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1394اسفند ماه 

خصوصی سازي آموزش عالی 
واپس گرایی یا پیشرفت



فراهم سازي خدمات

مقررات/ حقوقی فراهم سازي منابع مالی

مدیریت مالکیت

خصوصی سازي

ستابودهآنمالکعمومیبخشکهخدماتیاهاداراییفروشیاشرکتیکمالکیتیاسهامفروش
)ADB,2008:33(

ه گونه اي خصوصی سازي بیشتر در بخش هایی رواج دارد و به صورت گسترده پذیرفته می شود که ب
سنتی خدمات عمومی تلقی نشوند



هدلیلبهزیرساختیهايبخشدرخصوصی–عمومیقراردادهاي1990دههپایانینیمه

یافتکاهشزیراي

انجامدرعمومیبخشبرابردرخصوصیبخشبهبخشیدناولویتدراجتماعیزدنواپس

زیرساختیخدمات

سازيخصوصیباخصوصیبخشمشارکتمفهومآمیختنبهم

اجتماعیهايبرنامهانگاشتننادیدهو)درسودجویی(خصوصیبخشبلندپروازي

فقر،زایشاف،)محیطیزیستناپایدارياجتماعی،ناپایداري(پایدارياصولانگاشتننادیده

....ونابرابري

شروعیتنتیجهدر شترم شیدنبی عمومیبخشبهبخ



کشش سرمایه گذاري خصوصی

افزایش منابع عمومی یا آزادسازي 
آن ها براي دیگر نیازهاي عمومی

افزایش اثربخشی

استفاده کارآمد از منابع
اصالح بخش ها

بازآرایی نقش ها، انگیزه ها و پاسخگویی



خصوصی سازي

Privatization

مشارکت 
مشارکت بخش خصوصی-عمومی

خصوصی
Private Sector 
Participation

نیرنگ نوین

فرایند جایگزینی



رگستره اي از ارتباطات ممکن میان نهادهاي عمومی و خصوصی در زمینه زی
عمومیساخت ها و دیگر خدمات 

یابیدستامامی شود،گرفتهکاربهخصوصیبخشچهاگرکهچارچوبی
عمومبخشسرمایه گذاريوبخشیاصالحاتاجتماعیپایبندي هايبه
.می شودشناختهرسمیتبهنیزي
خصوصی-عمومی(شریکدومیانخطراتوتعهداتوظایف،توزیع(

بازیگران
دولتیبنگاه هايوشهرداري هاسازمان ها،وزارتخانه ها،:عمومی
خصوصی

oمالییافنیتخصصباسرمایه گذاران

o)غیردولتینهادهاي)بین المللی-محلی

oمدنی(بنیاناجتماعمالینهادهاي(



نقش هاي بخش عمومی و خصوصی در مشارکت

عمومی

عوارضدرآمداز(سرمایه ايسرمایه گذاري(
دارایی هاانتقال
خصوصیبخششریکبهبخشیمشروعیت
اجتماعیمسئولیتکنندهفراهم
محیطیزیستهشدارهاي
سیاسیپشتیبانیجلب

خصوصی
بازرگانیدرچیره دستیازاستفاده
مدیریت
عملیات
نوآوري
ًسرمایه ايسرمایه گذارياحتماال



دلیل گرایش بخش خصوصی به مشارکت در 
عمومی و زیرساخت هاخدمات 

آن هاازبرخیبازدهبودنکوتاهوخصوصیخدماتکاالهابازاراشباع•
یجادابلندمدتوپایدارسوديمناسب،بازدهیمی تواندکهبلندمدتدروعمومینیازهايبرآورده سازي•

.کند
)...ومالیاتیتخفیف(دیگرتسهیالتوبهرهکموام هايازبرخورداريامکان•
زیرساخیسرمایه گذاريکاهشوپیشینزیرساختیامکاناتازبرخورداريامکان•
آزمودهکارودستچیرهیافته،آموزشانسانیمنابعازهزینهبدونبرخورداري،امکان•
کارکنانبرابردرخردتعهداتاز)سرمایه دار(کارفرماگریزامکان•
مدنینهادهايدیگروجامعهافرادبهپاسخ گوییازگریزامکان•
محیطیزیستوبلندمدتپیامدهايبرابردرپاسخ گوییازگریزامکان•
ی خصوصسرانجاموزیرساخت هاوعمومیخدماتانحصاري سازيوسلطه یابیبرايزمینهنشدنفراهم•

آن هاسازي
ازارافرادنمی تواناجتماعی،وبیرونیبازدهازبرخورداريدلیلبهعالیآموزشوآموزشمانندخدماتی•

ی منزدیکعمومیکااليبهراخدماتاین گونهکهاستنکاتیجملهاز.کردمحرومآنپیامدهايوآثار
.کند





سرمایه گذاري در آموزش عالی از دیدگاه اقتصادي

عمومیاقتصاد بخش 
(Economics of the Public Sector)

اقتصاد سرمایه انسانی 
(Economics of the Human Capital)

.دارداقتصاديعمدهنقشسهدولت
درخدماتوکاالساختنفراهمدرمنابعبهینهتخصیص•

اقتصاد؛
دي؛اقتصافعالیت هايفایده هايوهزینه هاعادالنهتوزیع•
قیمت هاواشتغالتولید،تثبیت•
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سهم رایگان 10% 9% 11% 9% 9%

سهم بخش عمومی و خصوصی در دروه کاردانی
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با سپاس از توجه شما


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	نیرنگ نوین
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 16
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	نیرنگ نوین
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 37
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43

