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Abstract
In recent years, privatization in the downstream industries of oil and gas, has been one of
the most important measures taken to change and improve the business environment and
remove barriers to production, as well as implement the general policies of Article 44 of
the Constitution. This study intends to check out eleven variables related to the
performance of six companies: Isfahan Oil Refinery, Bandar Abbas Oil Refinery, Tehran
Oil Refinery, Lavan Oil Refinery, Shiraz Oil Refinery, and Tabriz Oil Refinery by DID
(fuzzy) method and compare it with control groups in order to assess the privatization
status of these companies. The results of this study show that two variables out of the
eleven variables, the ratio of general administrative and sales costs to revenues and the
number of staff before and after the transfer, were significant for the control group. In
other words, the employment situation and general administrative and sales costs in the
companies under review were more unsatisfactory than the control group, and in this
regard, they had poor performance. This shows that in practice, the transfer of these
companies has not affected the employment situation, positively.
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دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی ،گروه اقتصاد نفت و گاز ،دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران ،ایران

سيد محمدرضا سيدنوراني

استاد ،گروه اقتصاد نظری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

تيمور محمدي

دانشیار ،گروه اقتصاد نظری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

اسماعيل صفرزاده

استادیار ،گروه اقتصاد ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

چکیده

معنادار بودهاند .به عبارت دیگر وضعیت اشتغال و هزینههای عمومی اداری و فروش در شرکتهای مورد
بررسی نسبت به گروه کنترل نامناسبتر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشتهاند .این موضوع نشان
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در سالهای اخیر خصوصیسازی در صنایع پاییندست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورتگرفته
برای تغییر و بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی بوده است .این پژوهش قصد دارد با استفاده از بررسی  11متغیر مربوط به عملکرد شش شرکت پاالیش
نفت اصفهان ،پاالیش نفت بندرعباس ،پاالیش نفت تهران ،پاالیش نفت الوان ،پاالیش نفت شیراز و پاالیش
نفت تبریز به روش ( DIDفازی) و مقایسه آن با گروههای کنترل نسبت به ارزیابی وضعیت خصوصیسازی
این شرکتها بپردازد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که از میان  11متغیر مورد بررسی دو متغیر نسبت
هزینههای عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و بعد از واگذاری برای گروه کنترل
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میدهد واگذاری این شرکتها در عمل تأثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال نداشته است.
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 .0مقدمه
از تالشهای دولت ایران برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و
همچنین اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در سالهای اخیر خصوصیسازی
در پاییندست صنعت نفت و گاز و در سایر صنایع و بنگاهها بوده است .واگذاری سهام
شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی در ایران ،با وجود سوابقی از واگذاریها در سالهای
بعد از  1361از سال  1310با تأسیس سازمان خصوصیسازی به شکل منسجم در دستور
کار دولت قرار گرفت .این موضوع با ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران در سال  1317بسیار قوت گرفت.
ازجمله صنایع واگذار شده به بخش غیردولتی در اقتصاد ایران صنایع پاییندست نفت
و بهخصوص پتروشیمیها و پاالیشگاههاست .از  10پاالیشگاه فعال در اقتصاد ایران تعداد 9
پاالیشگاه واگذار شده و یا در فرآیند واگذاری قرار دارند .همچنین در حوزه باالدست نیز
شرکتهای حفاری شمال ،مهندسی و ساختمان صنایع نفت و صنایع تجهیزات نفت به
بخش غیر دولتی واگذار شدهاند .قوانین باالدستی همانند سیاستهای اقتصاد مقاومتی و
برنامه ششم توسعه الزامات دولت را در حوزه نفت و گاز تبیین کرده است .در برنامه ششم
توسعه میزان سرمایهگذاری و جذب سرمایه خارجی در بخش باالدست مشخص شده و
دولت باید در راستای این قوانین باالدستی عمل کند.
توسعه صنایع پاالیشی به عنوان اصلیترین تأمینکننده انرژی سوختی در سطح جهان
از سالهای ابتدایی توسعه صنعت نفت مورد توجه سیاستگذاران این حوزه بوده است.
عالوه بر این بسیاری از محصوالت پاالیشی و پتروشیمیایی کارکردی صادراتی دارند.
همچنین از مهمترین دالیل ایجاد پاالیشگاهها مسائل مربوط به توسعه زنجیره ارزش نفت و
میعانات گازی است .با توجه به وضعیت حساس کنونی و شرایط اقتصاد ایران و نیاز صنعت
نفت و گاز کشور به سرمایهگذاری و نوسازی تکنولوژی و استراتژیهای ویژه درخصوص
توسعه بخش خصوصی در پاالیشگاههای کشور بیش از پیش ضرورت مییابد.
نوآوری موضوع این پژوهش از این جنبه مورد توجه است که تاکنون درخصوص
بند  4ذیل ماده  2قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ،44مطالعهای برای توسعه بخش
غیردولتی و همچنین ارزیابیهای عملکرد بنگاههای واگذار شده در ایران استفاده نشده
است .به عبارت دیگر پژوهش حاضر قصد دارد با توجه به واگذاریهای صورتگرفته در
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صنعت پاالیشگاهی نسبت به ارزیابی عملکرد این پاالیشگاهها به صورت خاص در
سالهای پس از واگذاری و مقایسه آن با عملکرد زمان دولتی بودن این بنگاهها ارزیابی
مشخصی از آثار واگذاریها و میزان دستیابی به اهداف واگذاریها انجام دهد .در ادامه
مبانی نظری پژوهش و سپس پیشینه پژوهشهای تجربی انجام شده ارائه شده است .پس از
آن روش انجام پژوهش و  11متغیر مورد استفاده ارائه و در نهایت نتایج حاصل از اجرای
مدل مورد نظر بررسی شده است.

 .2مبانی نظری
مبانی واگذاری سهام و خصوصیسازی ریشه در ضرورت دخالت (عدم دخالت) دولت در
اقتصاد بر اساس نظریه شکست بازار دارد؛ مبانی مداخله دولت را میتوان در یك نگاه
کلی به سه گروه تقسیمبندی کرد:
● ضرورت وجود مداخله دولتی در بازارهای ملی
● ضرورت وجود دولت در حفظ کوچکترین واحدهای اقتصاد ملی
● ضرورت وجود مداخله دولتی در عرصه بازارهای فراملی.
این سه گروه کلی از دالیل ضرورت برخورداری از دولت در کنار بازار است ،اما
آنچه محل اختالف است نحوه انجام این نوع مداخالت است .امروزه دیگر بحث بر سر
وجود مداخالت دولتی یا حتی اندازه آن نیست ،بلکه چگونگی انجام مداخالت مهم است
(حسینی و دیگران.)1392 ،
مشارکت عمومی ـ خصوصی نیز مکانیزمی است که در آن بخش عمومی (دولت و
سایر نهادهای حکومتی) به منظور تأمین خدمات زیربنایی (اعم از آب و فاضالب،
حملونقل ،سالمت ،آموزش و  )..از ظرفیتهای بخش خصوصی (اعم از دانش ،تجربه و
منابع مالی) استفاده میکنند .در این نوع مشارکت میتوان وظایف و مسئولیت بخش
خصوصی در ارائه خدمات زیرساختی را در سطوح مختلفی (مانند تأمین مالی ،طراحی و
ساخت ،مدیریت ،تعمیر و نگهداری ،بهرهبرداری و  )...پیشبینی کرد که باعث به وجود
آمدن مدلهای مختلف مشارکت خواهد شد.
با توجه به الزام قوانین باالدستی در حوزه نفت و همچنین اهمیت توسعه صنایع
پاالیشی به عنوان اصلیترین تأمینکننده انرژی سوختی در سطح جهان و اینکه ارزش بازار
پاالیشگاهها در بورس تهران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است .این موضوع
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اهمیت دارد که اثرگذاری خصوصیسازی بر صنایع انرژی به ویژه پاالیش و پتروشیمی با
توجه به مدلهای مختلف مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
روشهای انجام پروژه میتواند در طیف وسیعی از انواع الگوها (بسته به وضعیت
مالکیت و نحوه تقسیم مسئولیت و ریسكها) مورد توجه باشد .این طیف از الگوی دولتی
کامل شروع شده و تا خصوصی کامل ادامه پیدا میکند .الگوهای مشارکت عمومی ـ
خصوصی مابین ابتدا و انتهای این طیف قرار داشته و بسته به میزان نقشآفرینی بخش
خصوصی و مسئولیتها و وظایف او در پروژه (اعم از مدیریت ،تأمین مالی ،طراحی،
ساخت ،بهرهبرداری) میتواند شامل طیفی مانند شکل ( )1باشد.
شکل ( .)0الگوهای مشارکت

منبع:حسینیودیگران2931،

برآیند نقش مشارکت بخش خصوصی در جهت افزایش منافع کسبشده (اعم از
کاهش هزینهها ،افزایش کمیت و کیفیت ،انتقال ریسك ،افزایش بهرهوری و  )...در پروژه
در قالب مفهومی به نام «ارزشآفرینی منابع» بیان میشود .همچنین با نگاهی به تعاریف
متعدد ارائهشده از خصوصیسازی میتوان «بهبود عملکرد»« ،انتقال مالکیت و مدیریت»،
«آزادسازی»« ،بازارگرا کردن بنگاهها و اقتصاد» و «ایجاد شرایط رقابت کامل و حذف
مقررات دست و پاگیر دولتی» را از جمله مفاهیم خصوصیسازی دانست .در همین ارتباط
مهمترین تعاریف در این خصوص عبارتند از:
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ـ در فرهنگ اقتصادی «پالگریو» 1خصوصیسازی به این صورت تعریف شده است:
«خصوصیسازی یك سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر
بخشهای اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و
اجتماعی است» (نیلی و آدامز. )2002،2
ـ کی و تامسون 3خصوصیسازی را اینگونه تعریف کردهاند« :واژه خصوصیسازی
به روشهای مختلفی اطالق می شود که باعث تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی
میشود .ازجمله ضد ملی کردن و یا فروش داراییهای متعلق به دولت ،مقرراتزدایی یا
حذف ضوابط محدودکننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و پیمانکاری یا
واگذاری تولید کاالها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی میشوند به بخش
خصوصی» (شاهحسینی.)1315 ،
ـ درواقع خصوصیسازی «روندی است که طی آن در هر سطحی ،دولت امکان
انتقال وظایف و تأ سیسات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی کرده و در
صورت تشخیص و اقتضاء نسبت به چنین انتقالی اقدام میکند» .خصوصیسازی با «فراهم
کردن فضای رقابت و ایجاد نظام حاکم بر بازار ،بنگاهها و واحدهای خصوصی را وادار
میکند تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند» (صغیر.)1372 ،
ـ بیسلی و لیتل چایلد)1917( 4معتقدند که خصوصیسازی «وسیلهای است برای بهبود
عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار ،در صورتی که حداقل
 50درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود»( 5الیان و همکاران.)2015 ،
ـ خصوصیسازی را به معنای «انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا
انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی است»( 6ولف و پولیت.)2001 ،
ـ رحیمی بروجردی اعتقاد دارد که علم اقتصاد« ،اصالحات ساختاری» در نظام
اقتصادی هر جامعه را به چهار بخش «تثبیت اقتصاد»« ،آزادسازی اقتصاد»« ،خصوصیسازی
اقتصاد» و «مقرراتزدایی اقتصاد» تقسیم میکند .از نقطه نظر ایشان «خصوصیسازی»
1. Palgrave Macmillan
2. Neely and Adams
3. Key & Tampson
4. Beesly and Littlechild
5. Eliane et ali.
6. Wolf and Pollitt
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عبارت است از« :استفاده بهینه از منابع کمیاب برای افزایش بهرهوری .خصوصیسازی تنها
به معنای انتقال ظاهری و اعتباری مایملك دولتی به بخش غیر دولتی نیست که البته این
فرآیند همیشه و در هر شرایط از طرف دولت میتواند برگشتپذیر باشد .چنانچه کلیت
نظام اقتصادی جامعه ،مبتنی بر اراده و شعور مردم باشد که به موجب آن برای مردم حق
تصرف و مالکیت در عوامل تولید ،دارایی ،محصول ،پورتفولیو و مواردی نظایر آن ایجاد
کند ،خصوصیسازی موفق و واقعی ،محقق شده است .هدف از خصوصیسازی اقتصاد،
ارتقای بهرهوری و تسری آن در کل بخشهای اقتصادی است» (بروجردی.)1390 ،

 .3پیشینه پژوهش
خاندوری ( )1397در کتاب درسهای آخرین موج خصوصیسازی با بررسی سه موج
خصوصیسازی در اروپا ،آمریکای جنوبی و آسیا جنوب شرقی (به ویژه کشور چین) به
ضرورت تدوین روشهای متناسب با اقتصاد هر کشور برای واگذاریها پرداخته است.
مریدی و بختیار ( )1395در مقالهای با عنوان چالشهای حضور بخش غیر دولتی
در صنعت نفت و گاز و لزوم ایجاد نهاد ناظم (رگوالتوری) ضمن تأکید بر لزوم مشارکت
بخش غیردولتی در صنعت نفت و گاز کشور ،نتیجهگیری کردندکه بخش غیردولتی در
عرصه انرژی و بهخصوص نفت و گاز پس از ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
با مسیری جدید و باز مواجه شده است .بررسیها نشان میدهد حضور بخش غیردولتی در
این حوزه عال وه بر مواجهه با موانع عمومی در اقتصاد ایران ،همراه با برخی چالشها
خواهد بود که عمده این چالشها ناشی از مستثنی شدن بخشهای باالدستی نفت و گاز از
دایره واگذاری و حضور بخش غیردولتی و همچنین سیاست کلی نظام برای جایگزینی
صادرات فرآورده به جای نفت خام (و به تبع آن احتمال ایجاد اختالل در واریز درآمدهای
حاصل از نفت و گاز به خزانه و ایجاد اختالل در بازارهای صادراتی) است.
میرزایی ( )1392در مطالعه خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل  44در صنعت
نفت ،اظهار کردند در صورت استمرار حاکمیت قوانین و مقررات ،ثبات تصمیمهای
اقتصادی ،شفافیت در قیمتگذاری ،اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهای انحصاری،
عدم رقابت دولت با بخش خصوصی ،جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ،باور
مسئوالن به کارایی بخش خصوصی ،تعدیل انتظارهای بخش خصوصی برای کسب سود و
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حمایت از بخش خصوصی میتواند به افزایش اشتغال ،سودآوری و توسعه فعالیتهای
اقتصادی و بازار سرمایه در سازمانها به موفقیت واگذاری بخش خصوصی منجر شود.
نونکا جوجکوویچ و همکاران )2011( 1در مقالهای با عنوان خصوصیسازی در
صنایع نفت و گاز کرواسی به ارزیابی آثار واگذاریها پرداختهاند در این مطالعه آثار
سیاست بر سایر صنایع کشور و نحوه جذب سرمایهگذاری خارجی در صنایع نفت و گاز
این کشور پس از اجرای خصوصیسازی ارزیابی شده است .نتیجه این مطالعه عدم دستیابی
به نتایجی بهتر از زمان دولتی بودن صنعت نفت و گاز در کشور کرواسی بوده است.
مارانا و همکاران )2011( 2با ارائه چارچوب کلی مشارکت عمومی ـ خصوصی با
هدف افزایش انعطافپذیری در فرآیندهای شهری مشارکت عمومی ـ خصوصیسازی در
افزایش انعطاف و توانمندی در زندگی شهری با ارائه مدل تبیین نموده است.
الیان و سیلویا )2015( 3در یك بررسی آثار مقرراتگذاری در اقتصاد برزیل را
بررسی کردهاند ،در این مطالعه آزادسازی بازار و خصوصیسازی دارای منافع اقتصادی
بیشتری در مقایسه با هزینههای اجرای این سیاستها در برزیل ارزیابی شدهاست.

 .4روششناسی پژوهش
در این پژوهش عملکرد تمامی شرکتهای پاالیشی واگذارشده به بخش خصوصی
(خصوصیشده) با استفاده از  11متغیر مختلف و از طریق مقایسه عملکرد آن با سایر
شرکتهای پتروشیمی به استفاده از رویکرد  DIDمورد ارزیابی قرار گرفته است .به عبارت
دیگر تمامی شرکتهای پاالیشی واگذارشدهای که فعال بوده و اطالعات آنها در دسترس
بوده است به همراه همان تعدا د شرکت پتروشیمی (به عنوان گروه کنترل) مورد ارزیابی
قرار گرفته است .ارزیابی عملکرد این شرکتها در دوره سه ساله قبل از واگذاری و دوره
سه ساله بعد از واگذاری صورت گرفته است .انتخاب دوره سه ساله برای ارزیابی عملکرد
این شرکتها یکی به دلیل مربوط بودن اطالعات برای بازه سه ساله نسبت به بازههای
زمانی کوتاهمدتتر و بلندمدتتر و دیگری بررسی امکان وجود اطالعات برای دورههای
زمانی مورد بررسی است .فهرست متغیرهای مورد بررسی به همراه نحوه محاسبه آنها در
جدول ( )1ارائه شده است.
1. Nevenka čučković et al.
2. Marana et al.
3. Eliane et al.
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جدول ( .)0متغیرهای مورد بررسی در پژوهش
ردیف

متغیر

معادلدرنرمافزار


توضیحات
ابتداارزشداراییهایثابتهرسالمتناسبباتورمآن


2

لگاریتمداراییها

(تعدیلشدهباتورم)

Log-Asset

سالتعدیلشدهوباداراییهایجاریجمعشدهاست.

سپسمیانگینسهسالداراییهامحاسبهودرنهایت

لگاریتمطبیعیاینعددگرفتهشدهاست.

1

9

4

نسبتجاری

Current-Ratio

نسبتبدهیهابه

Debt-Asset

لگاریتمدرآمدها

LN-Revenue

داراییها


(تعدیلشدهباتورم)

ابتداجمعدرآمدهایهرسالمتناسبباتورمآنسال

ابتداسود(زیان)عملیاتیهرسالتقسیمبردرآمدهای

نسبتسود(زیان)

هزینههاعمومی،اداری

GCost-Revenue

8

ظرفیتتولید

Capacity

3

درآمدسرانه

Revenue-Per

21

ظرفیتسرانه

Capacity-Per

22

تعدادپرسنل

Employment

6

7

وفروشبهدرآمدها

تعدیلشدهاست.سپسمیانگینسهسالمحاسبهشدهو
سپسلگاریتمطبیعیاینعددگرفتهشدهاست.

EBIT-Asset

عملیاتیبهداراییها


محاسبهشدهدرردیف2شدهودرنهایتمیانگینسه
سالگرفتهشدهاست.

حاشیهسود(زیان)

5

شدهودرنهایتمیانگینسهسالگرفتهشدهاست.
هاتقسیمبرداراییهای


برایهرسالجمعکلبدهی

EBIT-Revenue

عملیاتی

هایجاریتقسیمبربدهیهایجاری


برایهرسالدارایی

همانسالشدهودرنهایتمیانگینهندسیسهسال
گرفتهشدهاست.
ابتداسود(زیان)عملیاتیهرسالتقسیمبرداراییهای

همانسالشدهودرنهایتمیانگینهندسیسهسال
گرفتهشدهاست.
ابتداهزینههاعمومی،اداریوفروشتقسیمبردرآمدها
همانسالشدهودرنهایتمیانگینهندسیسهسال
گرفتهشدهاست.
جمعظرفیتتولیدهرسالمحاسبهشدهودرنهایت
میانگینسهسالگرفتهشدهاست.
کلدرآمدتعدیلشدهبادرآمدهرسالتقسیمبرتعداد

پرسنلهرسالشدهودرنهایتمیانگینسهسالگرفته
شدهاست.

منبع:یافتههایپژوهش


کلظرفیتتولیدهرسالتقسیمبرتعدادپرسنلهرسال
شدهودرنهایتمیانگینسهسالگرفتهشدهاست.
میانگینسهسالهتعدادپرسنلمحاسبهشدهاست.
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متغیرهای جدول ( )1برای تمامی شرکتهای پتروشیمی واگذار شده طی دوره زمانی
مورد بررسی محاسبه شده است .فهرست شرکتهای مورد بررسی به همراه سال واگذاری
آنها به شرح جدول ( )2است.
جدول ( .)2فهرست شرکتهای مورد بررسی
گروه

گروهآزمون

گروهکنترل

ردیف

شرکت

سالمبنا/سالواگذاری

2

پاالیشنفتاصفهان

2987

1

پاالیشنفتبندرعباس

2934

9

پاالیشنفتتهران

2931

4

پاالیشنفتالوان

2935

5

پاالیشنفتشیراز

2931

6

پاالیشنفتتبریز

2931

2

پتروشیمیجم

2931

1

پتروشیمیپردیس

2931

9

پتروشیمیزاگرس

2931

4

پتروشیمیامیرکبیر

2931

5

پتروشیمیفناوران

2986

6

پتروشیمیشیراز


2984

منبع:یافتههایپژوهش

از آنجاکه در این پژوهش از روش  DIDبرای بررسی وضعیت خصوصیسازی این
شرکتها استفاده شده است ،لذا در ادامه توضیحات مربوط به این روش ارائه میشود.
روش  DIDیکی از پرکاربردترین تکنیك برای بررسی تأثیر سیاستهای حمایتی و
اثرات تغییرات سیاستی در اقتصاد است .در سادهترین حالت فرض میشود که دو گروه و
دو دوره زمانی وجود دارد؛ یك گروه در دوره دوم تحت یك برنامه (سیاست) حمایتی
قرار می گیرند در حالی که در دوره اول چنین نبوده است (گروه آزمون) و گروه دوم
گروهی است که در هیچ دورهای تحت تأثیر سیاست قرار نمیگیرند (گروه کنترل).
روش  DIDبه صورت تفاوت در میانگین نتایج گروه آزمون مربوط به دوره قبل و
بعد از اجرای سیاست منهای تفاوت در میانگین نتایج گروه کنترل مربوط به دوره قبل و
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بعد از اجرای سیاست محاسبه میشود .جدول ( )3نحوه عمل تخمینزنندههای  DIDرا
نشان میدهد (موسوی یگانه و همکاران.)1396 ،
جدول ( .)3نحوه عمل تخمینزنندههای DID
نتایجگروهآزمون

نتایجگروهکنترل

دورهزمانیبعدازاجرایسیاست

]E[Yi(1)|di=1

]E[Yi(1)|di=0

دورهزمانیقبلازاجرایسیاست

]E[Yi(0)|di-1

]E[Yi(0)|di-0

تفاوتدرنتایجمتغیربازدهی

]E[Yi(1)|di=1]- E[Yi(0)|di-1

]E[Yi(1)|di=0]- E[Yi(0)|di-0

}]a={E[Yi(1)|di=1]-E[Yi(0)|di=1]}-{E[Yi(1)|di=0]- E[Yi(0)|di-0

منبع:موسوییگانهوهمکاران2936،

که در آن

نتایج مربوط به واحد iام در زمان } t={0,1و

یك متغیر مجازی

است؛ مقدار آن در صورتی که واحد در گروه آزمون باشد ،برابر یك و در غیر این
صورت برابر صفر است.
به دلیل آنکه در روش  DIDنتایج گروه آزمون با گروه کنترل مقایسه میشود،
بنابراین سیاستها و شوکهای اقتصاد کالن به دلیل تأثیرگذاری یکسان روی هر نتایج هر
دو به خوبی کنترل میشود .البته شرط تحقق این امر در روش  DIDوجود روند موازی
میان گروه آزمون و کنترل است .روند موازی که فرض کلیدی در مدلهای DID

محسوب میشود ،بیان می کند که در غیاب اجرای سیاست ،نتایج متوسط واحدهای آزمون
و کنترل مسیر موازی را طی میکنند .به عبارت دیگر ،از روند گروه مقایسه به عنوان
انعکاسی از روند گروه آزمون در صورتی که تحت سیاست قرار نمیگرفتند ،استفاده
میشود .فرض روند زمانی مشترک به صورت رابطه ( )1بیان میشود.
()1

]E [Yi (1) – Yi (0) |Di = 1] = E [ Yi (1) – Yi (0) | Di = 0

مقادیر مربوط به دوره قبل از آزمون هستند؛ بنابراین برای هر فردی
در رابطه (،)1
برای گروه مقایسه قابل
(گروه کنترل و آزمون) قابل مشاهده است .همچنین
برای گروه آزمون قابل مشاهده نیست؛ بنابراین به طور معمول
مشاهده است ،اما
فرض روند موازی قابل آزمون نیست .هرچند که مدلهای متداول  DIDیك روش مناسب
برای مدل کردن عوامل غیرقابل مشاهده و ثابت طی زمان هستند ،اما بسیاری از موارد به دلیل

 | 00پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايرن | سال  | 31شماره  | 17زمستان 3111

وجود عوامل مختلکننده غیرقابل مشاهده و متغیر در طی زمان ،دادهها این روندهای موازی
را تأیید نمیکنند؛ از این رو ،استفاده از روش معمول  DIDمنجر به اشتباه خواهد شد.

 .3برآورد مدل و تحلیل نتایج
در ابتدا اطالعات مربوط به آمار توصیفی ارائه شده است .در همین رابطه متغیرهای محاسبه
شده به تفکیك هر یك از شرکتهای مورد آزمون در جدولهای ( )4تا ( )15پیوست ارائه
شده است .در ادامه همچنین اطالعات مربوط به آمار استنباطی (خروجی رویکرد  )DIDبا
استفاده از نرمافزار  Stataارائه شده است .در این آزمون به دنبال ارزیابی این موضوع هستیم
که آیا عمکرد شرکتها در قبل و بعد از خصوصیسازی شدن در دهكهای مختلف
عملکردی (فازی) متفاوت بوده است یا خیر .در همین راستا ،ارزیابی صورت گرفته برای هر
متغیر برای دو گروه آزمون و کنترل ،در بیست پنجك صورت گرفته است.

 .3-0آزمون متغیر لگاریتم داراییها
فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر است:
H0 = Ln – Asset Before = Ln – Asset After
H1 = Ln – Asset Before ≠ Ln – Asset After

با توجه به فاصله اطمینان  95درصد برای این آزمون ،مقدار احتمال ) (P-Valueفقط در
آخرین پنجك برای این متغیر کمتر از احتمال خطای نوع اول ( )α=0.05است .بنابراین
فرض صفر برای این متغیر رد نمیشود (به عبارت دیگر لگاریتم داراییها در قبل از
واگذاری با بعد از واگذاری متفاوت نیستند).

 .3-2آزمون متغیر نسبت جاری
فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر است:
H0 = Current – Ratio Before = Current – Ratio After
H1 = Current – Ratio Before ≠ Current – Ratio After

با توجه به فاصله اطمینان  95درصد و مطابق با نتایج این آزمون مقدار احتمال در این متغیر
از میان بیست پنجك مورد بررسی در هفت پنجك پایانی کمتر از احتمال خطای نوع اول
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است .بنابراین فرض صفر برای این متغیر رد نمیشود (به عبارت دیگر نسبت جاری در قبل
از واگذاری با بعد از واگذاری متفاوت نیست).

 .3-3آزمون متغیر نسبت بدهیها به داراییها
فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر است:

H0 = Debt – Asset Before = Debt – Asset After
H1 = Debt – Asset Before ≠ Debt – Asset After

با توجه به فاصله اطمینان  95درصد و مطابق با نتایج این آزمون مقدار احتمال در این متغیر
از میان بیست پنجك مورد بررسی در نه پنجك کمتر از احتمال خطای نوع اول است.
بنابراین فرض صفر برای این متغیر رد نمیشود (به عبارت دیگر نسبت بدهیها به داراییها
در قبل از واگذاری با بعد از واگذاری متفاوت نیست).

 .3-4آزمون متغیر لگاریتم درآمدها
فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر است:

H0 = Ln – Revenue Before = Ln – Revenue After
H1 = Ln – Revenue Before ≠ Ln – Revenue After

با توجه به فاصله اطمینان  95درصد برای این آزمون ،مقدار احتمال ) (P-Valueفقط در
آخرین پنجك برای این متغیر کمتر از احتمال خطای نوع اول ( )α = 0.05میباشد.
بنابراین فرض صفر برای این متغیر رد نمیشود (به عبارت دیگر لگاریتم درآمدها در قبل از
واگذاری با بعد از واگذاری متفاوت نیست).

 .3-3آزمون متغیر نسبت سود (زیان) عملیاتی به درآمدها
فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر است:

H0 = EBIT – Revenue Before = EBIT – Revenue After
H1 = EBIT – Revenue Before ≠ EBIT – Revenue After

با توجه به فاصله اطمینان  95درصد و مطابق با نتایج این آزمون مقدار احتمال در این متغیر
از میان بیست پنجك مورد بررسی در هشت پنجك کمتر از احتمال خطای نوع اول است.
بنابراین فرض صفر برای این متغیر رد نمیشود (به عبارت دیگر نسبت سود (زیان) عملیاتی
به درآمدها در قبل از واگذاری با بعد از واگذاری متفاوت نیست).
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 .3-6آزمون متغیر نسبت سود (زیان) عملیاتی به داراییها
فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر است:

H0 = EBIT – Asset Before = EBIT – Asset After
H1 = EBIT – Asset Before ≠ EBIT – Asset After

با توجه به فاصله اطمینان  95درصد و مطابق با نتایج این آزمون مقدار احتمال در این متغیر
از میان بیست پنجك مورد بررسی در نه پنجك کمتر از احتمال خطای نوع اول است.
بنابراین فرض صفر برای این متغیر رد نمیشود (به عبارت دیگر نسبت سود (زیان) عملیاتی
به داراییها در قبل از واگذاری با بعد از واگذاری متفاوت نیست).

 .3-7آزمون متغیر نسبت هزینههای عمومی اداری و فروش به درآمدها
فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر است:

H0 = GCost – Revenue Before = GCost – Revenue After
H1 = GCost – Revenue Before ≠ GCost – Revenue After

با توجه به فاصله اطمینان  95درصد و مطابق با نتایج این آزمون مقدار احتمال در این متغیر
از میان بیست پنجك مورد بررسی در یازده پنجك کمتر از احتمال خطای نوع اول است.
بنابراین فرض صفر برای این متغیر رد میشود و نسبت هزینههای عمومی و اداری و فروش
نسبت به درآمدها در شرکتهای واگذار شده کاهش داشته است (به عبارت دیگر نسبت
هزینه های عمومی اداری و فروش به درآمدها در قبل از واگذاری با بعد از واگذاری
متفاوت است).

 .3-8آزمون متغیر ظرفیت تولید
فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر است:
H0 = Capacity Before = Capacity After
H1 = Capacity Before ≠ Capacity After

با توجه به فاصله اطمینان  95درصد و مطابق با نتایج این آزمون مقدار احتمال در این متغیر
از میان بیست پنجك مورد بررسی در شش پنجك کمتر از احتمال خطای نوع اول است.
بنابراین فرض صفر برای این متغیر رد نمی شود (به عبارت دیگر متغیر ظرفیت تولید در قبل
از واگذاری با بعد از واگذاری متفاوت نیست).
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 .3-1آزمون متغیر درآمد سرانه
فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر است:

H0 = Revenue – Per Before = Revenue – Per After

H1 = Revenue – Per Before ≠ Revenue – Per After

با توجه به فاصله اطمینان  95درصد و مطابق با نتایج این آزمون مقدار احتمال در این متغیر
در هیچیك از پنجكها کمتر از احتمال خطای نوع اول نیست .بنابراین فرض صفر برای
این متغیر رد نمی شود (به عبارت دیگر درآمد سرانه در قبل از واگذاری با بعد از واگذاری
متفاوت نیست).

 .3-01آزمون متغیر ظرفیت سرانه
فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر است:

H0 = Capacity – Per Before = Capacity – Per After
H1 = Capacity – Per Before ≠ Capacity – Per After

با توجه به فاصله اطمینان  95درصد و مطابق با نتایج این آزمون مقدار احتمال در این متغیر
از میان بیست پنجك مورد بررسی در هفت پنجك کمتر از احتمال خطای نوع اول است.
بنابراین فرض صفر برای این متغیر رد نمیشود (به عبارت دیگر متغیر ظرفیت سرانه در قبل
از واگذاری با بعد از واگذاری متفاوت نیست).

 .3-00آزمون متغیر تعداد پرسنل
فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر است:
H0 = Employment Before = Employment After
H1 = Employment Before ≠ Employment After

خروجی آزمون نیز در جدول  11پیوست نشان داده شده است.
با توجه به فاصله اطمینان  95درصد و مطابق با نتایج این آزمون مقدار احتمال در این
متغیر از میان بیست پنجك مورد بررسی در دوازده پنجك کمتر از احتمال خطای نوع اول
است .بنابراین فرض صفر برای این متغیر رد میشود البته تعداد پرسنل کاهش معنیدار در
شرکتها ی واگذار شده داشته است (به عبارت دیگر تعداد پرسنل در قبل از واگذاری با
بعد از واگذاری متفاوت است).

 | 01پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايرن | سال  | 31شماره  | 17زمستان 3111

 .3-02خالصهای از نتایج آزمونهای آماری
با توجه به موارد فوق ،خالصه نتایج آزمون آماری در جدول ( )4نشان داده شده است.
جدول ( .)4خالصه نتایج آزمون آماری
ردیف

متغیرهایموردبررسی

نتیجه

2

Ln_Asset before & Ln_Asset after

عدمردفرضصفر

1

Current_Ratio before & Current_Ratio after

عدمردفرضصفر

9

Debt_Asset before & Debt_Asset after

عدمردفرضصفر

4

LN_Revenue before & LN_Revenue after

عدمردفرضصفر

5

EBIT_Revenue before & EBIT_Revenue after

عدمردفرضصفر

6

EBIT_Asset before & EBIT_Asset after

عدمردفرضصفر

7

GCost_Revenue before & GCost_Revenue after

ردفرضصفر

8

Capacity before & Capacity after

عدمردفرضصفر

3

Revenue_Per before & Revenue_Per after

عدمردفرضصفر

21

Capacity_Per before & Capacity_Per after

عدمردفرضصفر

22

Employment before & Employment after

ردفرضصفر

منبع:یافتههایپژوهش


همان گونه که در جدول ( ) 4مشخص است ،از میان  11متغیر مورد بررسی نوسانات
دو متغیر نسبت هزینه های عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و
بعد از واگذاری برای گروه کنترل معنادار بوده اند .به عبارت دیگر وضعیت اشتغال و
هزینه های عمومی اداری و فروش در شرکت های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل
نامناسب تر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشته اند .متغیر اول به نوعی هزینههای
تشکیالتی و اداری این شرکتها را مورد بررسی قرار میدهد و متغیر دوم فرصتهای
شغلی ایجاد شده در شرکتهای مورد بررسی را ارزیابی میکند .بررسی نتایج نشان
میدهد در گروه آزمایش سطح اشتغال کاهش و نسبت هزینههای عمومی اداری و فروش
به درآمدها افزایش یافته است.

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
خصوصیسازی در صنایع پاییندست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته
برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاستهای
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کلی اصل  44قانون اساسی طی  10سال گذشته بوده است .از زمان تأسیس سازمان
خصوصیسازی در ایران ( )1310تا پایان بهمن  1391حدود  700بنگاه اقتصادی با ارزش
معادل  1/521/000میلیارد ریال از بخش دولتی به بخش غیر دولتی ،واگذار شده است که
نکته قابل تأمل در این واگذاریها تخصیص حدود  21درصد کل ارزش واگذاری به رد
دیون دولتی و تهاتر بدهی های دولت است که این نوع واگذاری در عملکرد سازمان
خصوصیسازی برای سالهای  1311تا  1392صورت گرفته است .عالوه بر رد دیون
دولت ،تخصیص سهام با عنوان سهام عدالت معادل  11درصد از کل واگذاریها است.
یکی از استثنائات واگذاری انتقال مالکیت و مدیریت شرکتهای باالدستی در حوزه نفت
و گاز شامل استخراج و تولید نفت خام و گاز و معادن نفت و گاز است که به دلیل اهمیت
آن ،بررسی وضعیت این واگذاریها پس از واگذاری جهت تصمیمسازی ضروری است.
این پژوهش به بررسی و ارزیابی عملکرد شرکتهای پاالیشی واگذارشده در دوره
سه ساله قبل و بعد از واگذاری به روش  DIDفازی پرداخته است .از نتایج حاصله میتوان
این گونه استنباط کرد که عملکرد متغیرهای مورد بررسی در گروه کنترل نسبت به گروه
آزمون (مورد بررسی) در قبل از واگذاری و بعد از واگذاری در حوزه ایجاد فرصتهای
شغلی و نسبت هزینههای عمومی اداری و فروش به درآمدها کاهش جزئی داشته و در سایر
متغیرها به لحاظ آماری تفاوت با اهمیتی نداشته است.

کاهش سطح پرسنل از اهداف و برنامههای خصوصیسازی درخصوص اشتغال

محسوب نمیشود ،همچنین درخصوص افزایش جزئی درآمدها و کاهش هزینههای اداری
و فروش که در نهایت منجر به کاهش نسبت هزینههای عمومی ،اداری و فروش به
درآمدها در صنایع پاالیشی واگذار شده با حضور گروه کنترل ( 6شرکت پتروشیمی) شده
است عملکرد بخش خصوصی میتواند مثبت ارزیابی شود .به عبارت دیگر نسبت به زمان
دولتی بودن پاالیشگاهها ،کاهش در نسبت هزینههای عمومی اداری و فروش به درآمدها و
تعداد شاغلین در پاالیشگاهها به دلیل توجه بخش خصوصی به بهرهوری و کارایی اتفاق
افتاده است.
با توجه به کاهش هزینههای عمومی و اداری و فروش در شرکتهای واگذار شده
میتوان مدیریت بنگاههای دولتی در زمان قبل از واگذاری را به پیمان خریداران با عملکرد
مطلوب سپرد.
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مهمترین توصیه سیاستی که میتوان با توجه به نتایج این پژوهش برای رویه
خصوصیسازی شرکتهای پاالیشی ارائه داد این است که در رویههای واگذاری این
شرکتها بازنگری مجدد صورت گیرد و واگذاریها بر اساس مدلهای مطلوبتری
همچون مدل بررسی آثار مقرراتگذاری انجام پذیرد.
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 . 8منابع
امیررحیمی ،حسین ( .)1391ارزیابی شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی ،سازمان
خصوصیسازی.
حسینی ،سیدشمسالدین ( .)1392نقش و جایگاه دولت در اقتصاد از نظریه تا عمل با تأکید بر
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی ،انتشارات پیك نور.
خاندوزی ،سید احسان ( .)1397درسهای آخرین موج خصوصیسازی ،انتشارات آماره.
رحیمی بروجردی ،علیرضا ( .)1315خصوصیسازی ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول.
صغیر ،جمال ( .)1372توسعه بخش خصوصی و خصوصیسازی ،سمینار بررسی تحلیل
خصوصیسازی ،دانشکده امور اقتصادی و مؤسسه توسعه اقتصادی ،تهران.
عاقلی ،ع .)1396( .بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور جذب بخش خصوصی برای مشارکت در
سرمایه گذاری و اجرای پروژههای شهری (مطالعه موردی :کالنشهر کرج) .پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد صفادشت ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه عمران.
موسوی جهرمی ،یگانه و رضوی ،محمدرضا و خداداد کاشی ،فرهاد و ایزدی ،سیدحسین (.)1396
بررسی مشورقهای توسعه منطقهای با رویکرد  ،DIDمطالعه موردی :معافیتهای مالیاتی موضوع
ماده  132قانون مالیاتهای مستقیم .پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ،سال هفتم ،شماره ،21
صفحات .33-50
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پیوست
(جداول متغیرها و خروجی مدلها)
متغیرهای شرکت پاالیش نفت اصفهان
ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

27/49

25/24

1/31

1

نسبتجاری

2/76

2/17

1/11

9

هابهداراییها

نسبتبدهی

1/64

1/98

1/13

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

28/49

21/31

1/98

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/94

()1/49

1/19

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/68

()1/15

1/14

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/11

()1/19

1/13

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

19593178/11

12/149/617/11

789271/77

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

246421/36

945/99

51787/29

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

23737/97

26931/28

2253/97

22

تعدادپرسنل(نفر)

2914/11

2286/11

42/46

متغیرهای شرکت پاالیش نفت بندرعباس



ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

28/18

27/81

1/28

1

نسبتجاری

2/35

1/41

1/58

9

نسبتبدهیهابهداراییها

1/63

1/41

1/21

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

23/74

28/81

1/94

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/21

1/11

1/19

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/46

1/12

1/26

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/11

()1/11

1/12

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

28355748/11

26633873/11

739513/19

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

942118/19

211732/64

34667/19

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

26419/97

22761/48

2692/79

22

تعدادپرسنل(نفر)

2411/11

2214/11

211/51
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متغیرهای شرکت پاالیش نفت تهران
ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

27/94

26/66

1/13

1

نسبتجاری

2/17

1/64

1/19

9

نسبتبدهیهابهداراییها

2/11

1/54

1/27

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

23/12

27/91

1/71

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/18

1/12

1/11

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/13

1/15

1/13

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/12

()1/14

1/11

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

24233911/11

29453843/11

163325/16

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

141874/62

62318/45

71118/26

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

24658/91

21854/82

653/74

22

تعدادپرسنل(نفر)

2132/11

354/11

46/93

متغیرهای شرکت پاالیش نفت الوان
ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

27/14

26/94

1/99

1

نسبتجاری

1/89

1/94

1/27

9

نسبتبدهیهابهداراییها

1/35

1/68

1/13

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

28/18

27/13

1/48

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/16

()1/16

1/14

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/14

()1/27

1/29

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/11

()1/11

1/12

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

4198493/11

1571213/11

553631/46

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

32524/74

19461/72

15117/33

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

9594/38

1268/83

471/51

22

تعدادپرسنل(نفر)

2193/11

2285/11

27/33
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متغیرهای شرکت پاالیش نفت شیراز
ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

26/15

24/84

1/49

1

نسبتجاری

1/15

2/24

1/91

9

هابهداراییها

نسبتبدهی

1/81

1/46

1/21

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

27/81

25/83

1/79

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/17

()1/12

1/19

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/44

()1/19

1/26

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/12

()1/14

1/12

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

9721816/11

9191822/11

256981/69

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

52538/16

26724/74

22861/46

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

9174/85

9122/12

216/77

22

تعدادپرسنل(نفر)

2293/11

2121/11

46/32

متغیرهای شرکت پاالیش نفت تبریز



ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

27/24

25/55

1/64

1

نسبتجاری

2/41

1/44

1/91

9

هابهداراییها

نسبتبدهی

1/87

1/52

1/22

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

28/47

26/44

1/74

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/21

1/12

1/14

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/93

1/14

1/25

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/12

()1/14

1/11

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

6512576/11

5763838/11

119739/98

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

89372/91

11127/98

14272/34

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

4871/13

4296/29

199/98

22

تعدادپرسنل(نفر)

2411/11

2916/11

96/47
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همچنین محاسبات  11متغیر مورد بررسی در شش شرکت کنترل نیز به شرح زیر
میباشد:
تغیرهای شرکت پتروشیمی جم
ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

27/71

26/47

1/55

1

نسبتجاری

2/45

1/48

1/95

9

هابهداراییها

نسبتبدهی

1/63

1/41

1/29

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

27/74

25/68

1/31

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/41

1/11

1/17

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/96

1/29

1/21

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/14

()1/13

1/11

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

1513583/61

2776977/41

149853/21

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

28953/88

7867/19

4251/53

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

2139/72

554/97

277/97

22

تعدادپرسنل(نفر)

9632/11

1149/11

619/32

متغیرهای شرکت پتروشیمی پردیس
ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

26/78

25/13

1/58

1

نسبتجاری

6/85

1/99

9/11

9

هابهداراییها

نسبتبدهی

2/24

1/21

1/93

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

26/54

24/98

1/34

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/39

1/18

1/11

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/86

1/21

1/13

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/11

()1/21

1/14

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

1773761/86

2192874/48

727731/91

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

91752/46

6619/61

21487/45

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

5666/14

1798/88

2298/81

22

تعدادپرسنل(نفر)

522/11

138/11

35/21
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متغیرهای شرکت پتروشیمی زاگرس
ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

26/38

25/31

1/44

1

نسبتجاری

1/16

1/81

1/44

9

داراییها
نسبتبدهیهابه 

1/56

1/91

1/17

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

26/39

25/22

1/73

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/38

1/51

1/12

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/61

1/97

1/18

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/28

()1/93

1/13

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

5235714/51

1166741/11

2257631/76

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

18818/85

6413/36

8426/41

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

8728/38

1393/83

2394/53

22

تعدادپرسنل(نفر)

881/11

529/11

246/58

متغیرهای شرکت پتروشیمی امیرکبیر
ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

26/68

25/69

1/44

1

نسبتجاری

2/15

1/42

1/95

9

هابهداراییها

نسبتبدهی

1/81

1/52

1/22

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

26/39

25/21

1/84

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/11

1/17

1/14

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/19

1/15

1/16

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/11

()1/14

1/12

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

689813/15

574226/95

93686/72

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

41162/16

3722/28

21328/61

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

2216/63

887/95

39/87

22

تعدادپرسنل(نفر)

661/11

539/11

18/22
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متغیرهای شرکت پتروشیمی فناوران
ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

25/51

25/21

1/26

1

نسبتجاری

2/98

1/51

1/18

9

هابهداراییها

نسبتبدهی

1/62

1/48

1/14

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

24/71

24/18

1/17

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/64

1/13

1/24

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/97

1/29

1/18

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/24

()1/12

1/19

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

2913911/11

634161/11

151331/25

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

29812/43

6151/43

1678/11

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

5982/78

9144/12

783/42

22

تعدادپرسنل(نفر)

926/11

124/11

91/49
1

متغیرهای شرکت پتروشیمی امیرکبیر
ردیف

متغیرها

ماکزیمم

مینیمم

انحرافمعیار

2

لگاریتمداراییها(تعدیلشدهباتورم)

25/74

25/12

1/16

1

نسبتجاری

4/71

2/23

2/98

9

هابهداراییها

نسبتبدهی

1/66

1/16

1/24

4

لگاریتمدرآمدها(تعدیلشدهباتورم)

24/58

29/61

1/94

5

حاشیهسود(زیان)عملیاتی

1/47

1/18

1/26

6

نسبتسود(زیان)عملیاتیبهداراییها

1/11

1/11

1/17

7

هزینههاعمومی،اداریوفروشبهدرآمدها

()1/21

()1/29

1/12

8

ظرفیتتولید(میلیونمترمکعب)

2419922/21

2112556/24

74168/48

3

درآمدسرانه(میلیونریالبهنفر)

9956/51

649/17

2111/58

21

ظرفیتسرانه(مترمکعببهنفر)

2288/17

357/24

71/11

22

تعدادپرسنل(نفر)

2944/11

2221/11

85/12
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