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  مشخصات طرح پژوهشی

   :تحقیقنوان ع - 1

  واگذار شدهارزیابی عملکرد شرکتهاي 

  

   :کارفرما - 2

  سازيسازمان خصوصی

  

   :تحقیق موضوع - 3

سهام  %50بیش از  1394سال تا  ابتداي دولت یازدهمکه از شرکت  18تعداد ز ارزیابی عملکرد عبارت است ا

. این تحقیق 1اندر شده و یا واگذاري سهام کنترلی داشتهاتی واگذلسازي به بخش غیردوآنها توسط سازمان خصوصی

قایسه م هاي عملکرديشاخصر اساس ، بمذکوري شرکتهادوران پس از واگذاري با را سال قبل از واگذاري  سهدوران 

   پردازد.مینتایج حاصله نموده و سپس به تحلیل 

اصل انتقال در قالب طرح توزیع سهام عدالت و رد دیون دولت (واگذار شده  سهام حاضر الزم به ذکر است تحقیق

  شود.و همچنین بنگاههاي واگذار شده به صورت اموال و دارائیها را شامل نمی )سهام

  

  : تحقیقنوع  - 4

  کاربردي

  

   :(شامل طرح مسئله، ضرورت و اهمیت آن) بیان مسئله - 5

تدوین و طراحی، سازي و دستیابی به اهداف عالیه آن، خصوصی سیاستتضمین کننده موفقیت بدون تردید 

ن نقاط مثبت گیري از این سیستم بتوااست تا با بهره عملکرد اجراي یک سیستم هدفمند و کامل نظارتی و ارزیابی

شرکتهاي عملکرد ارزیابی طرح اجراي  را به حداقل رساند.آن ها و نکات منفی را تقویت و عارضهبرنامه اجراي این 

دالیل موفقیت و  گیردقرار  مورد سنجش سازيمیزان نیل به اهداف واقعی خصوصی اوالًشود تا واگذار شده موجب می

در  را الزم کاربردي پیشنهاداتتوان بو در نتیجه از این طریق شود یین تب یابی به این اهدافو عدم موفقیت دست

با توجه به تصورات و  ثانیاً وارائه نمود؛  سازيبه منظور بهبود فرآیند اجرایی خصوصیهاي خرد و کالن اقتصادي حوزه

                                                   
از سازمان آنها به واسطه خرید سهام  سهام کنترلی عبارت از حداقل میزان سهامی است که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد. شرکتهایی که خریداران.  ١

  . باشنداند، نیز مشمول این ارزیابی قرار میسازي، با احتساب موجودي سهام قبلی در اختیار خود، به سهامدار کنترلی تبدیل شدهخصوصی
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هاي اقتصادي از شاخصسازي بر برخی در خصوص آثار اجراي برنامه خصوصی متناقضو بعضاً  غیر کارشناسینظریات 

و همچنین بکار بردن اصطالحاتی   سطح اشتغال شرکتهاي واگذار شدهوري و از جمله سودآوري، بهرهمهم و اجتماعی 

، سازياز قبیل ویران شدن شرکتها، بیکار شدن کارگران و ... و منسوب نمودن این اتفاقات به نتایج حاصل از خصوصی

ارزیابی صحت و جهت معیار علمی بتوان به یک باعث خواهد شد تا  هاي واگذار شدهشرکتارزیابی عملکرد  طرحاجراي 

بر این اساس اجراي مک نمود. ک در این خصوص تنویر افکار عمومیسقم این نظریات دست یافت و در نتیجه به 

   .  هامات باشدتواند راه حل مناسبی براي پاسخگویی به این اببرنامه ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده می

شرکتهاي اقدام به ارزیابی عملکرد  نوبت چندیندر سازي تاکنون سازمان خصوصی، با عنایت به موارد مذکور

شرکت  33و   28عملکرد به ترتیب  1388و  1387 هاينموده است. در سالهاي غیر دولتی واگذار شده به بخش

  . قرار گرفتمورد ارزیابی شاخص  91معیار و  8واگذار شده از منظر 

شرکت  38 عملکرد خصوصصورت پذیرفت. در این معیارهاي کمی استفاده از بر  يتأکید بیشتر، 1389سال  در

  . وري و اشتغالزایی مورد بررسی قرار گرفتواگذار شده بر اساس سه معیار مالی، بهره

و با هدف سپاري طریق بروناز  ، ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده در قالب یک طرح پژوهشی1390در سال 

. مدل جدید مشتمل بر گرفتارائه مدل و الگوي جدید براي ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده در دستور کار قرار 

  گردید.  ئیتولیدي و خدماتی اجرا شرکت 10براي ارزیابی عملکرد  ؛ وبوده است شاخص 17معیار و  5

این امر منجر به تهیه و . گرفت انجامها و معیارهاي ارزیابی عملکرد ، تعدیالتی در زمینه شاخص1391در سال 

این  گردید.در قالب یک مدل جدید ارزیابی عملکرد کمی و قابل اتکا  شاخص 42معیار و  4مدلی مشتمل بر تدوین 

قرار  شرکت مورد استفاده 10براي ارزیابی عملکرد با همان کیفیت تدوین شده در سال قبل،  1392مدل در سال 

   گرفت.

دیدي براي ارزیابی عملکرد جو مدل  صورت پذیرفتهاي قبل تعدیالتی در مدل سالمجدداً  1393 در سال

اشتغال و منابع "، "ورياقتصادي و بهره"، "مالی و بورس" معیار 4این مدل با . شرکتهاي واگذار شده ارائه گردید

اجرایی  واگذار شده شرکت 60تعداد ارزیابی عملکرد  شاخص براي 26و  "مدیریت فرآیند و نوآوري"و  "انسانی

با عنایت به اینکه در تجزیه و تحلیل شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی، ضرورت دارد که محیط عمومی  د.یگرد

اقتصاد کشور که بنگاه هاي اقتصادي بطور اعم و شرکتهاي واگذار شده بطور اخص در آن محیط فعالیت می کنند، 

بررسی قرار گیرد، لذا در این سال با استناد به چند شاخص مهم و مطرح کالن اقتصادي وضعیت عمومی نیز مورد 

گردید و متعاقباً پس از بررسی وضعیت اقتصادي کشور، به تجزیه و تحلیل شاخصهاي  تشریحاقتصاد کشور نیز 

  . محاسبه شده شرکتها پرداخته شد

تدوین  شاخص 23و  معیار 4بر اساس  مورد نظر مدل، 1393ال با انجام تغییراتی در مدل س، 1394در سال 

بنا به درجه اهمیت آنها امتیازات  بوده وشاخص کیفی  3شاخص کمی و  20 ،د بررسیرموشاخص  23که از  ؛گردید
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به  امتیاز آن 370امتیاز بوده است؛ که  1000امتیازات در نظر گرفته شده جمعاً  در نظر گرفته شد. براي آنهامختلفی 

و  "اشتغال و منابع انسانی"امتیاز به معیار  250، "ورياقتصادي و بهره"امتیاز به معیار  300، "مالی و بورس"معیار 

شرکت بکار  22رتبه بندي براي نهایتاً مدل مذکور  .یافتتخصیص  "مدیریت فرآیند و نوآوري"امتیاز به معیار  80

  .گرفته شد

با دو مرکز علمی و دستور کار این سازمان قرار گرفت و سپاري در یق برونموضوع مجدداً از طر، 1395در سال 

 27معیار و  7قرارداد منعقد گردید. مدل تدوین شده در سال مذکور مشتمل بر جهت تدوین و اجراي مدل پژوهشی 

راستا عملکرد  استفاده شد. در این هاهاي جدیدي براي امتیازدهی به شاخصبود و در آن از روشزیرمعیار (شاخص) 

شرکت  94سه سال قبل با سه سال پس از واگذاري و همچنین عملکرد سه سال قبل با همه سالهاي پس از واگذاري 

  مقایسه گردید.استانهاي مختلف کشور، روش واگذاري و اندازه شرکت  ،مدلهاي شاخص به تفکیکواگذار شده 

شرکتهاي واگذار شده در هر صنعت وضعیت و مجدداً مدل مورد نظر متناسب با صنایع مختلف تعدیل  همچنین

مقایسه تطبیقی شرکتهاي واگذار شده در هر صنعت با  نسبت بهمورد بررسی قرار گرفت و ، بر اساس مدل تعدیل شده

به منظور بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل ولتی و خصوصی فعال در همان صنعت اقدام گردید. نهایتاً شرکتهاي شاهد د

انجام شرکت منتخب و  5حضوري به  مراجعه ضمنها، رامون نتایج موفق و ناموفق حاصل از واگذاریمناسب پی

میدانی با مدیران و کارکنان آنها، وضعیت قبل، حین و پس از واگذاري آنها مورد بررسی قرار هاي عمیق مصاحبه

 گرفت. 

در عملکرد شرکتهاي واگذار شده ارزیابی سپاري، از طریق بروندر نظر دارد  نیز 1396در سال  این سازمان حال 

  .عملیاتی سازد RFPدر قالب مشخصات این مجدداً را فوق  3چارچوب موضوع تحقیق به شرح بند 

  

  تحقیق:  انتظارات -6

  در سطح خرد ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده -1-6

     صنعت ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده در سطح -2-6

  تحلیل علل تغییر عملکرد شرکتهاي واگذار شده -3-6

هاي مشابه و شاخصدر صنعت شرکتهاي دولتی و خصوصی برخی از با  واگذار شدهعملکرد شرکتهاي  مقایسه -4-6

  مهم هر صنعت

  

  :مراحل انجام تحقیق - 7

یک مدل خاص ارزیابی هاي واگذار شده، در سطح خرد بر اساس ارزیابی عملکرد کلیه شرکت - 1مرحله 

  عملکرد



- 5 - 
 

عالوه بر بررسی و شناخت اجمالی شرکتهاي واگذار شده و  در این مرحله از کار، انتظار بر آن است که محقق

عملکرد  ،امتیازات مربوطه)ها و ها، زیرشاخصشاخص(مشتمل بر  مورد نظربا استفاده از مدل صنایع مربوطه، 

قرار و سنجش مورد ارزیابی و در چارچوب ذیل  را در سطح خرد 1)1ره (واگذار شده به شرح پیوست شما هايشرکت

  :دهد

و  براي سه سال قبل ،هر شاخصها و همچنین به تفکیک کل امتیازات شاخصعملکرد شرکتها بر اساس  - الف

  .همه سالهاي پس از واگذاري

متیازات ها و ااز منظر شاخصسالهاي پس از واگذاري و همه عملکرد شرکتهاي واگذار شده در سه سال قبل  - ب

 مربوطه به تفکیک استانهاي مختلف کشور؛

متیازات ها و اسالهاي پس از واگذاري از منظر شاخصو همه عملکرد شرکتهاي واگذار شده در سه سال قبل  - ج

 مربوطه به تفکیک روش واگذاري؛

مه هو همچنین سه سال قبل و سه سال پس از واگذاري عملکرد شرکتهاي واگذار شده در سه سال قبل و  - د

گر مد نظر ها و امتیازات مربوطه به تفکیک اندازه شرکت و یا هر شیوه دیسالهاي پس از واگذاري از منظر شاخص

 مجري.

گذاري و وري، اشتغال، سرمایههاي بهرهبر سنجش شاخصپیشنهادي محقق مدل تمرکز اصلی ضروري است نکته: 

 با پیشنهاد مجري و تأیید و همچنین نحوه امتیاز دهی به شاخصهاي مدل شاخصهاي مهم سایراضافه کردن باشد؛ صادرات 

  .صورت خواهد پذیرفتسازمان 

   به تفکیک صنعتارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده  - 2مرحله 

وري ضرذا لوت باشد؛ تواند متفاي ارزیابی عملکرد در صنایع مختلف میهامعیارها و شاخصبا عنایت به اینکه 

ولیه اصالح مدل ا بندي نموده و سپس با تعدیل وشرکتهاي مورد نظر را بر اساس صنایع مختلف طبقهاست محقق 

  .یدنمااقدام متناسب با هر صنعت، نسبت به ارزیابی عملکرد شرکتهاي موجود در هرصنعت با مدل تعدیل شده 

زمان بر اساس پیشنهاد محقق و تأیید ساهر صنعت  برايامتیازات مربوط به مدل مورد نظر و ها شاخصنکته: معیارها و 

  .خواهد بود

سه عملکرد شرکتهاي واگذار شده با شرکتهاي دولتی و خصوصی موجود در آن صنعت که یمقا - 3مرحله 

  اندسازي را طی نکردهفرآیند خصوصی

تورم، فضاي کسب و کار، رشد  مهم از جمله تحریم، بیرونیبا عنایت به تأثیر غیر قابل انکار برخی از متغیرهاي 

سازي اثر خالص جمعیت، رکود و رونق و ... بر عملکرد شرکتها، ضروري است به منظور خارج نمودن این اثرات و شفاف

تعدادي از شرکتهاي با  سازي بر عملکرد شرکتهاي واگذار شده، عملکرد برخی از این شرکتهااجراي برنامه خصوصی

                                                   
  ، در صورت نیاز تکمیل خواهد شد.)1فهرست شرکتهاي پیوست شماره (.  ١
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(اسامی این بنگاهها با  اندسازي را طی نکردهصنعت فعال هستند و فرآیند خصوصی دولتی و خصوصی که در همان

بنا به پیشنهاد  مقایسهاین  .گرددطی دوره زمانی مشابه مقایسه  پیشنهاد محقق و موافقت سازمان مشخص می گردد)،

سایر معیارها و عت و یا تعریف شده براي هر صنهاي معیارها و شاخصتواند بر اساس سازمان می موافقتمجري و 

، معناداري تفاوتهاي عملکردي هاي آماريیست با استفاده از روشباهمچنین می انجام پذیرد. هاي مناسبشاخص

  مابین، بصورت زیر مورد سنجش و آزمون قرار گیرد:فی

که در همان تفاوت عملکرد شرکتهاي واگذار شده (شرکتهاي منتخب) با عملکرد برخی از شرکتهاي دولتی  - الف

  اند.سازي را طی نکردهصنعت فعال هستند و فرآیند خصوصی

برخی از شرکتهاي خصوصی که در همان عملکرد با  (شرکتهاي منتخب) تفاوت عملکرد شرکتهاي واگذار شده - ب

  اند.سازي را طی نکردهصنعت فعال هستند و فرآیند خصوصی

  

  :تحلیل نتایج تحقیق - 4مرحله 

  بایست اقدامات زیر صورت پذیرد: در این مرحله می

با توجه به نتایج حاصل از اجراي مدل مورد نظر براي شرکتهاي واگذار شده و همچنین نتایج حاصله از  - الف

، و مقایسه عملکرد شرکتهاي واگذار شده با شرکتهاي شاهد دولتی و خصوصی ربط در صنعت مربوطهاجراي مدل ذي

و ها شاخصدر سالهاي قبل و پس از واگذاري از منظر کلیه  ي واگذار شدهرکتهاشتحلیل شرایط و وضعیت  نسبت به

   .گردداقدام  مجموع امتیازات

  .شودها تببین علل و عوامل موفقیت و عدم موفقیت در واگذاري - ب

  

   :تحقیق انجام حداکثر زمان -8

  ماه 5

  

   :تحقیقانجام  هزینه -9

  ریال میلیون 500اعتبار کل این تحقیق عبارت است از 

  

  : تحقیق نامهطرحچارچوب  -10

هاي پژوهشی مورد نظر این سازمان، موجود نامهنامه پژوهشی خود را در قالب فرمت طرحضروري است متقاضی، طرح

  ، تهیه و ارسال نماید. "هاي پژوهشینامهفرم طرح"، بخش "طرحهاي پژوهشی سازمان"در منوي 

 

  : تحقیق نامهطرحارسال هلت م -11
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  باشد. می 1396 /25/12تا تاریخ  پژوهشی نامهطرحارسال حداکثر زمان 

  

  :تحقیق نامهطرحنحوه ارسال  -12

ایمیل این سازمان به نشانی آدرس جهت بررسی و اعالم نظر به هاي پژوهشی خود را نامهطرح بایستمیمتقاضیان 

research@ipo.ir  ارسال نمایند.  

  

  : تماس با سازمان -13

  .دینژاد، تماس حاصل فرمای)، آقاي اسالمی2624(داخلی   88089901 - 19هت کسب اطالعات بیشتر، با شماره تلفن ج

  


