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چکیده
سیاست خصوصیسازی در دهههای اخیر ،بهطور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و
کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است؛ بهطوری که این سیاست بهعنوان یکی از
برنامهها ی اصالح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان ،خصوصاً کشورهای در حال توسعه بهطور
جدی پیگیری و اجرا میشود .اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با
موفقیت همراه بوده ،اما در کشورهای در حال توسعه ،نتایج خصوصیسازی و مؤلفههای آن ،کامالً
مشخص نشده است .لذا هدف کلی این پژوهش ،بررسی تجربیات خصوصیسازی کشورهای در حال
توسعه و توسعه یافته ،در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است .این
تحقیق ،در سه مرحله به انجام رسیده است :مرحله اول ،با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب،
مؤلفههای تأثیرگذار در خصوصیسازی شناسایی شدند .برای این منظور 42 ،اثر منتخب در نشریات
معتبر بینالمللی در محدوده سالهای  2018-2000با محوریت موضوعی خصوصیسازی و تحقیقات
کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه ،اهداف به کار رفته ،نمونهها ،روش تحقیق ،یافتهها
و نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند .نتایج مرحله اول تحقیق ،به جداسازی پنج محور اساسی
در زمینه خصوصیسازی منجر شد .محورها عبارتند از -1 :علل گرایش به خصوصیسازی :با مؤلفههای
افزایش کارایی ،بهبود وضع مالی دولت ،گسترش بازار سرمایه ،کاهش هزینهها ،ایجاد اشتغال و کاهش
بوروکراسی اداری؛  -2موانع خصوصیسازی :با مؤلفههای وجود ابهامهای سیاسی و قانونی ،مخالفت
گروههای ذینفع قوی ،ضعف مالی دولت ،نرخ باالی بیکاری ،افزایش رقابت در بازارهای جهانی ،مهار
تورم و کاهش حجم تصدیگری دولت؛  -3معایب خصوصیسازی :با مؤلفههای عدم تمایل به عرضه
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خدمات در مناطق محروم ،نادیده گرفتن مسائل زیستمحیطی ،کاهش کنترل دولت بر نوع و کیفیت
خدماترسانی و وجود قراردادهای ناامن شغلی؛  -4راهکارهای خصوصیسازی :شامل عرضه سهام،
فروش مستقیم داراییها ،عقد قرارداد پیمانکاری و تغییر ساختار بازار مصرف؛  -5پیامدهای خصوصی-
سازی :شامل افزایش کارایی ،بهبود وضع مالی دولت ،کاهش هزینهها ،ایجاد اشتغال و کاهش
بوروکراسی اداری.
در مرحله دوم تحقیق ،با استفاده از روش تحقیق کیفی ،نظریه برخاسته از دادهها ،پنج محور
اصلی شناخته شده در سه مرحله ،کدگذاری شدند .در این مرحله ،از کنار هم قرار گرفتن زمینهها،
علتها ،راهکارها و پیامدها ،مدل پیشنهادی خصوصیسازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.
در مرحله سوم ،با استفاده از روش کمی مدلسازی معادالت ساختاری ،مدل پیشنهادی مورد
راستی آزمایی قرار گرفت .نتایج این بخش مشخص کرد که هر پنج مؤلفه ،علل گرایش به
خصوصیسازی ،راهکارهای خصوصیسازی ،موانع خصوصیسازی ،معایب خصوصیسازی و پیامدهای
خصوصیسازی ،رابطه مثبت و معنیداری با خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی دارند.
کلیدواژهها :خصوصیسازی ،تحقیقات کشاورزی ،کشورهای توسعه یافته ،کشورهای در حال توسعه
طبقهبندی D71, D79, D80 :JEL

مقدمه

دالر در سال .)Gupta, 2008: 29( -2011
در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا ،بخش خصوصی از سال  1975تاکنون
حضور فعالی در عرصههای مختلف کشاورزی داشته است (Naseem et al, 2006:
) . 57مقایسه سهم بخش خصوصی و دولتی در تحقیقات کشاورزی آمریکا ،مشخص
میکند که در سال  2006بیش از  90درصد هزینه تحقیقات ،همچنین بیش از 80
درصد هزینه تحقیقات در زمینه مهندسی ماشینآالت کشاورزی و  55درصد هزینه
مربوط به گیاهان زراعی و باغی ،بر عهده بخش خصوصی بوده است.
خصوصی سازی تحقیقات کشاورزی در آمریکا نیز ،تبعاتی داشته که ازجمله آنها
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به اعتقاد اکثر اقتصاددانان و سیاستگذاران ،سرمایهگذاری بر روی تحقیق و توسعه
( )R&Dدر سیستمهای تحقیقات کشاورزی ،به تولید دانش و فناوریهای جدید منجر
میشود و این امر در افزایش بهرهوری کشاورزی تأثیرگذار است .با این حال طی چند
دهه گذشته ،تغییرات اساسی ،هم از نظر ساختار و هم از نظر مالی در این سیستمهای
تحقیقاتی رخ داده است .بهطور خاص ،میتوان بیان کرد که در بسیاری از کشورهای
توسعه نیافته و در حال توسعه ،بخش دولتی ،نقش پررنگتری در تأمین هزینههای
مالی تحقیق و توسعه دارد (دالوری.)63 :1395 ،
سیاست خصوصیسازی در معنای واقعی خود به مفهوم واگذاری هر یك از موارد
مالکیت ،مدیریت و (سیاستگذاری ،نظارت و کنترل) یا ترکیبی از آنها از بخش دولتی
به بخشهای غیردولتی است .تجربیات متفاوتی از اجرای این سیاست در جهان وجود
دارد و هر کشور متناسب با شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی خود گونه
متفاوتی از روشهای آن را تجربه کرده است.
به عنوان مثال ،دولت در هندوستان در تأمین هزینههای تحقیق و توسعه ،نقشی
حیاتی دارد و بهعنوان حامی اصلی در تأمین بودجه و اجرای تحقیقات و آموزش
کشاورزی به شمار میرود .اهمیت این موضوع تا جایی است که هزینههای واقعی
دولت ،چه دولتهای مرکزی و چه ایالتی در مورد تحقیق و توسعه در دو دهه گذشته،
حدود چهار برابر افزایش یافته است 18 -میلیارد دالر در سال  1990تا  68میلیارد
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میتوان به ایجاد بازارهای تجاری بزرگتر ،گسترش فناوریهای پیشرفتهتر ،کمتر
شدن هزینه نهادههای کشاورزی ،ایجاد رقابت و درنتیجه ،باال رفتن کیفیت ارائه
خدمات شرکتهای خصوصی و جریان باالی سرمایهگذاری در کشور ،اشاره کرد
).(Naseem et al., 2006: 40
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در فرانسه نیز بخش تحقیقات کشاورزی ،عمدت ًا به صورت دولتی اداره میشد که به
دلیل مشکالت مالی از دهه  1980دولت این کشور به این نتیجه رسید که قادر به
اداره تأمین تمامی هزینهها نیست .به طور مثال ،از سال  2009تا  ،2014بودجه دولتی
برای تحقیقات کشاورزی 22 ،درصد کاهش و طی همین سالها ،بودجه بخش
خصوصی 15 ،درصد افزایش یافته است .همچنین امروزه ،نقش بخش خصوصی در
تحقیقات کشاورزی دولت فرانسه ،حدود  63درصد از فعالیتهای تحقیقاتی و نقش
بخش دولتی 37 ،درصد گزارش شده که مطابق با میانگین اتحادیه اروپا در خصوص
واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی است (.)Sjaastad et al., 2007: 65
مسئله خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی چین نیز از اواسط دهه  1990با
هدف بهبود بهرهوری ،اصالح ساختار حاکمیتی ،ایجاد استقالل و انگیزه در مؤسسات،
معرفی بازارهای جدید و آزادسازی تجاری مطرح شد .سرمایهگذاری شرکتهای
خصوصی در حوزه تحقیقات کشاورزی در چین در فاصله سالهای 2000-2006
رشدی حدود  28درصد را داشته است .در همین فاصله زمانی ،نرخ رشد بودجه تحقیق
و توسعه بخش دولتی در حوزه کشاورزی ،حدود  10درصد افزایش یافته که حاکی از
تمایل دولت به سمت خصوصیســــازی است
(.)Hu, 2011: 97
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اقتصاد وسیله است نه هدف و در
تحکیم بنیانهای اقتصادی ،اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد ،تعالی و تکامل
است .از اینرو ،برای تحقق آن در اصل چهل و چهارم ذکر شده که نظام اقتصادی
جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی بنیان گذاشته
شده است (زمانزاده.)25 :1388 ،
خصوصیسازی در ایران بهگونهای پیش میرود که گویا مشکل صرف ًا مالکیت دولتی
شرکتها است و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی،
برطرف میشود .بر اساس قانون خصوصیسازی برنامه سوم توسعه کشور ،سهام همه
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شرکتهای دولتی که بر اساس قانون اساسی قابل انتقال به بخش خصوصی است ،باید
به مالکیت بخش خصوصی درآید (جعفرزاده.)30 :1386 ،
با برنامهریزی انجام شده ،دولت در نظـر داشت تـا پایـان برنامـه چهارم توسعه،
سهم مالکیت خود را در اقتصاد کشور به  20درصد و سهم بخش خصوصی را به 55
درصد و سهم بخش تعاونی را به  25درصد برساند .بخش کشاورزی یکی از مهمترین
بخـشهـای اقتصادی است کـه نقـش آن در اقتصـاد ،بر اساس آمـار رسمی کشور
حـدود  25درصـد تعیـین گردیـده اسـت (زمانزاده .)15 :1388 ،از آنجاییکه بین
بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی کشور از لحاظ ساختاری تفاوتهای
بسیاری وجود دارد ،شـیوه خصوصیسازی در این بخش نیز با سایر بخشها متفـاوت
اسـت .در ایـن مدت عمـده هـدف دولـت در اجـرای تعـدیل اقتصـادی ،قطـع
پرداخت یارانه و واگذاری فعالیتهای دولتی به بخـش خصوصـی بوده و در بخش
کشاورزی تنها به حذف یارانـه اکتفـا شـده است (درخشان.)19 :1382 ،
مقایسه دادهها راجع به نرخ سرمایهگذاری بخش خصوصی در قسمتهای مختلف
اقتصادی کشور نشان میدهد که در طول چند دهه گذشته ،پایینترین نرخ سرمایه-
گذاری ،مربوط به بخش کشاورزی (خاصه در بخش تحقیقات) بوده است .بررسی روند
سرمایهگذاری ،طی برنامههای توسعه اول تا چهارم ،نشاندهنده این است که سهم
اعتبارات بخش کشاورزی از کل اعتبارات تخصیص یافته به سایر بخشها ،روند کاهشی
داشته و میانگین آن به  2/4درصد رسیده ،در حالی که میانگین این نسبت طی
سالهای برنامه سوم توسعه 6/7 ،درصد بوده است (آقا نصیری .)64 :1390 ،لذا هدف
کلی این تحقیق ،بررسی تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نسبت به
خصوصیسازی در حوزه تحقیقات کشاورزی است که اهداف اختصاصی همچون
شناسایی علل گرایش به خصوصیسازی ،شناسایی موانع و معایب خصوصیسازی در
کشاورزی ایران ،شناسایی راهکارهای خصوصیسازی و شناسایی پیامدهای خصوصی-
سازی در کشاورزی ،ازجمله مواردی است که سعی در پاسخگویی به آنها بوده است
(شکل .)1

35

گرایش به خصوصیسازی
خصوصیسازی در
کشاورزی

موانع خصوصیسازی

معایب خصوصیسازی
پیامدهای خصوصیسازی

راهکارهای خصوصیسازی

شکل  :1چارچوب نظری تحقیق
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پیشینه تحقیق
سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال ،کمك به درآمد ملی ،تولید غذا و همکاری
متقابل با صنایع است که اهمیت و ضرورت توجه به این بخش را بهخوبی نشان میدهد.
ال حمایت
در کشورهای توسعهیافته ،بخش تحقیقات کشاورزی از سوی صنعت ،کام ً
می شود؛ ولی در کشورهای در حال توسعه ،این بخش کشاورزی است که تا اندازهای
کاستیهای بخش صنعت را جبران میکند (مهدوی عادلی و رافعی.)16 :1389 ،
کشاورزی دولتی ایران ،آنچنان که باید در ارتقاء بهرهوری کشور موفق نبوده است.
در این بین ،راهکار خصوصیسازی تحقیقات کشاورزی ،یکی از گزینههایی بوده که در
بسیاری از کشورها محك خورده است (تقیزاده و همکاران .)202 :1388 ،در این
راستا ،محسنی ( ،)6 :1388بیان میدارد که در تحقیقات کشاورزی به دلیل وجود
تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی اکثر بهرهبرداران ،مشکالت مربوط به
سرمایهگذاری بخش خصوصی ،نمود بیشتری داشته است .بهرغم اینکه این بخش،
نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد ،ولی متأسفانه رشد سرمایهگذاری
در آن ،در دهههای گذشته مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی
طی دو دهه گذشته 9/5 ،درصد شده است.
مطالعه عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در تحقیقات کشاورزی ایران
طی یك دوره بیست ساله ،توسط (کیانپور ،)4 :1383 ،مشخص کرد که متغیرهای
مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی شامل شاخص بهای محصوالت کشاورزی ،ارزش

روش تحقیق
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی بوده که با استفاده از روش تحقیق آمیخته
(کیفی+کمی) در سه مرحله انجام شده است .هدف از انجام این تحقیق ،پاسخگویی
به این پرسشهاست که اصوالً چه مؤلفههایی میتوانند در خصوصیسازی تحقیقات
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افزوده بخش کشاورزی ،موجودی سرمایه دولت در بخش کشاورزی و اعتبارات جاری
و سرمایهای اعطایی بانك کشاورزی بودهاند .نتایج این بررسی نشان داد ،در میان
متغیرهای یاد شده ،موجودی سرمایه دولتی و اعتبارات اعطایی بانك کشاورزی ،از
تأثیر بیشتری برخوردار بوده است.
عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاری در بخش تحقیقات کشاورزی ایران به اعتقاد زریئی
( ،)58 :1393به دو دسته شناخته شده و نامشخص تقسیم میشوند .در این بین،
سطح درآمد ،میزان سرمایهگذاری دولتی ،اعتبارات بانکی ،نرخ تورم و پسانداز ،ازجمله
عوامل قابل اندازهگیری هستند که بیشترین اثرات را در سرمایهگذاری بخش خصوصی
دارند .در مطالعات نصیرزاده ( ،)36 :1389وضعیت سرمایهگذاری در تحقیقات
کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن بررسی و مهمترین عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی در کشاورزی ،درآمدهای نفتی ،اعتبارات اعطایی بانكها ،شاخص قیمت
نسبی محصوالت کشاورزی و موجودی سرمایه در دوره قبل معرفی شده است .در این
راستا دالوری ( )23 :1395نیز ،موانع پیش روی اجرای خصوصیسازی در تحقیقات
کشاورزی را به سه دسته ) 1( ،موانع سیاسی (عدم همراهی برخی سیاستمداران و
مسئوالن با سیاستهای خصوصیسازی) )2( ،موانع قانونی و ( )3موانع اقتصادی
(هزینههای انجام خصوصیسازی ،قیمتگذاری ،خرید و فروش شرکت و غیره) بیان
میدارد (رضایی.)26 :1389 ،
در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانونگذار ،دور نمانده است .در
این مورد ،میتوان به مفاد بند «ج» ماده  14قانون برنامه سوم توسعه و بند «ز» ماده
 5اساسنامه سازمان خصوصیسازی توجه کرد که مقرر شده ،سازمان پس از واگذاری
شرکتها ،بر فعالیت ها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای
واگذاری ،تخلف نشود .بیتردید اینگونه نظارتها ،میتواند از عواقب منفی خصوصی-
سازی بکاهد و گرایش عمومی به سرمایهگذاری در این حوزه را نیز تقویت کند.
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کشاورزی تأثیرگذار باشند؟ شرایط عِلّی ،واسطهای و محیطی تأثیرگذار بر خصوصی-
سازی تحقیقات کشاورزی کدامند؟ خصوصیسازی تحقیقات کشاورزی در ایران چه
پیامدهایی را در بر دارد؟ و درنهایت ،چه الگویی را برای خصوصیسازی تحقیقات
کشاورزی در ایران میتوان پیشنهاد کرد؟ در مرحله اول ،بهمنظور دستیابی به هدف
اول تحقیق مبنی بر «چه مؤلفههایی در خصوصیسازی تحقیقات کشاورزی تأثیرگذار
هستند؟» از روش تحقیق کیفی فراترکیب1استفاده شد .فراترکیب ،روشی برای سنتز
و واکاوی مطالعات کیفی بهمنظور مقایسه مفاهیم ،تجزیه و تحلیل محتوا ،طبقهبندی
یافتهها و بازاندیشی مجدد پیرامون موضوع تحقیق است (قاضی طباطبایی و ودادهیر،
.)68 :1389
مراحل انجام این روش تحقیق به شرح زیر است:
 -1تهیه سؤال یا سؤالهای تحقیق (به عنوان مثال :چه مؤلفههایی در خصوصیسازی
تحقیقات کشاورزی تأثیرگذار هستند؟).
 -2انتخاب اهداف تحقیق :انتخاب کلیدواژههای مرتبط با عنوان تحقیق بهمنظور یافتن
منابع مناسب ،استخراج تئوریها ،نظریهها ،مؤلفهها و غیره (در این تحقیق از
کلیدواژه خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی استفاده شد).
 -3نمونهگیری :انتخاب مقاالت ،کتاب و همایشهای معتبر (نمونه منتخب فراترکیب
در این تحقیق  42اثر چاپ شده پیرامون حوزه خصوصیسازی تحقیقات کشاورزی
بوده است).
 -4تعیین اعتبار :نوع زبان ،محدوده زمانی چاپ اثر ،بررسی محور موضوعی (آثار
انتخاب شده به دو زبان فارسی و انگلیسی انتخاب شده ،بین سالهای -2018
 2000چاپ شده و محور موضوعی مقاالت انتخاب شده ،در مورد خصوصیسازی
تحقیقات کشاورزی بودهاند).
 -5جمعآوری دادهها :در این مرحله ،دادههای حاصل از هر بخش (بخش اهداف،
نمونهها ،روششناسی ،تحلیل محتوا و نتایج) در جداولی جداگانه ارائه شده و نتایج
هر بخش ،استخراج میشود.
در مرحله دوم ،بهمنظور تدوین مدل خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی ،با
توجه به مؤلفههای یافت شده در قسمت اول تحقیق (فراترکیب) ،از روش تحقیق
1. Metasynthesis

یافتههای تحقیق
یافتههای فراترکیب

یافته های به دست آمده در مرحله اول تحقیق ،با استفاده از روش تحقیق کیفی
فراترکیب (متاسنتز) بهمنظور شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار در شکلگیری خصوصی-
سازی در حوزه تحقیقات کشاورزی ،در قالب پنج بخش به شرح زیر قابل ارائه است.
تحلیل اهداف

نتایج تحلیل اهداف مرتبط با منابع خصوصیسازی ،مشخص کرد که در حوزه تجربیات
خصوصی سازی تحقیقات کشاورزی ،یازده هدف کلی بهبود وضع مالی دولت ،افزایش
2. Lisrel

بررسی تجربیات خصوصیسازی کشورهای در حال توسعه ندا علیزاده و حسن علیپور

نظریه برخاسته از دادهها استفاده شد .بهطور کلی ،در انجام پژوهش به روش نظریه
برخاسته از دادهها ،می توان سه رهیافت متفاوت را مورد نظر قرار داد که در این
پژوهش ،از شیوه سیستماتیك منتسب به اشتراوس و کوربن ( )1990استفاده شد.
مراحل این روش عبارتند از:
کدگذاری باز :در این مرحله ،اطالعات حاصل از مرحله اول تحقیق (فراترکیب) از
طریق جزء به جزء کردن شواهد به دست آمده ،تبدیل به یك سری مقولهها /طبقهها
میشود .سپس مقولههای اصلی و فرعی ،مشخص و جداسازی میشوند.
کدگذاری محوری :در این مرحله ،یك مقوله اصلی کدگذاری باز انتخاب میشود
ب نمودار به
و در مرکز فرایند مورد بررسی قرار میگیرد ،سپس سایر مقولهها در قال ِ
آن مرتبط میشوند.
کدگذاری گزینشی :این مرحله ،شامل تلفیق و پالودن نظریه بوده و از طریق به
نگارش درآوردن رابطه میان مقولهها و با توجه به یادداشتهای جمعآوری شده،
حاصل میشود (بازرگان.)86 :1391 ،
در مرحله سوم بهمنظور تأیید مدل خصوصیسازی تحقیقات کشاورزی ،از روش
تحقیق کمی مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نظرات مدیران ارشد سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و کشاورزان نمونه سال  ،1398با استفاده از
نرمافزار لیزرل 8.8 2انجام پذیرفت ( .)N= 110با توجه به اهمیت موضوع ،روش
نمونهگیری به طریق تمام شماری انجام شده است.
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سرمایهگذاری مولد ،افزایش کارایی مؤسسات دولتی ،کاهش حجم تصدی دولت،
معرفی مدلهای خصوصیسازی ،چالشها ،موانع و راهکارهای خصوصیسازی ،عملکرد
خصوصیسازی ،بازسازی ساختار بنگاههای دولتی و تبعات «خصوصیسازی» مورد
تأکید منابع تحقیق بودند .از بین اهداف جداسازی شده« ،معرفی مدلهای
خصوصیسازی» با  9تکرار« ،بهبود وضع مالی دولت»« ،چالشها و فرصتهای
سرمایهگذاری در تحقیقات کشاورزی»« ،نقش تحقیق و توسعه در کشاورزی» و
«بررسی عملکرد خصوصیسازی» هرکدام با  5تکرار و «افزایش کارایی مؤسسات
دولتی» ،با  4تکرار ،رتبههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
جدول  :1تحلیل اهداف به دست آمده از فراترکیب منابع خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی
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اهداف
بررسی روند خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی فرانسه
بررسی راهکارهای کاهش هزینه بنگاههای دولتی کشاورزی در انگلستان
بررسی راهکارهای افزایش سرمایهگذاری مولد در مؤسسات کشاورزی آلمان

)Bel (2006

بررسی راهکارهای کاهش بار مالی دولت در حوزه تحقیقات کشاورزی شیلی

)Torche (2005

بررسی راهکارهای افزایش کارایی ،کاهش بار مالی دولت در مالزی
بررسی راهکارهای کاهش حجم تصدی دولت در پاکستان
بررسی راهکارهای کاهش تصدیگری دولت در زمینه ترویج کشاورزی
بررسی مدلهای خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی چین
بررسی تجربیات خصوصیسازی کشاورزی دنیا
بررسی تجربیات خصوصیسازی در اروپای مرکزی

)Nambiar (2009
)Tahir (2014
حسینی ()1382
)Hu et al. (2011
کریمی اصفهانی ()1387

بررسی نقش نظارت و خصوصیسازی بر کارایی مؤسسات دولتی کشاورزی

صفار ()1388
)Wallsten (2002

بررسی نقش خصوصیسازی کشاورزی در کارایی کشورهای در حال توسعه

)Fink et al. (2002

بررسی روند خصوصیسازی کشاورزی در هند
بررسی رفتارهای ابداعی و تالشهای خصوصیسازی در زمینه تحقیق و
توسعه کشاورزی بین سالهای  1980تا 1997
بررسی برنامه خصوصیسازی تحقیقات کشاورزی در آمریکا
بررسی عملکرد بنگاههای دولتی کشاورزی واگذار شده
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منابع
Sjaastad et al.
)(2007
)Veljanovski (1998

ارزیابی و تحلیل اقتصادی عملکرد شرکتهای بزرگ کشاورزی که در
سالهای  1993تا  1998به بخش خصوصی واگذار شدهاند.

)Tirard (2008
Munari & Oriani
)(2002
)Fuglie et al. (2011
La Porta et al.
)(1999
Tombo & Ramiz
)(2001

بررسی برنامه خصوصیسازی در کشاورزی آرژانتین

)Stash (2002

بررسی تجربه خصوصیسازی در کشاورزی تانزانیا

)Temu et al. (1998

بررسی تجربیات خصوصیسازی در کشاورزی بنگالدش

)Baskarikhan (2003

اهداف

منابع

بررسی خصوصیسازی در بنگاههای دولتی کشاورزی هفت کشور اروپای
شرقی

)Pohl et al. (1997

مقایسه عملکرد بنگاههای خصوصی و دولتی کشاورزی در اروپای مرکزی
بررسی عوامل مؤثر در بازسازی ساختار بنگاههای کشاورزی در کشورهای در
حال توسعه

Frydman et al.
)(1999
)Carlin et al. (2001

بررسی تأثیر خصوصیسازی در سودآوری بنگاههای واگذار شده کشاورزی

)Glennerster (2003

بررسی تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد شرکتهای رومانیایی

Earle & Tedy
)(2001
)Black et al. (2000

بررسی تاریخ خصوصیسازی کشاورزی روسیه
بررسی تجربیات خصوصیسازی شرکتهای کوچك ،متوسط و بزرگ
کشاورزی در لیتوانی
بررسی تجربیات خصوصیسازی کشاورزی در مغولستان
بررسی تبعات خصوصیسازی در مؤسسات دولتی کشاورزی در اوکراین

)Grigorian (2000
Anderson et al.
)(1999
Estrin, & Rosevear
)(2003

تحلیل نمونهها

از بررسی نمونههای به کار رفته در  42منبع ،مشخص شد که تمامی منابع مورد نظر،
از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانهای به بررسی تجربیات و مدلهای خصوصیسازی
در کشورهای مختلف و در ابعاد مختلف پرداختهاند.
تحلیل روششناسی منابع

نتایج بررسی روششناسی به کار رفته در  42منبع مورد نظر در تحقیق ،در دو بخش
نوع روش به کار رفته و نحوه انجام تحقیق ،مشخص کرد که تمامی مقاالت مورد
بررسی با استفاده از تحقیق کیفی ،به بررسی تجربیات خصوصیسازی در کشورهای
مختلف پرداختهاند.
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تحلیل تأثیرات خصوصیسازی بر عملکرد مالی و اجرایی در جمهوری چك

)Harper (2001
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تحلیل محتوای کیفی

محورهای به دست آمده از تحلیل محتوای  42منبع مورد توجه در تحقیق مشخص
کرد که بیشتر منابع ( 12منبع) ،علل گرایش به خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی

و ضرورت آن در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته؛  8منبع ،معایب خصوصی-
سازی در کشورهای مختلف؛  7منبع ،راهکارهای خصوصیسازی؛  6منبع ،موانع
خصوصیسازی در کشورهای مختلف و  4منبع نیز پیامدهای خصوصیسازی در
تحقیقات کشاورزی را بررسی کردند.
تحلیل نتایج
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بررسی نتایج موجود در  42منبع منتخب تحقیق با محوریت موضوعی خصوصیسازی
در تحقیقات کشاورزی ،بهطور کلی مشخص کرد که در کشورهای توسعه یافته ،تقریب ًا
امور مرتبط با تحقیقات کشاورزی کامالً به بخش خصوصی واگذار شده و در سایر
کشورها نیز واگذاری هزینه ها از بخش دولتی به خصوصی ،روند رو به کاهشی داشته
است .یافتهها مشخص کرد که اجرای خصوصیسازی در بخش تحقیقات کشاورزی،
نیازمند یك سری اقدامات و پیشنیازها است که ازجمله آنها میتوان به ایجاد کمیته
خصوصیسازی ،اعالم فهرست شرکتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی ،تنظیم
قانون خصوصیسازی ،ارزشیابی داراییهای دولت و ایجاد محدودیتهای بودجهای،
مقرراتزدایی ،تجدید ساختار شرکتهای مالی ،ایجاد تعهد کامل سیاسی و پیشبینی
مشکالت اشتغال نام برد.
همچنین نتایج بررسی تجربیات خصوصیسازی در کشورهای مختلف نشان داد که
ی واحدی برای خصوصیسازی وجود ندارد ،بلکه اجرای موفق این
نهتنها رویکرد جهان ِ
برنامه ،تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد .بهطور کلی ،اهداف
کشورها از اجرای برنامه خصوصیسازی در بخش تحقیقات کشاورزی ،عمدت ًا کاهش
تصدیگری دولت ،کاهش کسری بودجه دولت ،افزایش رقابتپذیری ،افزایش بهرهوری
و کارایی منابع مادی ،انسانی و فناوری ،افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی،
جلوگیری از فرار سرمایهها از کشور ،کاهش فساد مالی و اداری و افزایش سطح رفاه
اجتماعی معرفی شده است.
یافتههای حاصل از نظریه برخاسته از دادهها
به منظور شناخت روابط بین عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر خصوصیسازی
تحقیقات کشاورزی و استخراج یك تئوری /نظریه در این رابطه ،بر اساس دادههای به
دست آمده از قسمت فراترکیب ،از نظریه برخاسته از دادهها استفاده شد .یافتههای

این مرحله از تحقیق ،از طریق سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
گزینشی به دست آمد .در کدگذاری باز ،از طریق جزء به جزء کردن محتوای به دست
آمده از بررسی  42منبع مورد توجه در تحقیق ،شواهد و دادهها ،مقولههای فرعی و
اصلی حاصل از اجرای خصوصیسازی و واگذاری شرکتها و مؤسسات و مراکز دولتی
کشاورزی در کشورهای مختلف به شرح جدول  ،2جداسازی شدند.
جدول  :2یافتههای به دست آمده از کدگذاری باز
شواهد و دادهها

محورهای فرعی

محورهای اصلی

 .2ضعف مالی دولت

 .2رشد اشتغال

 .2پیامدهای
خصوصیسازی

 .3کسری بودجه دولت

 .3افزایش کارایی فعالیتهای
اقتصادی دولت

 .3راهکارهای
خصوصیسازی

 .4نرخ باالی بیکاری

 .4ایجاد سرمایهگذاری داخلی
و خارجی

 .4موانع خصوصیسازی

 .5ضعف کارایی

 .5تعدیل اندازه دولت

 .5معایب خصوصیسازی

 .6افزایش رقابت در بازارهای
جهانی

 .6وضوح قوانین و مقررات
خصوصیسازی

 .7مهار تورم

 .7سودآوری بنگاههای کوچك
و بزرگ

 .8ناعادالنه بودن تراز پرداختها

 .8توزیع متوازن منابع

 .9کاهش حجم تصدیگری دولت

 .9حامی پروری از طریق
خصوصیسازی

 .10افزایش کارایی
 .11بهبود وضع مالی دولت
 .12گسترش بازار سرمایه
 .13کاهش هزینهها
 .14حفظ اشتغال
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 .1ضعف کارایی شرکتهای دولتی

 .1کاهش تصدیگری دولت

 .1علل و گرایش
خصوصیسازی

به

 .15تسهیل تولید دانش
 .16کاهش بوروکراسی اداری
 .17عرضه عمومی سهام
 .18فروش مستقیم به مدیران و
کارکنان
 .19قرارداد با شرکتهای داخلی و
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شواهد و دادهها

محورهای فرعی

محورهای اصلی

خارجی
 .20تغییر ساختار بازار از نهاده
مصرفی به تولید صنعتی
 .21اجرای خطمشیهای خصوصی-
سازی
 .22ابهام سیاسی در مورد خصوصی-
سازی
 .23مخالفت گروههای ذینفع قوی
 .24تقاضای محدود بازارهای مالی
 .25مقاومت مدیران و کارکنان
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 .26عدم تمایل برای عرضه خدمات
در مناطق محروم
 .27نادیده گرفتن مسائل زیست
محیطی
 .28کاهش کنترل دولت بر نوع
خدمات
 .29وجود قراردادهای ناامن کاری
 .30عدم اطمینان از بازگشت
سرمایه

کدگذاری محوری

در این مرحله از تحقیق ،از کنار هم قرار دادن شواهد و دادههای به دست آمده از
تجربیات خصوصی سازی تحقیقات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه ،مدل نظری خصوصیسازی تحقیقات کشاورزی در ایران به دست آمد .بر اساس
مدل به دست آمده در تحقیق ،مهمترین علل گرایش به خصوصیسازی ،مواردی از
قبیل کارایی شرکت های دولتی ،ضعف مالی دولت ،کسری بودجه دولت ،نرخ باالی
بیکاری ،فقدان کارایی ،افزایش رقابت در بازارهای جهانی ،مهار تورم ،ناعادالنه بودن
تراز پرداختها و کاهش حجم تصدیگری دولت معرفی شد .در مورد موانع خصوصی-
سازی ،مواردی از قبیل اجرای خطمشیهای خصوصیسازی ،ابهام سیاسی در مورد
خصوصیسازی ،مخالفت گروههای ذینفع قوی ،تقاضای محدود و بازارهای مالی
ضعیف و مقاومت مدیران و کارکنان معرفی شد .در زمینه معایب خصوصیسازی،
مقاومت مدیران و کارکنان ،عدم تمایل برای عرضه خدمات در مناطق محروم ،نادیده

مدلسازی معادالت ساختاری

به منظور آزمون روابط عِلّی بین صفتهای مکنون (علل گرایش به خصوصیسازی،
راهکارهای خصوصیسازی ،موانع خصوصیسازی ،معایب خصوصیسازی و پیامدهای
خصوصیسازی) از مدل تحلیل مسیر استفاده شد (نگاره  .)1بر اساس یافتههای به
دست آمده در جدول  ،3هر پنج مؤلفه توانستهاند نشانگرهای مربوط به خود را
بهدرستی تأیید نمایند ( )t≥1.96و رابطه مثبت و معنیداری در زمینه خصوصیسازی
تحقیقات کشاورزی برقرار کنند .جدول  4معرف شاخصهای برازش مدل خصوصی-
سازی در تحقیقات کشاورزی است.
جدول  :3رتبهبندی مؤلفههای تأثیر گذار در خصوصیسازی تحقیقات کشاورزی
انحراف استاندارد

بار عاملی

t

علل گرایش به خصوصیسازی

0/197

**0/82

4/16

راهکارهای خصوصیسازی

0/200

**1/33

6/65

موانع خصوصیسازی

0/104

**0/79

7/56

معایب خصوصیسازی

0/178

**0/89

4/89

پیامدهای خصوصیسازی

0/145

**0/85

5/87

مؤلفههای خصوصیسازی
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گرفتن مسائل زیست محیطی و اکولوژیکی ،کاهش کنترل دولت بر نوع ،کیفیت و
نحوه خدماترسانی ،وجود قراردادهای ناامن کاری و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه
معرفی شد.
همچنین پیامدهای خصوصیسازی نیز افزایش کارایی ،بهبود وضع مالی دولت،
گسترش بازار سرمایه ،کاهش هزینهها ،حفظ اشتغال ،تسهیل تولید دانش و کاهش
بوروکراسی اداری معرفی شده است .راهکارهای خصوصیسازی نیز در این تحقیق،
عرضه عمومی سهام ،فروش مستقیم و واگذاری به مدیران و کارکنان ،عقد قرارداد
پیمانکاری با شرکتهای داخلی و خارجی ،تغییر ساختار بازار از نهاده مصرفی به تولید
صنعتی ،معرفی شده است.

** معنیداری در سطح اطمینان  99درصد ()t≤1/96
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جدول  :4شاخصهای برازش مدل اندازهگیری مؤلفههای خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی
شاخص

حد مطلوب

مقدار گزارش
شده

میانگین مجذور پسماندها ()RMR
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نزدیك صفر

0/096

میانگین مجذور پسماندهای استاندارد شده ()SRMR

≥0/08

0/078

شاخص برازندگی ()GFI

≥0/90

0/91

شاخص نرم شده برازندگی ()NFI

≥0/90

0/90

شاخص نرم نشده برازندگی ()NNFI

≥0/90

0/91

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

≥0/90

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

≥0/90

0/91
0/93

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

≥0/08

0/082

≥3

2/35

کای اسکویر /درجه آزادی x2/d

نگاره  :1مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم مولفههای خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی
Chi-square= 1227/92, df= 585, P-value= 0/00000, RMSEA= 0/08

نتیجهگیری
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در اجرای این پژوهش ،هدف بررسی تجربیات خصوصیسازی کشورهای در حال توسعه
و توسعه یافته در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل پیشنهادی در بخش کشاورزی
ایران بوده است .برای این منظور ،از یك رویکرد کیفی دو مرحلهای و یك رویکرد کمی
استفاده شد .یافتههای به دست آمده در بخش اول تحقیق (فراترکیب) ،به شناسایی پنج
محور کلی و مورد نیاز در زمینه خصوصیسازی تحقیقات کشاورزی و  26مؤلفه فرعی
منجر شد .نتایج رتبهبندی مؤلفههای تشکیلدهنده خصوصیسازی در تحقیقات
کشاورزی ایران ،مشخص کرد که مهمترین علت خصوصیسازی در بخش کشاورزی،
کاهش هزینههای دولت؛ مهمترین مانع خصوصیسازی کشاورزی ،وجود ابهامهای
سیاسی و قانونی و از مهمترین معایب خصوصیسازی در کشاورزی ایران ،وجود
قراردادهای ناامن شغلی و از اصلیترین راهکار خصوصیسازی ،عقد قرارداد پیمانکاری با
بخش خصوصی و مهمترین پیامد خصوصیسازی نیز افزایش کارایی مؤسسات دولتی
بوده است.
بخش دوم تحقیق ،بهمنظور استخراج مدل خصوصیسازی در کشورهای در حال
توسعه ،با استفاده از روش تحقیق کیفی نظریه برخاسته از دادهها انجام شد .نتایج
کدگذاری باز ،به شناسایی  30محور کلی در زمینه خصوصیسازی 8 ،محور فرعی و 5
محور اصلی منجر شد و درنهایت ،از ترکیب این عوامل ،مدل نظری خصوصیسازی در
کشورهای در حال توسعه شکل گرفت.
در بخش سوم تحقیق ،مدل به دست آمده از طریق نظریه برخاسته از دادهها ،از
طریق روش کمی معادالت ساختاری مورد راستی آزمایی قرار گرفت .نتایج مشخص کرد
که تمامی پنج مؤلفه شناخته شده تأثیرگذار (علل گرایش به خصوصیسازی ،راهکارهای
خصوصیسازی ،موانع خصوصیسازی ،معایب خصوصیسازی و پیامدهای خصوصی-
سازی) ،رابطه مثبت و معنیداری با مدل خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی دارند.
به طور کلی ،از بررسی منابع مرتبط با خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی ،میتوان
این نتیجه را گرفت که خصوصیسازی در کشورهای توسعهیافته ،بیشتر متناسب با
موضوع و محصول و توسعه تکنولوژیهای جدید ،سرمایهگذاری میکند .بخش دولتی
در این کشورها نقش مهمی در توسعه فناوریهای زیست محیطی دارد .همچنین
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میتوان بیان کرد که  95درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته توسط
بخش خصوصی تأمین میشود.
در کشورهای در حال توسعه ،مزایا و معایبی برای خصوصیسازی وجود دارد که
ازجمله آنها ،میتوان قراردادهای ناامن و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه را نام برد؛
با وجود این ،مزایای خصوصیسازی در این کشورها را میتوان در باال بردن بازده
تجاری ،تسهیل تولید دانش و وارد شدن در یك فضای رقابتی بین شرکتها دانست.
از این رو ،بهمنظور تحقق و تسهیل خصوصیسازی در تحقیقات کشاورزی ایران ،می-
توان برنامهها و اهداف اصالحی را این گونه مطرح کرد:
 -1اهداف اقتصادی :تأمین اهداف اقتصادی حوزه کشاورزی ،چه در بُعد رشد و چه در
زمینه توسعه ،به یك مهندسی مجدد در ساختار اقتصادی نیاز دارد .با توجه به
اصل  ،44مشاهده میشود که این انتخاب ،آگاهانه صورت گرفته و بر اساس آرایش
جدید ،امور مورد تصدی دولت به بخش خصوصی و تعاونی و بنگاههای عمومی
غیردولتی تقسیم میشود و دولت فقط وظیفه سیاستگذاری و نظارت را بر عهده
دارد.
 -2اصالحات ساختاری :بهمنظور انجام اصالحات ساختاری -اقتصادی در کشور بهتر
است قوانین و مقرراتی بر مبنای نیازهای بخش خصوصی و در راستای حمایت از
اقشار محروم و کشاورزان خردهپا ،بهمنظور تسهیل خصوصیسازی ،واگذاری بنگاه-
ها ،برنامههای حمایتی از قبیل یارانههای کشاورزی و تأمین نهادههای ارزان قیمت
توسط بخش خصوصی ،تنظیم یا اصالح شود.
 -3دستیابی به رفاه و توسعه انسانی :خصوصیسازی به خودی خود ،یك هدف نیست،
بلکه تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف باالتری همچون افزایش رفاه عمومی و
توسعه انسانی است .لذا تحقق اینگونه اهداف ،عملی نخواهد شد ،مگر اینکه
خصوصیسازی با اصالحات جامع در دیگر زمینهها و با انجام مطالعات اصولی از
وضعیت آحاد مردم همراه باشد.
 -4تغییرات مدیریتی :جریان خصوصیسازی نباید فقط در حد انتقال مالکیت بنگاهها
خالصه شود ،بلکه حتماً باید انتقال مدیریت را نیز به همراه داشته باشد .درواقع،
اعتبار و ارزش اصلی سیاست خصوصیسازی در راستای اهداف توسعهای ،همانا به
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کارگیری مدیریت بخش خصوصی است؛ اما اگر با استفاده از ساز و کارهای
بازدارنده ،مدیریت و تصدیگری امور این بنگاهها ،همچنان بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم در دست دولت باقی بماند ،هیچیك از اهداف خصوصیسازی محقق
نخواهد شد.
با توجه بـا اینکـه مؤسسات دولتـی بخـش تحقیقات کشـاورزی در زمینههای تولیدی،
خدماتی ،صـنعتی و مـدیریتی انجـام وظیفـه میکنند ،در واگذاری این شرکتها به
بخش غیردولتی موارد زیر پیشنهاد میشود:
 -1واگذاری شرکتها و بنگاههای اقتصادی بهصورت سهام انجام پذیرد.
 -2به بهرهبرداران شاغل در بنگاههای اقتصادی سهام ویژه و با شرایط بسیار آسان
واگذار شود.
 -3نقش دولت بهصورت سهام مدیریت و یا سهام کنترلی تعریف شود ،بهگونهای که
حداکثر یـك مـدیر در هیئت مـدیره تعیـین کند.
 -4توان تولیدی بنگاههای اقتصادی حفـظ گـردد و در خصـوص کشت و صنعت
کشاورزی ،از کوچك شـدن واحـد تولیـدی و تقسیم اراضی ولو سازماندهی
واحدهای کوچك جلوگیری شود.
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