با گذشت  15سال از ابالغ سیاستهای اصل  44و شروع خصوصیسازی به صورت رسمی در ادبیات اقتصاد ایران به گواه گزارشهای رسمی منتشر
شده این سیاست با شکست رو به رو شده است .مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در گزارشی سربسته به موضوع خصوصیسازی پرداخته است.
در این گزارش آمده است :تنها  17درصد واگذاریهای انجامشده به بخش خصوصی واقعی بوده و سهم تعاون در اقتصاد  3/8درصد برآورد شده است.
نکته قابل توجه در این گزارش قید این موضوع است :هیچ کدام از اهداف سیاستهای کلی اصل  44تاکنون محقق نشده است
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اقتصادی
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تسویه باخت ـ باخت

 3عامل فروش سهام بلوکی ،واگذاری به شکل مزایدهای و فروش با هدف رد دیون باعث شکست خصوصیسازی شده است
گ�روه اقتص�ادی :با گذش��ت  15س��ال از ابالغ سیاس��تهای اصل  44و ش��روع
خصوصیسازی به صورت رسمی در ادبیات اقتصاد ایران به گواه گزارشهای رسمی
منتشر شده این سیاست با شکست رو به رو شده است .در این مدت قریب به 850
بنگاه دولتی به بخش تعاون و خصوصی واگذار و دولت از منافع آن بهرهمند شده
اس��ت .با وجود گس��تردگی و بزرگی امر خصوصیسازی  -که کارشناسان از آن به
عنوان انقالب اقتصادی یاد میکنند -اما هیچ کارنامه رسمی و شفافی درباره نتایج
اجرای این سیاست وجود ندارد .نحوه واگذاری ،هویت خریدار و عاقبت این واحدهای

اقتصادی پس از واگذاری را میتوان جزو محرمانههای خصوصیسازی ایران دانست .در
سالهای اخیر با توجه بیشتر رسانهها به موضوع خصوصیسازی ،کم و بیش آفتهای
اجرای ناصحیح این سیاست در حال هویدا شدن است .از سوی دیگر مجمع تشخیص
مصلحت نظام اخیرا در گزارشی سربسته به موضوع خصوصیسازی پرداخته است .در
این گزارش آمده است :تنها  17درصد واگذاریهای انجامشده به بخش خصوصی
واقعی بوده و سهم تعاون در اقتصاد  3/8درصد برآورد شده است .نکته قابل توجه
در این گزارش قید این موضوع است« :هیچ کدام از اهداف سیاستهای کلی اصل

 44تاکنون محقق نشده است» .در کنار این گزارش رسمی که حاکی از مردودی
خصوصیس��ازی در اقتصاد ایران است ،دیوان محاسبات هم در گزارشهای تفریغ
بودجه  5سال اخیر خود به بخش خصوصی پرداخته است .بررسی این گزارشها
نشان میدهد مجموعهای از تخلفات در واگذاریها رخ داده است و هیچکدام از آنها
نتوانستهاند به اهداف خود برسند .اما در اینکه این شکست ،ناشی از نارساییهای
قانونی است یا فرآیند واگذاری ،محل بحث است .آنچه مشخص است تاکنون کار
ی جدیای درباره خصوصیسازی در کشور ما انجام نشده است .معموال وقتی
پژوهش 
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1

بررسی روشهای واگذاری بنگاههای دولتی

بررسیها نشان میدهد اکثر واگذاریهای شکست خورده مانند هفتتپه و هپکو زمانی رخ داده است که یا دولت به دنبال
رد دیون بوده است یا شرایط اقتصادی مناسبی نداشته و صرفا به نفس خصوصیسازی به عنوان مأمنی برای کسب درآمد نگاه
کرده است که منجر به واگذاری بلوکی و در قالب رد دیون شده است.
در حال حاضر طبق آمار سازمان خصوصیسازی ،واگذاری بنگاههای دولتی در کشور به تفکیک «نوع واگذاری»« ،بازار عرضه
سهام» و «حجم واگذاری سهام» به این شرح است:
 -۱روشهای واگذاری به تفکیک نوع واگذاری :اطالعات خصوصیسازی در کشور بر اساس نوع واگذاری به  3شکل کلی تقسیم
میشود؛ «فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان»« ،واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و
حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون)» و «انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت».
 -۲روشهای واگذاری به تفکیک بازار عرضه سهام به  4طریق «بازار بورس» و بازار فرابورس»« ،مزایده» یا «مذاکره» انجام میشود.
 -٣واگذاری به تفکیک حجم واگذاری به  ۳طریق «بلوکی»« ،تدریجی» و «ترجیحی» در حال انجام است.
هر یک از این ش��یوهها مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن میپردازیم .در جدول  ۱به طور خالصه روشهای واگذاری
مشخص گردیده است.
به تفکیک نوع واگذاری

فروش به عموم

سهام عدالت

به تفکیک نوع بازار

بورس

فرابورس

به تفکیک حجم واگذاری

تدریجی

ترجیحی

رد دیون دولت
مذاکره

مزایده
بلوکی

جدول ( – )۱انواع روشهای واگذاری بنگاههای دولتی

3

بررسی واگذاریها به تفکیک حجم واگذاری سهام

بر اساس آمار ۸۸ ،درصد واگذاریها و رقمی بالغ بر یک میلیون و  ۵۶۵هزار و  ۱۷۵میلیارد ریال معادل  ۶۷میلیارد دالر به
شیوه بلوکی واگذار شده است ۱۱ .درصد واگذاریها و رقمی بالغ بر  ۱۹۸هزار و  ۸۵۳میلیارد ریال معادل  865میلیون دالر به
شیوه تدریجی و یک درصد واگذاریها و رقمی بالغ بر  ۱۶هزار و  ۳۸۷میلیارد ریال معادل  71میلیون دالر به شیوه ترجیحی
واگذار شده است .واگذاری بلوکی در روشهای مزایدهای و بورسی و به روش نقد و اقساط انجام میشود و فروش سهام تدریجی
به عموم مردم از طریق بازارهای مالی و با قیمتهای مندرج در تابلو صورت میگیرد .در معامالت بلوکی و عمده ،حجم بیشتر و
قابل توجهی از سهام شرکت ،معامله میشود .اگر چه واگذاری سهام به صورت بلوکی از ایجاد هر جومرج در مدیریت و اداره بنگاه
جلوگیری به عمل میآورد ولی از طرف دیگر ممکن است منجر به تشکیل هلدینگها و ظهور انحصار به شکل جدید شود که
به مراتب پیامدهای مخربتری نسبت به مالکیت دولتی دارد .واگذاری سهام ترجیحی نیز به منظور جذب کارگران ،کارکنان و
کارمندان و مدیران با تجربه و با هدف افزایش بهرهوری شرکتهای قابل واگذاری انجام میشود.
همانطور که در نمودارهای  ۵و  ۶مشاهده میکنید طی این سالها عمده واگذاریها به شیوه بلوکی بوده و امسال واگذاری
به شیوه تدریجی هم در دستور کار قرار گرفته است.

درباره خصوصیسازی صحبت میشود بیشتر مفاهیم نظری مورد بحث قرار میگیرد.
ی نیشکر هفتتپه یا هپکو
برای مثال تاکنون شخصی صورتهای مالی شرکتها 
و یا روند سرمایهگذاری و شاخصهای مالی آنها را بررسی نکرده است و معموال در
این زمینه به گفتن حرفهای کلی اکتفا میشود« .وطن امروز» با بررسی آمارهای
منتشرشده در سایت سازمان خصوصیسازی به تحلیل آنها پرداخته است .در این
گزارش شیوههای واگذاری سهام در فرآیند واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی را
بررسی کردهایم که در ادامه میخوانید.

بررسی واگذاری بر اساس نوع واگذاری

در ج��دول  ۲آمار ارزش واگذاری به تفکی��ک نوع واگذاری از
سال  ۸۰تا مردادماه سال  ۹۹به تفصیل آورده شده است .مطابق
نمودار  ۱حدود  ۶۵درصد از کل ارزش واگذاریهای صورت گرفته
طی س��الهای  ۱۳۸۰تا  ،۱۳۹۹از طریق «فروش سهام یا دارايی
به عموم متقاضیان» و به صورت رقابتی انجام شده است .در این
شیوه رقمی بالغ بر یک میلیون و  ۱۴۲هزار و  ۹۵۴میلیارد ریال
معادل  ۵۰میلیارد دالر بر اساس نرخ دالر  ۲۳هزار تومانی واگذاری
رخ داده است .در این شیوه واگذاری که بیشتر شامل بازار بورس
و فرابورس بوده است و نسبت به  ۲روش دیگر واگذاری ،سازگاری
بیشتری با شفافیت ،رقابت و کارایی دارد ،معموال تمام حسابهای
مالی شرکت بررسی میشود و ضمن شفافسازی ،سهام شرکت
در معرض فروش قرار میگیرد .البته جای امیدواری است که این
شیوه از واگذاری طی سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است .اگر چه سهم پایین این روش در سالهای اولیه واگذاری را
میتوان ناش��ی از کوچک بودن بازار مالی و س��رمایه دانست۲۱ .
درصد از واگذاریهای بنگاههای دولتی برای رد دیون دولت انجام
ش��ده است .در این ش��یوه رقمی بالغ بر  ۳۱۷هزار و  ۹۷میلیارد
ریال معادل  ۱۶میلیارد دالر بر اس��اس نرخ دالر  ۲۳هزار تومانی
واگذاری انجام شده است .واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال
مستقیم به اش��خاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت ،بیشتر
شامل رد دیون دولت بوده است .مالحظههای اساسی در این روش
واگذاری ،قیمتگذاری مناسب و انتخاب مالكان و مدیرانی است
که انگیزه کافی برای راهبری کارایی بنگاه خواهند داشت .این نوع
نوع واگذاری

خصوصیسازی اغلب باعث میشود عوامل داخلی (مانند مدیران و
سهامداران کنترلی) زمام امور را در دست بگیرند .در سال ۱۳۹۳
از این شیوه با هدف شفافسازی موضوع رد دیون دولت از محل
واگذاریها و تکمیل تعهدات قبلی دولت و بهمنظور فراهم آوردن
بستر توقف انتقال مستقیم سهام بابت رد دیون دولت استفاده شده
است ۱۵ .درصد از واگذاریها به شیوه سهام عدالت انجام شده و
این شیوه در دولت نهم و دهم یعنی از سال  ۱۳۸۵تا  ۱۳۹۲صورت
گرفته است .در این شیوه رقمی بالغ بر  ۲۲۶هزار و  ۳۶۳میلیارد ریال
معادل  ۱۱میلیارد دالر واگذاری انجام شده است .طرح سهام عدالت
از دل برنامه خصوصیسازی با واگذاری سهام به مردم (کوپن) بیرون
آمده است .هدف از اجرای طرح «انتقال مستقیم سهام یا دارایی
بابت سهام عدالت» و توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور بود.
همچنین توانمندسازی و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای
خانوارهای نیازمند ،تسریع در روند خصوصیسازی از طریق واگذاری
گسترده سهام شرکتهای دولتی ،استفاده از روشهای سالمتر و
شفافتر برای واگذاری سهام شرکتها ،کاهش حجم بخش دولتی
و کارات��ر کردن بنگاههای دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه
وظایف حاکمیتی از دیگر اهداف این طرح بود .متاس��فانه در این
شیوه واگذاری ،نظارت چندانی بر بنگاهها و مدیریت آنها نشده است.
همانطور که در نمودار  ۲مشخص است فروش سهام یا دارایی
به عموم متقاضیان که با شفافیت و کارآیی هماهنگی بیشتری دارد،
روند رو به رشدی داشته است .در سال  ۱۳۹3روند واگذاری کاهش
چشمگیری داشته است .برای این کاهش میتوان  ۲دلیل را ذکر

فروش سهام یا دارایی واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم
به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت
بهعموممتقاضیان

کرد؛ اول اینکه برخی ش��رکتهایی که در فهرست واگذاری قرار
داشتند از فهرست خط خوردند به این دلیل که دیگر شرایط مناسبی
برای واگذاری نداشتند ،برای مثال عدم احراز شرایط واقعی از جمله
سودآوری باشگاههای ورزشی مانند پرسپولیس و استقالل .دوم اینکه
دولت جدید به دلیل شفاف نبودن واگذاریها در سالهای قبل و
به منظور نظارت بیشتر بر روند آنها ،بنگاهها را با سرعت کمتری
نسبت به قبل واگذار کرده است .نمونه این امر تصویبنامه هیأت
وزیران به ش��ماره / ۱۵۵۸۰۸ت۵۲۳۰۴ه در تاریخ ۱۳۹۴ /۱۱/۲۶
است که طی آن هیات دولت تصویب نامههای واگذاری شمار زیادی
از شرکتها قبل از تاریخ تصویب فوق را لغو کرد.
نکته دیگری که نمودار نش��ان میده��د ،افزایش چند برابری
واگذاریها در س��ال  ۱۳۹۹اس��ت؛ رقمی بالغ بر  ۲۵هزار میلیارد
تومان .دلیل این افزایش را باید در بودجه سال  ۱۳۹۹جستوجو
کرد .بر اساس الیحه بودجه سال  ،۹۹دولت قصد دارد نزدیک به
 ۵۰هزار میلیارد تومان ،یعنی بخش عمده منابع کاهش یافته از
محل درآمدهای نفتی را از محل «فروش اموال منقول و غیرمنقول»
کسب کند .به بیان دیگر تغییر اصلی درآمدهای دولت در الیحه
بودجه سال  ،۹۹در مقایسه با سال  ،۹۸مربوط به اضافه شدن بخش
فروش اموال دولتی به درآمدهای بودجه است.
ب��ه طور کلی دولت در بخش «فروش دارایی س��رمایهای» در
مجموع نزدیک به  ۹۹هزار میلیارد تومان درآمد در الیحه بودجه
 ۹۹در نظر گرفته که حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به
واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است.

انتقال مستقیم سهام یا دارایی
بابت سهام عدالت
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نمودار ( – )۱مجموع درصد واگذاریها طی سالهای اخیر به تفکیک نوع واگذاری

نمودار ( – )۲روند واگذاریها به تفکیک نوع واگذاری

جدول ( - )۲آمار ارزش واگذاری به تفکیک نوع واگذاری(میلیارد ریال)
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بررسی واگذاری بر اساس بازار عرضه سهام

همانطور که عنوان شد واگذاری بنگاهها براساس بازار بورس و فرابورس به دلیل الزام به رعایت
دستورالعملهایی مانند نظام حاکمیت شرکتی ،بیشتر منجر به کارآیی و ایجاد رقابت میشود.
مطابق جدول  ۳و نمودار  ،۳طی سالهای اخیر حدود  ۷۰درصد واگذاریها از این طریق انجام
شده است .رقمی بالغ بر یک میلیون و  ۲۶۸هزار و  ۸۱۹میلیارد ریال معادل  5میلیارد و 500
میلیون دالر از طریق عرضه سهام در بورس و فرابورس واگذاری صورت گرفته است اما حدود ۳۰
درصد از واگذاریها به شیوههای مذاکره و مزایده انجام شده است .رقمی بالغ بر  ۵۱۱هزار و ۵۹۴
میلیارد ریال معادل  2میلیارد و  200میلیون دالر از این طریق واگذار شده است.
نمودار( – )۵روند واگذاریها به تفکیک حجم واگذاری

نمودار()۶
درصد واگذاریها
به تفکیک حجم واگذاری

■■جمعبندی

خصوصیسازی فقط انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و کمرنگ شدن نقش دولت نیست ،بلکه نوع و شیوه واگذاری
و نقش نظارتی و حاکمیتی دولت در طراحی و اجرای کامل سیاست خصوصیسازی مهم است .هدف از خصوصیسازی نباید
کسب درآمد و جبران کسری بودجه باشد بلکه باید شکوفایی اقتصاد و افزایش بهرهوری مد نظر قرار گیرد .شیوههای واگذاری
که نسبت نزدیکتری با اصول حاکمیت شرکتی داشته باشد به فرآیند خصوصیسازی کارآمد و کاملتر منجر شده ،عملکرد
بهتری دارد و از وقوع فساد جلوگیری میکند .واگذاریها از طریق بازار سرمایه یکی از این شیوههاست که به سبب شفافیت و
رقابت بیشتر ،موجب بهبود کارایی و عملکرد خصوصیسازی میشود .اما در عمل در ایران طبق آمار سازمان خصوصیسازی،
طی س��الهای اخیر حدود  30درصد واگذاریها از طریق روشهای مزایده و مذاکره (روشهای واگذاری غیر از بازار س��رمایه)
صورت گرفته است .مشکالت ساختاری شرکتهای دولتی ،مشخص نبودن اهداف كمی و كیفی واگذاری ،نبود نظارت حین و
پس از واگذاری و غفلت از بهبود و توسعه شی وههای واگذاری از جمله مشکالت اصلی فرآیند خصوصیسازی در کشور هستند.

فرابورس

مذاکره

سال

بورس

1380

201

1381

1972

1236

1382

7745

4552

1383

6947

230

مزایده

1384

470

356

1385

33834

250

1386

87969

1387

40337

14016

مطابق نمودار  ،۴خوشبختانه در سالهای اخیر روند واگذاری از طریق بازار بورس رو به افزایش
بوده است ،البته واگذاری صرفا از طریق بازار بورس و فرابورس نتیج ه مطلوب را حاصل نمیکند.
ن سالها بهرغم واگذاری از طریق سازمان فرابورس ،فاقد شفافیت در
شرکتهای زیادی طی ای 
ت روشهای واگذاری
حسابرسیها و اموال بودند .همچنین در سالهای اخیر مزایده همیشه پای ثاب 
بوده است .مزایده نسبت به روش عرضه در بورس و فرابورس از شفافیت کمتری برخوردار است
و امکان بروز فساد در واگذاری در این روش بیشتر است .عالوه بر این ،در مزایدهها بازده واقعی
پیشنهاددهندگان را نشان نمیدهند ،همچنین امکان تبانی بین پیشنهاددهندگان وجود دارد.
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1394

20869

2978

7391

1395

5306

522

43413

1396

1120

نمودار( – )۴درصد واگذاریها به تفکیک بازار عرضه سهام

18283

1397

144

153

1398

2288

29932

1399
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233

217
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