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چکـیده
هدف از این تحقیق بررسی اثر خصوصیسازی بر سودآوری با استفاده از شاخصهای بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان
سهام میباشد .اهمیت این تحقیق تأثیری است که خصوصیسازی میتواند بر سودآوری شرکتهای دولتی بعد از
خصوصیسازی داشته باشد و از طریق شناخت این تأثیر میتوان بهتر به فرایند خصوصیسازی پرداخت و آن را مدیریت
نمود .جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که دادههای
آنها طی  0سال ،از سال  0910تا سال  0911جمعآوریشده و جهت بررسی فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار میگیرند.
نمونه آماری این تحقیق شامل  00شرکت میباشد .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی میباشد .در این تحقیق متغیر
وابسته سودآوری از طریق دو شاخص شامل بازده دارائی و بازده حقوق صاحبان سهام در قبل و بعد از دوره
خصوصیسازی استفاده میشود .دادههای مورد نیاز تحقیق از نرمافزار رهآورد نوین جمعآوریشده و دادهها بهوسیله
نرمافزارهای  Eviewsو  Excelبرای بررسی فرضیات تحقیق مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشان داد
که خصوصیسازی تأثیری بر نرخ بازده داراییها ندارد و همچنین خصوصیسازی تأثیر بر بازده حقوق صاحبان سهام نیز
ندارد .بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد میشود که شرکتهای خصوصی شده سیاستهای صحیح و تدابیر الزم و اقدامات
مؤثر در جهت بهکارگیری روشها و فنون مدیریت برای افزایش سودآوری شرکتهای دولتی خصوصی شده اتخاذ نمایند.
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خصوصیسازی ،فرایندی اجرایی ،مالی و حقوقی است که دولتهای بسیاری از کشورهای جهان ،از آن برای انجام اصالحات
اقتصادی و نظام اداری کشور ،استفاده میکنند .واژه خصوصیسازی ،حاکی از تغییر در تعادل بین حكومت و بازار به نفع بازار است.
خصوصیسازی ،شیوهای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یك مؤسسه اقتصادی است زیرا به نظر میرسد که
مكانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی ،باعث بهکارگیری بیشتر عوامل تولید ،افزایش کارایی عوامل و تولید بیشتر و
متنوعتر کاالها و خدمات و نیز کاهش قیمتها خواهد شد .خصوصیسازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصالح ساختاری
اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است .کشورهای زیادی از این برنامه در جهت اصالح ساختارهای مدیریتی و
اقتصادی خود استفاده نموده اند .ضرورت انجام خصوصیسازی کامال به اثبات رسیده است .سوابق نشان داده است که شرکتهای
دولتی از عملكرد خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده اند که واحدهای اسرافگر و ناکارآمدی هستند .همچنین به
دلیل تالش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال ،این شرکت ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می برند و به دلیل کارکردن در
فضای غیررقابتی قیمت های پایینی برای محصوالت خود برمی گزینند و این باعث زیان های هنگفت مالی شده و بودجه دولت را
شدیداً تحت فشار قرار می دهد .خصوصی سازی شرکت ها ی تحت مالكیت دولت برنامه ایی است که در سالهای اخیر دنبال شده
و استقبال گسترده ایی از آن شده است .مرز بندی بین نقش دولت وبخش خصوصی در هرعصربا توجه به شرایط ومقتضیات زمان
ترکیب متفاوت داشته است حتی دریك جامعه وکشورخاص درهر مقطع از زمان یكی از دومحوریت بخش دولتی یا بخش غیر
دولتی بازارحاکمیت داشته است .هدف از دنبال کردن برنامه های خصوصیسازی ،رسیدن به اثربخشی اقتصادی باالتر و تسریع
رشد اقتصادی می باشد .با توجه به اهمیت خصوصیسازی و تأثیر ان بر سودآوری سازمان در این تحقیق به بررسی تأثیر
خصوصیسازی بر سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس آوراق بهادار تهران پرداخته شده است .در این فصل در ابتدا به
صورت خالصه مقدمه ایی بر تحقیق بیان می شود و سپس به صورت خالصه به بیان مساله تحقیق پرداخته می شود .در بخش
اهمیت تحقیق به ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد .در مرحله بعدی اهداف ،فرضیات و سواالت تحقیق ارائه می شوند.
سپس متغیرهای تحقیق معرفی و ابعاد متغیرها معرفی می شوند .مساله اصلی که در این تحقیق به دنبال بررسی آن هستیم بررسی
اثر خصوصی سازی بر سود آوری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
پیتر دراکر 0استاد نام آشنای مدیریت ،اعتبار بسیار زیادی برای اصطالح خصوصیسازی که در اواخر دهه  07به تازگی در حال
ترویج بود ،قائل است و در همین زمینه عنوان می نماید که اجرای خدمات دولتی بایستی از سیاست های بخش عمومی (دولتی)
مجزا باشد زیرا دولت در تصمیم سازی خوب عمل می نماید اما در اجرای همان تصمیمات ،مجری ضعیفی است(برازیل و دیگران2،
 .)10 ،2770در واقع دراکر اولین کسی بود که از اصطالح خصوصیسازی مجدد استفاده نمود که مبین نیاز به انتقال دارایی های
دولتی به بخش خصوصی بود زیرا که او اعتقاد داشت دولت "مدیر ضعیفی " است(دوداریانی.)000 ،2771 9،امروزه کمتر کشوری را
در جهان میتوان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصیسازی نباشد حداقل در بیش از  19کشور جهان ،برنامه های
خصوصیسازی به عنوان راهكار اصالحات اقتصادی در نظر گرفته شده است(رضایی .)0919 ،به جرأت میتوان گفت که
خصوصیسازی یكی از مهمترین مؤلفه های اقتصادی قرن  20می باشد .در واقع خصوصیسازی عنصر کلیدی برنامه های اصالح
ساختار(هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه می باشد که هدف از چنین برنامه هایی رسیدن به
اثربخشی اقتصادی باالتر و تسریع رشد اقتصادی می باشد(ششینسكی و کالوا.)009 ،2702 0،بسیاری از اقتصاددانان و طرفداران
اصالحات اقتصادی ،خصوصیسازی را به عنوان "سنگ بنای " اصالحات ساختاری می دانند زیرا معتقدند خصوصیسازی باعث
تحریك و توسعه بخش خصوصی ،جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،گسترش رقابت ،آزادسازی تجارت و توسعه بازارهای
سرمایه می گردد و همچنین "سیستم حاکمیت شرکت ها" 0را بهبود بخشیده و بطور ویژه ای بر روی عملكرد مالی و عملیاتی
شرکت ها تأثیرات قابل مالحظه ای دارد(گالیان و لوتز .)209 ،2700 ،0از سوی دیگر مخالفان خصوصیسازی بیان می دارند که
شرکت ها و سازمان هایی که تنها بر روی کاهش هزینه و بهبود عملكرد مورد انتظار خصوصیسازی متمرکز می شوند تنها به
مشتریان سودآور و در دسترس خود خدمات ارائه می دهند و از ارائه خدمات به عموم مردم و مشتریانی که برای آنها منفعت
خاصی نداشته باشند ،سرباز می زنند(برازیل و دیگران .)10 ،2770 ،0معموال مخالفان خصوصیسازی در مخالفت با خصوصیسازی
بیان می دارند که فعاالن بخش خصوصی به منظور نفوذ در تصمیم سازی ها و سیاستگذاری های بخش عمومی در جهت گسترش
و توسعه صنعت مورد نظر و بخشی که خود در آن فعالیت می نمایند ،به البی کردن با مجاری قدرت می پردازند .به عنوان مثال
سردمداران خصوصیسازی زندانها (شرکتهای فعال در عرصه زندان داری خصوصی) در جستجو برای افزایش شمار زندانیان خود
(و به تبع آن افزایش سود آوری) با نفوذ در مجاری و دستگاه های سیاستگذاری ،از سیاست ها و قوانین مربوط به افزایش مجازات
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حبس حمایت می نمایند(وولوخ .)02 ،2707 ،0از دید گاه مخالفان خصوصیسازی ،فروش دارائی های عمومی به افراد خصوصی،
همانند فروش الماس خانوادگی و یا از دست دادن دارائی ها می باشد(فافالیو و دونالدسون.)000 ،2770 ،2ارزیابی هر سیاست یا
مجموعه رفتاری ،تنها در قالب هدف های تعیین شده برای آن معنی و مفهوم می یابد؛ از این رو نخستین پرسشی که در مورد
برنامه های خصوصیسازی میتواند مطرح شود این است که واگذاری شرکتهای دولتی با چه هدف هائی صورت می پذیرد؟ به
این ترتیب و به طور کلی میتوانیم اهداف خصوصیسازی (واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی) را به سه کلی دسته
تقسیم بندی نمائیم -0 :اهداف اقتصادی  -2اهداف مالی  -9اهداف اجتماعی و سیاسی.
اهداف اقتصادی خصوصی سازی شامل افزایش بهره وری ،تقویت اقتصاد بازار آزاد ،تقویت و توسعه بازار سرمایه ،افزایش
درآمدهای ارزی ،ایجاد تعادل اقتصادی ،استفاده بهینه از امكانات کشور و  ...می باشد .از جمله اهداف های مالی خصوصیسازی نیز
میتوان به سودآوری شرکت ،افزایش ثروت سهامداران ،کسب در آمد ،کاهش بار مالی دولت و  ...اشاره نمود و اهداف های
اجتماعی و سیاسی نیز شامل تقسیم سرمایه بین مردم ،افزایش اشتغال ،توزیع عادالنه ثروت و در آمد ،گسترش مالكیت صنعتی،
افزایش رفاه اجتماعی و  ...می باشد(میری .)0910نكته حساس در خصوصیسازی ،در نظر داشتن جنبه های مختلف از جمله جنبه
های اجتماعی موضوع به موازات جنبه های اقتصادی و مالی آن می باشد .عدم توجه به کلیه جنبه های خصوصیسازی میتواند
عواقب نامطلوبی را برای هر کشور به همراه داشته باشد به طوری که مزایای آن را تحت الشعاع قرار دهد .در واقع در یك برنامه
خصوصی سازی ،نه تنها مشكالت اقتصادی بلكه مشكالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نیز بایستی در نظر گرفته شود .به عبارت
دیگر ،تاثیرات اجتماعی خصوصیسازی در همان سطحی از اهمیت قرار دارد که نتایج مالی و اقتصادی قرار دارند .یك برنامه موفق
خصوصیسازی برنامه ای است که تمامی جنبه های مختلف آن ،با هم و به طور همزمان مورد تاکید قرار گیرد(الحسینی و مولز،9
. )910 ،2771در ایران نیز نتایج مدیریت اقتصادی دولت (همانند سایر اقتصادهای دستوری دنیا) نا امید کننده بوده است و افزایش
تورم ،کسری ب ودجه ،استفاده غیراقتصادی از منابع ،تراز منفی بازرگانی و  ....دولت را بر آن داشت تا در سیاست های اقتصادی خود
تجدید نظر کند .این امر موجب شد که سیاست خصوصیسازی در قالب برنامه تعدیل اقتصادی تجویز و به اجرا گذاشته شود و
امروزه یكی از اساسی ترین مسائل مورد بحث دولتمردان ،سیاستگذاران ،اقتصاددانان و عموم مردم ،بحث خصوصیسازی و آثاری
که این سیاست به دنبال دارد ،می باشد؛ سیاستی که موجی از تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در جامعه به راه انداخته است و
در واقع این موضوع ،بحث روز اقتصاد ما می باشد.سیاست های پولی بخشی از سیاست های اقتصادی هر کشور را تشكیل می
دهند که از طریق آن مقامات پولی تالش می کنند هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی ،عرضه پول را طوری کنترل کنند که
متناسب با اهداف کشور باشد .نقش اصلی سیاست پولی ،تنظیم و کنترل حجم نقدینگی هماهنگ با رشد امكانات تولیدی کشور
است و مقامات پولی می توانند با استفاده از این ابزار ،کنترل جریان نقدینگی جامعه را به دست گیرند و با هدایت آن به سمت
سرمایه گذاری در بخش مولد ،بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر بگذارند.اهمیت نقش سیاست پولی به عنوان یكی از مهم ترین
سیاست های طرف تقاضا و همچنین تسهیل کننده فرایند رشد اقتصادی موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش
های مختلف اقتصادی همواره یكی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کالن باشد و بخش بزرگی از پژوهش های
تجربی را به خود اختصاص دهد.در ایران نیز سیاست های پولی با به کارگیری ابزارهای خاص خود در نهایت برای دستیابی به
اهداف اقتصادی مانند سطح اشتغال ،نرخ تورم ،سرمایه گذاری ها و تولید و غیره اعمال می شود (داودی و صمصامی)200 :0911 ،؛
در نتیجه ابتدا باید از نحوه اثرگذاری یا بی تأثیر بودن این سیاست ها اطمینان یافت و سپس نسبت به اعمال آنها اقدام کرد ،چرا
که سیاست های بی اثر پولی نه تنها متناظر با صرف هزینه های بی ثمر اعمال سیاست اند ،بلكه هزینه های دیگری همچون تورم
در دوره های آتی را نیز به اقتصاد تحمیل خواهند کرد .از طرف دیگر به دلیل اینكه سیر افزایشی مخارج دولت و تأمین مالی
کسری بودجه از طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به بانك مرکزی در دهه های اخیر ،به افزایش مداوم حجم
نقدینگی در کشور منجر شده است ،بررسی اثرگذاری افزایش حجم پول و نقدینگی بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اهمیت دوچندان
می یابد.براساس مباحث اقتصادی میتوان انتظار داشت که سیاست های پولی انبساطی و سهولت در اعطای وام به بنگاه ها موجب
شده که سرمایه گذاری افزایش و همچنین کمبود نقدینگی بنگاه ها کاهش یافته و در نتیجه ظرفیت تولید کشور افزایش یابد .به
عالوه رشد نقدینگی حاصل از طرف تقاضا نیز رشد اقتصادی را تحریك می کند؛ اما اگر این تغییرات در تقاضای کل و سیاست
پولی به سمت عرضه اقتصاد و بخش حقیقی منتقل نشود و نقدینگی به وجود آمده به سمت فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد سوق
داده شود ،اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت .نگاهی به نرخ رشد نقدینگی و نیز سایر شاخص های اقتصادی موفقیت این
سیاست و هدایت صحیح نقدینگی در کشور را با تردید جدی مواجه می کند.به عبارت دیگر ،این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی
برای این سؤال است که :آیا خصوصیسازی بر سودآوری شرکت ها تأثیر دارد یا نه؟

1 . Volokh Alexander
2 . Fafaliou Irene & Donaldson Jhon
3 . Alhussani & Molz
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در زمینه خصوصیسازی تحقیقات فراوانی انجام شده است که این موضوع خود نشان دهنده اهمیت موضوع خصوصیسازی از
نظر صاحبنظران می باشد .در ادامه به تعدادی از این تحقیقات انجام شده و نتایج آن به صورت خالصه اشاره می شود:
در ایران ،بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصیسازی بیشتر به صورت مطالعه موردی بوده که تنها یك شرکت به
عنوان نمونه ،مورد تحقیق قرار گرفته است .از جمله این تحقیقات میتوان به تحقیق آقای احمد عبداهلل پور (خصوصیسازی در
شرکت نكا چوب) ،عبداهلل رضائی (خصوصیسازی در کشتیرانی ایران) ،رسول بنانی (خصوصیسازی در شرکت کوشش برق
اصفهان) ،مصطفی کریمی (خصوصیسازی در شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری) اشاره کرد که در اکثر این تحقیق ها
متغیرهائی همچون افزایش تولید خدمات ارائه شده) ،کارایی ،سودآوری ،سهم بازار و میزان رضایت کارکنان مورد بررسی قرار گرفته
است که نتایج حاصله نشانگر این امر می باشد که خصوصیسازی تأثیر مثبتی بر این متغیرها و در کل بر مجموعه مورد مطالعه به
همراه نداشته است .یكی دیگر از تحقیقات انجام شده در این زمینه ،تحقیق آقای سید حسین میری می باشد که در سال ،0910
تأثیر خصوصیسازی بر کارائی شرکتهای تولیدی خصوصی شده در بورس را مورد تحقیق قرار داده است .او در این تحقیق 1
شرکت تولیدی (به دلیل حجم کم خصوصیسازی در آن برهه از زمان را با توجه به معیارهای سودآوری ،سهم تولید ،میزان فروش،
بازده دارائیها و حاشیه سود مورد بررسی قرار داد که نتایج بدست آمده حاکی از افزایش تمامی متغیرها بعد از خصوصیسازی بود که
البته به دلیل حجم کم نمونه چندان قابل استناد نیست.
دانش جعفری و برقی اسكویی ( )0911به بررسی آثار اجرای سیاست های کلی اصل  00بر متغیرهای کالن اقتصادی با
استفاده از مدل 0رهیافت پرداختند .یافته های پژوهش حاکی از آن است که واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی منجر به
بهبود متغیرهای کالن اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی می شود.قالیباف و رنجبر( )0910اثر خصوصیسازی بر عملكرد
شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی را مورد مطالعه قرار داده اند .آن ها با استفاده از اطالعات مالی ،عملكرد سه
سال قبل و بعد از واگذاری  01شرکت ( 1شرکت واگذار شده به بخش خصوصی و  07شرکت واگذار شده به بخش عمومی را در
بازه ی زمانی  09110تا  0910مورد بررسی قرار داده اند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که عملكرد شرکت ها بعد از واگذاری
بهبود یافته است.مهدوی و میدری ( ،)0910ساختار مالكیت و کارایی شرکتهای فعال در بازار اوراق بهادار تهران را پس از بررسی
تجربه ی خصوصیسازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چك ،میزان تمرکز مالكیت در بازار اوراق بهادار را محاسبه
کردند و سودآوری انواع ساختارهای مالكیت را مورد بررسی قرار داده اند .بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همانند
کشورهای چین و چك تمرکز مالكیت تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی شرکت ها دارد .طالب نیا و محمدزاده ( )0910تأثیر
خصوصیسازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دادند .نتایج این
پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصیسازی بازده سهام شرکتها کاهش معناداری داشته است .سیلواری ( ،)0911نیز به
بررسی تأثیر خصوصیسازی بر عملكرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و از سه معیار درآمد هر
سهم ،بازده دارایی ها و بازده ارزش ویژه استفاده کرده است .وی وضعیت این سه معیار را پنج سال قبل و بعد از خصوصیسازی
برای شرکتهای خصوصی شده مورد بررسی قرار داده است .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پس از خصوصیسازی
عملكرد مالی شرکت ها تغییر معناداری نداشته است.مصلح شیرازی و قائدشرف( ،)0917پژوهشی با موضوع انتظار بهبود عملكرد
صنایع دولتی واگذار شده به بخش خصوصی ،عملكرد مالی و عملیاتی سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری  02شرکت ،که
حداقل  ٪07از سهام آنها در فاصله سالهای  0901تا  0910از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شده است را مورد مطالعه و بررسی
قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان داد واگذاری سهام ،هر چند تا حدودی باعث بهبود سودآوری و بهره وری نیروی کار می شود،
تأثیر قابل مالحظه ای بر بهره وری کل عوامل ،بهره وری سرمایه و گردش مجموع دارایی های شرکتهای واگذار شده
ندارد.تسامنی و همكاران )2707(2در تحقیقی با عنوان " عملكرد خصوصیسازی و تغییرات سازمانی در غنا" عملكرد دو شرکت
بزرگ خصوصیسازی شده در غنا را مورد بررسی قرار دادند .در این راستا آنها عملكرد شرکت ها را از  0بعد اصلی مالی ،مشتری،
فرآیند تجارت و کسب و کار داخلی ،یادگیری و رشد و ارتباطات بر مبنای امتیاز متوازن بررسی نمودند .نتایج تحقیق نشان داد که
درکل ،عملكرد هر دو سازمان بعد از خصوصیسازی در همه ابعاد عملكرد ارزیابی شده ،بهبود یافته است.ماتر و بانچوان ویجیت 9در
سال  2770در مطالعه ای با عنوان" تاثیرات خصوصیسازی بر عملكرد شرکتهای تازه خصوصی شده" تغییر در عملكرد مالی و
عملیاتی  079شرکت در سراسر جهان را که طی سال های  0119-2779از طریق فروش سهام به عموم مردم خصوصی شده اند را
هم در بازارهای توسعه یا فته و هم در کشورهای در حال توسعه بررسی نمودند .نتایج این تحقیق افزایش در سودآوری ،کارایی
عملیاتی ،هزینه سرمایه و بازده و کاهش در اهرم ها را نشان داد.محمد عمران 0نیز در سال  2770در مطالعه ای با عنوان"
خصوصیسازی ،مالكیت دولتی و عملكرد بانك ها در مصر" عملكرد مالی و عملیاتی نمونه ای  02تایی از بانك های مصری را در
1 . CGE
2. Mathew Tsamenyi, Joseph Onumah & Edmund Tetteh-Kumah
3 Ike Mathur & Wanarapee Banchuenvijit
4 Mohammed Omran

06

 -3روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی بوده و دادههای مورد استفاده در آن جهت بررسی فرضیات و پاسخ به سواالت تحقیق از نرم افزار
رهآورد نوین بدست خواهد آمد .تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ،عقاید
متداول ،فرایندهای جاری ،آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد . .روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر آزمون
مقایسه میانگین جفت نمونه ،آزمون رتبه ای نشانه ای ویلكاکسون و همچنین تحلیل رگرسیون مقطعی می باشد که با بهره گیری
از نرم افزارهای  Spssو  Eviewsانجام شده است.خصوصیسازی و تأثیر آن بر سود آوری مبحثی است که در این مطالعه مورد
بررسی قرار گرفت.در این پژوهش اثر خصوصی سازی بر سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته
است .در ابتدا با مقدمه ایی در باب خصوصیسازی مساله تحقیق و اهمت و ضرورت آن بیان شده و سپس با بیان اهداف و
فرضیات به ادبیات تحقیق در مورد خصوصیسازی وهمچنین پیشینه تحقیق مرتبط با خصوصیسازی پرداخته شد .متغیر هایی که
2
در این تحقیق ،تأثیر خصوصیسازی بر آنها مورد بررسی قرار گرفتند شامل:بازده دارائی ( 0)ROAو بازده حقوق صاحبان سهام
بوده است .در این تحقیق اطالعات و دادههای خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی فرضیه پژوهش از طریق نرم افزارهای
«ره آورد نوین» « ،تدبیر پرداز» و در بسیاری از موارد با مراجعه مستقیم به صورتهای مالی شرکت ها که در لوح فشرده توسط
سازمان بورس اوراق بهادار در دسترس است جمع آوری گردید .همچنین گزارشات اقتصادی به طور ساالنه از طریق مرکز آمار و
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه خواهد شد.جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
می باشد .نمونه ی انتخابی پس از اعمال محدودیت های زیر از میان جامعه آماری انتخاب شده است .نمونه آماری این تحقیق
شامل  00شرکت است که دادههای آنها در طی 0سال ،از سال  00910تا سال  0911جهت بررسی فرضیات تحقیق مورد بررسی
قرار می گیرند .دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری در این تحقیق این است که تنها این شرکتها دارای شرایط مورد نظر در این
تحقیق میباشند.این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی بوده و دادههای مورد استفاده در آن جهت بررسی فرضیات و پاسخ به
سواالت تحقیق از نرم افزار رهآورد نوین بدست خواهد آمد .تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط
یا روابط موجود ،عقاید متداول ،فرایندهای جاری ،آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد .روش تجزیه و تحلیل و
آزمون فرضیات در مطالعه حاضر آزمون مقایسه میانگین جفت نمونه ،آزمون رتبه ای نشانه ای ویلكاکسون و همچنین تحلیل
رگرسیون مقطعی می باشد که با بهره گیری از نرم افزارهای  Spssو  Eviewsانجام شده است.
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خالل سال های  0110-0111که در طی این دوره از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اند را بررسی کرد .نتایج تحقیق
نشان می دهد که در نتیجه خصوصیسازی ،نرخ های نقدینگی بانك های خصوصی شده به میزان قابل توجهی کاهش یافت ،اما
سایر معیارهای عملكرد بدون تغییر باقی ماندند .در مقابل عملكرد نسبی بانك های خصوصی شده نسبت به بانك هایی که دولتی
بودند ،بهتر اما نسبت به بانك هایی که سایر اشكال مالكیت را داشتند ،بدتر بود.بنت و همكاران( )2700با ارائه مدلی به بررسی اثر
رو شهای مختلف خصوصیسازی بر رشد پرداختنددر مدل فوق با بهر ه گیری از اقتصادی در  29کشور در حال گذار در دوره
زمانی  0117تا 2770روش های مختلف خصوصیسازی و متغیرهای اقتصادی مانند حجم سرمایه بخش خصوصی ،اشتغال،
حجم سرمایه انسانی و سرمایه گذاری بخش دولتی جهت بررسی نحوه تأثیرپذیری رشد اقتصادی استفاده نمودند مدل مورد
استفاده توسط بنت و همكاران با توجه به طبقه بندی شیوه های خصوصیسازی است با در نظرگرفتن روش های مختلف به
عنوان یك متغیر برون زا معادالتی را برای عرضه و تقاضا معرفی می کنند که در هر یك از معادالت عرضه و تقاضا شیوه
خصوصیسازی به عنوان یك متغیر مستقل عمل می کند با ادغام عرضه و تقاضا ،تولید ناخالص داخلی استخراج می شود که به
شیوه های خصوصیسازی و عوامل گوناگون دیگر بستگی خواهد داشت.
فیشر و دیگران ( )2709مطالعه ای را در مورد فرایند خصوصیسازی در شیلی با عنوان تاثیرات خصوصیسازی بر شرکتها و
رفاه اجتماعی در مورد  990بنگاه  2777-2727انجام دادند نتایج کارایی و اشتغال مناسب نشان می دهد که منجر به رفاه اجتماعی
شده است .این پژوهشگران مقایسه خود را با استفاده از شاخصهای سودآوری مثل بازده فروش ،نرخ بازده سرمایه گذاری و
شاخص های بهره وری یعنی نسبت بدهی ،نسبت مخارج سرمایه ای به فروش و مخارج سرمایه ای به دارایی انجام دادند .نتایج
این تحقیق حاکی از آن است که عملكرد شرکت ملی راه آهن پس از اعالم دولت مبنی بر واگذاری در اکثر شاخص ها در مقایسه
با همتای خود ،وضعیت مطلوب تری یافته است.

 -4یافتهها
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق به کمك نرم افزار  SPSSدر جدول  0و  2ارائه شده است.

)1 Return On Assets (Roa
)2 Return On Equity (Roe
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جدول  -1آمار توصیفي وضعیت سودآوری شرکتهای نمونه قبل و بعد از خصوصيسازی
متغیر

مقطع

میانگین

نرخ بازده
دارایی ها
نرخ بازده
حقوق صاحبان سهام

قبل از خصوصیسازی
بعد از خصوصیسازی
قبل از خصوصیسازی
بعد از خصوصیسازی

7/007
7/270
7/001
7/900

انحراف

کمترین

بیشترین

معیار
7/020
7/020
7/900
7/220

مقدار
-7/711
7/700
-7/711
7/7770

مقدار
7/002
7/070
0/791
7/090

چولگي

کشیدگي

7/007
7/220
7/002
7/200

0/107
-7/109
-7/000
-7/290
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با توجه به نگاره  ،0میانگین نرخ بازده دارایی های شرکتهای نمونه قبل از خصوصیسازی برابر با  00درصد و بعد از
خصوصیسازی برابر با  27/0درصد می باشد .بررسی انحراف معیار این متغیر نشان می دهد نرخ بازده دارایی های شرکتهای
نمونه هم قبل از خصوصیسازی و هم بعد از خصوصیسازی از پراکندگی نسبتاً کمی برخوردار می باشد بطوری که قبل از
خصوصیسازی کمترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب  -1درصد و  00/2درصد بوده و بعد از خصوصیسازی کمترین و بیشترین
مقدار آن به ترتیب  0/0درصد و  07/0درصد می باشد .بررسی چولگی و کشیدگی این متغیر در هر دو مقطع قبل از خصوصیسازی
و بعد از خصوصیسازی حاکی از نزدیك بودن توزیع آن به توزیع نرمال است .همچنین میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
شرکتهای نمونه قبل از خصوصیسازی برابر با  00/1درصد و بعد از خصوصیسازی برابر با  90/0درصد می باشد .باال بودن مقدار
انحراف معیار این متغیر از میانگین آن گویای پراکندگی نسبتاً زیاد آن هم قبل از خصوصیسازی و هم بعد از خصوصیسازی می
باشد .بطوری که قبل از خصوصیسازی کمترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب  7/70درصد و  077/9درصد بوده و بعد از
خصوصیسازی کمترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب  7/01درصد و  077/9درصد است .بررسی چولگی و کشیدگی این متغیر در
هر دو مقطع قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی نشان دهنده نزدیك بودن توزیع آن به توزیع نرمال می باشد .در نمودار
 0-0میانگین سه متغیر یاد شده در هر دو مقطع قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی به تصویر کشیده شده است.
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
بعد از خصوصی
سازی

قبل از خصوصی
سازی

بعد از خصوصی
سازی

ROS

قبل از خصوصی
سازی

بعد از خصوصی
سازی

ROE

قبل از خصوصی
سازی

ROA

نمودار  -1متوسط متغیرهای سودآوری قبل و بعد از خصوصيسازی
جدول  -2آمار توصیفي متغیرهای تحقیق

متغیر
تفاضل نرخ بازده دارایی ها قبل و بعد
خصوص سازی ()DROA
تفاضل نرخ بازده حقوق ساحبان سهام
قبل و بعد خصوص سازی ()DROE
نسبت سرمایه به دارایی بعد از
خصوصیسازی ()S/D
نسبت بدهی به دارایی بعد از
خصوصیسازی ()B/D
عمر شرکت ()Age
اندازه شرکت ()SIZE
نوع صنعت ()Ind
متغیر مجازی سال ()Year

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

چولگی

کشیدگی

7/700

7/001

-7/209

7/219

-7/099

2/700

-7/709

7/071

-0/791

7/017

-7/129

2/009

7/200

7/001

7/700

7/079

0/200

9/200

7/097

7/010

7/791

7/020

7/109

2/900

00
00/070
7/000
7/090

0/010
0/000
7/022
7/070

0
07/179
7
7

22
00/000
0
0

-7/007
-0/120
7/012
-7/000

9/017
0/092
0/799
0/920

با توجه به جدول  ،2متوسط تفاضل نرخ بازده دارایی های شرکتهای نمونه قبل و بعد از خصوصیسازی برابر با  0/0درصد
بوده و کمترین و بیشترین آن به ترتیب  -20/9و  21/9درصد است .میانگین تفاضل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای
00

نمونه قبل و بعد از خصوصیسازی نیز برابر با  -0/9درصد بوده و کمترین و بیشترین آن به ترتیب  -079/1درصد و  01درصد می
باشد .در نمودار  2-0متوسط تفاضل هر دو شاخص سودآوری قبل و بعد از خصوصیسازی نشان داده شده است.

0.08

0.06

0.04

0.02

تفاضل نرخ بازده دارایی ها

-0.02

0

-0.06

-0.04

-0.08

-0.1

تفاضل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

نمودار  -2متوسط تفاضل شاخص های سودآوری قبل و بعد از خصوصيسازی

 -1-4آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
در این مطالعه جهت نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق از آماره کولموگروف -اسمیرنوف بهره گرفته شده است .فرض صفر
و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:
 H 0 : Z  N 1,0

) H 1 : Z  N (1,0

اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از  7/70باشد ( )Prob>.05فرضیه  H 0مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر
پذیرفته میشود.در جدول  9-0نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق ارائه شده است.
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بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در نگاره  ،2متوسط نسبت سرمایه به دارایی های شرکتهای نمونه بعد از خصوصیسازی
برابر با  7/200بوده و میانگین نسبت بدهی آن ها به دارایی ها بعد از خصوصیسازی برابر با  7/097می باشد .همچنین میانگین
عمر شرکتهای نمونه برابر با  00سال بوده و متوسط اندازه آن ها که با استفاده از لگاریتم طبیعی جمع کل دارایی ها اندازه گیری
شده برابر با  00/070است.

جدول  -3نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق

متغیر
نرخ بازده دارایی ها قبل از خصوصیسازی
نرخ بازده دارایی ها بعد از خصوصیسازی
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام قبل از خصوصیسازی
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بعد از خصوصیسازی

آماره K-S

7/000
7/001
7/020
7/007

سطح اهمیت
7/277
7/277
7/277
7/277

با توجه به این که سطح اهمیت آماره کولموگروف -اسمیرنوف برای تمامی متغیرها بیشتر از  7/70می باشد بنابراین فرضیه
 H 1مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرها در سطح اطمینان  %10مورد تأیید قرار میگیرد و بیانگر این است که متغیرها از توزیع
نرمال برخوردار میباشند.

 -5نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق
سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا خصوصیسازی بر سودآوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار
می باشد یا خیر ؟ برای بررسی این موضوع دو شاخص نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهایی از
سودآوری شرکت ها مد نظر قرار گرفته و در قالب دو فرضیه مورد آزمون واقع شده اند .در ادامه نتایج حاصل از آزمون فرضیات و
تفسیر آن به تفكیك هر فرضیه ارائه می گردد.

09

 -1-5نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق
هدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسی تأثیر خصوصیسازی بر نرخ بازده دارایی ها قبل و بعد از خصوصیسازی می باشد و
و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است:
 : H 0میان نرخ بازده دارایی ها قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 : H 1میان نرخ بازده دارایی ها قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
برای آزمون این فرضیه از آماره  tجفت نمونه در سطح اطمینان  %10استفاده شده که نتایج حاصل از آن به شرح جدول 0-0
می باشد.
جدول  -4نتایج آزمون  tجفت نمونه ای برای فرضیه اول تحقیق
آزمون  tجفت نمونه

میانگین

انحراف معیار

قبل از خصوصيسازی

7/007

7/020

بعد از خصوصيسازی

7/270

7/020

آماره t

سطح معني داری

نتیجه فرضیه

-0/201

7/207

رد
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با توجه نتایج ارائه شده در نگاره  ،0-0سطح معنی داری آماره  tبیشتر از  7/70می باشد ( ،)7/207لذا فرضیه  H 0تأیید شده
و با اطمینان  %10میتوان گفت میان نرخ بازده دارایی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل از خصوصیسازی و بعد
از خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود ندارد .در نتیجه فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان  10درصد رد می شود و حاکی از
این است که سودآوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از خصوصیسازی تغییرات با اهمیتی نداشته و خصوصیسازی
سودآوری این شرکت ها را بطور قابل مالحظه ای تحت تأثیر خود قرار نداده است .به منظور افزایش اطمینان نسبت به نتایج
بدست آمده ،فرضیه اول تحقیق با استفاده از آزمون رتبه ای -نشانه ای ویلكاکسون نیز بررسی شده است که نتایج آن به شرح
جدول  0-0می باشد.
جدول  -5نتایج آزمون رتبه ای نشانه ای ویلکاکسون برای فرضیه اول تحقیق
رتبه ها

تعداد

میانگین رتبه ها

رتبه های منفي

9

0/99

رتبه های مثبت

1

0/11

آماره Z

Asymp. Sig

نتیجه فرضیه

-0/200

7/209

رد

بر اساس نتایج ارائه شده در نگاره  0-0نیز سطح معنی داری آماره z

آزمون ویلكاکسون بیشتر از  7/70می باشد (،)7/209

لذا فرضیه  H 0تأیید شده و با اطمینان  %10میتوان گفت میان نرخ بازده دارایی ها قبل از خصوصیسازی و بعد از
خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود ندارد .در نتیجه فرضیه اول تحقیق با استفاده از آزمون ویلكاکسون نیز رد می شود .در
ادامه به منظور مطالعه اثر خصوصیسازی و تغییرات سودآوری بعد از آن بر متغیرهای درون شرکتی ،مدل زیر با استفاده از روش
رگرسیون مقطعی مورد آزمون قرار گرفته است .شایان ذکر است با توجه به وجود مشكل همخطی شدید میان متغیر اندازه شرکت با
سایر متغیرها ،این متغیر از مدل حذف شده است.
()0

DROAi ,t   0  1 S / Di ,t   2 B / Di ,t   3 Agei ,t   4Yeari ,t   5 Ind i ,t   i ,t

در جدول  0نتایج حاصل از برآورد مدل شماره ( )0ارائه شده است .در بررسی معنی دار بودن کلی مدل ،با توجه به این که
مقدار احتمال ( )P-VALUEآماره  Fاز  7/70کوچكتر می باشد ( )7/7219با اطمینان  %10معنی دار بودن کلی مدل تایید
می شود.
ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  00/90درصد از تغییرات نرخ بازده دارایی های شرکت ها قبل و بعد از
خصوصیسازی توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شود .همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کالسیك ،نتایج آزمون
جارکوا -برا گویای آن است که باقیمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمینان  %10از توزیع نرمال برخوردار
میباشند بطوری که مقدار احتمال ( )P-VALUEمربوط به این آزمون بزرگتر از  7/70است ( .)7/1707در خصوص همسانی
واریانس باقیمانده ها نیز با توجه به این که مقدار احتمال ( )P-VALUEمربوط به آزمون برش -پاگان بزرگتر از  7/70می باشد
( )7/0000همسانی واریانس باقیماندههای مدل تأیید می شود .عالوه بر این از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسن مابین عدد
 0/0و  2/0می باشد ( )0/019لذا استقالل باقیماندههای مدل تأیید میشود .در خصوص همخطی میان متغیرهای مدل نیز از
آنجایی که مقدار آماره  VIFبرای تمامی متغیرها کمتر از  07می باشد میتوان گفت همخطی شدیدی میان آن ها وجود نداشته و
این فرض از مفروضات رگرسیون کالسیك نیز تأیید می شود.
00

جدول  - 6نتایج برآورد مدل ( )1تحقیق

متغیر وابسته :تفاضل نرخ بازده دارایی ها قبل و بعد از خصوصیسازی
متغیر
ضریب ثابت
نسبت سرمایه به دارایی
نسبت بدهی به دارایی
عمر شرکت
نوع صنعت
متغیر مجازی سال
آماره  Fمدل
()P-Value
()P-Value

ضریب
-7/0000
0/7020
7/9000
-7/7000
7/0122
-7/7012
ضریب تعیین تعدیل شده مدل
آماره Jarque-Bera
0/000
()P-Value
()7/7219
7/190
آماره دوربین واتسن
()7/0000

7/7901
7/7712
7/0207
7/7019
7/7290
7/0110

1/702
0/009
0/000
0/001
0/020

7/090
()7/1707
0/019

 -2-5تفسیر نتایج حاصل از آزمون مدل ()1
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  ،0-0سطح معنی داری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متغیر «نسبت سرمایه به دارایی»
کوچكتر از  7/70بوده ( )7/7712و ضریب آن مثبت می باشد ( )0/7020و بیانگر تأثیر مستقیم و معنی دار این نسبت بر تغییرات
نرخ بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از خصوصیسازی می باشد .همچنین با توجه به
این که سطح معنی داری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متغیر «نوع صنعت» کوچكتر از  7/70می باشد ( )7/7290میتوان گفت
تغییرات نرخ بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از خصوصیسازی از نوع صنعت آن ها
متأثر می گردد .در خصوص متغیرهای «نسبت بدهی به دارایی ها»« ،عمر شرکت» و «متغیر مجازی سال» نیز از آنجایی که سطح
معنی داری ( )P-Valueآماره  tمربوط به آن ها بزرگتر از  7/70می باشد میتوان نتیجه گرفت این متغیرها اثر معنی داری بر
تغییرات نرخ بازده دارایی های شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز پارس بعد از خصوصیسازی ندارند.

 -6نتیجه گیری
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آماره Breusch-Pagan

آماره t
-2/170
0/291
0/121
-2/970
9/202
-0/022
7/0090

P-Value

VIF

سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی ،در دو دهة اخیر در جهان رواج بیسابقهای یافته است ،و امروزه کم و
بیش در تمامی کشورهای جهان به مرحلة اجرا در آمده .خصوصی سازی به عنوان یك سیاست اقتصادی براین فرضیه استوار است
که کارایی مالكیت ومدیریت خصوصی ازنقطه نظرتخصیص منابع بیشترازبخش عمومی است .در این پژوهش اثر خصوصی سازی
بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند .هماانگونه که در ادبیات تحقیق اشاره
شد ،خصوصیسازی از جمله مباحث جنجالی میان صاحبنظران اقتصادی و مجریان سیاستهای اقتصادی بوده است .بسیاری بر این
باورند که دولت به علت توانایی و داشتن امكانات مالی و قانونی گسترده میتواند توسعه اقتصادی را تحقق بخشد .در برابر ،برخی
معتقدند که دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و بازار به تخصیص غیر بهینه منابع و کاهش رشد و توسعه اقتصادی می
انجامد.خصوصی سازی فرآیندی اجرائی ،مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای انجام اصالحات در اقتصاد و
نظام اداری کشور به اجرا در می آورند طبق ادبیات خصوصی سازی ،هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی ،اقتصادی و
اجتماعی -سیاسی شامل افزایش کارائی بنگاهها ،توزیع مناسب درآمد ،کوچك سازی دولت ،توانمندسازی بخش خصوصی ،گسترش
بازار سرمایه ،افزایش رقابت ،تامین منافع مصرف کنندگان از طریق واگذاری مالكیت و مدیریت بنگا ه های اقتصادی دولتی به
بخش غیردولتی است .نكته حساس در خصوصی سازی  ،در نظر گرفتن همه جوانب آن ازجمله جنبه های اجتماعی در کنار جنبه
های اقتصادی است ،چرا که عدم نگاه جامع به خصوصی سازی می تواند عواقب نامطلوبی را در پی داشته باشد به نحوی که
مزایای اقتصادی آن را نیز تحت الشعاع قرار دهد .موج جدید خصوصی سازی ،نتیجه شرایط و مقتضیات سیاسی و اقتصادی در
کشورهای اروپایی بوده است و به کارگیری آن در کشورهای جهان سوم ،با شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت ،بایست با احتیاط و
دقت کامل صورت گیرد.
واقعیتی که بسیاری از اقتصاد دانان به آن آگاهند ،این است که دولت و بخش خصوصی در زمینه اقتصاد در تعارض با یكدیگر
نیستند ،بلكه ترکیب مطلوب این دو بخش است که رشد و توسعه اقتصادی می انجامد .ترکیب مطلوب را سطح رشد و توسعه
اقتصادی و نظام اقتصادی و حقوقی کشور تعیین می کند .بی گمان در یك نظام اقتصادی متمرکز ،گرایش به تمرکز زدایی دور از
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انتظار است ،هر چند در گفتار ،بر اهمیت بخش خصوصی تاکید فراوان می شود ،ولی در نظام مبتنی بر بازار ،تردیدی نیست که
بخش خصوصی باید دست باال را در فعالیت های اقتصادی داشته باشد و هر چه کشور به سوی رشد و توسعه اقتصادی پیش می
رود باید از حجم دولت کاسته و به نقش بخش خصوصی در فعالیته های اقتصادی افزوده شود ،زیر در مراحل آغازین توسعه
اقتصادی ،کاالهای عمومی و زیرساختهای اقتصادی سخت مورد نیاز است .همچنین ،تعیین چارچوب مناسب برای کارکرد بخش
خصوصی و پیش بینی زیر ساختهای الزم ضرورت دارد .با توجه به موارد فوق و اهمیت خصوصیسازی این پژوهش جهت بررسی
نتایج خصوصیسازی در شرکتهای نفت و گاز انجام شد تا مشخص گردد این شرکت ها چه تأثیر از خصوصیسازی پذیرفته اند.
فرضیه اصلی تحقیق حاضر این بود که خصوصیسازی بر سودآوری شرکتهای فعال در بورس تأثیرگذار می باشد یا خیر.برای
بررسی این موضوع دو شاخص نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهایی از سودآوری شرکت ها مد
نظر قرار گرفته و در قالب دو فرضیه مورد آزمون واقع شدند .نتایج تحقیق نشان داد که میان نرخ بازده دارایی های شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود ندارد .در نتیجه
فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان  10درصد رد می شود و حاکی از این است که سودآوری شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز
و پتروشیمی بعد از خصوصیسازی تغییرات با اهمیتی نداشته و خصوصیسازی سودآوری این شرکت ها را بطور قابل مالحظه ای
تحت تأثیر خود قرار نداده است.هدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسی تأثیر خصوصیسازی بر نرخ بازده دارایی ها قبل و بعد از
خصوصیسازی بوده است.تحلیل دادههای آماری نشان داد که میان نرخ بازده دارایی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود ندارد .در نتیجه فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان
 10درصد رد می شود و حاکی از این است که سودآوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از خصوصیسازی تغییرات با
اهمیتی نداشته و خصوصیسازی سودآوری این شرکت ها را بطور قابل مالحظه ای تحت تأثیر خود قرار نداده است.
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