حاکمیت مطلوب و حمایت از
حقوق سرمایه گذاران
دکتر سیدعلی حسینی
دکتر بهاره شفیع زاده
برگرفته از رساله دکتری

رشد و توسعه اقتصادی یک کشور ،مرهون توان تولیدی آن کشور میباشد و یکی
از مهمترین عوامل تولید ،سرمایه است.

تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

از کمهزینهترین
روشهای تأمین
منابع مالی

مستلزم جلب اعتماد
سرمایهگذاران

ایجاد امنیت برای
سرمایهگذاری

حمایت و حفاظت از
حقوق
سرمایهگذاران

حمایت از حقوق سرمایه گذاران؟ چرا؟
افزایش سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی
افزایش کارایی و نقدشوندگی بازار سرمایه
پاسخگویی بیشتر مدیران و افزایش قابلیت اعتماد به بازار سرمایه
سرمایه گذاری بیشتری در اوراق بهادار و کاهش تمرکز مالکیت
ایجاد بستر بهتری برای اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی
جذب سرمایهگذاری خارجی

سه هدف عمده تدوین مقررات خوب بازار اوراق بهادار
از نظر سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار
()IOSCO
اطمینان بخشی نسبت به
منصفانه ،کارا و شفاف بودن
بازارها

حمایت از سرمایهگذار

کاهش ریسک
سیستماتیک

سه هدف عمده تدوین مقررات خوب بازار اوراق بهادار از نظر ()IOSCO

آثار حمایت از حقوق سرمایه گذاران
افزایش سطح اطمینان سرمایهگذاران ،توسعه بازار سرمایه و حضور سهامداران بیشترکه نتیجه آن ورود پساندازهای
خرد به چرخه تولید و اشتغال است
حضور تعداد بیشتری سرمایهگذار به عنوان خریدار و فروشنده ،بر کارایی ،نقدشوندگی و ثبات بازار سرمایه تأثیر دارد

نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار و فعاالن بازار را افزایش میدهد

جذابیت بیشتری برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به بازار اولیه و ثانویه فراهم میآورد
آثار فرهنگی به همراه دارد؛ زیرا نمیتوان هیچ استدالل معقولی ارائه داد که چرا حقوق برخی سرمایهگذاران فقط به دلیل
داشتن سهام کمتر ،در وضعیت نا برابری قرار گیرد

شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد بانک جهانی

شاخص حمایت از

شاخص

توضیحات

شاخص میزان مقررات ناظر بر تضاد منافع

 شاخص میزان افشا شاخص میزان مسئولیت مدیر -شاخص سهولت دادخواست سهامداران

زمان
بکارگیری

از سال 2004

سرمایه گذاران خرد
شاخص میزان حاکمیت سهامداران

 شاخص میزان حقوق سهامداران شاخص میزان مالکیت و کنترل -شاخص میزان شفافیت شرکتی

از سال 2014

وضعیت ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد
شاخص

2015

2016

2017

2018

2019

میزان افشا

7

7

7

7

7

میزان مسئولیت مدیر

4

4

4

4

4

سهولت دادخواست سهامداران

1

1

1

1

1

میزان مقررات ناظر بر تضاد منافع

4

4

4

4

4

میزان حقوق سهامداران

6

6

4

3

3

میزان مالکیت و کنترل

2.5

4

3

3

3

میزان شفافیت شرکتی

4.5

2

2

2

2

میزان حاکمیت سهامداران

4.3

4

3

2.6

2.6

شاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد

4.2

4

3.5

3.3

3.3

رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد

154

150

165

170

173

نقطه قوت ایجاد شده برای کشور ایران در راستای
تقویت حمایت از سرمایه گذاران خرد
الزام به افشای فوری معامالت اشخاص وابسته است که به واسطه تصویب دستورالعمل الزامات افشای اطالعات و
تصویب معامالت اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی در سال  ،1390در گزارش سال  2013میالدی به
بعد لحاظ شده است.

حمایت از حقوق سرمایهگذاران در ایران

چالش های حمایت از حقوق سرمایهگذاران در ایران
چالش های موجود برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران

❖ عدم پاسخخواهی از سوی سرمایهگذاران
•

عدم پاسخخواهی مناسب از سوی عموم سرمایهگذاران

•

استفاده محدود سرمایهگذاران از ظرفیتهای موجود در قانون

•

تعداد اندک سرمایهگذاران پاسخ خواه

❖ عدم شناخت از تاثیرگذاری پاسخخواهی
•

شناخت اندک از تاثیر پاسخ خواهی توسط سرمایهگذاران

•

آگاهی محدود سرمایهگذاران از حقوق خود

چالش های موجود برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران

❖ لزوم شفافیت بیشتر قوانین و قدرت اجرایی آن
•

قوانین نه چندان جامع ،شفاف و گویا

•

لزوم وجود نظام اجرایی و نظارتی قوی برای اجرایی کردن قوانین

•

به موقع نبودن نظام اجرایی

❖ نظارت مستقل و مداوم نهادهای قانونگذار و ضمانت اجرای قوانین
•

قدرت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه

•

میزان ضمانت اجرایی قوانین و مقررات

راهبردهای مؤثر بر نقش حاکمیتی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران

❖ تقویت قوانین و سازوکارهای مبارزه با جرایم
•

تدوین قوانین و مقررات کارا و شفاف

•

دسترسی به یک نظام حل اختالف عادالنه ،سریع و تخصصی

•

وجود سازوکار مبارزه با جرایم و مجازاتها

❖ بازنگری و اصالح قوانین و مقررات
•

بازنگری و در صورت لزوم قانونزدایی دستورالعملها ،قوانین و مقررات

•

اصالح قانون تجارت

راهبردهای مؤثر بر نقش حاکمیتی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران
❖تقویت استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات
❖ارتقای سطح دانش مالی کارشناسان و قضات
•

تدوین مقررات رتبهبندی کارشناسان رسمی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

•

آموزش تخصصی قضات در حوزه مسائل بازار سرمایه

•

آموزش درحوزههای حسابداری ،حسابرسی ،قوانین و مقررات و ابزارهای بازار سرمایه

راهبردهای مؤثر بر نقش حاکمیتی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران
❖اقدامات قضایی با متخلفان
•

برخورد قضایی متناسب با متخلفان بازار سرمایه و تبعات آن

•

استقالل سیستم قضایی

❖فرهنگسازی قوانین
•

فرهنگسازی از جنبه قابل فهم بودن قوانین و مقررات برای سرمایهگذاران

•

فرهنگسازی توسط بورس از جنبه آموزش ناشران نسبت به مسئولیت ها و وظایفی که بر عهده دارند

راهبردهای مؤثر بر نقش حاکمیتی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران
❖نظارت و بررسی معامالت
•

به روز بودن ابزارهای نظارتی بر بازار سرمایه

•

نظارت بر نحوه انجام معامالت

•

بررسی معامالت دارندگان اطالعات نهانی

راهبردهای مؤثر بر نقش حاکمیتی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران
❖اقدامات انضباطی با متخلفان
•

تدوین قوانین و مقررات بازدارنده قوی در خصوص تخلف مدیران در گزارشگری و افشا

•

تدوین قوانین و مقررات بازدارنده قوی در خصوص تخلف حسابرسان در گزارشهای حسابرسی

•

ایجاد شعب خاص برای رسیدگی به پرونده های بورسی

•

تقویت بدنه هیأت داوری از جنبه حضور متخصصان حوزه حسابداری ،مدیریت مالی و حقوق مالی

•

اطالعرسانی برخوردهای انضباطی در مورد ناشران و حسابرسان

راهبردهای مؤثر بر نقش حاکمیتی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران
❖تشویق به افزایش نقدشوندگی در بازار
•

ایجاد سامانه معامالت به روز و ریز ساختارهای روان کننده بازار

•

تشویق و سوق دادن افراد به سرمایهگذاری غیر مستقیم از طریق صندوقهای سرمایهگذاری

❖تعامل اثربخش بین نهادها و سازمانهای ذیربط
مرکزی ،بیمه مرکزی ،جامعه حسابداران رسمی)

(سازمان بورس و اوراق بهادار ،بانک

راهبردهای مؤثر بر نقش حاکمیتی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران
❖تقویت قوانین و مقررات مرتبط با راهبری شرکتی
•

تفکیک مدیرعامل از رییس و اعضای هیأت مدیره

•

نسبت بیشتر مدیران غیرموظف به مدیران موظف

•

حضور نماینده سهامداران خرد در ترکیب هیأت مدیره

•

ایجاد کمیتههای تخصصی و فعال هیأت مدیره از جمله کمیته حسابرسی ،کمیته ریسک و ...

•

افشای کافی در مورد معامالت با اشخاص وابسته

•

حساسیت نسبت به نحوه رایگیری در خصوص معامالت با اشخاص وابسته در مجامع

پیامدهای ناشی از بکارگیری راهبردها
توسعه بینالمللی
• ارتقای رتبه ایران در رتبهبندی

بانک جهانی از منظر حمایت از
حقوق سرمایه گذاران
• حضور بیشتر سرمایهگذار خارجی
در بازار سرمایه
• ارتباطات بین المللی بیشتر نزد

بورسهای جهانی

رشد بازار سرمایه

رشد اقتصادی
• توسعه اقتصادی ،پیشرفت صنعتی

• افزایش نقدشوندگی

• ایجاد بازار فعال و رقابت در اقتصاد

• کاهش امکان دستکاری قیمت

• افزایش

عدالت

اقتصادی

و

تخصیص بهینه منابع

• پیشگیری از فساد و سوءاستفادههای
مالی

• حداقل شدن زمان توقف نمادها
• حداقل شدن عدم تقارن اطالعاتی
در بازار
• عدم انتقال ثروت بین سرمایهگذاران

