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چکیده
خصوصيسازی يک روش برای ارتقا کارايي و بهرهوری بنگاههای اقتصادی کشور مبتني بر ايجاد محیط
رقابتي ،محو انحصاری دولتي و ايجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادیها اجتماعي و سیاسي
است .خصوصيسازی در شرايطي بیشترين تاثیر را دارد که بخشي از يک برنامه وسیعتر اصالح
اقتصادی و توسعه بخش خصوصي باشد .مزايای خصوصي سازی وقتي تامین ميشود که دولت ايجاد
محیط رقابتي را تضمین کند؛ رويههای مناسب برای کاهش هزينه ،افزايش کیفیت و حمايت از
بنگاههای کوچک و متوسط و بازسازی بنگاههای دولتي را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش
بيعدالتي و فساد تنظیم نمايد .بايد در نظر داشت که خصوصي کردن شرکتهای دولتي به خودی خود
يک هدف تلقي نميگردد بلکه ابزاری در جهت تحقق ساير اهداف اقتصادی است .مطلق نمودن
سیاست واگذاری شرکتهای دولتي به بخش خصوصي به عنوان راه نجات کشورهای در حال توسعه
گريز از تنگناهای موجود اين کشورها تلقي ميگردد .موانع خصوصيسازی در هر کشور با توجه به
ساختارهای اقتصادی -سیاسي و فرهنگي و حتي در دورههای مختلف زماني متفاوت ميباشد .اما
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ميتوان به مواردی مشترک از جمله عدم کفايت سرمايه در بخش خصوصي ،عدم آمادگي مديريت در
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کلید واژهها
خصوصيسازی ،چالشهای خصوصيسازی ،بانک ،بیمه،اصل  44قانون اساسي ،رشد اقتصادی
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در کشور ما با اجراي سياستهاي کلي اصل  44قاون اساسي بر مبناي خصوصيسازي و
کاهش تصديگري دولت در بخشهاي مختلف اقتصادي زمينه را براي گسترش روز افزون
بخش خصوصي در سالهاي اخير فراهم نموده است .بررسي تجربه مدیریتي موفق یا ناموفق
بخش خصوصي هریک از صنایع و بخشهاي اقتصادي ميتواند توجيهي براي واگذاري یا عدم
واگذاري بانکها و بيمهها به بخش خصوصي باشد .از آنجا صنعت بانکداري یکي از مهمترین
بخش هاي هر اقتصادي به شمار مي رود ،بانکها به عنوان واسطه منابع پولي در کنار بورس و
بيمه از ارکان اصلي بازارهاي مالي محسوب ميشوند .به دليل فقدان توسعه الزم بازار سرمایه
در ایران ،این بخش از اهميت بيشتري برخوردار است ،چرا که در عمل بانکها عهده دار تامين
مالي بلند مدت هستنداز طرفي در فرآیند آزادسازي بازارهاي مالي و پيوند با بازارهاي جهاني،
کاهش هزینه ارائه خدمات بانکي از اهميت زیادي برخوردار است و در این ميان ارتقاء بهرهوري
و کارایي پيش شرط حصول به چنين هدفي محسوب ميشود .از دیگر مباحثي که در ارتباط
با عملکرد صنعت مطرح گردیده وارد کردن رقابت به بازار بيمه و خصوصي سازي فعاليتهاي
بيمهاي است .بيمه با تضمين امنيت سرمایههاي ملي ،کمک در تشکيل بازار سرمایه ،تأمين
آسایش خاطر تمام افراد جامعه توسط بيمه عمر ،تأثيرگذاري بر تجارت خارجي و ایجاد
اطمينان براي سرمایهگذاريهاي ملي به عنوان یک تسهيل کننده در امر توسعه عمل مينماید.
بنابراین مالحظه مي گردد که بيمه یک نياز براي تمام بخش هاي اقتصادي یک جامعه ميباشد
و دستاندرکاران امور بيمه با تالش و کوشش مداوم بایستي این نياز را برآورده نمایند .از همين
رو در این پژوهش سعي خواهد شد تا با معرفي خصوصي سازي ،موانع و راهکارهاي پيش رو در
برابر خصوصسي سازي بانکها و بيمه ها مورد مطالعه قرار گيرد.
الف -تاریخچه خصوصی سازی درایران

شروع برنامههاي خصوصيسازي در ایران به دوران سازندگي بر ميگردد .پس از انقالب (که
منجر به دولتي شدن بخش عظيمي از اقتصاد ایران شد) به تدریج اندازه دولت بزرگتر شد .در
دوران سازندگي و با اجراي سياستهاي تعدیل اقتصادي و پياده سازي الگوي خصوصي سازي
براي برون رفت از بحرانها و دستيابي به رشد اقتصادي مناسب نخستين گامها در جهت کاسته
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شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد .براي یک خصوصي سازي موفق حداقل نباید
توان و کارآیي بخش خصوصي از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غير این صورت هدف اصلي از
خصوصيسازي که همان افزایش کارآیي است ،محقق نميشود .خصوصيسازي ،تحت عنوان
«سياست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکالت به وجود آمده از آغازین
روزهاي اجراي آن به فراموشي سپرده شد تا جایي که چاره اي جز تغيير و تبيين اصل 44
نبود .بر این اساس در سال  22با تشکيل کميتههاي کارشناسي ،بحثها پيرامون اصل  44آغاز
شد و سرانجام پس از  9سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال  ۲2به صحن علني مجمع
تشخيص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستين مصوبات آن ابالغ شد.
ب -اهداف خصوصی سازی
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هدف اساسي خصوصيسازي افزایش کارایي است که از طریق تجاري ساختن اهداف
بنگاههاي دولتي حاصل ميگردد ،چرا که نقطه ضعف اصلي این بنگاهها این است که نيروي
محرکه براي راندن بنگاههاي دولتي به سمت سودآوري و کارآیي بيشتر وجود نداشته است.
خصوصي سازي براي تغيير این وضعيت و هدایت بنگاههاي دولتي به سمت مصرفکننده
پيشنهاد شده است.
معيار اصلي در خصوصيسازي کشورهاي غرب این بوده است که آیا خصوصيسازي باعث
افزایش کارایي ميشود یا خير؟ در خصوصيسازي هميشه هدف این بوده است که شکل و
ماهيت شرکت دولتي از حالت انحصاري خارج شده و به شکل رقابت عمل نموده ،در این
صورت است که این شرکت ميتواند در جهت افزایش کارآیي گام بردارد .بدین ترتيب مالحظه
ميشود که اگر در صدد تحقق اهدافي از قبيل تحقق منافع عمومي و مصلحت عمومي از طریق
افزایش کارآیي باشيم ،این کارآیي در شرایط وجود رقابت قابل حصول است نه شرایط انحصار.
بنابراین واگذاري شرکتهاي دولتي حتماً بایستي همراه با ایجاد شرایطي رقابتي در بازار باشد و
اگر این واگذاري نتواند شرایط رقابتي را حاکم نماید در این صورت بهتر است شرکت در کنترل
دولت باشد تا بخش خصوصي ،زیرا انحصار دولتي بدليل اینکه مالحظات کشوري را تا حدي
ميتواند در نظر بگيرد مناسبتر از انحصار خصوصي است که تنها در فکر سود و منابع خود
است .بطور کلي مهمترین اهداف خصوصي سازي به سه دسته تقسيم مي شود:
 .۹قطع دخالت مستقيم دولت در فعاليتهاي اقتصادي و در ميزان مسئوليت آن در زمينه
مدیریت.
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 .2کاهش هزینههاي بودجه دولت که در نتيجه بکارگرفتن سوبسيدها و پرداخت هزینههاي
سرمایهاي ایجاد ميشود.
 .3باال بردن سطح رقابت و بهبود در کارآیي عمليات بنگاههاي اقتصادي که مستلزم
سرمایهگذاري جدید را احتماالً افزایش اشتغال باشد.
عالوه بر اهداف اساسي و اصولي فوق ،اهداف جانبي بسياري وجود دارد که هر یک داراي
اهميت خاص خود ميباشد و در هنگام خصوصي سازي باید مورد ارزیابي درست قرار گيرد.
ج -روشهای خصوصی سازی

روشهاي متعدد و متنوعي براي واگذاري سهام بنگاهها و موسسات بخش دولتي به بخش
خصوصي وجود دارد .اما راهبردهاي کلي جامعه (اهداف ملي) ،برنامههاي اقتصادي ،اهداف
خصوصي سازي و امکانات ،محدودیتها ،مشکالت و تنگناهاي عملي است که در هر کشور
روشهاي خصوصيسازي راتعيين و دیکته ميکند .روشهاي خصوصيسازي از انتقال صد در
صد مالکيت سهام واحدها تا انتقال درصد کمي از مالکيت سهام واحدهاي دولتي در نوسانند و
حتي در برخي موارد بدون انتقال هيچ گونه مالکيتي فقط اقدام به واگذاري مدیریت و نحوه
اداره بنگاه ها و موسسات مي گردد.
به طور کلي ميتوان براي واگذاري سهام واحدها و خصوصيسازي دو روش کلي خصوصي
همراه با واگذاري مالکيت و خصوصي سازي بدون واگذاري مالکيت را نام برد۹:
مهمترین و متداولترین روشهایي که براي واگذاري مالکيت بنگاههاي دولتي استفاده
ميشوند ،عبارتند از:
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 -1خصوصيسازی همراه با واگذاری مالکیت
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 -1-2عرضه عمومي سهام واحدهای دولتي
براي اجراي این روش از مکانيزم بازار بورس اوراق بهادار استفاده مي شود و از این طریق
دولت تمام یا قسمتي از سهام مالکيت خود را بدون قيد و شرط به عموم مردم ميفروشد .و اگر
شرکت نياز به تجدید ساختار قبل از فروش داشته باشد ،این تغيير پيش از عرضه سهام صورت
 ۹کميجاني ،اکبر ،ارزیابي عملکرد سياست خصوصيسازي در ایران ،تهران،معاونت امور اقتصادي وزارت امور
اقتصادي و دارایي ،۹3۲2 ،صص .96-61

جعفر جمالي و حسین صالحي نیا

ميپذیرد .البته این روش در مورد واحدهایي مفيد است که در درجه اول به صورت سهامي عام
باشند و در درجه دوم از نظر قانوني ،سودآوري و وضعيت مالي و  ....داراي وضعيت رضایت
بخشي باشند و بتوانند خود را با شرایط و مقررات جاري جامعه تطبيق دهند .در نتيجه با این
روش آحاد مردم امکان مشارکت پيدا ميکنند و ميتوانند از پس اندازهاي کوچک و بالاستفاده
خود استفاده کنند.
 -2-2فروش خصوصي سهام
از این روش در زماني که کشو بازار بورس اوراق بهادار فعال ندارد یا عملکرد آن از کارایي
خوبي برخوردار نيست ،استفاده ميکنند و از این طریق دولت تمام یا قسمتي از سهام متعلق به
خود را به یک یا چند نفر متقضاي حقيقي یا حقوقي از قبل تعيين شده ميفروشد .سرعت
انجام این روش از سایر روش هاي خصوصي سازي بيشتر است و معموالً در روش فروش
خصوصي سهام از دو شيوه مذاکره و مزایده استفاده مي شود.
فروش خصوصي سهام حتما باید در چارچوب ضوابط قانوني باشد و به همين جهت در
برخي از کشورها ،آیين نامه هایي طراحي و تدوین شده که روش تعيين قيمت سهام ،نحوه
انتخاب خریداران ،چگونگي تأمين مالي و اعطا تسهيالت را مشخص ميکنند .ولي با وجود تمام
این مسایل نحوه انتخاب خریداران ،تعيين قيمت عادالنه و بيکاري پرسنل بعد از واگذاري از
مشکالت مهم این روش هستند.
 -3-2سرمايهگذاری جديد بخش خصوصي در واحدهای دولتي
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این روش ،روشي براي بازسازي و تقویت شرکت هاي دولتي است و دولت اقدام به کاهش و
صرفه جویي در مخارج عمومي و جذب نقدینگي و افزایش سرمایه شرکتهاي دولتي از طریق
انتشار سهام جدید و فروش آن به بخش خصوصي ميکند .یعني دولت سهام خود را واگذار
نميکند ،بلکه سهام جدید را به بخش خصوصي ميفروشد و در واقع بنگاه هاي اقتصادي دولتي
به شرکتهاي مرکب از سهامداران دولتي -خصوصي تبدیل ميشوند .و به دليل مشارکت بخش
خصوصي در مدیریت این شرکتها به کارایي آنها افزوده ميشود.
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 -4-2فروش دارايي های شرکت يا موسسه دولتي
در کليه روشهاي قبلي خصوصي سازي ،سهام بنگاهها و موسسات دولتي جهت فروش به
بخش خصوصي عرضه ميشد .اما دراین بخش بهجاي فروش سهام بنگاههاي دولتي،
دارایيهاي آنها به فروش ميرسد .از این روش هنگامي استفاده ميشود که شرکتهاي دولتي
از چنان مقياس بزرگي برخوردار هستند که قادر به ادامه فعاليت خود نيستند و به علل متعدد
از جمله ضعف مدیریت ،عدم کنترل صحيح ،ریخت و پاش فراوان ،کمبود نيروي متخصص ،عدم
سرمایه کافي و قدیمي بودن ماشين آالت و تجهيزات و  ...فعاليت آنها غير کارا و همراه با زیان
است.
لذا الزم است دولت به قصد صرفهجویي در هزینهها و جلوگيري از اتالف منابع ابعاد
واحدهاي تحت تملک خود را کوچک کند و بعضي از دارایيهاي ثابت و ماشينآالت آنها را
بفروشد.
د .تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچک تر

هـ .فروش شرکت به کارکنان و مدیران
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چنانچه شرکت دولتي به صورت مجموعه اي بزرگ و ناهمگن و فاقد جذابيت الزم براي
واگذاري به بخش خصوصي باشد ،ميتوان با تجدید سازمان و ساختار ،آن را به چند شرکت با
هویت جدید تجزیه نمود که هر یک از داراي شخصيت حقوقي مجزا بوده و سپس این
شرکتهاي جدید را به بخش خصوصي واگذار نمومد .در ضمن از این روش هنگامي که یک
واحد دولتي قدرت انحصاري زیادي دارد به منظور خارج کردن آن از حالت انحصار ميتوان
استفاده کرد.
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این روش در اکثر کشورهایي که دست به خصوصيسازي زدهاند به کار گرفته شده و به
عنوان یکي از روشهاي مهم معرفي ميشود .در این روش مدیران و کارکنان شرکت تمام یا
درصد قابل توجهي از سهام شرکت را خریداري ميکنند و در صورتي که توان مالي براي خرید
شرکت نداشته باشند .دولت مي تواند از طریق اعطاي وام یا فروش اقساطي سهام ،واگذاري را
انجام دهد .انتظار این است که مدیران و کارکنان موسسات و بنگاه هاي دولتي به خاطر آشنایي
که با وضعيت کلي موسسات دارند بتوانند عامل بهبود مدیریت و افزایش کارایي در این واحدها
شوند.

جعفر جمالي و حسین صالحي نیا

 .2خصوصيسازی بدون واگذاری مالکیت
معموالً سياستگذاريهاي دولت در ارتباط با خصوصيسازي واحدهاي اقتصادي بر اساس
مجموعهاي از روشها دنبال ميشود که از فرایند این تکنيکها موسسات اقتصادي دولتي
مشخصي خصوصي ميشوند و سایر موسسات درکوتاه مدت و یا حتي در بلند مدت در بخش
دولتي باقي ميمانند .غالباً آن دسته از موسسات اقتصادي که به موسسات اساسي و استراتژیک
معروفند ،بنا به دالیل مختلفي در بخش دولتي نگاه داشته ميشوند ،در چنين مواردي دولت
سعي ميکند که با بهبود روشهاي عملياتي ،کارایي را افزایش دهد ،به این معني که با به
کارگيري انضباط حاکم بر بازار ،عمليات آنها را اقتصادي کند .یعني انضباط اقتصادي که
مشخصه بخش خصوصي است در موسسه اقتصادي دولتي پياده به کار گرفته شود.
مهمترین روشي که براي خصوصيسازي بدون واگذاري ماليکت مورد استفاده قرار ميگيرد،
روش عقد قرارداد واگذاري مدیریت یا اجاره واحدها به بخش خصوصي است .هرگاه دولت تنها
قصد واگذاري اداره واحدهاي خود را داشته باشد از طریق عقد قرارداد مشخصي طي یک دوره
معين ،در ازاي حقالزحمه تعيين شده؛ مدیریت ،تکنولوژي ،انضباط حاکم بر واحدهاي بازار،
مهارت ها و تجربه هاي بخش خصوصي را وارد واحدهاي دولتي ميکند بنابراین در این روش
هيچ گونه مالکيتي انتقال نميیابد و تنها به واگذاري مدیریت اکتفا ميشود۹.
و -شیوه های خصوصی سازی بانک ها توسط دولت ها

transition economies

2
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دولتها براي یافتن این موضوع که چگونه و به چه شيوهاي باید بانکهاي دولتي را
خصوصي کنند با مباحث زیر مواجه ميباشند:
 انتخاب روش خصوصي سازي (فروش دارایي ها ،عرضه سهام به صورت عام و یا صدور وعرضه کوپن که در برخي از اقتصادهاي در حال انتقال 2متداول بوده است).
 چگونگي انتقال مالکيت دولتي سيستم بانکي (بخصوص در کشورهاي سابق کمونيستي دراروپا که بانکهاي مرکزي وظایف بانکهاي تجاري را نيز انجام ميدادند).
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 بحث در خصوص کيفيت بسيار پایين پرتفوليت وام بانکها و کوتاهي صورتگرفته در اینزمينه (به بيان دیگر ،تجدید ساختار بانکهاي تجاري و نحوه برخورد با مطالبات مشکوک-
الوصول).
 نحوه افزایش و بهبود استعداد مدیران در سيستم بانکي. جذب سرمایه و تخصص از بيرون سيستم (اغلب از خارج) و تزریق آن به سيستم بانکي۹.دولتها اغلب یکي از چهار شيوه زیر را براي خصوصيسازي بر ميگزینند:
 -1فروش داراييها
در این حالت دولت مالکيت خود در شرکتهاي دولتي را به یک شرکت خصوصي موجود و
یا گروهي از سرمایهگذاران ميفروشد .این روش همانند روش سنتي مورد استفاده در معامالت
مربوط به شرکتهاي غير دولتي در بازار سرمایه خصوصي است.
دولت در این روش ممکن است کل یا بخشي از شرکتهاي دولتي را واگذار کند .در این
روش معموالً از شيوه حراج 2استفاده ميشود ولي در برخي اوقات دارایيها نيز مستقيماً به
سرمایه گذاران خصوصي فروخته ميشوند.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -2عرضه سهام به صورت عام
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در این روش دولت سهام بانکهاي تحت تملک خود را در بازارهاي سرمایه به سرمایه-
گذاران جزء و حقوقي (موسساتي) واگذار ميکند .این روش رایج ترین و کم هزینه ترین و از
نظر اقتصادي مهمترین روش خصوصي سازي در کليه کشورها به استثناي کشورهاي
کمونيستي سابق بوده است .در سال  ۹۱۱2در  9۱کشور جهان دولتها با استفاده از این روش
توانستهاند بيش از  446ميليارد دالر از بابت  631مورد خصوصيسازي کسب درآمد کنند.
تحقيقات نشان ميدهد که از روش فوق در اکثر کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي پيشرفته
استفاده شده است.
 -3خصوصيسازی از طريق انتشار کوپن (خصوصيسازی به روش ووچر يا
خصوصيسازی انبوه)
 ۹صفارزاده ،غالمرضا  ،موانع خصوصي سازي در ایران ،مجله تدبير شماره  ۹2۱دي ماه  ،۹3۲۹ص 3۹
.auction

2

جعفر جمالي و حسین صالحي نیا

این روش ،متداول ترین روش مورد استفاده در کشورهاي کمونيستي سابق در اروپا،
همچون روسيه ،جمهوري چک ،لهستان و مجارستان بوده و کوپنهاي صادره در ارتباط با
خصوصي سازي بانکها در سطح وسيعي بين مردم توزیع شده است .این روش عمدتا شبيه
روش عرضه سهام به عامه مردم بوده و تفاوت اصلي آن رایگان بودن کوپن ها و یا قيمت پایين
آنها ميباشد.
 -4خصوصيسازی به روش فروش سهام به مديريت يا کارکنان
بسياري از کشورها به منظور انتقال مالکيت بنگاههاي دولتي به کارکنان و مدیران ،این
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روش را بکار گرفته اند .بدین ترتيب بر مقاومت در برابر خصوصي سازي ،غلبه شده و اجراي
فرایند تسهيل مي شود (پرکوپنکو.)211۹ ،
اینکه چه روش خصوصيسازي انتخاب شود عمدتاً یک بحث سياسي است .اما به جایگاه
ذینفعان تأثيرگذار در فرایند اخذ تصميم براي خصوصيسازي ،نيز بستگي دارد ،مثالً سطح
پایين توانمندي کارکنان در شرع فرایند ،روش باال به پایين را مقدور ميسازد .در حالي که این
روش در جایي که کارکنان قوي تر هستند امکانپذیر نيست (هاریس .)2114 ،به طور کلي
مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب یک روش خاص خصوصيسازي عبارتند از :اهداف دولت،
ساختار فعلي شرکت و نوع فعاليت آن ،شرایط مالي و عملکرد شرکت ،توانایي در بسيج منابع
بخش خصوصي ،درجه توسعه یافتگي بازار سرمایه ،و عوامل اجتماعي (عرب مازار.)۹324 ،
اولویتگذاري دولتها در واگذاري بانکها و معيارهایي که با توجه به آنها ،دولتها بانک ها
را براي خصوصيسازي انتخاب ميکنند ،به قرار زیر هستند (مگنسيون:)2119 ،
أ .بانکهاي با عملکرد ضعيف احتماالً نسبت به بانکهاي با عملکرد خوب در معرض
خصوصيسازي بيشتري قرار دارند (مگنسيون2119 ،؛ بوبکري و دیگران2119 ،؛ بک و
دیگران.)2119 ،
ب .نيروي انساني مازاد در بانکها ،از احتمال خصوصيسازي آنها ميکاهد .زیرا تقليل
نيروي انساني ،بعد از دوره فروش از نظر سياسي تأثير خيلي منفي دارد.
ج .بانک هاي بزرگتر احتمال خصوصي شدن کمتري نسبت به بانکهاي کوچکتر دارند.
د .سطح باالي بيکاري و درصد باالتر سهام کارکنان دولتي از احتمال خصوصيسازي
ميکاهد.
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ه .به عبارت دیگر هم عامل اقتصادي و هم سياسي در تصميم خصوصيسازي بانکها تأثير
دارند .اما به نظر مي رسد عامل سياسي اهميت خاصي در این روند داشته باشد۹.
و .استفاده از مشارکت مدني قراردادي براي اجراي پروژههاي نفت و گاز در ایران متداول
است و قرارداد فازهاي مختلف پاالیشگاههاي گاز پارس جنوبي با کنسرسيومهایي
متشکل از پيمانکاران بسته شده است.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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ز -موانع خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران

12

معماي نظام پولي کشور با ساختارهاي نظام بانکي متناظر است .به این معني که تغيير در
نظام پولي را ميتوان به تغيير در نظام بانکي ترجمه کرد و برعکس .مصادیق مختلف نظام
بانکي کارا از قبيل :ارایه خدمات نوین و الکترونيکي ،وجود یک سيستم با ثبات و پویا ،وجود
رقابتپذیري کافي ،توجه کافي به مدیریت ریسک (نرخ بهره ،نقدینگي ،اعتباري ،حقوقي و
عملياتي ،بازار ،نرخ ارز و  )...و غيره ،در تغيير ساختارهاي کلي نظام بانکي قابل مشاهده است.
از سوي دیگر ،تجدید ساختار در بازار پول کشور را ميتوان به دو دسته کلي تقسيم بندي
کرد :تجدید ساختار در شبکه بانکي کشور و تجدید ساختار دارایيها و بدهيهاي هر یک از
بانکهاي مشمول خصوصي سازي .تجدید ساختار در سيستم بانکي کشور به تغيير ساختارهاي
مدیریت پولي و بانکي ،تقویت نظارتهاي دقيق و کافي ،استقالل بانک مرکزي ،حذف اعتبارات
ترجيحي ،کاهش تسهيالت تکليفي و آزاد سازي نرخ سود بانکي بر ميگردد .در حالي که
تجدید ساختار بانک مشمول خصوصي سازي نوعي دگرگوني در ساختار ترازنامه بانک ميباشد،
به گونه اي که در اثر آن کيفيت دارایيها و بدهيهاي بانک بهبود یافته و استانداردهاي
بينالمللي کميته بال رعایت گردد.
واضح است که دو نوع تجدید ساختار مزبور ارتباط تنگاتنگي با یکدیگر دارند .به این معنا
که بدون آزادسازي مالي در کل سيستم بانکي ،خصوصي سازي بانکهاي دولتي به تنهایي
نميتواند منجر به نتایج مطلوب گردد .اگر هدف از خصوصيسازي افزایش کارایي و رقابت
پذیري است ،نميتوان با تحميل تکاليف گوناگون بر بانکهاي خصوصي ،آنها را از فضاي رقابتي
دور کرد .بنابر این الزم است به همراه خصوصي سازي بانک ها ،تغيير و تحوالت ساختاري الزم

 ۹بهکش،محمد مهدي ،اقتصاد ایران در بستر جهاني شدن ،نشر ني ،چاپ دوم ،۹3۲۹،ص ۱3

جعفر جمالي و حسین صالحي نیا

در سيستم بانکي کشور ایجاد شود ،تا احتمال ملي شدن مجدد ۹بانکهاي خصوصي شده
کاهش یابد .در ادامه تصویري از تغييرات الزم در ساختارها و چالشهاي مربوط ارایه ميشود.
 -1وضعیت کفايت سرمايه و نقدينگي الزم جهت واگذاری بانکها به بخش غیر دولتي
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renationalization.

 2نسبت کفایت سرمایه عبارت است از :نسبت سرمایه بانک به دارایيهاي توام با ریسک آن و این نسبت نباید از ۲
درصد کمتر باشد ،این نسبت در برخي از کشورهاي در حال توسعه بيش از  ۹2درصد است.

1

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

سرمایه رکن مهمي از پشتوانه مالي هر بانک است که به بانک اجازه ميدهد هنگام
رویارویي با مشکالت کالن اقتصادي توان بازپرداخت بدهي خود را داشته باشد .امروزه جهت
ارزیابي عملکرد بانکها و موسسات اعتباري از یک سري شاخصهاي مالي استفاده ميشود که
نسبت کفایت سرمایه در ميان آنها از اهميت خاصي برخوردار است 2.زماني که کليه فعاليتهاي
بانکداري کشور تحت یک سيستم دولتي اداره ميشود ،این نسبت از اهميت چنداني برخوردار
نخواهد بود ،زیرا مشکالت و معضالت ناشي از ریسکهاي اعتباري و نقدینگي در سایه دولتي
بودن بانکها آن چنان بحران زا نخواهد بود ولي در صورت گسترش بانکداري خصوصي و براي
جلوگيري از وقوع بحران هاي مالي و بانکي و به تبع آن جلوگيري از بيثباتيهاي مالي ،نياز
است که بانک مرکزي نظارت کافي به فعاليت ها و عملکردهاي بانکهاي خصوصي داشته و آنها
را تحت کنترل خود در آورد .در این شرایط بهبود شاخصهاي مالي از جمله نسبت کفایت
سرمایه از اهميت زیادي برخوردار خواهد بود .نسبت مزبور در بانکهاي دولتي همچنان از
سطح استاندارد تعيين شده توسط کميته بال ( ۲درصد) پایينتر ميباشد؛ در حالي که هر چند
نسبت مزبور برخي از بانکهاي خصوصي از سطح استاندارد پایينتر است ولي وضعيت این
بانکها نسبت به بانکهاي دولتي مطلوبتر و مناسبتر است .در راستاي اجراي اصل  44قانون
اساسي و خصوصيسازي بانکها توجه ویژه به این نسبت از مهمترین اولویتهایي است که باید
قبل از خصوصيسازي به آن پرداخته شود .عدم توجه به این ممکن است باعث بروز
آشفتگيهاي مالي پس از خصوصي سازي شده و هدف اوليه که همانا افزایش رقابت و بهبود
بهرهوري سيستم بانکي است ،حاصل نگردد .براي افزایش نسبت کفایت سرمایه بایستي سرمایه
جدید به بانکها تزریق نموده و همچنين مطالبات معوق و سررسيد گذشته آنان را به طور
محسوسي کاهش داد.
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از جمله مهمترین مسائل در بحث واگذاريها ،برنامهریزي براي طرف تقاضا است .این حجم
عظيم بنگاههاي دولتي که مشمول واگذاري هستند نياز به تقویت بعد تقاضا دارند .براي تقویت
بعد تقاضا راهکارهایي به شرح ذیل به نظر ميرسد:
 .۹تسهيل در قوانين و فرآیند سرمایهگذاري خارجي :قوانين و مقررات مربوط به سرمایهگذاري
خارجي در کشور باید روشن و شفاف باشد و در حداقل زمان امکان دریافت مجوز و انجام
سرمایهگذاري فراهم باشد .یادآور مي شود بر طبق قوانين تشویق و حمایت از سرمایهگذاري
خارجي امکان حضور سرمایهگذار خارجي در کشور فراهم است .همچنين بر طبق آیين
اجرایي سرمایهگذاري خارجي در بورس نيز امکان حضور سرمایهگذار خارجي در بورس
موجود است.
 .2تسهيل فرآیند سرمایهگذاري ایرانيان مقيم خارج از کشور :با توجه به سرمایه عظيمي که
این دسته از هم وطنان در اختيار دارند برنامهریزي براي جلب سرمایهگذاري آنان ضرورت
دارد.
 .3تسریع و تشویق در شکلگيري نهادها و ابزارهاي مالي جدید :تشویق بخش خصوصي در
جهت استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود در قانون بازار اوراق بهادار براي تشکيل انواع و
اقسام نهادهاي تخصصي مالي ،در نظر گرفتن این گونه نهادها در فرآیند خصوصيسازي و
بر طرف کردن خأل ها و محدودیت هاي قانوني نقش بسزایي در تقویت بعد تقاضا ایفاد
خواهد کرد۹.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -2تعیین تکلیف مطالبات سررسید گذشته و معوق در بانک های مشمول
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نظارت و کنترل بر مصرف صحيح منابع بانکي امر مهمي است که بيتوجهي به آن سبب
بروز نابساماني و از بين رفتن منابع بانکي و در نهایت سبب عدم تخصيص بهينه منابع ميگردد.
شاید بتوان گفت مهمترین عنصر رقابتپذیري در بخش مالي بخصوص در بخش بانکداري،
توجه ویژه به بحث مهم ریسک در آنهاست .یکي از مهمترین انواع ریسکها ،ریسک اعتباري
است که از زیان هاي ناشي از ناتواني یا عدم تمایل مشتري به ایفاي تعهد خویش در برابر بانک
حاصل ميگردد .در حال حاضر نيز یکي از مهمترین چالشهاي فرا روي نظام بانکي کشور
افزایش نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به کل تسهيالت اعطایي است که نشان دهنده
 ۹بروجردي ،عليرضا رحيمي«خصوصي سازي » ،انتشارات دانشگاه تهران ،۹3۲9 ،ص ۹۹2

جعفر جمالي و حسین صالحي نیا

عدم توجه به مقوله ریسک اعتباري در فرآیند وامدهي و همچنين نمایانگر کاهش کيفيت
دارایيهاي سيستم بانکي و به تبع آن بيثباتيهاي مالي احتمالي در آینده است.
اولين گام اساسي در جهت خصوصيسازي بانکهاي دولتي ،شفاف نمودن صورتهاي مالي
و خارج کردن دارایيهاي بيکيفيت و زیان ده از دفاتر بانکها ميباشد .به عبارت دیگر
شفافسازي دفاتر بانک هاي مشمول خصوصيسازي قبل از واگذاري آنها به بخش خصوصي
بسيار مهم بوده و بایستي تصميمات الزم در این زمينه گرفته شود .از این رو ميتوان از راهکار
تاسيس شرکت هاي مدیریت دارایي جهت تسویه مطالبات و از رده خارج کردن دارایيهاي
بيکيفيت و یا تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات و ایجاد بازار ثانویه براي خرید و فروش این
اوراق به عنوان راهکاري دیگر ،نام برد.
 -3انتخاب نحوه خصوصي سازی و بررسي وضعیت بدهي دولت به بانک های مشمول
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وضعيت بازار سرمایه حداقل در شرایط کنوني به گونهاي نيست که توان همراهي با
خصوصيسازي گسترده در کشور را داشته باشد .این بازار در شرایط کنوني بسيار به اخبار و
عوامل بيروني حساس بوده و نوسانات آن از قابليت پيشبيني پایيني برخوردار است .به نظر
نميرسد در این شرایط واگذاري اعظم سهام بانک ها از طریق بورس بهترین روش باشد .اگر

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

انتخاب روش خصوصيسازي یکي از مهمترین مسائلي است که دولتها به هنگام
خصوصيسازي با آن مواجه هستند .انتخاب یکي با چندین روش از روشهاي موجود وابسته به
شاخصهاي اقتصادي ،فرهنگي و سياسي کشور داشته و این عوامل مي تواند در انتخاب روش
خصوصي سازي تأثير مستقيم داشته باشد .بخشي از این عوامل عبارتند از:
 تاریخچه مالکيت بانک هاي دولتي. وضعيت مالي و رقابتي بانک ها در زمان خصوصي شدن. دیدگاه مقامات دولتي به موضوع اقتصاد آزاد و قوانين مرتبط با آن. توانایي دولت در کسب اعتماد سرمایه گذاران در خصوص احترام به موضوع مالکيت پس ازخصوصي سازي.
 وضعيت بازار سرمایه و موسسات مالي فعال در کشور. مهارت سرمایه گذاران بالقوه در مدیریت بانک هاي خصوصي سازي. -تمایل دولت براي مشارکت سرمایه گذاران خارجي.
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هم به هر حال این ساز و کار براي خصوصي سازي بانک ها انتخاب شود ترجيحاً عرضه سهام
باید به صورت بلوکي بوده و خریدار آن نيز ميتواند یک شرکت سرمایه گذاري از بانکهاي
خصوصي موجود باشد .عرضه سهام به صورت خرد مسائلي را ایجاد ميکند که مهمترین آنها
مشکالت نظارتي است .چرا که این اصل وجود دارد که سهامدار بسيار خرد انگيزه نظارتي اش
را از دست ميدهد و از آنجا که قرار است حداقل  21درصد سهام بانکها دولتي باقي بماند این
امر ميتواند منجر به دولتي شدن مدیریت بانکها (علي رغم انتقال مالکيت) و ادامه مشکالت
گذشته شود.
بر اساس سهام عدالت که به روش توزیع کوپن سهام شبيه است ،سهام ميان افراد تقسيم
ميشود .اما از آنجا که تعدد سهامداران و مالکيت شرکت به گونه اي است که تمرکز قدرت در
ميان مدیران و مالکيت دولتي باقي ميماند ،تغييرات اساسي کمتري بوجود آمده و تمایل
زیادي نسبت به اداره سنتي بنگاه وجود خواهد داشت (همانند تجربه کشورهاي ویتنام و اروپاي
شرقي) .همچنين ریسک دیگري که در این روش وجود دارد این است که افراد فقير نسبت به
ترکيب ،ارزش و سایر مسائل سهامي که تملک مينمایند ،اطالع دقيقي ندارند و کمتر به
جنبههاي مدیریتي و ایجاد کارایي توجه مي نمایند .بنابر این ،باید ميان هدف اصلي خصوصي
سازي که افزایش کارایي است و هدف توزیع سهام عدالت که عدالت و برابري است ،تعادل
ایجاد نمود.
یکي دیگر از مواردي که باید در خصوصي سازي به آن پرداخته شود مساله بدهي دولت به
بانک هاي مشمول خصوصي سازي است .چرا که در صورت عدم تعيين تکليف این نوع بدهي
ممکن است پس از خصوصي سازي به بحث و مجادالت فراواني بين بخش خصوصي و دولت
منجر گردد .تعيين تکليف این موضوع و نحوه بر طرف کردن این معضل حتماً بایستي قبل از
واگذاري بانک ها به بخش خصوصي مشخص شود۹.
شماره  ،33پایيز ۹3۱6
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 -4مسائل مربوط به نظارت و کنترل
بانکها و موسسات مالي واسطه ميان پس انداز کنندگان و سرمایهگذاران بوده و به همين
دليل به عنوان کانال اوليه اعتباري در جامعه مطرح هستند .وجود هرگونه مشکلي در سيستم
 ۹جليليان ،یوسف ،بررسي روند خصوصي سازي :موانع و مشکالت ،مجله ي جستارهایي در مدیریت ،۹3۲۱ ،ص
۹9۲

جعفر جمالي و حسین صالحي نیا

بانکداري باعث بروز مشکالتي در عرضه منابع پولي و اعتباري در کشور و به تبع آن کل اقتصاد
ميشود .به دليل وجود اثر تسري در بخش مالي بخصوص در بخش بانکداري ،جلوگيري از
انتقال آثار زیانبار مشکالت نارسایيهاي بانکها به بخشهاي دیگر اقتصاد از دیگر مواردي است
که اهميت نظارت بر بانک ها را روشن مي سازد.
دليل دیگري که اهميت نظارت بر بانکها را روشن مي سازد این است که هر چه سيستم
بانکي به سمت آزاد سازي حرکت کرده و از سيستم دولتي فاصله بگيرد ،امکان بروز مشکالت و
بحرانهاي مالي به دليل از بين رفتن تضمينهاي دولتي و خلق ریسکهاي مختلف توسط
سيستم آزاد شده بيشتر خواهد شد .در این شرایط حساسيت بازار به شرایط جهاني بيشتر شده
و هر گونه التهابي در بخش بانکي به بخش مالي و سپس به کل اقتصاد تسري پيدا خواهد کرد.
بنابر این با خصوصيسازي برخي بانکهاي تجاري کشور قسمتي از تضمينهاي دولتي در
سيستم بانکي به پایان رسيده و امکان بروز بحرانهاي مختلف در سيستم بانکي به شدت باال
خواهد رفت .براي جلوگيري از هر گونه التهاب در سيستم بانکي کشور که ميتواند سالمت
بخش مالي و کل اقتصاد کشور را تهدید کند ،موضوع نظارت و کنترل هاي مختلف اعتباري
توسط بانک مرکزي در مرحله قبل و بعد از خصوصي سازي بيش از پيش نمایان مي شود .در
این زمينه مي توان با استفاده از راهکار ایجاد نظام بيمه سپردهها که مورد تاکيد قانون برنامه
چهارم توسعه است در دوران قبل از خصوصيسازي ،به حفظ اعتماد سپرده گذاران و همچنين
پایبندي بيشتر وام گيرندگان به باز پرداخت تسهيالت دریافتي کمک قابل توجهي نمود.
 -1روشهای خصوصيسازی صنعت بیمه

این نوع خصوصيسازي از مهمترین و مؤثرترین شيوههاي خصوصيسازي است و بسته به
آنکه چه گروهي سهام عرضه شده را خریداري ميکنند به  9گروه تقسيم ميشود.
 -۹عرضه سهام به مدیران شرکتهاي بيمه

شماره ، 33پایيز ۹3۱6

 -1-4عرضه سهام واحد به بخش خصوصي

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

در هر صنعت و با توجه به ویژگيهاي کشوري که شرکتها در آن فعاليت دارند انتخاب
روش خصوصي متنوع خواهد بود .به طوري که انتخاب روش نادرست ما را از اهداف خصوصي
سازي منحرف خواهد ساخت .در زیر روشهاي گوناگون در روند خصوصيسازي شرکتها را
بيان مي کنيم:
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 -2عرضة سهام به سرمایهگذاران و کارآفرینان
 -3عرضة سهام به عموم مردم
 -4عرضه سهام به کارکنان شرکتهاي بيمه
 -9عرضة سهام به گروههاي خاص و مورد نظر در اقتصاد ،نظير نظاميان ،ایثارگران ،بازخرید
شدگان فرآیند خصوصي سازي
 -2-4فروش دارائيهای واحدهای دولتي:
این روش تنها یک منبع تأمين مالي کوتاه مدت در اختيار دولت قرار ميدهد و براي
شرکتهاي بيمه اي پذیرفته شده نيست .اگر چه ميتوان در کوتاه مدت اموال کم بازده را
فروخت و تبدیل به اموال پر بازده کرد .اما تجربه شان داده است که در عمل از این منابع
استفادة خوبي به عمل نمي آید.
 -3-4تفکیک واحدهای بزرگ به واحدهای کوچک:
این روش در مورد صنایع یا کارخانهها و خطوط وسيع توليدي توصيه ميشود .در مورد
صنعت بيمه بدليل آنکه نياز است قدرت مالي شرکتها افزایش یابد .لذا در عمل کوچک کردن
شرکتهاي بيمه اي توصيه نمي شود در صنعت بيمه باري افزایش توان رقابت شرکتها توصيه
به ادغام گروههاي بيمهاي ميشود تا قدرت مالي آنان بيشتر شود.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -4-4فروش يکباره شرکت از طريق مزايده:
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در این روش امکان پيدایش مشکالتي نظير قيمت گذاري در شرکت و ایجاد زمينه هاي
رانت خواري وجود خواهد داشت .همچنين بحث عدم پذیرش مدیران شرکت و عدم همکاري
الزم از سوي کارکنان و چالش هاي بين کارکنان و مدیران جدید از جمله مقوالتي است که در
این روش امکان بروز آن زیاد است۹.

 ۹ميرمطهري احمد ،جهتگيري بازار سرمایه براي پوشش نيازهاي اقتصادي ملي در گستره جغرافياي کشور،
هشتمين کنفرانس سياستهاي پولي ،موسسه تحقيقات پولي و بانکي.۹322 ،

جعفر جمالي و حسین صالحي نیا

ح -چالش ها و موانع خصوصی سازی بیمه
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سياست خصوصي سازي در کنار سایر سياستهاي مربوط به برنامه اصالحات ،از قبيل آزاد
سازي قيمتها و تک نرخي شدن ارز ،به گونهاي اجرا شده که در انجام آن ،حتي از ضروري
ترین اقدامات مقدماتي هم صرف نظر شده است .شرکتهاي واگذار شده بدون اصالح ساختار
خصوصي شده اند و همين موضوع مشکالت پس از واگذاري را دو چندان کرده است.
طبق مطالعات انجام شده در زمينه بررسي آثار واگذاري شرکتهاي دولتي به بخش
خصوصي و با بررسي و مقایسه نسبت هاي مالي و بازدهي سرمایه شرکتهاي واگذار شده قبل
و بعد از خصوصي سازي توسط تکنيکهاي آماري ،پي برده شده است که عملکرد شرکتهاي
واگذار شده به بخش خصوصي و غير خصوصي ،براي دوران قبل و بعد از تاریخ واگذاري ،تغيير
نيافته است.
در زمينه سایر ابعاد و نارسایيهاي خصوصيسازي نيز به موارد زیر ميتوان اشاره کرد:
أ .طبق مطالعات انجام گرفته ،ترکيب واگذاري شرکتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و
نوسازي صنایع ایران طي سالهاي  ۹36۱ – 29بيانگر آن است که به طور متوسط 33/۱
درصد این شرکتها به بخش خصوصي و  66/۹درصد آنها به نهادها و مؤسسات واگذار
شده اند .این گونه نهادها ،چون بعضاً شرکتهاي سرمایهگذاري بانکها بوده اند ،عمالً یک
نوع برگشت از خصوصيسازي را نشان ميدهد و برخي دیگر نيز براي تأمين منابع مالي
خرید شرکت ها ،از تسهيالت بانکي استفاده کرده اند و در واقع ،تسهيالت که قاعدتاً
بایستي به مصرف نياز واقعي بخش توليدي برسد ،صرف خرید شرکتهاي مذکور شده
است ،از این بررسي چنين بر مي-آید که عليرغم تغيير در مدیران سطح باالي آنها،
هنوز تأمين مالي آن ها همانند قبل ،به نظام بانکي کشور وابسته است.
ب .الزام به خصوصيسازي در قوانين به چشم نميخورد و صرفاً در حد توصيه است ،به
عبارت دیگر ،خصوصيسازي ضمانت اجرایي الزم را ندارد و دستگاههاي نظارتي به سبب
عدم خصوصيسازي کسي را توبيخ نکرده اند ،حتي علت اهمال در واگذاري شرکتهاي
دولتي ،همانا بيم از پيگيريهاي دستگاههاي نظارتي و در مظان اتهام قرار گرفتن مجریان
خصوصيسازي است که حتي بعد از سالها دامن-گير آن-ها مي شود .همچنين برخي از
شرکت ها منافعي براي دستگاه ها دارند که طبق موادي از قانون برنامه توسعه چهارم باید
 91درصد وجوه حاصل از فروش شرکت ها ندارد .ضمناً دیگر دستگاه هایي هم که تمایل
به واگذاري داشتند ،به سبب وصول به اهداف مصوب قانون بودجه بود که طبق آن از
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ناحيه خصوصيسازي ،بخشي از بدهي آنان به سازمانهایي نظير تأمين اجتماعي تسویه
شود.
ج .فقدان بازار سرمایه قوي ،به ویژه در ابتداي سالهاي آغاز خصوصيسازي و ناکارایي در
روش مزایده و بورس ،که در بسياري از موارد روش مذاکره برگزیده شد و در آن
خالفهایي هم صورت گرفت.
د .یکي از عمدهترین مشکالت در فرایند خصوصيسازي ،فقدان عزم جدي و عدم وفاق در
مسئوالن بلند پایه کشور است که با وجود توصيههاي مختلف و چارچوبهاي قانوني،
عمالً سياست گذاران کالن به این موضوع خوشبين نيستند و فضاي سياسي بسترهاي
الزم را براي این امر ایجاد نکرده است۹.
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شماره  ،33پایيز ۹3۱6

ط -راهکارها

11

نيازهاي جامعه ایجاب ميکند صنعت بيمه کشور هر چه سریعتر از حالت ایستا و رکود
فعلي خود خارج شود .از این رو به نظر ميرسد به منظور دست یابي به این امر صنعت بيمه
خصوصي شود و نتيجتاً نقش فعالتري ایفا کرده و در جهت پاسخگویي به نيازهاي کشور
راهکارهاي عملي و کارآمدي از خود عرضه کند .نباید تصور کرد شکل کنوني و یا به عبارتي
عدم کارایي صنعت بيمه در مواجهه با نيازهاي به روز و واقعي جامعه صرفاً ناشي از ماهيت
دولتي بودن این صنعت است .زیرا در شرایط کنوني بخش خصوصي هم عملکرد موفقي از خود
نشان نداده است .در راستاي منافع ملي و در سياستگذاريهاي کالن اگر بخش دولتي مکمل
و در جهت بخش خصوصي نباشد به جاي کمک ،همواره به عنوان یک رقيب و در جهت حذف
یا کمرنگ کردن آن عمل ميکند و یا امکانات وسيعي که در اختيار دارد موجباتي را فراهم
خواهد کرد که بخش خصوصي نيز نتواند حرکتي مثبت و در خور از خود نشان دهد .با این
وضعيت اگر خصوصي سازي بدون فراهم کردن زیر ساختهاي مطلوب صورت پذیرد و بخش
دولتي به عنوان مکمل و هدایت گر آن عمل نکند این بخش نيز عمدتاً کارایي خود را از دست
داده و ضمن مواجه با مشکالت عدیده به منافع کوتاه مدت خود توجه خواهد کرد .براي
برخورداري از بخش خصوصي فعال و کارآمد ،قبل از هر چيز الزم است براي رشد و توسعه

 ۹بررسي روند خصوصيسازي با تاکيد بر تجربه ایران (چالشها و فرصتها) ،سازمان خصوصيسازي.۹3۲1 ،

جعفر جمالي و حسین صالحي نیا
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واقعي و رقابت سالم ،فضاي مناسب و امني ایجاد شود تا کاهش تصدي دولت و افزایش
مشارکت مردم ،چهره واقعي به خود بگيرد.
دولت به جاي خصوصيسازي بهتر است عامالن فروش بيمه و شبکههاي نمایندگي حرفهاي
را تقویت کند و در جهت توسعه خدمات بيمهاي امتيازات بيش تري در اختيار آنها قرار
ميدهد و سعي کند از نمایندگان و شبکههاي فروش حرفهاي ،متخصص و صالح استفاده کند و
عوامل فاقد صالحيت و ارتباطي را از ميدان خارج کند.
بيمه پيش از هر حرفهاي متکي بر نرمافزار است سرمایههاي واقعي صنعت بيمه متخصصان
حرفهاي و فن آوران این حرفه اند .نشانههاي کارایي و عدم کارایي این صنعت را مي توان در
بهره جویي مسئوالن این حرفه از متخصصان واجد صالحيت و فراواني آنان جست و جو کرد .در
بخشهاي دیگر في المثل صنعت شاید بتوان با خرید و یا جایگزین کردن ماشين آالت فرسوده
و قدیمي به ماشين آالت و تجهيزات مدرن سطح توليد را افزایش داد و به مطلوبيت نسبي
دست یافت .حال آن که در مقوله بيمه ،توليد مطلوب و فن آوري صرفاً بستگي به بهره جویي از
افراد متخصص و حرفهاي دارد و تحول و دگرگوني واقعي در جهت افزایش کارایي به صرف زور
سرمایه و خصوصي سازي حل شدني نيست در بيمه قبل از هر چيز ضرورت دارد بستر مناسب
و امتي فراهم گردد تا متخصصان و اهل فن در این محيط و امکان رشد پيدا کنند و بر اساس
شایسته ساالري فضاي خوب و زیبایي براي رشد علمي و بهره جـویي از متخصصان و محققان
فراهم شود و آموزش یا پژوهش و تحقيق توأم گردد.
اگر بپذیریم وظيفه اصلي صنعت بيمه ارائه خدمات بيمه اي مطلوب و ایجاد چتر حفاظتي
محکم و کارآمد براي حفظ و حراست از مال و جان آحاد مردم و سرمایههاي ملي است ،دولت
هم ميتواند به خوبي از عهده این وظيفه برآمده و خدمات کاملي در اختيار مردم قرار دهد .اگر
مدیریت ها خوب و صحيح عمل کنند ،شرکت هاي بيمه در جایگاه دولتي هم مي توانند انواع و
اقسام خدمات مطلوبي بيمه را که مبتني بر نيازهاي واقعي و به روز جامعه باشد در اختيار آنان
قرار دهد و از هر حيث سهم خود را در رشد و شکوفایي اقتصادي انجام دهد .ابزارهاي اصلي
شرکتهاي بيمهنرم افزارهاي مغزياند و هر شرکتي به نرم افزارهاي مغزي ماهرتر ،متخصصتر
و فراوان تري مجهز باشد موفق تر خواهد بود.
نيازهاي جامعه ایجاب ميکند تا پا به پاي رشد فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي ،پوششهاي
بيمهاي را نيز گسترش یافته و به منظور دستيابي به این امر صنعت بيمه نقش فعالتري را ایفا
کند و به دليل پاسخگویي به نيازهاي کشور راهکارهاي عملي و کارآمدي از خود عرضه کند.
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صنعت بيمه در کشور ما تنها به عرضه بيمههاي سنتي با مناسبات سادهتر و تحرک کمتر
بسنده کرده است .حال آن که در کشورهاي پيشرفته براي پاسخگویي به نيازهاي بيمهاي روز،
تعداد بيشماري از انواع بيمههاي خاص و مسئوليت به متقاضيان عرضه مي شود.
عامالن فروش بيمه و شبکههاي نمایندگي حرفهاي در جهت توسعه خدمات بيمهاي
امتيازات بيشتري در اختيار خریداران بيمه قرار داده و بهرهجویي از آن نشانه کارآیي بيشتري
خواهد بود .عملکرد خوب گویاترین مبلغ این صنعت به شمار ميرود .ارائه خدمات بيمهاي
مطلوب و ایجاد چتر حفاظتي و کارآمد جهت حفظ و حراست از مال و جان آحاد مردم و
سرمایههاي ملي که به حق نياز واقعي و به روز جامعه نيز است ،ضمن گسترش فرهنگ بيمهاي
در بين مردم از هر حيث ميتواند در رشد و شکوفایي اقتصاد کشور نيز مؤثر واقع افتد.
بر اساس اصل  44قانون اساسي و با توجه به بحثهاي فراوان در این زمينه فعال بنا به علل
و محدودیتهاي موجود در اصل فوق ،به نظر ميرسد که مسئوالن امر یا قانون گذار نسبت به
خصوصيسازي مؤسسات بيمه دولتي موجود اقدام جدي و علمي نماید .اگرچه در کشور ما
فرآیند خصوصي سازي کم و بيش پيگيري ميشود اما با توجه به دولتي بودن و احضارهاي
دولتي که حدود  %۹1از صنایع داخلي را اشغال نموده است .نباید انتظار معجزه در این پروسه
را داشت و باید الگوهاي مدون و اساسي پيریزي شود۹.
در بخش بيمه و بيمهگري نيز که از ساختار دولتي برخوردار است دو مشکل وجود دارد.
اول عدم توسعه و تعميم فرهنگ بيمه بطور کامل و رضایت بخش در جامعه ایراني و دوم نياز
خود صنعت بيمه به نيروي انساني کارآمد و متخصص از لحاظ کمي و کيفي در رشته ها و
بخشهاي مختلف آن.
در خصوص چگونگي مشارکت بخش خصوصي در روند خصوصي سازي شرکتهاي بيمه اي
باید به سؤاالت زیر پاسخ داده شود.
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 -1مشارکت بخش خصوصي به صورت شرکت سهامي عام يا خاص:
با توجه به ویژگي خاص صنعت بيمه و نياز به داشتن بنيه مالي قوي ،در امر توليد حق
بيمه و نيز پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه به نظر ميرسد که فعاليت به صورت شرکت
 ۹چراغي ،داوود«،تحليلي بر خصوصي سازي :اصل  44قانون اساسي و بخش بازرگاني»موسسه مطالعات وزارت
بازرگاني ۹3۲6،ف ص ۹۹2

جعفر جمالي و حسین صالحي نیا

از مهمترین مسائل در امر فعال کردن بخش خصوصي در صورت واگذاري و تفویز اختيار در
فروش بيمه و پرداخت خسارت ،مسأله توانگري شرکتهاي خصوصي بيمه است و مي بایست
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 -2تأمین منابع اولیه سرمايه بخش خصوصي

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

سهامي خاص با توجه به محدودیتهاي آن از نظر قانون تجارت چه از لحاظ حداقل سرمایه
اوليه در زمان تشکيل و چه از نظر عملکرد و کارایي با مشکالتي روبرو شود .خصوصاً در زمان
پرداخت خسارت مگر آنکه اجازه فعاليت آن محدود به چند رشته بيمهاي و ریسکهاي متنوع
کوچک و معمولي باشد .در غير این صورت ميبایست بين سرمایه شرکت با خطرهاي بيمه شده
تناسب وجود داشته باشد و از این طریق پشتوانة مناسبي براي ایفاي تعهدات شرکت ایجاد
شود .این امر بيشتر بدليل حمایت از این نوع شرکت هاست تا در صورت بروز بحران مالي و
خسارتهاي بزرگ به ورشکستگي مالي منتج نگردد.
اما در صورتي که فعاليتهاي بيمهاي به صورت شرکت سهامي عام مطرح شود با توجه به
وسعت عمل و نيز توان مالي اوليه جهت تأمين و پيشبيني الزم قانون تجارت در مورد حدود و
اختيارات و عملکرد آن ،ميتوان به راحتي و جرأت ادعا کرد که فعاليت بيمهاي در قالب شرکت
سهامي بيمه عام شاید بهترین نوع در امر صنعت بيمه باشد .البته تأسيس شرکت هاي بيمه اي
عام مشابه مؤسسات بيمهاي موجود نه تنها از لحاظ خصوصي شدن نتيجهاي نخواهد داشت
بلکه موجبات نگرانيها و تقليل مشارکت مالي و خرید بيمه نامه از سوي مردم را فراهم مي
آورد.
شکلگيري شرکتهاي بيمه به روش فوق امتيازات ویژه اي دارند که اهم آن به شرح زیر
است:
 -۹ایجاد قوت قلب و احساس مسئوليت متقابل بين بيمه گر و بيمه گذار
 -2حس اميدواري به آینده از جانب بيمهگذاران و ایجاد رغبت در آنها و اطمينان از
سرمایهگذاري مطمئن
 -3کاهش انگيزههاي سودجویي یا اهداف غير بيمهاي
 -4برخورداري از اهرمهاي مالي قوي
 -9ارائه سرویس و خدمات مطلوب در زمان فروش بيمه و پس از آن به هنگام بروز حادثه
 -6توانایي استفاده از نيروي انساني متخصص و کارشناسان مجرب و داشتن دانش فني الزم
در امور بيمه
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بيمه مرکزي ایران بعنوان نهاد نظارتي بر ميزان سرمایه و حجم فعاليتهاي این شرکت ها
کنترل داشته باشد.
این سؤال مطرح ميشود که در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت تأمين سرمایه الزم
جهت پرداخت خسارت با چه مرجعي است؟ زیرا این قبيل شرکتها به دليل کمبود کادر
متخصص و کارشناسان مجرب که بدون حمایت شرکتهاي بيمه دولتي فعاليت مي کنند ،با
مشکالت عدیده روبرو هستند.
در اینجا ميبایست با اتخاذ تدابيري در جهت طراحي و تدوین آیين نامه ها ضمن حمایت
از این شرکتها ،حدود و چهارچوب عمليات بيمه گري آنان روشن شود و به نسبت توانایي و
قدرت عمليات بيمهاي ،پرداخت خسارت تا سقف معيني به بخش خصوصي واگذار گردد.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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از اهداف مهم دولت در خالل برنامههاي توسعه اقتصادي ،کاهش بار سنگين دولت در امور
اجرایي و بخشهاي مختلف اقتصادي و تمرکز زدایي در حد امکان بوده است .تا جائي که بتوان
از توان اجرایي و مدیریتي بخش خصوصي بهرهمند شد .لذا شرکتهاي بيمه دولتي نيز پس از
آزادسازي در کنار سایر مؤسسات بزرگ دولتي دیگر با حذف برخي از سيستم هاي زاید و دیوان
ساالري اداري در سطوح مدیریتي و استفاده از شيوههاي نوین سرمایهگذاري تأثير زیادي در
اقتصاد پيشرفته داشته و دارند .نکته مورد بحث در این است که با وجود اینکه فواید و آثار
چنين عملي بر هيچ کسي پوشيده نيست به طوري که سهم عمده اي در افزایش درآمد سرانه و
توليد ناخالص داخلي و ملي خواهد داشت و پشتوانه محکمي براي تقویت بنيه مالي دولت به
شمار مي رود ،به چه دليل هنوز شرکتهاي بيمهاي در محيطي بسته فعاليت ميکنند و ناچار
از اجراي دستورالعملهاي از پيش تعيين شده ذخایر و اندوختههاي مالي ناشي از حق
بيمههاي ساالنه خود و انتخاب روشهاي درست در امر سرمایهگذاري با شيوههاي نوین رایج در
جهان مطابقت ندارد ،در صورتي که شرکتهاي بزرگ دولتي مسئوليتها و امر اجرایي بي مورد
خود را به بخش خصوصي واگذار کنند.
فرصت کافي خواهند داشت که به وظایف اصلي خود بپردازند .نمونهاي از وظایف به شرح
زیر است:
أ .به حداقل رساندن برخوردها و تنشزدایي و اجتناب از درگيريهاي دائم که بعضاً با
بيمهگذاران در زمان پرداخت خسارت مواجه مي شوند.

جعفر جمالي و حسین صالحي نیا

ب .صرفهجویي در وقت و در استفاده از منابع انساني و هزینههاي مضاعف اداري و مالي و
استفاده از آن در بخشهاي ضروري دیگر.
ج .توجه اساسي به امر آموزش نمایندگان و کارگزاران با بخش خصوصي به دست ایجاد یک
مرکز آموزشي و مدرسه مستقل دائم در این زمينه به طریق نظري و کاربردي
د .تدوین و تنظيم مقررات و آیيننامههاي اجرایي مربوط به اداره شرکتهاي بيمه بخش
خصوصي
ه .توجه اساسي به امر بازاریابي در دو بخش داخلي و بينالمللي که یکي از ارکان اصلي و
اهداف مهم صنعت بيمه به شمار ميآید.
و .توجه بيشتر به ریسکهاي متنوع در بخشهاي بزرگ صنعتي و تجارتي و فعالتر کردن
بيمه هاي اتکائي به عنوان بزرگترین منبع کسب درآمد ارزي در بخش بيمهگري.
ز .تربيت نيروي متخصص براي قيمتگذاري و تعيين حق بيمه در ریسکهاي متنوع
ح .توسعه فرهنگ عمومي بيمه در ميان اقشار مردم و معرفي آن به عنوان یک ضرورت اساسي
در زندگي افراد
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نتیجهگیری
در این پژوهش ابتدا تعاریف و مفاهيم خصوصيسازي ،نظر مکاتب مختف اقتصادي ،اهداف
و روشهاي خصوصيسازي ،فرآیند آماده سازي ،فرآیند خصوصيسازي در ایران مشخصا در
مورد بانکها و بيمهها و موانع ،محدودیتها و راهکارهاي آن ارائه شد .خصوصي سازي در واقع
کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوي اقتصاد باز است .به بيان دیگر
واجد شرایط بازاري کردن و باز نمودن درهاي یک مؤسسه اقتصادي عمومي به روي نيروهاي
باز است .در بررسي مکتبهاي اقتصادي معلوم شد که بجز مکتب کينز ،حضور دولت در اقتصاد
علت اصلي کاهش کارایي شمرده ميشود و دولت تنها باید در انجام امور محوله بر خود مواردي
که شکست بازار رخ مي-دهد دخالت نماید .در کشورهاي جهان سوم خصوصي سازي واکنشي
به گسترش حوزه فعاليتهاي دولتي و اقدام جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادي است.
به طوري که خصوصيسازي فرصتي مناسب براي پویا نمودن اقتصاد شمرده ميشود .اهداف
خصوصي سازي در این نوع کشورها گسترش بازارهاي مالي ،افزایش کارآیي و بازدهي توليد و
افزایش کميت کاال و خدمات ارائه شده مي باشد.در موردخصوصي سازي بانکها ميتوان گفت
در یک محيط نظارتي سالم با طراحي مناسب مبادالت،خصوصي سازي بانکها منجر به بهبود
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عملکرد مي شود..خصوصي سازي موفقيتآميز بانکها نيازمند طراحي مناسب براي مبادالت
است .مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایه آنها در معرض خطر قرار دارد و در
صورتي که بانک خصوصي شده در پرداخت بدهيهاي خود با ناتواني مواجه شود مقامات
نظارتي چه اقدامي خواهند کرد .این بدان معناست که وجود یک رابطه شفاف بين دولت و
مالکان جدید براي موفقيت خصوصيسازي ضروري است .مالکان جدید باید کسب وکارخود را
با شرایطي کامال پایدار آغاز کنند.
در مورد خصوصي سازي صنعت بيمه نيز تصویب قانون اجاره تأمين شرکتهاي بيمه غير
دولتي در مجلس شوراي اسالمي و تنظيم آئين نامهاي اجرائي آن توسط دولت و بدنبال آن
ارسال درخواست هاي متعدد تأمين مؤسسات بيمه به بيمه مرکزي ایران ،عمالً صنعت بيمه را
در آستانه ورود به مراحل اجرائي خصوصي سازي قرار داد .اگرچه اغلب صاحب نظران معتقدند
که خصوصيسازي به روند رشد اقتصادي کشورها کمک ميکنند اما نظارت بر جریان خصوصي
سازي بطور کلي و نظارت بر عمليات بيمهاي شرکتهاي بيمه خصوصي به طور خاص به
جریانات رشد اقتصادي هر کشور کمک عمدهاي ميکند .به طوري که عدم نظارت بر عملکرد
خصوصي سازي زمينه ساز فراهم آمدن مشکالت اجتماعي و اقتصادي براي جامعه است.
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