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1- مقدمه

امروزه تمایل به در نظر گرفتن مزایای اجتماعی در استراتژی های سرمایه گذاری منجر به 
مالی،  عملکرد  عالوه بر  که  است  شده  سرمایه گذاری هایی  برای  تقاضا  زیاد  بسیار  افزایش 
در  نیز   )ESG( حاکمیتی1  و  اجتماعی  زیست محیطی،  عوامل  نظر  از  را  شرکت ها  عملکرد 
نظر می گیرند. این نوع سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری مسئوالنهRI( 2( نامیده می شوند. به 
عبارت دیگر، سرمایه گذاری مسئوالنه یک استراتژی برای سرمایه گذاری است که هدف آن 
ترکیب3 عوامل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی )ESG( در تصمیمات سرمایه گذاری و 

به کارگیری شیوه های مالکیت فعال4 است. 
صندوق های بازنشستگی در راستای تامین منابع مالی الزم برای پاسخ به مطالبات اعضا 
در زمان بازنشستگی و همچنین فراهم سازی شرایط الزم و کافی برای حفظ ثبات مالی، اقدام 
به سرمایه گذاری می کنند. از این رو این صندوق ها سهم های عمده ای در بازارهای مالی جهان 
را به خود اختصاص داده اند. به همین دلیل، صندوق ها جایگاه منحصر به فردی در گنجاندن 
مالحظات ESG در زنجیره سرمایه گذاری خود با استفاده از مالکیت فعال و مسئوالنه دارند. 
امروزه نگاه صندوق ها به این جنبه از سرمایه گذاری معطوف شده که مدیریت و تخصیص 

1. Environmental, Social and Governance (ESG) Factors
2. Responsible Investment
3. Incorporate
4. مالکیت فعال، استفاده از حقوق و موقعیت مالکیت برای تأثیرگذاری بر فعالیت ها یا رفتارهای شرکت های سرمایه پذیر است.



2  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

سرمایه صندوق به منظور ایجاد ارزش پایدار1 برای مزایا بگیران، اقتصاد و جامعه چگونه باشد. 
گزارش حاضر با هدف بررسی رویکرد صندوق های بازنشستگی در خصوص سرمایه گذاری 
اصول  تعریف  از  در بخش دوم پس  و  ادامه  در  منظور،  بدین  است.  تدوین شده  مسئوالنه 
اشکال  می کند،  ایجاد  که  ارزش هایی  انواع  و  آن  انگیزه های  مسئوالنه،  سرمایه گذاری 
نسبتا  مطالعه  اساس  بر  و  در بخش سوم  است.  داده شده  توضیح  سرمایه گذاری مسئوالنه 
جامعی که سازمان ملل در مورد سرمایه گذاری مسئوالنۀ برخی از بزرگ ترین صندوق های 
در   ESG عوامل  به کارگیری  خصوص  در  صندوق ها  رویکردهای  داده،  انجام  بازنشستگی 
زنجیره سرمایه گذاری آن ها معرفی شده است. بخش پایانی نیز به جمع بندی اختصاص یافته 

است.

2- سرمایه گذاری مسئوالنه

ارتباط  به  صراحتا  که  است  سرمایه گذاری  برای  رویکردی   ،)RI( مسئوالنه  سرمایه گذاری 
ثبات2  و  سالمت  و   ،)ESG( حاکمیتی  و  اجتماعی  زیست محیطی،  عوامل  با  سرمایه گذار 
به  این رویکرد تصدیق می کند که دستیابی  دارد.  اذعان  به عنوان یک کل  بازار  بلندمدت 
اداره  خوبی  به  و  خوب  عملکرد  دارای  ثبات،  با  سیستم های  به  بلندمدت  در  پایدار  بازده 
شده اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی وابسته است. به طور خالصه ، این رویکرد می تواند 
اقتصادی  و  اجتماعی، زیست محیطی  ارزش  تفسیر شود که  نوعی سرمایه گذاری  به عنوان 

بلندمدت )پایدار( ایجاد می کند. 
عوامل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی )ESG( بی شمار و همیشه در حال تغییرند. 

نمونه هایی از این عوامل را می توان در جدول )1( دید: 

1. sustainable
2. stability
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ESG جدول 1- نمونه هایی از عوامل

حاکمیتیاجتماعیزیست محیطی

تغییرات آب و هوایی ●
تخلیه منابع ●
اتالف منابع ●
آلودگی ●
جنگل زدایی ●

حقوق بشر ●
برده داری مدرن ●
کار کردن کودکان ●
شرایط کار ●
روابط کارکنان ●

رشوه و فساد ●
پاداش مدیر اجرایی ●
تنوع و ساختار هیئت مدیره ●
اعمال نفوذ سیاسی  ●
استراتژی مالیاتی ●

)PRI( 12-1- اصول سرمایه گذاری مسئوالنه

شبکه ای  متحد،  ملل  سازمان  حمایت  مورد   )PRI( مسئوالنه  سرمایه گذاری  اصول  طرح 
بین المللی از سرمایه گذاران است که برای عملی ساختن شش اصل سرمایه گذاری مسئوالنه 
با یکدیگر همکاری می کنند. هدف اصلی این شبکه، درک پیامدهای سرمایه گذاری با لحاظ 
به کارگیری  برای  امضا کنندگان  از  حمایت  و  حاکمیتی،  و  اجتماعی  زیست محیطی،  عوامل 
این موضوعات در تصمیم گیری سرمایه گذاری و شیوه های مالکیت آن هاست. امضا کنندگان 
بر  می کنند.  پایدارتر کمک  جهانی  مالی  سیستم  یک  توسعه  به  اصول شش گانه  اجرای  با 
اصول  امضاکنندگان  مدیریت  تحت  دارایی های   ،PRI توسط  شده  منتشر  اطالعات  اساس 

سرمایه گذاری مسئوالنه در حال حاضر بیش از 59 تریلیون دالر است. 
 ESG هر یک از اصول شش گانه فهرستی از اقدامات احتمالی را برای گنجاندن مسائل
تفکیک  به  مربوطه  احتمالی  اقدامات  ادامه،  در  می دهند.  ارائه  سرمایه گذاری  تصمیمات  در 

اصول آورده شده است:

اصل 1: ما مسائل ESG را در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و فرایندهای تصمیم گیری  ●
گنجانده ایم.

در بیانیه های سیاست سرمایه گذاری به مسائل ESG بپردازید. ○

1. Principles for Responsible Investment
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توسعه ابزارها، معیارها و تجزیه و تحلیل های مربوط به ESG را پشتیبانی کنید. ○
توانایی های مدیران داخلی سرمایه گذاری را برای ادغام مسائل ESG ارزیابی کنید. ○
توانایی های مدیران بیرونی سرمایه گذاری را برای ادغام مسائل ESG ارزیابی کنید. ○
از ارائه دهندگان خدمات سرمایه گذاری )مانند تحلیل گران مالی، مشاوران، کارگزاران،  ○

در  را   ESG بخواهید که عوامل  رتبه بندی(  یا شرکت های  شرکت های تحقیقاتی 
تحول تحقیق و تحلیل ادغام کنند.

تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات دیگر در این زمینه را تشویق کنید. ○
برای سرمایه گذاری های حرفه ای از آموزش ESG حمایت کنید. ○

اصل 2: ما مالکان فعالی خواهیم بود و مسئله ESG را در سیاست ها و روش های مالکیت  ●
خود لحاظ خواهیم کرد.

یک سیاست مالکیت فعال سازگار با اصول را تدوین و افشا کنید. ○
)در  ○ کنید  نظارت  رأی گیری  رعایت سیاست  بر  یا  کنید  استفاده  دادن  رأی  از حق 

صورت برون سپاری(.
توانایی تعامل )مستقیم یا از طریق برون سپاری( را ایجاد کنید. ○
در تدوین سیاست ها، مقررات و تنظیمات استانداردها )مانند ارتقا و حمایت از حقوق  ○

سهامداران( مشارکت کنید.
قطعنامه های سهامداران1 را با مالحظات بلند مدت ESG مطابقت دهید. ○
در مورد مسائل ESG با شرکت ها درگیر شوید. ○
در ابتکارات مشارکت های مبتنی بر همکاری شرکت کنید. ○
از مدیران سرمایه گذاری بخواهید که مشارکت مربوط به ESG را انجام و گزارش دهند. ○

اصل 3: ما به دنبال افشای مناسب در مورد مسائل ESG توسط نهادهایی هستیم که در  ●
آن ها سرمایه گذاری می کنیم.

1. Shareholder Resolutions
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مانند  ○ ابزارهایی  از  استفاده  )با   ESG مسائل  مورد  در  استاندارد  گزارش دهی 
گزارش های جهانی در این خصوص( را بخواهید.

ادغام مسائل ESG در گزارش های مالی ساالنه را بخواهید. ○
از شرکت ها اطالعاتی در مورد تصویب/ پایبندی به هنجارها، استانداردها، و ابتکارات  ○

بین المللی )مانند پیمان جهانی سازمان ملل( را بخواهید.
از ابتکارات و مصوبات پشتیباِن افشای ESG توسط سهامداران حمایت کنید. ○

اصل 4: ما پذیرش و اجرای اصول را در صنعت سرمایه گذاری ارتقا خواهیم داد. ●

الزامات مربوط به اصول را در طرح نامه های پیشنهادی )RFP( بگنجانید. ○
و  ○ عملکرد  شاخص های  نظارتی،  رویه های  سرمایه گذاری،  دستورالعمل های 

ساختارهای تشویقی را هم تراز کنید )برای مثال، اطمینان حاصل کنید که فرآیندهای 
مدیریت سرمایه گذاری در صورت لزوم افق های بلند مدت را منعکس می کنند(.

انتظارات ESG را به ارائه دهندگان خدمات سرمایه گذاری منتقل کنید. ○
روابط خود را با ارائه دهندگان خدماتی که نمی توانند انتظارات ESG را برآورده کنند،  ○

بازنگری کنید.
از توسعه ابزارهایی که برای محک زدن ادغام ESG توسط ارائه دهندگان خدمات  ○

سرمایه گذاری استفاده می شوند، پشتیبانی کنید.
از تحوالت نظارتی یا سیاستی که اجرای اصول را ممکن می سازند، پشتیبانی کنید. ○

اصل 5: ما با هم همکاری خواهیم کرد تا اثربخشی خود را در اجرای اصول افزایش دهیم. ●

از شبکه ها و پلتفرم های اطالعاتی برای به اشتراک گذاشتن ابزارها، جمع کردن منابع  ○
و استفاده از گزارش سرمایه گذاران به عنوان منبع یادگیری پشتیبانی کنید و در آن ها 

مشارکت داشته باشید.
ابتکارهای مشترک مناسب را توسعه یا حمایت کنید. ○
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اصل 6: ما هر یک از فعالیت ها و پیشرفت خود در جهت اجرای اصول را گزارش خواهیم  ●
داد.

نحوه ادغام مسائل ESG در روش های سرمایه گذاری را افشا کنید. ○
فعالیت های مالکیت فعال )رأی دادن، تعامل و/ یا گفتگوی سیاستی( را افشا کنید. ○
آنچه که در مورد ارائه دهندگان خدمات سرمایه گذاری در رابطه با اصول مورد نیاز  ○

است را افشا کنید.
در مورد مسائل ESG و اصول با ذینفعان ارتباط برقرار کنید. ○
پیشرفت و/ یا دستاوردهای مربوط به اصول را با استفاده از رویکرد »مطابقت یا  ○

توضیح« گزارش دهید.
به دنبال تعیین تأثیر اصول باشید. ○
برای افزایش آگاهی در بین گروه گسترده تری از ذینفعان از گزارش استفاده کنید. ○

2-2- انگیزه های سرمایه گذاری مسئوالنه

یکی از موانع پذیرش سریع سرمایه گذاری مسئوالنه، گسترده بودن دامنه دیدگاه های مربوط 
به هدف و ارزش آن، هم برای سرمایه گذاران و هم برای جامعه است. به طوری که طیف قابل 
توجهی از دیدگاه ها در این خصوص وجود دارد. این طیف گسترده را می توان به صورت سه 

گوشه یک مثلث مانند آنچه در شکل )1( آمده است، نشان داد. 
اولین دیدگاه این است که سرمایه گذاری مسئوالنه باید خدمتی برای جامعه باشد؛ بدین 
زیست محیطی  و  اجتماعی  مشکالت  حل  برای  ابزاری  مسئوالنه  سرمایه گذاری  که  معنی 
جهان از طریق گسترش موثر سرمایه است. در واقع، هدف این است که به جای اینکه پول 
ذی نفعان در فعالیت های مخرب سرمایه گذاری شود، از آن در انجام فعالیت های مفید استفاده 

شود. بنابراین، این دیدگاه اساسًا یک بحث اخالقی را مطرح می کند. 
دیدگاه دوم این است که سرمایه گذاری مسئوالنه، یک سرمایه گذاری کامال هوشمندانه 
است. در واقع، سرمایه گذاری مسئوالنه ابزاری برای افزایش بازدهی با تزریق بینش های جدید 
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و آینده نگرانه در روند سرمایه گذاری است. این دیدگاه پیامدهای به اصطالح »کالن روندهای 
شناسایی  اقتصاد  روی  را  غیره(  و  منابع  کمبود  نابرابری،  هوا،  و  آب  تغییر  )مانند  پایدار1«2 

می کند. 
است،  اقتصادی  ضرورت  یک  مسئوالنه  سرمایه گذاری  که  است  این  دیدگاه  سومین 
زیرا کالن روندها در طول زمان به صورت چنگک روی مسیر رونق اقتصاد قرار می گیرند، 
به طوری که هزینه های نهاده های اساسی مانند آب، انرژی و زمین در واکنش به کمبود منابع 
ناآرامی هایی در  ایجاد  نابرابری های بهداشتی و درآمدی منجر به  افزایش می یابد، و شیوع 

داخل و بین ملت ها می شود. 

شکل 1- طیف انگیزه های سرمایه گذاری مسئوالنه

خدمت به جامعه

افزایش بازدهی

  

ضرورت اقتصادی  

1. Sustainability Megatrends
2 . تعریف لغوی کالن روند )Megatrend( به صورت روندی گسترده شامل روندهای فرعی با آثار و پیامدهای فراوان 
حتی  و  فرهنگ  اقتصاد،  اجتماع،  کار،  و  که کسب  ابعاد کالن هستند  در  اقتصاد  توسعه  نیروهای  است. کالن روند ها، 
به  است  زمانی  پایداری  پایداری کالن روندها،  از  منظور  تغییر می کنند.  دچار  پایدار  به صورت  را  زندگی های شخصی 

نحوی که روندهای کالن مستمر بوده و اثرگذاری آن ها در طول زمان دوام دارد. 
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مسئوالنه  سرمایه گذاری  انگیزه های  به  مربوط  دیدگاه های  رئوس  که  داشت  توجه  باید 
از یکدیگر جدا نیستند، و یک سرمایه گذار می تواند به صورت همزمان همه آن ها را پوشش 
دهد. با این حال، تفاوت هایی میان آن ها نیز وجود دارد. برای مثال، سرمایه گذارانی که انگیزه 
به  ما  از خود سؤال کنند که »آیا  است  قرار می دهند ممکن  را محور  اقتصادی«  »ضرورت 
اندازه کافی برای کاهش ریسک های اقتصادی تخلیه منابع1 تالش می کنیم؟ اگر پاسخ منفی 
با  باید  بیشتر  تأثیر  به  رسیدن  برای  و  کنیم  اتخاذ  باید خودمان  را  استراتژی هایی  است، چه 
چه کسانی کار کنیم؟«. این امر ممکن است سرمایه گذاران را به تعامل با سایر بازیگران در 
زنجیره سرمایه گذاری و با سیاست گذاران برای یافتن سازوکارهایی برای داخلی سازی هزینه های 
اجتماعی و زیست محیطی در ترازنامه شرکت ها سوق دهد. در مقابل، سرمایه گذارانی که انگیزه 
»افزایش بازدهی« را محور قرار می دهند ممکن است نگران چنینی سواالتی نباشند. مسئله 
اصلی این گروه، درک ریسک های موجود در پرتفوی است و در این راستا، ممکن است در 
شرکت ها، پروژه ها و وسایل نقلیه با تأثیرات مثبت زیست محیطی و اجتماعی سرمایه گذاری 
کنند یا برعکس؛ در دارایی هایی سرمایه گذاری کنند که به طور کلی تأثیر منفی محیط زیستی و 
اجتماعی ایجاد می کنند، اما در معرض ریسک های اعتباری یا عواقب قانونی نیستند، و بازدهی 

خوبی در بازه زمانی سرمایه گذاری خود دارند.

2-3- ارزش های مالی و غیرمالی سرمایه گذاری مسئوالنه

سوالی که می توان مطرح کرد این است که سرمایه گذاری مسئوالنه چه نوع ارزشی ایجاد می کند؟ 
در پاسخ به این سوال می توان سه شکل خلق ارزش را برای این نوع سرمایه گذاری مشخص کرد: 

ارزش مالی از طریق تخصیص سرمایه، ارزش مالی از طریق مشارکت، و ارزش غیرمالی. 

ESG الف( ارزش مالی: تخصیص سرمایه مبتنی بر

به کارگیری  با  آن ها  مشتریان  ذینفعان/  و  سرمایه گذاران  برای  که  مستقیمی  مالی  ارزش 
استراتژی های فعال ESG ایجاد شده است، می تواند به صورت زیر باشد: 

1. Resource Depletion
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بازدهی بیشتر از بازدهی معیار: این امر تا حدی ناشی از قرار گرفتن در معرض  ○

پایداری مطلوب دارایی هایی است که سرمایه گذاری در آن ها بر اساس استراتژی های 
ESG انجام می شود. 

کاهش ریسک کوتاه مدت: منظور از ریسک کوتاه مدت، نوسان بازدهی نسبت به  ○

طریق  از  شرکت ها  که  است  این  ریسک  این  کاهش  دلیل  است.  معیار  بازدهی 
رعایت زیاد اصول ESG، خود را در برابر برخی شوک ها مانند شوک های درآمدی 
و همچنین، واکنش های بازار ناشی از درونی سازی هزینه های مربوط به پایداری، 

محافظت می کنند. 
کاهش ریسک بلندمدت )محافظت در برابر ریسک بلندمدت افت مطلق ارزش(:  ○

این مهم در نتیجه بهتر بودن موقعیت های استراتژیک شرکت های با میزان رعایت 
باالی ESG نسبت به بقیه شرکت ها رخ می دهد. 

نوسان کمتر قیمت سهام ○

همه موارد ذکر شده منجر به این می شود که شرکت هایی که عوامل ESG را رعایت 
این نوع شرکت ها اگر  بتوانند کسب و کار خود را توسعه دهند. برای مثال،  می کنند، بهتر 
بتوانند نشان دهند که تولید گازهای گلخانه ای توسط آن ها کاهش و به دنبال آن بهره وری 

منابع افزایش می باید، می توانند منافع پایدار ملموسی را برای خود ایجاد کنند. 
منافع  برسد، می توان  به یک حد حداقلی کافی  در صورتی که سرمایه گذاری مسئوالنه 
خود  نفع  به  نتیجه ای  چنین  کرد.  لمس  بازارها  در  کمتر  نوسان  به صورت  را  آن  از  ناشی 

سرمایه گذاران، مشتریان و ذینفعان آن ها، شرکت ها و به طور وسیع تر جامعه است. 

ب( ارزش مالی: تعامل

ارزش مالی ایجاد شده از طریق تعامل ممکن است به صورت زیر باشد: 
افزایش بازده یا کاهش ریسک در نتیجه بهبود عملکرد پایداری توسط شرکت های  ○

مربوطه؛
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به عنوان یک نتیجه از داخلی سازی عوامل بیرونی، به طور کلی بازدهی بیشتری به  ○
بازار می دهد.

ج( ارزش غیرمالی

ارزش غیر مالی ایجاد شده توسط سرمایه گذاری مسئوالنه ممکن است به صورت زیر باشد: 
بهبود عملکرد ESG توسط شرکت های منفرد در زمینه هایی مانند کاهش انتشار  ○

گازهای گلخانه ای، نقض کمتر حقوق بشر، افزایش اشتغالزایی و غیره؛
بهبود عملکرد ESG در کل بازار به عنوان نتیجه ای از مشارکت سیاستی؛ ○
بازارهای با ثبات تر، به شرطی دستیابی سرمایه گذاری مسئوالنه به یک حد حداقلی کافی. ○

2-4- اَشکال سرمایه گذاری مسئوالنه

در پاسخ به مسائل پیچیده دنیای واقعی )که اغلب تحت عنوان ESG با یکدیگر هم گروه 
پاسخ ها در حوزه سرمایه گذاری عموما  این  بیشماری می توان داشت؛  پاسخ های  می شوند(، 
نیز برای  با این وجود، اصطالحات دیگری  ذیل سرمایه گذاری مسئوالنه شناخته می شوند. 
تأکید بر تفاوت رویکرد سرمایه گذاری با لحاظ این عوامل به کار برده می شوند که از جمله 
اجتماعی2،  مسئولیت  با  سرمایه گذاری  اخالقی1،  سرمایه گذاری  به  می توان  آن ها  رایج ترین 
موضوعی6،  سرمایه گذاری   ،ESG ادغام5   ،ESG دسته4  در  بهترین  سبز3،  سرمایه گذاری 
)موسسه  کرد  اشاره  سهامداران9  تعامل  و  پایدار8  سرمایه گذاری  تأثیرگذار7،  سرمایه گذاری 

رهبری پایداری دانشگاه کمبریج10 ،2014(. 
ترکیب  به  مربوط  اشکال سرمایه گذاری مسئوالنه  سایر  تعامل سهامداران،  استثنای  به 

1. Ethical Investment  2. Socially Responsible Investment
3. Green Investment  4. Best in Class ESG
5. ESG Integration   6. Thematic Investment
7. Impact Investment  8. Sustainable Investment
9. Shareholder Engagement
10. University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership
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 ESG پرتفوی هستند: به این معنی که سرمایه گذار در ترکیب سبد سرمایه گذاری، مسائل
در  می شود.  گرفته  پیش  متفاوتی  رویه  سهامداران،  تعامل  رویکرد  در  اما  می کند.  لحاظ  را 
به  را  یا اعضای هیئت مدیره  )به عنوان سهامدار شرکت( مدیران  این رویکرد سرمایه گذار 
رعایت اصول ESG ملزم می کند. به عبارت دیگر، در این رویکرد سرمایه گذار پرتفوی خود 
را تغییر نمی دهد بلکه با حفظ سبد موجود تالش می کند شرکت ها به سمت رعایت اصول 
ESG متمایل شوند. این امر از طریق حضور نماینده سرمایه گذار در هیئت مدیره شرکت ها، 

مدیران  و  بهادار  اوراق  دارندگان  بین  مشترک  جلسات  یا  سهامداران  مجامع  در  رای گیری 
شناخته  نیز  فعال  مالکیت  عنوان  با  مسئوالنه  سرمایه گذاری  از  شکل  این  می شود.  محقق 

می شود. 

2-4-1- سرمایه گذاری اخالقی

سرمایه گذاری اخالقی معمواًل به غربالگری منفی یا طرد1 شرکت هایی اطالق می شود که 
مشغول فعالیت هایی هستند که از طرف سرمایه گذار غیراخالقی تلقی می شود یا فعالیت های 
موارد  است.  بین المللی  داوطلبانه  توافق نامه های  و  کنوانسیون ها  اعالمیه ها،  با  مغایر  آن ها 
طرد اغلب شامل الکل، دخانیات، سالح های خاص، انرژی هسته ای و نقض فاحش حقوق 
با آن  و/یا  بوده  به شرکت هایی است که در یک کشور خاص مستقر  یا مربوط  بشر است 
کشور تجارت می کنند. طرد همچنین می تواند بر اساس دین باشد، مانند طرد شرکت های 
انجام می دهند،  بیمارستان هایی که سقط جنین  یا  بارداری  از  تولیدکننده وسایل پیشگیری 
یا شرکت هایی که برخالف دستورات شرعی فعالیت می کنند. به عالوه، طرد ممکن است بر 
اساس موافقت نامه هایی مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر، اعالمیه سازمان بین المللی کار در 
مورد اصول و حقوق اساسی کار، و اعالمیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه انجام شود. 

1. Negative Screening or Exclusion
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)SRI( 2-4-2- سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی

معیارهای  که  می شود  اطالق  رویکردهایی  به   )SRI( اجتماعی  مسئولیت  با  سرمایه گذاری 
اجتماعی و زیست محیطی را در ارزیابی شرکت ها اعمال می کنند. معیارهای اجتماعی مواردی 
مانند عملکرد بهداشت و ایمنی شغلی، شیوه های تبعیض آمیز استخدام و ارتقا در رابطه با نژاد 
یا جنسیت، رفاه جامعه، اختالفات کارگری و غیره را شامل می شود. معیارهای زیست محیطی 
نیز حوزه هایی مانند کیفیت مدیریت محیط زیست، انتشار گازهای گلخانه ای، کارایی انرژی و 
منابع، تأمین مواد اولیه، تأثیر بر منابع طبیعی، زمین و اکوسیستم ها، ضایعات و بازیافت را شامل 
می شود. به طور کلی، سرمایه گذاران SRI بر اساس معیارهای انتخابی خود به سرمایه گذاری 
شرکت ها به صورت کلی و یا به صورت بخشی امتیاز می دهند. برخی از این سرمایه گذاران در 
امتیاز دهِی بخشی از وزن دهی استفاده می کنند؛ بدین معنی که برای تجمیع امتیاز سرمایه گذاری 
کل یک شرکت برای همه بخش ها وزن یکسانی در نظر نمی گیرند و با توجه به اهمیت هر 
بخش وزن مختص آن را تعیین می کنند. تمام سرمایه گذاران SRI در تصمیمات سرمایه گذاری 
خود به منظور تایید صالحیت یا رد صالحیت گزینه های سرمایه گذاری پیش روی خود از یک 
چارچوب مشخص تبعیت می کنند. به نحوی که ابتدا از معیارهای اجتماعی و زیست محیطی 
به عنوان غربالگری اولیه برای تهیه فهرستی از شرکت های واجد شرایط استفاده می کنند تا 
و  گرفته  قرار  مجدد  غربالگری  مورد  مالی  اطالعات  اساس  بر  این شرکت ها  بعد  مرحله  در 
اولویت بندی شوند. سپس، فهرست اولویت بندی شرکت ها را برای چینش ترکیب پرتفوی خود 
به کار می برند. این اولویت بندی اغلب با استراتژی های »بهترین ها در دسته فعال« یا »مبتنی بر 

اعتقادات سرمایه گذاری« ترکیب می شود.

2-4-3- سرمایه گذاری پایدار

سرمایه گذاری پایدار به ترکیب پرتفوی مبتنی بر انتخاب دارایی هایی گفته می شود که می توانند 
به نوعی »پایدار یا قابل ادامه برای آینده بلندمدت« تعریف شوند. اگر معیارهای استفاده شده 
در این انتخاب موضوعات معمولی ESG باشد، سرمایه گذاری پایدار تفاوتی با سرمایه گذاری 
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بر اساس بهترین در دسته ESG  یا سرمایه گذاری مبتنی بر ادغام ESG ندارد. اما اگر معیارها 
شوند،  تعریف  خالص1«  مثبت  تجاری  عملیات های   « یا  آینده«  »صنایع  مانند  عباراتی  با 
ممکن است استراتژی سرمایه گذاری به عنوان ترکیبی پیشرفته از رویکردهای سرمایه گذاری 
پایدار  ESG در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری  ادغام  بر  موضوعی و سرمایه گذاری مبتنی 
را که  دارایی هایی  استراتژی سازش ناپذیر تفسیر شود که  به عنوان یک  همچنین می تواند 
برای پایداری بلندمدت زیست محیطی و اجتماعی مضر هستند، غربال گری می کند. به عنوان 
مثال می توان به اکثر صنایع مبتنی بر انرژی فسیلی )مانند ماسه های قیر و ذغال سنگ(، 
موسسات مالی بیش از حد بزرگ برای ورشکسته شدن2، و بانک های سرمایه گذاری اشاره 
کرد. نمونه هایی از اهداف اجتماعی که یک سرمایه گذار ممکن است در شرکت ها آن ها را 
نابرابری، تأمین امنیت شغلی و فرصت های پیشرفت  جستجو کند، می تواند اهداف کاهش 

کارمندان باشد. 

ESG 2-4-4- سرمایه گذاری در بهترین های دسته

که  نحوی  به  پرتفوی  ترکیب  از  است  عبارت   ESG دسته  در  بهترین  در  سرمایه گذاری 
معیارهای  بر  مبتنی  رتبه بندی  مشخص  حد  یک  از  که  انتخاب  شوند  شرکت هایی  تنها 
آن هایی  شرایط  واجد  شرکت های  هستند.  برخوردار  حاکمیتی  و  اجتماعی  زیست محیطی، 
هستند که به این حد مشخص رتبه بندی رسیده باشند. برای مثال، ممکن است این حد به 
صورت 30 درصد برتر، 50 درصد برتر یا هر آستانه مشخص دیگری تعریف شود. در این نوع 
ابتدا توسط تیم های  از سرمایه گذاری، شرکت های کاندید جهت حضور در ترکیب پرتفوی 
مختلفی از تحلیل گران هم به لحاظ انطباق با عوامل ESG و هم به لحاظ مالی غربالگری 
پرتفوی  به چینش  از فهرست غربالگری شده  استفاده  با  پرتفوی  می شوند. سپس، مدیران 

می پردازند. 

1. Net Positive Business Operations
2. اصطالح too-big-to-fail برای موسساتی به کار برده می شود که آنقدر بزرگ و دارای ارتباط گسترده با سایر 

موسسات هستند که ورشکسته شدن آن ها عوارض اجتماعی زیادی دارد. 
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ESG 2-4-5- ادغام

رویکرد ادغام ESG از این لحاظ با رویکرد بهترین در دسته ESG متفاوت است که کیفیت 
عوامل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی یک شرکت به صورت اساسی تری مورد تجزیه 
استراتژی  کار،  و  کسب  مدل  ایده آل،  حالت  یک  در  نحوی که  به  می گیرد.  قرار  تحلیل  و 
محصول، سیستم توزیع، تحقیق و توسعه، و سیاست های منابع انسانی یک شرکت تجزیه و 
تحلیل می شود. البته، اینکه تجزیه و تحلیل ESG کامال آگاهانه، جامع و قابل اعتماد باشد، 

به پیشینه، تجربه، منابع اطالعاتی و ارزش تحلیل گران بستگی دارد. 

2-4-6- سرمایه گذاری موضوعی

اشاره  شرکت هایی  انتخاب  در  سرمایه گذاری  استراتژی  نوعی  به  موضوعی  سرمایه گذاری 
کرد.  طبقه بندی  موضوع خاص سرمایه گذاری  عنوان یک  تحت  را  آن ها  می توان  که  دارد 
فناوری کنترل  انرژی کم کربن،  توزیع آب، کشاورزی،  این موضوعات شامل  از  نمونه هایی 
این  با  است.  اطالعات  فناوری  و  هوایی  و  آب  تغییرات  بهداشتی،  مراقبت های  آلودگی، 
و  بخش ها  نیز  موضوعی  سرمایه گذاری  در  بخشی،  صورت  به  سرمایه گذاری  مشابه  حال، 
شرکت هایی انتخاب می شوند که فعالیت آن ها مرتبط با موضوع مدنظر سرمایه گذاران است. 
برای مثال، یک صندوق سرمایه گذاری مراقبت های بهداشتی ممکن است در شرکت های 
دارویی، شرکت های بیمارستانی، شرکت های بیمه درمانی، و تولیدکنندگان تجهیزات جراحی 

سرمایه گذاری کند. 

2-4-7- سرمایه گذاری سبز

دارایی های  در  سرمایه گذاری  قصد  که  می شود  گفته  رویکردهایی  به  سبز  سرمایه گذاری 
»سبز« را دارند، این دارایی ها می توانند شرکت ها، زیرساخت ها، پروژه ها و غیره باشند. به طور 
معمول این نوع دارایی ها ممکن است شامل تولید انرژی و وسایل نقلیه کم کربن، شبکه های 
هوشمند، کارآیی انرژی، کنترل آلودگی، بازیافت، مدیریت اتالف و اتالف انرژی، نوآوری در 
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فرآیند و سایر فناوری ها و فرآیندهایی باشد که در حل مشکالت خاص زیست محیطی نقش 
دارند. بنابراین می توان سرمایه گذاری سبز را در دسته سرمایه گذاری موضوعی قرار داد. 

2-4-8- سرمایه گذاری تأثیرگذار

سرمایه گذاری تأثیرگذار به سرمایه گذاری هایی گفته می شود که به دنبال یک هدف اجتماعی یا 
زیست محیطی خاص مانند تأمین اشتغال در یک جامعه، ارتقای دسترسی به انرژی کم کربن، 
یا حمایت از مشاغل متعلق به اقلیت ها یا استخدام افراد دارای معلولیت هستند. در این نوع 
پیگیری  و  اندازه گیری  و  سرمایه گذاری،  مشخص  تأثیر  حصول  از  اطمینان  سرمایه گذاری، 
پیشرفت آن، هسته اصلی در بررسی گزینه های سرمایه گذاری محسوب می شود. سرمایه گذاری 
تأثیرگذار نباید با خیرخواهی اشتباه گرفته شود، زیرا سرمایه گذاری تأثیرگذار کماکان به دنبال 
رسیدن به اهداف مالی سرمایه گذار است. سرمایه گذاری تأثیرگذار معموال به شکل سرمایه گذاری 

در شرکت های غیر بورسی در می آید و براساس بخش یا موضوع تعیین نمی شود. 

2-4-9- تعامل سهامداران

تعامل سهامداران به نفوذ سهامداران در تصمیمات یک شرکت در مورد مسائل ESG اشاره 
دارد. این نفوذ می تواند از طریق گفتگوی سهامداران با مدیران ارشد شرکت، ارائه سواالت 
یا پیشنهاداتی در خصوص مسائل ESG به منظور اقدام در مجامع سهامداران، و رأی دادن 
انجام شود. میزان اثر تعامل تا حد زیادی به مقیاس مالکیت سرمایه گذار )به عنوان سهامدار( 

در شرکت هدف، و قدرت بازاری او بستگی دارد. 

3- سرمایه گذاری مسئوالنه در صندوق های بازنشستگی

با در نظر گرفتن تعهدات بلندمدت و ماهیت بین نسلی فعالیت های صندوق های بازنشستگی، 
می توان گفت عوامل ESG ریسک های اساسی را برای سرمایه گذاری های آن ها در پی دارد. 
از این رو، این صندوق ها به عنوان سرمایه گذاران نهادی بزرگ می بایست مشکالت ESG را 

مورد توجه قرار دهند. 
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بررسی های سازمان ملل نشان می دهد که از میان 50 صندوق بازنشستگی عمومی1 و 
30 صندوق ثروت ملی2 بزرگ جهان، در سال 2019 تنها 16 صندوق بازنشستگی عمومی و 
4 صندوق ثروت ملی گزارشی در خصوص سرمایه گذاری مسئوالنه یا پایدار منتشر کرده اند. 
اصول  تعریف  از  از گذشت 15 سال  نهادی پس  نشان می دهد که سرمایه گذاران  امر  این 
ESG در زنجیره  برای گنجاندن عوامل  راه طوالنی  )PRI( هنوز  سرمایه گذاری مسئوالنه 
عنوان  تحت  صندوق   20 این  اقدامات  به  حاضر،  گزارش  ادامه  دارند.  خود  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  حوزۀ  در  است-  آمده  پیوست  در  آن ها  فهرست  که   - پیشرو  صندوق های 

مسئوالنه می پردازد. 
صندوق های پیشرو در راستای به کارگیری مالحظات ESG، یک یا چند استراتژی را در 
اجرای تصمیمات سرمایه گذاری خود دنبال کرده اند. خالصۀ این استراتژی ها، که از اشکال 

سرمایه گذاری مسئوالنه هستند، به شرح زیراند: 
غربالگری منفی یا طرد: استراتژی های غربالگری منفی یا طرد دارایی ها )به عنوان  ●

صندوق های  برای  رویکرد  این  دارند.  دیرینه ای  منشأ  دخانیات(  یا  اسلحه  مثال، 
در  برای  آغازین  نقطه  معمواًل  بنابراین  و  است  اجرا  قابل  راحتی  به  بازنشستگی 
صندوق ها  این  سرمایه گذاری  فرآیند  در   ESG به  مربوط  مالحظات  گرفتن  نظر 
است. با این حال، در میان 20 صندوق پیشرو، تنها در 8 گزارش از استراتژی طرد 
استفاده شده است. این امر ممکن است منعکس کننده بلوغ فزاینده استراتژی های 
سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی به سمت رویکردهای پیچیده تر، و همچنین 
بر ارجحیت تعامل نسبت به محرومیت، حداقل به عنوان  تصمیم صندوق ها مبنی 
گزینه های  می دهند  ترجیح  صندوق ها  از  برخی  مثال،  برای  باشد.  چاره،  اولین 
سرمایه گذاری  را به صورت منفی غربالگری نکنند، زیرا این کار ممکن است مانع 
از فرصت گفتگو و تعامل با مدیران دارایی و سرمایه گذاران شود. برخی دیگر نیز به 

1. Public Pension Funds
2. Sovereign Wealth Funds (Swfs)
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گزینه طرد به عنوان آخرین انتخاب بعد از تمام گزینه های موجود برای تعامل فکر 
می کنند. در مقابل، صندوق هایی که از این گزینه استقبال می کنند، معتقدند که اگر 
یک سرمایه گذاری به نوعی مضر باشد، با اعمال نفوذ به عنوان یک سرمایه گذار 

نمی توان این واقعیت را تغییر داد و باید سرمایه گذاری کنار گذاشته شود. 
استفاده  خود  سرمایه گذاری  در  طرد  استراتژی  از  محدودی  صندوق های  هرچند 
از دایره سرمایه گذاری آن ها قرار  اما این صندوق ها حوزه  هایی که خارج  می کنند، 
می گیرد را به مرور زمان گسترش داده اند؛ دلیل این امر نیز آگاهی فزاینده صندوق ها 
همچنین  و   ESG ریسک های  معرض  در  گرفتن  قرار  احتمالی  مالی  عواقب  از 
تقاضای اعضای صندوق ها و سایر سهامداران است. در ابتدا دارایی های مستثنی شده 
اخیرا  اما  بودند،  اسلحه سازی  و  به شرکت های دخانیات  استراتژی طرد محدود  در 
شرکت های سوخت فسیلی نیز به این جرگه اضافه شده اند. البته در مالحظه مذکور، 
ریسک اعمال مقررات تنظیمی در مورد این نوع شرکت ها نیز در نظر گرفته شده 
است. مصداق بارزترین صندوق پیشرو در این زمینه، تصمیم صندوق بازنشستگی 

دولت نروژ برای واگذاری و مستثنی کردن کلیه شرکت های سوخت فسیلی است. 
دامنه استثنائات صندوق های پیشرو فراتر از آن چیزی است که در باال گفته شد. 
در گزارشات این صندوق ها طرد دارایی ها در موارد مربوط به نقض حقوق نیروی 
کار مطابق کنوانیسون های اصلی سازمان بین المللی کار، نقض قوانین بین المللی، 
هیئت  از  که  حکمرانی  عملکردهای  از  ضعیف  درک  با  شرکت هایی  همچنین  و 

مدیره های تک جنسیتی استفاده می کنند، نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 
ادغام عمومی معیارهای ESG در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری: ادغام عمومی  ●

معیارهای ESG گامی فراتر از استراتژی طرد دارایی از پرتفوی صندوق ها است. ادغام 
عمومی نیازمند بررسی سیستماتیک عوامل ESG در هر مرحله از فرآیند تصمیم گیری 
سرمایه گذاری )از مرحله شروع تخصیص دارایی تا مرحله تعامل با مدیران دارایی و 
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شرکت های صاحبان سهام پس از سرمایه گذاری( است. اکثر صندوق های پیشرو در 
گزارش خود، به صورت جزئی یا تفصیلی، به کارگیری یک استراتژی ادغام عمومی را 
مورد اشاره قرار داده اند. باید توجه داشت که استفاده از چنین رویکردی می تواند این 
اطمینان را به دست بدهد که سرمایه گذاری بر اساس یک رویه مسئوالنه انجام شده 

است.
بر اساس تجربه صندوق های پیشرو، به عنوان بخشی از یک استراتژی ادغام عمومی، 
برخی از صندوق ها در خصوص ادغام ESG به مدیران دارایی در مورد پروتکل های 
رای گیری راهنمایی ارائه می دهند و رعایت ادغام از طریق پایش مستمر را تضمین 
می کنند. سایر صندوق ها، از روش های دیگر استفاده می کنند. برخی از آنها مدل های 
ارزش گذاری و توسعه سیاست ها را با عوامل  ESG ترکیب می کنند یا برای ارزیابی 

مدیران شاخص هایی را بر اساس عوامل ESG تعریف می کنند. 
مستمر  تطابق  از  اطمینان  برای  سرمایه گذاری  از  پس  حتی  صندوق ها  از  برخی 
عوامل  در خصوص  مراقبت های الزم  با سیاست های صندوق،  سرمایه گذاری شان 

ESG را ادامه می دهند. 

●  ،ESG یا سرمایه گذاری در بهترین های دسته  غربالگری مثبت: غربالگری مثبت 

به طور گسترده ای مورد استفاده صندوق های پیشرو قرار نگرفته است و فقط سه 
صندوق پیشرو در گزارش خود به این استراتژی پرداخته اند. به عالوه، رویکردهای 
این صندوق ها نیز متفاوت بوده است. برای مثال، صندوق ژاپن از یک روش وزنی 
انتشار کربن از  استفاده کرده است؛ به نحوی که به شرکت هایی که به لحاظ عدم 
کارایی بیشتری برخوردار هستند، وزن باالتری داده است تا از این طریق شرکت های 
با کارایی کم از این حیث را طرد کند. روش دو صندوق دیگر در مورد غربال گری 
مثبت نیز مشابه استراتژی های ادغام عمومی و سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده است. 

سرمایه گذاری تاثیرگذار: استراتژی های سرمایه گذاری تاثیرگذار که به طور عمده  ●
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بخش های ESG محور را هدف قرار می دهند، رایج ترین استراتژی مورد استفاده 
صندوق های پیشرو بوده است. البته رویکردهای این صندوق ها از نظر انتخاب بازار 
و ابزار متفاوت بوده است. علیرغم این تفاوت ها، وجود این استراتژی حاکی از آن 
است که در صندوق ها یک روند کلی در خصوص حرکت از ادغام مبتنی بر رفتار یا 

فرآیند به سمت ادغام مبتنی بر اثرگذاری، وجود دارد. 
سمت  ● به  متمایل  صندوق ها  اکثر  موضوعی،  لحاظ  به  موضوعی:  سرمایه گذاری 

دارایی هایی هستند که اثرگذاری مثبت روی محیط زیست و آب و هوا دارند )مانند 
دارایی های کارا از نظر عدم انتشار کربن، انرژی های تجدیدپذیر، و زیرساخت های 
سبز1(. صندوق ها همچنین در حوزه ابزارهای بدهی که موضوع پایداری را مدنظر 

دارند )مانند اوراق قرضه سبز2( سرمایه گذاران فعال هستند. 
اشکال  ● می تواند  فعال  تعامل  سرمایه گذاری:  زنجیره  طول  در  سهامداران  تعامل 

با همه ذینفعان  به مشاوره و گفتگو  از جمله آن ها می توان  باشد،  مختلفی داشته 
در زنجیره ارزش سرمایه گذاری اشاره کرد. به طور کلی، صندوق ها طرفدار تعامل 
در  عملکرد  بهبود  برای  اقدام  اولین  عنوان  به  سرمایه گذاران  و  دارایی  مدیران  با 
خصوص ESG هستند؛ برای مثال، تعامل به منظور کاهش انتشار کربن یا اقدام 
در راستای برابری جنسیتی. اگر تعامل ناموفق باشد، راه حل بعدی می تواند حذف 
از  بسیاری  پرتفوی  بودن  بزرگ  به  توجه  با  باشد.  صندوق  پرتفوی  از  شرکت ها 
تعامل  به همین دلیل،  باشد.  تعامل ممکن است دشوار  بازنشستگی،  صندوق های 
ارائه دهندگان  به  یا  می شود،  انجام  صندوق  طرف  از  دارایی  مدیران  توسط  اغلب 

حرفه ای خدمات برون سپاری می شود. 

سایر  و  طبییعی  محدوده های  از  پیوسته  هم  به  و  تنیده  درهم  شبکه ای   )Green infrastructure( سبز  زیرساخت   .1
و  می کند،  تقویت  را  پاکیزه  آب  و  هوا  می کند،  محافظت  اکوسیستم  کارکردهای  و  ارزش ها  از  که  است  باز  فضاهای 

مجموعه وسیعی از سودمندی ها را برای انسان ها و حیات وحش فراهم می کند.
2. اوراق قرضه سبز )Green Bonds( ابزاري است که برای تامین مالي و اجراي پروژه ها و برنامه هاي سازگار با محیط 

زیست استفاده می شود.
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با در نظر گرفتن تعداد زیاد شرکت های موجود در سبد سهام صندوق های بازنشستگی، 
برخی از صندوق ها رویکرد موضوعی دارند و شرکت ها را درگیر موضوعات خاص 
مانند کودکان کار و حفظ حیات موجودات دریایی می کنند، یا برنامه های تعامل که 
را  دارند  تمرکز  آالینده ها(  و  هوایی  و  آب  تغییرات  )مانند  خاصی  مولفه های  روی 
توسعه می دهند. تعامل همچنین می تواند در خصوص شیوه های حاکمیت شرکتی 

در شرکت ها نیز باشد. 
آن  ● از طریق  بازنشستگی  روشی که صندوق های  رایج ترین  از حق رأی:  استفاده 

مالکیت فعال را انجام می دهند، استفاده از رأی دادن به طور مستقیم یا به احتمال 
جلسات  در  دادن  رأی  پیشرو  صندوق های  اکثر  است.  نیابتی1،  صورت  به  زیاد 
سهامداران را به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها برای اعمال حقوق مالکیت و یک 
ویژگی طبیعی مالکیت در نظر می گیرند. آن ها به طور فزاینده ای از مصوبات مربوط 

به ESG پشتیبانی می کنند. 
بسیاری از صندوق ها دارای سیاست های رأی گیری هستند که به صورت مستقیم 
تعداد  در  تا  قادر می سازد  را  امر صندوق ها  این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نیابتی  یا 
دهد.  رأی  فعال  به طور  مختلف  و بخش های  بازارها  در  از جلسات شرکت  زیادی 
نیابتی برای مشاوره و رأی  از خدمات رأی دادن  بازنشستگی  اکثریت صندوق های 
دادن به نمایندگی از صندوق، استفاده می کنند. برخی از صندوق ها نیز دارای لیست 
»تمرکز رأی« هستند که به آن ها اجازه می دهد تا بر انتخاب بزرگ ترین یا مهم ترین 

شرکت های استراتژیک در پرتفوی خود تمرکز کنند. 
از نظر حاکمیت شرکتی، صندوق های بازنشستگی در بهبود تعادل جنسیتی در هیئت 
مدیره شرکت ها فعال هستند. برای مثال، صندوق کانادا به طور سیستماتیک مخالف 
کمیته هایی است که در آن هیچ متصدی مونثی حضور نداشته باشد. به همین دلیل 

1. Proxy Voting



سرمایه گذاری مسئوالنه در صندوق های بازنشستگی   / 21

اگر چنین کمیته ای وجود داشته و بعد از گذشت یک سال از وجود آن اصالح نشود، 
به آن رأی منفی می دهد. 

3-1- اقدامات صندوق های بازنشستگی در راستای سرمایه گذاری مسئوالنه 

به منظور  مناسب  اقدامات  از  پیشرو، مجموعه ای غنی  بررسی گزارش های صندوق های  با 
گنجاندن مسائل ESG در تصمیمات سرمایه گذاری آن ها شناسایی شده است. این اقدامات 

به شرح زیر هستند:
گنجاندن ESG در مأموریت صندوق: به عنوان نقطه آغاز، صندوق های بازنشستگی  ●

ابتدا باید دیدگاه خود را به نحوی تغییر دهند که سرمایه گذاری مسئوالنه به یک عنصر 
اصلی ماموریت بلندمدت آن ها تبدیل شود. برای مثال، صندوق بازنشستگی هلند1 
در ماموریت خود اشاره می کند که هدفش به عنوان یک سرمایه گذار بازنشستگی، 
دستیابی به یک بازدهی بهینه برای مشتریان خود با حفظ مسئولیت ریسک است. 
در راستای این وظیفه، صندوق توجه ویژه ای به سرمایه گذاری مسئوالنه دارد؛ زیرا 
فرصت هایی  و  ریسک شده  کاهش  به  منجر  نوع سرمایه گذاری  این  است  معتقد 
را فراهم می کند تا با سرمایه گذاری در حوزه هایی که به راه حل های اجتماعی و 

زیست محیطی کمک می کند، بازدهی خوبی به دست آید. 
ایجاد ساختار حکمرانی برای در نظر گرفتن ESG: در اینجا منظور از حکمرانی،  ●

ایجاد ساختارها، فرآیندها و سیستم های نظارتی مربوط به تصمیم گیری و اجرای 
سرمایه گذاری مسئوالنه است. حکمرانی خوب نتیجه وجود ساختارها و فرآیندهای 
مناسب و انجام بررسی های مداوم برای اطمینان از انطباق این ساختارها و فرایندها 

با اهداف و نیازهای صندوق ها است.
موثر،  ○ و  اخالقی  رهبری  به  مربوط  فزاینده ای  به طور  باال2: حکمرانی  از  تعهد 

1. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)
2. Commitment From The Top
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جهت دهی استراتژیک و نظارت بر عملکرد است. مسئولیت نهایی برای حکمرانی 
با باالترین سطح رهبری صندوق است. مطابق آنچه PRI در سال 2020 بیان 
کرده است، یک گام اساسی برای گنجاندن ESG در تصمیمات سرمایه گذاری 
که برای همه سرمایه گذاران قابل استفاده  باشد، جلب توجه مدیر ارشد به منافع 

حاصل از درنظرگرفتن عوامل ESG در فرآیندهای سرمایه گذاری است. 
بازنشستگی،  صندوق های  در  باال  از  تعهد  خصوص  در  معمول  روش  یک 
صندوق ها  در  مسئوالنه  سرمایه گذاری  بر  نظارت  در  مدیره  هیئت  مشارکت 
به کارگیری موارد زیر  از طریق  را  است. هیئت مدیره ها معموال رهبری موثر 

انجام می دهند:
اعمال سیاست ها و فرایندهای درون سازمانی برای توصیف نقش خود به  ■

عنوان یک سرمایه گذار مسئول؛
بحث و بررسی مستمر در خصوص ESG در جلسات هیئت مدیره؛ ■
اطمینان از در دسترس بودن دانش و مهارت های سرمایه گذاری مبتنی بر  ■

.ESG

بسته به مدل حاکمیت شرکتی، به ویژه در مورد صندوق های بازنشستگی، نقش مزایا 
بگیران نیز ممکن است مهم باشد. به طوری که اگر آن ها قدرت رای دهی در انتخاب هیئت 
مدیره و اثرگذاری بر اولویت ها را داشته باشند، می توانند مسائل ESG را در تصمیمات خود 
لحاظ کنند و این روند گام دیگری در جهت گنجاندن کامل ESG در اصول سرمایه گذاری 

صندوق ها و تأمین »تعهد از پایین1« است.
فرآیند  ○ در   ESG عوامل  گنجاندن  برای  دیگر  مهم  گام  یک  اجرایی:  رهبری 

سرمایه گذاری، ایجاد یک هیئت حاکمه برای تأمین رهبری اجرایی است. در حالت 
ایده آل چنین هیئت حاکمه ای باید توسط یک رهبر ارشد یا یک مدیر اجرایی ارشد 

1. Commitment From The Bottom
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هیئت  این  حال،  عین  در  شود.  هدایت  مسئوالنه،  سرمایه گذاری  مسائل  مختص 
حاکمه می بایست در مدیریت عملکردهای عملیاتی اصلی صندوق )شامل مدیریت 
انسانی(  منابع  و  ارتباطات  مالی،  امور  سرمایه گذاری،  مدیریت  ریسک،  انطباق  و 

مشارکت داشته باشد. 
تیم سرمایه گذاری مسئوالنه: به منظور ایجاد ساختار الزم برای اجرای سرمایه گذاری  ○

مسئوالنه، سه مدل اصلی وجود دارد. 
مدل تیم اختصاصی: این مدل به ایجاد یک تیم اختصاصی ESG با دانش  ■

فعالیت های  و  استراتژی  اجرای  از  پشتیبانی  برای  نیاز  مورد  تخصص  و 
سرمایه گذاری مسئوالنه اشاره دارد. صندوق برای مدیریت این تیم ممکن 
است از یک مدیر ارشد اجرایی استفاده کند. یک صندوق می تواند با یک 
تیم اختصاصی شروع به کار کند تا از طریق کارهای تحلیلی و مشاوره ای 
از مدیریت و تیم های سرمایه گذاری پشتیبانی کند، یا وظایف خاصی مانند 
نیابتی را به عهده بگیرد. در  نظارت، تعامل با سرمایه گذاران و رأی دادن 
نوظهور  فرصت های  بررسی  برای  را  جدیدی  تیم  می توان  دیگر،  موارد 

سرمایه گذاری ESG ایجاد کرد. 
مدل بهینه سازی: این مدل با هدف استفاده کامل از ساختارهای موجود در  ■

گنجاندن ESG بدون نیاز به تغییر ساختار، عناصر سرمایه گذاری مسئوالنه 
را به عملکردها و مسئولیت های موجود کارکنان اضافه می کند. 

مدل تلفیقی: این مدل، تیم اختصاصی و رویکردهای بهینه سازی را ترکیب  ■

و  هدایت  برای  اختصاصی  تیم  یک  ایجاد  با  معموال  نیز  کار  این  می کند. 
هماهنگی تالش های کل صندوق به منظور جاسازی ESG در تصمیمات 
و فرآیندهای سرمایه گذاری صندوق انجام می شود. مدل تلفیقی می تواند در 
دسترس بودن دانش و تخصص مورد نیاز برای گنجاندن ESG را تضمین 
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بازنشستگی  صندوق های   ،ESG لحاظ  پیچیدگی  و  بلوغ  افزایش  با  کند. 
به طور فزاینده ای از این روش استقبال می کنند.

اعمال سیاست های ESG: آیین نامه ها و دستورالعمل ها، محرک های مهم گنجاندن  ●

این  هستند.  بازنشستگی  صندوق های  توسط  سرمایه گذاری  فرآیند  در   ESG

قوانین و  به سه دسته تقسیم می شوند:  به طور عمده  آیین نامه ها و دستورالعمل ها 
این  بیشتر  اگرچه  بین المللی.  و دستورالعمل های  نظارتی1  دولتی، کدهای  مقررات 
موارد اختیاری هستند، اما صندوق های بازنشستگی در راستای تحقق سرمایه گذاری 
مسئوالنه آن ها را در تصمیمات سرمایه گذاری خود لحاظ کرده و از آن ها به عنوان 
معیاری برای توسعه سیاست های خود استفاده می کنند تا بتوانند راهنمایی های الزم 
در مورد مسائل ESG را به مدیران درونی و بیرونی دارایی ارائه دهند. این تالش ها 
می تواند به صندوق ها کمک کند تا سیاست ها و فرایندهای الزم را اعمال کنند و 

بنابراین ریسک نظارتی را کاهش دهند. 
قوانین و مقررات دولتی: با رشد بازار سرمایه گذاری مسئوالنه، مقررات دولتی  ○

 PRI ارائه شده توسط   آمار  بر اساس  یافته است.  نیز گسترش  این زمینه  در 
 ESG در سال 2019، 50 اقتصاد بزرگ جهان بیش از 500 سیاست مربوط به
را اجرا کرده اند که سرمایه گذاران را به ترکیب ESG در تصمیمات عملیاتی و 
سرمایه گذاری خود حمایت، تشویق یا ملزم می کنند. نکته قابل توجه این است 
که بیش از نیمی از این سیاست ها در شش سال گذشته تصویب شده اند. با این 
حال، بیشتر این مقررات داوطلبانه هستند و از طرف صندوق های پیشرو در مورد 

اجرای آن ها چیز زیادی گزارش نمی شود.
اجباری  ○ غیر  اصول  از  مجموعه ای  معموال  نظارتی  کدهای  نظارتی:  کدهای 

هستند که صاحبان دارایی را ملزم به اعمال مالکیت فعال از طریق مشارکت و 

1. Stewardship Codes
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رای دادن نیابتی می کنند تا مالکان شرکت ها را به ترکیب ESG تشویق کنند. 
به طور معمول، کدهای نظارتی بر موضوعات حاکمیتی مانند تضاد منافع، رأی 
دادن، پایش و تعامل با سرمایه گذاران، و افشای سیاست ها و روش های مربوطه 
متمرکز هستند. این کدها هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی تهیه و 
تدوین می شوند. از 20 صندوق پیشرو تعداد 16 صندوق دارای کدهای نظارتی 
بوده اند که تا حدی توضیح می دهد چرا سطح باالیی از تعامل با سرمایه گذاران 

در میان این صندوق ها مشاهده می شود.
در  ○ بین المللی  معیارهای  و  دستورالعمل ها   :ESG بین المللی  دستورالعمل های 

استانداردها،  ارائه  با  زنجیره سرمایه گذاری،  در   ESG عوامل  ترکیب  خصوص 
معیارها و چارچوب های الزم، نقش مهمی در ایجاد انسجام و شفافیت در بازار 
دارند. صندوق های پیشرو به طور فعال طیف وسیعی از معیارهای بین المللی را 
در فعالیت های خود ادغام می کنند. با این حال، برخی از معیارها بیشتر از بقیه 
مورد استفاده قرار می گیرد و چندین معیار نیز به طور بالقوه قابلیت تبدیل شدن 

به استانداردهای بین المللی را دارند.
یا  مرجع  عنوان  به  صندوق ها  استفاده  مورد  بین المللی  اصول  برجسته ترین 
شش گانه  اصول  از  است  عبارت  مسئوالنه  سرمایه گذاری  برای  رهنمودهایی 
 .G20/OECD قرارداد جهانی سازمان ملل، و اصول حاکمیت شرکتی ،PRI

سازمان  راهنمای  اصول  شامل  توسط صندوق ها  شده  ذکر  مهم  اصول  سایر 
برای   OECD و دستورالعمل های  بشر،  و حقوق  کار  و  زمینه کسب  در  ملل 
به  فزاینده ای  به طور  همچنین  صندوق ها  است.  ملیتی  چند  شرکت های 
 ESG استانداردهای بین المللی به عنوان دستورالعمل یا معیار در گزارش دهی
اتخاذ شده شامل  استاندارد های  بیشترین  اشاره کرده اند.  خود در سال 2019 
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گروه ویژه افشای مالی مربوط به آب و هواTCFD( 1، گزارش مربوط به آب و 
هوا(، CDP )گزارش مربوط به آب و هوا( ، شبکه بین المللی حاکمیت شرکتی2 
)ICGN، گزارش مربوط به حاکمیت شرکتی( و گزارش دهی یکپارچه جهانی3 
مورد  در  پاریس  توافقنامه  به عالوه،  است.  پایداری(  گزارش  عمومی   ،GRI(
تغییر آب و هوا یکی از چارچوب های بین المللی مهم مورد استفاده صندوق ها 

بوده است. 
گزارش دهی: ارائه گزارش ساالنه سرمایه گذاری مسئوالنه یا پایدار در بین صندوق ها  ●

در حال گسترش است. با این حال، یافته ها حاکی از آن است که کمتر از 33 درصد 
بازنشستگی عمومی بزرگ در جهان و حدود 13 درصد 20 صندوق   50 صندوق 
ثروتی ملی بزرگ در جهان گزارشی در این خصوص در سال 2019 ارائه داده اند. 
این صندوق ها همچنین گزارش دهی را به روش های مختلف و با سطوح تفصیل 
مختلف انجام داده اند. میزان پیشرفت در این خصوص نیز طی 10 سال گذشته کند 
بوده است، زیرا درصد مربوطه در سال 2010 معادل 13 درصد برای 100 صندوق 
)عمومی و خصوصی( بزرگ جهان بوده است. این در حالی است که 15 سال از 

تعریف اصول سرمایه گذاری مسئوالنه گذشته است. 
ساختار و ماهیت گزارش دهی: هیچ الگوی توافق شده ای برای ارائه گزارش های  ○

ندارد.  بازنشستگی وجود  پایدار توسط صندوق های  یا  سرمایه گذاری مسئوالنه 
 ESG اگرچه صندوق های پیشرو اطالعات خوبی را در خصوص ترکیب عوامل
در تصمیمات سرمایه گذاری خود گزارش کرده اند؛ اما ساختار گزارش دهی آن ها، 
از مولفه های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، و همین طور  وزن هر یک 
سطح تفصیل اطالعات با یکدیگر متفاوت است. برای مثال، با وجود اینکه مسائل 

1. The Task Force on Climate-related Financial Disclosures
2. The International Corporate Governance Network
3. The Global Reporting Initiative
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پوشش دهی  اما  می شوند،  گزارش  بیشتری  جزئیات  با  معموال  زیست محیطی 
گزارش ها در مورد موضوعات اجتماعی و حاکمیتی ناکافی است. 

ناهمگنی موجود بین ساختار گزارش دهی صندوق ها، مقایسه عملکرد آن ها در 
مورد ترکیب عوامل ESG را دشوار می کند. با این حال آنچه مشخص است این 
است که به طور کلی باید دقت، تعادل و شفافیت، که برای کیفیت گزارش دهی 
مانند  همچنین،  یابد.  افزایش  توجهی  قابل  صورت  به  هستند،  اهمیت  حائز 
گزارشگری مالی، برای امکان مقایسه، یک چارچوب پایه و مورد پذیرش عموم 
صندوق ها برای ارائه گزارش های سرمایه گذاری مسئوالنه آن ها مورد نیاز است. 
بین المللی،  سازمان های  توسط  بیشتری  تالش های  است  الزم  راستا  این  در 

نهادهای نظارتی دولتی و انجمن های صنعتی در این زمینه انجام شود. 
زیست محیطی  ○ مولفه های  اگرچه   :)KPIs( عملکرد  کلیدی  شاخص های 

اما  هستند،  کمی  معموال  خام(  مواد  مصرف  کربن،  انتشار  )مانند  گزارش ها 
مولفه های اجتماعی و حاکمیتی هنوز تا حد زیادی کیفی باقی مانده اند. 

رایج ترین KPIها در خصوص آب و هوا که توسط صندوق های پیشرو استفاده 
شده است، عبارتند از: ردپای کربن1، تراکم کربن، و سایر شاخص های انتشار 
البته معیارهای دیگری )مانند شاخص های سبز FTSE و  گازهای گلخانه ای. 
عملکرد  ارتقای  منظور  به   )GRESB مانند  صنعتی  استانداردهای  یا   MSCI

صندوق ها در رابطه با ترکیب ESG به کار گرفته شده است. 
چندین صندوق نیز در حال انجام تجزیه و تحلیل سناریو یا آزمون های تنش2 
برای بررسی میزان قرار گرفتن در معرض ریسک های مربوط به آب و هوا تحت 

سناریوهای مختلف برای استفاده در تصمیمات سرمایه گذاری خود هستند. 
الزم به ذکر است که دامنه تالش صندوق ها برای اندازه گیری و گزارش دهی 

1. Carbon Footprint
2. stress tests
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از  به طوری که برخی  با یکدیگر متفاوت است.  به آب و هوا  معیارهای مربوط 
صندوق ها معیارهای مربوطه را در مورد کل پرتفوی خود و تمامی انواع دارایی ها 
به کار می برند، اما برخی دیگر از آن ها رعایت معیارهای مربوط به آب و هوا را 
تنها در مورد انواع خاصی از دارایی ها و یا بخش هایی از بازار در دستور کار خود 

قرار می دهند. 

4- جمع بندی

»سرمایه گذاری مسئوالنه« اصطالحی است که در راستای پاسخ به دغدغه های سرمایه گذاران 
در خصوص مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی )ESG( مورد استفاده قرار می گیرد. 
در تعریف این اصطالح می توان گفت سرمایه گذاری به صورت مسئوالنه نوعی سرمایه گذاری 

است که ارزش اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی بلندمدت )پایدار( ایجاد می کند. 
نظر گرفتن  در  با  رویکرد سرمایه گذاری  تفاوت  بر  تأکید  برای  نیز  دیگری  اصطالحات 
سرمایه گذاری  به  می توان  آن ها  رایج ترین  جمله  از  که  می شوند  برده  به کار   ESG عوامل 
 ،ESG  اخالقی، سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی، سرمایه گذاری سبز، بهترین در دسته
ادغام ESG، سرمایه گذاری موضوعی، سرمایه گذاری تأثیرگذار، سرمایه گذاری پایدار  و تعامل 

سهامداران اشاره کرد.  
 ESG ترکیب عوامل  به طور معمول شامل دو جنبه است: 1(  سرمایه گذاری مسئوالنه 
در تحلیل پرتفوی سرمایه گذاری، 2( به کارگیری روش های فعال مالکیت. جنبه نخست به 
تحلیل این امر می پردازد که در سبد سهام سرمایه گذار چه نوع اوراق بهاداری وجود داشته 
باشد. در واقع، سرمایه گذار در چینش پرتفوی خود اوراق بهاداری را مورد استفاده قرار می دهد 
که مالحظات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در نظر گرفته شده باشند. جنبه دوم نیز 
سهامدار  عنوان  )به  سرمایه گذار  به طوری که  می شود.  مربوط  سرمایه گذار  فعال  مالکیت  به 
و  نحوه عملکرد شرکت  را درخصوص  مدیره شرکت ها  هیئت  اعضای  یا  مدیران  شرکت(، 
رعایت اصول زیست محیطی و اجتماعی راهنمایی کرده و حتی آن ها را ملزم به رعایت این 
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یا  مدیره شرکت ها  هیئت  در  سرمایه گذار  نماینده  طریق حضور  از  کار  این  می کند.  اصول 
رای گیری در مجامع سهامداران یا برگزاری جلسه با دارندگان اوراق بهادار انجام می شود. 

و  مدیریت  نحوه  به  بازنشستگی  صندوق های  برای  مسئوالنه  سرمایه گذاری  اهمیت 
اقتصاد  بگیران،  مزایا  برای  پایدار  ارزش  ایجاد  منظور  به  این صندوق ها  سرمایه  تخصیص 
و جامعه برمی گردد. زیرا شناسایی و مدیریت عوامل ESG به صندوق ها کمک می کند تا 
فرصت های جدیدی را پیدا کرده، سرمایه خود را به سمت مناطق جذاب تر هدایت نموده و 

ریسک های سرمایه گذاری بلندمدت را مدیریت کنند.
رویکرد  با  به سرمایه گذاری  بازنشستگی  توجه صندوق های  اهمیت  و  علیر غم ضرورت 
مسئوالنه، بررسی های سازمان ملل نشان می دهد که این صندوق ها به عنوان سرمایه گذاران 
از تعریف اصول سرمایه گذاری مسئوالنه )PRI( هنوز راه  نهادی، پس از گذشت 15 سال 
طوالنی برای در نظر گرفتن عوامل ESG در زنجیره سرمایه گذاری خود دارند. به طوری که 
تنها 20 صندوق گزارشی در  بزرگ جهان  بازنشستگی  بین 50 صندوق  از  در سال 2019 
خصوص سرمایه گذاری مسئوالنه یا پایدار منتشر کرده اند. با این حال، با بررسی این گزارش ها 
مجموعه ای غنی از استراتژی ها به همراه اقدامات مناسب برای اجرای آن ها شناسایی شده 
است که می تواند توسط سایر صندوق ها و مدیران دارایی آن ها به منظور عملکرد مسئوالنه 

مطابق با مدل عملیاتی و اولویت های استراتژیک آن ها به کار گرفته شود.
تحقق سرمایه گذاری  راستای  در  نظر  مورد  است که 20 صندوق   آن  از  یافته ها حاکی 
مسئوالنه، یک یا چند استراتژی را در اجرای تصمیمات سرمایه گذاری خود دنبال کرده اند. 

اهم این استراتژی ها به شرح زیر است: 
غربالگری منفی یا طرد دارایی ها: این استراتژی در مورد شرکت هایی به کار برده  ●

می شود که مشغول فعالیت هایی هستند که از طرف سرمایه گذار غیراخالقی تلقی 
توافق نامه های  و  کنوانسیون ها  اعالمیه ها،  با  مغایر  آن ها  فعالیت های  یا  می شود 
می کنند،  استقبال  استراتژی  این  از  که  صندوق هایی  است.  بین المللی  داوطلبانه 
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معتقد هستند که اگر یک سرمایه گذاری به نوعی مضر باشد، با اعمال نفوذ به عنوان 
یک سرمایه گذار نمی توان این واقعیت را تغییر داد و باید سرمایه گذاری کنار گذاشته 
به شرکت های  ابتدا محدود  در  استراتژی طرد  در  دارایی های مستثنی شده  شود. 
در  اقلیمی  عوامل  لحاظ  با  سرمایه گذاران  اخیرا  اما  بود،  اسلحه سازی  و  دخانیات 
تصمیمات سرمایه گذاری خود شروع به افزودن شرکت های سوخت فسیلی به این 

فهرست کرده اند. 
ادغام عمومی معیارهای ESG در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری: در رویکرد  ●

به  حاکمیتی یک شرکت  و  اجتماعی  زیست محیطی،  عوامل  کیفیت   ESG ادغام 
صورت اساسی  مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. منظور از ادغام عمومی، بررسی 
سیستماتیک عوامل ESG در هر مرحله از فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری )از 
شرکت های  و  دارایی  مدیران  با  تعامل  مرحله  تا  دارایی  تخصیص  شروع  مرحله 
گزارش  در  پیشرو  اکثر صندوق های  است.  سرمایه گذاری(  از  پس  سهام  صاحبان 
یا تفصیلی، به کارگیری  مربوط به سرمایه گذاری مسئوالنه خود، به صورت جزئی 

یک استراتژی ادغام عمومی را مورد اشاره قرار داده اند.
این  ● از  منظور   :ESG دسته  بهترین های  در  سرمایه گذاری  یا  مثبت  غربالگری 

استراتژی، ترکیب پرتفوی به نحوی  است که تنها شرکت هایی انتخاب می شوند 
که از یک حد مشخص رتبه بندی مبتنی بر معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و 
حاکمیتی برخوردار هستند. ممکن است این حد به صورت 30 درصد برتر، 50 درصد 
برتر یا هر آستانه مشخص دیگری تعریف شود. بر این اساس، رویکرد صندوق ها 

برای به کارگیری این استراتژی متفاوت بوده است. 
سرمایه گذاری تاثیرگذار: در استراتژی، اطمینان از حصول تأثیر مشخص سرمایه گذاری،  ●

و اندازه گیری و پیگیری پیشرفت آن، هسته اصلی در بررسی گزینه های سرمایه گذاری 
محسوب می شود. وجود این استراتژی حاکی از آن است که در صندوق ها یک روند 
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کلی در خصوص حرکت از ادغام مبتنی بر رفتار یا فرآیند به سمت ادغام مبتنی بر 
اثرگذاری، وجود دارد.

سرمایه گذاری موضوعی: در سرمایه گذاری موضوعی، بخش ها و شرکت هایی انتخاب  ●

لحاظ  به  است.  سرمایه گذاران  مدنظر  موضوع  با  مرتبط  آن ها  فعالیت  که  می شوند 
موضوعی، اکثر صندوق ها متمایل به سمت دارایی هایی هستند که اثرگذاری مثبت 
روی محیط زیست و آب و هوا دارند )مانند دارایی های کارا از نظر عدم انتشار کربن، 
انرژی های تجدیدپذیر، و زیرساخت های سبز (. صندوق ها همچنین در حوزه ابرازهای 
بدهی که موضوع پایداری را مدنظر دارند )مانند اوراق قرضه سبز ( نیز سرمایه گذاران 

فعالی هستند.
تعامل سهامداران: تعامل سهامداران به نفوذ سهامداران در تصمیمات یک شرکت  ●

و  دارایی  مدیران  با  تعامل  طرفدار  صندوق ها  دارد.  اشاره   ESG مسائل  مورد  در 
سرمایه گذاران به عنوان اولین اقدام برای بهبود عملکرد در خصوص ESG هستند. 
اگر تعامل ناموفق باشد، راه حل بعدی می تواند حذف شرکت ها از پرتفوی صندوق 
باشد. با توجه به بزرگ بودن پرتفوی بسیاری از صندوق های بازنشستگی، تعامل 
ممکن است دشوار باشد. به همین دلیل، تعامل اغلب توسط مدیران دارایی از طرف 

صندوق انجام می شود، یا به ارائه دهندگان حرفه ای خدمات برون سپاری می شود.
استفاده از حق رأی: رایج ترین روشی که صندوق های بازنشستگی از طریق آن مالکیت  ●

فعال را انجام می دهند، استفاده از رأی دادن به طور مستقیم یا به احتمال زیاد به صورت 
نیابتی، است. اکثر صندوق های پیشرو رأی دادن در جلسات سهامداران را به عنوان 
یکی از مهم ترین ابزارها برای اعمال حقوق مالکیت و یک ویژگی طبیعی مالکیت در 
نظر می گیرند. آن ها به طور فزاینده ای از مصوبات مربوط به ESG پشتیبانی می کنند.

این صندوق های همچنین به منظور اجرای استراتژی های مذکور اقدامات مناسبی را در 
فرآیند سرمایه گذاری خود به کار گرفته اند که مهم ترین آن ها عبارت است از:
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 گنجاندن ESG در مأموریت صندوق؛ ●
ایجاد ساختار حکمرانی برای لحاظ ESG؛ ●

تعهد از باال؛  ○
رهبری اجرایی. ○

تیم سرمایه گذاری مسئوالنه؛ ●
اعمال سیاست های ESG؛ ●

قوانین و مقررات دولتی؛ ○
کدهای نظارتی؛ ○
○ .ESG دستورالعمل های بین المللی

گزارش دهی؛ ●
ساختار و ماهیت گزارش دهی؛ ○
○ .)KPIs( شاخص های کلیدی عملکرد
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پیوست
جدول 1- فهرست صندوق های پیش رو در خصوص سرمایه گذاری مسئوالنه

صندوق های بازنشستگی عمومی
صندوقکشورصندوقکشور

 Government Pensionژاپن
Investment Fund

Ontario Teachers’ Pension Planکانادا

 Government Pension Fund ofنروژ
Norway

ATPدانمارک

 Washington State InvestmentآمریکاABPهلند
Board

AustraliaSuperاسترالیاCanada Pension Planکانادا
AlectaسوئدPFZWهلند

 ’California State Teachersآمریکا
Retirement System

Public Sector Pension Investmentsکانادا

 Pension Fund Association forژاپن
Local Government Officials

Universities Superannuationانگلیس

 New York State Commonآمریکا
Retirement Fund

Bpf Bouwهلند

صندوق های ثروت ملی
صندوقکشورصندوقکشور

Samruk-KazynaقزاقستانTemasek Holdingsسنگاپور
New Zealand Superannuation FundنیوزلندFuture Fundاسترالیا

با  مسئوالنه  سرمایه گذاری  خصوص  در  پیش رو  صندوق های  گزارش های  از  نمونه های 
عنوان هایی مانند چارچوب سرمایه گذاری مسئوالنه، بیانیه سرمایه گذاری مسئوالنه و سیاست های 

سرمایه گذاری مسئوالنه، برای مطالعه بیشتر معرفی می شود.

https://www.nzsuperfund.nz/assets/Uploads/Responsible-Invest-
ment-Framework-002.pdf.
https://www.abp.nl/images/summary-sustainable-and-responsible-in-
vestment-policy.pdf.
https://www.investpsp.com/media/filer_public/documents/PSP-2021-re-
sponsible-investment-report-en.pdf
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