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به  تدول یسازدر حال توسعه از کوچک یکشورهاتوسعه اقتصادی  یبرا یبانک جهان استیس

با توجه به اصول حکمرانی خوب، دستیابی به  است. نموده رییخوب تغ یدولت و حکمران یتوانمندساز

ین پژوهش، ادر . گذردمیخوب  یشرکت تیحاکماز مسیر  های مهم اقتصاد مقاومتی،برخی سیاست

توسعه سازمان  کمرانی خوب و با در نظر گرفتن رهنمودهایبا تـوجه بـه اصول ح نظریچارچوب 

 است. بر اساس شده مومی تدوینبرای حاکمیت شرکتی در بخش ع (OECD)دی های اقتصاهمکاری

زیربنای اقتصاد مقاومتی در حوزه  عنوانبه 44ی اصل هاسیاستچارچوب نظری مذکور، قانون اجرای 

های مورد تحلیل قرار گرفته و نقاط قابل بهبود از منظر مکانیزم پذیری و شفافیت اقتصادیرقابت

 از یفیتـوصکیفی روش شود. روش تحقیق، سازمانی حاکمیت شرکتی ارائه میسازمانی و بروندرون

نیاز برای تحقق اقتصاد باشد. نتایج این پژوهش، راهبردهای مورددار میی جهتمحتوا لینـوع تحل

 نماید.داری را با تمرکز بر اصول حاکمیت شرکتی خوب ارائه میهمقاومتی در حوزه بنگا

 

 .,JEL: L38 G38بندی طبقه

 سازی، حکمرانی خوب.حاکمیت شرکتی، بخش عمومی، اقتصاد مقاومتی، خصوصیهای کلیدی: واژه
 

 

                                                 
 25/5/1395تاریخ پذیرش:           28/2/1395* تاریخ دریافت: 

های در بنگاهخوب طراحی چارچوب حاکمیت شرکتی »این مقاله حاصل کار پژوهشی برای انجام رساله دکترای مدیریت با عنوان 
 در دانشگاه تهران است. «اقتصادی بخش عمومی
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 مقدمه. 1

ی هاسیاساتین تارمهمقاانو  اساسای از  44ی اصا  هاسیاساتی اقتصااد مقااومتی و هاسیاست

ی اقتصاد مقاومتی ریشه هاسیاستکه شوند. نکته قاب  توجه ایناقتصادی اخیر ایرا  محسوب می

کاه  ی اقتصاد مقاومتی قید شده اساتهاسیاستدارد. این موضوع در ابالغیه  44ی اص  هاسیاستدر 

ی هاسیاسات ویژهباهی گذشاته هاسیاساتی کلی اقتصاد مقاومتی در اداماه و تکمیا  هاسیاست

 شرح زیر است: گردد. متن ابالغیه در این خصوص به، ابالغ می44کلی اص  

های کلی اقتصاد اکنو  با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست"

قانو  اساسی و با  44های کلی اص  سیاست ویژهبههای گذشته، مقاومتی که در ادامه و تکمی  سیاست

د. گردنگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابالغ میچنین 

بندی مشخص، اقدام به اجرای آ  کنند و با تهیه قوانین و درنگ و با زما الزم است قوای کشور بی

آفرینی مردم های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشمقررات الزم و تدوین نقشه راه برای عرصه

  ".و همه فعاال  اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند

و شفافیت اقتصادی،  پذیریرقابتسیاست کلی است که دو اص   24اقتصاد مقاومتی شام  

ی مربوط به این دو اصا  کاه موضاوع ایان هاسیاستست. هاآ ین اصول ذکرشده در ترمهماز 

 باشد، عبارتند از: پژوهش می

 یرویان یتوانمندسااز د،یاعواما  تول تیادر اقتصاد با تقو یورمحور قرارداد  رشد بهره -

 تیاظرف یریگکاربهها و مناطق و استا  نیبستر رقابت ب جادیاقتصاد، ا یریپذرقابت تیکار، تقو

 .مناطق کشور یهاتیمز یایمتنوع در جغراف یهاتیو قابل

فسادزا در  یهانهیو زم هاتیاز اقدامات، فعال یریآ  و جلوگ یسازاقتصاد و سالم یسازشفاف -

 .(1392 ی،اقتصاد مقاومت یهاسیاست یهابالغ) ... و یارز ،یتجار ،یپول یهاحوزه

پاذیری، شافافیت و بار رقابات بسیار تأکیدهای اقتصاد مقاومتی، نکته قاب  توجه در سیاست

ی اباالغ شاده هاسیاساتسازی اسات. در واقاع، بر خصوصی تأکیدمردمی کرد  اقتصاد و عدم 

ساازی کاه سازی، بر تحقاق اهاداف غاایی خصوصیبر خصوصی دتأکیجای اقتصاد مقاومتی به

ی هاسیاساتگیری در دارد. ایان جهات تأکیادپذیری، شفافیت و مشاارکت اسات شام  رقابت

ساازی، قابا  دارد تاا خاود خصوصی تأکیدسازی اقتصاد مقاومتی که بیشتر بر اهداف خصوصی

ی جدیااد نیااز مساایر گااذار بااه های اقتصاااد نهااادگرایتحلیاا  اسااتا چراکااه ماااابق بااا توصاایه
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سااازی پااذیری، شاافافیت و اقتصاااد بااازار باارای کشااورهای در حااال توسااعه از خصوصیرقابت

 .(2007و استریتن،  2003)جا ،  گذردمی 1نگذشته، بلکه از حکمرانی خوب

ی اجرایی نظریه حکمرانای خاوب اسات کاه در دو سااح هاسیاستیکی از  2حاکمیت شرکتی

 و یادریم)و  (Stiglitz, 1999)اسات  مؤثرها و اصالح نظام مالی دولت، بهبود عملکرد شرکت

 .(1383 ،یرخواها خ

هااای اقتصاااد اینجاساات کااه آیااا در قواعااد حاکمیاات شاارکتی کااه از آموزه سااشپرحااال 

نهادگرایی و حکمرانی خوب است، راهکاری برای تحقاق اصاول ماذکور در اقتصااد مقااومتی 

انجام شده و در این مقاله نیز قصد بر آ  اسات  پرسشوجود دارد؟ این پژوهش در پاسخ به این 

 عنوا باه 44ی اصا  هاسیاساتا واکااوی قاانو  اجارای تا مبتنی بر اصول حاکمیت شرکتی و با

 پذیری و شفافیت اقتصادی ایرا  ارائه شود.زیربنای اقتصاد مقاومتی، پیشنهادهایی برای رقابت
 

  ینظر نهیشیپ. 2
 اقتصاد نهادگرایی و حکمرانی خوب. 2-1

در اقتصاد ورود کرده و  آ  از ییهاهاست که شاخ یدر علوم اجتماع عیوس یمکتب یینهادگرا

 کامالً یک رویکرد عنوا بهگاه چیه یینهادگرااقتصاد . است دهیرس زین ییبه دستاوردها

 اصلی اقتصاد جریا  هما  چارچوب نهایت در در بلکه نشده، پذیرفته متضاد متفاوت و

مدیریت، همچو   هاییرشته در است توانسته حاضر حال در نهادگرایی شده است. پذیرفته

کند. رویکرد این مکتب در اداره دولت و جامعه  پیدا رسوخ نیز سیاسی علوم و شناسیجامعه

 .(1392 ،پوریمانیا)به حکمرانی یا حاکمیت خوب مشهور است 

که اقتصاد نهادگرایی توجه به اقتصاد نهادگرایی در ایرا  دو جنبه دارد. نخست آ 

که مبنای نظری دهد که با واقعیات اقتصاد ایرا  سازگارتر است و دوم آ چارچوبی ارائه می

تواند برای های تازه بانک جهانی بر اساس اقتصاد نهادگرایی است و شناخت آ  میسیاست

سازی دولت ی تعدی  ساختاری یا هما  کوچکهاسیاستها مفید باشد. نقد درک این سیاست

                                                 
1. Good Governance 

2. Corporate Governance 
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و گسترش اقتصاد نهادگرایی در محاف  دانشگاهی و سیاستگذاری جهانی، به نظریه حکمرانی 

 .(1383 ،رخواها یخ و یدریم)منتهی شده است  خوب

 یعنی خوب حکمرانی نظریه توسعه، اندیشه تحول سیر در فراوا  یهانشیب و فراز از پس

 بنیا  عنوا هب، مردم و دولت بین تعام  چگونگی و یگیرتصمیم شیوه اداره کشور، نحوه

 پول یالمللبین صندوق و جهانی بانک نظیر یالمللبین مالی است. نهادهای شده مارح توسعه

 تحقق به کمک برای حیاتی ضرورت یک خوب حکمرانی که این باورند بر همگی

 .(1388، ینفر و یجاسب) است توسعه یهابرنامه

 هاآ ارائه شده است. البته روح حاکم بر همه  یگوناگون فیخوب تعار یحکمران یبرا

شده، بعد  ا یمفهوم ب نیکه از ا یفیهر کدام از تعار گریعبارت دبا هم ندارد. به یندانچتفاوت 

مفهوم  نیا فیآ  به تعر یاز آ  را مورد توجه خود قرار داده و بر مبنا یا ابعاد خاصی

 رائه شده است:خوب ا یارائه شده در باب حکمران فیاز تعار فیاند. در ادامه چند تعرپرداخته

و مسائ   استیآ  اقتصاد، س لهیوسها که جامعه بهو نهاد هااستیها، ساز ارزش ینظام -

 .(1383 ،پوریقل) کندیم تیریمد یو مدن یسه بخش دولت، خصوص قیخود را از طر یاجتماع

 ،یریپذتیمسئول ت،یقانو  شفاف تیاست در جهت حاکم یخوب کوشش یحکمران -

در اعمال اقتدار  کیاستراتژ دگاهیو د ییپاسخگو ،یاثربخش ،ییکارا ،یمشارکت، برابر

 .(1385 ،یدریم)ی و ادار یاقتصاد ،یاسیس

 یمدن یها و نهادهاشهروندا ، گروه هاآ واساه که به ییو نهادها هافرایندراهکارها و  -

  یتعهداتشا  را برآورده و تفاوتشا  را تعد فا،یخود را است یمنافع خود را دنبال، حقوق قانون

 .(1382 ،پوریقل و زادهفیشر) کنندیم

 تیفیک ،ییصدا و پاسخگو کند:یم فیتعر یژگیخوب را بر اساس شش و یحکمران یبانک جهان -

 (.2009)کافمن و همکارا ،  قانو  و کنترل فساد تی، حاکمیاسیثبات س ،یدولت یمقررات، اثربخش
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 حاکمیت شرکتی. 2-2

 یکلا طورباهوجود دارد کاه  1یا راهبری شرکتی یشرکت حاکمیت رامو یپ یاگسترده قاتیتحق

خاود  یهاهیگذاشتن سارما اریمنظور در اختا  بهگذارسرمایهاعتماد در  جادیبه مسائ  مربوط به ا

  (.1997)شلیفر و ویشنی،  پردازدیم را یبه مد

 ،یمناابع ماال کننادگا نیمأآ  ت قیاکاه از طر پاردازدیما ییبه راهکارها یشرکت یحکمران

 (.2002)دیویس و اوسیم،  سازندیمامئن م هیابازگشت سرم یخودشا  را برا

 رهیمادئاتیکه ه ییجا گردد،یباز م تیاداره از مالک ییبه جدا یحکمرانی شرکت خچهیتار

عهاده گرفات و  ردر سازما  را با یگیرتصمیماز سهامدارا ، قدرت  زیمتما یامجموعه عنوا به

 . (2008)بیندبریج،  فراهم آورد را یسهام یهاشرکت  یامکا  تشک

منااافع  ا یااو عاادم تعااار  م یهماااهنگ یباارا یمختلفاا یهااازمیمکان ییجاادا نیاااز ا پااس

 دیاخاود از شاک  جد  یادر تحل 1932در ساال  نازیشک  گرفت. برله و م را یسهامدارا  و مد

 اساسااً ت،یریشرکت به مد تیکنترل و مسئول یکه سهامدارا  با واگذار دارندیم ا یها بشرکت

 مناافع محاخ خاود سالب کارده  یشرکت در راستا اتیار گرفتن عملیدر اخت یحق خود را برا

شرکت مدر  تقاضا کند تا ناه فقا   کیکه از  دهندیقرار م یگاهیو در عو  جامعه را در جا

  (.2007و مینز،  لهر)ب دیبه مالکا  بلکه به ک  جامعه خدمت نما

و  تیریماد ،یماال قااتیدر تحق شارویپ یوعبه موض یدو دهه گذشته، حکمرانی شرکت یط

 اسات ایگوناهبه یساازمان نهیبه یوکارهاساز افتنی ،قاتیتحق نیا یاست. هدف اصل شده  یتبد حقوق

 ی. درک تئاورابادی شیافازا زیان یاقتصااد ییکاارا ا ،نفعاذیکه همزما  با حفظ حقاوق هماه 

جهات محادود کارد  مشاکالت  ییابزارهاا یریکاارگهتواند منجار باه بایم یحکمرانی شرکت

  .(2003)حسسه و ایمپاویدو،  گردد یدر بخش عموم یندگینما

کاه در ماالعاات حکمرانای  یمساائ  مختلفا نیایتب یبرا یمختلف یهایها و تئورارچوبچ

 که در ماورد ییهافر شیبا توجه به پ کیهر  هایتئور نیاست. ا افتهیتوسعه  کند،یبروز م یشرکت

گیرناد. در نظار مای عوام  مختلفای را بارای حکمرانای شارکتیدارند،  را یرواب  مالکا  و مد

                                                 
 است. Corporate Governanceرجمه عبارت راهبری شرکتی، توصیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای ت .1
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 بر حکمرانی شرکتی بر اسااس مباانی نظاری و ادبیاات حکمرانای شارکتی  مؤثرمجموعه عوام  

 خالصه شده است. (1)در جدول 
 

 عوامل مؤثر بر حکمرانی شرکتی بر اساس مطالعات پیشین .1جدول 

 منابع حکمرانی شرکتیابعاد 

) خادمیت فرایند زیکی 1997و رایت،   هیوس) ,(  2007 ) 

 مدیرهساختار و ترکیب هیئت
فانگ)  2003 کندال،) ,(  1999 ), (2013وو و فا ،   )  

(2000)ماهر و اندرسو ،   

آیفک) کنترل، نظارت و مدیریت ریسک  2001 رایا ) ,( 2000و ا  جی،   ) 

هیوس) رهبری استراتژیک و استانداردهای رفتاری  2007 هو،) ,(  2005 آیفک،) ,(  2001 ) 

فانگ) ساختار و تمرکز سرمایه  2003 دمیراگ) ,( 2000همکارا ،  و  ) 

کندال) ا نفعذیمدیریت   1999 جمالی) ,(   2008جمالی و همکارا ، 

آیفک) دهی بیرونیشفافیت، پاسخگویی و گزارش  2001 رایا ) ,( 2000و ا  جی،   ) 

 مأخذ: نتایج تحقیق.
 

هایی صاورت گرفتاه و ساازما  باورس و در خصوص حاکمیت شرکتی در ایرا  نیز تالش

در حااال تااالش باارای تاارویج ایاان موضااوع اساات. در ایاان خصااوص،  شاادتبهاوراق بهااادار 

ناشرا  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهارا  نویس دستورالعم  راهبری شرکتی برای پیش

ویاارایش جدیااد از ایاان  چهااارتوساا  ایاان سااازما  تاادوین شااده و تاااکنو   را یااو فرابااورس ا

 .(1393 ،بورس)سازما  نویس نیز منتشر شده استپیش
 

 سازیاهمیت حاکمیت شرکتی قبل از خصوصی. 2-2-1

تفکار  به سه دوره تقسیم کرد. ها به دولتبه لحاظ نگاه آ توا  میاقتصادی را  های توسعهنظریه

و در  )دولات کوچاک( حاداق  دوم دولات هدولت بازرگ و در دور ناخست، هدور در غاالب

 های دولتای،گساترش مالکیات و شارکت، نااخست هدر دور. حکمرانی خوب است سوم، هدور

های در دوره دوم واگاذاری شارکت شداها محسوب میماندگیعقب برای جبرا  سیاستی مهم

سااوم  هدور در ا لکانگردیدضارورت تلقای ماای عملکارد اقتصاادی یاک دولتی بارای باهبود

  .(1385 ،یدریم) شودمشروط پذیارفته می صاورتسازی باهخصوصی
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دولات  ینااتوان ایفاقدا  رقابت   یدلبه یسازیاگر خصوصماابق الگوی حکمرانی خوب، 

 یهااساتیس یریکاارگباا باه دیابا دولات نجاماد،یناامالوب ب جینتا بهی ررقابتیبازار غ میدر تنظ

 یاا دوره دولات حاداقلی،  دوم هدر دور را بهباود بخشاد. یدولتاا یهاشرکت عملکرد ماختلف،

ی ساوم از مااسائ  اصاال هدر دور اماا شاد،یماا تغفلای دولتاا یهاعملکارد شاارکت باهبود از

  هاشارکتین راهکارهاای بهباود عملکارد ایان تارمهمآید. یکای از میبه حساب  یاستگذاریس

 .(1383 ،یرخواها خو  یدریم) استراستای حکمرانی خوب، بهبود حاکمیت شرکتی  در

ی به این مفهوم، از زما  المللبینالمللی نظیر بانک جهانی و صندوق های مالی بینتوجه نهاد

مثاال،  عنوا باهاز تئوری دولت حداق  به تئاوری حکمرانای خاوب جلاب شادا  هاسیاستتغییر 

 استیگلیتز معاو  ارشاد باناک جهاانی در ساخنرانی معاروف خاود در کنفارانس اقتصااد توساعه 

یا هماا  اقتصااد  1غفلت بزرگ جریا  اصلی اقتصاد عنوا به، از حاکمیت شرکتی 1999در سال 

 ساازی غفلت از حاکمیت شرکتی را یکی از دالی  اصالی شکسات خصوصای یبازار نام برد. و

 : (1999)استیگلیتز،  داردداند. در این زمینه، او بیا  میدر شوروی و کشورهای بلوک شرق می
است. من نشا   که مسیر روسیه اینگونه نبودهآمیز بوده، در حالیچین تا اینجا موفقیتمسیر گذار 

خاطر اجرای به های سابق شوروی صرفًادهم که شکست اصالحات در روسیه و اکثر جمهوریمی

نادرست مبانی  ها درکناکامی دلی تر است و های درست نبوده، بلکه مشک  عمیقنادرست سیاست

 های اصالحات مدل ار و نیز بدفهمی مبانی فرایند اصالحات نهادی بوده است. برای مثالاقتصاد باز

از جمله  اطالعات، اهمیت مسائ  مربوط به ،که بر مبنای اقتصاد متعارف نئوکالسیکی استوارند

 گیرند.کم میرا دستشرکتی  حاکمیت
 

 های اقتصادی بخش عمومیاصول حاکمیت شرکتی برای بنگاه. 2-2-2

 ساازی شاود،تواناد خصوصایهای دولتی میمالکیتدرصد  75چه چیزی در حدود در کشور ما اگر

هاایی عماومی باا انحصاارات ایم آ  است کاه ساازما اما اتفاق جدیدی که ما با آ  روبرو شده

سازی شده در حال فعالیت هستند و از این طریق انحصاار بزرگی در کشور ما به شک  خصوصی

از  پایشهاای دولتای کنناد. شارکتریزی مایبدتر از انحصار دولتی است، پایهخصوصی را که 

هاای ای و ساازما مختلفی تحت فشار اذها  عمومی، انتظارات رساانه تصورسازی بهخصوصی

                                                 
1. Mainstraem Economics 
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شاده انحصااری از های خصوصایشرکت امانظارتی مانند دیوا  محاسبات عمومی قرار داشتند، 

علت عدم وجود شرای  رقابت ها بهشوند. در نتیجه، افزایش قیمتاینگونه قید و بندها نیز رها می

 شاود و جاای خالقیات و تاالش را در اقتصاد کشور به شاگردی بارای کساب ساود تبادی  مای

، نیااز باه بر این اساسگیرد. های جدید مییگذارسرمایهها و در بهبود منابع، محصوالت، روش

ی دولتاای و بخااش عمااومی باارای هاکتشااررهنمااود در خصااوص حکمراناای شاارکتی باارای 

سیاستگذارا  این حوزه عجیب نیست. تجربه مشترک کشورهایی که نسبت به اصالح حکمرانی 

دهد که این اقدام، اقدامی مهم اماا نشا  می ،اندهای اقتصادی دولتی اقدام کردهشرکتی در بنگاه

 .(1389 ،یکواقبال)نپیچیده است 

تعادل میا  مسئولیت دولت برای انجام فعال وظایف مارتب   چالش اصلی در این زمینه یافتن

هاای مدیره، همزما  با اجتناب دولات از دخالاتبا مالکیت، نظیر معرفی و انتخاب اعضای هیئت

مورد سیاسی در اداره شرکت است. چالش مهم دیگر فراهم کرد  یک میدا  باازی عادالناه بی

ی بخاش هاشارکتش خصوصی توانایی رقابات باا ی بخهاشرکتکه  ایگونهبه ،در بازار است

ایان رقابات را از طریاق قادرت قانونگاذاری و نظاارتی خاود  هادولتعمومی را داشته باشند و 

OECDتخریب نکنناد. رهنمودهاای 
بار اسااس تجرباه عملای کشاورهای عضاو، پیشانهادهای  1

 .(OECD, 2005)نماید ها ارائه میمحکمی را برای رفع این چالش

ساازما   خوب مبتنی بار رهنمودهاایاصول حکمرانی شرکتی عوام  مذکور و با تاوجه باه 

در عرصاه  یاک ساازما  جهاانی سیاساتگذار عنوا باه (OECD)دی های اقتصااهمکاریتوسعه 

چاارچوب نظاری الزم بارای کدگاذاری و تحلیا  محتاوای قاانو  اجارای  ،حکمرانی شارکتی

فراهم آمده است که در قسمت روش پژوهش به آ  پرداختاه شاده اسات.  44ی اص  هاسیاست

بر این اساس، دستیابی به ساختار حکمرانی شارکتی ماالوب در بخش دولتای از رهگاذر توجاه 

 :(OECD, 2005) شد خواهدمیسر  زیر به اصول

 های دولتیااه باا شارکتاطمینا  از وجود ساختار قانونی و مقررات کارآمد در راب 

 عملکرد مالکانه دولت 

 سهامدارا  با رفتار برابر 

                                                 
1. Organization for Economic Cooperation Development 
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  ا نفعذیراباه با 

 سازیافشای اطالعات و شفاف 

 های دولتیمدیره شرکتهیئتهای مشخص بود  مسئولیت 

قاانو   44های اصا  کاه جایگااه ایان اصاول در سیاساتشاود این پرسش مارح می ،حال

های زیربنای آ  کجاست و در این راستا چاه راهبردهاایی بارای تحقاق سیاسات عنوا بهاساسی 

های اصا  شود. در ادامه، پیشینه تجربی در خصوص تحلیا  سیاساتاقتصاد مقاومتی پیشنهاد می

 شود.شناسی پژوهش پرداخته میقانو  اساسی بررسی شده و پس از آ  به مراح  و روش 44
 

 پیشینه تجربی. 3

، دولتایبر پایه سه بخش نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایرا   قانو  اساسی، 44اص  اساس  بار

 کننادهبخاش خصوصای تکمیا  ،مااابق ایان اصا  .سازماندهی شده اساتخصوصی و تعاونی

صانعت و  ی کشاورزی،هابخشها در ی دولتای و تاعاونی در هاریک از فعالیتهابخشحضور 

قانو  اساسی تحات عنااوین کلای  44شده اص  ای ابالغهاست. در حال حاضر سیاست خدمات

 :(1384، یصتشخمجمع ) دارد زیر قرار

 دولتی ی غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شد  بخشهابخشکلی توسعه  هایسایاست 

 های کلی بخش تاعاونیسیاست 

 هاای هاا و بنگاههای کاالی توساعه بخاش غیردولتای از طریاق واگاذاری فعالیتسیاست

 دولتی

 واگذاری لیک هایسیاست 

 های کلی اعمال حکمرانی و پرهیز از انحصارسیاست 

دهد که در مرحله گاذار از سازی در کشورهای مختلف نشا  میخصوصی فرایندنگاهی به 

 نخسات،گیاری نظاام باازار دو اصا  اساسای وجاود دارد: اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شاک 

گیارد. ها انجام مایوری و سودآوری که توس  بنگاهاقدامات درونی بنگاه با هدف افزایش بهره

. اساتدار آ  سازی که دولت عهادهموتور خصوصی عنوا بهایجاد شرای  و بستر محیای  ،دوم

ساازی باشاد. خصوصایها ایجاد رقابت میسازی و واگذاریعنصر اصلی در موفقیت خصوصی

تجربه موفاق چاین در ایان زمیناه گاواهی  .استبدو  وجود رقابت نوعی واگذاری غیر مالوب 
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 برنادسازی از رقابتی کرد  اقتصاد نام میجای واژه خصوصیهحتی ب هاآ باشد. این موضوع می

 .(1393 ،یمیصم)

پاذیری اجارای قاانو  بار انحاراف و آسایب مؤثردر یک پژوهش تجربی در ایرا ، عوام  

بر انحراف این  مؤثرقانو  اساسی ارزیابی شده و به الگوسازی عوام   44ی کلی اص  هاتسیاس

 5/26) درصد(، ضعف قانو  5/30) این پژوهش، ضعف در اجرای قانو  بر پایهپردازد. قانو  می

از  درصاد( 7/19) درصد( و توانمناد شاد  بخاش شابه دولتای 2/23) درصد(، ضعف بخش خصوصی

دهد موفقیت ایان قاانو  های این پژوهش نشا  میپذیری هستند. یافتهمعیارهای آسیبین ترمهم

سااازی آ  اساات. موضااوع اصاالی تقویاات بخااش خصوصاای و توانمنااد یفقاا  و فقاا  در گاارو

سازی مدیریت بنگاه است و مالکیت موضوعی ثانویه اسات. باه ایان سازی، خصوصیخصوصی

ایان اسات کاه مادیریت بنگااه از دایاره اختیاار دولات که هدف از انتقال مالکیت از دولت  امعن

صاورت، ناوع مالکیات خارج شود و انتقال مالکیت متضمن انتقاال مادیریت باشاد. در غیار ایان

 هاا، هاا در واگاذاریی در هدف خصوصی ندارد. موضوع عدم واگذاری برخای مادیریتتأثیر

 .(1391 ،یاژدر و محمدییند)از جمله مواردی است که نشا  از اجرای ناقص قانو  دارد 

 نبوده اثربخش ایرا  در قانو  اساسی 44ی اص  هاسیاستی اجرا در پژوهش تجربی دیگر،

 دست( کال  اهداف) عامه مصلحت اهداف و( خرد اهداف) بنگاه مالی اهداف از یکهیچ به و

  هاسیاساتمثبات اجارای ایان  تاأثیردر بعد اهداف و متغیرهای مالی )خرد(، فرضایه  .است نیافته

 وری بنگااه، تساهی  رقابات و ارزش ساهام رد شاده اسات های ساودآوری بنگااه، بهارهلفهؤبر م

رفااه هاای عادالت، لفاهؤو در بعد اهداف و متغیرهای مصلحت عامه )کال ( نیز، فرضیه ارتقای م

 .(1390 ،و همکارا  آذر)عمومی، اشتغال و محی  زیست در اثر اجرای این قانو  رد شده است 

تعاما  دولات و باازار و نقاش در حاوزه قاانو  اساسای  44های کلی اص  سیاست با تحلی 

پیراماو  دولات و  هاای حادیدیادگاه توا  به این نتیجه رسید کهمی ،دولت در تنظیم اقتصادی

و گارایش عماومی در  باا شکسات مواجاه شادهدر سااح ملای بازار در تأمین کارایی اقتصادی 

. مااابق ایان رویکارد )کاه باه رویکارد باازار اسات-های اخیر بر رویکرد همکاری دولاتسال

مکما   عنوا باهنظاارتی و تنظیمای را  نقاش هادایتی، دولات، اسات(حکمرانی خاوب مشاهور 

منظور ایجاد بستر مناسب برای فعالیت ساایر سازوکارهای الزم به کرده وبازار ایفا  وکارهایساز
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اثربخش باشاد و این رویکرد که برای آ  اماا کاندمیرا فاراهم بخش خصوصی  ویژههب هابخش

 سااالر،باید دارای چهار ویژگی اساسی ماردمحکمرانی  بتواند به اهداف خود دست یابد،دولت 

 .(1386 ،یعیشفو  ینیحس) کننده باشدپاسخگو و مشارکت محور،تعدال

قاانو   44 های کلای اصا با وجود اهداف مترقی سیاساتدر مجموع باید اذعا  داشت که 

ماثابه آ  به تدوین شاده اسات و از جهانی بگیری از تجارکه بنا باه مابانی نظری و بهره اساسی

 .ها وجاود دارداهداف و عملکارد ایان سیاسات داری بایناتفاوت معن شود،اناقالب اقاتصادی یاد می

کلای  هایسیاسات اهاداف عدم انتقال مادیریت در کناار انتقاال مالکیات، دلی به ،ین ترتیبه اب

 .(1387 ،نوبخت) یافته استتحقق نی است، پذیروری و افزایش رقابتارتقای بهرهکه شام   44اص 

پاذیری و شافافیت ماذکور در اقتصااد رسد که تحقق اصول رقاباتنظر می، بهبر این اساس

توجاه باه  گذرد. در این مسایر و باامی 44ی اص  هاسیاستمقاومتی از مسیر بهبود قانو  اجرای 

تجارب جهانی و اصاول تئاوری حکمرانای خاوب، تبیاین روابا  باین مالاک و مادیر و اصاول 

ی در ارتقای رقابت و شفافیت و در نتیجاه شاکوفایی مؤثرتواند نقش بسیار حاکمیت شرکتی می

 اقتصادی کشورها داشته باشد.
 

 شناسی پژوهشروش. 4
 روش تحقیق. 4-1

  اسات.ی فایکی محتاوا  یانااوع تحل از یفیروش تااوص ماالعاه، نیااکار گرفته شده در به قیروش تحق

 ناهیزم درقاانو  اساسای  44اجارای اصا  قاانو  محتوای مشخص خواهد شد که  روش انیدر ا

ابتادا طارح  ،یان منظاوره ابا .اسات مزایاا و نواقصایچاه  یدارا یشرکت تیاصول حاکم تیرعا

باا اساتفاده از روش تحلیا   44های اصا  کدگذاری برای تحلی  محتوای قانو  اجرای سیاسات

محتوای تلخیصی تدوین شده و سپس کدگذاری محتوای قانو  با اساتفاده از طارح کدگاذاری 

هاای پاژوهش از روش تحلیا  انجام شده است. در نهایت، برای تحلی  کادها و اساتخراج یافتاه

 (.2005)حسیه و شانو ،  و (1391 ،ینوشاد و یما ا) استفاده شده است 1دارتمحتوای جه

 

 

 

                                                 
1. Directed Content Analysis 
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 طرح کدگذاری. 4-2

هاای همکاریتوساعه ساازما   اساس اصول حاکمیات شارکتیطرح کدگذاری این پژوهش بر 

 . هار یاک(OECD, 2005)باشد، تدوین شده است دی که مبتنی بر تئوری حکمرانی خوب میاقتصا

ی خاااص خااود هسااتند کااه باار اساااس کدگااذاری تلخیصاای هااابخشاز ایاان اصااول دارای زیر

نمایش داده شاده اسات. در واقاع، ایان جادول مبناای تحلیا   )(2نگارندگا  و در قالب جدول 

ه اسات. در ایان کدگاذاری، کادهای مارتب  باا بود 44های اص  محتوای قانو  اجرای سیاست

 صورت پررنگ نماایش داده شاده اسات.پذیری و شفافیت حکمرانی شرکتی خوب، بهاصول رقابت

 های اقتصادی بخش عمومی باه دو دساتههمچنین، از آنجا که عوام  بهبود حاکمیت شرکتی در بنگاه

 گردناد،ی )داخلی یا شرکتی( تقسیم میسازمانسازمانی )محیای یا کشوری( و درو فاکتورهای برو 

بر اساس این فاکتورهاا نیاز صاورت پذیرفتاه اسات. فاکتورهاای  (2)بندی کدهای جدول مقوله

کااار در کشااور، وسااازمانی حاکمیاات شاارکتی بااه شاارای  محیااای ماننااد شاارای  کسااببرو 

 هااآ ی مالی و اقتصادی کشور مرباوط شاده و تغییار هاسیاستسازی جریا  اطالعات و شفاف

کااه فاکتورهااای هاسااتا در حااالیماادیره شرکتخااارج از اختیااارات ماادیرا  و اعضااای هیئاات

مدیره و مدیرا  شارکت باوده و ماواردی نظیار سازمانی حاکمیت شرکتی در اختیار هیئتدرو 

مجماع صااحبا  ساهام، حسابرسی داخلی، مادیریت ریساک، سااختار سارمایه، پاساخگویی باه 

شود. شاایا  ذکار اسات ا  مربوط مینفعذیمدیره و مدیریت رهبری استراتژیک، ترکیب هیئت

 بارای  که برای سیاستگذاری حاکمیت شرکتی در ساح ملی، نیاز باه تادوین قاوانین و مقاررات

 .(1389 ،یکواقبالنو  2006هر دو نوع عوام  وجود دارد )گیال ، 
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 OECDطرح کدگذاری برای تحلیل محتوای کیفی بر اساس اصول سازمان  .2جدول 

 کدها/هابخشزیر اصول
نوع فاکتور 

 کدها

ساختار قانونی برای 
های فعالیت شارکت
 دولتی

 تفکیک میا  وظایف مالکیتی و حاکمیتی بخش دولتی .1
 های عمومیسازی نحوه فعالیت شرکتسازی قانونی و روا ساده .2

 ها باید به عموم ارائه کنندتصریح قانونی خدماتی که شرکت .3
 ها باید به عموم ارائه کنندرسانی خدماتی که شرکتاطالع .4
 کاروسبهای مربوط به خدمات عمومی فراتر از کپوشش هزینه .5

 های عمومی و برابری در تکالیف قانونیعدم تبعیخ برای شرکت .6
 هاامکا  قانونی در تغییر ساختار سرمایه شرکت .7

 های عمومیشرای  رقابتی یکسا  با بخش خصوصی برای شرکت .8

 سازمانیبرو 

مالکیت هدفمند 
 دولت

 وجود خ  مشی مشخص برای نحوه مالکیت بخش عمومی .9
 های عمومیمدیریت روزمره شرکتعدم دخالت دولت در  .10
 ها و عدم تحمی گیریمدیره در تصمیماستقالل اعضای هیئت .11
 نهاد مرکزی در تشکیالت دولت برای سیاستگذاری مالکیت .12
 وجود نهاد مالکیت پاسخگو به مجلس و نهادهای نظارتی .13

 ها توس  بخش عمومیرعایت ساختار قانونی شرکت .14

 سازمانیبرو 

رفتار برابر با 
 امدارا سه

 تضمین برخورد عادالنه با همه سهامدارا  .15
 مین درجه باالیی از شفافیت برای همه سهامدارا أت .16

 خ  مشی مشخص برای ارتباط و مشورت با همه سهامدارا  .17

 های شرکتگیریمشارکت سهامدارا  خرد در تصمیم .18

 سازمانیبرو 

اطمینا  راباه با 
 ا نفعذی

 احترام به حقوق ذینفعا  .19
 نفعا ارتباط با ذیگزارش  .20

 نفعا تدوین و اجرای منشور اخالقی برای تعام  با ذی .21
 سازمانیدرو 

افشای اطالعات و 
 سازیشفاف

 های عمومی توس  نهاد مالکیتگزارش ساالنه عملکرد شرکت .22
 های حسابرسی داخلی کارآمدتوسعه مکانیزم .23

 المللیحسابرسی مستق  خارجی مبتنی بر استاندارهای بین .24
 هااستاندارهای باکیفیت برای حسابداری و حسابرسی شرکت وجود .25

 های مورد توجه عمومافشای اطالعات در حوزه .26

 سازمانیدرو 

مشخص بود  
های مسئولیت
 مدیرههیئت

 مدیرهبر عهده گرفتن مسئولیت نهایی عملکرد شرکت توس  هیئت .27
 مدیرههدایت استراتژیک و پایش مدیرا  توس  هیئت .28

 مدیره برای تصمیم مستق هیئتترکیب مناسب  .29
 1ه )عدم مشک  دوگانگی(مدیرجدا بود  مدیرعام  و رئیس هیئت .30

 مدیرهها، اطالعات و استقالل اعضای هیئتبهبود مهارت .31
 مدیرهدر هیئتو حقوق و مزایا  های حسابرسی، مدیریت ریسکتشکی  کمیته .32

 مدیرهارزیابی عملکرد ساالنه هیئت .33

 سازمانیدرو 

 .(OECD, 2005): تحلی  تلخیصی نگارندگا  از مأخذ
 

                                                 
1. CEO Duality Problem 
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 گیریموضوعی و روش نمونه یقلمرو. 4-3

از حیث  1موضوعی مورد ماالعه در این پژوهش کلیه واژگا  و واحدهای معنایی یقلمرو

 .استآ   و اصالحیه 44های اص  موجودیت و قاب  تحلی  بود  در مستندات قانو  اجرای سیاست

 های کیفی در حکم جامعه آماری است.تعیین این قلمرو در پژوهش

باشد. واحدهای تحلی ، های نهفته در واحدهای تحلی  پژوهش میواحدهای معنایی مفهوم

پژوهش است. در واقع،  هایپرسشجمالت حاوی معانی و مفاهیم مرتب  با موضوع و 

ما  همورد ماالع محتوایکه در  یبارتهر ع ایشود یگذاری مکداز متن که جدا و  ییهابخش

ای عبارت است از مجموعهنیز واحد معنا شده و در نظر گرفته   یواحد تحل هوجود دارد، به منزل

  .(1391 ،ینوشاد و یما ا) افتی هاآ میا  در  کسا یو  مشابهمعنایی که بتوا  ارتباط  ییهاجمله ایواژگا   از

(، روش پژوهش هاپرسشماهیت )اهداف و  دلی گیری در این پژوهش بهروش نمونه

نظری و هدفمند گیری صورت نمونهپذیری نتایج، به)تحلی  محتوای کیفی( و عدم نیاز به تعمیم

گیری، حجم نمونه از قب  مشخص نبوده و مالک اتمام انتخاب گردید. در این روش نمونه

 گیری تبیین نظری برای موضوع پژوهش است.گیری اشباع، استحکام طبقات و شک نمونه

بر این اساس، کلیه واحدهای معنایی مرتب  با موضوع حاکمیت شرکتی در قانو  اجرای  

نمونه  عنوا بهواحد معنایی  32مورد تحلی  قرار گرفتند که در مجموع  44ص  های اسیاست

 گردد:صورت نق  قول از قانو  ذکر میها برای مثال بهانتخاب گردید. برخی از این نمونه

 تیدر هر فعال یدولت یهااز ارزش مجموع سهام بنگاه درصد 80دولت مکلف است  :1نمونه 

 یتعاون ،یخصوص یهابخشآهن به راه و راه یاستثنابهرا قانو   نی( ا2مشمول گروه دو ماده )

 . دیواگذار نما یردولتیغ یو عموم

با توجه به حفظ  یبخش دولت نهیمنظور حفظ سهم بهدولت مجاز است به :1ه تبصر

 یزانیبه م یو رشد و توسعه اقتصاد یدولت، استقالل کشور، عدالت اجتماع تیحاکم

   نباشد. شتریدر بازار ب هاتیفعال نیدرصد ارزش ا 20که سهم دولت از  دینما یگذارهیسرما

 ییدارا وی ها به وزارت امور اقتصادبنگاه تیحقوق مرتب  با اعمال مالک هکلی :2نمونه 

 . شودیمنتق  م

                                                 
1. Meaning Units 
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ثابت بنگاه بدو  مجوز  یهاییداراانتقال اموال و وهرگونه نق  ،یواگذار بیاز زما  تصو :3نمونه 

و قابا   شاودمی محساوب یدر اماوال دولتا یرقانونیدر حکم تصرف غ ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

 است.  یقانون گردیپ

قابا   یهاادر اساسنامه و مقررات حاکم بر شارکت شودیماجازه داده  یواگذار هیئتبه  :4نمونه 

سال( در قالب قانو  تجارت  تا دو دیو قاب  تمد سال کی)صرفاً در مدت  یردولتیبه بخش غ یواگذار

 ماذکور یها، اصالحات الزم را انجام دهد. در دوره زماانو اداره شرکت یدر واگذار  یدر جهت تسه

 .ستندین یدولت یهاها مشمول مقررات حاکم بر شرکتشرکت نیا

 ح،یتارج ف،یاتخف ت،یمعاف ،یاعتبار ،یارز ،یالی)ر یدولت ازیامت یهرگونه کمک و اعاا :5نمونه 

 شرکت که موجب تسال  در باازار  ایچند بنگاه  ای کیبه  زیآمخیصورت تبعمشابه آ (، به ایاطالعات 

 اخالل در رقابت شود، ممنوع است. ای
 

 دارافزار مورد استفاده برای تحلیل محتوای جهتنرم. 4-4

 استفاده شاده اسات. 7نسخه  ATLAS.tiافزار اطالعات، از نرمتحلی  ومنظور تجزیهدر این پژوهش به

ویژه باههای کیفی افزارها در خصوص روشترین نرم شدهافزار اطلس تی آی یکی از شناختهنرم

افازار ابتادا متاو  و مساتندات قاانو  اجارای باشد. در این نرمبنیاد میتحلی  محتوا و تئوری داده

افزار بارگذاری شده و سپس کدهای مرباوط باه های آ  در نرمهو اصالحی 44های اص  سیاست

از  پاساناد. افازار شادهوارد نارم( 2) گاذاری جادولدار بار اسااس طارح کدکدگذاری جهت

هاای ارتبااطی و افازار، شابکهکدگذاری محتوا و با استفاده از ابزارهای گزارشای و نمایشای نرم

 های پژوهش استخراج گردیده است.یافته
 

 های پژوهشیافته .5

روش  فراینادمنظاور تکمیا  از ارائه نتایج تحلی  محتوای کیفی حاص  از این پژوهش و به پیش

گاردد. در واقاع، تحلیا  ارائاه می 44تحلی  محتوا، نتایج تحلی  کمی محتاوای مساتندات اصا  

گیری خاصای در روش تحلی  محتوا، در حکم آمار توصیفی تحلی  بوده و نتیجاه کمیمحتوای 

 44های اصا  ها در قالب شمارگا  کلمات مرتب  در قانو  اجارای سیاساترا در بر ندارد. یافته

  .ندانمایش داده شده (3))مستند ب( در جدول  1393)مستند الف( و اصالحیه آ  مصوب  1386مصوب 
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 44تحلیل محتوای کمی اصول حاکمیت شرکتی خوب در مستندات قانون اصل نتایج  .3جدول 

اصول حاکمیت شرکتی خوب در بخش 

 عمومی

قانون مستند الف: 

مصوب  44اصل 

1386 

اصالحیه مستند ب: 

 44ل قانون اص

 1393مصوب 

 مجموع

 صفر صفر صفر نفعا اطمینا  راباه با ذی

 30 30 صفر سازیافشای اطالعات و شفاف

 117 34 83 رفتار برابر با سهامدارا 

 613 29 584 های دولتیساختار قانونی برای فعالیت شرکت

 224 صفر 224 مالکیت هدفمند دولت

 صفر صفر صفر مدیرههای هیئتمشخص بود  مسئولیت

 984 93 891 مجموع

 18119 1749 17366 مجموع کلمات هر مستند

 درصد 5 درصد 5 درصد 5 درصد واژگا  مرتب  به ک  واژگا 

 .در مستندات ذی  هستند حسب تعداد کلمات مرتب  با مفاهیم حاکمیت شرکتی خوباعداد بر 

 مأخذ: نتایج تحقیق.
 

های قاانو  اجارای سیاسات که هدف این پژوهش، بررسی و تحلی در ادامه، با توجه به این

پاذیری و در راساتای تحقاق اصاول رقابات از منظار اصاول حاکمیات شارکتی خاوب 44اص  

بندی کدها از منظار وجاود شاواهد بارای کادهای تلخیصای شفافیت اقتصاد مقاومتی بودا مقوله

( صورت پذیرفت. خروجی این تحلیا  OECD)برگرفته از اصول حاکمیت شرکتی ( 2) جدول

ه وجاود شاواهد های مرباوط با، یافته(4) استخراج گردیده است. در جدول( 4) در قالب جدول

مثبت یا منفی )ماابق یا مخالف با اصاول حاکمیات شارکتی( یاا عادم وجاود شاواهد در قاانو  

قاب  مشااهده اسات. در واقاع، کادهایی کاه دارای ارتبااط معناایی  44های اص  اجرای سیاست

موافق بودند در قالب مقوله وجود شواهد مثبت، کدهایی که دارای ارتباط معنایی مخالف بودند 

 ر قالب مقوله وجود شواهد منفی و کدهای باقیمانده در قالب مقوله عدم وجود شواهد قرار گرفتند.د
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 بر حسب وجود شواهد حاکمیت شرکتی خوب 44نتایج تحلیل قانون اجرای اصل  .4جدول 
Families 

 مقوالت کدگذاری حاکمیت شرکتی خوب 

 44در قانون اصل 

Grounded 

 44شواهد در قانون اصل 

 )بر حسب تعداد کدهای دارای نقل قول در متن(

 12 وجود شواهد مثبت

 7 وجود شواهد منفی

 15 عدم وجود شواهد

 34 جمع ک  کدهای مرتب  با شواهد

 33 مجموع ک  کدهای حاکمیت شرکتی خوب

 1 تعداد کدهای مشترک شواهد مثبت و منفی

 مأخذ: نتایج تحقیق.
 

کد مربوط به وجود شواهد حاکمیات شارکتی خاوب،  34شود از همانگونه که مشاهده می

 44کد مبنی بر وجود شواهد مثبت بر رعایت اصول حاکمیت شرکتی در قانو  اجرای اصا   12

شاوند کاه نقاط قوت قانو  از منظر رعایت اصول حاکمیت شرکتی محسوب می عنوا بهبوده و 

های شواهد مثبت مربوط به اصا  سااختار قاانونی بارای فعالیات شارکتکد، بیشترین  12از این 

 باشد.کد مرتب  می 7دولتی با 

کد حاکی از وجاود شاواهد منفای یاا عادم وجاود  22های پژوهش، همچنین ماابق با یافته

نقاط قاب  بهبود از منظار رعایات حاکمیات شارکتی  عنوا بهشواهد در قانو  بوده که این موارد 

های کد مذکور، اص  مشخص بود  مسائولیت 22شوند. بر اساس ارتباطات ب میخوب محسو

های قاانونی از منظار تارین جنباهکد شواهد منفی از ضعیف 2کد فاقد شواهد و  5مدیره با هیئت

رعایت اصول حاکمیت شرکتی است. سایر جزئیات ایان کادها از منظار وجاود یاا عادم وجاود 

 2افازار اطلاس تای آینرم 1های)متن و اصالحیه( در شبکه 44اص  شواهد در مستندات قانو  اجرای 

ه اسات. شدافزار استخراج های خروجی نرمهای آ  در قالب شبکهتحلی  گردیده است که یافته

( 2) و (1هاایی )نمودارها در قالاب نموناه از ایان شابکه 2منظور جلوگیری از اطالاه موضاوع، به

 است.شده نمایش داده 

                                                 
1. Networks 

2. ATLAS.ti 
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های دولتی در قانون شبکه ارتباطی جایگاه اصل ساختار قانونی برای فعالیت شرکت .1نمودار 

 44های اصل سیاست

 

های حاکمیت شرکتی خوب از منظر سااختار قاانونی بارای ، ارتباط میا  شاخص(1) نمودار

طاور کاه دهد. هماا را نشا  می 44های اص  ی دولتی با قانو  اجرای سیاستهاشرکتفعالیت 

دارای شواهد مثبت بوده و فقا   44شود اغلب اصول مذکور در محتوای قانو  اص  حظه میمال

و  های عماومی در ایان قاانو  رعایات نشادهسازی نحوه فعالیت شارکتسازی قوانین و روا اص  ساده

شود، کاد شارای  رقاابتی یکساا  باا بخاش طور که مالحظه میدارای شواهد منفی است. هما 

 پذیری در حکمرانی خاوب اسات،های بخش عمومی که مربوط به اص  رقابتکتخصوصی برای شر

 (5)هم دارای شواهد مثبت و هم دارای شواهد منفی است که این شواهد برای نمونه در جادول 

 گردد.ذکر می
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  یبا بخش خصوص کسانی یرقابت طیشراشواهد موجود در قانون برای کد  .5جدول 

 یبخش عموم یهاشرکت یبرا

 کد مرتبط 44شواهد موجود در مستندات قانون اصل 
نوع 

 شواهد
 توضیحات

 44اص   یهااستیس یقانو  اصالح قانو  اجرا 2ماده 

 :1393مصوب 

موضوع ماده  یردولتیغ یمؤسسات و نهادهای عموم

های تابعه و و تمام شرکت ی( قانو  محاسبات عموم5)

اقتصادی را دارند،  تیفعال مجوز که قانوناً  هاآ وابسته 

داشته  تیکاال و خدمات فعال دیتوانند در بازار تولیم

 رقابت موجب اخالل در هاآ  تیکه فعالباشند مگر آ 

نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع  نیگردد. ا

های تابعه و شرکت هیکل میرمستقیو غ میمستق تیمالک

کاال و خدمات هر  دیبازار تول هر وابسته خود را در

 بار به شورای رقابت ارسال کنند.کیشش ماه 

 :26کد 

افشای 

اطالعات در 

های حوزه

مورد توجه 

 عموم

 مثبت

شود، همانگونه که مالحظه می

های میزا  اختصاص سهام شرکت

دولتی به نهادهای عمومی 

خواهد بود  ایگونهبهغیردولتی 

که باعث ایجاد انحصار و اخالل 

ها ملزم به رقابت نشود و شرکت

ارائه گزارش به شورای رقابت 

 اند.شده

این ماده دارای شواهد مثبت هم 

پذیری و هم برای اص  رقابت

 است.« شفافیت»برای اص  

 44اص   یهاسیاست یقانو  اجرا 13ماده  1تبصره 

 :1386مصوب 

 ریسا در یدولت شرکت هر یگذارهیسرما و مشارکت»

 که است مجاز یصورت در فق  یدولت یهاشرکت

 شرکت تیفعال با ریپذهیسرما شرکت تیفعال موضوع

 صادر را آ  جواز دولت و باشد مرتب  گذارهیسرما

 ،یاعتبار مؤسسات ها،بانک شام  حکم نیا. کند

 «.شودینم هاآ  یگذارهیسرما یهاشرکت و هامهیب

 :8کد 

شرای  رقابتی 

یکسا  با 

بخش 

خصوصی 

برای 

های شرکت

 عمومی

 منفی

ها و ها و بیمهاین تبصره که بانک

ی دولتی گذارسرمایههای شرکت

را از مرتب  بود  نوع فعالیت با 

 اپذیر مستنثنهای سرمایهشرکت

پذیری کرده است، با اصول رقابت

ها و معار  است چراکه بانک

استفاده از این های دولتی با بیمه

توانند با سرمایه عمومی، بند می

پذیر های سرمایهشرکت

اصاالح خصوصی در به

سیس نمایندا أزیرمجموعه خود ت

که بخش خصوصی در حالی

را از  هاآ واقعی توا  رقابت با 

 نظر حجم سرمایه مورد نیاز ندارد.

 .قیتحق جیمأخذ: نتا
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 مدیرههای هیئتمشخص بودن مسئولیتشبکه ارتباطی جایگاه اصل  .2نمودار 

 

مشااخص بااود  های حاکمیاات شاارکتی خااوب از منظاار ارتباااط میااا  شاااخص (،2) نمااودار

دهد. هیچ شاواهد مثبتای نشا  میرا  44با مستندات قانو  اجرای اص   رهیمدئتیه یهاتیمسئول

تمرکااز یافاات نشاادا ایاان اماار نشااانگر ایاان مساائله اساات کااه  44از ایاان اصاا  در قااانو  اصاا  

های بخاش سیاستگذارا  در این قانو  بر انتقال مالکیت بوده و در خصاوص حکمرانای شارکت

تواناد باه دولتی، خصوصی و تعاونی پس از واگذاری تدبیری در قاانو  اندیشایده نشاده کاه می

های شارکتمادیره از جهت تحمی  اعضاای هیئات ویژههعدم شفافیت، رانت و فساد در اقتصاد ب

 های اقتصاد مقاومتی در تعار  است.گردد که با سیاستمنجر  هاآ م استقالل دولتی و عد

پاذیری و های تحلی  قاانو  بارای دو اصا  رقاباتبا توجه به موارد ذکر شده، خالصه یافته

ساازمانی حاکمیات شارکتی سازمانی و برو شفافیت اقتصاد مقاومتی، در قالب فاکتورهای درو 

 .قید شده است (6)در جدول 
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 شفافیت اقتصاد مقاومتیپذیری و رقابتهای پژوهش بر مبنای دو اصل بندی یافتهجمع .6جدول 

اصول حاکمیت شرکتی 

 در بخش عمومی

اصل مرتبط با اقتصاد 

مقاومتی و حکمرانی 

 خوب

نوع فاکتور از منظر 

درون یا 

 سازمانی بودنبرون

 شواهد در قانون

ساختار قانونی برای فعالیت 

 های دولتیشارکت

 شواهد مثبت سازمانیبرو  پذیریرقابت

 فاقد شواهد سازمانیبرو  پذیریشفافیت و رقابت مالکیت هدفمند دولت

 فاقد شواهد سازمانیبرو  شفافیت رفتار برابر با سهامدارا 

 فاقد شواهد سازمانیدرو  شفافیت و پاسخگویی ا نفعذیاطمینا  راباه با 

اطالعات و افشای 

 سازیشفاف

 شواهد محدود سازمانیدرو  شفافیت

های مشخص بود  مسئولیت

 مدیرههیئت

پذیری و رقابت

 پاسخگویی

 فاقد شواهد سازمانیدرو 

 مأخذ: نتایج تحقیق.
 

 بندی و پیشنهاداتجمع. 6

منظار  های اقتصااد مقااومتی ازپذیری و شفافیت در سیاساتبه بررسی اصول رقابتدر این مقاله 

اجارای دهاد کاه قاانو  ا نشاا  میهیافتاه .قواعد حاکمیت شرکتی خاوب پرداختاه شاده اسات

پاذیری و زیربنای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه رقابت ترینمهم عنوا به 44های اص  سیاست

های ارتبااطی حاصا  از تحلیا  قابا  بهباود اسات. شابکهدر ایان زمیناه شفافیت اقتصاد ایارا ، 

دهد کاه اصاول نشا  می OECDگانه حاکمیت شرکتی ین قانو  بر اساس اصول ششمحتوای ا

مادیره و های هیئات، مشاخص باود  مسائولیترفتار برابر با ساهامدارا مالکیت هدفمند دولت، 

اصا  سااختار قاانونی  امااتوجه قرار نگرفته و فاقد شواهد مثبتندا ا  مورد نفعذیاطمینا  راباه با 

های دولتی در ایان قاانو  دارای شاواهد مثبات باوده و از جملاه بساترهای کتبرای فعالیت شار

 های اقتصاد مقاومتی از منظر اصول حاکمیت شرکتی خوب است.قانونی مناسب برای تحقق سیاست

گانه اماروزه مجموعاه کشاور و قاوای ساهکاه با توجه به اینراهبرد پیشنهادی این پژوهش، 

 ،ندساتهپذیری و توسعه مشارکت بخش خصوصی های اقتصاد مقاومتی، رقابتدنبال تحقق سیاستبه

 زیربناای اقتصااد مقااومتی  عنوا باهقاانو  اساسای  44های اصا  بازنگری قانو  اجرای سیاسات

عاالوه، پذیری، شفافیت اقتصاد و رعایت قواعد حکمرانی خاوب اساتا باهاز منظر بهبود رقابت
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 ویژههجای تمرکز کشور بر واگذاری مالکیت، بر بهبود حاکمیات شارکتی باگردد بهپیشنهاد می

گاردد. بادیهی اسات، ایان توصایه ناافی انتقاال  تأکیادهای اقتصادی بخاش عماومی برای بنگاه

پاذیری و بندی صحیح سیاساتگذاری بارای نیا  باه اهاداف رقابتمالکیت نبوده بلکه بر اولویت

 دارد. تأکیدشفافیت اقتصاد 
 

 

 

 منابع
 (1392) ،یاقتصاد مقاومت یهاسیاست یهابالغ

 ،یپاژوهش در علاوم انساان یاارع ،"یفایک یمحتاوا یا تحل" ،(1391) ینوشاادرضاا محمود و ،یتقمحمد ،ایما 

 .44 -15 صص ،3، شماره 2سال       

 کتااب مااه ،"یشناسو مقاله یشناس: کتابیرا اقتصاد نهادگرا در ا یاتبر ادب یرورم" (،1392ی )مهد ،پورایمانی
 .64 -70 صص ،17شماره  ،8سال  ،یعلوم اجتماع      

 طراحای مادل " ،(1390محمادی )اسفندیار  و ،کمیجانی اکبر اسیدمهدی ،الوانی االهرحمت ،پورقلی اعادل ،آذر

 گااذاری: صاانعت بااا رویکاارد خاا  مشاای ایاارا  هااای دولتاای درسااازی و واگااذاری بنگاااهجااامع خصوصاای      

 .29 -49 صص ،4، شماره 15سال  ،یرا در ا یریتمد یهاپژوهش ،"پتروشیمی      

 .یرا ا یقانو  اساس 44اص   یکل یهاسیاست ،(1384) مصلحت نظام مجمع تشخیص

 فصالنامه علاوم  ،های باازطراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم ،(1388) ینفرندا  وجواد،  ،جاسبی
 . 117-185صص  ،16شماره  ،4 سال ،یرا ا یتریمد      

  یتاأمل یارا ادر اقتصاد ا یمتنظ یکردتعام  دولت و بازار و رو" ،(1386) یعیشفافسانه  و الدینشمسیدس ،حسینی

  ،15شاماره  ،1 ساال ،یاقتصااد هااییاساتهاا و سپاژوهش ،"یقاانو  اساسا 44اصا   یکلا هاییاستدر س      

 .25-60صص       

 ، )دانشاگاه تهارا ( یدولت یریتمد ،"خوب یدر حکمران یخوب مفهوم یینتب" ،(1388) ینفر ندا و ،سروش ،دباغ

  .3-18سال  ،3شماره       

  یاجارا یریپاذیبعوام  مؤثر بر انحاراف و آسا یالگوساز" ،(1391) یاژدر اصغریعل و یمصاف ،محمدیدین

 .167-192صص  ،9 ، شماره1سال   ،یاقتصاد یجستارها ،"یقانو  اساس 44اص   یکل یهاسیاستقانو        

 شده در باورس اوراق بهاادار دستورالعم  راهبری شرکتی ناشرا  پذیرفته (،1393) ،سازما  بورس و اوراق بهادار
 ساااایت ساااازما  باااورس و اوراق بهاااادار ناااویس ویااارایش چهاااارم، ، پااایشرا یاااتهااارا  و فراباااورس ا      

 .www.seo.irبه آدرس       
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  ،یفرهناگ ساازمان یریتماد ،"خوب و نقش دولات یحکمران" ،(1382) پوریقلاله رحمت و ،فتاح ،زادهشریف

 .93-110صص  ،1 ، شماره4 سال      

  ،"یشارفتپ یرانایا یاساالم یالگو ی: محور اساسیاصالح اقتصاد بخش عموم" ،(1393) احمد ،صمیمییجعفر

 .تهرا  ،یشرفتپ یرانیا یاسالم یکنفرانس الگو ینسومارائه شده در       

  ،بار نقاش دولات تأکیادباا  یارا خوب در ا یحکمران یالگو یو امکا  سنج ی تحل ،(1383) الهحمتر ،پورقلی

 .85-112 صص ،17شماره  ،1سال  ،"یریتدانش مد"      

 .259-288صص  ،6شماره  ،1سال  ،یرفاه اجتماع ،"خوب یحکمران یهبر نظر یامقدمه" ،(1385) احمد ،میدری

 مجلاس  یهااتهرا : مرکز پژوهش ،"توسعه نیا خوب: ب یحکمران" ،(1383) یرخواها خجعفر  واحمد،  ،میدری

 .یاسالم یشورا      

 و عملکارد  یماالعاات تجربا ی،نظار یبار مباان یمارور یارا ادر ا یسازیخصوص" ،(1387محمدباقر ) ،نوبخت

 . 41-78صص  ،15شماره  ،1 سال ،مجلس و راهبرد ،"44 –اص   یکل یهاسیاست      

  ،یناماه اتااق بازرگاان ،"خاوب یحکمرانا و اصاالحات یدولتا یهاشرکتمسئله " ،(1389) اکبریعل ،نیکواقبال

 .12-14صص  ،1شماره  ،49 سال      
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