واگذاری سهام دولت و شرکتهای دولتی از طریق سازوکار صندوقهای
سرمایه گذاری قابل معامله)(ETF
******************************
تجربه خ صو صي سازي در سالهاي پس از ت صويب قانون اجراي سيا ستهاي كلي
ا صل  44قانون ا سا سي با موارد چالش برانگيزي همراه بوده ا ست كه اين چال شها عموماً به
نقائصي در روشهاي واگذاري ،قيمتگذاري و اهليت خريداران باز ميگردد .بررسي واقعيات
جاري حاكي از آن استتتت كه تجربيات نامودر در امر واگذاري و ملتتتائل اجتماعي ايجاد
شده در پي آنها ،موجب شده كه مديران اجرايي به منظور اجتناب از بروز چالشهاي بالقوه
در برخي ابعاد واگذاريها مانند اهليت خريدار (و البته داليل ديگر) ،به راهكارهايي مان ند
واگذاري از طرير صتتتندوقهاي ستتترمايهگذاري قابل معامله در بور

)(ETFروي آورند.

مجوز اين نوع واگذاري به ميزان  6700ميليارد تومان در بند »الف« تبصره »» 2قانون بودجه
سال  1399به دولت داده شد .در گزارش شماره  16863مركز پژوه شهاي مجلس كه در
زمان برر سي اليحه بودجه در كمي ليون تلفير مجلس شوراي ا سالمي منت شر شد ،عنوان
شده بود كه به دليل وجود نقائص جدي در سازوكار طراحي شده ،اين رويكرد با مشكالت
متعددي مواجه خواهد بود؛ اما به هر حال با توجه به شرايط ك شور اين مو ضوع در سقف
تعيين شده به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد.
در مصتتتوبه شتتتماره  57579هيئت وزيران مورخ ، 1399/1/17درآيند اجرايي اين مجوز
محدود به سقف در نظر گردته شده در قانون بودجه سال  1399نشده و به صورت گلترده

در قالب سه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با عناوين زير به ت صويب ر سيد و در حال
اجرا است :
 -1صندوق سرمايه گذاري قابل معامله واسطهگري مالي (شامل باقيمانده سهام متعلر به
دولت يا شتتتركتهاي دولتي در شتتت ركتهاي بيمه البرز ،بيمه اتكايي امين ،بانكهاي
صادرات ايران ،ملت و تجارت)
 -2صندوق سرمايه گذاري قابل معامله خودرو سازي و صنايع دلزي ( شامل باقي مانده
ستتهام متعلر به دولت يا شتتركتهاي دولتي در شتتركتهاي ايران خودرو ،ستتاييا ،ملي
صنايع مس و دوالد مباركه)
 -3صتندوق سترمايه گذاري قابل معامله صتنايع پااليش نفت و پتروشتيمي (شتامل باقي
مانده سهام متعلر به دولت يا شركتهاي دولتي در شركتهاي پااليش نفت تبريز ،نفت
بندرعبا  ،نفت اصفهان و نفت تهران)
با توجه به گلتتتتردگي ابعاد موضتتتوع ،اين رويكرد ميتواند تبعات نامناستتتبي در اداره
شركتهاي منتقل شده به صندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله در بور

و نيزعملكرد

بخ شهاي اقت صادي كه اين شركتهادر آنها ح ضوردارند (مثل بخش بانكداري) به دنبال
داشته باشد و از سوي ديگر منجر به تضييع حقوق مردم و اموال عمومي شده و به يك
گره جديد در م لير حكمراني اقت صادي ك شور تبديل خواهد شد .در ادامه ضمن تبيين
اين روش واگذاري ،مشكالت اين روش بيان شده است.

تبیین سازوکار واگذاری سهام دولت از طریق صندوقهای : ETF
صندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله در بور

)،(ETFيكي از انواع صندوقهاي سرمايه

گذاري در بازار ستترمايه استتت كه در آنها ،داراييهايي عموماً از جنس ستتهام ،ممزوو و به
عنوان داراييهاي صتتتندوق در نظر گردته شتتتده و در قبال آن واحدهاي صتتتندوق در بازار
سرمايه مبادله خواهد شد .به عبارت ديگر ،ادراد به جاي آنكه مالك ملتقيم سهام بنگاهها
يا داراييها شوند ،مالك واحدهاي صندوقي ميشوند كه دارايي آن متشكل از سهام بنگاهها
و اموال مذكور استتتت .در اين حالت ،دارندگان واحدهاي صتتتندوق ،دخالتي در مديريت
صتتندوق ندارند ،بلكه مدير صتتندوق درخصتتوم تنظيم ستتبد داراييها و هرگونه تصتتميم
درخ صوم آنها اقدام ميكند .دولت ق صد دارد باقيمانده سهام خود و شركتهاي دولتي در
برخي شركتهاي بور سي را در قالب سه صندوق سرمايهگذاري »وا سطه گريهاي مالي«،
»خودرو سازي و صنايع دلزي« و » صنايع پااليش نفت و پترو شيمي« واگذار كند .به عنوان
نمونه ،اولين صندوق تحت عنوان "واسطهگري مالي يكم" شامل سهم دولت در سه بانك
ملت ،تجارت و صادرات و دو شركت بيمه البرز و اتكايي امين ا ست كه مجموعاً ارز شي
در حدود  16هزار ميليارد تومان دارد .گفتني ا ست ،دولت براي واحدهاي صندوقهاي اول
و ستتوم تخفيف  20درصتتدي و براي واحدهاي صتتندوق دوم تخفيف  25درصتتدي براي
خريداران در نظر گردته است .در ادامه ،مشكالت استفاده از اين سازوكار براي واگذاري
تشريح خواهد شد

م سائل و م شکالت واگذاری سهام دولت در قالب صندوقهای سرمایهگذاری
قابل معامله:
 -1ایجاد اختالل در حکمرانی بخشهای اقتصادی:

اولين واگذاري مربوط به سهام دولت در سه بانك و دو شركت بيمه است .در اين
راستا صندوق سرمايه گذاري مالك حدود  17درصد از سه بانك ملت ،تجارت و
صادرات خواهد شد .طبر ماده () 5قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم
() 44قانون استتاستتي ،اوالً هر شتتخص اعم از حقيقي و حقوقي تنها مجاز به مالكيت
حداكثر  10در صد از سهام بانك ا ست و مالكيت بيش از  10در صد تا 20در صد
تنها با مجوز بانك مركزي مجاز خواهد بود .از ستتتوي ديگر طبر همين ماده در
صورتي كه شخ صي مالك  10در صد يك بانك با شد ،سهام داري شخص مورد
نظر به هر ميزان در هر بانك ديگر تنها با مجوز بانك مركزي ممكن خواهد بود .در
حال حاضر مشخص نيلت كه آيا بانك مركزي مجوزهاي الزم (مجوز سهامداري
بيش از  10درصتتتد در يك بانك و مجوز ستتتهامداري همزمان در چند بانك) را به
اين صندوقها داده است و آيا اساس ًا بانك مركزي اهليت سهامداري به اين شكل را
تأييد ميكند؟ دارغ از مجوز بانك مركزي ،اين ستتازوكار مشتتكالتي را در اداره اين
بانكها ايجاد خواهد كرد .به عنوان نمونه يكي از اولويتهاي مهم شبكه بانكي ادزايش
سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران ا ست .بايد پر سيد كه آيا اين سازوكار (با
توجه به ستتهم باالي صتتندوقها در اين بانكها) ،اختاللي در تصتتميمگيري بانك براي
ادزايش سرمايه از اين روش ايجاد نخواهد كرد؟ آيا ا سا س ًا دور نمايي درخ صوم
خروو سهام اين شركتها از اين صندوقها وجود خواهد داشت؟

 -2مالحظات جدی در اساسنامه صندوقهای ETF

استتاستتنامه صتتندوقهاي مذكور كه در تاري  31دروردين به تصتتويب هيئت وزيران
رستتيده داراي مالحظات جدي استتت كه چشتتم انداز دعاليت اين صتتندوقها را بلتتيار
مبهم مي لازد .در تب صره ماده () 3ا سا سنامه آمده ا ست» :پس از گذ شت سه سال از
دعاليت صتتتندوق و بنا به درخواستتتت اكثريت دارندگان داراي حر ردي در مجمع
صندوق ،درخواست تغيير نوع صندوق به ساير انواع صندوقهاي سرمايه گذاري در
اوراق بهادار پس از ارائه تأييديه هيئت واگذاري به سازمان ،قابل انجام خواهد بود«.
بايد توجه داشتتتت كه اين تغيير ماهيت صتتتندوق ميتواند تبعات بلتتتيار زيادي براي
بنگاههاي تحت تملك صندوق  ETFداشته باشد .شايان ذكر است كه اساسنامه اين
صندوقها به شكل صندوق با مديريت غيردعال طراحي شده (به اين معنا كه پورتفوي
صندوق سبد م شخ صي از سهام بوده و مدير صندوق امكان دروش آنها را در طول
دعاليت صندوق نخواهد دا شت( ليكن با ا ستناد به اين بند ا سا سنامه ،امكان تبديل به
صتتندوق با مديريت دعال )يا ستتاير انواع صتتندوقها (وجود دارد كه در آن صتتورت
امكان دروش سهام تحت تملك صندوق در بازار به هر شكل دراهم ميشود
 -3ام کان حفظ کنترل دو لت بر بن گاه های مشممم ل وا گذاری حتی در ا ق
بلندمدت :

نكته مهم درخصوم سازوكار در نظر گردته شده در اساسنامه براي انتقال مديريت اين
ا ست كه ت ضميني ني لت اين سازوكار حتي در بلندمدت ،مديريت را از يد دولت خارو و
به بخش خصوصي منتقل نمايد .به بيان ديگر ،حتي پس از پايان برنامه ششم توسعه ،تنها در
شتترايطي مديريت از كنترل دولت خارو ميشتتود كه مالكان واحدهاي صتتندوق داراي حر

ردي بي شتري ن لبت به دولت در مجمع صندوق با شند (البته به شرط عدم تغيير ا سا سنامه؛
بايد توجه داشت كه همين مجمع اختيار تغيير اساسنامه را نيز (طبر ماده  20اساسنامه) دارد
كه ميتواند در راستاي تدوام حضور دعال دولت به كار گردته شود .حتي در اين شرايط نيز
موقعيتي را ميتوان تصتتور كرد كه حر ردي تحت اختيار دولت در صتتندوق تنها  20درصتتد
كل حر ردي است و اين ميزان به هر دليلي (نبود متقاضي يا غيره) تحت تملك دولت باقي
مانده اما باقيمانده  80درصتد اين حر ردي به نحوي ميان ستاير اشتخام پراكنده استت كه
مجموع حر ردي هريك از آنها به  2درصتتتد كل نيز نميرستتتد .در اين وضتتتعيت نيز عمالً
بخش قابل توجهي از كنترل صندوق در يد دولت باقي خواهد ماند.
 -4ابهام قان نی و عدم رعایت سقف مصرح در قان ن ب دجه :1399

در جزء »» 2بند »الف« تبصتتتره » » 2قانون بودجه ستتتال  1399كه زيربناي قانوني
ا ستفاده از سازوكار صندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله براي واگذاري بنگاهها
محل توب ميشتتود ،آمده استتت :وزارت امور اقتصتتادي و دارايي مجاز استتت تمام يا
بخشتتي از ستتهام و داراييهاي دولتي دستتتگاههاي اجرايي زيرمجموعه قوه مجريه و
باقيمانده سهام متعلر به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي م شمول واگذاري را
مطابر رو شهاي مندرو در قانون اجراي سيا ستهاي كلي ا صل  44قانون ا سا سي با
اصالحات و الحاقات بعدي واگذار نمايد و منابع حاصله را به رديف  310502واريز
كند.
 -5مغایرت با سیاست های کلی اصل  44قان ن اساسی:

در بند »و« سيا ستهاي كلي ا صل 44قانون ا سا سي به صراحت ذكر شده ا ست كه
"تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت م لتقيم بنگاه به سيا ستگذاري و هدايت و

نظارت" در واگذاريها بايد مورد توجه قرار گيرد .با توضتيحاتي كه بيان شتد ،روش
مصوب هيئت وزيران براي واگذاري سهام مذكور ،كامالً خالف اين بند است.

 -6تداوم مسئله اهلیت خریدار(پاك شدن ص رت مسئله تنها در ک تاه مدت):

به نظر ميرستد يكي از داليل عمده اقبال دولت به استتفاده از ستازوكار صتندوقهاي
ETFبراي واگذاري سهام تحت تملك دولت و شركتهاي دولتي ،مشكالت ايجاد
شتتتده ناشتتتي از اهليت خريداران در تجربيات قبلي واگذاري بنگاههاي دولتي بوده
استتت .بروز چنين مشتتكالتي براي اين قبيل شتتركتهاي مهم كه بعض تاً استتتراتژيك
محلتتتوب ميشتتتدند و هممنين تمركز نهادهاي نظارتي هممون مجلس شتتتوراي
اسالمي ،سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات بر اين موارد و تأكيد آن ها
بر ضرورت ا صالح رويه هاي موجود در واگذاري شركتها ،موجب شد تا وزارت
امور اقتصتتادي و دارايي به دكر استتتفاده از روشتتهايي بيفتد كه در آنها ،امكان بروز
م شكالت م شابه حداقل با شد .لذا يكي از ا ستدالل مطرح شده تو سط وزارت امور
اقتصتتادي و دارايي در حمايت از ستتازوكار صتتندوقهاي  ETFبراي واگذاري ،عدم
بروز مشكالت ناشي از اهليت خريدار بوده است زيرا در اين روش ،سهام بنگاهها به
يك درد يا مجموعه دروخته نخواهد شد و به اين ترتيب ،مديريت بنگاه در يد درد يا
مجموعه خاصي قرار نخواهد گردت.

 -7تعارض ماهیت صندوقهای  ETFبا هدف م ردنظر (عدم تناسب وسیله و هدف):

هدف ا صلي تأ سيس صندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله به عنوان يك نهاد وا سطه
مالي ،مديريت داراييهاي مردمي استتت كه توان دني يا وقت مديريت داراييهاي خود را
ندارند و لذا پول خود را در اختيار مديران صتتندوق ستترمايه گذاري قرار ميدهند تا آنها
با اين پول سرمايهگذاري كرده و سود حا صل را به آنها بدهند .اين صندوقها ا سا س ًا به
دنبال مداخله مديريتي در شركتها نيلتند و توان علمي و دني آن را هم ندارند .به عبارت
ديگر تخصص و كارويژه صندوقهاي سرمايهگذاري ،مديريت دارايي است و نه مداخله
در مديريت اجرايي شتتتركتها .اما متأستتتفانه در واگذاري دعلي ،قلب ماهيت شتتتده و از
صندوقهاي سرمايهگذاري كاري مطالبه مي شود كه ا سا س ًا براي آن به وجود نيامده اند.
لذا با توجه به سهم باالي اين صندوقها در شركتها ،اين سازوكار در آينده م شكالت
جدي در اداره شركتها ايجاد خواهد كرد .
 -8کاهش درآمد دولت نسممبت به سممایر روشممهای واگذاری و تاممییه داراییهای
عم می:

يكي از اهداف ا صلي واگذاري سهام دولت و شركتهاي دولتي در شرايط كنوني،
تأمين منابع مالي براي پوشتتش كلتتري بودجه دولت استتت .اين در حالي استتت كه
ساير روشهاي واگذاري ازجمله واگذاري سهام به صورت بلوكي يا حتي واگذاري
سهام به شكل خرد در بازار ،در حالت معمول درآمد بي شتري ن لبت به واگذاري از
طرير صندوقهاي  ETFنصيب دولت ميكند .به طور كلي مشخص نيلت كه با چه
منطقي روي يك دارايي كه امكان دروش در قيمتهاي جاري بازار و حتي باالتراز
آن را دارد ،تخفيف اعطا ميشتتتود .اين در حالي استتتت كه اين داراييهاي دولت در

واقع داراييهاي عمومي تلقي شده و مالك حقيقي آنها مردم هلتند .حتي اگر دولت
سهام خود را نه به صورت بلوكي بلكه به صورت خرد و از طرير عر ضه در بور
نيز واگذار نمايد ،درآمد بيشتتتري نلتتبت به حالت دعلي بدستتت خواهد آورد .حال
بايد پرستتيد آيا اين شتتكل از واگذاري به واستتطه ارزان دروشتتي ،تضتتييع داراييهاي
عمومي محلوب نميشود؟ از طردي ممكن است بيان شود كه اين واگذاري به مردم
انجام خواهد شتتد و نفع اين تخفيف و ارزان دروشتتي به خود مردم برميگردد ،اما آيا
همه مردم به ويژه طبقات محروم ميتوانند از اين رانت در اين واگذاري به رهمند
شوند؟ در واقع تا زماني كه اين داراييها به همه مردم به شكل م لاوي واگذار ن شود
اين استدالل بي اعتبار خواهد بود.
جمه بندی:
با مجموع توضيحات ارائه شده ،روشن است كه نميتوان مصوبه هيأت وزيران را خصوصي
سازي بهمعناي حقيقي دانلت؛ بلكه به نظر ميرسد هدف اصلي از اين اقدام ،درآمدزايي از
ناحيه واگذاري مالكيت بنگاهها و تأمين ستتتريع كلتتتري بودجه ،و در عين حال حفظ
مديريت دولت بر اين شركتها تا پايان دوره برنامه ش شم تو سعه ا ست .ا ستفاده از سازوكار
صندوقهاي سرمايه گذاري ،اگر چه ملئله كوتاه مدت دولت را به نحو سادهاي حل ميكند
اما ملئله اي بزرگ براي كشور در آينده ايجاد خواهد كرد .به نظر ميرسد كه راهكارهاي
واگذاري بلوكي ستتتهام اين شتتتركتها (واگذاري در قالب بلوكهاي  5درصتتتدي و حتي
كوچكتر) و حتي واگذاري ستتتهام خرد البته به صتتتورت مديريت شتتتده كه اختاللي در
سازوكار بازار بور

ايجاد نكند ،به مراتب بهتر از روش اتخاذ شده توسط دولت است .در

واقع در اين روشها ،عالوه بر آنكه درآمد بيشتري از واگذاريها عايد دولت خواهد شد ،در
بلندمدت نيز م شكالت مديريتي براي شركتهاي واگذار شده ايجاد نمي شود .براي ت لهيل
دروش بلوكي سهام و كمك به تأمين نقدينگي خريداران بلوكي ،ميتوان بخشي از وجوه را
با وثيقه گذاري سهام و انت شار صكوك تو سط خريدار تأمين كرد .حتي در موارد خا صي
كه حفظ مديريت دولتي ضروري تشخيص داده ميشود يك راهكار ديگر قابل بررسي اين
است كه يك شركت سرمايهگذاري (يا حلب مورد هلدينگهاي تخصصي) تأسيس شود
و سهام باقيمانده دولت در اين شركتها ،به اين شركت سرمايهگذاري منتقل شود .بخشي از
ستتهام شتتركت ستترمايهگذاري مذكور نيز از طرير عرضتته عمومي به مردم واگذار شتتود و
منابع حاصتتله در اختيار دولت قرار گيرد .با عنايت به اهميت موضتتوع و ابعاد گوناگون آن
از يك سو و وجود راه كارهاي مختلف براي واگذار سهام دولت از سويي ديگر ،پيشنهاد
اكيد آن است كه به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادي در آينده ،از تصميم شتابزده
در اين خصوم خودداري شده و اين تصميم براي بررسي بيشتر و اجماع كارشناسي دعالً
به تعوير ادتد.
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