
خصوصی سازي چیست ؟

با روي کار آمدن دولت هاي 1980و اوایل دهه 1970واژه اي است که از اواخر دهه (Privatization) "خصوصی سازي"اژه و

محافظه کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده اي در عرصه سیاست برخوردار شد به طوري که هم اکنون در کشور ما 

.نیز موضوع خصوصی سازي از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود

ار مشکلی است اما در هر حال دو معناي محدود و گسترده براي کار بسی"خصوصی سازي"اگر چه گفته می شود که تعریف واژه 

این واژه وجود دارد. خصوصی سازي در معناي محدود خود عبارت است از واگذاري دارایی ها و شرکت هاي دولتی و عمومی به 

.بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها

هوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاري دارایی ها و شرکت هاي دولتی و عمومی به بخش معناي خصوصی سازي در مف

خصوصی است و بر واگذاري فعالیت ها و تصدي گریهایی که قبالً به طور انحصاري در اختیار دولت و بخش عمومی بود داللت می 

دف آن اجراي شیوه ها و سیاست هایی براي افزایش کند. به عبارت دیگر معناي واژه خصوصی سازي در طیفی قرار دارد که ه

.نقش نیروهاي بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد

منطقی که فرآیند خصوصی سازي بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه هاي تولید کاال و ارائه 

و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از خدمات از بخش دولتی

.گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود

همچنین گسترش خصوصی سازي موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور 

اي پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود جامعه می شود و منابع بخش خصوصی بر

با سازوکارهایی که کشورهاي مختلف براي اجراي برنامه هاي خصوصی سازي خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجراي 

.صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد

سازي به وجود دو عرصه عمومی و خصوصی وابسته است. نقل و انتقال دارایی ها یا با توجه به این که موضوعیت واژه خصوصی 

واگذاري تصدي ها بین سازمانهاي موجود در هر کدام از این دو بخش خصوصی سازي نیست. به عنوان نمونه واگذاري یک 

.سازمان و شرکت دولتی به یک نهاد عمومی مستقل خصوصی سازي تلقی نمی گردد
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افزایش بهره وري و ارزش افزوده- 

بهبود کیفیت خدمات- 

بهبود کمیت خدمات- 

کاهش خرابی ها- 

افزایش سطح زندگی کارکنان- 

کوچک شدن بخش دولتی و شهرداري ها- 

جدا شدن مسایل اقتصادي و سیاسی از یکدیگر- 

ابزار مدیریت خود گران- 

برداريحل مشکل نگهداري و بهره - 

سیکل معیوب مشاوره و کار فرماي ضعیف توسط خصوصی سازي کارفرما ، شکسته می شود.- 


