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شناسایی عوامل مؤثر بر خصوصیسازی صنایع پاالیش گاز ایران با
رویکرد تلفیقی دلفیـ دیماتل
(مطالعة موردی :شرکت پاالیش گاز پارسیان)
رضا اشگرف ،*1سعید میرزامحمدی 2و سید جعفر سجادی
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 1دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت اجرایی دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
 2استادیار دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
 3استاد دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
(تاریخ دریافت  91/11/28ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  93/2/6ـ تاریخ تصویب )93/4/7

چکیده
در این نوشتار ،نتایج بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر خصوصیسازی صنایع پاالیش گاز ایران با رویکرد دلفیـ دیماتل ارائه میشود .بر اساس
یافتههای این پژوهش ،بر مبنای تکنیک دلفی ،خبرگان در مجموع سیونه عامل را در خصوصیسازی شـرکتهـای پـاالیش گـاز کلیـدی
تشخیص دادهاند .به کمک تکنیک دیماتل ،عوامل مؤثر از نظر خبرگان در مرحلة قبل در ساختاری مبتنی بر نظریـة گـراا اولویـتبنـدی
شدند .بر مبنای نتایج این تحقیق« ،انسجام و هماهنگی بین همة بخشهای سیاسی در روند خصوصیسـازی ،از قـانونگـااری تـا اجـرا و
نظارت» دارای بیشترین ضریب تأثیرگااری و «جلب اعتماد و مشـارکت فعـاب بخـش خصوصـی از ریـق شـفافیت ،بـی رفـی ،و ایجـاد
فرصتهای برابر برای همگان» دارای باالترین میزان تأثیرپایری است.

واژههای کلیدی :تکنیک دلفی ،تکنیک دیماتل ،خصوصیسازی ،صنایع پاالیش گاز.

مقدمه
حــدود و وگــونگی دخالــت دولــت در اقتصــاد یکــی از
موضوعات اساسی مورد بحث اقتصاددانان ی دهههـای
گاشته بـوده اسـت .همـة مکاتـب اقتصـادی بـر رشـد
اقتصادی و کارایی منابع تأکید میکنند؛ اما دربارة اینکه
منابع تولید به بخش عمـومی اختصـاد داده شـود یـا
بخش خصوصی بین آنها اختالانظـر وجـود دارد [.]1
فیزیوکراتها ،1مکتب کالسیک ،2مکتب اتریش ،3مکتب
5
پــولی شــیکاگو ،4و تــا حــدودی مکتــب نسوکالســیک
سیســتم تجــارت آزاد و کــارایی مکانیســم بــازار بــرای
فعالیتهای اقتصادی را باور دارند و مکاتب سـوداگران،6
ساختارگرایی ،7و کینزینها ،8ضمن اینکه کارایی بازار را
به ور کامل بـاور ندارنـد ،خواهـان مداخلـة دولـت در
اقتصــاد بــهویــژه در شــرایو رکودنــد .پــم مقولــة
خصوصیسازی 9بیشتر برگرفتـه از نظریـة اقتصـاددانان
دستة اوب است [.]2
نویسندة مسسوب:

تلفن09398174862 :

پم از ابالغ سیاسـتهـای بنـد ا اصـل  44قـانون
اساسی در ساب  ،1385دربارة توسعة بخـشهـای ییـر
دولتی از ریق واگااری فعالیتها و بنگاههـای دولتـی،
روند خصوصیسازی در ایران ،که بعد از جنگ تحمیلـی
آیاز شده بـود ،شـتابی دوونـدان گرفـت .در مـادة 25
قانون برنامة وهارم توسعه نیـز بـه خصوصـیسـازی در
صنعت نفت ،که همواره مدیران دولتی به شـدت بـه آن
حساسانـد ،پرداختـه و راهکارهـایی بـرای ورود بخـش
خصوصی به حوزة بسیار گستردة صنعت نفت مقرر شد.
بند «الف» مادة  ،25به شرط حفظ مالکیـت بـر اخـایر
نفت و گاز ،دولت را موظف کرده است حداقل ده درصد
از ظرفیت فعالیتهای اکتشاا ،استخراا ،تولید ،پخش،
و حملونقل مواد نفتی و گازی را ،با رعایت قانون نفت،
به اشخاد حقیقی و حقوقی داخلـی واگـاار کنـد [.]3
شرکتهای پاالیش گاز ،به منزلـة قلـب تننـدة صـنعت
Email: reza581430@yahoo.com
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گــاز ،در لیســت واگــااری ســازمان خصوصــیســازی
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتهاند .ایـن پـژوهش بـه
شناسایی عوامل مؤثر بر خصوصـیسـازی شـرکتهـای
پاالیش گاز ایران ،به کمک تکنیـک دلفـی ،و وگـونگی
تأثیر و تأثر آنهـا بـر یکـدیگر ،بـا اسـتفاده از تکنیـک
دیماتل ،پرداخت.

مبااا نظ ن،ااا

تعااا

و اهااادا

خصوصظس ز
خصوصیسازی ،ماننـد ایلـب مفـاهیم سیاسـی شـایع،
دارای انبوهی از تعاریف همپوشان است [ .]4به عقیـدة
بیم لی و لیتل وایلد خصوصیسازی راهی است بـرای
بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصـادی از ریـق افـزایش
نقش نیروهای بازار ،در صورتی کـه حـداقل  50درصـد
سهام آنها به بخش خصوصی واگاار شود [.]5
ولجانوسکی خصوصیسازی را به معنای انجـام دادن
فعالیتهای اقتصادی توسو بخش خصوصی یـا انتقـاب
مالکیت داراییها به بخش خصوصی میداند [.]6
شوارتز تعریف خصوصیسازی را بـرای کشـورهای بـا
اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقاب مالکیت و تعـدیل در
مقررات میداند و مـیگویـد خصوصـیسـازی بـه معنـی
بهوجودآوردن نظـام جدیـد بـر اسـاس بـازار و در نتیجـه
دگرگــونی و تحــوب در ابعــاد مختلــف اقتصــاد اســت.
خصوصیسازی ،به منزلة انتقاب مالکیت ،به روشـی گفتـه
میشود که عمدة سهام یا دارایی در یک مؤسسه از دولت
یا مالکیت دولتی به بخش خصوصی واگاار شود [.]2
انریکو پنینگز خصوصیسـازی را فراینـد محرومیـت
دولت از مالکیت شرکتهای دولتی میداند [.]7
با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصیسازی میتـوان
به مفاهیمی از قبیل بهبود عملکـرد ،انتقـاب مالکیـت و
مدیریت ،آزادسازی ،بازارگراکردن ،ایجاد شـرایو رقابـت
کامل ،واگااری ،و حاا مقررات دستوپاگیر رسـید .بـا
درنظرگــرفتن ایــن مفــاهیم ،تعریــف مشــترك و کلــی
خصوصیسازی ونـین خواهـد بـود« :خصوصـیسـازی
فرایندی است که ی آن کارایی مکانیزم بازار و دسـت
نامرئی آدام اسمیت 10حیاتی دوباره مییابـد و عملکـرد
فعالیتهای اقتصادی دولت زیر سؤاب میرود .در نتیجه،

بخــش عمــومی (دولــت) تصــمیم مــیگیــرد دامنــة
فعالیتهای خود را محدود و مالکیت یا مدیریت برخـی
واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بـازار
محوب کند.]2[ ».
اهداا خصوصیسـازی در هـر کشـور بـا توجـه بـه
سیاستها و برنامـههـای اقتصـادی و راهبردهـای کلـی
جامعه مشخص میشود .برنامهها و راهبردهای اقتصادی
در کشورها متفاوت است .در نتیجه ،خصوصیسازی نیز
در هر کشور به دنباب اهدافی خاد است و در هر مورد
ممکن است برخی از اهداا در اولویت قرار گیرنـد [.]2
در فرهنگ اقتصادی پاب گریو اهداا خصوصیسازی به
شرح زیر است [:]8
 بهبود عملکرد اقتصادی بنگاهها و خدمات دولتی؛
 ییرسیاسیکردن تصمیمهای اقتصادی؛
 افزایش بودجة عملیاتی از ریق فروش شرکتها؛
 کاهش هزینههای عملیاتی دولت و به تبع آن
کاهش مالیاتها و بهکارگیری بهینة امکانات
موجود؛
 کاهش قدرت اتحادیهها در بخش دولتی.

پیشینة خصوصظس ز صن ع نفا

و اا ز

د جه ن و ا ان
شرکتهای نفت و گاز ،پم از مخـابرات ،ارزشـمندترین
بنگاههای دولتیاند که در خالب ربع قرن گاشته واگاار
شدهاند .شرکتهایی مانند بریتیش پترولیوم ،11فـرانم
توتاب ،12الف آکتین( 13اکنون توتاب الف فینا ،)14رسنوب
اسنانیا ،15استات ایل نروژ ،16و انی ایتالیا ،17همگی ،جزء
صد شـرکت ارزشـمند جهـان ،از لحـا ارزش بـازاری،
هستند که بخشی از سهام آنها واگاار شده اسـت [.]9
اما هنوز هم بزرگترین و مهمترین شرکتهـای نفـت و
گاز کامالً دولتیاند .اینها شرکتهای ملـی نفـت ،18نـه
کشور عضو سازمان اوپک ،19و نیز تولیدکنندگان بـزرگ
خارا از این سـازمان ،ماننـد مکزیـک ،عمـان و مـالزی
هستند .از منظر اقتصادی عجیب به نظر مـیرسـد کـه
این تعداد از کشورها مالکیت ملی شـرکتهـای نفـت و
گاز خود را برگزیدهاند .پـم دلیـل اینکـه تـا ایـن حـد
دولتهای تولیدکننـدة نفـت و گـاز مالکیـت دولتـی را
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برگزیدهاند در ایدئولوژی سیاسی و سیاسـت قـدرت 20و
نه در نظریههای اقتصادی نهفته است [.]10
برعکم گرایش عمومی کشورهای در حـاب توسـعة
صادرکنندة نفت و گاز ،دولـتهـای یربـی بـهشـدت از
خصوصیسازی شرکتهـای ملـی نفـت خـود اسـتقباب
میکنند .بریتانیا در این حوزه هم ،مانند دیگر حوزههـا،
ابتــدا بــا خصوصــیســازی کامــل بــریتیش پترولیــوم و
بریتویل در وند مرحله ،از ساب  1977تا ساب  ،1987و
سنم با واگااری کامل شرکت نفت 21و گاز بریتانیـا،22
در اواسو دهة  ،1980پیشتاز بـود .اسـنانیا ،بـه فاصـلة
کوتاهی پم از بریتانیا ،بازسازی ساختار صـنایع تولیـد
هیدروکربن خود را آیاز و اولین بخش سهام رسـنوب را
در ماه می  1989واگـاار کـرد و واگـااری آن در سـاب
 1997کامل شد [ .]9فرانسه کشور یربی بعدی بود که
واگااری سهام خود را در شرکتهای نفتـی آیـاز کـرد.
دولت سهام الف آکتین را در شش مرحله فروخت .ایـن
فرایند در ساب  1986آیاز و در ساب  1996پایان یافت.
فرانسه همچنین به ور کامـل دارایـیهـای خـود را در
توتاب اسای در دو مرحله عرضه کرد که دومین مرحلة
آن در اوایل ساب  1996بود [.]10
ایتالیا فروش شرکت ملی نفت ارزشمند خود را ،به نام
انی ،در نوامبر  1995آیاز کرد .وهار مرحلة واگااری سهام
انی ،در عرض کمتـر از وهـار سـاب ،درآمـد خیـرهکننـدة
 24/31میلیارد دالری برای دولت ایتالیا به همـراه داشـت.
دولت ایتالیا ،به دلیل نگرانی از ادیام و اکتساب شرکت انی
توسو یک یوب جهانی ،از واگااری باقیماندة سهام خـود
( 36/9درصد) در انی فره میرود [.]10
خصوصیسازی گاز بیعی در بولیوی بـه ایجـاد دو
بنگاه واکو 23و آندینا 24در بخش باالدستی منجـر شـد.
اکثر واحدهای پاالیشگاهی در بخش پاییندستی هم به
شرکت خصوصی پاالیشگاه بولیـوی 25انتقـاب یافـت .در
شبکة توزیع گاز بیعی مالکیت مختلو همچنان ادامـه
دارد؛ ولی انتظار میرود در آیندة نزدیک این شرکتهـا
هم خصوصی شوند [.]11
در ساب  ،1992آرژانتین اولین کشور در امریکای
التین بود که بازسازی و خصوصیسازی عمدة بخش گاز
بیعی را دنباب کرد .قیمت گاز بیعی قبل از

خصوصیسازی تا سطح بینالمللی باال رفت و اصوب
آزادی قیمت سوخت در قانون گاز جای داده شد .این
قانون ،به دلیل شفافیت و وضع رقابتیاش بین
کشورهای در حاب توسعه ،منحصربهفرد بود [ .]12یک
مؤسسة نظارتی جدید در بخش عمومی تأسیم شد و
مجموعة جدیدی از مقررات بخشی به تصویب رسید که
کل صنعت گاز را به سه بخش تولید و حملونقل و
توزیع گاز تقسیم میکرد .بق این مجموعه قوانین
جدید ،رقابت درونبخشی تشویق و ترویج میشد [.]11
پم از سقوط دیوار برلین ،دولتهای اروپای شـرقی
و مرکزی فروش شرکتهای نفت و گـاز دولتـی را آیـاز
کردند .از ریق مجموعهای پیچیده و یالباً ییـر شـفاا
از فرایند فروش امـواب در سـاب  ،1994کنتـرب بخـش
نفت و گاز روسیه به بخش خصوصی منتقل شـد؛ مـثالً
سهام کنترلی در گازپروم ،26بزرگترین تولیدکنندة گـاز
بیعی در جهـان ،بـه مبلـن نـاویز  228میلیـون دالر
فروخته شد [.]10
سهم واگااری سهام شرکتهای زیرمجموعـة وزارت
نفــت از کــل واگــااریهــا ــی برنامـة وهــارم توســعة
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران
در جدوب  1خالصه میشود.
جدول  .1وااذا
نف

ســـــال

ز مجموعة وزا ت

سه م ش ک ه

طظ ب ن مة چه م توسعه

ارزش کل

ارزش سهام

واگذاری سهام

واگذارشدة

شرکتهای

زیرمجموعة

دولتی (میلیارد

وزارت نفت

ریال)

(میلیارد ریال)

سهم وزارت
نفت از کل
واگذاریها
(درصد)

1384

764

38

5

1385

3655

-

-

1386

72500

9875

13/6

1387

72003

4202

5/8

1388

179759

6956

3/9

1389

28042

2523

9

مجموع

356723

23594

6/6

698831

233658

33/4

با احتساب
سهام عدالت

منبع]9[ :

گاشته از مزایای آشکاری که کشورهای تولیدکننده
از مالکیت دولتی شرکتهای ملی نفت و کنترب سیاسی

140

قیمتها میبرند ،هزینههـای مالکیـت دولتـی بـه ـور
روزافزون و با گاشت زمان اقتفرسا میشود .با توجـه
به سودآوری ااتی شرکتهای ملی نفت و گاز ،دولتهـا
تمایل دارند به این شـرکتهـا همچـون صـندو ملـی
تأمین کسری بودجه و نیز ابزاری جهت ایجاد موازنه در
ترازنامههای سـرمایهگـااری بنگرنـد .بـار مـالی کـه در
نتیجة این سیاسـتهـا بـر شـرکتهـای نفـت تحمیـل
میشود ایلب موجب میشود این شرکتهـا نتواننـد بـا
استفاده از سرمایههای تولیدی خود بـرای کـاوشهـای
پرهزینه و توسعة پروژهها سرمایهگااری کنند .همچنین
تقریباً همة دولتهای دارای شرکتهای ملی نفت و گاز
قیمت داخلی محصوالت نفتی را در سـطح پـایین نگـه
میدارند .بنابراین مصرا بیرویه را تشویق و درآمدهای
ناشــی از تعقیــب سیاســت حــداکثر صــادرات را تلــف
میکنند .بدین ترتیب ،به احتماب بسیار زیـاد ،تـا سـاب
 ،2019تجارت جهانی نفت و گاز ،بـیش از آنچـه امـروز
بتوان بـاور کـرد ،عظـیم و در اختیـار بخـش خصوصـی
خواهد بود [.]10

م و پیشینة عوامل مؤث ب خصوصظس ز
اکبر کمیجانی و همکاران [ ]2در رح تحقیقی بـا نـام
«ارزیابی عملکرد سیاسـت خصوصـیسـازی در ایـران»،
ضمن بررسی و تحلیل تجربـة خصوصـیسـازی برخـی
کشورهای توسعهیافته و در حاب توسـعه ،اعـالم کردنـد
اجــرای برنام ـة خصوصــیســازی فقــو در فضــایی کــه
زمینههای اقتصادی و اجتماعی و سیاسـی و تشـکیالت
تدارکاتیـ عملیاتی الزم و متناسب بـا آن فـراهم باشـد
فرایندی موفق و قابل تحسین است .در ییر این صورت،
قبل از اینکه مسسلهای را حل کند ،مشکل خواهد آفرید.
برخــی عوامــل و شــرایو کــه موجــب موفقیــت فراینــد
خصوصیسازی در کشورهای مطالعـهشـده بـوده اسـت
عبارتاند از [:]2


تشکیل سازمان متولی خصوصیسازی؛



تنظیم و تدوین قوانین و مقررات اجرایی هماهنگ
و همسو؛



شناسایی و اولویتبنـدی شـرکتهـا و بنگـاههـای
دولتی جهت واگااری؛
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عـزم راسـخ و توافــق ملـی در اجــرای برنامـههــای
خصوصیسازی و انتشار ا العات به صورت وسـیع
و شفاا؛



اعماب سیاستهای تعدیل اقتصادی و آزادسازی در
همة بخشهای اقتصاد؛





مقابله با نگرانـیهـای مـردم و مسـائل مربـوط بـه
اشــتلاب از ریــق بــهکــارگیری سیســتم تــأمین
اجتماعی گسترده؛
تــدریجی و مرحلــهبــهمرحلــه اجراکــردن فراینــد
خصوصیسازی؛

 کنتــرب و نظــارت کارآمــد بــر رفتــار شــرکتهــای
واگاارشده از سوی دولت و ایجـاد تعهـداتی بـرای
حفظ اشتلاب و افزایش سرمایهگااری.
یالمرضا حیدری کرد زنگنه ( )1388در پایـاننامـة
دکتری ،با نام «ارائة یک مـدب مناسـب جهـت ارتقـای
خصوصیسازی در ایـران» ،ضـمن بررسـی مؤلفـههـای
اصـــلی خصوصـــیســـازی در ایـــران ،وضـــع موجـــود
خصوصیسازی را در کشور ،با توجه بـه ایـن مؤلفـههـا،
تحلیل کرد .در پژوهش او دَه بُعـد و صـد و نـود مؤلفـه
برای تدوین مدب ارتقای خصوصیسازی تعیـین شـد .از
نظر وی ،بدیهی است ویژگیهـای فرهنگـی ،اجتمـاعی،
سیاسی ،و اقتصادی هـر کشـور بـر جریـان واگـااری و
سرعت انتقاب فعالیت از بخش دولتی به بخش خصوصی
اثر بگاارد .او نتیجه میگیرد فرایند خصوصیسازی باید
با شناخت کامل ابعاد بینالمللی و سیاسی و اقتصـادی،
اجتمــاعی و فرهنگــی ،حقــوقی و قــانونی ،نهــادی و
سازمانی ،مدیریتی و اجرایی ،و مجازی برای تقویت این
ابعاد تالش کند تا برنامة واگـااری از ریـق روشهـای
خصوصیسازی به صورت ورخـة مسـتمر کشـور را بـه
خصوصیشدن موفق رهنمون شود [.]13
منصـــوره عباســـی ( )1388در ـــرح پژوهشـــی
«وــالشهــا و الزامــات خصوصــیســازی و اجــرای
سیاســتهـای کلــی اصــل  44قــانون اساســی» ،ضــمن
بررسی آمار و ارقام ،اجرای سیاستهای خصوصیسـازی
را در ایــران ،بــه دلیــل مــوانعی ،نــاموفق معرفــی کــرد.
والشهای فراروی خصوصیسازی در ایـران از نظـر وی
عبارتاند از [:]14

شناسایی عوامل مؤثر بر خصوصیسازی صنایع ...



والشهای را عرضه :بیمهنبـودن خریـداران در
مقابــل عــدم شــفافیت ا العــات ،نــاامنی سیســتم
قانونگااران ،تأدیة بدهیها از محل واگااریها؛



والشهای را تقاضا :ضـعف بـازار بـورس ،نبـود
ظرفیــت الزم در بخــش خصوصــی ،نبــود قــوانین
منسجم و یکناروه ،مشخصنبـودن دامنـة شـموب
خصوصیسازی ،کتمان ا العات مـالی شـرکتهـا،
ضعف آمار و ا العات و بلوکـهکـردن آن ،برخـورد
ییر کارشناسانه ،نبود امنیت سرمایه؛



موانع سیاسی :بی ثبـاتی سیاسـی ،تـرس از ایجـاد
انحصار؛



کمبــود منــابع مــالی الزم بخــش خصوصــی بــرای
سرمایهگااری ،با توجه به سرمایهبربودن این حوزه؛



واگااری عمدة سـهام ایـن حـوزه در قالـب سـهام
عدالت و واگااری بـه شـبهدولتـیهـا در قالـب رد
دیون؛



مشخصنبودن قیمت خـوراك پاالیشـگاههـا و نیـز
مدت زمان قراردادهای تأمین خوراك؛

 موانع فرهنگـی :نگـاه منفـی بـه خصوصـیسـازی،
مساویبودن دولت با منافع ملی ،نگرانی از افزایش
بیکاری ،نگاه درآمدی دولت به بخش خصوصی.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهـای مجلـم
شورای اسالمی در گزارش شـمارة  ،)1390( 10773بـا
نام «والشها و موانع ورود بخش خصوصـی در صـنعت
نفت و پتروشیمی» ،علت کندی روند واگـااریهـا را در
حوزة نفت و گاز و پتروشیمی بهاختصار ونـین معرفـی
کرد [:]9



بی توجهی مجریان واگااریهـا بـه حفـظ زنجیـرة
ارزش در فعالیتها و واحدهای مرتبو به هم؛

 نبود فضای رقابتی و شرایو نامطلوب کسـبوکـار،
با توجه بـه برخـی امتیازهـا ،از جملـه بازرگـانی و
صادرات نفت و گاز.
ارنست اولریش فن وایزشکر و همکـاران ( )2005در
مجموعهمقاالتی با نام «محدودیتهای خصوصیسازی»
اعــالم کردنــد خصوصــیســازی در خــأ رخ نمــیدهــد؛
وارووبهای مادی (مثل وضعیت اقتصـادی جامعـه) و
وــارووبهــای نامحســوس (مثــل انتظــارات اهنــی
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سیاستگااران کلیـدی) و وـارووبهـای نهـادین نیـز
توزیع قدرت در بطـن اجتمـاعی گسـترده بـر آن تـأثیر
میگاارند .بنابراین در نتیجهگیری نهـایی بیـان کردنـد
قبـــل از تصـــمیمگیـــری دربـــارة وگـــونگی اعمـــاب
خصوصیسازی ضروری است محـیو و عوامـل مـرتبو
مدنظر قرار گیرند [.]4
شائومین لی و همکاران ( )2005در مقالـهای بـا نـام
«مدبسازی خصوصیسـازی بـه عنـوان یـک اسـتراتژی
سازمانی در کشورهای در حـاب انتقـاب» مطالعـه دربـارة
خصوصیسازی را با توجه به سطح و اهداا تحلیل بـه دو
جریان تقسیم کردند .جریان اوب ،که منشأ آن تحلیلگران
اقتصادی و سیاسیاند ،بر عواملی نظیر سیاستهای دولت
و عوامل محیطی مؤثر بر خصوصیسازی در سطح کـالن
تمرکز میکند .جریان دیگر ،کـه متخصصـان مـدیریت و
سازمان آن را هدایت مـیکننـد ،بـه الزامـات و وگـونگی
اجرای برنامة خصوصیسازی توجه میکند .آنها در ایـن
مدب اعالم کردند استراتژی خصوصیسـازی بـا مالحظـة
عوامل تعیینکننده ـ شامل هزینههای تحوب ،هزینههـای
سرمایه ،سرعت سازگاری ،فرار از ریسک و شرایو پـم از
خصوصیسازیـ شکل میگیـرد .ایـن عوامـل هـم تحـت
تأثیر شرایو خرد و کالن قرار مـیگیرنـد .شـرایو کـالن
دربرگیرندة میزان رقابت و درجة آزادی اقتصاد و سیستم
حقوقی و قانونی است و شـرایو خـرد شـامل روشهـای
خصوصیسازی و وضعیت شرکت مورد نظر [.]15
ون دوسکی ( )2005وارووب عوامل مؤثر بر آینـدة
خصوصیسازی را تحلیل کرد .به نظر او ،شرط ضـروری
برای تحقق خصوصیسـازی تمایـل و توانـایی بـازیگران
سیاسی و اقتصادی است [.]16
کارســتن اســنرنگر ( ،)2011در مقالــهای بــا نــام
«انتخاب ساختار مالکیت :مثابهایی از خصوصـیسـازی
انبــوه در روســیه« ،ضــمن بررســی رونــد و تاریخچــة
خصوصیسازی در روسیه پم از فروپاشی کمونیسم ،بـا
اســتفاده از مجموعــهدادههــای پانصــد و ســی شــرکت
تولیدی روس ،که نمایندة کل بخش صنعت روسیهانـد،
اعالم کرد تصمیم به خصوصیسازی به ور مستقیم بـا
اندازة شرکت و دو عامل سازمانی میزان تولید و حقـو
میانگین ارتباط دارد .متلیرهای دیگری کـه مـیتواننـد
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فرایند خصوصیسازی را تحت تأثیر قرار دهند عبارتاند
از :میزان خدمات اجتماعی ارائهشده به کارکنان ،کنترب
دولتی قیمتها ،و وابستگی متقابـل صـنعت بـا صـنایع
دیگر [.]17
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عضــو هیســت علمــی دانشــگاه در زمین ـة اقتصــاد،
اقتصاد انرژی ،و مدیریت (وهار نفر)؛



مدیران عالی شرکت پاالیش گاز پارسـیان ،شـامل
مــدیرعامل ،معــاون عملیــات ،معــاون مهندســی و
توسعه ،معـاون پشـتیبانی و امـور اداری ،و رئـیم
امور مالی (پنج نفر)؛

وش تحقیق
در این مقالـه از رویکـرد دلفـیـ دیماتـل بـرای تبیـین
مس ـسلة پــژوهش بهــره گرفتــه شــد .در ادامــه توضــیح
مختصری دربارة هر یک از این تکنیـکهـا و وگـونگی
استفاده از آنها در مقالة حاضر میآید.

وش دلفظ
روشهای گوناگونی جهت نظرسنجی و اخا پیشـنهادها
و پیشبینی آینده ،برای کمک در تصمیمگیری ،وجـود
دارد .یکی از ایـن روشهـا ،کـه ضـمن حفـظ سـادگی
قابلیت ا مینان بـاالیی دارد ،روش دلفـی اسـت [.]18
مراحل روش دلفی بهاختصار عبارت است از:
مرحلة اول .تشکیل تیم طراحـی و تحلیلگـر:
این گروه مسسولیت تهیه و ارزیابی پرسشنامههـا را دارد
[.]19
مرحلة دوم .تشکیل گـروه دلفـی (خبرگـان):
روش دلفی با مشارکت افرادی انجام مـیپـایرد کـه در
موضوع پژوهش دانش و تخصص داشته باشند .این افراد
پانل دلفی 27نامیـده مـیشـوند [ .]20معمـوالً انتخـاب
اعضای پانل از ریق نمونهگیری ییر احتمالی 28صورت
میگیرد .یکی از روشهای استفادهشده در ایـن زمینـه
نمونهگیری هدادار یـا قضـاوتی 29اسـت [ .]21تعـداد
مناسب بـرای اعضـا نکتـة مهـم دیگـری اسـت کـه در
تشکیل پانل باید به آن توجه کرد .با وجـود ایـن ،هـی
قانون قـوی و صـریحی دربـارة نحـوة انتخـاب و تعـداد
متخصصان وجود ندارد [ .]22تعداد اعضای پانل دلفـی
در پژوهشهای پیشـین بـین دَه تـا هـزار و ششصـد و
هشتاد و پنج نفـر بـوده اسـت [ .]20البتـه در مقـاالت
تعداد دَه تا بیست نفر نیز گزارش شده اسـت [ .]22بـر
این اساس ،اعضای پانل دلفـی بـرای ایـن پـژوهش بـه
صورت نمونهگیری ییر احتمالی و روش قضاوتی هجـده
نفر در نظر گرفته شد که به تفکیک عبارتاند از:




کارشناســان معاونــت مطالعــات و برنامــهریــزی و
ارزیابی سازمان خصوصیسازی (پنج نفر)؛
کارشناسان پژوهشکدة اقتصـاد مؤسسـة مطالعـات
بینالمللی انرژی (وهار نفر).
مرحلة سوم .تکرار و اجـرای دورهـای دلفـی:

راحی سؤاالت و پاسخگویی به آنها بر حسـب هـدا
اجرای این روش و کسب نتایج مورد نظـر و پیچیـدگی
مسسله میتواند شامل یک تا ونـد دور باشـد .در پایـان
هر دور ،پرسشنامههای پاسخدادهشده بـه تـیم ـراح و
تحلیلگر تحویل داده میشود .پـم از تجزیـهوتحلیـل و
استخراا نتـایج ،پرسشـنامة دور بعـد ارائـه و بررسـی و
جمــعبنــدی مــیشــود [ .]18دفعــات تکــرار ارســاب
پرسشنامهها ممکن است بین  3تا  5متلیر باشد و ایـن
تلییر به درجة توافق گروهی پاسخدهندگان و ا العـات
اضافی الزم بستگی دارد [.]19
مرحلة چهارم .نتیجهگیـری و تهیـة گـرارش
نهایی فرایند دلفی :نکتة مهم در اتمام دورهای روش
دلفی اجماع خبرگان است .منظور از اجماع رسیدن بـه
اتفــا نظــر دربــارة یــک ایــده و گــاه تــالش بــرای
مشــخصکــردن تفــاوتهاســت [ .]22نکت ـة دیگــر در
انجامدادن صحیح روش دلفی آنالیز نتایج حاصل از هـر
دور است .آمارهای اصلی استفادهشده در مطالعات دلفی
اندازههـای مرکـزی (میـانگین ،میانـه ،نمـا) و شـاخص
پراکندگی انحراا معیار و محدودة میانوـارکی اسـت.
استفاده از میانه و نما مطلوبتر است؛ هروند میـانگین
نیز قابل کاربرد است [ .]22در ضمن برای تعیین میزان
اتفا نظر میان اعضای پانل دلفـی از ضـریب همـاهنگی
کنداب 30استفاده مـیشـود .ضـریب همـاهنگی کنـداب
مقیاسی است برای تعیین درجـة همـاهنگی و موافقـت
میان وندین دسته رتبه مربـوط بـه  Nشـیء یـا فـرد.
ضریب هماهنگی کنداب نشان میدهد افرادی که ونـد
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مقوله را بر اساس میزان اهمیت آنها مرتـب مـیکننـد
معیارهای مشابهی را برای قضـاوت دربـارة اهمیـت هـر
یک از مقولهها به کار میبرند و از این لحا با یکدیگر
اتفا نظـر دارنـد .ایـن مقیـاس بـا اسـتفاده از رابطـة 1
محاسبه میشود.
()1
-

∑

S
1 2 3
)K (N − N
2

=W

 S = ∑ (𝑅j − NRj) 2حاصل جمع مربعـات انحـراا
Rjها از میانگین Rjها Rj ،مجموع رتبههای یک عاملK ،
تعداد مجموعههای رتبهها (تعـداد خبرگـان) N ،تعـداد
عوامل رتبهبندیشده ،و ) 12 K2 (N3 − Nحداکثر حاصل
جمع مربعات انحراا از میانگین Rjهاست.
مقدار این مقیاس هنگام هماهنگی یا موافقت کامل
برابر با  1و در زمان نبـود کامـل همـاهنگی برابـر بـا 0
است .اشمیت 31برای تصمیمگیری دربارة توقف یا ادامـة
دورهای دلفی دو معیار آماری ارائـه کـرد .اولـین معیـار
اتفا نظری قوی میان اعضای پانل است کـه بـر اسـاس
مقدار ضـریب همـاهنگی کنـداب تعیـین مـیشـود .در
صورت نبود ونین اتفا نظری ثابتماندن این ضریب یا
رشد ناویز آن در دو دور متوالی نشان میدهد افـزایش
خاصی در توافق اعضـا صـورت نگرفتـه اسـت و فراینـد
نظرخواهی باید متوقف شود .برای پانـلهـای بـا تعـداد
بیشتر از ده عضو حتـی مقـادیر بسـیار کووـک  Wنیـز
معنادار به حساب میآیند [.]20
بر این اساس ،این پژوهش در سـه دور روش دلفـی
انجام شد .پرسشنامة هر دور به صورت حضوری توزیع و
گردآوری شد .در دور اوب ،فهرستی از عوامـل مـؤثر بـر
خصوصیسازی ،که از پـژوهشهـای پیشـین اسـتخراا
شده بود ،برای تعیین میزان تأثیر هـر یـک از آنهـا بـر
خصوصـیســازی شـرکتهــای پـاالیش گــاز در اختیــار
خبرگان قرار گرفت .عالوه بر این ،از خبرگـان خواسـته
شد ایدههای خود را دربارة عواملی که در فهرست مزبور
جای نگرفتهاند ارائه کنند .پرسشنامة دور اوب به صورت
نیمــهبــاز و از نــوع پرسشــنامههــای ارزیــابی اســت.
پرسششونده دربـارة میـزان تـأثیر هـر یـک از عوامـل
نامبرده در قالب مقیاس لیکرت 32از گزینه های «خیلـی

زیاد»« ،زیاد»« ،متوسو»« ،کم» ،و «خیلی کم» یکی را
برمیگزیند که در تجزیهوتحلیـل پرسشـنامه بـهترتیـب
دارای امتیازهــــای  ،2 ،3 ،4 ،5و  1اســــت .پــــم از
جمــعآوری پرسشــنامة هــر دور دلفــی ،بــه منظــور
تجزیــهوتحلیــل آنهــا ،میــانگین ،میانــه ،انحــراا از
اســتاندارد ،کمتــرین ،و بیشــترین امتیــاز پاســخهــای
خبرگان به هر عامل و ضریب هماهنگی کنداب به کمک
نرمافزار  SPSSتعیین میشود.

تکنیک د م تل
روش دیماتل از انواع روشهای تصـمیمگیـری بـر پایـة
مقایسة زوجی است که با بهرهمندی از قضاوت خبرگان
در اســتخراا عوامــل یــک سیســتم و ســاختاردهی
سیستماتیک به آنها ،با بهکارگیری اصوب تسوری گراا،
ســاختار سلســلهمراتبــی عوامــل موجــود در سیســتم را
همراه روابو تأثیرگااری و تأثیرپـایری متقابـل عناصـر
ماکور به دست میدهد و شدت اثر روابو ماکور را بـه
صــورت امتیــاز عــددی معــین مــیکنــد [ .]23در ایــن
پژوهش ،روش دیماتل در وند گام به کار رفت.
گام اول .طراحی و توزیع پرسشنامه و جمـعآوری
نظر خبرگان :از عوامل مـؤثر مسـتخرا از روش دلفـی
یــک مــاتریم نظرســنجی تهیــه شــد .ایــن عوامــل
تشکیلدهندة سطرها و ستونهای ایـن مـاتریمانـد .از
خبرگان خواسته شد با مقایسة زوجی هر یک از عوامـل
واقع بر هر سطر ماتریم با تکتک عاملهـای واقـع بـر
ستونهای ماتریم شدت اثر عامل سطری بر عاملهای
ستونی را بـه صـورت عـددی بـین  0تـا  :0«( 3بـدون
تأثیر» :1« ،تأثیر اندك» :2« ،تأثیر متوسو» :3« ،تأثیر
زیاد») در خانههای آنهـا درا کننـد [ Xij .]24در هـر
ماتریم نشاندهندة میزان تأثیرگااری عامل ( iواقع بر
سطر) بر عامل ( jواقع بر سـتون) اسـت .بـرای هـر i=j
(عناصـر قطـری) ایـن امتیـاز برابـر  0اسـت .بـرای هــر
پاسخدهنده یک ماتریم ییر منفـی  n×nبـه صـورت ]
 Xk=[X kijســاخته مــیشــود کــه در آن  kشــمارة
پاسخدهنده با  1≤ K ≤ Hو  nتعداد عوامل اسـت [.]25
در پــژوهش حاضــر  n=39و  H=12اســت .در واقــع ،از
خبرگــان پانــل دلفــی فقــو دوازده نفــر بــه پرسشــنامة
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دیماتل پاسخ دادند؛ شامل سه نفر اعضای هیست علمـی
دانشــگاه ،ســه نفــر کارشناســان معاونــت مطالعــات و
برنامهریزی و ارزیابی سازمان خصوصیسازی ،وهار نفـر
مدیران عالیرتبة شرکت پاالیش گاز پارسیان ،و دو نفـر
کارشناســان پژوهشــکدة اقتصــاد مؤسســة مطالعــات
بینالمللی انرژی.
گــام دوم .محاســبة مــاتریا میــانگی  :بــرای
ترکیـــبکـــردن و دخالـــتدادن همـــة نظرهـــا از H

پاسـخدهنـده مـاتریم میـانگین ] A = [aijبـه صـورت
1
 a𝑖𝑗 = ∑Hساخته میشود [.]26
xk
H k=1 ij
گــام ســوم .محاســبة مــاتریا آثــار م ــتقیم
نرمالشدة اولیه :ایـن مـاتریم بـا رابطـة  2محاسـبه

n

c = [c𝑖 ] 1×n = (∑ t ij ) 1×n
i=1

مقدار نهایی تأثیر (فقـو اثرگـااری) هـر عامـل بـر
مجموعة دیگر عوامل سیستم نیز از تفاضـل  r-cحاصـل
میشود؛ به گونهای که [:]27
r-c>0
r-c<0

r>c
r<c

عامل یک تأثیرگاار قطعی است.
عامل یک تأثیرپایر قطعی است
33

گام پنجم .بهدستآوردن نقشة شبکة ارتبـاطی :
دیاگرام نهایی در یـک دسـتگاه مختصـات دکـارتی ،بـه
گونهای که محور ولی آن بر حسب مقادیر  r+cو محور
عرضی آن بر حسب  r-cمدرا باشد ،تشکیل و موقعیـت
هر یک از عوامل با نقطهای به مختصات  r+c, r-cدر این
دستگاه معین میشود [.]27

میشود:
D = A/ S

()2
به گونهای که:
)  max1 ≤ i ≤ n ∑ni=1 aijو

∑nj=1 aij

S = max(max 1 ≤ i ≤ n

گام چهارم .محاسبة ماتریا روابط کـل :مـاتریم
روابو کل (روابو مستقیم و ییر مستقیم) با نشان  Tبه
صورت رابطة  3تعریف میشود:
()3
= D(I − D)−1

D
I−D

=

) D (I−Dt
I−D

= D+D2+…..+Dt
t

Lim D =0
t
∞

 Iمـــاتریم واحـــد اســـت .مـــاتریم  Tدر واقـــع
نشاندهندة شدت اثر نسبی حاکم بر روابـو مسـتقیم و
ییر مستقیم موجود در سیستم اسـت .در ضـمن r ،و c
بردارهایی هستند که بـهترتیـب جمـع سـطر و سـتون
ماتریم  Tرا تشکیل میدهنـد .اگـر  riجمـع سـطر iام
ماتریم  Tباشد ri ،آثار مستقیم و ییر مستقیم عامـل i
را بر سایر عوامل نشان میدهد .به همین ترتیب ،اگر cj
جمع ستون jام ماتریم  Tرا نشان دهد cj ،آثار مستقیم
و ییر مستقیم را ،که عامل  jاز سایر عوامل مـیپـایرد،
نشان میدهد .اگر  i=jباشد ،جمع  ri+ciنشاندهندة اثر
کلی است که عامل  iمیگاارد و دریافـت مـیکنـد .بـه
عبارت دیگر  ri+cjنشاندهندة درجة اهمیت فاکتور  iدر
کل سیستم است [.]25
()4

r = [ri] n ×1= (∑nj=1 t ij ) n×1

نت ج و تفسی آنه
در مرحلة اوب دلفی ،وهل و وهـار عامـل مسـتخرا از
پیشینة پژوهش ،در قالب پرسشنامة اوب دلفی ،از هجده
خبره پرسیده شد .از وهلووهار عامل بررسیشـده ،نـه
عامل دارای میانگین و میانة امتیاز کووکتر و مسـاوی
( 3متوسو) بودند که نشاندهنـدة اهمیـت پـایین ایـن
سؤابها از نظر خبرگان اسـت .بنـابراین ،در مرحلـة اوب
این نه عامل حاا شد .بنـا بـه بـازبودن پرسشـنامه در
مرحلة اوب ،خبرگان نه عامل مؤثر بـر خصوصـیسـازی
شرکتهـای پـاالیش گـاز را پیشـنهاد کردنـد .ضـریب
هماهنگی کنداب در مرحلة اوب برابر  0/427بـه دسـت
آمد که در سطح  0/01معناداری بود.
پم از تحلیل نتایج مرحلة اوب ،مرحلة دوم ،با وهل
و وهار عامـل ،شـامل سـی و پـنج عامـل تأییدشـده از
مرحلة اوب و نه عامل پیشنهادی از سوی اعضـای پانـل
دلفی ،در قالب پرسشنامة دوم اجرا شد .از وهل و وهار
عامل بررسیشده در مرحلة دوم پنج عامل دارای میانـه
و میانگین امتیاز کووکتر و مساوی ( 3متوسو) بودند.
ضریب هماهنگی کنداب در این مرحله  0/468به دست
آمد که در سطح  0/01معناداری بود.
پم از تحلیل نتایج مرحلة دوم ،در مرحلة سوم پنج
عامل اکرشده حاا شد .در این مرحله سی و نه عامل
باقیمانده در قالب پرسشنامة سوم بررسی شد .سی و نه
فاکتور بررسیشده دارای میانه و میانگین امتیاز بزرگتر
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و مساوی ( 3متوسو) بودند که نشـاندهنـدة بـاالبودن
اهمیــت ایــن عوامــل از نظــر خبرگــان اســت .ضــریب
هماهنگی کنداب در مرحلة سوم  0/47به دست آمد که
در سطح  0/01معناداری است و نشاندهندة همـاهنگی
بسیار باالی خبرگان در پاسخگـویی بـه سـؤاالت اسـت.
همچنین ،برای مقایسة نحوة پاسـخگـویی خبرگـان بـه
میزان تأثیر عوامل بر خصوصیسـازی در مرحلـة دوم و
سوم از آزمون ویلکاکسون 34استفاده شد .در این آزمون،
پاسخهـای هـر سـؤاب در مرحلـة دوم بـا مرحلـة سـوم
مقایسه میشود .اگر تفـاوت معنـاداری در پاسـخگـویی
افراد مشاهده شود ،آزمون معنادار است .پـم از آزمـون
ویلکاکسون به کمک نرمافـزار  SPSSمشـخص شـد همـة

مقــادیر  P-valueاز  0/05بــزرگترنــد .بنــابراین ،تفــاوت
معناداری در پاسخگویی افراد بین دور دوم و سـوم دلفـی
وجود ندارد .از ایـن رو ،مـیتـوان نتیجـه گرفـت افـراد از
مرحلة دوم به سوم پاسخهـای مشـابهی را بـه تـأثیر هـر
عامل دادهاند .از سوی دیگر ،همـان ـور کـه بیـان شـد،
ضریب هماهنگی کنداب در مرحلة اوب  ،0/427در مرحلة
دوم  ،0/468و در مرحلة سوم  0/47به دست آمد .میـزان
افزایش این ضریب از دور دوم بـه سـوم دلفـی وشـمگیر
نبود که نشاندهندة ثبات نسبتاً خوب این ضریب اسـت.
پم ،فرایند دلفی با شناسایی سی و نـه عامـل مـؤثر بـر
خصوصیسازی شرکتهای پاالیش گـاز متوقـف خواهـد
شد .این عوامل در جدوب  2به تفصیل میآید.

جدول  .2نتیجة نه ظ ف ا ند دلفظ
ابعاد اصلی

عوامل مؤثر بر خصوصیسازی شرکتهای پاالیش گاز ایران از نگاه خبرگان به روش دلفی
 .1توانایی و تمایل بازیگران اقتصادی با توجه به ماهیت زمانبر و سرمایهبر بودن صنایع پاالیش گاز

ابعاد اقتصادی

 .2کشش و توانایی بازار سرمایه و لزوم تقویت و گسترش آن
 .3هماهنگی واقعبینانه بین زمان اجرای خصوصیسازی و شرایو اقتصادی کشور
 .4ثبات اقتصادی (عدم نوسان عمدة متلیرهای کسری بودجه ،میزان بهرة بانکی ،میزان تورم ،میزان بدهی ملی)
 .5شفافیت قیمتگااری خوراك پاالیشگاههای گاز و مدت زمان تأمین خوراك
 .6اهمیت حفظ زنجیرة ارزش در فعالیتها و واحدهای مرتبو با هم
 .7وجود مکانیزمی کارآمد و اقتصادی جهت قیمتگااری سهام شرکتهای مشموب واگااری
 .8توانایی ایجاد فضای رقابتی و شکستن انحصارهایی نظیر بازر گانی و صادرات گاز
 .9تعدیل یارانهها و نزدیککردن قیمت گاز بیعی به قیمتهای جهانی (آزادسازی قیمت گاز بیعی)

ابعاد سیاسی

 .10توانایی ،تمایل ،و تعهد سیاسی دولت و مدیران عالی وزارت نفت
 .11ثبات سیاسی برنامة خصوصیسازی (عدم توقف برنامة خصوصیسازی به تبع تلییر دولتها ،اعتراضهای کارگری ،و تنشهای
گروههای اینفع)
 .12انسجام و هماهنگی بین همة بخشهای سیاسی در روند خصوصیسازی از قانونگااری تا اجرا و نظارت
 .13وجود نهادی متخصص ،بی را ،مستقل از دولت ،و دارای قدرت سیاسی جهت نظارت بر فرایند خصوصیسازی
 .14دستیابی به موازنههای کلیدی بین اهداا سیاسی و اقتصادی (ارتقای کارایی اقتصادی در مقابل کسب حداکثر منافع سیاسی برای
دولت)
 .15عدم مداخلة ییر مستقیم دولت و نهادهای شبهدولتی در روند خصوصیسازی شرکتهای پاالیش گاز مشموب واگااری

ابعاد حقوقی و قانونی

 .16سازوکارهای قانونی جهت وضع قوانین و مقررات تسهیل کننده و حاا و اصالح قوانین و مقررات ناهمگون و گاه متضاد با
خصوصیسازی
 .17وارووب قانونی منسجم با پشتوانه و ضمانت اجرای قوی
 .18سازوکارهای حقوقی و نظارتی تأمین حقو مالکیت اینفعان
 .19سازوکارهای حقوقی و قانونی کنترب و نظارت پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار خصوصی
 .20سازوکارهای حقوقی ایجاد تعهداتی برای حفظ سطح اشتلاب و سرمایهگااری
 .21سازوکارهای قانونی تضمین امنیت سرمایهگااری (داخلی و خارجی)
 .22نظارت قانونی به مثابة عامل اصالح و تقویت نظام بازار و حمایت از فعالیتهای اقتصادی سالم و نه تهدید و تضعیف آن
 .23وضعیت قوانین کار ،تجارت ،مالیات ،گمرك ،و حفاظت از محیو زیست و لزوم انجامدادن اصالحات

ابعاد نهادی و سازمانی

 .24وضعیت ساختار مالی شرکتهای پاالیش گاز و تعیین تکلیف بدهیها و دیون بازنشستگی و لزوم بازسازی آن
 .25وضعیت ساختار نیروی انسانی و فرایندهای عملیاتی جهت دستیابی به شرایو رقابتپایری و لزوم بازسازی آن
 .26هزینههای جانبی خصوصیسازی در سطح سازمان (مقاومت اینفعان سازمانی)
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ادامه جدول  .2نتیجة نه ظ ف ا ند دلفظ
ابعاد اصلی
ابعاد اجتماعی و
فرهنگی

عوامل مؤثر بر خصوصیسازی شرکتهای پاالیش گاز ایران از نگاه خبرگان به روش دلفی
 .27جلب اعتماد و مشارکت فعاب بخش خصوصی از ریق شفافیت ،بی رفی ،و ایجاد فرصتهای برابر برای همگان
 .28توانایی سیستم تأمین اجتماعی در مواجهة پیشگیرانه با نگرانیهای اجتماعی ناشی از خصوصیسازی در زمینة اشتلاب
 .29توجه به هزینههای اجتماعی دوران گاار و حمایت از اقشار آسیبپایر با برقراری نظام توزیع مجدد درآمد
 .30جلب اعتماد عمومی و تعدیل نگاه منفی جامعه به موضوع سرمایه و سرمایهگاار

ابعاد اجرایی و مدیریتی

 .31وجود نظام جامع حمایت از تولید و مصراکننده
 .32تعامل شفاا و مستمر با سرمایهگااران بخش خصوصی
 .33اجرای خصوصیسازی با زمانبندی مناسب و ثبات در برنامههای مصوب
 .34واگااری حق نهایی تصمیمگیری و کنترب سرمایه به خریداران احتمالی
 .35میزان بازبودن اقتصاد کشور (درجهبندی از نظر سرمایهگااری در مجامع بینالمللی)

ابعاد بینالمللی

 .36میزان ثبات سیاسیـ اقتصادی و امنیت سرمایهگااری از نگاه سرمایهگااران خارجی احتمالی
 .37تسهیل ،تشویق ،و جاب سرمایهگااری خارجی در صنایع پاالیش گاز کشور
 .38امکان حفظ و نگهداشت منابع فناوری و نیروی انسانی متخصص توسو بخش خصوصی

ابعاد فنی و تکنولوژیک

 .39امکان تأ مین تجهیزات خاد صنایع پاالیش گاز توسو بخش خصوصی ،با توجه به تأمینکنندگان محدود بینالمللی و شرایو خاد
کشور از نظر تحریم

در ادامه ،مراحل تکنیک دیماتل به صورت گامبهگام
اجرا می شود .گفتنی است همة گام به کمـک نـرمفـزار
 MATLABاجــرا شــد .ارائــة مــاتریمهــای حاصــل از
گامهای دوم و سوم و وهارم ،به دلیل نبود فضای کافی

و حجم باالی ماتریم ،مقـدور نیسـت و فقـو دیـاگرام
نهایی روش دیماتل و تفسیر آن خواهـد آمـد .شـکل 1
جانمایی عوامل سیسـتم را در یـک دسـتگاه مختصـات
دکارتی نمایش میدهد.

شکل  .1ج نم ظ عوامل کلید مؤث ب خصوصظس ز صن ع پ ال ش ا ز ا ان د دستگ ه مختص ت دک تظ

شناسایی عوامل مؤثر بر خصوصیسازی صنایع ...

نتیجهای

و بحث

در پایینترین قسمت شکل  ،1منفـیتـرین مقـادیر r-c

مؤلفههایی هستند که بیشترین تأثیرپـایری را از سـایر
عوامل دارند .این مؤلفهها عبارتاند از:
 .27جلب اعتماد و مشارکت فعاب بخـش خصوصـی
از ریق شفافیت ،بی رفی ،و ایجاد فرصـتهـای برابـر
برای همگان؛
 .1توانایی و تمایل بازیگران اقتصـادی بـا توجـه بـه
ماهیت زمانبر و سرمایهبر بودن صنایع پاالیش گاز؛
 .37تسهیل ،تشویق ،و جاب سرمایهگااری خارجی
در صنایع پاالیش گاز کشور؛
 .36میــزان ثبــات سیاســیـ اقتصــادی و امنیــت
سرمایهگااری از نگاه سرمایهگااران خارجی احتمالی؛
 .35میزان بازبودن اقتصاد کشور (درجهبندی از نظر
سرمایهگااری در مجامع بینالمللی).
نکت ـة جالــب توجــه در ایــن قســمت حضــور هم ـة
مؤلفههای ابعـاد بـینالمللـی در ایـن بقـه بـه منزلـة
تأثیرپــایرهای قطعــی از ســایر ابعــاد اســت .در صــورت
هداگااری برای جاب سرمایهگااری خارجی در مسیر
خصوصیسازی صنایع پاالیش گاز ایـران ،ایـن موضـوع
اهمیتی دووندان مییابد .عـواملی کـه در سـمت وـ
شکل  1مشاهده مـیشـوند (عـواملی کـه  r+cکـووکی
دارند) و در عین حـاب ایلـب ≤ r-cدارنـد ،یعنـی جـزء
عوامل با تأثیرگـااری انـدك سـاختارند ،گروـه تعـداد
معدودی نیز تأثیرپایری پایینی از سـایر عوامـل دارنـد،
عبارتاند از:
 .24وضعیت ساختار مالی شرکتهای پاالیش گاز و
تعیین تکلیـف بـدهیهـا و دیـون بازنشسـتگی و لـزوم
بازسازی آن؛
 .25وضعیت سـاختار نیـروی انسـانی و فراینـدهای
عملیاتی جهت دستیابی به شرایو رقابتپایری و لـزوم
بازسازی آن؛
 .6اهمیــت حفــظ زنجیــرة ارزش در فعالیــتهــا و
واحدهای مرتبو با هم؛
 .26هزینههـای جـانبی خصوصـیسـازی در سـطح
سازمان (مقاومت اینفعان سازمانی)؛
 .33اجرای خصوصیسازی با زمانبنـدی مناسـب و
ثبات در برنامههای مصوب.
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نکتة حائز اهمیت در این بقه حضور همـة عوامـل
مؤثر در بخش ابعاد نهادی و سازمانی است .در واقـع ،از
نظر خبرگان ،مؤلفههای بعد نهادی و سازمانی ،در رونـد
خصوصیسازی صنایع پاالیش گاز ایران ،نه از سایر ابعاد
تأثیرپایری باالتری دارند و نـه ونـدان بـر سـایر ابعـاد
تأثیرگاارند .برای حـل موانـع در جهـت بهبـود فراینـد
خصوصیسازی صنایع پاالیش گاز ،متولیان باید به بعـد
نهادی و سازمانی نگاهی زیرساختی و نسبتاً مستقلتر از
سایر ابعاد بیندازند.
با حرکت از سمت و به راست شکل  1و افـزایش
 ،r+cبهتدریج عوامل مؤثرتر در ساختار آشکار مـیشـود.
مؤلفههای ابعاد حقوقی و قانونی ،اقتصادی ،اجتمـاعی و
فرهنگی ،مدیریتی و اجرایـی ،و فنـی و تکنولوژیـک در
این بقه جای میگیرند .اهمیت این ابعاد از آن جهـت
اســت کــه روابــو یــکســویه و دوســویة فراوانــی بــین
مؤلفههای ایـن بقـات وجـود دارد .شـناخت و تعیـین
میزان اهمیت این روابو ،با توجه بـه محـدودیتهـا ،در
این مقاله نمیگنجد .توجه به این پیچیدگیها میتوانـد
مجریــان را در بهبــود فراینــد خصوصــیســازی صــنایع
پاالیش گاز ایران یاری رساند.
در باالترین قسمت شکل  ،1مثبتترین مقـادیر ،r-c
مؤلفههایی حضور دارند که بیشترین تـأثیر را بـر سـایر
عوامل میگاارند .به عبارت بهتر ،تقویت یا تضعیف این
مؤلفهها مستقیم بر سایر عوامل ساختار تأثیرگاار است.
این مؤلفهها عبارتاند از:
 .12انســجام و همــاهنگی بــین همــة بخــشهــای
سیاسی در روند خصوصیسازی ،از قانونگااری تا اجـرا
و نظارت؛
 .13وجــود نهــاد متخصــص ،بــی ــرا ،مســتقل از
دولت ،و دارای قدرت سیاسی جهت نظـارت بـر فراینـد
خصوصیسازی؛
 .10توانایی ،تمایل ،و تعهد سیاسی دولت و مدیران
عالی وزارت نفت؛
 .4ثبات اقتصادی (عـدم نوسـان عمـدة متلیرهـای
کسری بودجه ،میزان بهرة بانکی ،میـزان تـورم ،میـزان
بدهی ملی)؛
 .39امکان تأمین تجهیزات خـاد صـنایع پـاالیش
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گاز توسو بخش خصوصی ،با توجه به تـأمینکننـدگان
محدود بینالمللی و شرایو خاد کشور از نظر تحریم.
نکتة حائز اهمیت در این بقه ،حضور پررنگ
مؤلفههای بعد سیاسی است .بنابراین ،با تقویت
مؤلفههای سیاسی در مسیر صحیح میتوان سایر عوامل
مؤثر بر خصوصیسازی صنایع پاالیش گاز را در جهت
تأثیرگااری مثبت تحت تأثیر قرار داد و در نهایت
فرایند خصوصیسازی صنایع پاالیش گاز ایران را بهبود
بخشید.
ضمن توجه به اینکه «انسجام و هماهنگی بین همة
بخــشهــای سیاســی در رونــد خصوصــیســازی ،از
قانونگااری تا اجرا و نظارت» تأثیرگـاارترین و «جلـب
اعتمــاد و مشــارکت فعــاب بخــش خصوصــی از ریــق
شفافیت ،بـی رفـی ،و ایجـاد فرصـتهـای برابـر بـرای
همگان» ،تأثیرپایرترین عامل در سـاختار ایـن مطالعـه
هســـتند ،مهـــمتــرین مؤلفـــههـــای مــؤثر در رونـــد
خصوصیسازی صنایع پاالیش گاز ایران عبارتاند از:


ثبات سیاسی برنامة خصوصیسـازی (عـدم توقـف
برنامة خصوصـیسـازی بـه تبـع تلییـر دولـتهـا،
اعتــراضهــای کــارگری ،و تــنشهــای گــروههــای
اینفع)؛



انسجام و هماهنگی بین همة بخشهـای سیاسـی
در روند خصوصیسازی ،از قانونگااری تـا اجـرا و
نظارت؛



توانایی ،تمایل ،و تعهـد سیاسـی دولـت و مـدیران
عالی وزارت نفت؛



ســازوکارهای حقــوقی و نظــارتی تــأمین حقــو
مالکیت اینفعان؛



سازوکارهای قانونی تضمین امنیت سـرمایهگـااری
(داخلی و خارجی)؛



ثبــات اقتصــادی (عــدم نوســان عمــدة متلیرهــای
کسری بودجه ،میـران بهـرة بـانکی ،میـزان تـورم،
میزان بدهی ملی)؛



نظارت قانونی به منزلة عامل اصالح و تقویت نظـام
بازار و حمایت از فعالیتهای اقتصادی سـالم و نـه
تضعیف آن؛



توانایی ایجاد فضای رقابتی و شکستن انحصارهایی
نظیر بازرگانی و صادرات گاز؛

 وضعیت قوانین کـار ،تجـارت ،مالیـات ،گمـرك ،و
حفاظــت از محــیو زیســت و لــزوم انجــامدادن
اصالحات.
آنچه در این نوشتار ارائه شد اولین گام برای ترسیم
نظاممند مؤلفههـای مـؤثر بـر خصوصـیسـازی صـنایع
پاالیش گاز ایران بود .ادامة ایـن شـیوه تـا رسـیدن بـه
راهکارهای عملی در جهت واگااری مطلوب این بخـش
از صنعت نفت نیازمند تحقیق و مطالعة بیشتر است که
پژوهشگران میتوانند بدان توجه کنند.
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واژا ن انگلیسظ به ت تیب استف ده د متن
1- Physiocrats
2- Classical School
3- Austrian School
4- Chicago School of economics
5- Neoclassical School
6- Mercantilist
7- Structuralism
8- Keynesian
9- Privatization
10- Adam Smith
11- BP Amoco
12- France Total
13. Elf Acquitaine
14. Total Elf Fina
15. Spain Respol
16. Norway Statoil
17. Italia ENI
18. National Oil Companies
19. OPEC
20. Power Politics
21. Enterprise Oil
22. British Gas
23. Chaco
24. Andina
25. Empresa Boliviana de Retinacion. EBR
26. Gas Prom
27. Delphi Panel
28. Non-probability Sampling
29. Purposive/Judgmental Sampling
30. Kendall`s Coefficient Of Concordance
31. Schmidt
32. Likert
33. Network Relationship Map (NRM)
34. Wilcoxon Signed Ranks Test

