الف

 .آن به طور یقین احساس گردد

استفاده كند، بدین ترتیب كه « سنجش»و « تطبیق»هنگام نظارت و حمایت از اقتصاد، دولت از نظام  :ب

اي مثال هنگامي كه صنعتي در كشور دخالت در بازار، به رفتار و انضباط بازار بستگي داشته باشد؛ بر

 .نتوانست با موفقیت عمل نماید، دولت حمایت از آن صنعت را متوقف سازد

باید ساده ، شفاف و روشن و متکي بر قوانین « هاي بخشيسلیقه»دخالت دولت در اقتصاد، به جاي  :ج

 .باشد

ه وجود یك دولت بزرگ در در مجموع، تجربه كشورها و مطالعات نظري، همگي مبین این امر است ك

یك دولت كوچك . كاهد هاي اقتصادي مي هاي گسترده مردمي در فعالیت اقتصاد، از انگیزه مشاركت

هاي  دهد كه چون دولتتجربه نشان مي. قدرتمند به مراتب كاراتر از یك دولت بزرگ ضعیف است
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نمایند و امور داخلي خود ميبزرگ و متورم، قسمت اعظم توان و نیروي خود را صرف سامان دادن به 

كنند، بنابراین با ضعف در جهت حل تضادهاي بوجود آمده در دستگاه عریض و طویل خود فعالیت مي

 .شوند و براي اقتصاد ملي، حامي قدرتمندي نخواهند بودروبرو مي

به با توجه به نقش دولت در اقتصاد و تالقي دو بخش عمومي و خصوصي ، كشورهاي در حال توسعه 

وري بتواند مفید به اند كه براي بوجود آوردن محیط مناسبي كه در آن تغییرات در بهرهاین نتیجه رسیده

فایده افتد، دولت باید با دقت فراوان مراقب برخورد دو بخش عمومي و خصوصي باشد، به عبارت 

وانند در جهت تخریب تهاي دولت بر روند قیمتها در بازار تاثیرات مستقیمي دارند و مي دیگر سیاست

 .و یا بر عکس، كارآیي نظام قیمتي، اعمال شوند

دهند هاي نسبي اجازه مي ا نشوند، به قیمت هایي كه منجر به تخریب و تحریف قیمته بنابراین سیاست

» هاي نسبي به مثابه یك در این نظام، قیمت. كه در مواقع ضروري، عرضه و تقاضا را به تعادل برسانند

گذاري فراهم مياطالعات كافي و الزمي را براي تصمیمات تولیدي و سرمایه« المت دهندهراهنماي ع

هاي نسبي در بازار بدون  تخصیص منابع تولید، به طور كارآ، مستلزم این است كه قیمت. نمایند

. دباش« ايقیمتهاي سایه» ها، براي جامعه ، نمایانگر  دخالت و كنترل دولت تعیین گردند و این قیمت

كند و براي هماهنگ نمودن عمل مي« راهنماي عالمت دهندة كارا»در مجموع اقتصاد بازار به مثابه یك 

 . نمایدهاي اقتصادي بر پایه یك نظام قیمتي آزاد عمل مي رفتار بنگاه

هاي اقتصادي از سوي دولت كه از یك طرف، حدود تالقي دو بخش  اي از سیاستاتخاذ مجموعه

نماید، به كند و از طرف دیگر جایگاه هر دو بخش را در اقتصاد مشخص ميرا تعیین ميعمومي و بازار 

ها را بر بازار داده و ستانده، ارزیابي  دهد كه با دقت؛ تاثیر سیاستكشورهاي در حال توسعه اجازه مي

ساز تصمیمدولت به عنوان اركان اجرایي و . كنند و تاثیراتشان را بر بهره وري و تولید مشخص نمایند

ها از تري را در تمام عرصههاي كیفي تواند حركتكه ابزارهاي الزم اقتصادي را در اختیار دارد مي

 .خود نشان دهد

دولت اگر چه بزرگترین مجري در سطح كالن جامعه است اما این بزرگي به جاي انجام نظارت و 

فراوان در چرخه اقتصاد و تولید به اداره  با در اختیار گرفتن منابع مادي و نیروي انساني ،هدایت كارها

این در حالي . اي روبرو ساخته استتا آنجا كه امروز خود را با تشکیالت عدیده. پردازد این منابع مي

است كه با در اختیار گذاشتن بسیاري از كارهاي اجرایي در اختیار بخش خصوصي از یك سو مي
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کاهد و از سوي دیگر به افزایش رضایتمندي مشتریان و نیز تواند از حجم مشغله كارهاي اجرایي خود ب

ر نخواهد شد مگر با یسكه این امر م ر سطح خرد و كالن كمك شایاني كندافزایش كیفیت خدمات د

سازي حجم دولت اي از موانع و راهکارهاي كوچككوچك سازي حجم دولت كه در ادامه به پاره

 .خواهیم كرد اشاره

 گرمداخله مدي دولتآعلل ناکار

تواند از توان رقابتي گر به دلیل مشکالت زیاد و تمایل به تمركز قدرت نميدولت بزرگ و مداخله

طراحي مركزیتي هوشمند و گاهي بیرون از بوروكراسي  ،به همین دلیل صاحبنظران. استفاده بهینه ببرد 

 .كنندرا تجویز مي

اي را هاي واسطه اختار كالن توسعه، نقش سازمانن سیتوانند با تبیرسد دولت و مجلس ميبه نظر مي

هاي تخصصي جدي بگیرند و با تغییر در نقش و كاركرد دولت، سازوكار استفاده  گیري كانوندر شکل

پاسخگو ، هاي مزبور در مقابل دولت  سازمان. هاي جامعه را به نحوه مطلوب فراهم نمایند از ظرفیت

هاي مورد انتظار خود را مطالبه و فضاي رقابتي را ارها و استانداردتواند معیبوده و دولت به راحتي مي

ها، دولت قادر خواهد  گیري این گونه سازمانبا شکل. ها و موسسات فراهم نماید براي سایر سازمان

 .دایبخش مهمي از وظایف حاكمیتي و اجرایي خود را حتي در ابعاد نظارتي و امنیتي ، واگذار نم ،بود

هاي خصوصي متعددي را  توانند با اعطاي مجوزهاي قانوني، بخشاي ميهاي واسطه سازمانبراي مثال 

هاي كالن توسعه را در همان اركان تحقق شاخص ،به كار گیرند و دولت با اعمال نظارت عالي

كننده و تشویقي را در قالب اي مطالبه نمایند و حداكثر نقش تسهیلهاي واسطه از سازمان ،مدیریت

 .المللي اعمال نمایدهاي داخلي و بینكمك

 سازي دولت، چگونه؟کوچک

و   سازي ها یکي از راهکارهایي است كه از دیرباز براي اصالح ساختار دولت، كوچك ادغام وزارتخانه  

رییزي   برنامیه  هاي مختلف اقتصاد مطرح بوده ولي به واسیطه عیدم   وري در بخش همچنین افزایش بهره

 .كار اجرایي، موفقیتي در این بخش حاصل نشده است ازوصحیح و مشخص نشدن س

وجود آمده اسیت و براسیاس نیازهیا و     ها به سال گذشته تغییرات زیادي در تركیب وزارتخانه ۱0طي  

ایین بحیث از   . اند ها تشکیل و برخي دیگر ادغام شده برخي از وزارتخانه، مقتضیات زماني در مقاطعي 

دولت   سازي قانون اساسي به كوچك 44الزام اصل . رت جدي مطرح شدصو آغاز اجراي برنامه سوم به
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اي بیه ایین    ه ریزان و كارشناسان اقتصادي نگیاه وییژ   و توسعه بخش خصوصي نیز عاملي شد تا برنامه

عنوان یکي از راهکارهاي اجرایي مباحث افزایش كارایي و كاهش سهم  موضوع داشته باشند و از آن به

اهمیت این موضوع و نقش آن در توسعه و رشد اقتصادي كشور بیه حیدي   . كنند دولت در اقتصاد یاد

  سیازي  اي را در كوچیك  الیحه برنامه پنجم، فصل تیازه  22بود كه مجلس هشتم با الحاق بندي به ماده 

الیحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به ادغام یك ییا   22براساس بند الحاقي به ماده . دولت رقم زد

وزارتخانه تا پایان برنامیه   8۹ها به  و رساندن تعداد وزارتخانه رتخانه با حفظ اختیارات قانوني چند وزا

 .پنجم شد

اما . تواند آثار مفیدي در اقتصاد كشور داشته باشد بي شك كوچك سازي و چابك شدن بدنه دولت مي

توسیعه و رسییدن بیه    نباید فراموش كرد كه دستیابي به اهداف ترسیم شیده در قیانون برنامیه پینجم     

هاي  نیازمند همکاري، همفکري و همچنین تدوین برنامه ،هاي صورت گرفته در بخش اقتصاد هدفگذاري

 .ترین زمان ممکن به اهداف یاد شده رسید اجرایي و راهبردي است تا از این طریق بتوان در كوتاه

هاي میادر و تابعیه و    به وزارتخانهها  شده در این زمینه، تقسیم وزارتخانه هاي مطرح یکي دیگر از بحث

هاي تابعه به  ها در وزارتخانه محور قراردادن چند وزارتخانه مادر است تا بدین وسیله وظایف و معاونت

 یا چند وزارتخانه، وظایف موازي 6توان به جاي ادغام  در این طرح مي. هاي مادر ملحق شود وزارتخانه

هاي مطرح شده از  ریزي و پیروي نکردن ادغام برنامه عدم. یع كردها در یك زیروزارتخانه تجم وزارتخانه 

و فعاالن اقتصادي است چرا كه تجربه   هاي كارشناسان ترین دغدغه اصول و برنامه خاص یکي از بزرگ

. كند هاي سال بایگاني مي ها در ایران و آثار سوء آن اصل طرح را سال ثابت كرده اجراي نادرست طرح

نجم بر كاهش حجم دولت و جدیت نمایندگان براي تحقق آن فرصت بسیار مناسبي است تأكید برنامه پ

هیاي   تا اقتصاد ایران از كمند دولت رهایي یافته و با افزایش سهم بخش خصوصي در اقتصیاد، دروازه 

 .ورود به بازارهاي جهاني براي رسیدن به جایگاه قابل اتکا در جهان و منطقه گشوده شود

 گري دولت ديضرورت کاهش تص

دهید كیه ایین     هاي جدید طي چند دهه اخیر نشیان میي   ها و تأسیس وزارتخانه بررسي و مطالعه ادغام

هاي گذشته و  طي سال. مدت داشته و نتوانسته در درازمدت مثمرثمر واقع شود اقدامات تنها تأثیر كوتاه

هاي دولتي  ها و تأسیس وزارتخانه ها، تعدیل هاي پیشین، آنچه در فرایند ادغام تعارف در تمامي دولت بي
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رخ داده، هیچ تأثیري در كاهش حجم دولت نداشته و تنها دستاورد این اقدامات تمركز مؤثري بوده كه 

 .ها كاهش پیدا كرده است كاري در دولت شکل گرفته و موازي

 موانع کوچک سازي دولت

دولتي این اعتقاد بوجود آید كه  براي كوچك سازي دولت ابتدا باید در حوزه دولتمردان و تشکیالت

ضرورت ندارد دولت متصدي انجام كلیه امور اقتصادي باشد بلکه فقط الزم است كه امور زیر بنائي و 

بودن یا دیر بازده هاي اقتصادي عام المنفعه كه بخش خصوصي به علت كم بهره آن دسته از فعالیت

گذاري در آنها نیست ، توسط دولت اداره شود و هبودن آنها از نظر سودآوري ، رغبت چنداني به سرمای

هایي از تشکیالت  صرفاً بر امور نظارت داشته باشد در این صورت بزرگترین مانع براي واگذاري بخش

باشد بخش خصوصي بر مبناي حداكثر كردن سود خود مي .دولتي به بخش خصوصي رفع خواهد شد

از اقتصاد است كه وي را بیشترو زودتر به این هدف  گذاري در آن بخشبنابراین به دنبال سرمایه

 .برساند

هاي دولتي به علت عدم برخورداري از نیروهاي متخصص به حد كافي، سازمان ها و  متأسفانه سازمان

نبود فرهنگ احساس مسئولیت در برابر نتایج ، و دالیلي از این گونه، بازده مناسبي نسبت به عملکرد 

ري و بویژه كارائي در آنها بسیار پائین است و از آنجا كه قوانین كارگري مثل وخویش ندارند و بهره

به . قانون كار، دست كار فرما را در جهت برخورد با كاركنان غیر متخصص و ناكارآمد بسته است

هاي دولتي شود در سازمان ها و  كند وارث مشکالت سازمانهمین جهت بخش خصوصي رغبت نمي

هاي دولتي هم سازمان بسیاري از . دست وي را براي اصالح در این زمینه بسته باشد حالي كه قانون نیز

ها نخواهد رفت اگر بخش سازمان گاه به سراغ این بخش خصوصي هیچ .اكنون زیان ده هستند

هایي را مجدداً از جنبه سهام و تجهیزات بازسازي نموده و دست او سازمان خصوصي بتواند چنین 

 .وي انساني باز باشد، ممکن است رغبت بیشتري از خود نشان دهدبراي تعدیل نیر

هاي  قانون برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شده است كه برخي از فعالیت 8۱2بر اساس ماده 

ها واگذار نماید كه در این رابطه  دستگاههاي اجرایي مرتبط با مدیریت امور شهري را به شهرداري

ها به تصویب  هاي اجرایي به شهرداري هاي برخي دستگاه با واگذاري فعالیتمصوباتي هم در رابطه 

هاي اجرایي مربوط در واگذاري  به دلیل مخالفت برخي دستگاه. شوراي عالي اداري رسیده است

ها، پیشرفت محسوسي در این باره حاصل نشده است البته  فعالیتها و همچنین عدم آمادگي شهرداري
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نویس سند قدمات كار فراهم شده و این موضوع در برنامه چهارم توسعه و در پیشبا توجه به اینکه م

هاي بیشتري به  لذا امید است كه فعالیت. بهینه سازي اندازه دولت مورد تأكید بیشتري قرار گرفته است

 .شودها واگذار  شهرداري

 آثار مثبت کوچک سازي دولت 

عالوه بر این كوچك . افزایش رشد اقتصادي كشور است مهمترین آثار مثبت بهینه سازي اندازه دولت،

 :تواند آثار مثبت زیر را هم در برداشته باشددولت مي ،سازي

با كوچك سازي دولت ، نقش و مشاركت مردم در توسعه كشور افزایش یافته و در نتیجه سرعت  

د، حضور مردم در كنبدیهي است وقتي دولت در همه امور دخالت مي .یابدتوسعه كشور افزایش مي

شود، عدم حضور مردم در اداره امور كشور مانع بزرگي در راه توسعه اداره كشور كم رنگ مي

 .شودیافتگي محسوب مي

ي جاري و عدم امکان پرداخت حقوق و مزایاي مکفي اهیکي از مشکالت دولت بزرگ، افزایش هزینه 

سازد، كه بتواند حقوق و مزایاي كاركنان يباشد، كاهش اندازه دولت آن را قادر مبراي كاركنان مي

ه خدمات ئها را براي ارا د و بدین ترتیب انگیزه آننهاي زندگي پرداخت كخود را متناسب با هزینه

 .بیشتر افزایش دهد

ر خدمات و عدم وجود رقابت در یکي دیگر از مشکالت كشورها با دولت بزرگ، انحصاري بودن اكث 

با كوچك سازي دولت و . شودمل مهمي در افت كیفیت خدمات محسوب ميباشد كه عاه آنها ميئارا

هاي مختلف و ایجاد رقابت بین آنها كیفیت خدمات  افزایش نقش مردم و ارائه خدمات توسط بخش

 .یابدنیز افزایش مي

هاي دولتي نزد مردم و خدمت گیرندگان از دیگر اثرات منفي بزرگي دولت  كاهش مقبولیت دستگاه 

آید بنابراین داشتن دولتي هاي دولتي بوجود مي به واسطه پائین بودن كیفیت خدمات دستگاه است كه

 .كیفیت خدمات، باالرفتن مقبولیت دولت را در برخواهد داشت ءبا اندازه مناسب و ارتقا

هاي جاري دولت و به تبع آن افزایش اعتبارات عمراني از دیگر آثار مثبت كوچك سازي كاهش هزینه 

هاي عمراني و امکانات الزم را براي اجرا و تکمیل پرویه ،شود دولتاست كه موجب مي دولت

  .زیربنائي در اختیار داشته باشد
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وجود یك دولت بزرگ در اقتصاد از انگیزه مشاركتهاي مردمي مي كاهد یك دولت كوچك قدرتمند به 

هاي بزرگي دارند براي  لذا كشورهایي كه  دولت.مراتب كاراتر از یك دولت بزرگ ضعیف است

كاهش حجم دولت باید عزمي راسخ داشته باشند بویژه آنکه در بخش دولتي باید به خصوصي سازي 

  . اعتقاد جدي وجود داشته باشد
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 فصل سوم

 توانمند سازي بخش خصوصي

اقتصادي، توانمند سازي بخش خصوصي در قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه 

آمده  قانون اساسي(  44)اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران و اجراي سیاست هاي كلي اصل

 .است

هاي اقتصادي از طریق افزایش نقش  رویکرد كوچك سازي بدنه دولت و بهبود عملکرد فعالیت

یا مالکیت هاي اقتصادي به بخش خصوصي با انتقال مدیریت و  نیروهاي بازار و محول كردن فعالیت

 . مفهوم خصوصي سازي را تشکیل مي دهد ،دارایي ها به این بخش

خصوصي سازي همراه با واگذاري مالکیت و : هاي مختلفي را برشمرده اند براي خصوصي سازي راه

توزیع  ،یریتي خدماتي و یا قرارداد اجارهاز طریق قرارداد مد ;خصوصي سازي بدون واگذاري مالکیت 

. هاي دولتي كه در ایران سهام عدالت نام گذاري شده استسازمان ورت واگذاري كوپني سهام به ص

آنچه كه مسلم است خصوصي سازي و كوچك كردن دولت یك مقوله محتوایي است نه شکلي و 

به عبارت دیگر باید عوامل اقتصادي به صورت خودجوش در . ظاهري و به همین دلیل رهاسازي نیست

فرهنگي و اجتماعي حضور داشته و در عین حال مجال هرگونه  ،اي سیاسياقتصاد و در سایر قلمروه

 . اعمال قدرت انحصاري از آنها سلب شده باشد

در وضعیت هاي بي ثبات و حاكمیت نیروهاي ضدبازار و  خصوصاً ،در شرایط نامناسب اقتصادي

ت هم حاكمیت تصاد ناكارآمد اسوجود ساختارهاي ضدرقابتي در اقتصاد هم حاكمیت دولت بر اق

 .خصوصي بخش

 آن شروع چگونگي  .شود مي اجرا متحدالشکل صورت یك به نه و است ساده فرایندي نه سازي خصوصي 

 و مشکالت از اي گسترده طیف با و كنند مي دنبال اجراي آن از را مختلفي اهداف كشورها و است متفاوت

 .هستند نیازمند متفاوت هاي طرح و اهبردهار به خود نظر مورد اهداف به نیل براي و اند مواجه موانع

 یك ایجاد براي تالش و ندارد وجود سازي برنامه خصوصي اجراي براي اي استفاده قابل جهاني هیچ رویکرد 

 . ستا آور زیان و بیهوده كاري مناسب، و فراگیر رویکرد
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 عمل دولتي هاي شركت ترازا كار بسیار رقابتي صنایع در خصوصي هاي شركت رشد، نظر اید در نظر داشت ازب

 مقررات حذف ، تجاري آزادسازي و ها قیمت انضباط مالي، :مانند گذاري سیاست متغیرهاي از بسیاري. كنند مي

 از این یك هر به توجه .دارند اهمیت رشد، میزان تعیین براي مالکیت حقوق سازي شفاف و سازي خصوصي زاید،

 با محکمي ارتباط مجموع، در ولي باشد داشته رشد میزان بر محدودي تأثیر است ممکن جداگانه طور به موارد

 .ددارن سریع توسعه

نیز به نحوي مورد توجه بوده و بررسي آثار و تبعات خصوصي در گزارش بانك جهاني این موضوع 

سازي به بهبود عملکرد مالي و  هاي خصوصي اجراي طرحسازي در كشورهاي مختلف نشان داده كه 

 .هاي خصوصي منجر گردیده و در سطح كالن باعث افزایش رفاه عمومي شده است ركتعملیاتي ش

به دنبال طرح موضوع خصوصي سازي در قوانین برنامه اخیر، موضوع در قوانین یاد شده و همچنین 

سند چشم انداز نظام، اصالح ساختار مدیریت و همچنین ساماندهي اقتصاد به منظور توانمند سازي 

  .یز مورد توجه بوده استبخش خصوصي ن

سند چشم انداز بیست ساله كشور با حضور و مشاركت فراگیر تمام بخش هاي اقتصادي  تحقق اهداف

 قانون اساسي 44این مهم در سیاستهاي كلي اصل . دولتي، خصوصي و تعاوني امکان پذیر است اعم از

چند دهه اخیر  دولتي بوده و طي نیز به خوبي دیده شده است ؛ از آنجا كه اقتصاد كشور ما به شدت

نیز به دالیل مختلف، اقتصاد ایران تحت تاثیر تفکرات و سیاست هاي مبتني بر دولت محوري،  دولتي 

مقام معظم رهبري به منزله  از سوي 44هاي كلي اصل  تر و انحصاري تر شده است، ابالغ سیاست

تواند اقتصاد ما را در وضعیت  جهت رفع این معضل اعالم شده است و مي "انقالب اقتصادي"

كه با تدوین مناسب روش هاي .مناسبتري قرار دهد و به سمت مدیریت اقتصاد خصوصي سوق دهد

 . امر امکان پذیر و محقق خواهد شد این 44هاي كلي اصل  اجرایي سیاست

ید و الزم است در ساختار اقتصادي كشور تغییر بوجود آ 44اصل  براي اجراي موفق سیاستهاي كلي

این مهم بدون بهبود فضاي . بودن به سمت اقتصاد خصوصي حركت نماید  اقتصاد كشور از دولتي

این راستا باید توانایي بخش خصوصي   همچنین در. كسب وكیار به عنیوان پیش نییاز، میسر نمي شود

درصد از  60 در حال حاضر. اده شود و این بخش توانمند شوددر پذیرش این سهم ارتقاء د

 10هاي اقتصاد كشور توسط بخش خصوصي انجام مي شود كه در آینده باید این سهم به  فعالیت

 .درصد ارتقاء یابد
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 :در این راستا  ضروري است اقدامات زیر از سوي نهادهاي تصمیم گیري صورت گیرد

 یریابد،ریزي و نظارت تغی گري به برنامه نقش و جایگاه دولت از مالکیت به حاكمیت و از تصدي  - 8

طرف قرارگیرد و با ارائه  خصوصي و ناظري بي دولت باید در جایگاه كارشناس و مشاور بخش - 6

  .آسوده و بدون مانع به فعالیت بپردازد اطالعات الزم كمك كند تا بخش خصوصي در شرایطي

را دولت باید حضور بخش خصوصي در اقتصاد را با  نهاد سازي تسهیل كند، مدل اجراي كار  - ۱

هاي بین المللي بپردازد حركت به سمت اقتصاد مختلط  طراحي، یا به آموزش بخش خصوصي با قاعده

تا بتواند بهره وري راباال ببرد وبا ایجاد  تركیبي از اقتصاد ایران و جهان باشد را ممکن سازد و همگرا كه

هد كه موجب تعامل تعامل مثبت و سازنده بین بخش دولتي و خصوصي گفتمان و ادبیاتي را شکل د

 .سازنده شود

دولت با تزریق منابع مالي  از جمله ارائه تسهیالت و امکانات مالي، فروش اقساطي سهام شركت  - 4

 .هاي خصوصي،  موجب تحرك شود ه بخشها و آزادسازي قیمت ها ب

هاي الزم برخوردار شود، و مدیریت رشد را بر عهده بگیرد و از  بخش خصوصي از حمایت - 2

  هاي نابرابر در امان باشد رقابت

اطالعات مربوط به مسائل كالن اقتصادي كشور نباید فقط در دوایر دولتي بماند و بخش خصوصي  - 2

 .قرار گیرد 44اجراي اصل  با شفافیت اطالعات باید در جریان همه فرایندهاي

 .با اصالح مقررات فعلي فضاي كسب و كار كشور بهبود یابد  - ۹

هایي هم وزن، هم شکل و هم كالس با واحدهاي مشابه در سطح منطقه و  جهان  تشکیل شركتبا   - 1

هاي خارجي، بازاریابي،  صادرات و  و سرمایه امکان جذب منابع مالي در هر بخش از اقتصاد كشور،

 .گیري جهش فراهم شود شکل

قانون اساسي، بر  (44)كلي اصل قابل توجه است در جاي جاي احکام قانون اجراي سیاست هاي 

گیري توأمان حضور بخش خصوصي در فعالیت هاي اقتصادي و بهبود نظارت و هدایت حوزه پی

 :حاكمیت دولت تکیه مي شود كه در این راستا به برخي از این موارد اشاره مي شود

م مبني بر فراه قانون اساسي، 44اصل  قانون  61ماده  ۱و6و8موضوعات اشاره شده در بندهاي   - 8

نمودن ساالنه حداقل ده میلیارد دالر خط اعتباري براي تامین مالي سرمایه گذاري هاي بخش هاي غیر 
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دولتي از خارج از كشور كه در حال حاضر به دلیل وجود برخي محدودیت ها تامین و تدارك اعتبار 

 .مزبور میسر نشده است

ه ارزي سال قبل به بخش غیر درصد از مانده حساب ذخیر 40اتخاذ سیاست هایي براي اختصاص 

حساب ذخیره ارزي توسط بانك مركزي و بانك هاي عامل و منظور نمودن ،دولتي از طریق هیات امناء 

بخشي از ارز حساب ذخیره ارزي و یا ارز بانك مركزي به عنوان سپرده در بانك هاي عامل براي باز 

 .رجيكردن خط اعتباري ارزي توسط بانك هاي عامل و بانك هاي خا

به موضوعات تسهیل رقابت و منع انحصار و مواد ( نیمي از قانون)اختصاص فصل وسیعي  - 6

كه هم اكنون با تشکیل شوراي رقابت و پس از آن ني متعددي براي توانمند سازي و حمایت بخش تعاو

ن كه در ای. شاهد كم شدن موانع موجود بر سر راه رقابتي شدن اقتصاد هستیم ،مركز ملي رقابت

قانون كه  98در ماده  "ایجاد فضاي مساعد كارآفریني و رفع موانع كسب و كار "خصوص الیحه ي

هاي بازرگاني و تعاون تهیه شود و در آن به موضوعات رفع موانع فرهنگي، قانوني،  باید توسط اتاق

 .اجرایي و سایر موانع پیش روي رقابت خواهد پرداخت 

ع سرمایه گذاري اشاره دارد كه در آن دستگاه هاي اجرایي مکلفند قانون به تسهیل و تسری ۹ماده  -۱

درخواست سرمایه گذاران و صدور مجوز فعالیت یا پروانه كاري را ده روزه پاسخ دهند و ظرف 

. مجوز هاي سرمایه گذاري متقاضیان را صادر كنند ، حداكثر یك ماه هم مشروط به وجود شرایط الزم 

 .موضوع هم ستاد هاي سرمایه گذاري استاني ایجاد شده اند اجراي اینبر براي نظارت 

قانون، انتشاركتاب راهنماي سرمایه گذاري حاوي فرآیند،  مدت زمان، هزینه و ( ۹)ماده  ۱در تبصره 

كلیه اقدامات الزم توسط متقاضي مجوز و فعاالن حوزه هاي مختلف اقتصادي را مد نظر قرار داده كه 

این تسهیالت و مجموعه این شفاف سازي ها كمك به . ل بهره برداري است هم اكنون این كتاب قاب

 .انگیزش و روي آوردن بخش غیر دولتي در فعالیت هاي مولد اقتصادي مي كند 

این ماده به تشکیل هیات نظارت بر مقررات زدایي اشاره شده است، كه رئیس  4همین طور در تبصره 

ت بر مقررات زدایي و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه جمهور موظف است هیاتي را مامور نظار

اعضاي این هیات به عنوان منتخبین از سوي رییس جمهور، وظیفه . فعالیت هاي اقتصادي نماید

رسیدگي و نظارت بر حذف قوانین و مقررات زاید و غیر ضرور در امر صدور مجوزها و پروانه هاي 

رت نیاز استفاده از اختیارات قانوني خود جهت ارائه لوایح  و فعالیت هاي اقتصادي در كشور و در صو
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پیشنهادات به مجلس شوراي اسالمي و هیات وزیران یا سایر مراجع قانونگذاري براي لغو یا اصالح 

 .این قوانین و مقررات را دارند

ها و  اونيها و حمایت مالي و توانمندسازي تع لغو یا تعمیم امتیازات بخش دولتي به دیگر بخش - 4

بسیاري دیگر از احکام قانون  ناظر بر ایجاد زمینه بیشتر حضور بخش غیر دولتي در اقتصاد است كه در 

 .قانون به آن اشاره شده است( 1)ماده 

حرفه اي به صورت سازمان هاي مردم نهاد اشاره  –قانون به تاسیس انجمن هاي صنفي ( 82)ماده   -2

 .مي نماید

 44گیري اجراي سیاست هاي كلي اصل تعاون مي بایستي واحد پایش و پی اني واتاق هاي بازرگ - 2

این . ه كنندراي این اصل ارائقانون اساسي را تاسیس نموده و گزارشات منظم به شوراي عالي اج

و با استفاده از آن مي تواند به نقد بخش دولتي  ه در اختیار بخش خصوصي قرار داردفرصتي است ك

 .قانون دیده شده است 98ن مهم در ماده كه ای. بپردازد

قانون مزبور ، امکان شکایت فعاالن اقتصادي از موارد نقض قانون مورد بحث در  ۱6بر اساس ماده  - ۹

شعبي ویژه در قوه قضاییه فراهم شده ، كه هم اكنون این شعب توسط قوه مزبور تعیین شده و آمادگي 

 .دگي به ادعاهاي مطروحه را دارندرسی
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 چهارم  صلف

 قانون اساسي 99هاي اصل  ضرورت خصوصي سازي و تسريع اجراي سیاست

 

توان گفت مؤثرترین استراتژي براي غیر دولتي كردن اقتصاد ملي معکیوس كیردن    در یك نگاه كلي مي

در این استراتژي آزاد سازي اولویت اول را دارد و خصوصیي  . جریان واقعي دولتي شدن اقتصاد است

 .شود و نه به عنوان یك هدف و با اولویت اول ان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح ميسازي به عنو

. هاي خصوصي سازي در اییران را توضییح داد   با چنین رویکردي شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه

بزرگتیرین میانع رشید    ( كار، سرمایه و كاال)  هاي نظام اقتصادي و بازارها مداخله دولت در همه عرصه

كه بخش خصوصي رشد نکند دولت كوچك نخواهید    تا زماني. خصوصي واقعي و رقابتي است بخش

گردد زیرا بیا   بخش خصوصي به عنوان موتور و محرك اصلي رشد اقتصادي و صنعتي شناخته مي. شد

هاي غیر دولتي و استفاده بهینیه از منیابع انسیاني و     گیري سرمایه خود و جذب و مشاركت سرمایه بکار

توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادي و صنعتي كشور، همواره تحت  مدیریت كارآمد مي اعمال

گیري از قوانین و مقررات شیفاف و روان ولیي    نظارت، هدایت و راهبري هدفمند دولت، همراه با بهره

 .مایداي دولت را محقق ن اهداف توسعه،ها  طلبي  ها و فرصت فاقد كمترین گریزگاه براي سوء استفاده

ها در بسییاري از كشیورهاي جهیان     سازي فرایندي اجرایي، مالي و حقوقي است كه دولت خصوصي 

وایه خصوصي سازي حاكي . آورند براي انجام اصالحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي

میالي و  )ارایي اي براي افیزایش كی   از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله

رسد كه مکانیسم عرضه و تقاضیا و   زیرا چنین به نظر مي. عملیات یك مؤسسه اقتصادي است( اعتباري

گیري بیشتر عوامل تولید، افزایش كارایي عوامیل و در نتیجیه تولیید     بازار در شرایط رقابتي باعث بکار

بینیي بیه جهیت مبیاني      ین پییش ا. ها خواهد گردید تر كاالها و خدمات و كاهش قیمت بیشتر و متنوع

تئوریك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر كشورها امري پذیرفته شیده اسیت و در   

چگونگي انجام آن و در  ،اما نکته غامض و پیچیده. این صورت چرایي مسئله قابل پاسخ و اثبات است

 .ش خصوصي در جامعه استگیري بخ ترین مسئله آن یعني انتقال مالکیت و نیز شکل پیچیده

ترین عناصر اصلي برنامیه اصیالح سیاختاري كشیورهاي      گذشته خصوصي سازي از مهمهاي در سال 

تیوان كشیوري را یافیت كیه      در واقع امروزه به دشواري مي. توسعه یافته و در حال توسعه بوده است
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صي و ییا سیهیم كیردن    هاي دولتي به بخش خصو اي را براي واگذاري تمام یا بخشي از شركت برنامه

ضرورت انجیام  . نگرفته باشد  ها در پیش بخش خصوصي در مدیریت، مالکیت و امور مالي این شركت

هیاي دولتیي از عملکیرد خیوبي      سیازمان  خصوصي سازي كامالً به اثبات رسیده است به طور كلیي  

هیاي زییاد از    هزینهها با وجود صرف  كه كاال و خدمات تولیدي آن برخودار نبوده و نیستند به طوري

اند كه واحدهاي اسراف گر و ناكارآمدي  كیفیت خوبي برخوردار نبوده و در مجموع به خوبي نشان داده

ها از داشتن نیروي كار  سازمان همچنین به دلیل تالش دولت براي ایجاد و یا حفظ اشتغال، این . هستند

هاي پائیني براي  قیمت ،در فضاي غیر رقابتي هاي دولتي به دلیل كار كردن  سازمان. برند اضافي رنج مي

چنانکه در برخي میوارد مییزان    ،هاي هنگفت مالي شده گزینند و این باعث زیان محصوالت خود بر مي

 .رسد كشور مي GDP    درصد 2الي  2این زیان به 

الي براي پوشش هاي دولتي، دولت ناچار به انجام اقدامات م  سازمانبراي جبران بار مالي ناشي از زیان 

ها  تر از آن، كاهش مخارج دولت در سایر بخش ها و یا معمول افزایش مالیات. كسري بودجه خواهد بود

هیاي دولتیي     سیازمان هاي  تأمین مالي زیان. تواند از جمله این اقدامات باشد و یا تركیبي از این دو مي

هیاي   عیث كیاهش دسترسیي شیركت    هاي واسطه گري را افیزایش داده و با  هزینه ،توسط نظام بانکي

. شیود  لي محسوب میي خصوصي به این اعتبارات شده و در كل تهدیدي براي ماندگاري نظام تأمین ما

هاي مالي از تأمین سرمایه براي واحیدهاي وابسیته بیه خیود حتیي       فزاینده محدودیت رها زیر با دولت

ها مدام نیازمنید توسیعه     سازمانین مانند زیرا ا داري و تعمیرات باز مي واحدهاي سود آوري جهت نگه

 ،توان گفت علل وجود ناكارآیي در اقتصیاد كشیورها   بر این اساس مي. باشند شبکه و تجهیز مجدد مي

هاي  دولت با دخالت در بازار، دستکاري قیمت. عمدتاً ناشي از دخالت و تصدي اقتصادي دولت است

گیري خانوارها شده و با تصیدي   خالل در تصمیمها موجب ا نسبي و تعیین مقادیر غیر تعادلي براي آن

آنچیه در حیال   . شود هاي اقتصادي باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید مي اقتصادي و اداره بنگاه

با  .حاضر مد نظر سیاستگذاران است صرفاً تغییر مالکیت دولتي و تبدیل آن به مالکیت غیر دولتي است

ها توسط بخش خصوصي، كارایي در  خواهد شد كه با اداره بنگاه این تحلیل كه این تغییر نهادي سبب

كه بیشتر مطالعات ارزیابي تأثیر خصوصي سیازي در   تولید ایجاد شود و اتالف منابع تقلیل یابد طوري

. ها شیده اسیت   دهند خصوصي سازي باعث بهبود عملکرد شركت كشورهاي در حال توسعه نشان مي

نشان دادند كیه   8998تا  891۱هاي  صي شده در مکزیك بین سالشركت غیر مالي خصو 681مطالعه 
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هاي رقابتي و غیر رقابتي از زییان دهیي پییش از خصوصیي سیازي بیه        هاي دولتي در بخش  سازمان

اند و این امر با كاستن شکاف موجود در عملکرد شركت از طریق اسیتفاده   آوري پس از آن رسیده سود

درصید افیزایش نشیان     ۱/62تولید واقعي . حاصل شده است هاي نظارت در بخش خصوصي از گروه

آنها بیا كنتیرل   . درصد رشد نمود 64داد، فروش به ازاي هر كارمند تقریباً دو برابر شد و میزان سود تا 

وري ناشي از بهبیود در انگییزه و اعمیال     ها به طور عمده به دلیل بهره تغییرات دریافتند كه این افزایش

تر اشتغال نیز نتیجه كاهش نییروي كیار بیوده     هاي پائین ش خصوصي بوده و هزینهمدیریت بهتر در بخ

 .است

 هاي فساد در اقتصادي دولتي وجود بستر

در  89۹0در دهه . خصوصي سازي تقریباً همزمان با هجوم نظري و علمي به دولت رفاه صورت گرفت

در هدایت اقتصیاد و زییر سیئوال    هاي ناكارآمدي دولت  پي بحران كاهش سود در نظام سرمایه، زمزمه

براي نظام سرمایه در وهلیه نخسیت و در حیطیه      با ایجاد مخاطره. هاي دولت رفاه آغاز شد بردن نظام

ها ناكارآمد و عامل فساد معرفي شدند و نگاه مکتب كه دولت را نه عاملي براي توسعه كه  نظري، دولت

یمي كه نزدیك بیه دو دهیه در ادبییات لیبرالیسیتي     پارادا. آورده مطرح شد مانعي براي آن به شمار مي

 .اقتصاد حاكم بود

ایین نیوع از   . توان گفت كه اقتصاد دولتي سبب گسترش اقتصاد زیر زمیني مي شیود  با این اوصاف مي

دهد به نحوي كه فعالیت سالم در چنین فضایي ضریب ریسك را  هاي مبادله را افزایش مي اقتصاد هزینه

، گري دولت  رشد و توسعه اقتصادي نیاز به شفافیت دارد در صورتي كه تصدي. كند غیر قابل قبول مي

گسترش فساد باعث تراكم    .كند فضاي اقتصادي را آلوده به فساد و در نهایت اقتصاد سیاه را حاكم مي

این تراكم موجب ایجاد انحصار در تولید، توزیع و ییا مصیرف   . شود اي مي ثروت نامشروع در نزد عده

شود و نتیجه این وضعیت نیز، كسب سود غییر منصیفانه از سیوي ایین افیراد و توزییع ناعادالنیه         يم

از طرفي افراد انحصار گر نیز براي حفظ و تقویت حالت . باشد ها، درآمدها و شکاف طبقاتي مي فرصت

د و بعضاً نماین هاي دولتي مي مبادرت به تباني با افراد ذي نفوذ و صاحب منصب در سازمان ،انحصاري

هاي تولیدي، خدماتي و تجاري انجام شده از  در این شرایط فعالیت. شوند باعث انحصارات سیاسي مي

 .كند هاي كوچك كاهش پیدا مي ها كوچك و یا دارندگان سرمایه ها و شركت سوي سازمان
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  تاقدامات انجام شده در زمینه خصوصي سازي طي دهه قبل، جمهوري اسالمي اییران بیه سیاسی   طي 

دولیت  . خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي به مثابه دو ركین عمیده سیاسیت تعیدیل روي آورد    

هاي اقتصادي به بخش  كوشید با اجراي سیاست خصوصي سازي و واگذاري واحدهاي تولید و فعالیت

موجبات مدرنیزه كردن زیر بناي اقتصادي  ،هاي قانوني و ترتیبات سیاسي خصوصي و اصالح چارچوب

ها كیه از زمیان آقیاي هاشیمي      این سیاست. گذاري خارجي را فراهم آورد عتي و جذب سرمایهو صن

با تبصره مجلس شوراي اسالمي تشدید شد و در برنامیه سیوم توسیعه     8۱۹۹شروع شده بود در سال 

همچنین به موجب مصوبه مجلس . هاي دولتي تأكید گردید  سازماناقتصادي كشور بر خصوصي سازي 

مي به منظور كاهش حجم تصدي و تقویت اعمال و نظارت دولت و فراهم شدن امکانیات  شوراي اسال

تر مشاركت مردم در امور حکومتي، دولت موظف گردید در اولین سال برنامیه سیوم،    هاي بیش و زمینه

رونید تحیوالت قیانوني    . اصالحات ساختاري ضروري را در تشکیالت اداري كشیور بیه عمیل آورد   

( 8۱29 -۹۱)ران به طور خالصه طي سه برنامه صیورت گرفیت كیه دوره اول    خصوصي سازي در ای

در برنامییه سییوم توسییعه اقتصییادي، اجتمییاعي . بییود( ۹9 -1۱)و دوره سییوم ( 8۱۹4 -۹1)دوره دوم 

 :تمهیداتي جهت خصوصي سازي به كار گرفته شد كه به طور خالصه عبارتند از

ول واگذاري از طریق مزایده یا بورس به بخش مشهاي دولتي كه با تصویب هیأت وزیران م شركت -8

هاي دولتي نخواهند شد و در   سازمانمشمول مقررات حاكم بر  ،شوند، از تاریخ تصویب غیر دولتي مي

 .شوند چارچوب قانون تجارت اداره مي

برنامه سوم، سازماني به نام خصوصي سازي تشکیل گردید كه ایین سیازمان وكالیت     82طبق ماده  -6

 .اند را بر عهده داشت هایي كه مورد تصویب قرار گرفته اري شركتواگذ

دولت موظف شد ظرف یك سال از آغاز برنامه سوم، اقیدامات قیانوني بیراي لغیو انحصیارات و       -۱

هیاي   این اقدام باعث تحرك آزاد و رقابتي شركت. گرانه را انجام دهد هاي انحصار جلوگیري از فعالیت

 درصید كیل واگیذاري    ۱8ات ارائه شده براي این دوره حاكي از آن است كه اطالع. شد غیر دولتي مي

درصد باقي مانده  80و درصد آن از طریق بورس 90در این دوره صورت گرفته كه  29 -18هاي دوره 

هیا از طرییق سیازمان     درصید واگیذاري   ۹0در ضمن در این دوره . از طریق مزایده واگذار شده است

 .استخصوصي سازي صورت گرفته 
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ها و موانعي روبرو بوده است كه ایین موانیع در    در مجموع برنامه خصوصي سازي در ایران با موفقیت

قالب مشکالت عمومي، قانوني و تشکیالتي بروز و ظهور یافته است كه یکي از ایین مشیکالت عیدم    

ربیه  كه تیا كنیون تج   امکان رشد بخش خصوصي به علت بزرگتر شدن بنگاههاي دولتي است، همچنان

شده اگر دولت به رغم تأكید بر خصوصي سازي همچنان بر مداخالت خود ادامه دهد و از آزاد سازي 

تحلییل  . امتناع كند هیچ نتیجه ملموسي در جهت كوچك كردن وزن اقتصادي دولت عاید نخواهد شید 

دهد كه حلقه مفقود شیده رشید اقتصیادي پاییدار متکیي بیه بخیش         علمي و تجربه تاریخي نشان مي

بازار است براي تحقق بخشیدن  ناع دولت از مداخله در ساز و كارخصوصي،آزاد سازي اقتصادي و امت

نکته اساسیي  . راهي جز پذیرفتن علم و تجربه انباشته بشري نیست 44هاي كلي اصل  به اهداف سیاست

ي بیا  همراه سازي عدالت اجتماع ،این است كه در حال حاضر، نگاه دولت در ایران به بخش خصوصي

توسعه بخش خصوصي یا خصوصي سازي است و این امر به جهت تحقق عدالت اجتمیاعي و ایجیاد   

بوده هاي پائین جامعه  براي مثال توزیع سهام عدالت براي دهك. هاي برابر براي شهروندان است فرصت

. باشید وري توأم شود كه با میدیریت خصوصیي همیراه     تواند با بهره زماني مي ،لیکن این توزیع. است

قانون اساسي است و براي اجراي كلییه   44خصوصي سازي تنها یك جزء كوچك از سیاستهاي اصل 

باز . باید تحول اقتصادي ایجاد شده و فضاي رقابتي ضد انحصار نیز تعریف شود 44هاي اصل  سیاست

وال این سیئ . تعریف دولت و جایگاه آن در سیاستگذاري بجاي تصدي گري از مسائل بسیار مهم است

كه وظیفه آماده سازي بخش خصوصي و تقویت عملکرد آن بر عهده چه كسي اسیت؟ سیئوال بسییار    

اي بیراي   تواند برنامه مهمي است و در پاسخ باید گفت كه قطعاً سازماني كه گرداننده اقتصاد است نمي

هیاي   نار آن بخیش آن ارائه نکند بنابراین با توجه به قوانین و مقررات باید ضوابطي ایجاد شود كه در ك

 .وري خود را ارتقاء دهند ها بهره خصوصي و تعاوني نیز شاخص

تجربه نشان داده است با اینکه خصوصي سازي یکي از ابزارهاي الزم تبدیل اقتصاد تحت كنترل دولت 

خصوصي سازي در شرایطي بیشترین تأثیر را . نوشداروي تمامي مشکالت نیست ،به اقتصاد بازار است

مزاییاي  . تر اصالح اقتصیادي و توسیعه بخیش خصوصیي باشید      خشي از یك برنامه وسیعدارد كه ب

  .شود كه دولت ایجاد محیط رقابتي را تضمین نماید خصوصي سازي وقتي تأمین مي
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 پنجم فصل

 راهبردهاي کوچک سازي

دراین كه آیا دخالت دولت در اقتصاد باعیث شیکوفایي اقتصیادي میي شیود ییا بیرعکس، در مییان         

در كمتر مسئله اي مي توان این چنین اخیتالف نظیر فاحشیي را    . تصاددانان هیچ توافقي وجود ندارداق

گروهي از اقتصاددانان ، كوچك سازي دولت را براي رسیدن به اقتصادي شکوفاتر توصیه . مشاهده كرد

ره به سیه  در كل، استدالل ها در اشا. مي كنند و دراین خصوص استدالل هاي اقتصادي ارائه مي دهند

 :مورد زیر با هم مشترك هستند

هاي آن به گسترده شدن حوزه عمیومي و در نتیجیه بیاال رفیتن      دخالت دولت و افزایش فعالیت (الف

 :مهم ترین عوامل این افزایش هزینه را مي توان به شرح زیر دانست. هزینه هاي آن منجر مي شود 

 ،دي تر مي شود كه ببینییم در برخیي میوارد   این موضوع وقتي ج. خدمات دولت هزینه مند است  -8

 .خدمات دولت ارزان تر از خدمات مشابه است یا به صورت رایگان ارائه مي شود

اتالف سرمایه در بخش دولتي در مقایسه با بخش خصوصي بسیار بیشتر اسیت بیه همیین دلییل ،       -6

ت مشیابهي اسیت كیه بخیش     فعالیتي كه در بخش دولتي انجام مي شود در واقع ، گران تیر از فعالیی  

 .خصوصي انجام مي دهد

خدمات عمومي پرداخت كند، براقتصاد كالن كشور تأثیر براي به هرحال ، هزینه گزافي كه دولت باید 

افزایش مالیات ها و استقراض بیشتر دولت براي تأمین مالي هزینه هاي دولیت بیزرگ تیر،    . مي گذارد

بخش خصوصي و نیز كاهش انگیزه بخش خصوصیي   موجب كاهش منابع مالي شهروندان یا اشخاص

 .هایي با بهره وري باالتر مي شود براي سرمایه گذاري ، قبول ریسك و فعالیت

هاي دولت بزرگ تر، موجب تخصیص غیر بهینه و اتالف بخشي از منابع  بازدهي نزولي در فعالیت (ب

 .موجود در اقتصاد مي شود

ش خصوصي براي جبران اشتباهات ، انطباق بیا تغیییرات   واكنش كندتر بخش عمومي نسبت به بخ (ج

. محیطي ، دریافت اطالعات جدید و استفاده از نوآوري ها نیز كاهش رشد اقتصادي را بیه دنبیال دارد  

 .ناكار آمدي اقتصاد دولتي مهم ترین مشکلي است كه دولت ها نتوانستند خالف آن را اثبات كنند
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انگلسیتان  . دولت بزرگ، در گستره جهاني ، مطرح شده اسیت  هم اكنون سال هاست كه نظریه شکست

درعرصیه  . در دوره تاچر ، آمریکا در دوره ریگان و استرالیا در دوره راجر داگالس این نظررا پذیرفت 

 .جهاني نیز صندوق بین المللي پول و بانك جهاني مشوق آن به شمارمي روند

شود، این است كه بخش خصوصي بیه دنبیال بیشیتر    یکي ازاستدالل هایي كه در این زمینه مطرح مي 

كردن سود و بخش دولتي به دنبال بیشتر كردن بودجه است و بدین ترتیب ، كارآمدي دغدغیه اصیلي   

 .حال آن كه نیل به چنین هدفي در اقتصاد دولتي اهمیت كمتري دارد. بخش خصوصي است 

اولیین شیاخص عبیارت    . ستفاده مي كنندبراي بررسي اندازه دولت در اقتصاد معموالً از دو شاخص ا

نسیبت   است از نسبت هزینه هاي دولتي به تولید ناخالص داخلي و دومین شیاخص عبیارت اسیت از   

 .شاغالن بخش دولتي به كل شاغالن كشور

 شیاخص  طبیق  بیر  اییران  اقتصاد در دولت اندازه  ،طبق گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابق

براسیاس شیاخص   . رسیده اسیت   8۱10درصد درسال  4/۹0به  8۱22سال درصد در  2/۱1 از نخست

 .رسیده است 8۱10درصد در سال  ۹/۱۱به  8۱۱2درصد درسال 2۱/۹دوم نیز اندازه دولت از 

اذغیان   89/2/8۱18گرچه از باب نمونه، در بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور بیه تیاریخ   

، با این حال، پرویه «درصد رشد كرده است  20دو دهه گذشته  تعداد پست هاي مدیریتي طي»شده كه 

همچنین . كوچك سازي باعث تعدیل نیروي انساني در رده هاي پائین و قشر كم درآمد جامعه مي شود

 .هاي دولتي درسال هاي متمادي مي تواند اندازه دولت را تا حدودي نشان دهدسازمان توجه به تعداد 

 861تنها  8۱22عدد بوده است ، حال آنکه در سال 2۱8،  8۱16ولتي در سال هاي د هايسازمان تعداد 

این رشد چهار برابري درحالي صورت گرفته است كه بین این فاصله زماني . وجود داشته استسازمان 

 .، جمعیت ایران چهار برابر نشده است

لت ایران ، تالش هیایي  كوچك سازي دولت امري مهم تلقي شد و دو 20به همین دلیل، از اواخر دهه 

هاي مزبور نتیجه چنداني در پیي نداشیت و برنامیه سیوم توسیعه       فعالیت. را در این زمینه شروع كرد

همچنیین  . را باید نقطه عطفي در این خصیوص دانسیت   8۱۹9اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب 

ین و تصویب شده اسیت ،  هاي برنامه سوم توسعه تدو قانون برنامه چهارم توسعه كه در ادامه سیاست

 . درزمینه كوچك سازي دولت از اهمیت خاصي برخوردار است

دو برنامه مزبور و همچنین قوانین بودجه ساالنه سال هاي اخیر كه براساس آنهیا تنظییم شیده اسیت،     

كه اجیراي دقییق    استنموده ني شده ك سازي اندازه دولت پیش بیچهاي مشخصي براي كو سیاست
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ین نامه ها و دستور العمل ها ي مربوط، همان راهکارهاي اجرایي كوچك سازي دولت آنها بر اساس آی

 :است كه برخي از آنها به قرار زیر است

 راهكارهاي اجرايي کوچک سازي دولت

 محدودیت در ورود به خدمات دولتي 

 واگذاري امور خدماتي و پشتیباني دستگاه هاي اجرایي به بخش غیر دولتي 

  ، مؤسسات و شركتهاي دولتيادغام وزارتخانه  

 واگذاري سهام و مدیریت شركت هاي دولتي به بخش غیر دولتي 

هاي دولت در امور حاكمتي ، تصیدي هیا ي اجتمیاعي ، تصیدي هیاي       تفکیك وظایف و فعالیت 

اي وظایف مربوط به امور حیاكمیتي  ناقتصادي و امور زیربنایي و تأكید بر انجام وظایف مذكور به استث

مشارك مردم و توسعه بخش خصوصي كه این موضوع در قانون برنامه چهارم توسیعه میورد   از طریق 

 .توجه ویژه قرار گرفته است

 (عملیاتي ریزي بودجه) عملکرد و خدمات تغییر نظام بودجه ریزي براساس قیمت تمام شده  

 ها منتاسب سازي تعداد كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت هاي آن 

هاي اجرایي به شهرداري ها و شیوراهاي اسیالمي شیهر و     هاي دستگاه خي از فعالیتواگذاري بر 

 روستا

 (درصد6ساالنه به میزان )كاهش هزینه هاي جاري دولت 

 درصد ۱كاهش حجم تصدي هاي دولت به میزان ساالنه  

كور درحال حاضر براساس قانون مذ)قانون تنظیم بخشي ازمقررات مالي و دولت  11اجراي كامل ماده 

عیالوه  (هاي دستگاه هاي اجرایي كشور با مشاركت بخش خصوصي انجام مي شیود  بخشي از فعالیت

برقوانین برنامه كه به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسیده اسیت بیراي رفیع موانیع قیانون اساسیي       

قانون اساسي طي دو مرحله و پینج   44درخصوص كوچك سازي اندازه دولت ، سیاستهاي كلي اصل 

 .اعالم شد 8۱12و  8۱14سالهاي بند در 

 هاي كلي توسعه بخش غیردولتي و جلوگیري از بزرگ شدن بخش دولتي سیاست (الف
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 هاي كلي بخش تعاوني سیاست (ب

 هاي كلي توسعه بخش غیر دولتي از طریق واگذاري فعالیتهاي و بنگاه هاي دولتي سیاست (ج

 هاي كلي واگذاري سیاست (د

 اكمیت و پرهیز از انحصارسیاستهاي كلي اعمال ح (ه

 اصل صدر از خارج دولت مکلف شده است تا ضمن عدم شروع فعالیت جدید در موارد  (الف)دربند 

ها كه مشمول عنیاوین مزبیور نباشیند، بیه بخیش هیاي تعیاوني،         نسبت به واگذاري همه فعالیت 44

. اقدام كند( درصد60اقل ساالنه حد)خصوصي وعمومي غیردولتي حداكثر تا پایان برنامه پنجم توسعه 

 برخیي  در تا  در این بند، به بخش هاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غیر دولتي اجازه داده شده است

سرمایه گذاري ، مالکیت و مدیریت صنایع و ،براي نمونه . نیز وارد شوند 44 اصل صدر هاي فعالیت از

راه ن نیرو، امور پست و مخابرات، راه و هاي بازرگاني خارجي ، بانکداري ، تأمی معادن بزرگ، فعالیت

 آهن ، هواپیمایي و كشتیراني

 . دولت مکلف شده است به انحاي مختلف از تعاوني ها حمایت كند  (ب)در بند 

ت گیذاري و هیدایت   نیز بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاسی  (ج)در بند 

درصد سهام بنگاه هاي  10ترش مالکیت عمومي و واگذاري بر اقتصاد، خصوصي سازي ، گس تونظار

 .دولتي به بخش خصوصي تأكید شده است 

 .اشاره شده است رف در آمدهاي حاثل از واگذاري هابه الزامات واگذاري و نحوه مصا (د)دربند  

و  نیز بر تداوم اعمال حاكمیت دولت از طریق سیاسیتگذاري و اجیراي قیوانین و مقیررات     (ه)در بند 

 .نظارت اشاره شده است
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 ششمفصل 

 کوچک سازي و تجارب موفق

با توجه به اهمیت خصوصي سازي خوب است كه به برخي مثال هاي موفقیت آمیز در دیگر  

هر چند كه هر كشور شرایط ویژة خود را دارد ولي مي توان درس هاي . كشورهاي جهان نظر كرد

اید بتوان این تجربیات را در عرصه هاي اجرایي و صنعتي زیادي از تجربة دیگر كشورها آموخت و ش

در این راستا ما تصمیم گرفتیم در ابتدا به تجربة جمهوري چك نظر كنیم زیرا . كشور نیز به كار بست

  .این كشور یکي از موفق ترین سوابق را در خصوصي سازي دارد

 شاخصه هاي اصلي روند خصوصي سازي در جمهوري چک

 .ت جمهوري چك با سرعت زیادي به خصوصي سازي شركت هاي دولتي پرداختدول: سرعت -8

درصد از منابع در جمهوري چك دولتي بودند و  91پیش از آغاز روند خصوصي سازي، : وسعت -6

 .حقوق مالکیت خصوصي وجود نداشت

به روند  واسالو كالوس اقتصاددان و سیاستمدار چك كه به مقام نخست وزیري رسید، كامالً: تعهد -۱

كالوس به شدت . اقتصاد بازار آزاد متعهد بود و براي این موضوع تالش ها و مبارزات زیادي كرد

 .مخالف تركیب بازار كنترل شده دولتي و بازار آزاد بود

بیشتر اقتصاددان ها و سیاستمداران جمهوري چك بر سر اصول   :وجود اجماع در سطح نخبگان -4

رفع كنترل و برنامه ریزي از سوي دولت : این اصول عبارت بود از. اشتندتحول اقتصادي اتفاق نظر د

تجارت خارجي و تعیین نرخ ارز، خصوصي  ،مركزي، اجراي سیاست هاي غیر كنترلي در قیمت گذاري

 .سیاست هاي مالي و پولي سختگیرانه براي جلوگیري از بروز ابرتورم  سازي، اعمال

مورد  يخصوصي سازي را به عنوان یك استراتژ،جمهوري چك  مقام هاي: سرمایه گذاري خارجي -2

سرمایه گذاران بزرگ . استفاده قرار دادند تا در راستاي احیاء اقتصادي سرمایه خارجي جذب شود
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خارجي با خریدن برخي از بزرگترین شركت هاي دولتي به اقتصاد جمهوري چك كمك شایاني 

ت خودروسازي اشکودا به شركت فولکس واگن در سال در این زمینه مي توان به فروش شرك. كردند

     .اشاره كرد 8996و فروش شركت تاباك كوتنا هورا به شركت فیلیپ موریس در سال  8998

در پي گسترش خصوصي سازي، گروه ها و باندهاي وابسته به حزب : ریشه كن كردن فساد -2

خصوصي سازي و جلوگیري از قبضه  این امر براي تقویت روند. كمونیست به حاشیه كشیده شدند

هر چند كه هنوز مواردي از فساد و تمركز قدرت در . شدن قدرت در دستان گروهي فاسد بود

جمهوري چك وجود دارد ولي دولت تالش هاي زیادي را براي رسیدگي به پرونده هاي بزرگ فساد 

 .رت داشته استانجام داده و فعالیت هاي گسترده اي هم در جهت جلوگیري از تمركز قد

 :میالدي 49ي خصوصي سازي در دهه نجدول زما

. امکان اصالحات عمیق اقتصادي و تغییرات سیاسي فراهم شد ،و در پي انقالب مخملي 8919در سال 

در . در آن زمان كشور چك هنوز جزئي از چکسلواكي بود و بخش خصوصي بسیار كوچکي داشت

ار آن كشور در بخش خصوصي فعالیت داشت و سهم این درصد نیروي ك 8واقع تنها كمي بیشتر از 

بازارهاي بسته، كیفیت پائین كاال، تمركز بر صنایع . درصد بود 6بخش از تولید ناخالص داخلي تنها 

اما در دهة نود میالدي و پس از سالها . سنگین و نظامي و بیکاري از وجوه مشخصة این كشور بود

چك فرصت یافت تا اقتصاد كنترل شده و هرمي را به اقتصاد سلطة كمونیست، جمهوري تازه تاسیس 

مردم چك هم این فرصت را مغتنم شمردند و این روند به گونه اي پیش رفت كه در . بازار بدل كند

درصد از تولید ناخالص داخلي جمهوري چك را تشکیل داد؛ یعني  ۹4بخش خصوصي  8992سال 

    .شان داددرصد رشد ن ۹6تنها ظرف هشت سال این بخش 

اقدامات اولیه را براي خصوصي سازي آغاز كرد و ظرف یك سال  8990جمهوري چك در سال  

گذاري و تجارت را به اجرا  سیاست هاي اقتصاد بازار آزاد از جمله رفع كنترل ها در قیمت،دولت 

 ،ته شداقدامات موسوم به شوك درماني كه از سوي صندوق بین المللي پول به اجرا گذاش. گذاشت

درصد از كنترل قیمت ها، حركت به سوي تراز پرداخت هاي مثبت،  92شامل مواردي همچون برداشتن 

البته اولین . ایجاد ثبات در نرخ ارز، صادرات به بازارهاي اروپاي غربي و كاهش بدهي خارجي بود
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در این دوره . ها بودپیامد تحقق اقتصاد بازار آزاد، افزایش قیمت ها با سرعتي بیشتري از افزایش آمد

اقتصاد جمهوري چك افت نشان داد و به اصطالح وارد ركود تحولي شد كه در واقع ركود ناشي از 

وضعیت اقتصادي جمهوري چك بهبود  8996اما در نیمه دوم سال . كاهش تقاضا و عدم ثبات بازار بود

 .یافت

مالیات بر فروش و ارزش افزوده اصالحات مالیاتي را به اجرا گذاشت و  ،دولت چك 899۱در سال  

براي قدرت بخشیدن به محیط اقتصادي و افزایش سود . یت بر گردش مالي كردکرا جایگزین مال

دولت چك قوانین  ،در همین حال. سرمایه گذاري، درآمدها و مخارج دولت هم به شدت كنترل شد

دولت پراگ . ي غربي داشتجدیدي را به اجرا گذاشت كه هماهنگي بیشتري با استاندارهاي كشورها

ساختارهاي اداري را بهبود بخشید تا براي سرمایه گذاري مساعدتر باشد؛ این تالش ها شامل 

در ضمن دولت تالش كرد تا عالوه بر آمریکا و . اصالحات بنیادي در بخش بانکي جمهوري چك بود

ري چك بیش از حد ل خود را با كشورهاي غیرغربي هم افزایش دهد تا جمهوماروپاي غربي تعا

 .وابسته به یك بازار خاص نباشد

در ماه مارس . ة كشور نزد سرمایه گذاران خارجي موثر بودهتالش هاي دولت چك براي بهبود وج 

جمهوري چك اولین كشور اروپاي شرقي بود كه پس از فروپاشي نظام كمونیسم توانست در  899۱

تا  8994از سال . مودي رتبة متوسط كسب كند از سوي شركت اعتبار سنجي ،زمینة سرمایه گذاري

، سیاست هاي دولت به دوره اي از شکوفایي اقتصادي انجامید كه با رشد باال، نرخ با ثبات تورم 8992

همچنان كه پیشتر نیز عنوان شد، در پایان این دوره بخش خصوصي به . و كاهش نرخ بیکاري همراه بود

   .تولید ناخالص داخلي را از آن خود كرد درصد از حجم ۹4قدري توسعه یافت كه 

 روش هاي خصوصي سازي 

رویکرد اول استرداد اموال به . دولت چك رویکرد سه گانه اي را براي خصوصي سازي پي گرفت

. مصادره شده بود 8941این اموال در پي دولتي شدن شركت ها و صنایع در سال . صاحبانشان بود

در ضمن پس از خصوصي شدن . ي به صاحبان قبلي بازگردانده شدهزار مجتمع مسکون ۹0براي مثال 

 .شركت ها و كارخانه هاي صنعتي، سهمي هم به صاحبان قبلي آن شركت ها و كارخانه ها تعلق گرفت
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این نوع خصوصي سازي بیشتر شامل فروش . رویکرد دوم خصوصي سازي در مقیاس كوچك بود 

كوچك بود كه دولت در مزایده ها در اختیار شهروندان  مغازه ها، رستوران ها و دیگر تجارت هاي

 .پایان یافت 899۱مزایدة واحدهاي كوچك در سال . قرار مي داد

، این رویکر در سه مرحله 8998با آغاز سال . رویکرد سوم خصوصي سازي در مقیاس بزرگ بود 

خصوصي سازي آن  مدیریت یك شركت باید طرح پیشنهادي براي نحوة ،در مرحله اول. اجرایي شد

در . شركت را ارائه مي كرد و جزئیات عملیاتي و مالي مربوط به خصوصي سازي را توضیح مي داد

بیشتر موارد ارزش خالص كارخانه هاي دولتي محاسبه مي شد و در قالب نوعي از اوراق قرضه به 

ود را در قالب اوراق درصد از سرمایه خ 28،4این كارخانه ها به طور متوسط . مردم واگذار مي گردید

با اجرایي شدن این طرح، شهروندان عادي توانستند با قیمتي مناسب اوراق قرضه . قرضه واگذار كردند

در همین حال مردم مي . خریداري كنند و سهمي در شركت ها و كارخانه هاي دولتي داشته باشند

كه این امر تعداد زیادي سرمایه  از اوراق قرضه خود براي سرمایه گذاري هم استفاده كنند  توانستند

گفت كه این برنامه، انتقال سهام شركت ها به  در جمع بندي كلي مي توان. اد كردسهامدار ایج -گذار

ناگفته نماند كه متاسفانه این بخش از خصوصي سازي در جمهور چك فاقد . مردم عادي را تسهیل كرد

به همین علت تخلفاتي رخ داد و بسیاري . دزیرساخت هاي حقوقي و مکانیزم هاي تشویقي الزم بو

در ضمن روند خصوصي سازي بانك . قرباني كالهبرداري شدند و اوراق قرضه خود را از دست دادند

هاي بزرگ هم با تاخیر روبرو شد و این بانك ها به ارائه وام هاي بد به شركت هاي بزرگ و ناكارآمد 

 .دولتي ادامه دادند

. ریت خصوصي در جمهوري چك در تمامي موارد موفقیت آمیز نبوده استشایان ذكر است كه مدی 

مثالً اسکودا پلزن كه یك كارخانه مهندسي بود پس از خصوصي شدن به علت ضعف مدیریتي 

اما به رغم این مشکالت، تجربة . هم سرنوشتي مشابه داشت. د.كا.صنایع تولیدي س. ورشکسته شد

تا سال . ترین نمونه ها در سراسر جهان بوده است وفقخصوصي سازي در جمهوري چك یکي از م

 ۱0درصد شركت ها خصوصي شدند و اكنون با بهبود چشمگیر وضع معیشتي مردم،  10بیش از  8991

درصد جمعیت جمهوري چك صاحب سهام شده اند كه در مقایسه با دیگر كشورها یکي از باالترین 

 .نرخ هاي سرانه سهام دار محسوب مي شود
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  عه برنامه ها براي موفقیت کوچک سازيتوس 

ها كوچك  متاسفانه برخي سازمان. وجود برنامه اي تفصیلي و مفید براي كوچك سازي ضروري است

نویسندگان معتقدند كوچك سازي به . سازي سازمان را بدون توجه به پیامدهاي آن انجام مي دهند

 :دالیل زیر در برخي شركتها عملکرد مطلوبي ندارند

 .را مدنظر قرار نمي دهند  هاي كوچك سازي، مشکالت منابع انساني ها در اعمال سیاست مانساز .8

بیش از اندازه از مشاوان خارجي و اشخاص ثالث استفاده مي كنند و كمتر به آموزش ،ها  سازمان .6

 . مجدد افراد توجه دارند

فرصت اندك و تجربه  مي شود بار اضافي به نیروهاي صف و ستاد كه  هنگامي كه سازماني كوچك .۱

 . كمي براي انجام كار دارند منتقل مي شود

ي یاطي گذشته قادر به پاسخگوها سخت تر مي شود كه شبکه هاي ارتبسازمان هنگامي وضعیت  .4

 . بین سطوح مختلف سازمان ارتباط مناسبي برقرار نشود نباشد و عمالً

ن هیچ برنامه اي وجود ندارد كه كوچك سازي منجر به بهره وري و كیفیت نمي شود، چو غالباً .2

 . بگوید چگونه باید با نیروي كاهش یافته كار انجام گیرد

كوچك سازي امنیت شغلي را از بین مي برد، در چنین شرایطي وفاداري افراد به سازمان كاهش  .2

 . ه سازمان دیگر منتقل مي شوندباز یك سازمان  ماًئاغلب براي كسب درآمدهاي بیشتر دایافته، 

دمن و دیگران بر امنیت شغلي كاهش یافته ناشي از سازماندهي مجدد و سطح پائین تعهد توجه فل

دارند و از طرف دیگر مابرت و چمنر موضوع توسعه یك برنامه تفصیلي خوب براي آموزش مجدد 

اهد نیازي به استخدام مجدد نخو ،آنان معتقدند با انجام دادن این كار. كاركنان مازاد را بررسي كردند

روش دیگر . به عبارت دیگر، استخدام مشاوران یا استخدام مجدد كاركنان ضروري نخواهد بود. بود

موفقیت در برنامه هاي كوچك سازي حفظ هزینه هاي مربوط به برنامه هاي حمایتي در سطح پائین 

اي اختیاري در برنامه هسازمان باید برنامه هاي اجباري ترك خدمت را به جاي  ،با انجام این كار. است

 .پیش گیرد

كه برنامه هاي اختیاري اجرا مي شود این برنامه اغلب به وسیله افرادي استفاده مي شود كه از  هنگامي

كاركنان  مشکل دیگر این برنامه هاي این است كه معموالً. بیشترین برنامه هاي حمایتي برخوردارند

اغلب . مشاغل كلیدي سازمان مي شوندكنند و موجب بال تصدي شدن  كلیدي سازمان را ترك مي
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با داشتن . تر نسبت به زمان پیش بیني شده نیاز دارد برنامه هاي كوچك سازي به مدت زمان طوالني

ن یك زمانبندي دقیق براي كوچك سازي، مدیریت قادر به كاهش سطوح اضطراب و نگراني كاركنا

 (.6002بل و آلبو،)مازاد مي شود

ل افزایش هزینه هاي كیفیت ناشي از دوباره كاري، مشین آالت اسقاطي و هزینه هاي پنهان از قبی

سائل مكار فزاینده انباشته شده یکي از همچنین اضافه كار پرداختي به كاركنان كه به واسطه حجم 

با استفاده از جدول زمانبندي موثر و ایجاد ارتباط صادقانه با كاركنان  . همراه با كوچك سازي است

هاي كوچك سازي این  دیدگاه هاي نهائي براي موثر كردن تالش . این مسائل فائق آمد مي توان بر

بدون استقرار نظام نظارتي در سازمان براي پیگیري فهرست . است كه بتوان هزینه ها را كارا نمود

واهند هاي كوچك سازي بي ثمر خ حقوق، اضافه كار و سایر هزینه هاي ناشي از آن، كلیه تالش

 (.6002ن و دیگران، فلدم)شد

 :كند تا فعالیت كوچك سازي در مسیر صحیح قرار گیرد عبارتند از دیدگاه هائي كه كمك مي

به این ترتیب سازمان داراي : توسعه یك برنامه تفصیلي براي آموزش كاركنان مازاد در سازمان .8

صورت  در غیر این. ردنگه مي دا جلوبه  نیروهاي آموزش دیده اي خواهد بود كه سازمان را پویا و رو

باید از مشاوران خارجي و سایر افراد خارج از سازمان استفاده كرد كه این امر هزینه ها را باال   

 .خواهد برد

سازمان را  ،توسعه برنامه هاي اختیاري كه به كاركنان اجازه مي دهد به صورت دلخواه با مزایاي باال .6

 . و سازمان را از نیروهاي زبده تهي مي كند شدهكلیدي مي تواند منجر به خروج كاركنان  ،ترك كنند

سازمان . برنامه اي براي نظارت بر هزینه هاي سازمان در كوچك سازي باید مورد اجرا گذاشته شود .۱

. هاي نظارتي هزینه هستند كه براي ارزیابي برنامه كوچك سازي مناسب است ها نیازمند استقرار نظام

نمي تواند مزایاي برنامه  سازي به دقت برآورد نشود، سازمان دقیقاً كه هزینه هاي كوچك در صورتي

 . كوچك سازي را برآورد كند

 :در این ارزیابي به موارد زیر باید توجه شود. نکته دیگر در ارزیابي نیازهاي كاركنان است

زمان، سا آنها باید كاركنان جدا شده از. مدیران باید در برنامه كوچك سازي جامع نگر باشند (الف

این نگرش به . و تشکیالت شغلي را مدنظر قرار دهند  ت برجاي ماندهاكاركنان باقي مانده، تجهیز

 .درنظر گیردسازمان كمك مي كند تا تمامي جوانب را 
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جریان كوچك  كاریابي و اخذ مشاوره از كارشناسان خارج از سازمان براي تمامي كاركناني كه در (ب

 .سازي اخراج شده اند

مدیران باید به منظور نظارت و اداره كاركنان مازاد و همچنین كاركناني كه از سازمان خارج شده  (ج

این آموزش باید به مدیراني داده شود كه مسئول برنامه كوچك سازي بوده و برنامه . اند، آموزش ببینند

 .نیروي انساني را اعمال مي كنند تعدیل

كاركنان باید بدانند كه در سازمان چه اتفاقي در حال . ت استبا اهمی یارخود ارزیابي مدیران بس (د

كینسکي معتقد است كاركناني كه در جریان برنامه كامل كوچك سازي هستند . رخ دادن است

سازوكارهاي انطباقي را در خود ایجاد مي كنند كه منجر به كاهش فشار رواني آنها مي 

 (.6002تامبونان،)شود
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