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 مقدمه 1

ی نقش ایفا به دلیل ،انهآیه او برگشت سرم انک هاتوسط بم شده انجاهای ری ایه گذازدهی مثبت سرماز بان اطمیناحصول 

موضوع  ،ین رواز است. اپذیر اب ناجتنامری ا ،انهآت امه حیادالزوم و هر کشوری دی اقتصام ادر نظ انک هار مهم بابسی

ین است. در اب گردیده انتخان ایرای انک هاری مستقیم بایه گذارکت حقوقی و سرمازدهی مشابی بارزیاضر اح پژوهش

 ،ری مستقیمایه گذارکت حقوقی و سرماز نظر مشای کشور انک هاب کنونییط و وضعیت اضمن توصیف شر ،پژوهش

   ز جهتالی مورد نیابع مامین مناهزینه ت ابآنها با یکدیگر، ری ایه گذازدهی سرمایسه باز طریق مقانیز  انهآعملکرد 

       بی ارزیاو به تفکیک بخش های اقتصادی ی دولتی کشور اه سازمانسایر با و  م شده پولاقیمت تمری یا اگذ یهاسرم

ی او بر اهات و تنگنی پژوهش جهت رفع مشکالافته هایز اج علمی استنتایی مبتنی بر ادهاپیشنه ،یتا. در نهشوند می

به  سوم قسمت، در پژوهشبه طرح  دوم قسمتد. در نمی گرد ارایه اهبانک ری ایه گذازدهی سرمان باختن میزامطلوب س

به نتیجه گیری و  پنجم قسمتو در  اده هاو تجزیه و تحلیل د پژوهشی افته هابه ی چهارم قسمت، در پژوهشبقه موضوع اس

 .می شودخته اپرد ادهاپیشنه
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 طرح پژوهش 2

 له و موضوع پژوهشامس 1.2

ل امی در سسالاب نقالای اتوسط شور انک هاب موراره ادانونی ایحه قال اه باو همر انک هانون ملی شدن باتصویب ق اب

       و اکشور و تضمین سپرده ه اقتصادیی اختن چرخ هاندار ابه ک ،ی ملیایه هاو ضرورت حفظ حقوق و سرم 1731

م تصویب گردید که به سالات شرع مقدس از دستورام الها اب انکی بدون ربات باعملی نوناق ،انک های مردم در بازهانداپس 

 ام یاتم اقتصادیی مختلف الیت بخش های گسترش فعازم برت الد تسهیالایجانند به منظور امی تو انک هاب ،نآموجب 

سطه گردش وجوه هستند و او انک هاین که باتوجه به  ایند. بامین نمات ار این بخش هاز ابع مورد نیامن ایه و یاز سرماقسمتی 

زدهی ا، بگردش در آورندبه  دوبارهوری و گردآف مورد نظر اهدان و تحقق اضیالی متقاز مامین نیاز تاپس وجوه را یستی اب

ز دو روش مهم ان امی تو انک هاری توسط بایه گذای سرماز روش هاشد. اهمیت می بایز ار حابسی اهآنری ایه گذاسرم

 ند.هست راهمیت بیشتری برخورداز این پژوهش ام برد که در اری مستقیم نایه گذارکت حقوقی و سرمامش

ی انک هاری مستقیم بایه گذارکت حقوقی و سرمامش یزدهابی بارزیاز ارت اضر عباله و موضوع پژوهش حامس

ق می شود و طالانک ان باعنوبه آنها ست که اتی از موسسای ای کشور مجموعه انک هاز باست. منظور ان ایراکشور 

نک صنعت و اورزی، بانک کشانک مسکن، بانک ملت، با، بنایرا نک ملیا، بجمهوری اسالمی ایران نک مرکزیامل باش

ن می شود. هر ایرات ادرانک توسعه صارت و بانک تجان، بارگراه کانک رفانک سپه، بان، بایرات ادرانک صامعدن، ب

، در این پژوهش بنابراینید. الیت می نمافعنیز ری مستقیم ایه گذاسرمیا رکت حقوقی و ادر زمینه مش فوقی انک هاز با یک

 می باشند. ریایه گذاسرماین گونه زم جهت لی الابع مامین مناهزینه تو سرمایه گذاری زدهی ابمتغیرهای اصلی عبارت از 

 پژوهشز موضوع اریخچه مختصری ازمینه و ت 2.2

ء ایفادی هر کشوری اقتصام ادر نظ ار مهمی رانقش بسی اهآنکه  ییان جآز ا، انک هاری بایه گذازدهی سرمابی بارزیاله امس

له است، یک مسان کشور آدی اقتصالی و ای بر بنیه مایت ضربه ادر نه عملکردستی و ضعف در او هر گونه ک می نمایند

بلیت از نظر لزوم و قاله پژوهش اهمیت مسارد. به دیگر سخن، اد پژوهشز به اکه نی می باشدعی اجتمای و اعمده حرفه 

 .استگشته ن ایاز پیش نمابیش  کشور دردی اقتصای اهات و تنگنمدن مشکالآسطه به وجود ابه ودر برهه کنونی پژوهش 

 در تنها دولت و است نگرفته انجام کشور در دولتی های شرکت جایگاه و نقش از عمیقی همطالع تاریخ این تا

     سوددهی حداقل تااست  شده مکلف کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه اول برنامه قانون سی و دو تبصره

 ها آن شرکت حمایتی و اجتماعی انتفاعی، عملیات ارزیابی و نموده معین مختلف های بخش تفکیک به را دولتی های شرکت

 .اند دهشن اعالم رسمی به طور تاکنون مذکور تبصره اجرای خصوص در شده انجام اقدامات نتایجبه هر حال، . دهد انجام را

ین مطلب ای ان گویای گذشته توسط پژوهشگرال های دولتی در ساه سازماندی اقتصامالی و یا  یزدهابی علمی بارزیا

ست. اولویت از نظر ای رتبه دوم اراد ،شداهمیت نباول ادر درجه  یی دولتای شرکت هادی براقتصانقش  یایفااگر ست که ا

)روحانی نیا،  ستایین ای دولتی پاه سازمانری ایه گذاسرم یزدهابه طور کلی ب د کهنن می دهانش ها پژوهشیج انت
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م شده انجای اری هایه گذادی سرماقتصامالی و یا زدهی اب هستند،عی افنتاتی اموسس انک هاین که باتوجه به  ا. ب(1737

 ست.اری شده ایه گذاس پاساآن بر نیز  بانک هاهیت وجودی ارد بلکه مار داولویت قرااول در درجه  انه تنهتوسط آنها 

 ز عملکردابی علمی ارزیام اپژوهش بزند عدم وجود یک نظاین دست به  اشت تان دآبر  اپژوهشگر رکه ن چه آ

دیده  همچنین بعضی مواقع .ستام نپذیرفته انجا نظامندیبررسی آن  بارهدر تاکنون که  می باشد موضوعین ادر  انک هاب

ز عدم موفقیت اه در جهت جلوگیری ن کآست بدون انبوده  آمیزموفقیت  اپروژه هاز ری در بعضی ایه گذامی شود که سرم

می اقداسرمایه گذاری علل این گونه شکست یی و بر طرف نمودن اساشن نسبت به چنانچهصورت پذیرد.  اصالحی اقدامی آن

 د.نمتجلی می گردز پیش ادی بیش اقتصای انی هامابسانبدیهی است که صولی صورت نگیرد، ا

 ف پژوهشاهدا 7.2

 ی کشور انک هاری مستقیم بایه گذارکت حقوقی و سرمازدهی مشابی علمی بارزیاولین هدف کلی پژوهش ا ف کلی:اهدا

ت و جهت رفع مشکال افته هاز یاج علمی استنتای ضروری مبتنی بر یادهایه پیشنهاراو دومین هدف کلی پژوهش 

 دنشامی ب بانک هاری ایه گذازدهی سرمان بامیزختن ای مطلوب ساو بر اهاتنگن

 گونه ین ادی در زمینه اقتصای ابه تفکیک بخش هو یکدیگر  اب انک هاب مقایسهولین هدف ویژه پژوهش ا ف ویژه:اهدا

 الزملی ابع مامین مناهزینه ت اب انک هاری بایه گذاسرم یزدهایسه باست. دومین هدف ویژه پژوهش مقاری ایه گذاسرم

          یزدهاب اب انک هاری بایه گذاسرم یزدهایسه باری و سومین هدف ویژه پژوهش نیز مقایه گذاسرمجهت 

 د.نشامی بو به تفکیک بخش های اقتصادی ی دولتی کشور اه سازمانسایر ری ایه گذاسرم

 پژوهشویژه ی اپرسش ه 1.2

 :ستا زیر پرسش های به سخاپ فتنایدر جستجوی  پژوهشاین 

 به مختلف یاه شرکت در مستقیم ریاگذ یهاسرمیا  و حقوقی رکتامش به صورت اه نکاب ریاگذ یهاسرم یزدهاب 

 ؟چیست نآ کل نگینامی وو هر بخش اقتصادی  نکاب هر تفکیک

 ؟داردها در هر بخش اقتصادی با بخش های دیگر به طور معنی داری تفاوت  آیا بازدهی سرمایه گذاری بانک 

 اهآن توسط ریاگذ یهاسرم جهتالزم  لیام بعامن مینات هزینه متوسط اب اه نکاب ریاگذ یهاسرم زدهیاب متوسط ایآ 

 رد؟اد ریاد معنی وتاتف

 وو هر بخش اقتصادی ن ازماسهر به تفکیک  مختلف یاه شرکت در یدولتسازمان های سایر  ریاگذ یهاسرم یزدهاب 

 ؟چیست نآ کل نگینامی

  سازمان های دولتی در هر بخش اقتصادی با بخش های دیگر به طور معنی داری سایر آیا بازدهی سرمایه گذاری

 ؟داردتفاوت 

 و به تفکیک هر  دولتی یاه سازمانسایر  ریاگذ یهاسرم زدهیاب متوسط اب اه نکاب ریاگذ یهاسرم زدهیاب متوسط ایآ

 رد؟اد ریاد معنی وتاتفبخش اقتصادی 
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 پژوهشویژه ی افرضیه ه 3.2

 جهت الزم مالی منابع تامین هزینه متوسط با کشور های بانک گذاری سرمایه بازدهی متوسط :اول فرضیه        

 نیست برابر هاآن توسط گذاری سرمایه

 سازمان های سایر گذاری  سرمایه بازدهی  متوسط با کشور های بانک گذاری سرمایه بازدهی متوسط: دوم فرضیه

 نیست. برابر خود پوشش تحت های شرکت در یدولت

 ی پژوهشامتغیره 6.2

به طور کلی، در این پژوهش سه متغیر مورد بررسی و مقایسه با یکدیگر قرار می گیرند. اولین متغیر میزان بازدهی 

، بخش های با هم سرمایه گذاری بانک ها می باشد که به وسیله آن ضمن مقایسه بازدهی سرمایه گذاری بانک های مذکور

         با یکدیگر مقایسه می شوند. دومین متغیر میزان بازدهینیز فعالیت می نمایند  هادر آناقتصادی که آن بانک ها 

، با بازدهی سرمایه گذاری بانک ها نیز مقایسه می شود. به باالسرمایه گذاری سایر سازمان های دولتی است که، همانند 

   نک ها و میانگین بازدهی سرمایه گذاری سایرعبارت دیگر، تفاوت ها از طریق میانگین بازدهی سرمایه گذاری با

سازمان های دولتی مقایسه می گردند. سومین متغیر هزینه تامین منابع مالی الزم جهت سرمایه گذاری یا قیمت تمام شده پول 

ازدهی قیمت تمام شده پول هر بانک، می توان میانگین ب بابانک ها می باشد. ضمن مقایسه میزان بازدهی سرمایه گذاری 

 سرمایه گذاری بانک ها را با میانگین قیمت تمام شده پول آنها نیز مورد مقایسه قرار داد.

که  ،. این متغیرهاهستند ، متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که خارج از کنترل پژوهشگرمتغیرهای فوق به عالوه

 بر نتیجه پژوهش تاثیر می گذارندو  بودهبیشتر دارای جنبه کیفی از آنها تحت عنوان متغیرهای ناخواسته نام برده می شود، 

سیاست های توسعه و عمران دولت، نحوه مدیریت و تصمیم گیری هیات مدیره بانک ها و . (1731)نادری و همکاران، 

 تند.فعالیت شرکت ها و غیره مثال هایی از این گونه متغیرهای ناخواسته هسو پیچیدگی شرکت های وابسته، نوع 

 معه پژوهشای مفروض بر موضوع و جاویژگی ه ایو  اپیش فرض ه 3.2

 یلدال ستا ممکن نیز کشور یک در حتی و بوده گوناگون رابسی مختلف یاکشوره در دولتی یاه شرکت دایجا فاهدا 

 ار عیاجتما فاهدا تحقق دولتی یاه شرکت غلبا که ینا به نظر. شنداب وتامتفبا هم  اه شرکت ینا سیسات عمده

 ایو  لیام عملکرد بیارزیا به بخشیدن مفهوم یابر که می شود لستدالا نند،اد می خود ضعیف عملکرد یابر عذری

     هیارا ای و نهارای ختاپرد طریق زا عیاجتما فاهدا تحقق یاه هزینه ناجبر ،دولتی یاه شرکت دیاقتصا حتی

 شداب می ضروری فاهدااین  تحقق یابر نهاگاجد یا یهاسرم ناعنو به عوضبال یاه کمک

 طریق زا اه نکاب مستقیم ریاگذ یهاسرم و حقوقی رکتامش زدهیاب بیارزیپژوهش ا کلی فاهدیکی از ا چه گرا 

 جلب نقدینگی، حجم مثل نیز دیگری تاجه زا ناتو می ارا ه نکاب کارآیی ولی شداب می تحت پوشش یاه شرکت

در این پژوهش، به  .نمود بررسی غیره و جمعیت نسبت به شعب توزیع نامیز ،نکیاب شبکه توسعه ن،امشتری یتارض

 این جهات پرداخته نمی شودمنظور جلوگیری از گسترش دامنه آن، به 
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 در یادهاتض قبیل زا نکیاب نظام در موجودمختلف  یادهاتض به پژوهش، قلمروی یشافزجلوگیری از ا دلیل به 

 که دیگر سوی زا اه نکاب مورا رهادا نوناق یتارع عدم و سو یک زآنها ا مدیره تهیا یفاوظ ا وه نکاب مهاسناسا

 نگیزها هشاک لطبعاب و نارکناک اب مدیریت صلهاف یشافزا ست،ا شده ملاعان مدیر دست به اه نکاب مورا رهادا به منجر

 مهم نارکا ناعنو به راعتبا و پول یاشور و مرکزی نکاب لستقالا عدم ،اه نکاب در تاتخلف یشافزا الا آم و نارکناک

( 1737خطیب، ) غیره و ریاعتبا و پولی ریاگذ ستاسی مرا در همچنین و اه نکاب بر رتانظ مرا در نکیاب نظام

 رنداگذ می قیاب انهآ عملکرد در ییابسز تاثیرات که چند هر شود نمی یا توجه

 هایرا شرکتیک  عملکرد بیارزیا جهت مورد هر در دهاستفا بلاق و همه قبول قابل ،مشخص یرامعی کنونات چند هر 

 یاه شتال بیارزیا صلیا رامعی ننداتو می لیام یاه خصاش ولی (1132؛ سولومونز، 1161)امی،  است نگردیده

یک  عملکرد بیارزیا یابر رامعی ترین مهم. شنداب تولید ملاعو زا بهینه دهاستفا و افهدا به نیل جهت در شرکت

 صورت به که شداب می ،لایک س معموالا  ،معین نیازممحدوده  در موجود تانامکا زا دهاستفا لیام یزدهاب شرکت

 ییاه محدودیت کلیه رغم علی. گردد می یهارا نازی و سود صورت و مهازناترمثل  لیام یاه صورت لباق در یکمّ 

 بیشتر یاه هزینه ختاپرد جمله زا دنراد وجود دولتی یاه شرکت در سبامن لیام یزدهاب به بیادستی خصوص در که

 تمحصوال قیمت سطح شتناد نگه ییناپ موزش،آ توسعه محروم، طقامن در شرکت دایجا ل،اشتغا سطح حفظ جهت

 کرد رد یدانب ار لیام های خصاش یامبن بر دولتی یاه شرکت عملکرد بیارزیا ،معهاج مدآدر کم راقشا به کمکبرای 

 ریاگذ یهاسرم بازدهی خصاش فرمول در که ییاه ییارسان رغم علی
1

 دفتری رزشا زا دهاستفا جمله زا دنراد وجود 

 وجوه گردش یاج به ریابداحس لصاخ سود زا دهاستفا ،اه موجودی بیارزیا نحوه ،اهآنرزش روز ای ابه ج اه ییاراد

 عملکردو مقایسه  سنجش یابر سبیامن تقریبی رامعی نداتو می که جهت ینا زا ،خصاشاین  زا دهاستفا غیره، و نقدی

 کیدات مورد عملکرد بیارزیا برای لیام یاه خصاش بهترین زا یکی ناعنو به ،شداب بهامش یاه شرکت زا گروهی

 ستاقرار گرفته  دیاقتصامالی و  تحلیل گران

 بیش نهاآ در یدولتسازمان های سایر  یا و ها بانک سهم که می گیرندمورد بررسی قرار  هایی شرکت پژوهش این در 

 .باشد اطالق قابل ها شرکت آن بر و یا وابسته تابعه ،پوشش تحت لفظ تا است% 31 از

 م پژوهشانجاروش  1.2

 به مان ینا بانتخا علت. شداب می وسیع – نیامید – توصیفی روش گیرد می راقر دهاستفا مورد پژوهش ینا در که روشی مان

ر انمود در که (1731نفیسی، ) شداب می رتراستا هلم های پژوهش بندی طبقه یافض در پژوهش تامختص گرفتن راقر دلیل

 در زدهاب سطح نظر زا پژوهش ،باشد می اه پدیده توصیفی نابی مقصود پژوهش ینا در چون .ستادر آمده  یشانمبه  1

 وسعت بعد نظر زا ،شود می انجام کشور سطح در هلعامط که ییاج نآ زا .گیرد می راقر توصیفی پژوهش های قلمرو

 پژوهش مورد محیط زا داده ها وریگردآ اب اا دقیق لعهامط که ینا ظالح زا و است وسیع ربردیاک پژوهش یک ربرداک

 .شود می داقلمد نیامید پژوهش یک ،گیرد می صورت

                                                           
1
 Return on Investment (ROI) 
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 ری پژوهشاممعه و نمونه آاج 1.2

 مستقیم ریاگذ یهاسرمیا  و حقوقی رکتامش طریق زا که شداب می کشور یاه نکاب کلیه پژوهش ریامآ صلیا معهاج

 ردامو بر وهعال اه نکاب ینا زا یک هر لبتها. ندنموده ا تیاخدم و نیازرگاب صنعتی، یاه بخش لیتافع گسترش به درتامب

 فرعی معهاج. یندانم می ماقدا دیاقتصا مختلف یاه بخش به تتسهیال ارایه بهنیز  دیگری یاهسازوکار طریق زامذکور 

 مصوب کشور عمومی تاسبامح نوناق چهار دهام مفهوم مشمول که شداب می دولتی یاه سازمان سایر پژوهش ریامآ

 ملیاک فهرست هنوز ست،ا شده مذکور دهام زا که مختلفی یاه شتابرد دلیله ب چند هر. گردند می 1766 لاس هاشهریورم

 یاه شرکت به مربوط لیامسکارشناسان  همه ولی ستا نگردیده هیارا کشور رسمی جعامر طرف زا دولتی یاه شرکت زا

 در لبتها .شنداب می مذکور دهام مشمول یاه شرکت جمله زا دولتی یاه نازماس بعهات یاه شرکت که رنداد نظر قاتفا دولتی
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 نازماس پوشش تحت یاه شرکت کلیه به بودن دولتی قطالا ریخات ینا ات. به طور مثال، رداد وجود هم ءانثستا باره ینا

 داتعد ظالح از پژوهش موردهای  معهاج ،وسعت نظر زا .ستا نگرفته راقر نازماس آن فقتامو مورد نایرا ملی یعاصن

 می باشند. یعوس پوشش تحت یاه شرکت داتعد ظالح از ولیهستند  محدودسازمان های دولتی سایر و  اه نکاب

سایر و نمونه آماری از جامعه فرعی کلیه شرکت های  اه نکاب یاه شرکت کلیه صلیا معهاج زا ریامآ نمونه

 و برسیاحس تاعملی موردتوسط سازمان حسابرسی  1732آنها در سال  لیام یاه صورت کهدولتی هستند سازمان های 

 به .دمی باشن اه شرکت نآ 1732 لاس نونیاق زرساب و برساحس یاه رشاگز به منضمو گرفته  راقر نونیاق یزرساب

 زا ،آنها ی تحت پوششاه شرکتسازمان های دولتی و سایر بانک ها،  لیام راسرا حفظ و یا حرفه زینامو یتارع منظور

 توسط ریاگذ یهاسرم جهت زمالمالی  بعامن مینات هزینه و اه شرکت یکایک ریاگذ یهاسرم یزدهاب سبهامح مارقا ریز درج

 شود.می  ریاخودد اه نکاب

 یدولتسازمان های سایر  وها  نکاب ریاگذ یهاسرم یزدهاب هایمتغیرو مقایسه  توصیف پژوهش منظور از چون

 به نظر .ستا بزرگ فیاک حد به آن حجم پژوهشگر تانامکا به توجه اب که ستا جاحتیا یدازی اا نسبت نمونه حجم به ،شداب می

 تعمیم معهاج کل بها رپژوهش  یجانت ناتو می ،اه شرکت ریاگذ یهاسرم یزدهاب نسبت محاسبه امکان و نمونه یالاب حجم

 .کند می میل لانرم توزیع سمت به نمونه معهاج توزیع نمونه، حجم شدن بزرگ اب مرکزی حد قضیه ساسا بر ازیرد اد

 محیط پژوهش 2..1

 یاه نکاب مادغا رحط 1731 لاس در اه نکاب شدن ملی زا پسکه  شداب می کشور یها نکاب مجموعه پژوهش محیط

 حداو شصت به لاس ناهم در ریاعتبا تاموسس و خصوصی یاه نکاب داتعد .مدآ در اجرا بهدر آن  شده ملی خصوصی

 هر یابر وشده  مادغا عمومی نکاب نه لباق در دولتی و خصوصی یاه نکاب کلیه شدن، ملی نوناق یاجرا در .رسید می

 نامدیر و گرفت عهده به ار اه نکاب مورا رهادا عمالا  دولتاز آن پس،  .گردید تشکیل ناستا صاخ نکاب یکنیز  ناستا

 :زیر تعیین گردیدند ترتیب بهنیز  اه نکاب نارکا(. 1737)خطیب،  نمود خصوصی بخشمدیران  یگزیناجرا  دولتی

 زا متشکل اه نکاب ماسه ناحباص ناعنون به اعضویت وزیر از طرف دولت بایندگی ابه نم انک هامجمع عمومی ب 

 و وناتع زندگی،اس داجه ت،افلز و دنامع یع،اصن مسکن، ورزی،اکش نی،ازرگاب یی،اراد و دیاقتصا مورا یاوزر

 بودجه و مهابرن نازماس یسیر

 و نازماس ،اه لعملادستور ،اه مهان یینآ کننده تدوین و عمومی مجمع مشورتی رکن ناعنو به اه نکاب لیاع یاشور 

 زیکمر نکاب ستاری به اه نکاب بودجه

 نکابآن  کننده یتاهد و راگذ ستاسی رکن ناعنو به نکابهر  مدیره تاهی 

 نکابآن  ییاجرا مامق ترینالاب ناعنوه بنک اب هر ملاع مدیر 

 نونیاق نازرساب. 
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 ملت، ملی، یاه نکاب ملاش ریاتج یاه نکاب گروه .شوند می تقسیم تخصصی و ریاتج دسته دو به کلی طوره ب اه نکاب

هر  .دنشاب می غیره و معدن و صنعت ورزی،اکش مسکن، یاه نکاب ملاش تخصصی یاه نکاب گروه و غیره و تادراص

 ید.انم می هیارا معهاج بهخود را  تاخدم و کرده لیتافع ارب بدون ریانکداب مانظ ساسا بر فوق یاه نکاب زا یک

 اده هاوری دآی گرداروش ه 11.2

 دوره در دولتی یاه سازمانسایر  و اه نکاب یاه شرکتری اگذ یهاسرم یزدهاب نسبتبه  مربوط یاه دهاد وریگردآ یابر

 نازماس توسط که نونیاق زرساب و برساحس یاه رشاگز به منضم لیام یاه صورت رابزا زا 1732 لاس به منتهی لیام

 صورته ب ریابرد نمونه روش .شود می دهاستفا ندا گرفته راقر نونیاق زرسیاب و برسیاحس تاعملی مورد برسیاحس

 رامآ حداو .باشد مقدور انهبرای آ ریاگذ یهاسرم یزدهابنسبت  سبهامح کهشده اند  انتخاب ییاه شرکت و بوده دفیاغیرتص

 تلخیص و تصفیه به درتامب نیزهامک نظام یک دایجا اب برسیاحس نازماس رتانظ لیاع تاهی نهادبیرخ یاه رشاگز و

آن  به جعهامر اب اتنه پژوهشگر .رداد راختیا در تفکیک به ار انهآ ریاگذ یهاسرم یزدهاب نسبت و نموده اه شرکت تاعطالا

 طوره ب نازماسآن  طرف زا اه شرکت لیام یاه صورت چون .یدانممی  دهاستفا نآ در شده وریآگرد یاه دهاد زا نازماس

 و سیتاحس دقت، صحت، زا اه صورت ینا زا مدهآ دسته ب تاعطالا ینابرابن ،ندا گرفته راقر برسیاحس مورد رسمی

  یزدهاب نسبت بین وتاتف و ستا ییالاب رابسی حد در سنجش رابزا ییایاپ نتیجه در .ندهست رابرخورد یا ویژه عینیت

 یداب که ار چه نآ سنجش رابزا نیز ییارو نظر زا .می شود گیری زهاندا زیادی رابسی دقت اب اه شرکت ریاگذ یهاسرم

 .سنجد می ،ریاگذ یهاسرم یزدهاب ، یعنیبسنجد

     در اه نکابتوسط  ریاگذ یهاسرم جهت زمال لیام بعامن مینات هزینه به مربوط یاه دهاد وریگردآ یابر

 ولینومس اب مستقیم حبهامص ای و اه نکاب یاه رشاگز هلعامط ثبت رابزا زا پول شده ماتم قیمت ای پوشش تحت یاه شرکت

  ازیر می نماید دهاستفا انهآ درشده  وریآگرد یاه دهاد زا اه نکاب به جعهامر اب اتنه پژوهشگر .می شود دهاستفا ذیربط

 بلاق علمی روایی و ییایاپ زا اه دهاد وریآگرد رابزا ،ینابرابن .هستند خود پول شده ماتم قیمت سبهامح به ملزم اه نکاب

 ریابرد نمونهمورد  و هدف یاه معهاج و ستا بزرگ فیاک حد به نمونه زهاندا که ینا به توجه اب .ستا رابرخورد قبولی

 .می باشد زیاد نیز ریامآ یاه جاستنتا راعتبا ،هستند نایکس

 اده هاروش تجزیه و تحلیل د 12.2

 ،اه نکاب یاه شرکت ریاگذ یهاسرم یزدهاب نسبت زا رتاعب گیری زهاندا موردی امتغیره ،پژوهش ویژه فاهدا به نظر

الزم جهت سرمایه گذاری  لیام بعامن مینات هزینه و دولتیسازمان های سایر  یاه شرکت ریاگذ یهاسرم یزدهاب نسبت

 پیوسته ،یکمّ  همگی حاصل می شوند امتغیره ینا زا که ییاه دهاد نوع .می باشند اهآن پول شده ماتم قیمت ای اه نکاب توسط

 یدولتسازمان های سایر  و اه نکاب یاه شرکت گروهی دو طرحیک  زا که هستند نسبتی گیری زهاندا سامقی حسب بر و

، عالوه بر روش آمار اه دهاداین  تحلیلو  تجزیه یابر سبامن ریامآ روش ،ینابرابن .یندآ می دسته ب مرحله یک در

 زا تر سبامنبا یکدیگر  ی مستقلاه نمونههای  تفاوت یسهامق برای روشاین  ازیر شداب می طیاستنبا رامآ روش توصیفی،

 :(1131)والپل و میرز،  باشند می زیر قرار به جامعه دو های تفاوت به مربوط های آزمون .ستا توصیفی رامآ روش
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  معهدو جاهای آزمون واریانس 

 فرضیه ها:
      

    
  

      
    

  

   آماره:
  
 

  
  

   تعداد نمونه جامعه      سطح اطمینان         اطالعات الزم:
 واریانس نمونه جامعه    

   )  ناحیه بحرانی:
  

 
 
          

     
 
          

) 

یم شود     نتیجه:       رد 
    

  

 .(% نمی توان پذیرفت که واریانس های دو جامعه یکسان هستند1- با ضریب اطمینان ) تفسیر:

 

 معهآزمون میانگین های دو جا 

 فرضیه ها:
          

          

 آماره:

  
 ̅   ̅ 

√
  
 

  
 

  
 

  

 

 درجه آزادی:
  

(
  
 

  
 

  
 

  
)
 

(
  
 

  
)
 

     
(
  
 

  
)
 

    

 

 اطالعات الزم:
  
 میانگین نمونه جامعه    ̅  واریانس نمونه جامعه    

 تعداد نمونه جامعه      سطح اطمینان        

   )  ناحیه بحرانی:
  

 
 
  
     

 
  
)   (     

 
  
     

 
  
) 

          رد می شود      نتیجه:

 .(% نمی توان پذیرفت که میانگین های دو جامعه یکسان هستند1- با ضریب اطمینان ) تفسیر:
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 رزش پژوهشاهمیت و ا 17.2

 دولتی توجه بلاق تاراعتبا زا ازیر هستند مهمی رابسی نقش یاراد کشوری هر دیاقتصا راختاس کلیت در دولتی یاه شرکت

 تاثرا اه شرکت ینا بهروری و زدهیاب نامیز نتیجه در .کنند می دهاستفا دنشو می منظور کشور کل بودجه نیناقو در که

 ملی یابتدا زا اه نکاب مورا بر رتانظ رهادا نازرساب یاه رشاگز .رداگذ می قیاب کشور دیاقتصا چرخه بر یا ویژه

 تاخدم هیارا یابر زمال نگیزها قداف مختلف سطوح در اه نکاب نارکناک غلبا که هستند آن نگرابی کنون ات اه نکاب شدن

 و نیناقو زا گوناگون دابعا در تخلف ردامو یشافزا ،اه نکاب بین لماس بتارق وجود عدم .شنداب می مردم نیاز مورد

ه ب اب ارب بدون ریانکداب زا نکیاب نظام شدن دور مانجاسر و نامشتری یابر مطلوب عمومی تاخدم مانجا عدم ت،امقرر

  غلبا در که هستند تیمشکال جمله زا تتسهیال یاعطا بخش در ویژه به گذشته ربوی ریانکداب یاه شیوه رگیریاک

  نامشتریدر  یتیارضان افزایش و نارکناک در مفید راک گیزهنا هشاک صلیا علل و هخورد چشم به مذکور یاه رشاگز

 اه نکاب نارکا هایگاج و یفاوظ خلاتد ت،مشکال ینا بروز صلیا علل مربوطه، ناسارشناک تشخیص به .اند شده اه نکاب

 به اه نکاب بر رتانظ در مرکزی نکاب فیاک ییاناتو نافقد ،اه نکاب مورا رهادا نوناق قصان یاجرا دلیل به یکدیگر اب

 .(1737)خطیب،  دنشاب می نکیاب نظام نارکناک در زمال نگیزها مینات عدم خرهالاب و نکابآن  فیاک لستقالا عدم سبب

 جهت در ییاهنمار دنناتو می ،اه نکاب یاه شرکت عملکرد به نسبت کلی دید یک هیارا ضمن ،پژوهش ینا یجانت

این  وری بهره یشافزا و مدیریت بهبود یتانهدر  و مختلف یاه شرکت در ریاگذ یهاسرم برای بودجهمناسب  تخصیص

 مانظ روی بر پژوهش ینا یجانت که مثبتی ثیرات زا ناتو می ،وهعالبه  .دنشابآنها  ی پوشش دهندهاه نکاب و اه شرکت

ای مشارکت حقوقی ه طرح زا برداری بهره نامیز و اه شرکت گونه ینا در ریاگذ یهاسرم هیتام نظر زا کشور دیاقتصا

و  ولینومس ،دانش پژوهانمورد توجه  پژوهش ینا یادهاپیشنه و یجانتتا  ستا میدا .برد مان دنراد سرمایه گذاری مستقیمو 

 .قرار گیرند کشور دیاقتصا و نکیاب نظام پیشرفت به ناقمندعال

 ی پژوهشامحدودیت ه 11.2

 نیروی ،پژوهش جهت پراهمیتی موضوع چنین به ختناپرد تردید بدونز کنترل پژوهشگر: ارج ای خاحدودیت هم 

 و فرصت، نیانسا نیرویعدم وجود  اب یسهامق در .طلبد می ار دتریازی بودجه صرف و بیشتر فرصت فی،اک نیانسا

 نیز و پژوهش موثر روش بانتخا دلیله ب ذینفع،ی ان هازماو س بانک ها طرف زا پژوهش ینا زاکافی  لیام یتاحم

 عدم به ناتو می فوق، یاه محدودیت بر وهعال .دانست سودمند را آن یجانت ناتو می برسی،احس نازماس ریاهمک

 و ارهامآ در هنگیاهمان و تشتت ن،ایرا در موضوع تادبیا موناپیر روز به و معتبر علمی لبامط و تانشری وجود

 در ریابداحسم ارقاز اده استفاضرورت  جع ذیربط واز طرف مرامنتشره دی کشور اقتصان ی کالامتغیره مارقا

 و برساحس یاه رشاگز در مندرج ردامو زا شیان لیام راثآ تعدیل بدون بررسی مورد یاه شرکت لیام یاه صورت

 .دنشاب می پژوهشگر کنترل زا رجاخ یاه محدودیتاز  که نمود رهاشا انهآ نونیاق زرساب

 یاه شرکت نازی و سود یسهامق عدم و خاص لیام دوره یک به ارهامآ تسری: ر پژوهشگراختیای در امحدودیت ه 

  نگرش نکال دید یاجه ب ریابداحس نگرش خرد دید زا دهاستفا همچنین و مختلف لیام یاه دوره در بررسی مورد
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 .گردیده اند اعمال پژوهش مانجا در تسریع دلیل به که هستند پژوهشگر کنترل تحت یاه محدودیت از وری بهره

 .ورندآ دسته ب ار مفیدتری یجانت و دهاد گسترش یندهآ در ار موضوع ینا نپژوهشگرا که ستا رامیدوا پژوهشگر

 

 بقه موضوع پژوهشاس 7

 در یاکشوره در اه دولت که کند می تصریح رسمینظر  راظها و پژوهشی بررسی یک طی( 1111) متحد ملل نازماس

 در مهم دیانه وسیله یک ناعنو به دولتی یاه شرکت زا ری،اگذ ستاسی بر وهعال داشته و یا یندهافز نقش توسعه لاح

 گسترش اکشوره ینا در یا حظهمال بلاق طوره ب دولتی یاه شرکت دلیل ینا به .ندا کرده دهاستفا عمومی ستاسی و توسعه

 ناجه یاکشوره در دولتی یاه شرکت .ندا دهاد صاختصابه خود  آنها دیاقتصا راختاس در ار یا توجه بلاق هایگاج و فتهای

 ییافیاجغر گستردگی د،اتعد ظالح زا هم و دیاقتصا یاه مهابرن یاجرا در دولت یاه ستاسی اب سویی هم ظالح زا هم سوم

 خرآ یاه لاس به و نداشته نیاچند بقهاس ادنی در دولتی یاه شرکت رهادا و سیسات .شنداب می همیتا زیاح اه لیتافع تنوع و

 اه شرکت ینا ل،اح هر به .ستا ضراح قرن دیاقتصا یاه پدیده زا انهآ گسترش ولی گردد می برمیالدی  هیجدهم قرن

 یاه ستاسی و کنترل ریزی، مهابرن ره،ادا سیس،ات نحوه خورافر به و شده محسوب اکشوره میاتم داقتصا زا ینفکال ییجز

 علی که ستاشده  مدعی ملل نازماس .کنند می و کرده زیاب اکشوره داقتصا در ار یمثبت ای و منفی نقش ،انهآ لکیتام تغییر

 حد زا تر ییناپ عملکردیدارای  آنها زا ریابسی ،اه شرکت ینا عملکرد و مدیریت نحوه همیتا بر اه دولت کیدات رغم

      راک نیئمطم یارهازاب در معموالا دولتی  یاه یتاحم دلیل به دولتی یاه شرکتاز آن جایی که  .هستند بخش یتارض

 در مدیریت ناتو عدم و شده دیکته یاه ستاسی نگیزشی،ا تانامکا نافقد خلی،اد مدیریت ضعف زا اهآن زا ریابسی کنند، می

      و تولید عوامل در دلاتع دایجا یابر یا نگیزها این شرکت ها نامدیردر ضمن،  .برند می رنج لیامس ینا اب برخورد

 .هستندشدن  تعویضیا و  گوناگون یاه گروه فشارهای معرض در اا میاد و نداشته وری بهره

 رانحصا نوناق تصویب .گردد می بر ریهاجاق سلطنت نادور به نایرا در دولتی یاه شرکت سیسات ریخیات بقهاس

 انهآ رشد اما ستا کرده کمک مرا بدو در دولتی یاه شرکت دایجا به که ستا ملیاعو زا اه قیمت تثبیت و رجیاخ رتاتج

 فزودها دولتی یاه شرکت سیسات سرعت بر 1737 لاس زا نفتی یامدهآدر یشافزا اب .ستا بوده کند رابسی 1737 لاس ات

 1733 لاس در شرکتیکصد و شصت و شش  به 1737 لاس در شرکتیکصد و چهل و دو  زا انهآ داتعد که طوری به شد

 برابن و خصوصی یاه شرکت زا دیاتعد و بیمه تاموسس ،اه نکاب شدن ملی ضرورت و میسالا بنقالا پیروزی اب .رسید

 گونه ای به شد فزودها شده ملی و دولتی یاه شرکت داتعد بر سرعت به عیاجتما – دیاقتصا – سیاسی یاه ضرورت یراس

 شرکت دو هزار و پانصد در حدود غیردولتی عمومی یادهانه و دولت پوشش تحتیا  و دولتی یاه شرکت داتعد مروزها که

 .زده می شود تخمین

 موجود تالعامط ولی ستا نگرفته انجام کشور در دولتی یاه شرکت هایگاج و نقش زا عمیقی هلعامط ریخات ینا ات

 اتنه که دنراد وجود کشور عمومی تاسبامحنون اق چهار دهام مشمول دولتی شرکتیکهزار و صد  حدود که دنده می نانش
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 مان هنوز ،دیگر رتاعب به .اند مدهآ کشور 1737 لاس کل بودجه یحهال در شرکتصد و پنجاه و هشت  چهار داتعد میاسا

 مارقا اب دولتی یاه شرکت بودجه مارقا یسهامق .ستا نشده وردهآ کشور کل بودجه در دولتی شرکتششصد و پنجاه  حدود

 مدآدر نسبت به طور مثال، .رداد یتاحک نایرا داقتصا در دولتی یاه شرکت گسترش به رو نقش زا کشور کل بودجه

 لاس در رقم همین که لیاح در ستا بوده% 6/11 حدود 1762 لاس بودجه در کشور کل مدآدر به دولتی یاه شرکت

 کشور بتاث یهاسرم %.3 حدود که دنده می نانش کشور در بتاث یهاسرم تشکیل مارقا .ستا گردیده لغاب %31 به 1731

   طی دولت بتاث یهاسرم تشکیل کل به دولتی یاه شرکت در بتاث ریاگذ یهاسرم درصد و شود می تشکیل دولت توسط

 زا بیش که ستای معن بدین ینا .ستا رسیده %2/31 به %1/72 زا و شتهاد صعودی سیر اا تقریب 1732 ات 1762 یاه لاس

 یاه شرکت عملکرد زا صلاح منفی زدهیاب دلیل به .گیرد می شکل دولتی یاه شرکت در کشورثابت  یهاسرم زا 23%

 کرده منظور کشور کل بودجه نیناقو در ار یا توجه بلاق تاراعتبا اه شرکت گونه ینا نازی ناجبر یابر دولت ،دولتی

 (.1737، انی نیا)روح ستا شتهاگذ قیاب کشور یداقتصا چرخه بررا  مطلوبیان راثآ خود نوبه به مرا ینا که ستا

 ی دولتیاد شرکت هایجا و اهداف نیامب 1.7

 :نمود بندی طبقه زیر شرح به ،عالوه بر انتفاع ،ار دولتی یاه شرکتو توسعه  دایجا یاه نگیزها ناتو می ،کلی طور به

 در و نآ بر کماح ولوژیئیدا حکومتی، نظام نوع ،دیگر رتاعب به ،اکشوره دیاقتصا و ولوژیکیئیدا سی،اسی هیتام 

 اتخاذ شده دیاقتصا یاه ستاسی نتیجه

  بعامن تخصیص در سبامن کارآیی به بیادستی در خصوصی بخشعدم توانایی 

 زا ریابسی تحقق یابر بعامن کنترل و عمومی لکیتام لاعما طریق زا کنترل و ریزی مهابرن ،توسعه فرآیند در تسهیل 

 توسعه لاح در یاکشوره در ویژهبه  موفق و سریع رشد به بیادستی در اهکشور یاه ستاسی و فاهدا

 ستا ممکن نیز کشور یک در حتی و می آیند وجود به گونیاگون رابسی فاهدا اب مختلف یاکشوره در دولتی یاه شرکت

       ار مختلفی ادولتی در کشوره یاه شرکت سیسات فاهدا هما .شنداب وتامتفبا هم  اه شرکت ینا سیسات عمده یلدال

 هیارا ،دولتی گیری تصمیم کزامر به تولیدی یایش هاگر پیوند، دولت یاه ستای سیاجرا :نمود ارایه شرحدین ب ناتو می

 نرخ یشافزاو افزایش تولید،  بعاز منا مدآراک دهاستفا، خصوصی ایو دولتی  یاه بخش بهو اختصاصی  عمومی تاخدم

، ریاگذ یهاسرم زا سود وردنآ دست به، ملی توسعه مهابرن اب تولیدی یاحدهاو ریزی مهابرن مادغا، لاشتغا یشافزا، رشد

خودکفایی،  افزایش، شدن مدرنیزه یابر لگوییا دایجا، ضروری یاهالاک نهارای و اه قیمت تثبیت، مدآدر تر نهدالاع توزیع

 نامدیر موزیآراک، نیازرگاب یاه ورشکستگی زا جلوگیری، رزیا بعامندر  جویی صرفه ای و دایجا، ملی منیتو ااعتبار 

 بخش لکیتام تمرکزجلوگیری از ، ناراد یهاسرم بلامق در کننده خنثی نیروی دایجا، تارانحصا کنترلکارشناسان،  و

 طوره ب .دیگر یاکشوره اب دیاقتصا یاه ریاهمک یعتالاو  یا منطقه توسعه، صاخ گروهی ایو  منطقه در خصوصی

 :نمود صهخال زیر عمده طبقه سه در ناتو می ار فاهدااین  ،کلی

 ملاش خصوصی یاه شرکت ریاتج فاهدا ننداهم دولتی یاه شرکت ریاتج فاهدا: ریاغیرتجو  ریاتج فاهدا 

 فاهدا .دنشاب میمحصول  حداو هر تولید هزینه کاهش یتانه در و وریآسودو  مدآدر یشافزا نظیر تیاموضوع
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 در و لاشتغا و عیاجتما منیتا یشافزا ،منطقه ای توسعه نندام آنان یاه لیتافع عیاجتما تاثرا به آنها ریاغیرتج

 منعکس شرکت یک ریابداحس و لیام مانظ در ریاتج فاهدا ،کل در .دنشو می مربوط ثروت تر نهدالاع توزیع یتانه

 ،نمود یکمّ  ار ریاغیرتج فاهدا نابتو گرا .نیستند یمشخص سانعکا یاراد ریاغیرتج فاهدا که لیاح در دنشو می

 گسترده فاهدا تحقق پیشرفته یاکشوره کثرا مروزها .می شود میسر نیز ریاتج فاهدا یارهامعی اب آنها بیارزیا

 خصوصی یاه شرکت زا تر ضروری ار دولتی یاه شرکت در سود تقسیم روشن یاه ستاسی یاجرا و ریاتج

 نفس اما ستا چیزان غلبا شود می صلاح دولتی یاه شرکت در که سودی چند هرکه  یندانم می کیدات و نستهاد

 یدانم می وریآسود و تولید بهبود بر تمرکز به مجبور ار دیریتم ماقدا ینا ازیر ستا نآ مبلغ زا تر مهم سود ختاپرد

 ثیریات نآ رهادا چگونگی بر و فتهای تحققشرکت  تشکیل اب دیایجا فاهدا به طور کلی،یی: اجراو  ایجادیف اهدا 

 ثرامت ار نآ ییاجرا تاتصمیم ولی دنراگذ می ثرا ریاگذ یهاسرم به مربوط تاتصمیم بر فاهدا ینا چند هر .دنراند

 تغییر ارآن  عملکرد بیارزیا بطاضو اما دنده تغییر ار نحوه اداره شرکت ییاجرا فاهدا ستا ممکن .دنزاس نمی

 ییاخودکف ملی، منیتا نندام فیاهدا تحقق یابر نهارخاک یک تا بگیرد تصمیم دولت ستا ممکن ،لامث یابر .داد دنهانخو

 ریاغیرتج فاهدا ینا، یدانم تولید به شروع و شده سیسات نهارخاک که نیازم .یدانم دایجا رزیا بعامن مصرف هشاک و

 .هزینه قلاحد اب لیدوت کثراحد نندام دنشو می ریاتج به شدت پس ینا زا نآ ییاجرا فاهدا و فتهای تحقق ایجادی

 تفکیک اب نآ بطهار علت به ،ییاجرا و دیایجا فاهدا بین تشخیص دولتی شرکت یک عملکرد بیارزیا جهت ،ینابرابن

 یاج به ،دولتی یاه شرکت ریاغیرتج فاهدا زا ریابسی ازیر ستا ضروری ،ریاغیرتج بلامق در ریاتج فاهدا

 بر نداتو می ستا شده سیسات ریاغیرتج فاهدا تحقق یابر اا تقریبکه  شرکتی ولی هستند دیایجا فاهدا یی،اجرا فادها

 دولتی یاه شرکت در ییاجرا ریاغیرتج فاهدا صوالا ا که گفت ناتو نمی چه گرا .شود رهادا ریاتج صولا ساسا

 ستا چیزان رابسی ییاجرا ریاتج و دیایجا ریاغیرتج فاهدا نسبت به نانآ سهم که گفت ناتو می اما دنراند وجود

 مشکل. دنشاب می ریاغیرتج و ریاتج فاهدا زا ترکیبی دولتی شرکت یک تشکیل فاهدا معموالا : نهاچندگ فاهدا 

     غلبادر نتیجه  که می باشد فاهدااین  ریاگذ ولویتا نافقد در بلکه نیست فاهدا ینا محقق ساختن در صلیا

 یدافو نمودن یکمّ دیگر  مشکل. ننداد می خود ضعیف عملکرد یابر عذری ار عیاجتما فاهداوجود  دولتی یاه شرکت

اقدام جهت  زا شیان لیام یاه هزینه نابتو که نحوی به ستا اه شرکتاین  عیاجتما فعالیت های زا صلاح عیاجتما

 .نمود تعیین اه شرکت لیام موفقیت بر ارها نآ تاثرا و سبهامح نهاگاجد ار عیاجتما فاهدا نیل به

 بی عملکرد شرکتارزیانی امب 2.7

 بین یسهامق نامکا که دنکن می اپید معنی نیازم کارآیی ای راک مانجا اما نمود معنی کارآیی ای راک مانجا می توان ار عملکرد

 سنجش یابر ییارهامعی ای رامعی تعیین زمندانی عملکرد بیارزیا ،ینابرابن .شداب شتهاد وجود مختلف یاه کارآییانجام ها یا 

 در موجود تانامکا زا دهاستفا لیام یزدهاب اه شرکت عملکرد بیارزیا یابر رامعی ترین مهم معموالا . ستاو مقایسه 

      هیارا نازی و سود صورت و مهازناتر طریق زا یکمّ  صورت به که شداب می ،لاس یک معموالا  ،معین نیازممحدوده 

 نامیز نظیر ییامتغیره مجموعه کیف و کم زا بیازتاب شرکت یک لیام یاه صورت در شده هیارا نازی و سود. شود می

 دیاقتصا یافض و ینازماس لگویا ،مدیریت نحوه ،مدیره تاهی تاتصمیم صحت و چگونگی ،اه ییاراد زا ریابرد بهره
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 که قدر هر .دنگرد می هراظ نازی و سود مارقا صورت به امتغیرهاین  لانفعا و فعل نتیجه در که دنشاب میی آن ها لیتافع

 .شدخواهد  رابرخورد ترالاب کارآییبالطبع  و بیشتر سوداز  دهد مانجرا بهتر ا محوله یفاوظ شرکت

 توزیع بودن بهینه شرط به و رازاب در ملاک بتارق وجود صورت در که گوید می سیکوکالئن داقتصا نظریه

. گردد می منتهی بعامن تخصیص بهترین به اه شرکت زا یک هر توسط لیام سود نمودن کثراحد ،عیاجتما نظر زا امدهآدر

 ار خدمت بهترین لیام سود نمودن کثراحد سوی به خود یاه لیتافع یتاهد اب دولتی یاه شرکت ،لآ یدها یادنی ینا درپس 

 وتاقض مورد شده مصرف یهاسرمحد او هر لیام یزدهاب ساسا بر انهآ عملکرد ،ینابرابن. کرد هنداخو عیاجتما هارف به

 یک در نتیجه. ه می شودوردآ باحس بهنیز  نامدیر کنترل زا رجاخ ملاعو زا شیان وریآسود کیف و کم و گرفته راقر

 برابر در .شدابسرمایه  نآ یگزیناج رفامص زدهیاب اب برابر قلاحد که کند دایجارا  یا یهاسرم زدهیاب یداب دولتی شرکت

 بیارزیا ،به هر حال. هستند راستوا اراکنا رازاب تافرضیاساس  بر که رنداد وجودنیز  ییادهاقتصا ،لآ یدها یادنی ینا

 نماید دایجامالی  دازام دولتی شرکت یک گرا. کرد رد یدانب لیام وریآسود خصاش یامبن بر ار دولتی یاه شرکت عملکرد

 نازی مرتب آناگر  عکس بر و یدانم عمل مدآراک زمدتادر در که رداد لاحتما ،شود رهادا سر به سر صورت به قلاحد ای و

 .خواهد شد روبرو دیاقتصا و عیاجتما فاهدا به نیل عدم یتانه در و لیتافعشدن  وقفمتمحدود یا  خطر اب ،دهد

  ناجبر ،دولتی یاه شرکت دیاقتصا ایو  لیام عملکرد بیارزیا به بخشیدن مفهوم یابر که می شود لستدالا

 یابر نهاگاجد یا یهاسرم ناعنو به ،عوضبال یاه کمک ای و نهارای ختاپرد طریق زا عیاجتما فاهدا تحقق یاه هزینه

 یالاب حجم و تالیامدریافت  محدود ظرفیت علت به ولی (1737، انی نیا)روح شداب می ضروری ،فاهدااین تحقق 

 راثآ که وردهآ روی ساسکنا پاچ روش زا دهاستفا به راچانبه  بودجه شدید کسری مینات منظور به دولت ،نهارایخت اپرد

 یا بودجه یاه محدودیت هادیدگ زا ،ینابرابن. باشند می مطلوبان کشور عیاجتما هارف بر یتانه در نآ زا شیان تورمی

 .شداب اه شرکت ینا هدف اتنه یستاب نمی آن به توجهولی  کنند توجه لیام وریآسودبه  یداب دولتی یاه شرکت ،نیز دولت

 بی عملکرد شرکتارزیالی ای ماخص هاش 7.7

 بیارزیا جهت مورد هر در دهاستفا بلاق و همه قبول قابل ،مشخص یرامعی کنونات بسیار، های پژوهش وجود رغم علی

 بودن منظوره چند در اا عمدت دولتی یاه شرکت عملکرد بیارزیا چگونگی مشکل .است نگردیده هیارا شرکتیک  عملکرد

 شتهاند وجود خوب عملکردیک  مورد در فقیاتو که نیازم ات. ستاآنها  باره در وتامتفهای  وتاقض و ایجادی فاهدا

 .وجود خواهد داشت دولتی یاه شرکت عملکرد بیارزیا جهت مشخص یارهامعی ار یامعی به بیادستی به کمی میدا ،شداب

 وریآسود چند هر. ستایک شرکت  لیام عملکرد بررسی ولامتد و صلیا رامعی لیام وریآسودبه هر حال، 

 نداتو نمی دولتی یاه شرکت فاهدا نگیاچندگ و مختلف یاکشوره رازاب در موجود یاه ییارسان و ادهایرا علت به لیام

  نمودن مشخص جهت رامعی بهترین ننداتو می لیام یاه خصاش ولی شداب اه شرکتاین عملکرد  بیارزیا بطهاض اتنه

 بازدهی خصاش اه خصاشاین  بهترین زا یکی .شنداب تولید ملاعو زا بهینه دهاستفا و ریزی مهابرن بهنیل  درها آن یاه شتال

 بیشتر سود که ستا مبتنی یهاپ ینا بریک شرکت  عملکرد بیارزیا یابر رامعی ینا زا دهاستفا تفکر .استگذاری  یهاسرم

 :اند گردیده نابی ریاگذ یهامرس یزدهاب سبهامح جهت فرمول دو کنونات .شداب می موجود تانامکا زا بهتر دهاستفا نتیجه
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سود خالص

حقوق صاحبان سهام
 

 مجموع یزدهاب سبهامح یابر سبامن رامعی الذ شود می صلاح رفته راک بههای  یهاسرم مجموع زا لصاخ سود چون

 ضاستقرا هزینه وهعاله ب لصاخ سود نسبت زا ،اه ییاراد مجموع بر لصاخ سود تقسیم یاج به که ستا ینا اه ییاراد

 .گرددمی  دهاستفادوم  فرمول زا پژوهش ینا در ،ینابرابن. شود دهاستفا اه ییاراد مجموع به ناردهندگاعتبا به شده ختاپرد

 وضعیت کردن بتاث و ریابرقر مشکل ،(1133جمله بنتلی )ز ا روش ینا زا دهاستفا لفینامخ زا برخی داعتقا به

 منظور گرا ،لامث طور به. شداب می عملکرد صحیح بیارزیا در رامعی ینا نیاتوان صلیا یلدال زا یهاسرم و سود ملاع دو

 نیازم زا وتامتف رابسی رفته راک به یاه یهاسرم به سود نسبت ،شداب شرکت یاه ییاراد کل رفته راکه ب یاه یهاسرم زا

 در نظر گرفته اه ییاراد کل نچهاچن. شود منظور رفته راک به یاه یهاسرم ناعنو به ماسه ناحباص حقوق فقط که بود هداخو

. ردادوجود  بحث یاج شوند منظور بیارزیا تجدید قیمت ای و دفتری قیمتبه  بتاث یاه ییاراد که ینا مورد در هم زاب شود

 سود سبهامح در. است نقدی وجوه گردش یاج به ریابداحس لصاخ سود زا دهاستفا رامعی ینا نیاتوان یلدال زا دیگر یکی

 هزینه چون. می شود ملحوظ ،ستا غیرنقدی هزینه یک که ،کستهالا هزینه ،اه ییاراد لصاخ همچنین و ریابداحس لصاخ

 شده منظور یاه ییاراد دفتری رزشا و لصاخ سود الذ نیست نایکس قعیاو کستهالا هزینه اب معموالا  ریابداحس کستهالا

 بازدهی خصاش ،فوق یاه ییارسان رغم علی .شوند می ناکنندگ دهاستفا هیاگمر موجب و بوده قعیاغیرو فرمول ینا در

 و بهامش یاه شرکت زا گروهی عملکرد سنجش یابر سبیامن تقریبی رامعی نداتو می که جهت ینا زا ،گذاری یهاسرم

 .گیرد می راقر دهاستفا مورد یوسیع سطح در ،یدآ راشم به نهاخز داسنا و قرضه قاورا بهره نامیز اب نسبت ینا یسهامق

 رکت حقوقیامش 1.7

 لیتافع گسترش یابر زمال تتسهیال دایجا منظور به ننداتو می اه نکاب ،ارب بدون نکیاب تاعملی نوناق هفت دهام موجب به

 رکتامش صورت به ار اه بخش ینا زانی مورد بعامن ای و یهاسرم زا قسمتی تیاخدم و نیازرگاب ،تولیدی مختلف یاه بخش

 فوق نوناق یاه لعملادستور و اه مهان یینآ موجب به و داشته ربرداک ماع صورت به دهام ینا در رکتامش عقد. یندانم مینات

 وردنآ و ءاشرک فقاتو نتیجه در رکتامش نوع دو ینا زا یک هر چه گرا. شود می تقسیم مدنی و حقوقی رکتامش نوع دو به

 .(1731وری، ا)خ دنراد وجود سیاسا یاه وتاتف مدنی شرکت و حقوقی شرکت بین ولی یدآ می وجوده ب زیامتیا ای لیام

 ،آن حصول زا پس و شداب نوناق درشده  معین بطاضو طبق یستیاب ءاشرک فقاتو ،حقوقی شرکتیک  دایجا در

 خواست که یدآ می وجوده ب یمنظم نازماس و شده مستحیل رتاتج نوناق مرهآ عداقو و شرکت مهاسناسا در ءاشرک دهارا

 حقوقی سازمان مستقل ینا به و جاخرا نانآ لکیتام زانیز  ءاشرک وردهآ. خواهد کرد یتاهد ار آن سرنوشت ءاشرک کثریتا

ا ر ریاگذ نوناق قوه نقش عمومی معامج و بوده آن سیاسا نوناق منزله به حقوقی شرکتیک  مهاسناسا. یابد می صاختصا



 ارزیابی بازدهی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم بانک های ایران

16 
 

 عهده بهرا  شرکت مورا رهادا هیفوظ عمومی معامج تامصوب و مهاسناسا طبقنیز  ملامدیرع و مدیره تاهیایفاء می کنند. 

 .کنند می تسلیم عمومی معامج به ار خود یاه رشاگز و داشته رتانظ آن ییاجرا تاعملی بر شرکت نونیاق نازرساب .رنداد

 مینات زا رتاعب حقوقی رکتامش ،ارب بدون نکیاب تایلعم نوناق سوم فصل مهان ینآی بیست و سه دهام بقامط

 تعریف ینا زا .می باشد موجودمی ای سهام شرکت هاز سهاخرید قسمتی  او یشرکت های سهامی جدید  یهاسرم زا قسمتی

 :دنشو می طاستنبا زیر یجانت

 شوند، می ای ندا شده سیسات صاخ ای ماع میاسه یاه شرکت صورت به که ،حقوقی صاشخا اب فقط حقوقی رکتامش 

 رداند حقیقی صاشخا به ربطی و ستا پذیر نامکا

 به هم ناتو می ار تتسهیال ینا. یندانم مینات ار آن، تمام نه و ،اه شرکت یهاسرم زا قسمتی ننداتو می فقط اه نکاب 

 صورت ینا در که ،شوند می دایجا یندهآ در که ییاه شرکت به هم و هانآ ماسه خرید طریق زا موجود یاه شرکت

 یاه شرکت ماسه خرید صرف که کرد توجه یداب .نمود ، اعطاءبود هداخو انهآ تشکیل در سسوم عضو ناعنو به نکاب

 حقیقی زا عما ،شخصیت یک لیام یازهانی مینات ،تتسهیال یاعطا در .رداد یرتامغ تتسهیال یاعطا فلسفه اب موجود

 مینات هدفی چنین موجود، یاه شرکت ماسه خرید در .ستا مطرح ورآسود دیاقتصا هدف یک تحقق یابر ،حقوقی ای

 نآ وجه خود ماسه فروش اب ریامداسه هر و کند ریاخرید ار موجود نارامداسه ماسه یداب اا مالزا نکاب ازیر شد هدانخو

 یابر .شد دنهانخو شرکت لیام یازهانی مینات صرف نکاب ختیاپردوجوه  ،ینابرابن .کرد هداخو رجاخ شرکت زا ار

 یدانم انهآ ماسه خرید به درتامب موجود یاه شرکت یهاسرم یشافزا طریق زا یبایست نکاب ،یرتامغ ینا رفع

 تتسهیال زا ندابتو که صاخ میاسه شرکت یک تشکیل یابر ،است نکاب شخصیت زا مستقل شرکت شخصیت چون 

    صاشخا ینا و خواهد بود زمال دیگر حقوقی ای حقیقی شخصیت دو قلاحد وجود نکاب بر وهعال یدانم دهاستفا نکاب

 اب ،حقوقی شخصیت یک ناعنو به خود نکاب معموالا  .شنداب دیگر حقیقی صاشخا ایو  اه شرکت، اه نکاب ننداتو می

 به درتامب م،اسه ینا لانتقا و رهادا راختیا و لتاوک خذا و نانآ به ماسه یاعطا و خود معتمد نارکناک زا نفر دو بانتخا

 .یدانم می جدید یاه شرکت تشکیل

را  رکتامش یابر پیشنهادی یها طرح ای و موجود میاسه یاه شرکت وضعیت رکت،امش زا قبلتا  ندهست موظف اه نکاب

 بررسی ینا نتیجه و کنند بررسی ،متبحر لیام و دیاقتصا و فنی ناسارشناک توسطو  نکاب زانی حد در ،کلی یطاشر طبق

 که شداب در حدی یستیابمشارکت  رانتظا مورد سود همچنین .شداب نآ وریآسود نیز و مشارکت دهی نازی عدم زا کیاح یداب

 .شداب مرکزی نکاب طرف زا شده تعیین نامیز به قلاحد شرکت مدآدر بر تالیام کسر زا پس

% .2 زا موجود شرکتهر  در و% 11 زا جدید شرکت هر در یدانبها  نکاب حقوقی رکتامش نامیزدر ضمن 

 تبدیل ای و توسعه ،تکمیل منظور به موجود شرکت ماسه خرید که صورتی در رکتامش نامیز .یدانم وزاتجسرمایه شرکت 

 زا بیش چنانچه جدید شرکت مورد در و بوده زامج شرکتجدید  یهاسرم نامیز %11 ات شداب یهاسرم به اه نکاب تالبامط

 نداتو می فوق یاه نامیز به رکتامش .ستا زمال رکتامش نامیز یشافزا یابر مرکزی نکاب هزاجا شداب زانی مورد% 11

 نسبت به مربوط دیگر محدودیت .یدانم وزاتج مقرر یاکثرهاحد زا یدانب لاح هر در ولی گیرد انجام نکاب چند ای یک توسط
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 انهآ یهاسرم نسبت که ییاه شرکت در نیستند زامج اه نکاب که معنی یندب .شداب می آن لیام بعامن کل و شرکت یهاسرم کل

 و تولیدی یاه شرکت مورد در% .7 زا کمتر شرکت لیام بعامن کل به ،نکاب یهاسرم سهم باحتسا اب ،رکتامش بدو در

شرکت ها این  در بتاثگذاری  یهاسرم تمام .یندانم رکتامش شداب تیاخدم و نیازرگاب یاه شرکت مورد در %.2 زا کمتر

 تحقق یتانهدر  و رکتامش سرنوشت اب زممال نکته ینا دقیق یتارع .شود مینات مدت بلند لیام بعامن صورت به یستیابنیز 

 .شود می ییاجرا تاعملی توقف و رکودموجب  لیام بعامن کمبود که تولیدی یاه طرح در اا خصوص ،است ها شرکت فاهدا

 چون دنشو می تعیین دولت توسط مختلف یاه رشته به اه نکاب لیام بعامن تخصیص در حقوقی رکتامش یابرا ه ولویتا

 .کنند می لیتافع دولت دیاقتصا زویاب عنوان به اه نکاب و داشته مستقیم بطهار دولت دیاقتصا یاه ستاسی اب مرا ینا

 رتانظ و دقت یستیاب ،املع مدیریت تصدی ای مدیره تهیا در عضویت یابر مناسب نایندگانم تعیین ابها  نکاب

 وها  شرکت نازرساب وه،عالبه  .ندنک لاعما آنها مورا رهادا نحوه در ار خود تانظر و شتهادها شرکت  مورا رهادا بر فیاک

 ذاتخا اب ات شندابها  شرکت ریاج یلامس به هاگآ دافرا یستیاب شوند می تعیین عمومی معامج در شرکت یابر که نیایندگانم

 حقوقی رکتامش موضوع لیام بعامن مصرف نحوه بر زمال رتانظ .نمایند رهبری ارها  شرکت تاعملی سبامن تاتصمیم

 :تا شود سعی یداب لمقدورا حتی مهم ینا تحقق یابر .آید عمل به مدیره تاهی در هانآ نایندگانم وها  نکاب توسطبایستی نیز 

 شود مدیره تاهی درها  نکاب نایندگانمموافقت  به مشروط ماسه لانتقا و نقل ،صاخ میاسههای  شرکت مهاسناسا در 

 شود مدیره تاهی درها  نکاب نایندگانم زا یکی یامضا به منوط شرکت ورآتعهد داسنا یامضا 

 لیتافع بر موثر سیاسا تاتصمیم ها با نکاب فقتامو نآ یایامز طبق تا گردد بینی پیش زاممت ماسه مهاسناسا ضمن 

 .شود تلقی زمال شرط شرکت

 به حقوقی رکتامش موضوع یاه شرکت در ار خود ماسه رتاتج نوناق در مندرج تاتشریف یتارع اب ننداتو می اه نکاب

 یندانم سوحبم ار خود بعامن یدانب و هستند وجوه گردش هسطاو اه نکاب که ستا ضروری نکته ینا به توجه .نندابرس فروش

 .گردش در آورند به دوباره و یورگردآ ار وجوه نظر مورد فاهدا تحقق و ناضیامتق لیام زانی مینات زا پس یستیاب بلکه

 ری مستقیمایه گذاسرم 3.7

 تولیدی یاه طرح یاجرا یابر زمال یهسرما مینات زا رتاعب آن ییاجرا لعملادستوره یک دام بقامط مستقیم ریذاگ یهاسرم

 :بنابراین .ستا نکیاغیرب حقوقی ای و حقیقی صاشخا رکتامش بدون اه نکاب توسط عیانتفا نیاعمر یاه طرح و

  تبدیلی و تغییر ،تولید زا منظور .گیرند می تعلق دارند نیاعمر ایو  تولیدی جنبه که ییاه طرح به فقط تتسهیالاین 

ثابت را تامین کرد و سپس با  یهاسرم یداب ابتدا ،مقصود ینا به رسیدن یابر و یدآ می عمله ب ولیها دامو در که ستا

 در یاه یهاسرم ای و مصرفی یاهالاک وردنآ دست به یابر ولیها دامو تبدیل و تغییر به نسبت ،گردش درتامین سرمایه 

 مصرفی و تجملی اشیای تولید آن موضوع که تولیدی های طرح در مستقیم گذاری سرمایه .اقدام نمود ناجری

 کشور، دجهبو و مهابرن نوناق یک دهام ده بند طبق نیاعمر یاه طرح زا منظورمی باشد.  ممنوع است غیرضروری

دستگاه  توسط که عیاجتما ای دیاقتصاو  فنی توجیهی تالعامط ساسا بر ،که ستا مشخصی تاخدم و تاعملی مجموعه



 ارزیابی بازدهی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم بانک های ایران

11 
 

 به لهاس پنج نیاعمر یاه هدف به بخشیدن تحقق یابر معین راعتبا اب و معین مدت طی ،دنشو می مانجا ییاجرا

 ای ماتم و گیرد می صورت ،اجرا و لعهامط دوره در بستهاو بتاغیرث یاه هزینه ملاش ،بتاث ریاگذ یهاسرم صورت

 سه به نیاعمر یاه طرح تعریف ینا بقامط .شود می مینات نیاعمر تاراعتبا محل زا نآ یاجرا یاه هزینه زا قسمتی

 نیاعمر یاه طرح در ریاگذ یهاسرم به زامج فقط اه نکاب کهشوند  می تقسیم تیالعامط و عیانتفاغیر عی،انتفا دسته

 وهعالرسیده و  ریابرد بهره به شروع زا پس معقولی مدت در که ستا طرحی عیانتفا نیاعمر طرح .هستند عیانتفا

 و مطابق دولت ستاسی زا تبعیت به نیزو مورد انتظاری  سبامن سود یه،اسرم کستهالا و ریاج یاه هزینه مینات بر

 و تولیدی جنبه چند هر که ییاه طرح در ریاگذ یهاسرم دیگر، رتاعبه ب. یدانممی  یداعاعتبار  و پول شورای ضوابط

 هارف یاه مهابرن اجرای یابر که ییاه طرح ای و تیالعامط یاه طرح نندام ،نیستند عیانتفا ولی دارند نیاعمر

 نمی باشد زامج اه نکاب توسط ،نیستند وریآسود قصد به و شده انجام دولت یفاوظ تسهیل جهت عیاجتما

 کننده مینات یاشرک ها بانک فقط بلکه رنداند نقشی تتسهیال ینا فتادری مرا در نکیاغیرب حقوقی و حقیقی صاشخا 

 سی دهام و ییاجرا لعملادستور سه دهام بقامط چون .هستند عیانتفا نیاعمر و تولیدی یاه طرح یابر زمال یهاسرم

 یاه شرکتتشکیل  طریق زا اه طرح ینا سرمایه گذاری در ،ارب بدون نکیاب تاعملی نوناق سوم فصل مهان یینآ

 دنشاب صاخ میاسههای  شرکت لباق در که صورتی در اه طرحاین  یاجرا یابر بایستی ینابرابن ،ستا زامج میاسه

 هنگام الذ .یندانم رکتامش نکاب پنج قلاحد دنشاب ماع میاسههای  شرکت قالب در که صورتی در و نکاب سه قلاحد

 اه نکاب زا مستقل یشخصیت یاراد مذکور یاه شرکت .است ضروری دیگر یاه نکاب فقتامو جلب سرمایه گذاری

 .شوند می رهادا خود مدیره تاهی و عمومی معامج تامصوب و مهاسناسا ،رتاتج نوناق تامقرر طبق و هستند

 ریاگذ یهاسرم به زامجها نآ دهی نازی عدم و اجرا نامکا ،لیام و دیاقتصا و فنی ظالح زاها  طرح بررسی زا پس اه نکاب

 نکاب بهبعد  لاس یابر لاس هر نایاپ زا قبل هام شش قلاحد یستیاب مستقیم یاه ریاگذ یهاسرم مهابرن .شنداب می مستقیم

 زا پس ستا بدیهی .گردد میسالا یاشور مجلس تقدیم کشور کل بودجه یحهال هاهمر تصویب یابر ات شود لارسا مرکزی

 تولیدی یاه طرح مجری یاه شرکت لیام تاعملی و اه باحس .شد هداخو ریاگذ یهاسرم مانجا به درتامب مجلس تصویب

 یدیات مورد برسیاحس تاموسس توسط یستیاب کنند، می دهاستفا مستقیم ریاگذ یهاسرم تتسهیال زا که ،عیانتفا نیاعمر و

 ار اه شرکتاین  مولز صورت در نداتو می مرکزی نکاب ،آن بر وهعال .دنگیر راقر برسیاحس مورد مرکزی نکاب

شرکت ها  مدیره تاهی و عمومی معامج در خود نایندگانم وسیلهه ب هم اه نکاب مذکور، رتانظ زا غیربه . یدانم زرسیاب

 .وردآ هنداخو عمل بهرا  زمال رتانظ مورا ناجری حسن وها  طرح یاجرا چگونگی بر

 مقصود .شداب کمتر% .1 زا یدانبطرح  زمال لیام بعامن کل به یهاسرم نسبت ،ییاجرا لعملرادستو دو دهام بقامط

 تمامدر ضمن  .هستند زمالاز طرح  ریابرد بهرهمطالعات مقدماتی تا مرحله  مرحله زا که ستا وجوهی لیام بعامن کل زا

. نشود لیام بعامن کمبود رادچ تکشر ات شداب مدت بلند بعامن صورت به یستیاب طرح یاجرا یابر بتاث ریاگذ یهاسرم

 به رهاجا طی،اقسا فروش نندام تتسهیال یراس فتادری طریق زا ای و شرکت یهاسرم طریق زا ای مرا ینا یابر زمال وجوه

 رکتامش تصفیه ای و ملهامع ثمن ای رهاجا طاقسا ختازپرداب سررسید. دنشو می مینات مدنی رکتاشم ای و تملیک شرط

 هر رکتامش منظور به ،ریابرد بهره مرحله به طرح رسیدن زا پس .شود موکول طرح زا ریابرد بهره زا بعدبه  یستیاب
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 هنگیاهم اب ننداتو می اه نکاب نکی،اب بعامن حبس زا جلوگیری همچنین و اقتصادی یاحدهاو مورا رهادا در مردم بیشتر چه

        ار ماع میاسه یاه شرکت ماسه فقط چون .یندانم عرضه مومع به فروش یابر ار خود ماسه اه نکاب لیاع یاشور

 شده اجرا صاخ میاسه یاه شرکت لباق در اه طرح که صورتی در ید،نارس فروش به عموم به عرضه طریق زا ناتو می

 زا پس که صورتی در. شوند تبدیل ماع میاسههای  شرکت به اه شرکت ینا یستیاب ابتدا ،رتاتج نوناق یتارع اب شند،اب

 .شد هداخو عمل حقوقی رکتامش به مربوط بطاضو طبق بد،ای تقلیل کمتر ای% .1 به اه نکاب ماسه نامیزسهام  فروش

 م شده پولاقیمت تم 6.7

 طرف ازه که مربوط جدول و لوپ هزینه سبهامح خود طبق دستورالعمل پول شده ماتم قیمت سبهامح به ملزم اه نکاب میاتم

   دسترس در بعامن تجهیز شده ماتم هزینه وردآبر واقع در پول هزینه سبهامح .شنداب می اند گردیده غبالا مرکزی نکاب

 :زاهستند  رتاعبکه به طور عمده  ستا اه نکاب

 ریاج لحسنها قرض یاه سپردهیعنی  ریادید یاه سپرده 

 لحسنها قرض زاندا پس یاه سپردهیعنی  زاندا پس یاه سپرده 

 مدت بلند و مدت هاکوت ریاگذ یهاسرم یاه سپردهیعنی  راد مدت یاه سپرده 

 نازی و سود باحس صهخال و اه ندوختها ملاش یهاسرم 

 اه نکاب یراس یا و مرکزی نکاب زا فتیادری یاه ماو. 

 که شود می بلوکه شده ریاخرید قرضه قاورا و نونیاقهای  سپرده صورته ب اه نکاب دسترس در بعامن زا یشبخ رهاهمو

 یاه سپردهیعنی  مسدود بعامن کسر اب ابتداتا  ستا زمال ،پول هزینه سبهامح یابر .دنگیر می تعلقنیز  ییاه یزهاج به آنها

 به بعامن زا هر یک سهم نسبت سپسو  شود تعیین دازآ بعامن نامیز دسترس، در بعامن کل جمع زا قرضه قاورا و نونیاق

 یاه یزهاج برگشت و مسدود بعامن به توجه اب ،اه ردهپس عانوا زا یک هر به متعلق هزینه .گردد سبهامح دازآ بعامن کل جمع

 می شود: سبهامح زیر فرمول ساسا بر شده تعدیل هزینه ناعنو به مربوطه،

سپرده پول هزینه  = 
                    

            
 

Xi = پس انداز و سرمایه گذاری، جاری یاه سپرده  ri = پس انداز و سرمایه گذاریهای جاری سپرده جایزه نرخ ،  

RRi = سپرده عانوا زا یک هر نونیاقهای  سپرده  s1 = قانونی یاه سپرده به مرکزی نکاب یزهاج نرخ  

GBi = ها سپرده محل زاشده  ریاخرید قرضه قاورا  s2 = دولتی قرضه قاورا یزهاج نرخ  

 بعامن زا هزینه هر یک د،ازآ بعامن کل به نسبت انهآ سهم و دسترس در بعامن زا هر یک به متعلق هزینه گرفتن نظر در اب

همان گونه که در باال بیان شد،  .شد هداخوحاصل  بعامن شده توزین هزینه انهآ جمع صلاح زا یتانهدر  و مدهآ دسته ب دازآ

 د.نبایست در جدول مربوطه درج گردمی  پول هزینه سبهامحجزییات مربوط به 
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 است وجوهی کلیه شامل منابع سایر .دنگردمی  ثبت منابع انواع از هر یک به مربوط مبالغ ،م جدولدو ستون در

 از هر یک قانونی سپرده سهم ،سه ستون در. شود نمی پرداخت ای هزینه هاآن بابت ولی دنباش می بانک ها اختیار در که

      % و برای هر یک از سپرده های پس انداز23 سپرده قرض الحسنه جاری سهم برای این. گرددمی  ثبتها  سپرده

 از شده خریداری قرضه اوراق ،چهاردر ستون . % است23قرض الحسنه و سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت 

 انداز پس و جاری الحسنه قرض های سپرده محل از توانند می فقط بانک ها. دنگرد می ثبتها  سپرده از هر یک محل

 و سه ستون ارقاممجموع  منهای دو ستون ارقام از عبارت پنجستون . نمایند خریداری دولتی قرضه اوراقالحسنه  قرض

 ستون مارقا جمع به نسبت پنج ستون به مربوط ارقام از هر یک درصد از عبارت ششستون . می باشد چهار ستون ارقام

 به ،سرمایه در مورد. شود می محاسبه آن به متعلق هزینه منابع، انواع از هر یک مورد در ،هفتدر ستون . می باشد پنج

 به با توجه هشت ستون ارقام. شود گرفته درنظر %.1 سرمایه فرصتی هزینه نرخ که شده است پیشنهاد هماهنگی منظور

 ستوناین  ارقام ،ای غیرسپرده منابع در مورد .دنشومی  محاسبهمذکور فرمول  از استفاده باو  هفتستون و  پنج ستون ارقام

 هشتستون  و ششاز حاصل ضرب ستون  عبارت شده توزین هزینه ،نهدر ستون . بود دنخواه هفت ستون ارقام همان

 سالیانه اداری کل هزینه از تقسیم. گردد می محاسبه ای بهره هزینه نه ستون در حاصله ارقام جمع از. می باشد صدتقسیم بر 

 و ای بهره های هزینه جمع از پول هزینه. می شود ای محاسبه غیربهره هزینه صددر ضرب و  آزاد منابع کل جمع بر

  = s1%1 یاه فرض پیش اب فرضی نکابیک  یابر پول هزینه سبهامح 1جدول  ،برای مثال .آید می به دست ای غیربهره

 :را نشان می دهد  = s2%3/6و 

 

 )ارقام به میلیارد لایر( فرضیبانک یک محاسبه هزینه پول برای  1جدول 

 منابع شرح

 منابع مسدود
منابع 

 آزاد

درصد سهم 

به کل منابع 

 آزاد

درصد 

 هزینه

هزینه 

 تعدیل شده

هزینه 

 توزین شده
سپرده های 

 قانونی

اوراق 

 قرضه

 -./11 -21/7 . 1/21 1،331 672 .11 ...،7 سپرده های قرض الحسنه جاری

 ./3. ./61 2 1/1 172 161 ..2 ..1 سپرده های پس انداز قرض الحسنه

 61/2 63/3 6 73 1،133  623 ..2،3 سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

 31/1 11 3/1 11 .33  .23 ...،1 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

 ./11 .1 .1 1/1 ..1   ..1 سرمایه

 ./1. 6 6 ./2 .1   .1 بانک هاوام دریافتی از سایر 

 ./2. 1 1 ./6 .7   .7 وام دریافتی از بانک مرکزی

 . . . 2/11 ..6   ..6 سایر منابع

 33/7   ..1 3،733 ..1 1،113 .1.،1 جمع

 هزینه بهره ای + هزینه غیربهره ای = هزینه پول

31/3  21/2  =1.. x (733،3 /
 

12.)  33/7 
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 اده هاتجزیه و تحلیل دی پژوهش و افته های 1

 یافته های پژوهش 1.1

  صه در به صورت خال شدهوری آز گردای مورد نیاده هاد ،ویژه پژوهش یاه یهفرضپرسش ها و ف، اهداتوجه به  اب

ست که اممکن  تمام داده های مورد نیاز گردآوری درفراوان های کوشش  رغم علید. نیه می گردارای زیر اجدول ه

بر هستند اهم بر اری بامآمعه و نمونه ان فرض نمود که جانمی تو ،رت دیگراشد. به عباده بافتاز قلم اشرکتی تحت پوشش 

 شد.اری می بامآمعه از جا نماینده مناسبیری امآبلکه نمونه 

 

 1732ل ادر س انک هابو قیمت تمام شده پول  ریایه گذاسرم یزدهاب میانگین 2جدول 

 قیمت تمام شده پول میانگین بازدهی سرمایه گذاری (=721)تعداد شرکت  پوشش دهندهنام بانک 

 ./123 ./6136 11 بانک ملی

  ./7117 6 بانک مرکزی

 ./1133 ./1111 22 بانک تجارت

 ./1.11 ./1617 16 بانک ملت

 ./12.1 ./611. 1 بانک سپه

  ./161. 16 بانک مسکن

 ./12 -./111. 71 بانک کشاورزی

 ./12 -./2163 33 بانک صادرات

  -./6121 121 بانک صنعت و معدن

 ./1116 ./321.  میانگین

 ./371.. ./7312  انحراف معیار
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 1732در سال  ها بانک گذاری سرمایه یبازده میانگین 2 نمودار

 

 

 1732ی دولتی در سال ها سازمانسایر  گذاری سرمایه یبازده میانگین 7نمودار 
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 1732ل ادولتی در سسازمان های سایر  ریایه گذاسرم یزدهاب میانگین 7جدول 

 میانگین بازدهی سرمایه گذاری (=271)تعداد شرکت  پوشش دهندهدولتی سازمان سایر نام 

 76/7 6 وزارت کشاورزی

 2 1 وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 33/1 .1 سازمان صنایع ملی ایران

 11/1 1 سازمان صدا و سیما

 1 2 وزارت صنایع سنگین

 ./13 2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ./33 12 وزارت معادن و فلزات

 ./33 11 وزارت نفت

 ./1 13 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ./73 6 وزارت جهاد سازندگی

 ./76 3 وزارت راه و ترابری

 ./7 1 )ره( ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

 ./21 1 هواپیمایی کشوریسازمان 

 ./21 .3 ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع

 ./21 1 کشت و صنعت کارون

 ./23 7 سازمان تامین اجتماعی

 ./11 1 وزارت پست و تلگراف و تلفن

 ./11 21 وزارت صنایع

 ./1. 11 وزارت مسکن و شهرسازی

 ./7. 11 وزارت نیرو

 -./23 16 وزارت بازرگانی

 -16/2 7 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت

 ./31  میانگین

 ./11123  انحراف معیار
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 1732ل ادر س تولیدیبخش در ی دولتی اه سازمانسایر و  انک هاب ریایه گذاسرم یزدهاب میانگین 1جدول 

 گروه فعالیتنام 

 سازمان های دولتیسایر  بانک ها

 تعداد شرکت

(237=) 

 میانگین بازدهی

 سرمایه گذاری

 تعداد شرکت

(133=) 

 میانگین بازدهی

 سرمایه گذاری

 . 3 26/1 21 غذایی و آشامیدنی

 -./11 7 -21/2 37 نساجی، چرم و پوشاک

 3/2. .1 ./13 16 شیمیایی، سلولزی و چوب

 ./62 11 -./7. 63 سیمان و ساختمان

 ./62 6 ./11 17 برق و الکترونیک

 31/7 3 -71/1 22 کشاورزی و دامپروری

 1/1. 3 ./1. 1 معدنی

 -./77 11 ./13 .2 ذوب، ماشین آالت، تجهیزات و قطعات

صنایع سایر )آب و برق، کپسول گاز، 

 ارز(دستی، 
1 31/. 11 21/. 

 ./33  -./263.  میانگین

 71212/1  1117/1.  انحراف معیار

 

 1732در سال  تولیدی بخش در ی دولتیها سازمانسایر  و ها بانک گذاری سرمایه یبازدهمیانگین  1 نمودار
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 1732سازمان های دولتی در بخش بازرگانی در سال سایر میانگین بازدهی سرمایه گذاری بانک ها و  3جدول 

 گروه فعالیتنام 

 سازمان های دولتیسایر  بانک ها

 تعداد شرکت

(71=) 

 میانگین بازدهی

 سرمایه گذاری

 شرکت تعداد

(26=) 

 میانگین بازدهی

 سرمایه گذاری

 . . ./1. 2 غذایی و آشامیدنی

 . . ./27 1 نساجی، چرم و پوشاک

 ./67 1 ./16 7 شیمیایی، سلولزی و چوب

 ./11 1 ./13 1 سیمان و ساختمان

 ./26 2 -./76 1 برق و الکترونیک

 . . ./11 7 کشاورزی و دامپروری

 . . . . معدنی

 ./1. 11 ./33 3 تجهیزات و قطعاتذوب، ماشین آالت، 

گاز، صنایع  سایر )آب و برق، کپسول

فروشگاه های دستی، سرمایه گذاری ها، 

 ب(اقدس، کت

11 1/. 3 32/. 

 ./2136  ./1111  میانگین

 ./.2612  ./21.11  انحراف معیار

 

 1732در سال  بازرگانی بخش در ی دولتیها سازمانسایر  و ها بانک گذاری سرمایه یبازدهمیانگین  3 نمودار
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 1732سازمان های دولتی در بخش خدماتی در سال سایر میانگین بازدهی سرمایه گذاری بانک ها و  6جدول 

 گروه فعالیتنام 

 سازمان های دولتیسایر  بانک ها

 تعداد شرکت

(72=) 

 میانگین بازدهی

 سرمایه گذاری

 تعداد شرکت

(33=) 

 میانگین بازدهی

 گذاریسرمایه 

 -./36 12 ./31 1 گمرکی، انبارداری و حمل و نقل

مقاطعه کاری، نصب، تاسیسات و 

 تعمیرات
2 61/. 7 .3/.- 

 ./13 1 ./16 7 فرهنگی، تبلیغاتی و هنری

 ./21 1 ./71 3 گردشگری، تفریحی و زیارتی

 ./1. 7 ./16 1 اجاره اموال، امالک و ماشین آالت

 -./71 1 . . بیمه گری و مشاوره مدیریت

 ./16 21 ./3. 1 حق العمل کاری و حق مدیریت

 ./6. .1 . . بانک ها

، آزمایشگاهی، نظافت و یسایر )معدن

 دکوراسیون و خدمات مخابراتی(
1 73/7- 2 67/1 

 ./2111  -./1777  میانگین

 ./37161  221.7/1  انحراف معیار

 

 1732در سال  خدماتی بخش در ی دولتیها سازمانسایر  و ها بانک گذاری سرمایه یبازدهمیانگین  6 نمودار
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 1732در سال  اقتصادی های بخش در ی دولتیها سازمانسایر  و ها بانک گذاری سرمایه یبازدهمیانگین  3 نمودار

 

 

 1732در سال  میانگین بازدهی سرمایه گذاری و قیمت تمام شده پول بانک ها 1نمودار 
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 آزمون فرضیه ها 2.1

 1732در سال  ها بانک پول شده تمام قیمت و گذاری سرمایه بازدهی های میانگین به مربوط های آزمون 3جدول 

 واریانس ها میانگین ها آزمون

-./T = 32 آماره:  F = 11.. 

  V = 1 درجه آزادی:

-W(T < 7./2 ناحیه بحرانی: , T > 7./2 ) W(F < 21/. , F > 36/6 ) 

                  نتیجه:
    

  

% نمی توان 13تفسیر: با ضریب اطمینان 

 پذیرفت که

 واریانس های دو جامعه یکسان هستند میانگین های دو جامعه یکسان نیستند

 

 1732در سال  آزمون های مربوط به میانگین های بازدهی سرمایه گذاری بانک ها به تفکیک بخش های اقتصادی 1جدول 

 واریانس ها میانگین ها آزمون بخش هانام 

ی
گان

ر
ز
 با

 و
ی

ید
ول

ت
 

-T = 13/1 آماره:  F = 13/2.  

  V = 262 درجه آزادی:

-W(T < 16/1 ناحیه بحرانی: , T > 16/1 ) W(F < 63/. , F > 63/1 ) 

                  نتیجه:
    

  

% 13تفسیر: با ضریب اطمینان 

 نمی توان پذیرفت که

 واریانس های دو جامعه یکسان هستند جامعه یکسان نیستندمیانگین های دو 

ی
مات

خد
و 

ی 
ید

ول
ت

 

./T = 13 آماره:  F = 31/.  

  V = 73 درجه آزادی:

-W(T < .7/2 ناحیه بحرانی: , T > .7/2 ) W(F < 61/. , F > 31/1 ) 

                  نتیجه:
    

  

% 13تفسیر: با ضریب اطمینان 

 پذیرفت کهنمی توان 

 نیستندواریانس های دو جامعه یکسان  میانگین های دو جامعه یکسان نیستند

ی
مات

خد
و 

ی 
گان

ر
ز
با

 

T = 11/1 آماره:  F = .1/.  

  V = 77 درجه آزادی:

-W(T < .1/2 ناحیه بحرانی: , T > .1/2 ) W(F < 31/. , F > .1/2 ) 

                  نتیجه:
    

  

% 13ضریب اطمینان  تفسیر: با

 نمی توان پذیرفت که

 واریانس های دو جامعه یکسان هستند میانگین های دو جامعه یکسان نیستند
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 1732در سال  دولتی های سازمانسایر  و ها بانک گذاری سرمایه بازدهی های میانگین به مربوط های آزمون 1جدول 

 واریانس ها میانگین ها آزمون

-T = 13/1 آماره:  F = 11/.  

  V = 21 درجه آزادی:

-W(T < .3/2 ناحیه بحرانی: , T > .3/2 ) W(F < 3/. , F > 13/2 ) 

                  نتیجه:
    

  

% نمی توان 13تفسیر: با ضریب اطمینان 

 پذیرفت که

 هستندواریانس های دو جامعه یکسان  میانگین های دو جامعه یکسان نیستند

 

 1732در سال  اقتصادی های بخش تفکیک به دولتی های سازمانسایر  و ها بانک گذاری سرمایه بازدهی های میانگین به مربوط های آزمون .1جدول 

 واریانس ها میانگین ها آزمون بخشنام 

ی
ید

ول
ت

 

-T = 71/1 آماره:  F = 66/.  

  V = 11 درجه آزادی:

-W(T < 2./2 ناحیه بحرانی: , T > 2./2 ) W(F < 27/. , F > 17/1 ) 

                  نتیجه:
    

  

% 13تفسیر: با ضریب اطمینان 

 نمی توان پذیرفت که

 نیستندواریانس های دو جامعه یکسان  میانگین های دو جامعه یکسان نیستند

ی
گان

ر
ز
با

 

-./T = 11 آماره:  F = 17/.  

  V = 13 درجه آزادی:

-W(T < 17/2 ناحیه بحرانی: , T > 17/2 ) W(F < 27/. , F > 17/1 ) 

                  نتیجه:
    

  

% 13تفسیر: با ضریب اطمینان 

 نمی توان پذیرفت که

 نیستندواریانس های دو جامعه یکسان  میانگین های دو جامعه یکسان نیستند
ی

مات
خد

 

-./.T = 1 آماره:  F = 36/2  

  V = 17 درجه آزادی:

-W(T < 16/2 بحرانی:ناحیه  , T > 16/2 ) W(F < 27/. , F > 17/1 ) 

                  نتیجه:
    

  

% 13تفسیر: با ضریب اطمینان 

 نمی توان پذیرفت که

 نیستندواریانس های دو جامعه یکسان  میانگین های دو جامعه یکسان نیستند
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 ادهانتیجه گیری و پیشنه 3

 نتیجه گیری 1.3

 انک صنعت و معدن باول و بام ادر مقسرمایه گذاری زدهی اب متوسطن ابیشترین میز املی بنک ا، ب2توجه به جدول  اب

، ی ملیانک هاری بایه گذازدهی سرمامتوسط ب د.نرار داخر قرآم ادر مقسرمایه گذاری زدهی ابمتوسط ن اکمترین میز

    ریایه گذازدهی سرمابیشتر و متوسط ب انک هاری کل بایه گذازدهی سرماز متوسط باسپه  رت، ملت وامرکزی، تج

 .هستندکمتر  انک هاری کل بایه گذازدهی سرماز متوسط باصنعت و معدن  وت ادراصمسکن، کشاورزی، های نک اب

رت اول و وزام ادر مقسرمایه گذاری زدهی ابمتوسط ن ابیشترین میز اورزی بارت کشاوز، 7توجه به جدول  اب

سایر    د. نرار داخر قرآم ادر مقسرمایه گذاری زدهی ابمتوسط ن اکمترین میز اموزش پزشکی بآن و اشت، درمابهد

ری ایه گذازدهی سرمای متوسط باراد نفترت کشاورزی تا وزارت ااز وز شرکت هاپوشش دهنده دولتی ی ان هازماس

زدهی ای متوسط باراد ان هازماسسایر بقی ای دولتی و ماه سازمانسایر کل سرمایه گذاری زدهی از متوسط باتر الاب

 ی دولتی هستند.اه سازمانسایر کل سرمایه گذاری زدهی از متوسط بایین تر اری پایه گذاسرم

، متوسط بازدهی سرمایه گذاری بانک ها با متوسط هزینه 3با توجه به آزمون های آماری انجام شده در جدول 

توسط بانک ها یا قیمت تمام شده پول آنها تفاوت معنی داری ندارد ولی بین  تامین منابع مالی الزم جهت سرمایه گذاری

فرضیه اول پژوهش رد می شود. می توان گفت  ،انحراف معیار نمونه های مذکور تفاوت قابل توجه ای وجود دارد. بنابراین

نظر گرفته شود آنگاه میانگین ها  هر چند بین دو میانگین در ظاهر اختالف وجود دارد ولی اگر مجموعه بانک ها با هم در

با هم برابر می شوند. بدین صورت که ممکن است یک بانک زیان ده و بانک دیگر سودده باشد ولی اگر موضوع در غالب 

اگر بانک ها به جای مشارکت  ،یک جامعه بررسی شود به طور کلی بانک ها در حالت سر به سر قرار دارند. بنابراین

       اری مستقیم، منابع مالی خود را به روش های دیگری به غیر از روش های فوق سرمایه گذاریحقوقی و سرمایه گذ

 می کردند بالطبع سود قابل توجه ای نصیب آنها می شد و فراتر از نقطه سر به سر قرار می گرفتند.

بانک ها در بخش تولیدی در گروه غذایی و آشامیدنی دارای بیشترین و در گروه نساجی، چرم و پوشاک دارای 

کمترین میزان بازدهی سرمایه گذاری هستند. در بخش بازرگانی نیز در گروه ذوب، ماشین آالت، تجهیزات و قطعات دارای 

بازدهی سرمایه گذاری می باشند. همچنین در بخش خدماتی در بیشترین و در گروه برق و الکترونیک دارای کمترین میزان 

گروه مقاطعه کاری، نصب و تاسیسات و تعمیرات بیشترین و در گروه معدنی، آزمایشگاهی، نظافت و دکوراسیون و 

شانگر ن 1خدمات مخابراتی کمترین میزان بازدهی سرمایه گذاری را دارا می باشند. آزمون های آماری انجام شده در جدول 

 که متوسط های بازدهی سرمایه گذاری بانک ها در بخش های اقتصادی با هم تفاوت معنی داری ندارند. یعنی  هستندآن 

 نمی توان گفت که بانک ها در بخش های تولیدی، بازرگانی و خدماتی دارای متوسط بازدهی سرمایه گذاری یکسانی نیستند.

زدهی امتوسط ب اب انک هاری بایه گذازدهی سرما، متوسط ب1در جدول  م شدهانجاری امآی ازمون هآتوجه به  اب

ولی بین انحراف معیار نمونه های مذکور تفاوت قابل  رداری نداوت معنی دای دولتی تفاه سازمانسایر ری ایه گذاسرم
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    نشان  .1جدول آزمون های آماری انجام شده در  رد می شود.نیز پژوهش  دوم یهفرض ،ینابرا. بنتوجه ای وجود دارد

ی دولتی به تفکیک ان هازماسسایر ری ایه گذازدهی سرمامتوسط ب اب انک هاری بایه گذازدهی سرمامتوسط بد که نمی ده

ی ا، گروه هابخش هاین ز ا هر یکرند. در اری نداوت معنی دایکدیگر تف اتی بانی و خدمازرگادر هر سه بخش تولیدی، ب

ری ایه گذاسرم یزدهایسه باز مقا ،لامثبه طور . یافتیج مفیدی دست انتبه ن اهستند که می تو یسهابل مقاهم ق الیت نیز بافع

 چنانچهلیت، ان گروه فعادر هم یی دولتاهسازمان سایر ری ایه گذاسرم یزدهاب اب هالیت دلخواگروه فعیک در  انک هاب

ن گروه آدر را ها آنری ایه گذاسرم یزدهان بامیز نتیجه گرفت کهمی توان  ،شدایین تر باپبانک ها ری ایه گذاسرم یزدهاب

 د.ایش دافزالیت ان گروه فعاهمسایر سازمان های دولتی در ری ایه گذاسرم یزدهازه باندابه می شود لیت افع

 ادهاپیشنه 2.3

میزان یش افزا، ضمن لاعماد که در صورت نیه گردارای یادهاپیشنه است تان آمده سعی بر آی به عمل ابررسی ه بر اساس

 اتنیز  این گونه شرکت ها تنگناهایت و ی دولتی، مشکالاه سازمانسایر و  انک های باری در شرکت هایه گذاسرم یزدهاب

پذیر اب ناجتنا اا مری تقریبایی اره چنین شرکت هاداد و ایجانه در اف چندگاهدادی بر طرف گردند. هر چند وجود احدود زی

 :دنشوکم اح انهآره اداد و ایجانی زیر در ایستی مباروری بوده و بضنیز  آنهالی در اوری مآتوجه به سود ولیست ا

 ه حل ان که رآبه شرط  ،دایجادر مرحله توان بکه ، هر چند باشد اشرکت هاین یی اجراف اهدااز بایستی  یسودآور

ز طریق اعی انتفابه صورت غیر ار اشرکت ه ،شداشته باعی مورد نظر وجود نداجتماف اهدای تحقق اسب تری برامن

 است تا الزم ابی هر چه بهتر عملکرد شرکت هارزیابه منظور . د نمودایجای موجود در بودجه کل کشور اتبصره ه

م، امثل و یمشخص بعاز محل مناتفکیک و  اری شرکت های جاز هزینه هاعی اجتماف اهدای مربوط به تحقق اهزینه ه

 دنمین گردات و غیره نهارای

  عی و اجتمای الیت هاقع می شود فعاولین چیزی که مورد تهدید وا، هاشرکت این ن دهی این که در صورت زیانظر به

 است تاوری بوده و منطقی آن سوداز میزامهم تر  الی شرکت هامت موری و سالتوجه به سودآ است، لذا انهآدی اقتصا

یت ار هستند مورد توجه و حماسب برخوردالی منار ماختاز ساکه دولتی سازمان های سایر و  نک هاای باشرکت ه

 ر گیرنداقر

 ی اشرکت ه استاین رامیسر نبوده و در  هانآلطبع مدیریت الی و بار ماختاح سصالابدون  ابهبود عملکرد شرکت ه

ی معوق اب هاسب، در جهت به روز نمودن حسامن یلی و کنترلای ماه نظامر استقرایستی ضمن بررسی و اب مذکور

رد مهم مطرح ازم در خصوص موی الام پیگیری هانجامع عمومی و او نسبت به تشکیل به موقع مج کردهش خود تال

 ورندآبه عمل را سب ات مناماقداخود نونی ازرس قابرس و بای حسارش هاشده در گز

 ند اد شده ایجا یدولتسازمان های سایر توسط  غیرمستقیم ایی که به طور مستقیم و یان شرکت هازی ،خیرای ال هادر س

ز محل ان این زیاز ایی که قسمتی ان جآز است. ابوده مل عمده بروز کسری در بودجه کل کشور از جمله عوا

بروز تورم و در  یش نقدینگی،افزایه پولی کشور، ادل در پاعث عدم تعامر باین ا ،ستا تامین شدهی عمومی امدهآدر

رت شده و امبرده نظای نادقت بیشتر بر عملکرد شرکت ه ابتا ست است. ضروری ایش فقر در کشور شده افزایت انه

، اشرکت هاین لی و مدیریتی ار ماختاح سصالاکه ست ا. بدیهی گرددآنها تاکید لی اوری مآیش بهره وری و سودافزابر 
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ط انضبایت نظم و ارع انک هادر مورد ببه عالوه، هد شد. الی و مدیریتی کشور خوار ماختاح سصالاعث ایت بادر نه

ز طریق ارکت حقوقی و چه از طریق مشای تعیین شده چه ال هانایت وجوه در کالی و هدای پولی و ماست هادر سی

در  ازم ردقت ال ییستارد باین گونه موادر  انک هاب ،رت دیگراست. به عبامی الزامری اری مستقیم ایه گذاسرم

ین این که خود در اطر ابه خ ،تانین و مقرراقواز ی اره از ندیده گرفتن پاو  هعمل آوردبه  العه طرح هابررسی و مط

 ینداری نماخودد ،شریک هستند اقبیل شرکت ه

 در مل می شود. اش اتی رانی و خدمازرگات تولیدی، باز عملیا بسیار گسترده اییی طیف اچنین شرکت هلیت امنه فعاد

    ء ایفادولت  هایست اسیاهداف و  نیل بهدر را شته و نقش موثری اتژیک نداسترالت احها شرکت این کثر ا ،قعاو

بل ان قابه میز اوجوه نقد موجود خود رسطح ، این گونه شرکت هاری در ایه گذاسرم ای کشور بانک هایند. بانمی نم

ن ایادهند. شص اختصاو یا بخش خصوصی تژیک استرا مواردبه را تی نند تسهیالاده و دیگر نمی تواهش دای کاتوجه 

نند به انمی تو نباشند انک هاب اکت باضر به قبول شراد صنعت که حایجان اضیایع و متقان صناحباصکه ست اذکر 

یی که بعضی ان جآز ا .رج می شوندات خین گونه تسهیالاز اده استفاز صحنه ابند و بدین ترتیب انکی دست یات بتسهیال

   وارد د کشور اقتصای بر پیکره اضربه  الا آت، مین تسهیالاز امحروم شدن  اشند، باتژیک می باسترایع این صناز ا

 ان طرح هآدر  اهآنیه اعث بلوکه شدن سرمار هزینه بر بای بسیادر طرح ه انک هاری بایه گذا. همچنین سرممی شود

 ن آدگی افتاعث عقب اب الا آم می گردد کهی دیگر ادر بخش ه ایر طرح هاری بر روی سایه گذاز سرمانع اشده و م

دی اقتصادر چرخه  این گونه شرکت هاه ایگاضمن بررسی دقیق ج تاست امی شود. به همین منظور بهتر  ابخش ه

 .شوندپیگیری  مذکوری ازی در شرکت هادی و خصوصی ساقتصاست تعدیل ای سیاجرازم در جهت ت الاماقدا، کشور

ت ین مشکالای عمده از ویژگی هاری دولتی و عمومی صحبت می شود، یکی ادای ارهاختات مدیریت سز مشکالاکه وقتی 

ه حلی کلی مبنی بر خصوصی کردن ار اره یاهمو ،اه حل هامه رادادر  به هر حالست. ا انهآکلی بودن و عمومی بودن 

 نآف پذیر کردن انعطاری دولتی و الان سات دیوی حل معضالایی براه حل هار اده می شود و یاری دولتی دادای ارهاختاس

 ست.ان پذیر امکانی خصوصی ازمار ساختالب یک سادر غ اا صرف اه حل هان رآاجرای تمام د که نمی شو ارایه اهساختار

نی نیز بر ادی جهاقتصاز نظم انی، مفهومی ام نظم نوین جهاو مطرح شدن مضمونی به نمیالدی نه قرن بیست و یکم استآدر 

ین اعلل  ست.امعه اج یی تولیدی مدیریتارهاختانی خصوصی کردن ساجه یداقتصان نظم خصه کالاست. شا ان هاسر زب

     ولی هستندد ارند خیلی زیادحضور م ام و تماری و تانحصابه طور سرزمین خود دی اقتصای ادر بخش ه اکه دولت ه

، ولوژیکئیدای اجزمیت ه الیسم و یاسیونان، ت بیرونیای درونی و خطرالش هاترس و چ ام باریخی تواث تامیر بهمی توان 

بل خصوصی انع موجود در مقاموبه هر حال، اشاره نمود.  دی تک محصولیاقتصار اختانفت و س ،یات منطقه اعدم ثب

 بت مثبتارق عدم وجودو  خلیای دایه ای سرمارهازانبود ب، سیای سیاومت هامق، تیکای بوروکرالفت هامخشامل کردن 

ن انع می توامواین نع فوق و کوشش در جهت برخورد منطقی و رفع اموکننده د ایجامل اخت عواشن اب ،ینابرابن می باشند.

مستقیم کت ای شرابه ج انک هاب پس توصیه می شود کهشت. ابردرا ی موثری ام هادی گاقتصادر جهت نیل به هدف تعدیل 

     ریاست گذانک مرکزی سیاز طرف بادی که اقتصاگون ای گونابخش ه بهت ی تسهیالاعطابه  اا ، صرفیشرکتهر در 

 د.نیه شده عملی گردارای ادهاز پیشنهاری این طریق بسیاز ا تازند امی شود بپرد
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