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الف

خالصه مدیریتی

دارند. اقتصاد در هم و اجتماعی رفاه حوزه در هم مهمی تاثیرات بازنشستگی نظامهای
مطالعاتگوناگونیرابطهمستقیمبینحکمرانینظامهایبازنشستگیوعملکردآنهاراتایید
کردهاند.دراینگزارشتالششدهباتوجهبهتجربیاتکشورها،اصولحکمرانیشرکتی
ومسائلخاصنظامهایبازنشستگی،قواعدیرابرایحکمرانیایننظامهااستخراجکرد.

نتایجاینمطالعهنشانمیدهد:
نظامهای● خصوصی، بازنشستگی صندوقهای یا سهامی شرکتهای برخالف

بازنشستگیعمومی،مالکیاسهامدارندارندوچالشهایحاکمیتیدرایننظامها
بیشازآنکهازمسئلهجداییمالکیتازمدیریتسرچشمهبگیرد،برگرفتهازمسئله

ذینفع-مدیریتاست.
از:مشارکتکنندگان● عبارتاند بازنشستگیعمومی نظامهای در اصلی ذینفعان

نظام)حقبیمهدهندگانبهنظام،بازنشستگان،بازماندگانووابستگانآنها(،دولت
ومالیاتدهندگان.

●DBمالیاتدهندگان،ذینفعانقهرینظامهایبازنشستگیهستند.درطرحهای
بهدلیلآنکهکسریازمحلمنابعحامیمالی)دولتودرنهایتمالیاتدهندگان(

جبرانمیشودمالیاتدهندگانبهعنوانذینفعطرحبهشمارمیروند.
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تعریف● قالبنظامحکمرانیشرکتی بازنشستگیبخواهددر درصورتیکهنظام
شدهوبرایآنمالکتعیینشودمیتوانازمفهوممطالبهگرباقیماندهاستفادهکرد.
منظورازمطالبهگرباقیماندهافرادوگروههاییهستندکهپسازآنکهتمامعوامل
را ماندهاست باقی انچه ازنظامکسبکردند، را )یاخدمت(دریافتیخود تولید
دریافتمیکنندودرنتیجهریسکباقیماندهرامیپذیرند.درنظامهایبازنشستگی
باقیمانده نیزمطالبهگر مالیاتدهندگان بیمهدهندگان، کنارحق در ،DB عمومی

هستند.مطالبهگرباقیماندهرامیتوانمالکنظامبازنشستگیدانست.

حکمرانینظامهایبازنشستگیبسیاروابستهبهسازوکارهایکنترلدرونیاستوازاین
منظرمیتوانازسازوکارهایحکمرانیشرکتیبهرهبرد.

مرورتجربههایموفقدرحوزهحکمرانیصندوقهانشانمیدهدهیچساختار،ترکیب
قواعد اما ندارد وجود بازنشستگی نظامهای نهادحکمرانی برای یکسانی انتخاب شیوه و
مشخصیرابرایبهبودحکمرانیدرتماماینساختارهامیتوانپیشنهاددادکهعبارتنداز:

ترکیببهینههیئتمدیره:ترکیبهیئتمدیرهبایدبهگونهایباشدکهتعادلالزم●
رابیندوشاخصهمهماستقاللوتخصصحفظکند.تعیینترکیبیازهیئتمدیره
شاملنمایندگانذینفعان،دولتومتخصصانیاتعییناعضاازطریقکمیتههای

تخصصی)شیوهکانادا(راهحلیبرایاینمسئلهاست.
پاسخگویی:دردستورالعملهایمربوطبهوضایفهیئتمدیرهبایدبهطوردقیق●

مشخصشوداعضابایدبهچهکسانیپاسخگوباشند.پاسخگوییبهعموممردمو
مجلسمیتواندبهعنوانراهکاریبرایدخیلکردنمالیاتدهندگانوعموممردم

درحکمرانینظامهایبازنشستگیبهکاررود.
معیارهایسنجشعملکرد:شرطالزمومکملبرایپاسخگویی،وجودمعیارهای●

مشخصبرایعملکرداست.شاخصهاییمانندسطحاندوختهگذاری،نرخبازدهی
بازدهیسرمایهگذاریهدف از بهمجموعهای دستیابی ازسرمایهگذاری، حاصل
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وکاهشهزینههایاداریمیتواندبهعنوانمعیارسنجشعملکردتعیینشود.
»تهیهبیانیههدف«درابتدایهرسالومقایسهعملکردبااهدافبیانیهو»مقایسه
عملکردباعملکردصندوقهایمشابه«دوراهحلدیگردیگربرایتعیینمعیار

سنجشعملکرداست.
تفکیکمسئولیتونقشهیئتمدیره:بایدبهطوردقیقمشخصشودهیئتمدیرهو●

مدیریتهرکدامدرچهحوزههاییاختیارتصمیمگیریدارند.تصمیماتسرمایهگذاری،
تعیینفروضاکچوئری،انتخابمدیران،تعیینروشهایسرمایهگذاری،تعیینشیوه
تخصیصدارایی،تعیینپرتفویوتعیینمرجعمدیریتوجوه)اینکهآیابرایمدیریت
وجوهازمرجعبرونسازمانیکمکگرفتهشودیادرچارچوبصندوقانجامشود(
ازجملهوظایفیهستندکهبنابرساختارصندوقمیتواندبرعهدههیئتمدیرهیا

کمیتههایتخصصیزیرمجموعههیئتمدیرهقرارگیرد.
استانداردهایرفتاری:اعضایهیئتمدیرهملزمبهرعایتاصلامانتداریهستند.●

تعیینکدهایرفتاری)امریکا(یاایجادمرامنامههایاخالقی)کانادا(ازجملهراههایی
استکهمیتوانبرمبنایآنعملکردهیئتمدیرهراقضاوتکرد.

ذینفعان● و خود کنترلی وظایف انجام برای هیئتمدیره شفافیت: و اطالعات
برایبررسیعملکردهیئتمدیرههردونیازبهاطالعاتدارند.ارائهگزارشهای
زبان به ساالنه گزارشهای ارائه و خارجی مستقل حسابرس وجود حسابرسی،
سادهازابزارهایمهمشفافیتوانتقالاطالعاتاست.صندوقهایکانادا،نروژو

کالیفرنیادراینحوزهالگوهایمناسبیهستند.





1 

1- مقدمه 

نظامهایبازنشستگییکیازارکانمهمنظامرفاهاجتماعیدرکشورهابهشمارمیآیند
تأمین و درآمد توزیع حوزه در را خود وظایف از بخشی نظامها این طریق از دولتها و
اجتماعیاجراییمیکنند.عالوهبراین،نظامهایبازنشستگیدرعرصهاقتصادینیزبسیار
تأثیرگذارند.نرخحقبیمهایننظامها)یانرخمالیاتدرنظامهایغیرمشارکتی(میتواند
اختیار در دلیل به نهادها این باشد،همچنین اثرگذار خانوارها وسرمایهگذاری برمصرف
داشتنمنابعمالیقابلتوجه،دربازارهایسرمایهنیزنقشآفرینهستند.اهمیتنظامهای
بازنشستگیهمدرعرصهاقتصادیوهمدرحوزهرفاهاجتماعیباعثشدهشیوهحکمرانی
برایننهادهابسیارموردتوجهقرارگیرد.مطالعاتگوناگونیرابطهمستقیمبینحکمرانی
نظامهایبازنشستگیوعملکردآنهاراتاییدکردهاند.برایمثالامباتچر)2007(براساس
نتایجیکنظرسنجیکهدردونوبتدرسالهای1997و2005رویصندوقهاینمونه
درکشورهایاسترالیا،نیوزلند،کانادا،اروپاوآمریکاانجامشدهاستنشانمیدهدبینکیفیت
حکمرانیدرصندوقهاباارزشافزودهخالصآنهاارتباطمثبتومعنیداریوجودداردبه
طوریکهدرصندوقهاییکهمدیرانآنهابیشترینامتیازراداشتندنسبتبهصندوقهای

کهکمترینامتیازراکسبکردهبودند،1تا2درصدبازدهاضافهوجودداشتهاست.
باپذیرشرابطهمثبتبینحکمرانیوعملکردصندوقها،پرسشیکهایجادمیشود
ایناستکهحکمرانیبرصندوقهایبازنشستگیبایددرچهچارچوبیتعریفشودوچه
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ببخشد. بهبود را بازنشستگی نظام/صندوقهای کارکرد بتواند تا باشد داشته ویژگیهایی
بدیهیاستپاسخبهاینپرسشدرچارچوبیکگزارشممکننیستونیازبهمطالعات
گستردهدارد.بااینوجوددراینگزارشتالششدهبااتکابهآموزههایحکمرانیشرکتی
صندوقهای در حکمرانی سطح ارتقای برای اصلی قواعد برخی کشورها، تجربیات و
بازنشستگیارائهشود.درهمینراستاپسازمقدمهدربخشدومگزارشتعاریفمختلف
قرارگرفته بررسی بازنشستگیمورد ومسئلهحکمرانیدرصندوقهای ارائه ازحکمرانی
است.دراینبخشتالششدهبهاینپرسشپاسخدادهشودکهمسئلهاصلیحکمرانیدر
صندوقهایبازنشستگیعمومیچیستوآیانوعنظامبازنشستگیمیتواندبرحکمرانیدر

اینصندوقهااثرگذارباشدیاخیر.
بخشسومگزارشبهبررسیمسئلهحاکمیتشرکتیاختصاصدارد.درسالهایاخیر
بسیار تأکید بازنشستگیموردبحثو پیادهسازیاصولحاکمیتشرکتیدرصندوقهای
در فعال و انتفاعی مباحثحکمرانیشرکتیعمومادرموسسات اگرچه است. قرارگرفته
حکمرانی برای مفیدی آموزههای میتواند آن قواعد برخی اما میشود مطرح سهام بازار
درصندوقهایبازنشستگیداشتهباشد.باتوجهبهاینموضوعدراینبخشمفاهیماولیه
حاکمیتشرکتیومکانیسمهایکنترلیکهدراینچارچوبپیشنهادمیشودارائهشدهاست.
بخشچهارمبهبررسیمسائلخاصحکمرانیدرصندوقهایبازنشستگیاختصاص
دارد.اینبخش،مکملدوبخشقبلاستوکمکمیکندتااصولمطرحشدهدرحکمرانی

شرکتیمتناسببانیازهاومسائلحکمرانینظامبازنشستگیبهکارگرفتهشود.
دربخشپنجمباتأکیدبرکنترلهایدرونی)ازسازوکارهایکنترلدرحکمرانیشرکتی(
قواعدیکهمیتواندحکمرانیدرصندوقهایبازنشستگیرابهبوددهدبررسیشدهاست.
درنهایتبخشاخربهجمعبندیونتیجهگیریازیافتههایاینگزارشاشارهدارد.پیش
ازورودبهبحتالزماستبهایننکتهتأکیدشودکهبراساستمامیمنابعمطالعهشده،هیچ
الگوییکسانیرابرایمدیرتصندوقهایبازنشستگینمیتوانطراحیواعمالکردو
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یافتههایفوقتنهاراهنماییهاییبرایطراحیساختارحکمرانیبهینهدرصندوق/نظامهای
ایمپاویدو و مقالههس اساس بر گزارش این است ذکر شایان میدهد. ارائه بازنشستگی

)2003(تهیهشدهوباتوجهبهیافتههایجدیددرحوزهحکمرانی،تکمیلشدهاست.

2- سپهر حکمرانی در نظام های بازنشستگی عمومی
2-1- تعریف حکمرانی 

روشی و راه را بانکجهانیحکمرانی است. ارائهشده واژهحکمرانی از متعددی تعاریف
اعمال اجتماعییککشور و اقتصادی منابع برمدیریت آن اساس بر تعریفمیکندکه

قدرتمیشود)بانکجهانی،1994(.
و اقتصادی سیاسی، اقتدار اعمال را حکمرانی اقتصادی، توسعه و همکاری سازمان
اداریالزمبرایمدیریتاموریککشورتعریفکردهاست.براساساینتعریفحکمرانی

فرایندیاستکهبرمبنایآنتصمیمگیریشدهواجرامیشود)یااجرانمیشود(.
براساستعریفسازمانمللمتحد،حکمرانیاعمالقدرتاقتصادی،سیاسیواجرایی
شامل حکمرانی نهاد، این تعریف اساس بر است. سطوح تمام در کشور امور اداره برای
سازوکار،روندهاونهادهاییاستکهازطریقآنهاشهروندانوگروههامنافعخودرابیان
میکنند،حقوققانونیخودرااعمالمیکنندباتعهداتخودمواجهمیشوندواختالفاتخود

راحلوفصلمیکنند)سازمانمللمتحد،1997(.
ازدیدگاهموسسهحکمرانیاتاوا،حکمرانیترکیبیازسنتها،)قواعد،وآدابورسوم(،
نهادهاوفرآیندهاییاستکهنحوهاعمالقدرت،حقمشارکتواعتراضشهروندانواتخاذ

تصمیماتدرمباحثعمومیراتعیینمیکند)دباغونفری،1388(.
همانطورکهمشاهدهمیشودتعریفواحدیازحکمرانیوجودندارد،درتعریفبانک
جهانیوOECD،حکمرانیتنهابهروشاعمالقدرتاشارهدارد،امادرتعریفسازمان
مللوموسسهحکمرانیاتاوا،نحوهتعاملشهروندانوحاکمیتنیزدرچارچوبحکمرانی
تعریفشدهاست.بااینوجودوصرفنظرازتفاوتهاییکهبیناینتعاریفدیدهمیشود
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نقطهمشترکبینآنهامحدودکردنحکمرانیبهرابطهبیندولتوملتاست.درنتیجه
تسریاینتعاریفبهحکمرانیدرسطحخردترمانندنظامهایبازنشستگیعمومیبااما
ازحکمرانی منعطفتری تعریف جهانیحکمرانی کمیسیون مقابل در است. همراه اگر و
ارائهمیدهدکههمهسطوحرادربرمیگیرد.براساستعریفاینکمیسیون،»حکمرانی
امور وخصوصی، عمومی نهادها، و افراد که است متعدد روشهای و راه از مجموعهای
معمولخودرامدیریتمیکنند.]برایناساس[،حکمرانییکروندمداوماستکهازطریق
همکارانه فعالیت برای و شود داده تطبیق میتواند منافع بین ناهمگونی یا تعارضات آن
میتوانداقدامصورتگیرد«.اینتعریفمفهومدیگریرانیزذیلتعریفحکمرانیمطرح
میکندوآنتعارضاتوناهمگونیهایممکنبینافرادوگروههادرفرآیندحکمرانیاست.
کارمیشلوپالسیوسازمتخصصانحوزهسیاستگذاریعمومیتعریفیمنعطفتری
ازحکمرانیارائهدادهاند،ایندوپژوهشگرحکمرانیرافرآیندهاونظامهاییتوصیفکردهاند
کهیکشرکتیادولتبهکارمیگیردتاامورخودراباهدفحداکثرساختنرفاهوحل
تضادهایمنافعمیانذینفعانخودمدیریتکند)کارمیشلوپالسیوس،2004(.دراین

تعریفنیزمسئلهحلتضادمنافعیکیازشاخصههایحکمرانیتعریفشدهاست.
انجمنبینالمللیتأمیناجتماعینیزمفهومحکمرانیدرمحیطسازمانتأمیناجتماعی
اهداف تحقق در اختیاراتخود کارگیری به و قدرت از برداریمسئوالن بهره را»روش
سازمانیازقبیلطراحی،اجراونوآوریدرسیاستها،ضوابط،نظامهاوفرایندهایسازمان

وهمچنیننحوۀمشارکتوهمکاریذینفعان«تعریفمیکند)ایسا،1397(.
براساستعاریفاخیرکهحکمرانیرادردایرهگستردهتریمطرحمیکنند،مشخص
کردنچارچوبحکمرانیدرهرنظام،درگامنخستنیازمندپاسخبهدوپرسشاصلیاست:

1 نهادموردنظرچهاهدافیداردوچهاموریرامدیریتمیکند؟.
2 اینامورمنافعچهافرادیراوچگونهتحتتأثیرقرارمیدهد؟.

پاسخبهاینپرسشهاگامابتداییدرتعیینچارچوبحکمرانیایاستکهبتواند»امور
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راادارهکند«،»اهدافسازماانیرامحققسازد«و»تضادهایمنافعرامدیریتکند«.

2-2- ویژگی های نظام های بازنشستگی عمومی
2-2-1- نظام های بازنشستگی چه اموری را مدیریت می کند

نظامهایبازنشستگیبرنامههایمالیبلندمدتیهستندکهازطریقآنهامنابعمالیدردوران
اشتغال)یاازطریقمالیات(جمعآوریمیشودتادردورانبازنشستگی)یاسالمندی(افراد
موردحمایتقرارگیرند.اگرچهاینانتقالمنابعوظیفهاصلینظامهایبازنشستگیاستاما
بنابهساختارایننظامها،نحوهاجرایاینوظیفهمتفاوتاست.درنظامهایبازنشستگی
بازنشستگی افرادجامعهازطریقپرداختمالیاتدرتأمینمالینظام غیرمشارکتیتمام
مشارکتدارندودرطرفمقابلتمامسالمندانبهشرطمدتمشخصاقامتدرکشوراز
مزایایبازنشستگیبهرهمندمیشوند.درایننظامهاوظایفنظامبازنشستگیدرهمتنیدهبا

وظایفدولتاستوحتیمنابعمالیآنهادریکقالبتعریفمیشود.
درطرفمقابلنظامهایمبتنیبرحقبیمهوجوددارند.دراینساختارنظامبازنشستگی
حقبیمهراازاعضاینظامدریافتمیکندویاتمامیآنرابهمزایابگیرانمشمولپرداخت
میکند)نظامPAYGخالص(یابخشیازآنراسرمایهگذاریمیکند)اندوختهگذاریجزئی(
یاتمامیآنراسرمایهگذاریکردهوازمحلاصلوسودسرمایهگذاریهرفرد،مستمری

فردرادرزمانبازنشستگیتأمینمیکند)نظاماندوختهگذاریکامل(.
اگرچهدستهبندیفوق،بافروضسادهسازیشدهازکارکردنظامهایبازنشستگیارائه
شدهاستودرعملنظامبازنشستگیدربرخیکشورهاتلفیقیازدستهبندیفوقاستاما
اینطبقهبندیمشخصمیکندنظامهایبازنشستگیباتوجهبهساختارتعریفشدهبرای
آنهاوظایفمتفاوتیرابرعهدهدارندودرنتیجهامورمتفاوتیراادارهمیکنند.درحالیکهدر
نظامهایغیرمشارکتیونظامهایPAYGخالص،سرمایهگذاریجزووظایفنظامنیست،
درنظاماندوختهگذاریکاملوجزئیسرمایهگذاریازفعالیتهایاصلیصندوقهاستو
درکناروظیفهانتقالمنابعومحاسباتبیمهایقرارمیگیرد.همچنینشیوهتشخیصافراد
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تحتپوشش،دریافتوتجمیعمنابعواحرازشرایطمزایابگیریبهعنوانبخشیازوظایف
ازنوعنظام،محاسباتمالی نظامبراساسنوعنظاممتفاوتاست.درنهایت،صرفنظر
برایتعادلبخشیبهمنابعومصارفیکیازارکانکلیدیحکمرانیصندوقهاست.انجمن
بینالمللیتأمیناجتماعیبرهمیناساسچارچوبحکمرانیدرنظامهایبازنشستگیرا
پایداریمالی؛سرمایهگذاریصحیح؛حقبیمهها،پوششاعضاوخدماتو درچهارحوزه
مزایایاعضا؛ومدیریتمنابعبهویژهمنابعانسانیوزیرساختفناوریاطالعاتوارتباطات

تعریفمیکند.

2-2-2- این امور منافع چه افرادی را تحت تأثیر قرار می دهد؟

گامبعدیدرتعیینچارچوبحکمرانیدریکنظامیاسازمان،تشخیصافراد،گروههاو
نهادهاییاستکهعملکردصندوقمیتواندبرمنافعآنهااثربگذارد،ازاینافراد،گروههاو
نهادهادراصطالحبهعنوانذینفعان1نامبردهمیشود.ذینفعانکسانیهستندکهمیتوانند
بگذارند. تأثیر آن روی یا بگیرند قرار سازمان وسیاستهای اهداف اقدامات، تأثیر تحت
مدیران،کارمندان،دولت،صاحبان)سهامداران(،اتحادیههاوجامعهایکهنظامازمنابعآن
استفادهمیکندنمونههاییازذینفعاندرمفهومعامبهشمارمیروند.اگرچهتمامگروههای
نامبردهشدهمیتوانندبهعنوانذینفعیکنظامبازنشستگینیزتعریفشونداماعموماسه
گروهبهعنوانذینفعاصلیدرایننظامهاشناختهمیشوند:مشارکتکنندگاننظام،دولت
ومالیاتدهندگان.منظورازمشارکتکنندگانگروههاییهستندکهنظامبرایارائهخدمت
بازماندگانووابستگان بازنشستگان، بیمهدهندگانبهنظام، ایجادشدهاست؛حق آنها به
آنهامشارکتکنندگاننظامبازنشستگیبهشمارمیروند.دامنهمشارکتکنندگانباتوجهبه
نوعطرحبازنشستگیمتفاوتاست؛درطرحهایبازنشستگیملیدامنهمشارکتکنندگان
گستردهترودربرنامههایبازنشستگیشغلی،ایندامنهمحدودتراست)ایمپاویدو،2008(.

ملی، بازنشستگی طرحهای در است. دولت بازنشستگی، برنامههای در دیگر ذینفع

1. stakeholders
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دولتبهدلیلپرداختهزینههایاجراییتحتتأثیرقرارمیگیرد.همچنینعملکردنظام
بازنشستگیبراثربخشیسیاستهایکالندرحوزهبازنشستگیوسالمندیاثرگذاراست
نظام که درصورتی )همان(. میشود شناخته ذینفع عنوان به نیز منظر این از دولت و
بازنشستگینتواندوظایفحمایتیخودرادرقبالمزایابگیرانخوداعمالکند،دولتباید
بخشیازاینوظایفراتقبلکندواینموضوعدولتراازعملکردنظامبازنشستگیمتأثر
بازارکاروتعیینقواعدوقوانینکارو میکند.درمقابلدولتنیزازطریقاثرگذاریبر
دستمزدبرطرحهایبازنشستگیاثرگذاراست.درطرحهایبازنشستگیمربوطبهکارمندان،
نقشدیگرینیزبرایدولتبهعنوانکارفرمامطرحمیشودودولتمنافعدرگیربیشتریبا
طرحبازنشستگیدارد.برایمثالدرصورتیکهنظامبازنشستگیکارمنداندولت،سالمت
مالیداشتهباشددولتمیتواندنیرویکارجدیداستخدامکندونیرویکارموجودرانیز
حفظکند.همچنیندولتمیتواندازمنابعانباشتهدرنظامبازنشستگیبرایسرمایهگذاری

درحوزههاییکهدرنظردارداستفادهکند)هسوایمپاویدو،2003(.
نظامهای در هستند. بازنشستگی نظامهای قهری ذینفعان مالیاتدهندگان، درنهایت
مالیاتدهندگان بودن ذینفع میشود، تأمین مالیات ازطریق نظام منابع که غیرمشارکتی
به مالیاتدهندگان نیز بیمه پرداختحق بر اماحتیدرنظاممشارکتیمبتنی آشکاراست
عنوانذینفعمطرحهستند.درطرحهایDBکهپرداختسطحمشخصیازمزایاتضمین
مالی منابعحامی ازمحل اینکسری باکسریمواجهگردد، نظام میشوددرصورتیکه
)دولتودرنهایتمالیاتدهندگان(جبرانمیشودکهباعثتأثیرپذیریمالیاتدهندگانازنظام
بازنشستگیخواهدشد.درطرحهایبازنشستگیDCنیزدرصورتیکهسطحمشخصیاز
مزایاتوسطدولتتضمینشود،مالیاتدهندگانبهعنوانذینفعطرحبازنشستگیمحسوب

خواهندشد)همان(.
همانطورکهپیشازایناشارهشد،یکیازمسائلیکهبایدذیلحکمرانیحلوفصل
شود،تضادمنافعبینذینفعاننظاماستچراکهممکناستهریکازذینفعانمنافع
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متفاوتوبعضامتضادیدرسازمانموردنظرداشتهباشند.نظامبازنشستگینیزازاینقاعده
مستثنینیست،برایمثالدرنظامهایDBمنفعتمزایابگیراندرافزایشمزایایتعلق
یافتهاست،حالآنکهافزایشمزایاممکناستبهافزایشحقبیمهاعضایفعالنظاممنجر
شودیادرنهایتباایجادکسریدرنظامبازنشستگیبارمالیآنازطریقمالیاتجبرانشود
کهدرهردوحالتمنفعتبرخیدیگرازذینفعان)حقبیمهپردازانومالیاتدهندگان(را

بهخطرمیاندازد.
بازنشستگی نظام در انباشتهشده سرمایههای از دولتها است ممکن دیگر طرف از
برایسرمایهگذاریدرحوزههایموردعالقهخوداستفادهکنندودرنتیجۀایناقدامبازدهی
سرمایهگذارینظامهایبازنشستگیکاهشیابد،اینروندمیتواندباایجادمشکالتمالی

براینظاممنافعمشترکانومالیاتدهندگان)درنظامهایDB(راتحتتأثیرقراردهد.
بازنشستگی نظامهای در حکمرانی سازوکار میدهد نشان مشابه موارد و مسائل این
بایدبهگونهایباشدکهگروههایذینفعبتوانندبهتناسباثرپذیریازعملکردنظام،برآن
نظارتداشتهباشندویاحتیدربرخیتصمیمگیریهامشارکتکنند.همچنیناینسازوکار
بایدشرایطیایجادکندکهنظامبازنشستگیدرمسیراهدافتعیینشدهبرایآنحرکت
کند.حکمرانیشرکتیازجملهراهکارهاییاستکهبرایحلاینمسئلهارائهشدهاست.
اگرچهحیطهحکمرانیشرکتیعمومادرسازمانهایخصوصیوانتفاعیفعالدربورس
استاماآموزههایآنمیتواندراهکارهاییبرایحکمرانیدرنظامبازنشستگیعمومینیز
ارائهدهد.بخشسومگزارشاشارهایکوتاهبهموضوعحکمرانیشرکتیوسازوکارهای

کنترلیذیلاینادبیاتدارد.
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3- حکمرانی شرکتی و راهکارهایی برای کنترل  

حکمرانیشرکتیمجموعهاصولوقواعدیاستکهبرایبهبودحکمرانیوکنترلرفتار
باردر ارائهمیشود.اصطالححکمرانیشرکتینخستین مدیراندرمدیریتیکسازمان
دهه1970وبهدنبالرسواییواترگیتمورداستفادهقرارگرفت)ماتهودراماسو،2015(و
بعدهادردهه1980و1990بهدنبالورشکستگیچندشرکتانگلیسیبزرگوفعالدر
بورسگسترشپیداکرد.درنتیجهاینشکستهاوتقلبهایگستردهدولتهاونهادهای
سیاستگذارمجموعهقوانینومقرراتیراتهیهوتصویبکردندکهازطریقآنشرکتها
راوادارکنندسیاستهایاخالقیوشفافرادرمدیریتشرکتهادرپیشبگیرندتامنافع
سهامدارانتهدیدنشود.اینقوانینومقرراتپایهایجاداصولحکمرانیشرکتیدرسالهای
بعدبود.درحالحاضرچارچوبحکمرانیشرکتیدربسیاریازکشورهاپذیرفتهشدهاست
ساختار با متناسب مختلف کشورهای در قانونگذار نهادهای و بینالمللی سازمانهای و
اطالعات )طبق کردهاند معرفی شرکتی حکمرانی برای را اصولی قانونی چارچوبهای و
سایتwww.ecgi.org،درسال2019درسطحجهانی582کدحکمرانیشرکتیبرای

کشورهایمختلفوبرایحوزههایمختلفوجوددارد(.
مورد در عام بهصورت حکمرانی مفهوم همانند میدهد نشان موجود ادبیات بررسی
حکمرانیشرکتینیزتعریفموردتوافقیوجودنداردوتفاوتهایچشمگیریدرتعاریف
مسئله که است خاصی علمی زمینه از ناشی بیشتر تفاوت این میشود. دیده شده ارائه
حاکمیتشرکتیراموردبررسیقرارمیدهد.برایمثالازجنبهاقتصادیومالیحکمرانی
آنچه میشود گفته نمایندگی نظریه در دارد. نمایندگی تئوری به نزدیکی ارتباط شرکتی
موجبفساددرشرکتهامیشودتفاوتبینمالکانومدیراناست.برایناساسهرگاه
تفکیکیبینمالکان)کارفرمایان(ومدیران)کارگزاران(یکفعالیتاقتصادیوجودداشته
باشد،احتمالنادیدهگرفتنخواستههاوامیالمالکانوجوددارد)حساسیگانه،1384(.به
عبارتدیگراگرچهسهامدارانشرکتها)کارفرمایان(مدیران)کارگزاران(راانتخابمیکنند
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تاامورمربوطبهشرکترابهنفعمالکانمدیریتکننداماکارگزارانمیتوانندبهنفعکارفرما
با مدیران منافع زمانیکه و داد( نشان تاریخی واقعیتهای که )همانطور نکنند فعالیت
منافع کردن حداکثر درجهت که دارند را انگیزه این مدیران نیست، همجهت سهامداران
خودونهمالکانعملکنند.برایمثالدرحالیکههدفسهامدارانافزایشثروتبنگاه
اقتصادیوافزایشارزشسهاماستامامدیرانممکناستترجیحدهندمنافعخود)کسب
پاداشبیشتر(رادنبالکنندودرنتیجهبرطرحهاییمتمرکزشوندکهمنافعکوتاهمدتدارند
ومنافعبلندمدتمالکانبهخطربیافتد.ازاینمنظرسهامدارانبایدبهدنبالراههاییباشند

کهبتوانندعملکردمدیرانراکنترلکنند.
به اجتماعی نگاه از ناشی داردکه تئوریذینفعانوجود نمایندگی، تئوری مقابل در
مسئلهحکمرانیشرکتیاست.دراینتئوریاستداللمیشودکهشرکتهادرجوامعامروز
بسیاربزرگشدهاندوتأثیرآنهابرجامعهبسیاربزرگاستدرنتیجهدرمدیریتشرکتباید
عالوهبرسهامدارانبهبخشهایبزرگتریازجامعهنیزتوجهشود.براساساینتئوری،
اگرچهسهامدارانبهدلیلمالکیتخودبربنگاهحقاعمالکنترلبرمدیریتبنگاهرادارند
سازمان در حقوقی دارای میگیرند بنگاه فعالیت از که تأثیری دلیل به نیز ذینفعان اما
هستند.همانطورکهدربخشقبلاشارهشدمنظورازذینفعانگروههایمختلفافراداعم
ازکارکنان،فروشندگان،مشتریان،بستانکارانشرکتهایدیگروحتیعموممردماست.
دربرخینظریات،محیطزیستونسلهایآیندهنیزبهعنوانذینفعسازمانهاشناخته

میشوند)همان(.
اگرچهازلحاظنظری،تفاوتهایجدیبینایندوتئوریوجودداردوبعضامیتوانند
بایکدیگردرتضادباشند)برایمثالزمانیکهمنافعسهامدارانبامنافعذینفعاندرتقابل
است(امامیتوانشباهتهایمهمینیزدرهردوتئوریپیداکرد،مهمتریننقطهاشتراک
درایندوتئوری،کنترلرفتارمدیراناست.خواهحاکمیتشرکتیرارابطهبینکارفرما-
ارتباطبینذینغع-کارگزارتعریفکنیم،هردومستلزمیک را بدانیموخواهآن کارگزار
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قراردادصریحیاضمنیهستندکههدفآنایجادسازگاریبینمنافعمختلفاست)هیل
وجونز،1992(.ازاینرودرچارچوبحکمرانیشرکتیمکانیسمهایکنترلیمختلفیبرای
بررسیعملکردیارفتارمدیرانمعرفیشدهوراهکارهاییبرایتقویتآنارائهمیشود.

3-1- مکانیسم های کنترل در حکمرانی شرکتی 

درالگویحکمرانیشرکتیدوشیوهکلیبرایکنترلسازمانپیشنهادمیشود:کنترلهای
درونیوکنترلهایبیرونی.برخیازاینشیوههارفتارمدیرانوسایرعواملسازمانرامورد
بررسیقرارمیدهندودربرخیدیگرباتوجهبرونداد)نتیجه،پیامد(سازمان،عملکردمدیران

بررسیمیشود.درادامههریکازایندوروشبهاختصارتوضیحدادهمیشود.

کنترل های بیرونی

ازظرفیتهاییخارج استفاده با بیرونیبهروشهاییگفتهمیشودکهدرآن کنترلهای
ازسازمانبرعملکردسازماننظارتمیشود.انواعمختلفیازمکانیسمهایکنترلبیرونی
وجودداردکهمهمترینآنهاعبارتانداز:بازارکنترلشرکت،بازارمحصول،سهامدارانعمده
ورسانهها.منظورازبازارکنترلشرکتبازاریاستکهمیتوانازطریقآنمالکیتبنگاهرا
تصاحبکرد.بازارسهامازجملهبازارهایکنترلشرکتاست.زمانیکهبازارسهامبهگونهای
سازماندهیشدهباشدکهنتیجهعملکردمدیرانشرکتهادرقیمتسهام)ارزششرکت(
نمایانشود،اینبازارمیتواندبهعنوانیکاهرمکنترلیبرایرفتارمدیرانباشد.دراین
حالتدرصورتیکهعملکردمدیرانباعثکاهشارزشسهامشرکتشود،شرکتهای
دیگرازفرصتاستفادهکردهوباخریدسهام،کنترلمدیریتشرکترابهدستمیگیرند.
دراینچارچوبمدیرانمیدانندکهعملکردمنفیآنهابهمعنیازدستدادنکنترلشرکت
خواهدبودودرنتیجهمنافعمدیرانباعملکردشرکتهمراستامیشود.ازاینجاییکهدر
اینروشفرضمیشودنتیجهعملکردمدیراندرارزشبازارشرکتنمودپیدامیکند،این

مکانیسمبرمبنایکنترلنتیجهعملمیکند.
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بازارمحصولدومینمکانیسمکنترلبیرونیدرحکمرانیشرکتیاست.درصورتیکه
شرکتدریکبازاررقابتیفعالیتکندوشرکتهایدیگرمحصولیاخدمتمشابهیارائه
دهند،چنانچهمدیرانعملکردصحیحینداشتهباشندواینعملکرددرکیفیتکاالیاخدمت
نشاندادهشود،توسطرقباازبازارحذفشدهوشرکتورشکستهخواهدشد.درصورتیکه
یکبازارکارابرایمدیراننیزوجودداشتهباشد،اینورشکستگیمیتواندرویآیندهشغلی
مدیراننیزاثرگذارباشدواثرمنفیعملکردآنهادوچندانخواهدبود.اینمکانیسمنیزمبتنی

برکنترلنتیجهاست.
وجودسهامدارانعمده،سومینمکانیسمکنترلبیرونیاست.دربرخیازشرکتهای
سهامی،یکیاچندسهامدار)حقیقییاحقوقی(بخشعمدهایازسهامشرکترادراختیار
دارند.اینسهامدارانبهدلیلاینکهمنفعتبزرگتریدرشرکتدارند،انگیزهبیشترینیز
برایکنترلمدیریتشرکتخواهندداشت.درصورتیکهآنهاازعملکردشرکتناراضی
باشندمیتوانندتهدیدبهفروشسهامداشتهباشندکهبهدلیلدرصدباالیسهامتملکیآنها
اینامرارزششرکتراتحتتأثیرقرارخواهد.ازاینرومدیرانبایدتالشکنندتارضایت
سهامدارانعمدهراجلبکنندکهاینامراگردرراستایبهبودعملکردشرکتباشد،میتواند
منافعسایرسهامدارانخردرانیزتأمینکند.دراینروشاتکابرکنترلرفتارمدیرانتوسط

سهامدارانعمدهاست)هسوایمپاویدو،2003(.
رسانهها هستند. شرکتي حاکمیت بیرونی کنترل ابزارهاي از دیگر یکي نیز رسانهها
میتوانندمیانشرکتهاوسهامدارانذينفعاننقشواسطومیانجيراایفاکردهواطالعات
شرکتراتوزیعکنند.رسانههاتوانایيکنترلواثرگذاريبرتصمیمهايراهبرديمدیرانو
انطباقآنهاباقواعد،ارزشهاواصولموردقبولجامعهرادارندوميتوانندنقشآموزشي

نیزداشتهباشند)رحمانسرشتوهرندی،1396(.

کنترل های درونی

اگرچهکنترلهایبیرونیابزارهایبسیارمهمیدرحکمرانیشرکتیهستند،امابهدالیل
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متعددمیتوانندکاراییالزمرانداشتهباشند.برایمثالنبودبازارسهامشفافوکاراامکان
استفادهازاینابزاررامحدودمیکند.همچنیننبودبازاررقابتیدرمحصولباعثمیشود
نتایجعملکردمدیریتدربازارمحصولنمودپیدانکندودرنتیجهاینابزارنیزکاراییالزم
رانداشتهباشد.استفادهازظرفیتسهامدارانعمدهنیزبااماواگرهایبسیاریهمراهاست.
پژوهشهایجدیدنشاندادهاست.اگرچهوجودمالکیتهایعمدهباعثکاهشتفکیک
افزایش قدرت از استفاده سوء امکان نظامها این در اما میشود مدیریت و مالکیت بین
کشورهای از بسیاری در سال1997، آسیایی بحران در میشود گفته مثال برای مییابد.
آسیایشرقیبهدلیلتمرکزافراطیمالکیتوحمایتقانونیضعیفازسهامداراناقلیت،
اینامکانبهوجودآمدکهسهامدارانعمدهبهاختالسوسوءاستفادهازثروتسهامداران
سهامداران وجود مواقع برخی در دیگر عبارت به .)1387 یگانه، )حساس بپردازند اقلیت
عمدهنهتنهاابزاریبرایکنترلنیستکهمیتواندخودعاملتضادمنافعباشد.رسانهها
نیزبهعنوانابزاردیگرکنترلبیرونیزمانیقدرتکنترلکنندگیدارندکههمبهاطالعات
شرکتهادستداشتهباشندوهمبتواننداطالعاتراعمومیکردهومطالبهگریایجادکنند

درنتیجهاثربخشیآنهاوابستهبهعواملپیشینیاست.
بهدلیلچنینناکارآمدیهایینمیتوانکنترلهایبیرونیراشرطکافیبرایکنترل
مدیرانونظارتبرعملکردشرکتدانست.ازاینرودرکنارمکانیسمهایکنترلبیرونی،
روشهایکنترلدرونینیزدرحکمرانیشرکتیارائهمیشوند.دراینروشهاتالشبر
ایناستکهازطریقظرفیتهایدرونسازمانیاایجادظرفیتهایجدید،رفتارمدیران
شرکتکنترلشدهوتحتنظارتقرارگیرند.وجودیکهیئتمدیرهکارآمدکهبتواندبر
رفتارمدیراننظارتکردهوعملکردآنهارابررسیکند،پایهاصلیکنترلهایدرونیاست.
درواقعبرخالفکنترلهایبیرونیکهازسازوکارهایبیرونسازمانبرایکنترلرفتار
مدیرانبهرهمیگیرد،درمکانیسمهایکنترلدرونی،تمرکزبرایجادسازوکارهاییدرون
خودسازماناستتاباایجادشفافیتوگزارشدهیدقیقوالبتهحسابرسیمستقل،امکان
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کنترلرفتارمدیرانفراهمشود.درواقعبرخالفکنترلهایبیرونیکهبربررسیعملکردیا
رفتارمدیرانازطریقسازوکارهایبیرونازسازماناتکادارد،کنترلهایدرونیفرآیندهایی

هستندکهتحتتأثیرهیئتمدیره،مدیرانوکارکناندرونسازمانقرارمیگیرند.
ازچهطریق اتکابهعملکردهیئتمدیرهچیستواینمکانیسمکنترلی از امامنظور
عملمیکند؟همانطورکهدرتئورینمایندگیاشارهشدیکیازمسائلمهمدرمدیریت
شرکتهاتضادمنافعمدیرانومالکاناست.درحالتیکهاینتضادمنافعایجادشودمدیران
ممکناستمنافعشخصیخودرابرمنافعسهامدارانارجحبدانندکهاینروندمیتواندبه
منافعسهامدارانآسیببزند.هیئتمدیرهنهادیاستکهبهنمایندگیازسهامدارانوظیفه

کنترلرفتارمدیرانرابرعهدهداردودرمقابلبهسهامدارن)مالکان(پاسخگوست.
ساختارورویههایهیئتمدیرهدردرونوبینکشورهامتفاوتاست.برخیکشورها
دارایهیئتهایدوالیههستندکهعملکردنظارتوعملکردمدیریترادردستگاههای
مختلفازهمجدامیکنند.چنیننظامهاییمعمواًلداراییک»هیئتنظارت1«هستندکه
ازاعضایهیئتمدیرهغیراجراییتشکیلشدهاستویک»هیئتادارهکننده2«کهشامل
مدیران3میشود.سایرمواردهیئتمدیرهیکالیهدارندکهاعضایهیئتمدیرهاجراییو
غیراجرایی4راگردهممیآورند.دربرخیکشورهایکنهادقانونیدیگرینیزبرایاهداف

.)OECD:2015(حسابرسیوجوددارد
هیئتمدیرهوظایفیازجملهبررسیوراهنماییاستراتژیشرکتها،نظارتبراثربخشی
شیوههایمدیریتشرکتوایجادتغییردرصورتلزوم؛جایگزینیمدیرانکلیدیونظارت
نیزهیئتنظارت برنامهریزیهایجانشینرابرعهدهدارد.دربیشترنظامهایدوالیه بر
انتخاب و شدن کاندایدا شفاف روند تضمین دارد. را اجرایی هیئتمدیره انتصاب وظیفه
اعضای مدیریت، منافع بین احتمالی تضادهای مدیریت و نظارت ؛ هیئتمدیره اعضای
1. supervisory board
2. management board
3. executives
4. executive and non-executive
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هیئتمدیرهوسهامداران؛تضمینصداقتنظامهایحسابداریوگزارشگریمالیشرکت؛
هیئتمدیره دیگر وظایف ازجمله ارتباطات و اطالعات افشای روند بر نظارت درنهایت و

هستند)همان(.
باشد همانطورکهگفتهشدهیئتمدیرهوظیفهدارددرمقابلعموممالکانپاسخگو
وبهنمایندگیازآنهارفتارمدیرانراکنترلکند،ازاینرواستقاللاعضایهیئتمدیره
یکیازنکاتکلیدیدرحکمرانیشرکتیاست.هیئتمستقلمیتوانددرتصمیمگیریها
نقشبسزاییداشتهباشد.برایاینکهآنهابتوانندایننقشاساسیراایفاکنند،شایستهاست
هیئتهااعالمکنندکهچهکسانیرامستقلمیدانندومالکاینداوریهستند.ازاینرو
هیئتهابایددرنظرداشتهباشندکهتعدادکافیازاعضایهیئتمدیرهغیراجراییراکهقادر
بهاجرایقضاوتمستقلهستندبرایکارهاییکهاحتمالتضادمنافعوجوددارد،اختصاص
دهند.درکشورهاییکهداراینظامهایهیئتمدیرهتکالیههستند،ممکناستباجدایی
نقشمدیرعاملورئیسهیئتمدیرهاستقاللهیئتمدیرهازمدیریتتقویتشود)همان(.

هیئتمدیرهنهتنهادرقبالشرکتوسهامدارانآنپاسخگوستبلکهوظیفهداردبهنفع
آنهاعملکند.عالوهبراینازهیئتمدیرهانتظارمیرودسایرمنافعذینفعانازجملهمنافع
کارمندان،طلبکاران،مشتریان،تأمینکنندگانوجوامعمحلیراموردتوجهقراردهد.رعایت

استانداردهایزیستمحیطیواجتماعیهمازهمینزاویهمطرحمیشود.
یکیازویژگیهایمهمکارهیئتمدیرهایناستکهاعضایآنوقتیمسئولیتهای
خودرابرعهدهمیگیرندوظایفخودراباتوجهبهمنفعتهمهسهامدارانانجامدهند.این
را بتواننداعضایهیئتمدیره بهویژهدرحضورسهامدارانکنترلیکهممکناست اصل

انتخابکنند،بسیارمهماست)همان(.
متعهدبودنبهمعیارهایاخالقیتعریفشدهیکیدیگرازاصولیاستکهدرعملکرد
هیئتمدیرهموردتوجهقرارمیگیرد.هیئتمدیرهنهتنهابااقداماتخودبلکهدرانتصابو
نظارتمدیرانکلیدیوبهتبعآنمدیریتنقشاساسیدرتنظیماستانداردهایاخالقی
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یکشرکتدارد.برایاینکهاهدافهیئتمدیرهشفافوعملیاتیشود،بسیاریازشرکتها
توسعهکدهایرفتارشرکتیرامفیددانستند.کدهایرفتاریبهعنوانیکاستانداردرفتاری
برایهیئتمدیرهومدیرانکلیدیتعریفمیشوندوچارچوبیرابرایاعمالقضاوتدر

برخوردباحوزههایمختلفواغلبمتناقضفراهممیکنند)همان(.
موضوعدیگریکهدرچارچوبوظایفوعملکردهیئتمدیرهمطرحمیشوددسترسی
هیئتمدیره وظایف انجام پیشنیازهای از یکی اطالعات به دسترسی است. اطالعات به
استواعضایهیئتمدیرهبایدبهاطالعاتدقیق،مرتبطوبهموقعدسترسیداشتهباشند.
عملکرد بر نظارت میکنند، کهکمک هستند زمینههایی موارد این تمامی درنهایت 
سازمان،حفظحقوقسهامدارانوذینفعانوبهبودعملکردبلندمدتشرکتهاازطریق
ازچارچوبهایحکمرانی آیامیتوان اینجاستکه پیگیریشود.حالسوال هیئتمدیره
شرکتیبرایمدیریتصندوقهایبازنشستگیعمومیاستفادهکرد؟بخشبعدیبهپاسخ

اینپرسشاختصاصدارد.

4- حکمرانی شرکتی و پاسخ به مسائل حکمرانی نظام های بازنشستگی 

دربخشدوممسئلهحکمرانیدرنظامهایبازنشستگیبهصورتکلیبررسیشد.دراین
مطرح بازنشستگی نظامهای خاص مسائل شرکتی حکمرانی چارچوب به توجه با بخش
میشود.توجهبهاینمسائلکمکمیکندتاالگوگیریبهتریازچارچوبحکمرانیشرکتی

برایحکمرانیدرصندوقهایبازنشستگیفرهمآید.

مسائل خاص نظام های بازنشستگی 

جدایی که تصریحشد مبحثحکمرانیشرکتی پیشینه بررسی در مالک-ذی نفع: مسئله 

اصلیشکلگیری پایه سهامداران توسط مدیران رفتار کنترل لزوم و مدیریت از مالکیت
براینظامهای ازمدیریت آیاجداییمالکیت اما بودهاست. نظریههایحکمرانیشرکتی
بازنشستگیعمومیموضوعیتدارد؟اگرپاسخآریاست،مالکاننظامهایبازنشستگیچه
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کسانیهستند؟همانطورکهدربخشدومتوضیحدادهشد،درارتباطبینافرادونظامهای
بازنشستگیبیشازآنکهبحثمالکیتیاسهامداریمطرحباشد،موضوعذینفعانمطرح
است.ذینفعانمیتواننداعضاینظام،دولتوعموممردم)وحتیبااستداللینسلهای
آینده(باشند.درچنینساختاریآیامیتوانگروهیرابهعنوانمالکنظامهایبازنشستگی
تعریفکرد؟هسوایمپاویدو)2003(درپاسخبهاینپرسشازمفهوممطالبهگرانباقیمانده1
ازمطالبهگر بازنشستگیمیداند.منظور رامالکاناصلینظامهای آنها استفادهمیکنندو
)یاخدمت(دریافتی آنکهتمامعواملتولید از افرادوگروههاییهستندکهپس باقیمانده
خودراازنظامکسبکردند،انچهباقیماندهاسترادریافتمیکنندودرنتیجهریسک
باقیماندهرامیپذیرند.درحالیکهدرنظامهایبازنشستگیDCحقبیمهدهندگانبهعنوان
مطالبهگرباقیماندهشناساییمیشوندامادرنظامهایبازنشستگیعمومیDB،درکنارحق
باقیماندههستند.همانطورکهدربخشدوم بیمهدهندگان،مالیاتدهندگاننیزمطالبهگر
بازنشستگی از بازنشستگیDBبهگونهایاستکهفردپس اشارهشد،طراحینظامهای
مبلغتعهدشدهایراکهپیشازآنتوسطقانونتعیینشدهاست،دریافتمیکند.دراین
حالتاگرنظامنتوانداینتعهداتراایفاکند،یابایدازحقبیمهدهندگاندریافتیبیشتری
داشتهباشدو/یامنابعیراازمحلمنابععمومیدریافتکندکهدراینحالتمالیاتدهندگان
ازعملکردنظاممتأثرمیشوند.درچنینساختاریعمومافراد)وحتیدرمواردیکهنظام
بازنشستگیازمنابعبیننسلیاستفادهمیکند،نسلهایآینده(مالکوذینفعاصلینظام
بازنشستگیهستندوساختارحکمرانیدرصندوقهایبازنشستگیبایدارتباطبینمالکانو

مدیرانراباتوجهبهاینواقعیت،شکلدهد.
مسئله پراکندگی ذی نفع: موضوعبعدیدرنظامهایبازنشستگیپراکندگیذینفعاناست

حتیاگرذینفعاناصلیدرصندوقهایبازنشستگیشناساییشوندومسئولیتبیشتریدر
ساختارحکمرانیبرنامههایبازنشستگیعمومیبهآنهادادهشود،بازهماطمینانحاصل

1. residual claimant
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نمیکندکهنظارتمؤثربرمدیریتصورتخواهدگرفت.ذینفعاننظامهایبازنشستگی
گروهیازافرادپراکندههستندوبایدساختاریایجادشودکهامکاناقدامجمعیذینفعان
برنامههایعمومیفراهمشود)ایمپاویدو،2008(.درنتیجهایجادسازوکاریبرایمشارکت
ذینفعانوحلمشکلاقدامجمعیآنهایکیدیگرازمسائلحوزهحکمرانیدرصندوقهای

بازنشستگیاست.
مسئله تضاد منافع بین ذی نفعان:دربحثحکمرانیشرکتهاگفتهشد،سهامدارانمالکان

اینحوزهتضاد افزایشارزششرکتاستودر نیز آنها اصلیشرکتهاهستندوهدف
منافعیبایکدیگرندارندامابینسهامدارانعمدهوجزئیوسهامدارانومدیرانمیتواند
تضادمنافعوجودداشتهباشد.درمقابلدرنظامهایبازنشستگیبینذینفعاناصلی)ونه
عمومی(نیزتضادمنافعوجوددارد.برایمثالاشارهشددرحالیکهمزایابگیرانبهعنوان
بخشیازذینفعاندریافتمزایایبیشتررادرنظردارندپیگیریاینمنفعتمیتوانددر
تضادبامنافعسایرذینفعاناصلیمانندحقبیمهدهندگانومالیاتدهندگانباشد.درنتیجه
بایدچارچوبیایجادشودکهعالوهبرتضادمنافعیکهپیشتربهآناشارهشد،اینشکلاز

تضادمنافعنیزکنترلشود.
عمومی بازنشستگی حکمرانیصندوقهای مسئله در دیگر موضوع دولت:  دوگانه  مسئله 

مسئلهدولتاست.دولتازیکطرفبهعنواننمایندهعمومجامعهمدیریتصندوقهای
بازنشستگیرامانندهرنهادعمومیدیگربرعهدهداردوازطرفدیگریکیازذینفعان
صندوقهایبازنشستگیاستکهمیتواندباجهتدهیبهسیاستها،بهویژهسیاستهای
سرمایهگذاریازمنابعایننظامهااستفادهکند.همچنیندرصندوقهایبازنشستگیمربوط
بهکارکناندولت،دولتعالوهبرنقشحکمرانعمومی،نقشکارفرمارانیزبرعهدهدارد.

درحکمرانیصندوقهایبازنشستگیبایدبهایننقشدوگانهدولتنیزتوجهکرد.
مسئله مکانیسم های کنترلی:شایدمهمترینسرفصلتفاوتبیننظامحکمرانیشرکتیو

نظامحکمرانیموردنیازبرایصندوقهایبازنشستگی،تفاوتدرمکانیسمهایکنترلآنها
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باشد.درنظامحکمرانیشرکتینظامهایکنترلبیرونینقشبسیارمهم)اگرچهناکافی(در
کنترلعملکردمدیرانداردامادرنظامهایبازنشستگیعمومینظامهایکنترلبیرونیاز

موضوعیتبسیارکمتریبرخوردارهستند.
نمیتواند مدیریت کنترل ابزار عنوانیک به بازارسهام بازنشستگیعمومی نظام در
ارزش باعثکاهش مدیران درحکمرانیشرکتیفرضشدعملکردضعیف باشد. مطرح
سهامشدهودرنتیجهمالکان،بهفروشسهامرومیآورندومالکانجدیدمیتوانندباقبضه
مالکیت،مدیریتراتغییردهندامابرایاعضاینظامبازنشستگیاینامکانوجودنداردکه
درصورتنارضایتیازمدیریت،یهراحتینظامبازنشستگیخودراتغییردهندوسهمخود

رادرنظامبازنشستگیبهفروشبرسانند)هسوایپاویدو،2003(.
ندارد. کاربرد بازنشستگی نظامهای برای نیز رقابتیمحصول بازار ازظرفیت استفاده
همانندموردقبلدرصورتیکهنظامبازنشستگیعملکردضعیفیداشتهباشداعضایصندوق
بهعنوانمشتریاننمیتوانندکاال/خدمتدیگریرابهراحتیجایگزیننظامبازنشستگی
فعلیخودکنندودرنتیجهنظامبازنشستگیسهمیراازبازارازدستنخواهدداد.حتیدر
کشورهاییکهصندوقهایمتفاوتیبرایمدیریتوجوهبازنشستگیوجودداشتهوافرادقادر
بهانتخاببینصندوقهاهستند،اینجایگزینیبهآسانیصورتنمیگیرد.همچنینارزیابی
خدماتارائهشدهدرنظامبازنشستگیسادهنیستچراکهبینعضویتدرصندوقواستفاده
ازخدماتآنودرنتیجهتشخیصکیفیتخدمات،یکدورهزمانیطوالنیوجودداردو
تشخیصکیفیتخدماتدرآیندهباتوجهبهعملکردامروز)شیوهسرمایهگذاری،پایداری
مالیو...(برایمشترکانبهراحتیصورتنمیگیرد.درموردمکانیسمسومکنترلبیرونی
یعنیسهامدارانعمدهنیزاینقابلیتدرنظامهایبازنشستگیوجودندارد.کنترلرسانهای
نیزاگرچهبهعنوانیکسازوکارکنترلیمیتواندمطرحباشداماهمانطورکهپیشتراشاره
شد،اینموضوعوابستهبهمیزانافشایاطالعاتاست)کهخودوابستهبهساختارحکمرانی

است(وتحلیلاطالعاتتخصصیاست.
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بازنشستگیبسیاروابستهبهسازوکارهای اینواقعیت،حکمرانینظامهای به باتوجه
کنترلدرونیاستوازاینمنظرمیتوانازسازوکارهایحکمرانیشرکتیبهرهبرد.در
کنترلهایدرونینیزاشارهشدکهمعیاراصلیوجودهیئتمدیرهمستقلیاستکهمنافع
ذینفعانرانمایندگیکندازتخصصالزمبرایتحلیلاطالعاتبهرهمندباشد)یاازکمک
مشاورهاوکمیتههایتخصصیمستقلبهرهببرد(ودربرابرذینفعانپاسخگوباشد.در
در که اصولی درحکمرانیشرکتی درونی کنترل مکانیسمهای به استناد با بعدی بخش
حکمرانینظامهایبازنشستگیعمومیمیتوانبهکاررودتاعملکردایننظامهاراارتقا

بخشیدمطرحشدهاست.

5- درس هایی از حکمرانی شرکتی

مورد میتواند جنبه دو از بازنشستگی صندوقهای در حکمرانی برای کلی قواعد تعیین
بررسیقرارگیرد،نخستساختارحکمرانیودومچگونگیحکمرانی.

بررسیساختارصندوقهایبازنشستگینشانمیدهدالگوییکسانیبرایساختارحکمرانی
وجودندارد.درصندوقهایمستقلساختارحکمرانیبهسهشکلعمدهتقسیممیشودکه

عبارتاستاز:ساختارنهادی،ساختارپیمانیوساختارامنایی)استوراتویرمو،2008(.
درشیوهنهادی،صندوقماهیتمستقلباظرفیتقانونیداشتهودرعینحالهیئت
حاکمه1داخلیخودرادارد.نمونههاییازایندستدرکشورهایدانمارک،فنالند،مجارستان،
ایتالیا،ژاپن،نروژ،لهستان،هلندوسوئیسوجوددارند.دراغلباینکشورها،صندوقهای
بازنشستگیدارایهیئتحاکمهیکالیههستندواعضایآنمعمواًلتوسطکارفرمایانکه
حاملیمالیهستندوکارکنان)یانمایندگانآنها(انتخابمیشوند.دربرخیازکشورهامثل

.)IOPS:2008(آلمانوهلندهیئتحاکمهساختاردوبخشیدارد
درطرفمقابلصندوقهاییکهبرمبنایمدلپیمانیادارهمیشوندازمنبعمجزاییاز
داراییهابدونداشتنماهیتیاظرفیتقانونیمستقلتشکیلشدهاندوتوسطنهاددیگرکه

1. governing board
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معمواًلموسسهمالیمثلبانک،شرکتبیمهویاشرکتمدیریتصندوقبازنشستگیاست
ادارهمیشوند.بدنهحکمرانی1صندوقیکهبهصورتپیمانیتأسیسمیشودهمانهیئت
مسئولیتهای از برخی اسپانیا مثل برخیکشورها در هرچند است، مدیریتی2 نهاد مدیره
کلیدیبهکمیتههاینظارتمجزاواگذارمیشود.نمونههایدیگرصندوقهایپیمانیشامل
صندوقهاییمیشوندکهدرجمهوریچک،مکزیک،پرتغال،اسلوواکی،ترکیهوجوددارند

وهمچنینصندوقهایبازدرایتالیاولهستان)همان(.
)مانند میشود دیده آنگلوساکسونی پیشینه با کشورهایی در بیشتر که امنایی ساختار
ویژگیهای اما نمیگیرد جای دستهبندی دو این از هیچکدام در کانادا( و ایرلند استرالیا،
هردونوعنهادیوپیمانیرادارد.تحتمدیریتامانی،اینهیئتامنا)متولیان(هستندکه
بهصورتقانونیمالکداراییهایصندوقبازنشستگیهستند.هیئتامنابایستیمدیریت
اجراییداراییهایصندوقرابهنحویانجامدهندکهبهنفعمشترکانطرح)ونهحامیان
مالی(باشدچراکهطبقاساسنامهاینمشترکانطرحهستندکهازسرمایهگذاریداراییهای
صندوقمنتفعیامتضررمیشوند)بیشتردرنظامهایبازنشستگیکهتسهیمریسکاتفاق
میافتد(.هیئتامناممکناستکهحالتشرکتی/صنفیداشتهباشند)مثلاسترالیاوایرلند(

وهمینامرباعثمیشودتاعملکردآنهاشبیهبهترتیباتپیمانیباشد)همان(.
دارد. وجود بازنشستگی ادارهصندوقهای برای دیگری متحدهروش ایاالت نظام در
است ممکن حال باشد، نیز طرح مالی حامی است ممکن حکمرانی بدنه روش، این در
- 3)ERISA( اِریسا دیگر. ثالث گروه یا یاهرشخص و کند ایفا راهیئتامنا نقش این
قانونتامیندرآمدبازنشستگیکارکنان-طرحهایبازنشستگیتکشرکتیراملزمکرده
تایکیاچند»فردامین«4رامعرفیکنندکهاختیارکنترلومدیریتطرحبازنشستگیو

سرمایهگذاریهایآنراداشتهباشند)همان(.
1. governing body
2. board of directors of the management entity
3. Employee Retirement Income Security Act
4. fiduciary
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یا درونی میتواند مستقل صندوقهای در حکمرانی بدنه تقسیمبندی این اساس بر
بیرونیباشد.درحالتنهادیبدنهحکمرانیدرونیبودهودرقالبهیئتمدیره)درنظامهای
تکالیه(یاهیئتادارهکننده)درنظامهایدوالیه(فعالیتمیکند.درنظامهایامنایی،
هیئتامنااینوظیفهرادارد.درنظامهایپیمانیبدنهحکمرانیبهصورتبیرونیاستکه

میتواندیکنهادمالییایکنهادویژهمدیرتصندوقهایبازنشستگیباشد)همان(.
تفاوتدرساختارتنهامختصبهصندوقهایبازنشستگیمستقلنیستودرصندوقهای
عمومینیزاینتفاوتمشاهدهمیشود.جدول)1(نهادمدیریتکنندهوبدنهحکمرانیرا
در8نمونهازصندوقهایذخیرهبازنشستگیعمومینشانمیدهد.مشاهدهمیشودهم
نهادمدیریتکنندهوهمبدنهحکمرانیدرایننهادهابسیارمتفاوتاست.براینمونهدر
کانادادونهادجداگانهبرایمدیریتنظامبازنشستگیوجوددارد:برنامهبازنشستگیکانادا
)CPP(وشورایسرمایهگذاری)CPPIB(اینبرنامه.CPPکارهاییازقبیلپرداختمزایا
انجاممیدهدوهیئتسرمایهگذاری وجمعآوریحقبیمهوسیاستگذاریاینحوزهرا
نظام کل مسئولیت اجتماعی تأمین نهاد کره در مقابل در دارد. را وجوه مدیریت وظیفه

بازنشستگیرابرعهدهگرفتهاست.
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جدول 1- نهاد مدیریت کننده و بدنه حکمرانی در صندوق های ذخیره

بدنه حاکمرانی نهاد مدیریت کننده کشور 

کانادا
هیئتسرمایهگذاریطرحبازنشستگیکانادا

)CPP()یکشرکتبخشعمومی(
هیئتمدیرهدرهیئتسرمایهگذاریدرطرح

بازنشستگیکانادا
هیئتنظارتدرFRRصندوقذخیرهمستمری)FRR(فرانسه
کمیسیونصندوقذخیرهبازنشستگیملیآژانسمدیریتخزانهملیایرلند
رئیسGPIFووزارتبهداشت،کارورفاهصندوقسرمایهگذاریمستمریدولتی)GPIF(ژآپن

کره
مرکزمدیریتوجوهدرخدماتبازنشستگیملی

)نهادتأمیناجتماعیکشور(
مجلسملی

نیوزیلند
متولیان)گاردینها(بازنشستگینیوزیلند)یک

شرکتبخشعمومی(
هیئتمدیرهنهاد»متولیانبازنشستگینیوزیلند«

نروژ
مدیریتسرمایهگذاریNorges Bank)بازوی
بانکمرکزی(برایصندوق»فراگیر«وصندوق

بیمهملیبرایصندوق»نروژ«
مجلسنروژووزارتدارایی

هیئتمدیرهAP FondenAP Fondenسوئد
منبع:یرمو،2008

اگرچهساختارحکمرانیدرصندوقهاونظامهایبازنشستگیبسیارمتنوعاستامابا
استنادبهاصولحکمرانیشرکتیمیتوانقواعدیرابرایبهبودحکمرانیدرصندوقهای
شیوه و عزل شیوه اندازه، و ترکیب کرد.تناسب تعریف ساختارها عموم در بازنشستگی
نصبهیئتمدیره؛پاسخگویی؛تعیینمعیارهایسنجشعملکرد؛تفکیکمسئولیتونقش
اینقواعد انتشاراطالعاتوشفافیتمهمترین رفتاری؛ استانداردهای تعیین هیئتمدیره؛
هستند.درادامهباتوجهبهتجربهکشورهااینقواعدشرحدادهمیشود.شایانذکراست
دراینبخشگاهازلفظهیئتمدیرهوگاهبنابهساختارکشورهاازلفظهیئتامنایااعضای
کمیسیوناستفادهشدهاست.درنهایتدرتماماینموارد،منظورمرجعیاستکهدرسطح

باالینظارتیوتصمیمگیریهایاستراتژیکدرساختارصندوقهافعالیتمیکند.
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5-1- تناسب ترکیب و اندازه، شیوه عزل و شیوه نصب هیئت مدیره

صندوقهای برای را مشخصی حکمرانی ساختار نمیتوان که همانطور است طبیعی
بازنشستگیتعریفکرد،بهلحاظترکیبوشیوهتعیینهیئتمدیرهنیزساختاریکسانیوجود
دارد.جدول2نمونهایازترکیببدنهحکمرانیصندوقهایبازنشستگیرادر8کشورنمونه
قبلینشانمیدهد.همانطورکهمشخصاستنهدرتعداداعضا،نهدرمدتودورهکاری
ایرلندوژاپن انتخابنمیتوانالگوییکسانیرابینکشورهاپیداکرد.در ونهدرشیوه
اعضاینهادمدیریتکنندهکامالازطرفدولتمنصوبمیشوندامابرایآنهاشاخصهایی
ازجملهسابقهعلمی-تجربیتعیینشدهاست.درکاناداونیوزیلنداگرچهاعضایهیئتمدیره
انتصابیهستنداماوزیرمربوطهتنهاازلیستمشخصیکهتوسطکمیتههایانتخاباتیتعیین
شدهاندمیتوانداعضاراانتخابکند.درکاناداوزیرداراییفدرالوووزیراندارایی9ایالت
یککمیتهانتخاباتیرابرایهیئتمدیرهسرمایهگذاریبازنشستگیکانادامنصوبمیکند،
اینکمیتهمجموعهایازکاندیداهایشایستهرامعرفیکردهووزیرازاینفهرستاعضای
هیئتمدیرهراانتخابمیکند.درنیوزیلندنیزوزیردارایییککمیته4نفرهدارایصالحیت
حرفهایوتخصصراتعیینکردهواینکمیتهفهرستیازافرادمتخصصرابرایعضویت
درهیئتمدیرهمعرفیووزیرازبینآنهااعضاراانتخابمیکند.درسوئدوفرانسهاعضای
هیئتمدیرهمتشکلازگروههایمختلفازجملهنمایندگانمشترکاناستودرکرهونروژ
بامنطقحکمرانیعمومی اینکشورهاهستندومدیریت هیئتحاکمهصندوق،مجلس

انجاممیشود.
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جدول 2- تعداد اعضا، شیوه انتخاب، دوره کاری و روش عزل هیئت حاکمه صندوق های ذخیره

کشور 
تعداد 

اعضا 
عزل دوره کاریکاندیدا شدن شاخص های تناسب و شایستگی 

12کانادا
مدیرانبراساستجربهمالیو
معیارهایدیگرانتخابمیشوند.

مدیرانازطریقلیست
تهیهشدهتوسطکمیته
نامزدیتوسطوزیر

داراییمنصوبمیشوند.

مدیرانمدت
سهسالبرای
حداکثرسهدوره
)حداکثر9سال(
مسئولیتدارند.

مدیرانفقطبنا
بهعلتحذف

میشوند.

20فرانسه

دونفرازبیستعضوهیئت
نظارتبایددارایاعتبارشناخته
شدهدرزمینههاییباشندکه
مربوطبهمأموریتهایاعالم

شدهFRR1است.

اعضاتوسطپارلمان)دو(،
سنا)دو(،وزارتخانههای

مختلف)چهار(،
اتحادیههایصنفی)پنج(
وانجمنهایکارفرمایی
وخوداشتغالی)پنج(
تعیینمیشوند.

کلیهاعضاکهاز
طرفنهادهای
صاحبقدرت
دولتیمنصوب
نشدهانددوره6

سالهدارند.

7ایرلند

اعضابایددرهریکاززمینههای
زیردارایتخصصوتجربهدر
سطحارشدباشند:سرمایهگذاری،
اقتصاد،حقوق،عملیاتاکچوئری،

خدماتدولتی،نمایندگی
اتحادیههایکارگریوغیره.
یککمیسیونردرصورت

ورشکستهبودن،محکومبودن
بهکالهبردارییاعدمصداقت
یانداشتنصالحیتعضویت
درهیئتمدیرهشرکتهادیگر،
صالحیتکمیسیونربودناو

سلبمیشود.

اعضاتوسطوزیردارایی
منصوبمیشوند،

بهجزمدیرعاملبخش
CEO of(مدیریتی

themanagement(که

بهواسطهجایگاهحقوقی
عضوهیئتمدیرهاست.

کلیه
کمیسیونرها
بهغیراز

مدیرعاملدارای
مدت5سال
هستندکهبرای
دومیندوره
متوالیقابل
تمدیداست.

اگرعضودراثر
عدمسالمتیدر
انجاموظایفخود
ناتوانشدهباشدیا
مرتکببدرفتاری
شدهباشدیااز
نظروزیرحذف
ویبرایعملکرد
بهترضروریباشد
میتواندتوسط
کمیسیونمربوط
بهاینحوزهبرکنار

شود.

1. Pension Reserve Fund
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کشور 
تعداد 

اعضا 
عزل دوره کاریکاندیدا شدن شاخص های تناسب و شایستگی 

11ژاپن

رئیسواعضایکمیته
سرمایهگذاریبایددرزمینههای
اقتصادییامالیتجربهداشته

باشند.

رئیستوسطوزارت
»بهداشت،کارورفاه«

منصوبمیشود.

کره
مجلسملیکرههیئتعامل

است.

7نیوزیلند

اعضایهیئتمدیرهبایددر
مدیریتسرمایهگذاریآموزش
دیدهباشندوتجربهوتخصص

داشتهباشند.

اعضایهیئتمدیره
ازبیننفراتکمیته

نامنویسیوتوسطوزارت
داراییمنصوبمیشوند.

اعضای
هیئتمدیرهتا
5سالمنصوب

میشوند.

اعضایهیئتمدیره
میتوانندبهدالیل
موجهازطرفوزیر

عزلشوند.

نروژ
بدنهحکمرانیمجلسووزارت

مالیهاست.

9سوئد
اعضایهیئتمدیرهبراساس
تخصصخوددرمدیریتدارایی

منصوبمیشوند.

مدیرانتوسطدولت
منصوبمیشوند.دو
نفرتوسطسازمانهای
کارمندودونفرتوسط
سازمانهایکارفرمایی
کاندیدامیشوند.رئیس
ونایبرئیسازبین
اعضاییکهازطرف

سازمانهامعرفینشدهاند
توسطدولتمنصوب

میشوند.

مدیراندورهسه
سالهدارند.

هیچقانونیدر
موردعزلاعضای
هیئتمدیرهوجود
ندارد.دولتممکن
استقبلازاتمام
دورهمدیریرا

عزلکند.

منبع:یرمو،2008
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بررسیاطالعاتمربوطبهصندوقهایبازنشستگیعمومیدرآمریکانیزنشانمیدهد
حتیدردرونیککشورنیزترکیبیکسانیبرایاعضایهیئتحکمرانیوجودندارد.براساس
مطالعهایکهدرسال2018روی212موردازصندوقهایعمومیدرامریکاانجامشدهاست
)آندونف،هاچبرگ،راویچ:2018(میتوانترکیباعضایهیئتامنایآنهارانمایندهسهگروه
کلیدانست:دولتی)Civil(،عمومی)public(ومشترکان.اعضایهیئتامنایدولتیمقامات
افرادی مشترکان هیئتامنای اعضای عمومیهستند. نهادهای سایر یا ایالت،شهر دولتی
معتمدیهستندکهیادرحالحاضرمشغولبهکاربودهوحقبیمهمیدهندیابازنشسته
شدهاند.معتمدانعمومیهمافرادمتخصصیهستندکهبرایحوزهدولتیکارنمیکنندیادر
برنامهبازنشستگیشرکتندارند.تقسیمبندیدیگرمیتواندبراساسمکانیسمیباشدکهافراد
جایگاهخودرابهدستمیآورند.ازاینمنظراعضایهیئتمدیرهیاانتخابیهستندیاانتصابی
این تلفیق از .)exofficio( دارند بهواسطهجایگاهحقوقیخوددرهیئتمدیرهعضویت یا

دستهبندیهامیتواناعضایهیئتمدیرهرابه9گروهتقسیمکرد:
نمایندهانتصابیدولت:معمواًلتوسطفرماندار،شهردار،رئیسمجلسنمایندگانیارئیس

مجلسسناتعیینمیشوند.
نمایندهانتخابیدولت:اینگروهمقاماتایالتیهستندکهتوسطمشترکانانتخابمیشوند.
نمایندهدولتبهواسطهجایگاهحقوقی:مقاماتیمانندخزانهداردولت،مدیرپرسنل،مدیر

امورمالیو...کهبهدلیلپستشغلیخوددرجایگاههیئتامناقرارمیگیرند.
نمایندهانتصابیمشترکان:مشترکانصندوقچندنامزدرامعرفیمیکنندویکمقامدولتی
یکیازآنهارابههیئتمدیرهصندوقبازنشستگیمنصوبمیکند.بهعنوانمثال،درنظام
بازنشستگیمعلمانتگزاس،یکعضوهیئتمدیرهازسهکاندیدایعضوفعالآموزشعالی

کهتوسطکارمندانمؤسساتآموزشعالیمعرفیشدهاندتوسطفرماندارمنصوبمیشود.
نمایندهانتخابیمشترکان:کهبهصورترأیگیرییادرجلساتاعالمشدهیارأیگیری

پستیانتخابمیشوند.
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عموما و هستند محدود بسیار گروه این حقوقی: جایگاه واسطه به مشترکان نماینده
نمایندهاتحادیههاراشاملمیشود.

نمایندهعمومیانتصابی:درصنعتمالیفعالیتمیکنندوتوسطدولتانتخابمیشوند.
انتخاب مشترکان توسط اما دارند فعالیت مالی صنعت در انتخابی: عمومی نماینده

میشوند.
نمایندهعمومیبهواسطهجایگاهحقوقی:دراینحالتبرخیافرادمتخصصبهواسطه
جایگاهخوددرهیئتامناقرارمیگیرند،برایمثالرییسونابرئیسانجمنفارغالتحصیالن
دانشگاهکالیفرنیاهموارهعضوهیئتامنایصندوقهستندکهآنهارانمایندهعمومیامابه

صورتexofficioتقسیمبندیمیکنند.
نمودار)1(متوسطفراوانیهریکازگروههاینهگانهفوقرادرصندوقهایبازنشستگی

عمومیآمریکانشانمیدهد.

نمودار 1- ترکیب هیئت امنای 212 صندوق بازنشستگی عمومی در آمریکا 

منبع:آندونف،هاچبرگ،راویچ)2018(
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مشاهدهمیشودکهدربینگروههایسهگانه،مشترکانبیشتریندرصدرادرترکیب
هیئتامنادارندوپسازآنهانمایندگاندولتبیشترینسهمرادارند.

ترکیبهیئتمدیرهازمنظرحکمرانیشرکتیحاویاطالعاتمهمیاست.همانطورکه
توضیحدادهشدماهیتوجودیهیئتمدیرهحفاظتازمنافعذینفعاناست.همچنیناشارهشد
کهمسئلهنقشدوگانهدولتمیتوانددرحکمرانیصندوقهایبازنشستگیموردتوجهقرارگیرد
چراکهدولتبهعنوانیکیازذینفعانصندوقهایبازنشستگیمیتواندبامشترکانصندوق
)بهعنوانذینفعکلیدیتر(تضادمنافعداشتهباشد.ازاینروسهمباالینمایندگاندولتیو
حتینمایندگانعمومیدرصورتیکهمنتخبدولتباشندمیتوانداستقاللآنهارازیرسوال
ببرد.برخیمطالعاتتجربینیزنشاندادهاستسهمباالترنمایندگاندولتدرهیئتمدیره/
هیئتامناباعملکردمالیضعیفتردرحوزهسرمایهگذاریهمراهبودهاست.برایمثالبراساس
یافتههایمطالعهپیشگفتهدرحوزهصندوقهایبازنشستگیآمریکاافزایش10درصدیاعضای
هیئتمدیرهدولتیدرصورتیکهانتصابیباشدباکاهش0.9درصدینرخبازدهسرمایه)IRR(و

اگربهصورتexofficioباشدباکاهش0.5درصدینرخبازدهسرمایههمراهاست.
یکیازراهحلهایحکمرانیشرکتیبرایکاهشاینمشکلروشیاستکهدرکانادا
ونیوزیلندپیشگرفتهشدهاست؛انتخابکمیتهنامزدگزینیوانتخابهیئتمدیرهازبین
نامزدهایاعالمشدهاینکمیته)هسوایمپاویدو،2003(.راهدیگربرایحفظاستقاللاعضای
هیئتمدیرهمیتواندافزایشسهمنمایندگانمشترکاندرترکیبهیئتمدیرهباشد.بااینوجود
اینروشبایکمانعمهمروبهروستوآنکاهشتوانکارشناسیهیئتمدیره/امنااست.نمودار
2میزانتخصصمرتبطدراعضایهیئتامنایصندوقهایعمومیآمریکارابهتفکیکشیوه
تعییننشانمیدهد.همانطورکهمشخصاستنمایندگانمنتخبمشترکانکمترینسطح
تخصصرادربینسایرنمایندگاندارندودرمقابلنمایندگانعمومیباالترینسطحتخصص
رابهخوداختصاصدادهاند.درنتیجهازمنظرحکمرانیشرکتیترکیبهیئتمدیره/امناباید

بهگونهایباشدکهدرعینحفظاستقالل،سطحکارشناسیراحفظکند.
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نمودار 2- درصدی از اعضای هیئت امنا با تخصص مرتب

منبع:آندونف،هاچبرگ،راویچ)2018(

موردمهمدیگریکهازمنظرحکمرانیشرکتیبایدبهآنتوجهداشتوجودمکانیسمهایی
برایعزلاعضایهیئتمدیره/امنااست.درجدول1مشاهدهشدبرخیصندوقهاهیچمعیار
مشخصیبرایعزلاعضاندارندودرمواردیکهبهشرایطعزلاشارهشدهآنرامنوطبهنظر
مقامباالتردانستهاست.وجودمحدودیتهایدولتیبرایعزلهیئتمدیرهمیتواندبهحفظ
استقاللاعضایهیئتمدیرهکمککندچراکهامکانکنارگذاشتناعضاازهیئتمدیرهبهدلیل
مسائلسیاسیمحدودمیشوداماازطرفدیگرمیتواندمانعیبرایجایگزینیافرادضعیفدر
هیئتمدیرهباشد)مککولوکوفرانسز،2002(.ازاینروتعیینمکانیسمهاودالیلمشخص
برایعزلاعضاهمبهاستقاللهیئتمدیرهکمکمیکندوهمامکانتغییراعضایناکارآمد

راسلبنخواهدکرد.اینموضوعنیزمیتواندبهارتقایحکمرانیدرصندوقهاکمککند.

5-2-پاسخگویی

درچارچوبحکمرانیشرکتیتصریحشدکهیکیازاهدافایجادنهادهیئتمدیره،پاسخگویی
اصول در که همانطور انتفاعی درشرکتهای کسانی؟ چه برابر در پاسخگویی اما است،
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نظامهای در اما پاسخگوست سهامداران قبال در هیئتمدیره است شده مطرح OECD

غیرانتفاعیمانندصندوقهایبازنشستگیمسئلهپاسخگوییباابهامهمراهاست.اشارهشد
وحق مالیاتدهندگان این درنهایت است طرح مالی حامی دولت که درصندوقهایی که
بیمهدهندگانهستندکهپذیرایریسکنهاییخواهندبود،آیااینموضوعرامیتوانمعیاری
دانستکههیئتمدیرهبایدبهعموممردمپاسخگوباشد؟آیاهیئتمدیرهبایددرمقابلگروههای
ذینفعپاسخگوباشدیادربرابرمقاماتسیاسی؟اینموضوعازآنجاییاهمیتبیشترمییابد
کهتوجهداشتهباشیمدرنظامهایبازنشستگیمسئلهتضادمنافعدربینذینفعاننیزوجود
داردوازاینروبایدمشخصشودمنافعچهکسانیدراولویتقرارداردوهیئتمدیرهدربرابر

چهکسانیپاسخگوست.
درآمریکابراساسقانوناریساتصریحشدهاستبرنامههایبازنشستگیبایددرراستای
مشترکان مقابل در نیز هیئتامنا و شوند مدیریت مشترکان منافع کردن حداکثر هدف
پاسخگوست)هسوایمپاویدو،2003(.درمقابلدرکانادااگرچهقانون،هیئتسرمایهگذاری
برنامهبازنشستگیراموظفمیکندجهتحداکثرکردنمنافعبیمهپردازومزایابگیرفعالیت
کردهوداراییهاراباهدفحداکثرکردنبازدهیبدونتحمیلریسکاضافهسرمایهگذاری
مردم عموم قبال در هیئتسرمایهگذاری است تصریحشده اما )مکنوتون،2003(. کند
جامعهپاسخگوست.درواقعهیئتمدیرهعالوهبراینکهبابرگزاریجلساتعمومیدرهر
ایالتبهمشترکانپاسخمیدهدخودرادرقبالمجلسوعموممردمپاسخگومیداند.برای
ایالتی، قانونگذاران مجلس اختیار در را خود ساالنه گزارشهای هیئتمدیره منظور این
گروههایسهامدارماننداتحادیهکارگری،انجمنهایمستمریبگیرانوانجمنهایتجاری،
موسساتتحقیقاتی،دانشگاههاوکتابخانههایعمومیارسالمیکند)همان(.اشارهشدکه
درحکمرانینظامهایبازنشستگیبایدمسئلهمشارکتذینفعانبهویژهمالیاتدهندگان
توجهشود.بااینحالاقدامعملیبرایمشارکتدادنعموممردمدرسطححکمرانیبا
موانعبسیاریروبهروست.ازاینروپاسخگوییبهعموممردمیامجلس)بهعنواننماینده
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مردم(میتوانداینکاستیراتاسطحیجبرانکند)ایمپاویدو:2008(.درهمینراستاحتی
مالیاتدهندگان درنتیجه و نیست مالی پشتیبان دولت که کانادا بازنشستگی صندوق در
ذینفعاصلیطرحنیستندامااینصندوقخودرادربرابرعموممردمپاسخگومیبیند.در

بندآغازینمتنسیاستافشایاینهیئتآمدهاست:
»کاناداییهاحقدارندکهبدانندماچراوچگونهوکجاپولبرنامهبازنشستگیکانادا
راسرمایهگذاریکردهایم،چهکسانیتصمیماتسرمایهگذاریرامیگیرند،آنهامالکچه

داراییهاییشدهاندوعملکردسرمایهگذاریهاچگونهاند«.
درنهایتوصرفنظرازاینکهنظامبازنشستگیدرقبالچهکسیوچگونهپاسخگوست
نکتهمهمایناستکهاینموضوعبایدبهطورصریحمطرحشدهوبرایهیئتمدیرهنیز

مشخصگردددربرابرچهکسانیمسئولهستندوبایدبهچهکسانیپاسخگوباشند.

5-3-معیارهای سنجش عملکرد

است. عملکرد برای مشخص معیارهای وجود پاسخگویی، برای مکمل و الزم شرط
بازار در محصول وضعیت یا سهام قیمت شد، اشاره که همانطور شرکتی حکمرانی در
رقابتیمعیارهاییبرایسنجشعملکرداستامااینمعیارهادرصندوقهایبازنشستگی
از اندوختهگذاری،نرخبازدهیحاصل بااینحالشاخصهاییمانندسطح کاراییندارند.
سرمایهگذاری،دستیابیبهمجموعهایازبازدهیسرمایهگذاریهدفوکاهشهزینههای
اداریمیتواندبهعنوانمعیارسنجشعملکردتعیینشود.مشخصبودنمعیارهایسنجش
عملکردکمکبزرگیبههیئتمدیرهبرایانجاموظایفکنترلیآنهاست.زمانیکهمعیارها
بهطوردقیقمشخصباشداعضایهیئتمدیرهمیدانندکهچهاطالعاتیرابایدجمعآوری
کنندوبرمبنایآنتصمیمبگیرنددرغیراینصورتهرعضوهیئتمدیرهبنابهتخصص
خوداطالعاتیکحوزهراجمعآوریکردهوبررسیکند.دراینحالتبررسیهابیشترجنبه
شکلیپیدامیکنندتاماهیتی.همچنینبدونوجودمعیارهایقابلتشخیصبخشمهمیاز

عملکردصندوقبرایهیئتمدیرهناشناختهمیماند)هسوایمپاویدو،2003(.
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صندوقبازنشستگیعمومینیوزیلندنمونهایازصندوقهاییاستکهمعیارهایعملکرد
مشخصبرایآنتعریفشدهاست.دراینصندوقدرابتدایهرسالمالییکبیاینههدف
تهیهمیشودکهشاملطیفیازموضوعاتمرتبطبااموراجراییاست.دراینبیانیهانتظارات
هیئتمدیرهدرموردعملکردصندوقدرطولسالمالیبعدبههمراهجزئیاتکاملارائه
میشود،ریسکهایکلیدیپیشرویصندوقپیشبینیشدهوبرنامههیئتمدیرهبرای
مدیریتآنهاتشریحمیشود.همچنینیکپیشبینیازشرایطمالیصندوقدرسالپیش
روارائهمیشود.چنینبیانیهایکمکمیکندتادرپایانسالمالیعملکردصندوقمتناسب

بااهدافاعالمشدهموردسنجشقرارگیرد)کولوکوفرانسز،2003(.
صندوقنروژروشدیگریرابرایسنجشعملکردپیشگرفتهاست.دراینصندوق
برایارزیابیهزینههایاداری،اطالعاتبهیکشرکتکاناداییدادهمیشودواینشرکتاین
هزینههاراباهزینههایمدیریتسرمایهدربیشاز150صندوقدیگرمقایسهمیکند)ماهر
2003(.درواقعهزینههایدیگرصندوقهامعیاریبرایسنجشعملکردصندوقنروژاست.

5-4-تفکیک مسئولیت و نقش هیئت مدیره

هیئتمدیرهبهصورتعمومینقشکنترلیونظارتیبرنظامداشتهوبربرخیتصمیمگیریهای
کلیدینفوذدارد.بااینحالاینتوصیفبسیارکلیاستودرهرساختارحکمرانیبایدبهطور
دقیقمشخصشوددایرهاختیاراتهیئتمدیرهکجاست.تصمیماتسرمایهگذاری،تعیینفروض
اکچوئری،انتخابمدیران،تعیینروشهایسرمایهگذاری،تعیینشیوهتخصیصدارایی،تعیین
پرتفویوتعیینمرجعمدیریتوجوه)اینکهآیابرایمدیریتوجوهازمرجعبرونسازمانیکمک
گرفتهشودیادرچارچوبصندوقانجامشود(ازجملهوظایفیهستندکهبنابرساختارصندوق
میتواندبرعهدههیئتمدیرهیاکمیتههایتخصصیزیرمجموعههیئتمدیرهقرارگیرد.نکتهمهم
دراینحوزهآناستکهصرفنظرازاینکهمحدودهمداخلههیئتمدیرهدرچهسطحیتعریف
شدهاست،اینمحدودهبایدبهطوردقیقمشخصباشد.اگرمسئولیتینیزبهکمیتههاسپردهشد

بایدچارچوباینمسئولیتکامالمشخصباشد.
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درتعیینچارچوبمسئولیتهیئتمدیرهوتفکیکدقیقمسئولیتهاتجربهصندوقهای
که دارند فعالیت بازنشستگی متعدد صندوقهای استرالیا در باشد. مفید میتواند استرالیا
خرده و صنعت عمومی، بخش شرکتی، کرد: نقسیمبندی دسته چهار در را آنها میتوان
فروشی.ساختارحکمرانیدرصندوقهایزیرمجموعهاینگروههامتفاوتاستوتصمیمات
درسطوحمختلفیگرفتهمیشود.جدول)3(نشانمیدهدچهمرجعیدرتصمیمگیریچه
حوزههاییاثرگذاراست.مشاهدهمیشوددربرخیازصندوقهاهیئتهایاجراییمسئولیت
اصلیرادارندودربرخیدیگرهیئتامناومشاورانبیشترینتأثیرگذاریرادرتصمیمگیریها

دارندامادرهرحالسطحاثرگذاریبرایهرمرجعمشخصاست.

جدول 3- مراجع اصلی برای تصمیم گیری در صندوق های بازنشستگی به تفکیک- استرالیا
خرده فروشی صنعتبخش عمومیشرکتیحوزه تصمیم گیری

هیئتاجراییهیئتامنامشاورهیئتامنااهدافوریسکپذیری
هیئتاجراییمشاورمشاورمشاوراستراتژیتخصیصدارایی

هیئتاجراییمشاورمشاورمشاورطراحیبنچمارک
هیئتاجراییمشاورمشاورمشاورانتخابمدیرسرمایهگذار

هیئتاجراییمشاورمشاورمشاورنظارتبرعملکرد
هیئتاجراییهیئتامناهیئتاجراییهیئتامنامعرفیآپشنهایجدیدیصندوق

هیئتاجراییمشاورمشاورهیئتامناگزینههایپیشفرضدرتخصصیدارایی
هیئتاجراییهیئتامناهیئتامناهیئتامناانتخابمشاوردارایی
هیئتامناهیئتامناهیئتامناهیئتامناانتخابمدیران

هیئتاجراییمشاورمشاورمشاورسیاستهجینگارزخارجی
2008،OECD:منبع

5-5-استانداردهای رفتاری

مباحث در که شد اشاره هستند. امانتداری اصل رعایت به ملزم شرکتها هیئتمدیره
رفتارهیئتمدیرهو تعیین برای را رفتاری ازشرکتهاکدهای بسیاری حکمرانیشرکتی
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رفتاری کدهای این باشد. نیز عملکرد قضاوت معیار میتواند که میکنند تعیین مدیران
قانون در مثال برای گیرد. قرار مدنظر نیز بازنشستگی نظامهای حکمرانی در میتواند
رفتاری استانداردهای عنوان به محتاط« فرد »اصل و انحصاری« »منافع اصل دو اریسا
برایهیئتامنایصندوقهاتعریفشدهاند.زمانیکهاستانداردتعریفشدهباشد،عملکرد
هیئتامنانیزمیتواندمتناسبباآنموردقضاوتقرارگیرد.برایمثالزمانیکهاصلمنافع
انحصاریتعیینمیشوداگرهیئتامناتصمیمبگیردسرمایهگذاریایراباهدفاجتماعی
انجامدهد،خالفایناصلعملکردهومیتواندبهدلیلرعایتنکردنامانتدارایمورد
مواخذهقراربگیردحتیاگرسرمایهگذاریانجامشدهدرراستایمسئولیتهایاجتماعیباشد.
دربرخیصندوقهادرراستایرعایتایناصولمسئولیتقانونیبرایاعضایهیئتمدیره
در اینصندوق در است. زمینه این در خوبی مثال ایرلند است.صندوق تعریفشده نیز
صورتیکهعضویازاعضایهیئتمدیرهخالفاصولتعریفشدهعملکندمجرمتلقی

شدهومیتواندموردپیگردقانونینیزقرارگیرد)ماهر،2004(.
روشدیگریکهبرایانجاموظیفهامانتداریمورداستفادهقرارمیگیرد،شیوهمرامنامه
از میدهد آموزش هیئتمدیره به که هستند راهنماهایی مرامنامهها این است. اخالقی

فعالیتهاییکهاثرمنفیبررویاعضادارددوریکنند.
صندوقکانادادراینراستااقداماتمهمیانجامدادهاست.دربرنامهبازنشستگیکانادا
را صندوق سرمایهگذاریهای با خود مرتبط منافع تمامی باید مدیران و کارمندان همه
بیپردهمنتشروروابطشخصیکهممکناستاستقاللآنهارابهخطربیاندازدراافشاکنند.
فعالیتهایتجاریکهبهطورمستقیموغیرمستقیمکمیتهسرمایهگذاریرامتأثرمیکندو
میتواندمنجربهتضادمنافعباشدنیزبایدعلنیشود.همچنینفهرستیازسرمایهگذاریها
مشخصمیشودکهمدیرانوکارمندانمجازبهخریدوفروشدرآنحوزهنیستندوباید

هرششماهیکباربرایرعایتایندستورهاتائیدیهبگیرند.
مثل مهم مسائل از تعاریفی حقوقی متخصصان با مشورت با صندوق این همچنین
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باشندچهمواردیمصداق متوجه ومدیران تاکارکنان است ارائهکرده منفعتخصوصی
تضادمنافعاستوچگونهبایددرمقابلآنرفتارکنند.

5-6-اطالعات و شفافیت 

سطح در را حکمرانی میتواند آن رعایت که قاعدهای کماهمیتترین نه البته و آخرین
صندوقهایبازنشستگیارتقادهد،افشایاطالعاتوشفافیتاست.رعایتاصولیمانند
پاسخگوییوکنترلتاحدباالییوابستهبهوجوداطالعاتاست.هیئتمدیرهبرایانجام
وظایفکنترلیخودوذینفعانبرایبررسیعملکردهیئتمدیرههردونیازبهاطالعات
ازجملهمنابعاطالعاتیایهستندکهبههیئتمدیرهکمک دارند.گزارشهایحسابرسی
ابزاردیگری ببرد.وجودحسابرسمستقلخارجی پیش را تاوظایفکنترلیخود میکند
استکهشفافیتراارتقادادهواطالعاتکاربردیدراختیارعموممردموهیئتمدیرهقرار
تولیدمیشوندمکانیسمدیگری برایعموممردم بیشتر میدهند.گزارشهایساالنهکه
برایانتشاراطالعاتوشفافیتاست.برایاینکهگزارشهایانتشاریافتهمفیدباشد،الزم
استاطالعاتآنکاملودقیقبودهوحاویدادههاییباشدکهمیتواندبرایذینفعان
گرفته پیش کانادا سرمایهگذاری کمیته در که اطالعات افشای اصول گردد. واقع مفید
میشودالگویمناسبیدراینحوزهاست.درگزارشساالنهایکهایننهادمنتشرمیکند
اطالعاتیازقبیلصورتحسابمالیسالقبل،گزارشبازرسی،صورتوضعیتاهدافو
صورتوضعیتعملکرد،صورتوضعیتیازسیاستهایسرمایهگذاریوصورتوضعیتی
و ریسک بازدهی، وضعیت مرکزی بانک نیز نروژ در میشود. ارائه شرکتی حکمرانی از
اختیار در را آن و میدهد ارائه فصلی بهصورت را شده انجام سرمایهگذاری هزینههای
عمومقرارمیدهد.صندوقبازنشستگیعمومیکالیفرنیانیزسیاستشفافیتوافشایکامل
اطالعاتراپیشگرفتهاستودراینراستاحتیجلساتهیئتمدیرهرابهصورتعلنی

پوششمیدهد.
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6- جمع بندی و نتیجه گیری 

دراینگزارشتالششدبااستفادهازسازوکارهایکنترلیدرادبیاتحکمرانیشرکتیقواعدی
برایحکمرانیبهتردرصندوقهایبازنشستگیارائهشود.بدیهیاستاینقواعداگرچهشرط
الزمبرایحکمرانیبهتردرصندوقهایبازنشستگیهستنداماشرطکافینبودهوموارد
محیطیبسیاریازجملهساختاراقتصادی-سیاسی-اجتماعیکشورهاوشیوهحکمرانیعمومی
درسطحکالناثراتمستقیمبرحکمرانیصندوقهایبازنشستگیخواهدداشت.براساس
آنچهدراینگزارشاستداللشد،پیشازارائهراهکاربرایحکمرانیصندوقهابایدمشخص
گروههایی چه بر آن عملیات و میدهد انجام عملیاتی چه دارد، اهدافی چه شودصندوق
تأثیرگذاراست.درگامدومالزماستبررسیشوددرچهساختاروباچهقواعدرفتاریمیتوان
چارچوبیایجادکردکهصندوقدرمسیراهدافخودعملکردهومنافعذینفعانراپشتیبانی
کند.ترکیبهیئتمدیره)یاهرمرجعحکمرانیدیگر(،شیوهتعیینوسازوکارعزل،یکیاز
اصولیاستکهبایددرتعییناینچارچوبموردتوجهقراربگیرد.مراجعهبهتجربهکشورها
برخی در است. ترکیبهیئتمدیره تعیین در معیارمهم دو استقالل و دادتخصص نشان
صندوقهامانندصندوقهایعمومیآمریکاحضورنمایندگانمشترکان،دولتونمایندگان
عمومیدرصندوقهاراهکاریبرایحفظاستقاللصندوقهاودرهمینحالحفظتخصص
بودهاست.درصندوقکاناداوجودیککمیتهنامزدگزینیباحفظاستقاللازدولتکهازبین
متخصصاناعضایهیئتمدیرهراانتخابمیکندراهکاریبرایاینامردرنظرگرفتهشده
است.اینموضوعنشانمیدهدصرفنظرازاینکهاعضاچگونهانتخابشدهانداصولوقواعد
رفتاریحاکمبراعضاوروشهایکنترلیاهمیتدارد.درتعیینمرجعیکههیئتمدیرهباید
بهآنپاسخگوباشد،تعیینمعیارهاییبرایسنجشعملکرد،تفکیکدقیقمسئولیتونقش
هیئتمدیره،تعییناستانداردهایرفتاری،افشایاطالعاتوشفافیتازجملهقواعدیهستند
کهرعایتآنهامیتواندبهاعضاینهادحکمرانیومراجعباالتربرایبهبودتصمیمگیریو

انجاموظایفنظارتیکمککند.
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موضوعدیگریکهدراینگزارشموردتأکیدقرارگرفت،مبحثذینفعاندرصندوقهای
بازنشستگیبود.درادبیاتحکمرانیدرصندوقهایبازنشستگیعمومامشترکان،کارفرمایان
ودولتهستندکهبهعنوانذینفعاصلیشناختهمیشوندامادراینگزارشباتأکیدبر
مفهوممطالبهگرباقیماندهبیانشدکهدرنظامهاییکهدولتحامیمالیطرحاست)یادر
قالبپرداختمزایایمعینیادرحالتتضمینحداقلیازسطحمعاش(حقبیمهدهندگانو
مالیاتدهندگانهستندکهریسکنهایینظامراتحملمیکنندودرنتیجهالزماستمنافع
آنهادرچارچوبحکمرانیدرنظرگرفتهشود.مکانیسمپاسخگوییدربرابرعمومجامعهیا

مجلسبهعنواننمایندهعمومجامعهمیتواندازاینزاویهموردتأکیدقرارگیرد.
درنهایتبایدتوجهداشتکهاگرچهنظامهایبازنشستگیامورمتنوعیراادارهمیکنند
شرکتی حکمرانی اصول اما سرمایهها( مدیریت تا اکچوئری اصول و اعضا پوشش )از
پاسخگوینیازهایحکمرانیبرایتمامیاینامورنیستامامیتواندباایجادشفافیتدر
عملکردمدیرانوایجادفضاوقواعدویژهحاکمبررفتارآنهادرحوزهمدیریتسرمایهگذاری

وجلوگیریازفساد،نقشآفرینباشد.

صندوق بازنشستگی کشوری و منطق حکمرانی 

تاکیدشدکهساختارصندوقهایبازنشستگیوچارچوباهدافواختیاراتآنهانقشمهمی
ازاینقاعدهنستثنی درتعیینشیوهحکمرانیآنهادارد.صندوقبازنشستگیکشورینیز
نیست.دراصولحکمرانیصندوقهاومرورتجاربکشورهاتأکیداصلیبرمدیریتوجوه
وداراییهایصندوقهایبازنشستگیبودحالآنکهداراییهایصندوقکشوریدرایران
درقالببنگاههایاقتصادیذخیرهشدهاستواینموضوعباعثمیشودسنجشعملکرد
بر بلکه بازدهوریسکسرمایهگذاری مبنای بر نه ایران در بازنشستگی مدیریتصندوق
مبنایمدیریتشرکتهایزیرمجموعهباشد.عالوهبراینراهکارهاییکهبرایاستقالل
اینپیشفرضبودکهدولتها با اعضاینهادحکمرانیدرصندوقهامطرحشدعموما
ازوجوهدراختیارصندوقهابرایسرمایهگذاریدرحوزههایمدنظرخوداستفادهمیکنند
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ازمداخلهدولتدرتخصیصسرمایهجلوگیریکند.در وهیئتمدیرهمستقلالزماست
صندوقبازنشستگیکشوریایندخالتبیشتردرسطحمدیریتشرکتهااتفاقمیافتدو

الزماستازهمینمنظرموضوعاستقاللصندوقهامطرحشود.
همچنینصندوقبازنشستگیکشوریدرحالحاضرنزدیکبه80درصدازمخارجخود
راازمحلمنابععمومیتأمینمیکندازاینروبرطبقادبیاتحکمرانیشرکتیمیتوان
ذینفعاصلییامالکاینصندوقراعموممردم)وحتیبهدلیلسهمدرآمدهاینفتیدر
درآمدهایعمومی،نسلآیندهکشور(تعریفکرد،درنتیجهمسئولیتودرنهایتپاسخگویی
صندوقرانیزبرمبنایادبیاتحکمرانیشرکتیبایدبهعموممردمونهتنهامشترکانو
حتیگروهخاصیازمشترکانیعنیمزایابگیراندانست.درنهایتاینکهافشایاطالعاتو
شفافیتدرهرساختاریازجملهساختارصندوقبازنشستگیکشوریمیتواندعاملمهمی

برایبهبودحکمرانیوکنترلصندوقهایبازنشستگیباشد.
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