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الف

خالصه یافته ها
ــه  ــوده ک ــی ب ــکالتی فراوان ــار مش ــته دچ ــه گذش ــه ده ــادا در س ــتگی کان ــام بازنشس نظ
طراحــی درســت و دقیــق فرآینــد اصالحــات و انجــام مســتمر آن، امــروزه ایــن نظــام را 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــل ک ــان تبدی ــتگی جه ــتم های بازنشس ــن سیس ــی از موفق تری ــه یک ب
ــه  ــادا پرداخت ــه بررســی تحــوالت در ســاختار نظــام بازنشســتگی کان گــزارش مختصــراً ب
ــه  ــوان ب ــادا را می ت ــت نظــام بازنشســتگی کان ــن عوامــل در ایجــاد موفقی اســت. مهمتری

شــرح زیــر بیــان کــرد:

ــا را از  ● ــت صندوق ه ــه فعالی ــت ک ــتگی از دول ــای بازنشس ــتقالل صندوق ه اس
ــت  ــت فعالی ــارت دول ــت و نظ ــت حمای ــن رو تح ــاخته و از ای ــتق س ــت مش دول
ــن  ــرکتی تعیی ــت ش ــول حاکمی ــاس اص ــره براس ــت مدی ــای هی ــد. اعض می کنن
ــرد. ــورت می گی ــره ص ــت مدی ــط هی ــا توس ــران صندوق ه ــاب مدی ــده و انتص ش

ــوز  ● ــت و مج ــه دول ــا از بدن ــرمایه گذاری دارایی ه ــت و س ــردن مدیری ــدا ک ج
ــتگی  ــه بازنشس ــای برنام ــه دارایی ه ــرمایه گذاری ک ــرکت های س ــیس ش تأس
ــتفاده  ــا اس ــدوق ب ــره صن ــات مدی ــتا هی ــن راس ــد. در ای ــت کن ــادا را مدیری کان
مناســب  اســتراتژیک  برنامــه  خــود  داخلــی  و  متخصــص  نیروی هــای  از 
ســرمایه گذاری را تهیــه کــرده و در اختیــار شــرکت ســرمایه گذاری قــرار 
می دهــد. شــرکت ســرمایه گذار نیــز براســاس برنامــه اســتراتژیک مشــتری خــود 
ــه  ــک را ب ــازده و ریس ــاظ ب ــه لح ــرمایه گذاری ها ب ــن س ــه ای از بهتری مجموع

مشــتری ارائــه می کنــد.
برداشــتن محدودیت هــای ســرمایه گذاری ایــن شــرکت ها توســط دولــت و ارائــه  ●

مجــوز بــرای ایجــاد تنــوع در ســرمایه گذاری هــم از منظــر جغرافیایــی و هــم از 
ــرای ســرمایه گذاری در  ــه مجــوز ب ــن ارائ ــدی دارایی هــا و همچنی منظــر طبقه بن

ــد زیرســاخت ها، امــالک و مســتغالت و... ــن مانن دارایی هــای جایگزی
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اســتفاده از متخصصــان و مدیــران بــا اســتعداد هــم در بدنــه برنامــه بازنشســتگی  ●
ــتفاده از  ــم اس ــدوق و ه ــرمایه گذاری صن ــب س ــتراتژی مناس ــه اس ــرای تهی ب
بازنشســتگی در شــرکت های ســرمایه گذاری  متخصصــان ســرمایه گذاری و 
کــه مدیریــت دارایی هــای برنامــه بازنشســتگی را بــر عهــده دارنــد. جــدا شــدن 
ــاداش براســاس  ــه از سیســتم پ ــرده ک ــکان را ایجــاد ک ــن ام ــت ای ــه دول از بدن

ــرای اســتخدام و حفــظ ایــن متخصصــان اســتفاده کــرد. عملکــرد ب
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مقدمه
بررســی کارشناســانه تجربیــات موفــق جهانــی در زمینه مدیریــت صندوق های بازنشســتگی 
بــه طــور اعــم و مدیریــت ســرمایه گذاری های آنهــا بــه طــور اخــص و اصالحــات انجــام 
ــتگی  ــای بازنشس ــکالت صندوق ه ــایی مش ــد در گره گش ــه می توان ــن زمین ــده در ای ش
کشــور مفیــد باشــد. در ایــن راســتا گــزارش حاضــر بــه بررســی تجربــه کشــور کانــادا بــه 
عنــوان یکــی از موفق تریــن تجربیــات اصالحــات در نظــام بازنشســتگی پرداختــه اســت. 
در ابتــدای گــزارش بــه طــور مختصــر به بررســی تحــوالت در نظــام بازنشســتگی کانــادا و 
عوامــل دخیــل در موفقیــت آن پرداختــه شــده اســت. ســپس ویژگی هــای مــدل کانادایــی 
و سیســتم نظــام بازنشســتگی فعلــی در کانــادا معرفــی شــده اســت. در نهایــت مدیریــت 
ــرمایه گذاری  ــای س ــای صندوق ه ــادا و ویژگی ه ــتگی در کان ــام بازنشس ــای نظ دارایی ه
ــر چهــار شــرکت ســرمایه گذاری HOOPP ،CDPQ ،AIMCo و  ــد ب ــا تاکی ــن کشــور ب ای

ــد.  ــرار می گیرن ــورد بررســی ق ــوان نمونههــای مــوردی، م ــه عن OPTrust، ب
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1- تاریخچه تحوالت نظام بازنشستگی کانادا و درس هایی از آن

نظــام بازنشســتگی عمومــی کانــادا امــروزه یکــی از موفق تریــن سیســتم های بازنشســتگی 
ــه  ــط ده ــت. در اواس ــوده اس ــن نب ــته چنی ــه در گذش ــه البت ــی رود، ک ــمار م ــان به ش جه
ــاًل  ــی کام ــا حت ــًا و ی ــادا عمدت ــی کان 1980 بســیاری از ســازمان های بازنشســتگی عموم
ــر  ــًا ب ــه( تقریب ــع )بودج ــد، مناب ــرمایه گذاری می کردن ــی س ــی داخل ــه دولت در اوراق قرض
ــتقل از  ــام مس ــی نظ ــد، حکمران ــی می ش ــن مال ــاری )PAYG( تأمی ــت ج ــای پرداخ مبن
دولــت نبــود و مدیریــت آن مجموعــه بــر اســاس مــدل منســوخ شــده آزمــون و خطــا انجام 
ــدود 30 -20  ــادا در ح ــتگی کان ــازمان های بازنشس ــیاری از س ــت بس ــت. مدیری می گرف
ــه  ــود. همــان ســازمان هایی کــه امــروزه ب ســال گذشــته کامــال ســنتی و ســاده انگارانه ب
عنــوان پیشــروان جهانــی در ایــن حــوزه شــناخته می شــوند، بــه هیــچ وجــه حکمروایــی 
مســتقل و ســرمایه گذاری متنوعــی نداشــتند و لــذا تحــت محدودیت هــای شــدید 
ــی  ــران ایالتــی مدیران ــد. وزی ســرمایه گذاری و خطاهــای اداری بســیاری فعالیــت می کردن
ــرای پرداخــت  ــد و ب ــتند را انتخــاب می کردن ــرمایه گذاری نداش ــه تخصــص الزم در س ک
ــه  ــات ب ــه خدم ــازمان ها در ارائ ــن س ــد. ای ــی بودن ــای دولت ــد وام ه ــود نیازمن ــدات خ تعه
ــْت  ــل توجهــی داشــتند و به لحــاظ دارایی هــای تحــت مدیری اعضــا خــود ضعف هــای قاب

ــد. ــروز بودن ــر از ام ــیار کوچک ت بس
بعــد از گذشــت ســه دهــه، یــک مــدل بازنشســتگی عمومــی در کانــادا ایجــاد شــد کــه 
ترکیبــی از حکمروایــی مســتقل، مدیریــت حرفــه ای ســرمایه گذاری، گســتردگی مقیــاس 
جغرافیایــی و تنــوع در دارایی هــا اســت. زمــان بســیار طوالنــی صرف شــده بــرای فراینــد 
ــادا نشــان داد کــه ایجــاد یــک ســازمان در حــد و  تکامــل ســازمان های بازنشســتگی کان
ــد  ــز می توان ــو، نی ــد تورنت ــی مانن ــی جهان ــز مال ــک مرک ــی در ی ــی، حت ــای جهان اندازه ه
چندیــن دهــه بــه طــول انجامــد. بــه دســت آوردن اعتمــاد دولت هــا، بخــش خصوصــی و 
حامیــان مالــی رونــدی کنــد و بلندمــدت اســت. فرآینــدی کــه صندوق هــای بازنشســتگی 
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ــاز و  ــزه آغ ــد انگی ــدند، می توان ــاد آن ش ــه ایج ــق ب ــته موف ــای گذش ــی در دهه ه کانادای
تــداوم اصالحــات در سیســتم بازنشســتگی اقتصادهــای نوظهــور باشــد.

ــود  ــعه خ ــد توس ــتقیم در فرآین ــیر مس ــک مس ــادا از ی ــتگی کان ــازمان های بازنشس س
ــی در  ــل توجه ــرات قاب ــدۀ تغیی ــی دربرگیرن ــدل کانادای ــرات در م ــد. تغیی ــروی نکرده ان پی
ــل آن  ــوده و تکام ــی« ب ــرمایه گذاری« و »حمکران ــرد س ــازمانی«، »رویک ــاختار س »س
ــادا  ــه کان ــت. تجرب ــوده اس ــیر ب ــول مس ــالح آن در ط ــتباه و اص ــای اش ــامل قدم ه ش
ــا مجموعــه گســترده ای از  ــه یــک طــرح منحصربفــرد طرح هــای متنــوع ب بــه جــای ارائ
اصــول را ارائــه می کنــد. بدیهــی اســت کــه ایــن مســیر بــدون راهبــری افــرادی خــاص 
به هیــچ عنــوان تــوان بــروز و ظهــور نداشــت. بــرای ایجــاد نهادهــای بازنشســتگی قــوی، 
عــالوه بــر فرآیندهــا و طراحی هــای دقیــق، حمایت هــای اخالق مدارانــه و قــوی از 
جانــب مقامــات دولتــی، اعضــای هیــات مدیــره، رهبــران اتحادیه هــا و متخصصــان حــوزۀ 
ســرمایه گذاری و بازنشســتگی نیــز وجــود داشــته اند. اگــر ایــن افــراد انجــام فعالیت هــای 
صحیــح در بلندمــدت را بــه انجــام فعالیت هــای ســهل در کوتاه مــدت ترجیــح نمی دادنــد، 

ــدند.  ــد نمی ش ــروزه متول ــی ام ــای کانادای مدل ه
ــک  ــادا، ی ــۀ کان ــاس تجرب ــتگی، براس ــازمان های بازنشس ــل س ــط یافتۀ تکام ــدل بس م
ــش  ــاز اول )پی ــال از ف ــه انتق ــب شــکل )1( اســت ک ــه ترتی ــه ای ب ــار مرحل ــوب چه چارچ
اصالحــات( بــه فــاز دوم )ثبــات( حیاتی تریــن مرحلــۀ آن به شــمار می رفــت، کــه ســرآغازی 
ــت  ــوی و در نهای ــی ق ــا حکمران ــتقل ب ــه ای و مس ــادی حرف ــکل گیری نه ــرای ش ــود ب ب
اســتقرار نهــادی بالــغ و خبــره. ایــن چارچــوب رویکــردی یکپارچــه بــرای طراحــی و مدیریت 
سیســتم بازنشســتگی ارائــه می دهــد کــه هــر یــک از عناصــر کلیــدی اداره و نظــارت بــر 
ــراد  ــی، اف ــت اجرای ــرمایه گذاری ها، مدیری ــی، س ــامل حکمران ــاد بازنشســتگی- ش ــک نه ی
و ســازمان، طراحــی برنامــه و بودجه ریــزی، مقررات گــذاری و محیــط سیاســت گذاری 
عمومــی- در همگرایــی و ارتبــاط متقابــل بــا یکدیگــر قــرار دارنــد، به طوری کــه نمی تــوان 
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هــر یــک از ایــن عناصــر در فضایــی مجــزا و مســتقل از ســایر مــوارد دیــد. به طــور مثــال، 
ــن  ــای جایگزی ــتۀ دارایی ه ــرمایه گذاری در دس ــرای س ــی ب ــای کانادای ــی صندوق ه توانای
ــز و  ــاًل متمای ــی، کام ــه خصوص ــتغالت و اوراق قرض ــالک و مس ــاخت ها، ام ــد زیرس مانن
ــتقیمًا  ــرمایه گذاری، مس ــی در س ــن قابلیت ــک چنی ــورداری از ی ــذا برخ ــت. ل ــخص اس مش
ــی[ و  ــتیبان کننده ]مال ــازمان های پش ــه: )1( س ــاص از جمل ــرایطی خ ــراری ش ــد برق نیازمن
مبنــای عضویــت صحیــح بــرای تــدارک مقیــاس مناســب؛ )2( ســاختار حکمروایــی صحیــح 
ــات و  ــران خدم ــدل جب ــده؛ )3( م ــرمایه گذاری پیچی ــه س ــک برنام ــر ی ــارت ب ــرای نظ ب
فرهنــگ ســازمانی جــذاب بــرای جــذب یــک تیــم ســرمایه گذاری درون ســازمانی مســتعد 
و )4( ســرمایۀ بلندمــدِت صبــور کــه از جانــب طرح هــای بازنشســتگی دارای ماهیــت مزایــای 

ــوند.  ــات تســهیل می ش ــن و باثب معی
ــتگی  ــازمان های بازنشس ــل در س ــراد دخی ــای اف ــد، ویژگی ه ــه گفته ش ــور ک همانط
کانادایــی، بــه دلیــل برخــورداری افــراد در ســطوح هیــات مدیــره، مدیریــت و ارائه دهندگان 
خدمــات از ســطح اســتعداد و مهارت هــای شــغلی بــاال، یکــی از دالیــل اصلــی موفقیــت 
ــا بازنشســتگی در ایــن کشــور نیروهــای جدیــد خــود را  آنهــا اســت. نهادهــای مرتبــط ب
بــا ایجــاد شــرایط رقابتــی و اعمــال سیســتم پاداش دهــی مبتنــی بــر عملکــرد در جــذب 
ــن،  ــد. همچنی ــود در می آورن ــتخدام خ ــه اس ــان ب ــر جه ــک، از سراس ــه ی ــنل درج پرس
توانایــی ایجــاد یکپارچگــی و هماهنگــی بیــن بخش هــای خصوصــی و عمومــی و راهبــری 
مطلــوب آنهــا یکــی دیگــر از ویژگی هــای برجســته رهبــران بازنشســتگی عمومــی کانــادا 

بــه شــمار مــی رود. 
دولت هــا و محیــط نظارتــی نیــز نقــش بســیار مهمــی در ایجــاد فضــای مناســب بــرای 
عملکــرد صندوق هــای بازنشســتگی عمومــی کانــادا در مســیر رســیدن بــه موفقیــت ایفــا 
کرده انــد. مجلــس قوانینــی بــرای کمــک بــه اســتقالل صندوق هــای بازنشســتگی وضــع 
کــرده کــه مدیــران آنهــا دیگــر نــه بــر مبنــای معیارهــای سیاســی بلکــه براســاس عملکرد 
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ــن  ــای بازنشســتگی ای ــه صندوق ه ــی نیســت ک ــدان معن ــن ب ــا ای انتخــاب می شــوند. ام
ــی  ــح دولت ــای صحی ــه کارکرده ــد، چراک ــت عمــل می کنن ــاًل مســتقل از دول کشــور کام
ــا محســوب  ــل صندوق ه ــی در پیشــرفت و تکام ــری حیات ــی مناســْب ام ــط نظارت و محی
ــش  ــتقل، افزای ــره مس ــأت مدی ــاب هی ــفاف، انتص ــن و ش ــی معی ــع قوانین ــردد. وض می گ
ــد  ــالح قواع ــرمایه گذاری و اص ــۀ س ــتر در زمین ــار بیش ــای اختی ــه اعط ــوط ب ــد مرب قواع
ــهیل  ــت در تس ــای دول ــتند از فعالیت ه ــی هس ــی مثال های ــتگی، همگ ــتاندارد بازنشس اس

بــروز و ظهــور ایــن مــدل کانادایــی.
تمامــی ایــن عوامــل درنهایــت منجــر بــه عملکــرد مطلــوب صندوق هــای بازنشســتگی 
کانــادا در شــاخص ســوددهی گردیــد؛ به طوری کــه در حــال حاضــر، 10 ســازمان 
ــص را  ــی خال ــون دالر دارای ــش از 1.2 تریلی ــور بی ــن کش ــر ای ــی برت ــتگی عموم بازنشس
ــه  ــد و ب مدیریــت می کننــد، هــزاران نفــر متخصــص حرفــه ای را در اســتخدام خــود دارن
ــرمایه گذاری در  ــای س ــب فرصت ه ــۀ کس ــی در زمین ــردازان کانادای ــی از بیمه پ نمایندگ
ــی«،  ــدل کانادای ــت های »م ــن کاربس ــت اولی ــد. موفقی ــت می پردازن ــه رقاب ــا ب ــام دنی تم
ــت  ــه تقوی ــد، از جمل ــادا گردی ــر کان ــدل در سرتاس ــن م ــترش ای ــط و گس ــه بس ــر ب منج
ــت  ــی و مدیری ــود حکمران ــام بهب ــال انج ــات درح ــادا1 و اصالح ــتگی کان ــه بازنشس برنام
بازنشســتگی عمومــی در کل کشــور. یــک بــرآورد تحلیلــی نشــان می دهــد، در طــول ده 
ســال گذشــته صندوق هــای بازنشســتگی عمومــی کــه ایــن »مــدل کانادایــی« را بــه کار 
ــادل  ــتری )مع ــزودۀ بیش ــر، ارزش اف ــای فراگی ــایر صندوق ه ــا س ــه ب ــد در مقایس گرفته ان
ــی در  ــن بازنشســتگی عموم ــد. همچنی ــرای خــود اندوخته ان ــارد دالر در ســال( ب 4.2 میلی
ــر  ــه بحــران مالــی و تأثیــر مخــرب آن ب ــه ای مدیریــت شــده کــه از هرگون ــادا به گون کان
ــوند،  ــده می ش ــا دی ــاط دنی ــایر نق ــی س ــتگی های عموم ــه در بازنشس ــت ک ــه دول بودج

ــد.  مصــون بمان

1. Canada Pension Plan
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شکل 1- چارچوب چهار مرحله ای تکامل سازمان های بازنشستگی کانادا
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موفقیــت ایــن مــدل کانادایــی را می تــوان در عوامــل بســیاری جســتجو کــرد، کــه از 
ــد از:  ــه مهم تریــن آنهــا عبارتن جمل

ــب  ● ــت، کس ــم از کار، دول ــف -اع ــای مختل ــان در بخش ه ــاعی ذینفع ــریک مس تش
ــود  ــص خ ــا تخص ــب ب ــان متناس ــک از ذینفع ــر ی ــه ه ــی- ک ــور مال و کار و ام
ــه  ــت ب ــۀ خدم ــی در ارائ ــی هماهنگ ــود نوع ــرده و وج ــازی ک ــش را ب ــن نق بهتری

طــرح مســتمری بگیران 
ــه تنهــا  ● ــرای مراقبــت از دورنمــای مشــترک ذینفعــان مختلــف، ن تــالش مســتمر ب

ــه از  ــر مرحل ــه در ه ــادا، بلک ــتگی کان ــازمان های بازنشس ــذاری س ــه پایه گ در مرحل
ســیر تکاملــی ســازمان

اهمیت یک ائتالفی پایدار و مورد حمایت ذینفعان ●
ایجــاد اعتمــاد و اجمــاع بیــن ذینفعــان توســط گروه هــای ثالثــی کــه از جانــب دولــت  ●

منصــوب شــده اند، اعــم از کارشناســان یــا هیأت هــای مشــاوره و پیشــنهادکنندگان 
ــای  ● ــع دارایی ه ــی، تجمی ــه عبارت ــتگی؛ ب ــتم بازنشس ــای سیس ــت دارایی ه مدیری

ــای  ــی در صندوق ه ــاغل دولت ــه مش ــوط ب ــف مرب ــتگی مختل ــازمان های بازنشس س
ســرمایه گذاری بــا متخصصــان حرفــه ای ســرمایه گذاری 

حکمروایــی مســتقل و قــوی؛ ایــن ســازمان ها، به صــورت نهادهایــی مســتقل  ●
ــفافیت،  ــی از ش ــتانداردهای باالی ــه از اس ــوند ک ــی ش ــوب اداره م ــرد مطل ــا عملک ب
پاســخگویی و قواعــد اخالقــی برخوردارنــد. گام هــای کلیــدی دســتیابی بــه حکمرانی 

ــد از:  خــوب عبارتن
توجــه جــدی بــه اســناد تشــکیل ســازمان )بــرای مثــال چارچــوب وضــع قوانیــن،  ○

ــی( توافق هــای تامیــن مال
انتخــاب یــک مدیــر قدرتمنــد و مســتقل بــرای مرحلــۀ پایه گــذاری و یــا  ○

ــفاف ــق و ش ــد دقی ــک فرآین ــتفاده از ی ــا اس ــازمان ب ــات س اصالح
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ایجــاد یــک فرآینــد ثبــت مســیر تصمیمــات مســتقل اتخاذشــده در اوایــل عمــر  ○
ســازمان 

ــد  ــه به مانن ــوند ک ــی می ش ــه ای طراح ــی به گون ــتگی کانادای ــازمان های بازنشس س
ــا هــدف تأمیــن امنیــت دوران بازنشســتگی اعضــای طــرح، عمــل  یــک کســب و کار، ب
ــز مصونیــت آنهــا  ــر چنیــن هدفــی، موجــب شــفافیت در ماموریــت و نی ــد. تمرکــز ب کنن
ــه  ــا فعالیت هــای حاشــیه ای در راه رســیدن ب ــات ناشــی از عوامــل سیاســی و ی از انحراف

ــود. ــی می ش ــدف اصل ه
بــر ایــن اســاس، موفقیــت در ایجــاد یــک ســازمان بازنشســتگی در مقیــاس جهانــی را 

می تــوان چرخــه ای پیوســته و برخــوردار از ســه عنصــر اصلــی زیــر تصــور کــرد: 
ایجــاد و حفــظ اعتمــاد در میــان طیــف وســیعی از ذینفعــان وابســته بــه سیســتم . 1

بازنشســتگی
ــتگی . 2 ــتم بازنشس ــی سیس ــی و طراح ــول مدیریت ــه ای از اص ــت از مجموع تبعی

کــه دامنــۀ وســیعی از دیســیپلین ها، اعــم از حمکرانــی، افــراد و ســازمان، 
ــذاری و  ــه، مقررات گ ــه و بودج ــی برنام ــی، طراح ــور اجرای ــرمایه گذاری، ام س

سیاســت گذاری عمومــی، را متاثــر خواهــد ســاخت.
عملیــات مبتنــی بــر نتایــج کــه اصــول خــود را بــه طــور روزانــه مــورد آزمــون . 3

ــکل 2(  ــد. )ش ــه می ده ــج آن را ارائ ــن نتای ــرار داده و بهتری ق
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شکل 2- ایجاد یک سازمان بازنشستگی در سطح جهانی )درس هایی از کانادا(
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2- ویژگی های مدل بازنشستگی کانادایی

ــا مدیریــت دارایی هــای  ــادا، یــک برنامــه بازنشســتگی عمومــی ی مــدل بازنشســتگی کان
ــه  ــی ب ــک بخــش عموم ــل از ی ــه حداق ــن )DB( اســت ک ــای معی ــوع مزای ــی از ن عموم
ــن  ــای ای ــن ویژگی ه ــد. مهم تری ــوردار می باش ــی برخ ــتیبان های مال ــوان پشتیبان/پش عن

مــدل بــه شــرح مــوارد زیــر اســت:
حکمرانــی مســتقل: ایــن ویژگــی را می تــوان اصلی تریــن ویژگــی مــدل  ●

بازنشســتگی کانــادا دانســت. اگرچــه بســیاری از ایــن صندوق هــای بازنشســتگی 
ــرداز )مشــارکت کننده(  ــا بیمه پ ــی و ی ــی مال ــوان حام ــه عن ــت را ب ــی، دول عموم
ــت داِر اعضــای  ــات مدیره هــای مســتقلی کــه امان ــا هی ــد، ام ــار خــود دارن در کن
ــر عملکــرد  ــان مالی شــان، ب ــا و حامی ــاًل مســتقل از دولت ه طــرح هســتند، کام
آنهــا نظــارت می کننــد. همچنیــن، فعالیــت آنهــا در چارچوب هایــی بســیار 

ــرد. ــرار می گی ــفافیت ق ــخگویی و ش ــخِت پاس ــفت و س س
ــارد دالر  ● ــدل متجــاوز از 10 میلی ــن م ــت ای ــاس: دارایی هــای تحــت مدیری مقی

ــد. ــز افزایــش می یاب ــه بیــش از آن نی ــات ب اســت، کــه برخــی اوق
کانادایــی  ● صندوق هــای  متخصصــان:  توســط  درون ســازمانی  مدیریــت 

مدیریــت  از  توجهــی  قابــل  بخــش  کــه  یافته انــد  تکامــل  به گونــه ای 
ــان  ــط متخصص ــد توس ــا بای ــر دوی آنه ــا ه ــی و ی ــور اجرای ــرمایه گذاری، ام س
درون ســازمانی، برخــوردار از پرداخت هــای کامــاًل رقابتــی، انجــام گیــرد.

تنوع بخشــی: ســرمایه گذاری صندوق هــای بازنشســتگی کانــادا از تنــوع باالیــی،  ●

ــه ای  ــد. به گون ــا، برخوردارن ــدی دارایی ه ــه طبقه بن ــی و چ ــر جغرافیای ــه از نظ چ
ــون  ــی چ ــای جایگزین ــه دارایی ه ــا ب ــی از دارایی ه ــل توجه ــش قاب ــه بخ ک
ــرمایه گذاری های  ــاخت ها و س ــی، زیرس ــهام خصوص ــتغالت، س ــالک و مس ام
ــط  ــراً توس ــه اخی ــه ای ک ــاس مطالع ــده اند. براس ــص داده ش ــتقیم، تخصی مس
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ــص  ــۀ تخصی ــادا در زمین ــتگی کان ــای بازنشس ــده، صندوق ه ــر ش 1PwC منتش

ــزرگ بازنشســتگی در اســترالیا،  ــر از صندوق هــای ب ــن باالت دارایی هــای جایگزی
ــا و ایــاالت متحــده قــرار گرفتــه اســت. ــا، بریتانی هلنــد، کشــورهای شــمال اروپ

اســتعداد: موسســات بازنشســتگی کانــادا بــا آمیــزه ای از پیگیــری یــک مأموریــت  ●

ــه جــذب  ــده، پرداخت هــای رقابتــی و کارهــای مهیــج ذهنــی، موفــق ب قانع کنن
و حفــظ اســتعدادهای برتــر از سراســر جهــان در ســطوح هیات مدیــره و مدیریــت 

ــده اند. ــود ش خ
ــی  ● ــادا ســرمایه گذارهای بلندمدت ــدت: صندوق هــای بازنشســتگی کان ــق بلندم اف

هســتند کــه تــاب تحمــل نوســانات کوتاه مــدت بــازار را دارنــد.

3- سیستم بازنشستگی کانادا

کانــادا در زمینــه ارتقــای امنیــت درآمــد بازنشســتگی شــهروندان خــود از ســابقه ای طوالنــی 
برخــوردار اســت. طرح هــای بازنشســتگی شــغلی )حرفــه ای( کــه کارفرمایــان آنــرا پشــتیبانی 
ــون  ــدرال قان ــت ف ــال 1919، دول ــردد. در س ــم برمی گ ــرن نوزده ــط ق ــه اواس ــد، ب می کنن
مالیــات بــر درآمــد را بــرای تشــویق اجــرای برنامه هــای بازنشســتگی شــغلی طــرح کــرد. 
ــا  ــر آن داشــت ت ــت فــدرال را ب ــرخ فقــر ســالمندان، در اوایــل دهــه 1950، دول افزایــش ن
برنامه هــای بازنشســتگی همگانــی را بــا امنیــت ســالمندی )2OAS(، کــه برنامــه ای متکــی 
بــر مالیــات بــرای کمــک بــه درآمــِد ســالمندان بــود، آغــاز کنــد. در ســال 1966 دولــت کانادا 
برنامــه بازنشســتگی کانــادا و دولــت ِکبــک نیــز برنامــه بازنشســتگی ِکبــک را بــه عنــوان 
برنامه هــای مشــارکتی بــرای تکمیــل OAS تشــکیل دادنــد. در ســال 1967، دولــت کانــادا 
ــا عنــوان  یــک برنامــۀ متکــی بــر مالیــات بــرای حمایــت از ســالمندان کم درآمــِد هــدف ب

ــه  ــه ارائ ــه در زمین ــت ک ــی اس ــه ای برتانیای ــات حرف ــی خدم ــرکت چندملیت ــک ش PricewaterhouseCoopers .1 ی
ــات  ــی، بیمه ســنجی، خدم ــی و مالیات ــی و وســرمایه گذاری، مشــاوره حقوق ــت، مشــاوره مال ــات مشــاوره مدیری خدم

ــد. ــت می کن ــی فعالی ــابداری و حسابرس حس
2. Old Age Security
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ــد، اصالحــات قابل توجهــی  ــه بع ــد ضمانت شــده )1GIS( ایجــاد کــرد. از آن ب مکمــل درآم
ــتاندارد  ــدی از اس ــی، بهره من ــد کاف ــتگان از درآم ــورداری بازنشس ــان از برخ ــرای اطمین ب

زندگــی دوران اشــتغال و نیــز تامیــن پایــداری برنامه هــای موجــود، صــورت پذیرفــت.
هماننــد اغلــب کشــورهای عضــو ســازمان توســعه و همکاری هــای اقتصــادی 
ــادا نیــز از ســه جــزء یــا »الیــۀ« اصلــی بــه  )OECD(، سیســتم درآمــد بازنشســتگی کان

ــده اســت: ــر تشــکیل ش ــرح زی ش
ــی  ــه، یعن ــش گفت ــۀ پی ــق دو برنام ــه ای را از طری ــدۀ پای ــد تضمین ش ــه اول درآم الی

ــم  ــالمندان فراه ــرای س ــوند، ب ــی می ش ــن مال ــت تامی ــب دول ــه از جان )OAS و GIS( ک
می کنــد. OAS در ســن 65 ســالگی بــه کانادایی هایــی کــه شــرایط شــهروندی برخوردارنــد 
ــن  ــای بازنشســتگی ای ــاالنۀ مزای ــزان س ــر می ــال 2016، حداکث ــود. در س پرداخــت می ش
ــه  ــت ب ــد و در نهای ــدا می کن ــش پی ــاالنه کاه ــور س ــه به ط ــود ک ــه 6800 دالر ب الی
صفــر می رســد. GIS یــک برنامــه مبتنــی بــر آزمــون وســع اســت کــه درآمــد مــازادی را 
ــم  ــد فراه ــی می کنن ــد زندگ ــای کم درآم ــادا و در خانواده ه ــه در کان ــالمندانی ک ــرای س ب
ــت  ــرایط دریاف ــد ش ــی- واج ــالمندان کانادای ــوم س ــک س ــدود ی ــرادی -ح ــی آورد. اف م
مزایــای GIS هســتند کــه مزایــای OAS دریافــت کننــد. در ســال 2016 حداکثــر میــزان 
ــالمندان  ــرای س ــک ســالمند مجــرد 9300 دالر و ب ــرای ی ــه ب ــن الی ــای ســاالنۀ ای مزای
زوج 12300 دالر بــود. ایــن مزایــا 50 ســنت بــه ازای هــر یــک دالر درآمــد بازنشســتگی 
دریافت شــده از منابعــی غیــر از OAS، کاهــش می یابــد. ســالمندان مجــرد و زوجــی کــه 
ــش از 17300 و 22800 دالر )در ســال  ــب بی ــه ترتی ــا ب ــد ســاالنۀ بازنشســتگی آنه درآم

ــند.  ــای GIS می باش ــت مزای ــرای دریاف ــرایط الزم ب ــد ش ــر فاق ــد، دیگ 2016( باش
 -)3QPP( )2CPP( و کبِــک  بازنشســتگی کانــادا  برنامه هــای  الیــه دوم شــامل 

1. Guaranteed Income Supplement
2. Canada Pension Plan 
3. Quebec Pension Plan 
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ــادا و  ــان در کان ــران و خویش فرمای ــرای کارگ ــد ب ــه درآم ــط ب ــاری مرتب ــای اجب برنامه ه
کبــک- اســت کــه طیفــی از مزایــا شــامل مزایــای بازنشســتگی، بازمانــدگان، ازکارافتادگی 
ــن دو،  ــد. ای ــاده را دربرمی گیرن ــده و ازکارافت ــردازان فوت ش ــدان بیمه پ ــن فرزن و همچنی
برنامه هــای مشــارکتی هســتند کــه مســتلزم مشــارکت یکســان )پنجاه/پنجــاه( کارگــر-

کارفرمــا در پرداخــت حــق بیمــۀ 9.9 درصــد )10.5 درصــد بــرای QPP( از دریافتی هــای 
بیــن 3500 دالر تــا حداکثــر آن در ســال )56900 دالر در ســال 2016(، می باشــند. هــدف 
ــه  ــه اســت، ک ــن 25 درصــد دریافتی هــای مشــمول کســر حــق بیم ــا تامی ــن برنامه ه ای
از قابلیــت انتقــال بــه سرتاســر کانــادا برخــوردار بــوده و در ســن 65 ســالگی می تــوان از 
ایــن مزایــا بهــره بــرد. به عــالوه، برحســب اینکــه زودتــر یــا دیرتــر از موعــد قانونــی مــورد 
ــا افزایــش در فرمول هــای پرداخــت مســتمری  ــا کاهــش و ی ــد، ب ــرار می گیرن اســتفاده ق
 CPP همــراه خواهنــد بــود. حداکثــر میــزان ســاالنۀ مســتمری ها در ایــن الیــه )از محــل

یــا QPP( تقریبــًا برابــر بــا 13000 دالر )2016( اســت. 
الیــه ســوم سیســتم کانادایــی، شــامل مســتمری بازنشســتگی شــغلی و برنامه هــای 

ــرای  ــی را ب ــای اضاف ــدی از دریافتی ه ــکان بهره من ــه ام ــت ک ــی اس ــداز خصوص پس ان
ــتگی  ــتمری بازنشس ــدۀ مس ــای ثبت ش ــه، برنامه ه ــد. از جمل ــم می کن ــتگان فراه بازنشس
ــدۀ  ــای ثبت ش ــی؛ برنامه ه ــان مال ــایر حامی ــا س ــه و ی ــا، اتحادی ــک کافرم ــا ی )1RPPs( ب
ــاب های  ــال 2009، حس ــی )2RRSPs(؛ و از س ــا گروه ــرادی ی ــتگی انف ــداز بازنشس پس ان

.)3TFSAs( ــات ــاف از مالی ــداز مع پس ان

1.RegisteredPensionPlan
2.RegisteredRetirementSavingPlan
3.Tax-FreeSavingAccounts
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شکل3- الیه های سه گانۀ سیستم درآمد بازنشستگی کانادا

4- مدیریت دارایی ها در نظام بازنشستگی کانادا

گــزارش ســال 1995 مرکــز اکچوئــری کانــادا نشــان مــی داد کــه درصــورت عــدم انجــام 
اصالحــات، برنامــۀ بازنشســتگی کانــادا )CPP( ظــرف بیســت ســال آینــده فاقــد هرگونــه 
ــود. انجــام اصالحاتــی همچــون افزایــش نرخ هــای حــق بیمــه و  ــی خواهــد ب ــع مال مناب
ــداری  ــیر پای ــدودی در مس ــا ح ــه را ت ــن برنام ــۀ 1990، ای ــط ده ــا در اواس ــش مزای کاه
قــرار داد. اتفــاق بســیار مهمــی کــه ایــن اصالحــات منتــج بــه آن شــد تشــکیل »هیــات 
ســرمایه گذاری برنامــۀ بازنشســتگی کانــادا« )1CPPIB(، بــه عنــوان یــک ســازمان 
ــتگی  ــه بازنشس ــای برنام ــرمایه گذاری دارایی ه ــر س ــه خطی ــا وظیف ــتقل ب ــه ای مس حرف
کانــادا، بــود. ایــن ســازمان کــه بــر اســاس قانــون تأســیس هیــات ســرمایه گذاری برنامــه 

ــر برخــوردار اســت: ــادا تشــکیل شــد، از خصوصیــات زی بازنشســتگی کان

ــتانی  ● ــای اس ــدرال و دولت ه ــت ف ــن دول ــترک بی ــی مش ــۀ نظارت ــیم وظیف تقس
ــادا کان

1.CanadaPensionPlanInvestmentBoard
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هیاتــی کــه روســای آن توســط فرمانــدار کل کانــادا و بــه پیشــنهاد وزیــر مالیــۀ  ●
ــه وزیــر اجــازه می دهــد کــه یــک کمیتــۀ  ــون ب فــدرال منصــوب می شــوند. قان
معرفــی بــرای مشــورت دادن در مــورد انتصابــات ایــن هیــات تشــکیل دهــد؛ در 
ــه نقــش اســتان ها  ــا توجــه ب ــۀ اســتانی، ب ــا وزرای مالی ــد مشــورت ب ــن فرآین ای
بــه عنــوان مباشــران برنامــه بازنشســتگی کانــادا، نیــز دیــده شــده اســت. فقــط 

فرمانــدار کل کانــادا حــق عــزل هــر مدیــری بــه دالیــل مشــخص را دارد.
ــِک  ● ــا ریس ــده ب ــدت و تعدیل ش ــای بلندم ــردن بازدهی ه ــر ک ــه حداکث ــد ب تعه

ــادا. ــتگی کان ــه بازنشس ــای برنام دارایی ه
سنجه های پاسخگویی و شفافیت ازجمله گزارش دهی منظم عمومی ●

ــادا،  ــتگی کان ــه بازنشس ــای برنام ــرمایه گذاری دارایی ه ــاد، س ــن نه ــیس ای ــا تأس ب
ــن دارایی هــا در چهــار حــوزه،  ــه آن واگــذار شــد. ای ــی، ب ــون کانادای ــه 20 میلی ــق ب متعل
ــد،  ــک بیش ازح ــل ریس ــدون تحم ــازده و ب ــرخ ب ــر ن ــه حداکث ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ب
ــای  ــا مزای ــت ریســک در CPPIB متناســب ب ــوب مدیری ــوند. چارچ ــرمایه گذاری می ش س
بلندمــدت قابــل حصــول، تعییــن می شــود. ایــن ســازمان از تیــم متخصصــان بــا اســتعداد 
و باتجربــه جهانــی تشــکیل شــده کــه بــا احتــرام متقابــل و اخــالق حرفــه ای بــرای انجــام 

ــد.  ــکاری می کنن ــوْد هم ـــولیت های خ مس
اولیــن تزریــق بودجــه بــه CPPIB در ســال 1999 بــا یــک چــک 12 میلیــون دالری 
ــی در  ــرمایه گذاری انفعال ــه س ــات را ب ــن هی ــرراْت ای ــن و مق ــدا، قوانی ــد. در ابت انجــام ش
ســهام داخلــی محــدود می کــرد، امــا مــدت کوتاهــی پــس از آغــاز فعالیــت ایــن ســازمان، 
دولــت ایــن محدودیــت را لغــو کــرد. CPPIB اولیــن ســرمایه گذاری در بــازار خصوصــی را 
در ســال 2001 و نخســتین تعهــدات خــود در زمینــۀ امــالک و مســتغالت و زیرســاخت ها 
را در ســال 2003 انجــام داد. ایــن هیــات امــروزه 317 میلیــارد دالر را مدیریــت می کنــد، 
حــدود 1400 متخصــص در هشــت دفتــر در سراســر جهــان بــرای آن کار می کننــد، و از 
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برنامــۀ ســرمایه گذاری بســیار متنوعــی شــامل ســهام عمومــی، درآمــد ثابــت، امــالک و 
ــوردار  ــاری برخ ــرمایه گذاری های اعتب ــی و س ــهام خصوص ــاخت ها، س ــتغالت، زیرس مس

اســت.
ــه  ــادا ب ــای بازنشســتگی کان ــه صندوق ه ــوط ب ــات مرب ــده ای از ادبی ــذا، بخــش عم ل
ــو  ــان اونتاری ــتگی معلم ــرح بازنشس ــی ط ــر، یعن ــده تر و بزرگ ت ــدوق شناخته ش دو صن
)OTPP( و همیــن CPPIB بازمی گــردد. امــا نهادهــای کم تــر شناخته شــده از جملــه 
ــرمایه گذاری  ــپرده و س ــدوق س ــا )AIMCo(، صن ــرمایه گذاری آلبرت ــت س ــرکت مدیری ش
ــری  ــو )HOOPP( و OPTrust، مج ــتگی اونتاری ــی بازنشس ــرح درمان ــک )CDPQ(، ط کب
طــرح بازنشســتگی اتحادیــۀ کارگــران خدمــات عمومــی اونتاریــو، نیــز وجــود دارنــد کــه 
ــمار  ــه ش ــادا ب ــتگی کان ــازمان های بازنشس ــوب س ــرد مطل ــذار در عملک ــی اثرگ بازیگران
می رونــد. حضــور چنیــن نهادهایــی پیــش و پــس از تشــکیل CPPIB، هــم مــدل 
ــای  ــدن فعالیت ه ــب رقابتی ترش ــم موج ــرده و ه ــر ک ــادا را تکامل یافته ت ــتگی کان بازنشس
ــدل  ــوالت م ــماتیکی از تح ــر ش ــودار زی ــت. نم ــده اس ــا ش ــط آنه ــرمایه گذاری توس س

ــان اســت.   ــادا در طــول زم بازنشســتگی کان
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شکل 4- نقاط عطف تحول مدل بازنشستگی کانادایی

ــان، کارشناســان  ــر اینکــه از حضــور دانشــگاهیان، محقق ــن چهــار نهــاد، عــالوه ب ای
ــد، از ویژگی هــای اصلــی مــدل  حــوزۀ بازنشســتگی و موسســات تحقیقاتــی بهــره می برن

بازنشســتگی کانادایــی نیــز برخوردارنــد:
ــل  √ ــت عم ــتقل از دول ــرمایه گذاری، مس ــازمان های س ــن س ــام ای ــتقالل: تم اس

ــات  ــز تصمیم ــتراتژیک و نی ــات اس ــن تصمیم ــه مهم تری ــد؛ به طوری ک می کنن
ــتقل  ــای مس ــات مدیره ه ــی و هی ــای مدیریت ــط تیم ه ــه توس ــی روزان عملیات
ــت  ــات آنهــا از دول ــه معنــی انفــکاک کامــل عملی ــن ب ــا ای ــه می شــوند. ام گرفت
ــی  ــه بخــش عموم ــازمان ها وابســته ب ــن س ــوِد ای ــه خ ــرا از آنجــا ک نیســت. زی
ــد.  ــازی می کن ــا نقــش ب ــک از آنه ــه ویژگــی هــر ی ــا توجــه ب ــت ب ــذا دول هســتند، ل

مقیــاس: همــه ایــن چهــار نهــاد بیــش از 15 میلیــارد دالر دارایــی تحــت مدیریت  √

خــود را می تواننــد بــرای ســرمایه گذاری مســتقیم و تشــکیل تیم هــای کارآزمــوده 
و درون ســازمانی اختصــاص دهنــد. امکانــی کــه بــرای ســازمان های بازنشســتگی 
کوچک تــر فراهــم نیســت. در مجمــوع، دارایی هــای تحــت مدیریــت ایــن چهــار 

روند ظهور یک مدل بازنشستگی کانادایی منحصر به فرد

1999
● beIMC تشکیل
● PSPIB تشکیل

1966
● OMERS تشکیل

● QPP تشکیل

1990
OTPP تشکیل

2016
گسترش مزایای

CPP

                 1960   1970     1980              1990           2000      2010

2017
راه اندازی 

شرکت مدیریت
سرمایه گذاری

اونتاریو

2008
تشکیل

AIMCO 

1997
● CPPIB تشکیل
افزایش حق بیمه های  ●

CPR

1995
تشکیل 
OPTrust

1960
تشکیل

HOOPP 

1965
تشکیل

CDPQ 

1963
OMERS تشکیل
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ســازمان نزدیــک بــه 460 میلیــارد دالر اســت کــه مســتمری حــدود 6 میلیــون 
عضــو را تامیــن می کننــد.

مدیریــت درون ســازمانی متخصصــان: در مجمــوع، ایــن چهــار ســازمان بخــش  √

ــه  ــد ک ــی کنن ــت م ــازمان مدیری ــود را در درون س ــای خ ــده ای از دارایی ه عم
ــه  ــی ب ــی اســت. از منظــر دســتمزدهای پرداخت ــران بیرون ــیوۀ مدی ــا ش ــر ب مغای
ــا بخــش خصوصــی هســتند.  ــت ب ــی، ایــن ســازمان ها در رقاب متخصصــان داخل
همچنیــن، هــر کــدام از آنهــا ســرمایه گذاری های مســتقیم قابل توجهــی در 
زمینــۀ دارایی هــای خارجــی شــامل زیرســاخت ها، امــالک و مســتغالت و ســهام 
ــد ممکــن اســت همــه آنهــا در تمامــی ایــن  ــد؛ هرچن خصوصــی انجــام می دهن

ــند. ــته باش ــور نداش ــا حض ــدی دارایی ه طبقه بن
تنوع بخشــی: هــر یــک از این چهــار صنــدوق از باالترین تنوع در ســبد ســرمایه گذاری  √

هــم در طبقه بنــدی دارایی هــا و هم از نظر منطقــه جغرافیایــی برخوردارند.
اســتعداد: ایــن ســازمان ها نشــان داده انــد کــه از توانایــی بســیار باالیــی در جــذب  √

و حفــظ متخصصــان حــوزۀ بازنشســتگی در کالس جهانــی برخوردارنــد. همچنیــن 
تاکیــد ویــژه ای بــر ایجــاد یــک خــط ســیر بلندمــدت از اســتعدادها دارنــد.

افــق بلندمــدت: تمامــی ایــن چهــار صنــدوق، ســرمایه گذاران بلندمدتــی  √

ــای  ــای طرح ه ــکل از اعض ــان، متش ــتریان اصلی ش ــه مش ــوند ک ــناخته می ش ش
ــرای  ــود را ب ــای خ ــق بیمه ه ــی، ح ــش عموم ــن در بخ ــا معی ــتگی مزای بازنشس

ــد. ــرار می دهن ــا ق ــار آنه ــدت در اختی ــرمایه گذاری بلندم س

ــن  ــز بی ــی نی ــای مهم ــا، تفاوت ه ــن صندوق ه ــاد ای ــباهت های زی ــم ش ــا علی رغ ام
ــد از: ــاوت عبارتن ــای تف ــن زمینه ه ــه اصلی تری ــود دارد، ک ــا وج آنه

√  ،CDPQ انــدازه: دارایی هــای تحــت مدیریــت بزرگتریــِن ایــن ســازمان ها، یعنــی

بیــش از 10 برابــِر کوچک تریــِن آنهــا، یعنــی OPTrust، اســت )271 میلیــارد دالر 
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در برابــر 19 میلیــارد دالر(.
مأموریت هــا و تعهــدات: CDPQ و AIMCO بــر مدیریــت دارایی هــا تمرکــز دارنــد،  √

درحالی کــه HOOPP و OPTrust بــه عنــوان ســازمان های ارائه دهنــدۀ خدمــات 
یکپارچــۀ مســتمری بازنشســتگی1، مدیریــت هــر دو ســمت دارایی هــا و بدهی هــای 
ــه  ــوط ب ــکام مرب ــن در اح ــازمان ها همچنی ــن س ــد. ای ــده دارن ــر عه ــه را ب ترازنام
ــازدۀ  ــازی ب ــر حداکثرس ــد. AIMCO ب ــی دارن ــز تفاوت های ــان نی سرمایه گذاری هایش
بلندمــدِت مبتنــی بــر ریســک متمرکز اســت؛ درحالی کــه تمرکز اهــداف ســرمایه گذاری 
HOOPP و OPTrust بــر پرداخــت مســتمری ها یــا مدیریــت بدهی هاســت. CDPQ اما 

از تعهــد دوگانــه در زمینــۀ ســرمایه گذاری برخــوردار اســت: هم بــه دنبــال حداکثرکردن 
بــازده ســرمایه اســت و هــم کمــک بــه توســعه اقتصــاد کبــک.

ــبد  √ ــه س ــی ب ــعی در تنوع بخش ــا س ــن صندوق ه ــه ای ــع: اگرچ ــص مناب تخصی

ــا و  ــص دارایی ه ــه تخصی ــا ب ــک از آنه ــر ی ــرد ه ــا رویک ــد، ام ــان دارن دارایی ش
تشــکیل ســبد دارایــی بســیار متفــاوت اســت. در پرتفــوی HOOPP درآمــد ثابــت از 
 CDPQ .وزن بســیار بیشــتری نســبت بــه پرتفــوی ســایر صندوق هــا برخــوردار اســت
ــور  ــورهای نوظه ــای کش ــرمایه گذاری در بازاره ــر س ــادی ب ــد زی و OPTrust تاکی
دارنــد )بــرای مثــال، CDPQ اخیــراً اقــدام بــه افتتــاح دفتــر خــود در هندوســتان کــرده 
اســت(. درحالی کــه ســازمان های AIMCo ،CDPQ و OPTrust ســرمایه گذاری 
قابــل توجهــی در زیرســاخت ها انجــام داده انــد، HOOPP به هیــچ عنــوان وارد 
ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه نشــده، اگرچــه بخشــی از دارایــی خــود را بــه ســرمایه 
گــذاری مســتقیم در امــالک و مســتغالت و ســهام خصوصــی تخصیــص داده اســت.  

1.integratedpensiondeliveryorganizations
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شکل 5- ترکیب سبد دارایی های صندوق های سرمایه گذاری کانادا

ــکل گیری  √ ــان ش ــرن از زم ــم ق ــش از نی ــکل گیری: بی ــاء ش ــه و منش تاریخچ

CDPQ و HOOPP می گــذرد و فرصــت بیشــتری بــرای تبدیل شــدن بــه 

ــۀ بازنشســتگی  ــر ظهــور برنام ــغ داشــته اند. هــر دو تحــت تأثی ســازمان هایی بال
ــد.  ــل یافته ان ــرار داشــتند و در نتیجــۀ آن تکام ــی در دهــه 1990 ق ــدل کانادای م
ــای  ــوان زیرمجموعه ه ــه عن ــه ب ــش از آنک ــیار پی ــاد بس ــن دو نه ــال، ای بااین ح
مــدل کانادایــی شــناخته شــوند، برخــی از رویه هــا و شــیوه ها را در پیــش گرفتــه 
ــد؛ کــه شــامل اســتخر دارایی هــا )HOOPP از ابتــدا در قالــب یــک برنامــۀ  بودن
چندکارفرمایــی بــرای بخــش بیمارســتانی اونتاریــو تشــکیل شــد(، ســرمایه گذاری 
ــهام  ــرمایه گذاری در س ــا س ــاص )CDPQ ب ــن خ ــای جایگزی ــی دارایی ه در برخ
ــرد(،  ــاح ک ــود را در 1980 افتت ــر خ ــن دفت ــرد و اولی ــه کار ک ــاز ب ــی آغ خصوص
شــروع فرآینــد اســتقالل از دولــت )علی رغــم ایــن واقعیــت کــه کارگــران تحــت 
ــه  ــواره ب ــاد هم ــن نه ــی شــاغل هســتند، ای پوشــش HOOPP در بخــش عموم
ــی از  ــت مال ــچ حمای ــت هی ــرده و دول ــت می ک ــی خصوصــی فعالی ــوان طرح عن
ــازه  ــی ت ــل، AIMCo و OPTrust نهادهای ــت(. در مقاب ــته اس ــرح نداش ــن ط ای
ــاوت  ــز متف ــل تاســیس هــر یــک از آنهــا نی تاســیس تر هســتند. به عــالوه، دالی
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اســت. تاســیس CDPQ ریشــه در توســعۀ اقتصــاد محلــی و اســتقالل اقتصــادی 
کبــک داشــت. HOOPP بــه عنــوان یــک طــرح خصوصــِی انجمــن بیمارســتانی 
اونتاریــو بــرای دســتیابی بــه کارایــی بیشــتر و انتقــال مســتمری ها در درون ایــن 
ــرای  ــه ب ــی یــک اتحادی بخــش تشــکیل شــد. OPTrust از خواســت حامــی مال
داشــتن بخشــْی کــه خدمــت نحــوۀ مدیریــت طــرح بازنشســتگی اعضــا را بــه آن 
ارائــه دهــد، شــکل گرفــت. AIMCo حاصــل تــالش بــرای بهــره وری مدیریــت 

ــود.  ــا، ب ــتگی آلبرت ــی و بازنشس ــای عموم دارایی ه

OPTrust و HOOPP ،CDPQ ،AIMCo 5- نگاهی مختصر به چهار نهاد
ــی در  ــاد تخصص ــار نه ــن چه ــن ای ــای بی ــابهت ها و تفاوت ه ــه مش ــمت ب ــن قس در ای
حــوزۀ ســرمایه گذاری منابــع بازنشســتگی مــدل کانادایــی پرداختــه می شــود؛ کــه 
ــتگی در  ــط ســازمان های بازنشس ــده توس ــیوه های به کارگرفته ش ــوع ش ــان دهندۀ تن نش

ــن مــدل اســت.  ای

 AIMCo -1-5

ــت،  ــی کاناداس ــتگی عموم ــت بازنشس ــرکت های مدیری ــن ش ــه از جدیدتری AIMCo، ک

ــن ســازمان بیــش از 100  ــت ای ــی تحــت مدیری در ســال 2008 تأســیس شــد. کل دارای
ــارد دالر- کــه  ــًا 60 درصــد آن -یعنــی حــدود 60 میلی ــا تقریب ــارد دالر اســت کــه ب میلی
مربــوط بــه دارایی هــای بازنشســتگی اســت، بــه هشــتمین نهــاد بــزرگ مدیریــت عمومــی 
دارایی هــای بازنشســتگی تبدیــل شــده اســت. بیــش از 400 نفــر کارمنــد در دفتــر مرکــزی 
آن در ادمونتــون و ســه شــعبه در تورنتــو، لنــدن و لوکزامبــورگ مشــغول بــه کار هســتند.

AIMCO از طــرف 32 نهــاد عمومــِی اســتان آلبرتــا، از جملــه طرح هــای بازنشســتگی 

بخــش عمومــی، صنــدوق اعتبــاری پس انــداز میــراث آلبرتــا1 )صنــدوق پس انــداز حاصــل 
از درآمــد منابــع طبیعــی، ماننــد نفــت و گاز(، صندوق هــای وجــوه موقوفــه، صندوق هــای 
1.AlbertaHeritageSavingsTrustFund(HF)
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ــد؛ کــه هــر  ــه ســرمایه گذاری می کن ــدام ب ــا اهــداف خــاص، اق ــی و صندوق هــای ب دولت
ــرد هســتند.  ــه ف ــازده ســرمایه گذاری منحصــر ب یــک از آنهــا دارای شــرایط و الزامــات ب
ایــن امــر فرصتــی بــرای AIMCO بــرای مدیریــت روابــط چندگانــه مشــتریان بــه شــمار 

می رود. 

شکل 6- دارایی های تحت مدیریت 10 صندوق بازنشستگی کانادا از سال 2003 بیش از سه 
برابر شده است
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AIMCo شکل 7- زمان های مهم در تکامل

 CDPQ -2-5

CDPQ در ســال 1965 بــر اســاس قانونــی از جانــب مجلــس ملــی کبــک تشــکیل شــد. 

هــدف آن در ابتــدا مدیریــت صندوق هــای برنامــه بازنشســتگی کبــک بــود، امــا در ادامــه 
ــه آن  ــز ب ــه ای نی ــای بیم ــی و برنامه ه ــای بازنشســتگی عموم ــایر صندوق ه ــت س مدیری

ــکل های 8 و 9(.  ــد )ش ــپرده ش س
امــروزه ایــن شــرکت 41 مشــتری )بــه عنــوان ســپرده گذار( و 271 میلیــارد دالر دارایــی 
تحــت مدیریــت دارد کــه آن را بــه دومیــن مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی عمومــی کشــور 
ــپرده گذار،  ــپرده گذار از 41 س ــت س ــت. هش ــرده اس ــل ک ــس از CPPIB تبدی ــادا، پ کان
ــپرده گذاران  ــد. س ــکیل می دهن ــت CDPQ را تش ــت مدیری ــای تح ــد دارایی ه 97 درص
مســـول اجــرای برنامــه، اعــم از جمــع آوری حــق بیمه هــا و پرداخــت مزایــای بازنشســتگی، 
ــپرده گذاری  ــای س ــن صندوق ه ــرمایه گذاری ای ــۀ س ــه CDPQ وظیف ــتند، درحالی ک هس
ــل  ــۀ تحم ــاوی دامن ــده ح ــاًل تعرف ش ــرمایه گذاری کام ــت س ــک سیاس ــق ی ــر طب را ب
ــن  ــده دارد. ای ــر عه ــاخص ب ــوی ش ــک پرتف ــرمایه گذاری و ی ــی س ــق زمان ــک، اف ریس

ــه می دهــد.  ــز ارائ ــات مشــاورۀ ســرمایه گذاری نی ــه مشــتریان خــود خدم شــرکت ب
رویکــرد اولیــۀ ســرمایه گذاری CDPQ تمامــاً بــر خریــد اوراق قرضــه متمرکــز بــود؛ امــا 
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در ســال 1967 اقــدام بــه ســرمایه گذاری در ســهام دولتــی کــرد و در ســال 1971 پرتفویــی از 
ســهام خصوصــی تشــکیل داد. طــی دهه هــای 1970 و CDPQ ،1980 هلدینگ هــای خــود را 
تنــوع بخشــید و وارد بازارهــای ســهام و امــالک و مســتغالت جهانــی شــد )شــکل های 9و10(. 
دهــۀ 1990 شــاهد تنوع بخشــی بیشــتری در ســرمایه گذاری های امــالک و مســتغالت 
CDPQ بــود و تغییــر قانــون اجــازۀ افزایــش تخصیــص دارایــی بــه ســهام از 40 بــه 70 درصــد 

ــن صندوق هــای  ــه یکــی از بزرگتری ــن دهــه، شــرکت مذکــور ب را صــادر کــرد. در اواخــر ای
ــادا در زمینــۀ ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها تبدیــل شــد.  بازنشســتگی کان

CDPQ شکل 8- مشخصات کلی
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CDPQ شکل 9- زمان های مهم در تکامل

CDPQ شکل 10- مهم ترین دارایی های و معامالت اخیر
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 HOOPP -3-5 

HOOPP در ســال 1960 توســط انجمــن بیمارســتان اونتاریــو )OHA( و بــا هــدف ارائــۀ 

ــتانی  ــران بیمارس ــی کارگ ــرای تمام ــال ب ــل انتق مســتمری بازنشســتگی یکنواخــت و قاب
ــتان های  ــتگی بیمارس ــات بازنشس ــکل های 3 و 8(. ترتیب ــد )ش ــیس ش ــو تاس در اونتاری
ــه برخــی از  ــد؛ به طوری ک ــاوت بودن ــل از تشــکیل HOOPP، بســیار متف ــن اســتان، قب ای
آنهــا هیــچ طــرح بازنشســتگی ارائــه نمی کردنــد. در زمــان آغــاز بــه کار ایــن ســازمان در 
ســال HOOPP ،1960 بــا برخــورداری از 71 کارفرمــا، کمتــر 10000 عضــو و 9 میلیــون 
ــادا محســوب  ــی کان ــای بازنشســتگی چندکارفرمای ــن برنامه ه ــی از اولی ــی، یک دالر دارای
ــن  ــر ای ــا مرجــع نظــارت ب ــای OHA تنه ــات امن ــت، هی می شــد. در 33 ســال اول فعالی
طــرح بــود. در طــی ایــن مرحلــه، HOOPP بــه تدریــج تکامــل یافــت و رفته رفتــه تیمــی 
را تشــکیل داد کــه قــادر بــه نظــارت بــر طــرح و انتقــال فعالیت هــای ســرمایه گذاری بــه 
دروِن ســازمان بــود. دارایــی ایــن صنــدوق در ســال 1980 بــه 1 میلیــارد دالر رســید و تــا 

اوایــل دهــۀ 1990 ایــن رقــم بــه حــدود 8 میلیــارد دالر افزایــش پیــدا کــرد. 
HOOPP دو مرحلــۀ تکاملــی بســیار مهــم را در دهــۀ 1990 و پیــش از بحــران دهــۀ 

2000 پشــت ســر گذاشــت. تحــول دهــۀ 1990 ســاختار حکمرانــی و تحــول دهــۀ 2000 
ــتگی  ــرح بازنشس ــک ط ــه ی ــال 1993، ب ــر داد. در س ــرا تغیی ــرمایه گذاری آن ــۀ س برنام
ــط  ــًا توس ــه صرف ــازمانی ک ــه از س ــد؛ به طوری ک ــل ش ــترک تبدی ــی مش ــت مال ــا حمای ب
یــک انجمــن کارفرمایــی، یعنــی OHA، حمایــت مالــی می شــد، بــه ســازمانی کــه مــورد 
حمایــت مالــی چهــار اتحادیــۀ مهــم وابســته بــه بخــش مراقبت هــای بهداشــتی اونتاریــو، 
یعنــی انجمــن پرســتاران اونتاریــو، اتحادیــۀ کانادایــی کارگــران عمومــی، اتحادیــۀ کارگران 
خدمــات عمومــی اونتاریــو و اتحادیــۀ بین المللــی کارگــران خدماتــی، بــود تغییــر یافــت.  
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HOOPP شکل 11- مشخصات کلی 

ــا تغییــر در برنامــۀ ســرمایه گذاری  تحــول در نحــوۀ ادارۀ HOOPP طــی دهــۀ 1990 ب
آن در دهــۀ 2000 پیگیــری شــد. اصــل اساســی ایــن تغییــر در انتقــال بــه ســرمایه گذاری 
مبتنــی بــر تعهــدات1 بــود. بــه عنــوان پیشــگام ایــن نــوع ســرمایه گذاری، ایــن شــرکت تمــام 
ــد.  ــی انجــام می ده ــر تعهــدات آت ــز ب ــا تمرک ــر ســرمایه گذاری خــود را ب ــا و تدابی برنامه ه
اتخــاذ چنیــن رویکــردی از جانــب HOOPP مصــادف شــد با زمــان ســقوط دات کام در آمریکا 
ــت دادن  ــه، ازدس ــوردن ترازنام ــبب برهم خ ــه س ــن واقع ــالدی. ای ــۀ 2000 می ــل ده در اوای
مــازاد مالــی و کســری بودجــه قابل توجــه شــرکت در کمتــر از دو ســال گردیــد. از ایــن رو، 
ــرح تشــخیص  ــن ریســک های ط ــی از بزرگ تری ــدات، یک ــا و تعه ــن دارایی ه گسســت بی
ــدام  ــون، اق ــای گوناگ ــا و تحلیل ه ــری آزمون ه ــا به کارگی ــت HOOPP، ب ــد. مدیری داده ش
بــه شناســایی ســه ریســک اصلــی شــامل ریســک ســهام، ریســک تــورم و ریســک نــرخ 
ــاالی  ــا ریســک بســیار ب ــن نتیجــه رســید کــه طــرح ب ــه ای ــره ب ــات مدی ــازده کــرد. هی ب

1.Liability-drivenInvesting
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ســهام و تــورم مواجــه اســت. لــذا در ســال 2007، بــا کاهــش وزن ســهام از کل دارایی هــا 
تــا 30 درصــد و انتقــال آن بــه امــالک و مســتغال، اوراق بــازده واقعــی و اوراق اســمی، اقــدام 
بــه کاهــش دو ریســک مذکــور شــد. بنابرایــن، ترکیــب تخصیــص دارایی هــا از 60 درصــد 
ــه 46 درصــد ســهام و 54 درصــد درآمــد ثابــت تغییــر  ســهام و 40 درصــد درآمــد ثابــت ب
ــی  ــه افزایــش اســتفادۀ HOOPP از مشــتقات مال یافــت. ایــن رویکــرد همچنیــن منجــر ب
همچــون قراردادهــای آتــی، آپشــن و ســوآپ، بــرای کمــک بــه مدیریــت ریســک و افزایــش 

ــد )شــکل 13(.  ــزودۀ طــرح گردی بازدهی هــای ارزش اف

HOOPP شکل 12- زمان های کلیدی در تحول 
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شکل 13- اجرای LDI توسط HOOPP از طریق یک سبد دارایی دو بخشی

HOOPP شکل 14- مهم ترین دارایی های و معامالت اخیر
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OPTrust -4-5

OPTrust چهاردهمیــن صنــدوق بازنشســتگی بــزرگ کانــادا بــا دارایــی تحــت مدیریــت 19 
میلیــارد دالر اســت کــه حــدود 90 هــزار عضــو را پوشــش می دهــد. گرچــه ایــن صنــدوق 
نســبتًا جدیــد اســت - بیــش از 20 ســال از زمــان تاســیس آن می گــذرد- امــا ریشــه های 
آنــرا می تــوان در صنــدوق بازنشســتگی خدمــات عمومــی1 )و متعاقبــًا برنامــۀ بازنشســتگی 
ــرح در  ــن ط ــرد. ای ــری ک ــد- پیگی ــیس ش ــال 1920 تاس ــه در س ــی2( ک ــات عموم خدم

اواســط دهــۀ 1990 بــه عنــوان نهــادی مجــزا، از برنامــۀ مذکــور جــدا شــد. 
ایــن طــرح از طریــق یــک توافق نامــه بیــن دو حامــی مالــی آن یعنــی دولــت اونتاریــو 
ــال 1994  ــر س ــوOPSEU( 3( در اواخ ــی اونتاری ــات عموم ــان خدم ــۀ کارفرمای و اتحادی
تاســیس شــد وOPTrust درســال 1995 آغــاز بــه کار کــرد. ایجــاد طــرح مذکــور بــه تمایل 
ــتمری های  ــورد مس ــری در م ــرای تصمیم گی ــتر ب ــق بیش ــورداری از ح ــه برخ OPSEU ب

ــت  ــی و دول ــن اتحادیه هــای بخــش عموم ــر بی ــرۀ موث ــا مذاک ــه ب ــردد؛ ک اعضــا بازمی گ
در طــول یــک دورۀ محدودیــت مالــی بــه واقعیــت پیوســت. ســاختار حکمرانــی ایــن طــرح 
ــه در  ــود. به طوریک ــی HOOPP ب ــۀ تکلیف ــه ای و اظهارنام ــدل موافقت نام ــا م ــق ب مطاب
قالــب یــک نهــاد هیــات امنایــی بــا حضــور اعضــا و مســتمری بگیران تشــکیل شــد، بــه 
ــن  ــاوی بی ــور مس ــرح به ط ــی صندوق/ط ــای مال ــک ها و پاداش ه ــه ریس ــی ک ــن معن ای

ــکل های 15 و 16(.  ــود )ش ــیم می ش ــو تقس ــت اونتاری ــای OPTrust و دول اعض
ــی  ــات عموم ــی و ســابق خدم ــان فعل ــت اعضــای OPTrust را کارفرمای ــروزه، اکثری ام
اونتاریــو تشــکیل می دهنــد کــه کارگــزاران دولتــی بســیاری را شــامل می شــود. درنتیجــۀ 
ــا  ــت ب ــه توانس ــن برنام ــۀ 2015، ای ــی در ژانوی ــان مال ــن حامی ــده بی ــق به عمل آم تواف
پذیــرش ســایر گروه هــای کارفرمایــی کــه کارگران شــان خدمتــی عمومــی ارائــه می دهنــد 

1.PublicServiceSuperannuationFund
2.PublicServicePensionPlan
3.OntarioPublicServiceEmployeesUnion



مروری اجمالی بر سیستم بازنشستگی کانادا / 31

و یــا وظیفــه ای عمومــی برعهــده دارنــد، دامنــۀ عضویــت خــود را گســترش دهــد. 
حOPTrust یــک ســرمایه گذار در ســطح جهانــی محســوب می شــود0 کــه دفاتــری در 
تورنتــو، لنــدن و ســیدنی دارد. مجوزهــای ســرمایه گذاری ایــن شــرکت به گونــه ای اســت 
ــتمری های  ــی مس ــن مال ــرای تامی ــاز ب ــای موردنی ــه بازدهی ه ــتیابی ب ــن دس ــه متضم ک
بازنشســتگان و اعضــا طــی دهه هــای آتــی باشــد. ایــن ســرمایه گذاری ها بــه طبقه بنــدی 
گوناگــون دارایی هــا و مناطــق جغرافیایــی مختلــف اختصــاص داده شــده اند، و هــدف آن 
ــی  ــای منف ــز از بازدهی ه ــدت و پرهی ــق بلندم ــده در اف ــی هدف گذاری ش ــاد بازده ایج

ــت.  ــدت اس ــه در کوتاه م قابل توج
ــای  ــر از اولویت ه ــی دیگ ــی، یک ــدت مال ــداری بلندم ــوی و پای ــی ق ــار حکمران درکن
ــات  ــا خدم ــواره ب ــه هم ــت؛ به طوری ک ــات اس ــۀ خدم ــری در ارائ ــم OPTrust برت مه
ــارۀ  ــده درب ــات گرفته ش ــا از تصمیم ــردن اعض ــۀ مطلع ک ــه اش در زمین ــخصی و فعاالن ش

می شــود.  شــناخته  مستمری های شــان 

OPTrust شکل 15- مشخصات کلی
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OPTrust شکل 16- زمان های کلیدی در تحول

ــاد 8.4 درصــد  ــن نه ــازده ســرمایه گذاری ســاالنۀ ای ــه کار، متوســط ب ــاز ب ــان آغ از زم
بــوده کــه فراتــر از نــرخ بــازده هــدف بلندمــدت آن، یعنــی 6.15 درصــد، اســت. تخصیــص 
OP- ــدت ــرمایه گذاری بلندم ــوب س ــرد مطل ــرک عملک ــن مح ــا اصلی تری ــۀ دارایی ه  بهین

ــای  ــرمایه گذاری در دارایی ه ــۀ س ــم در زمین ــیار مه ــر بس ــک تغیی ــس از ی ــت؛ پ Trust اس
جایگزیــن )امــالک و مســتغالت، زیرســاخت ها و ســهام خصوصــی(، تخصیــص دارایی هــای 
ایــن صنــدوق در طــول ســال های گذشــته نســبتاً ثابــت باقــی مانــده اســت. ســرمایه گذاری 
ــک  ــو، ی ــاختمان های کالس »A« در تورنت ــامل س ــن ش ــای جایگزی OPTrust در دارایی ه
مرکــز خریــد در هاوایــی، خدمــات حمــل و نقــل بــار اینترمــودال )چندوجهــی( در نیوفاندلنــد 
و البــرادور و ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها ماننــد جاده هــا دارای عــوارض تــردد و حمــل 

و نقــل ریلــی مســافری در 8 کشــور عضــو OECD، می شــود. 
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OPTrust شکل 17- مهم ترین دارایی های و معامالت اخیر

ــام  ــه ن ــدی ب ــرمایه گذاری جدی ــتراتژی س ــوب اس ــال OPTrust ،2015 چارچ در س
ــه تصویــب رســاند کــه هــدف آن »تغییــر  ــر اعضــا )MDI1( را ب ســرمایه گذاری مبتنــی ب
ــن  ــان از تامی ــمت اطمین ــه س ــرمایه گذاری ب ــازده س ــر ب ــدود ب ــز مح ــان« از تمرک گفتم
ــرح  ــداری ط ــی و پای ــای پرداخت ــق بیمه ه ــی از ح ــای ناش ــات ورودی ه ــتمری ها، ثب مس
بــرای اعضــا اســت. لــذا می تــوان ادعــا کــرد کــه ایــن تغییــر، تحــول بنیادینــی اســت از 
ــی مهم تــر از آن از  ــک« و حت ــدۀ ریس ــه تخصیص دهن ــا ب ــدۀ دارایی ه »تخصیص دهن
یــک مدیــر دارایــی بــه یــک »ســازمان مدیریــت بازنشســتگی« موثــر و کارآمــد. اطمینــان 
ــه  ــداری )ب ــِی پای ــوازن در دو هــدف نهای ــراری ت ــْه مســتلزم برق از حصــول اهــداف برنام
ــل( و  ــذاری کام ــب اندوخته گ ــه در قال ــظ برنام ــرای حف ــی ب ــی کاف ــاد بازده ــی ایج معن
ــتم  ــا( سیس ــت مزای ــا و پرداخ ــق بیمه ه ــت ح ــدت در دریاف ــات بلندم ــظ ثب ــی )حف پایای
اســت. در مفهــوم عملیاتــی، OPTrust ملــزم بــه حفــظ نســبت مالــی قانونــی بیــن 95 تــا 
ــره از ســه ســند  ــات مدی ــی مهمــی، هی ــن جابجای ــد چنی 110 درصــد می باشــد. در فرآین

1.Member-DrivenInvesting
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ــد: ــتفاده می کن ــت اس ــتن مدیری ــخگو نگه داش ــرای پاس ــم ب ــیار مه ــت گذاری بس سیاس
ــرد  ــای عملک ــه ای از کل معیاره ــل، 2( مجموع ــای منفع ــی مبن ــبد دارای ــک س 1( ی

ــک ــه ریس ــل ب ــزان تمای ــدوق و 3( می صن

MDI به سمت تحقق استراتژی OPTrust شکل 18- انتقال حکمرانی سرمایه گذاری
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جمع بندی و نتیجه گیری
ــن  ــات ای ــای اصالح ــن نمونه ه ــی از موفق تری ــادا یک ــتگی کان ــام بازنشس ــات نظ اصالح
سیســتم ها در جهــان بــه شــمار مــی رود. محاســبات اکچوئــری ســه دهــه گذشــته نشــان 
ــرار داشــته و  ــداری ق ــدم پای ــرز ع ــادا در م ــای بازنشســتگی کان ــه صندوق ه ــد ک می دادن
ــروزه  ــاِت انجام شــده، ام ــوده اســت. اصالح ــن نظــام ضــروری ب ــات در ای انجــام اصالح
نظــام بازنشســتگی کانــادا را از منظــر پایــداری و مدیریــت دارایی هــا بــه یکــی از 10 نظــام 
بازنشســتگی برتــر دنیــا تبدیــل کــرده، به نحوی کــه در ســال 2016 ســرمایه گذاری 
صندوق هــای بازنشســتگی ایــن کشــور 86 درصــد GDP آنــرا تشــکیل مــی داد. مهمتریــن 

اصالحــات انجــام گرفتــه در نظــام بازنشســتگی کانــادا بــه شــرح زیــر اســت:
ــن اصالحــات در نظــام . 1 اســتقالل صندوق هــای بازنشســتگی: یکــی از اصلی تری

بازنشســتگی کانــادا، اســتقالل صندوق هــای بازنشســتگی از دولــت بــوده اســت. 
ــده و  ــوب ش ــت محس ــت دول ــازوی فعالی ــی ب ــای عموم ــن صندوق ه ــه ای اگرچ
حمایــت دولــت را همچنــان در اختیــار دارنــد، امــا فعالیت هــای آنهــا مســتقل از 

دولــت بــوده و فقــط توســط اعضــا هیــت مدیــره نظــارت می شــوند.
مدیریــت داخلــی متخصصــان: ایــن صندوق هــا بــرای تکامــل و پیشــرفت خــود، . 2

مدیرانــی متخصــص در حوزه هــای بازنشســتگی، ســرمایه گذاری، حقــوق و 
ــد. ــه کار گرفتن ــی را ب ــای رقابت ــا حق الزحمه ه ــی ب ــت اجرای مدیری

ــای . 3 ــرمایه گذاری: گزارش ه ــۀ س ــت در زمین ــتقل از دول ــای مس تصمیم گیری ه
کارشناســی نشــان مــی داد کــه ســرمایه گذاری های انجام شــده در بدنــه دولــت و 
بــا تصمیمــات دولتــی از بــازده کافــی برخــوردار نبــوده و تأســیس ســازمان هایی 
مســتقل از دولــت، امــا تحــت نظــارت دولــت و برنامــۀ بازنشســتگی کانــادا کــه به 
مدیریــت و ســرمایه گذاری دارایی هــای سیســتم بازنشســتگی بپردازنــد می توانــد 
ــذا در اواســط دهــه 1990  ــن سیســتم را افزایــش دهــد. ل ــازده دارایی هــای ای ب
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ــادا )CPPIB( تشــکیل شــد کــه  ــه بازنشســتگی کان ــات ســرمایه گذاری برنام هی
ــازده  ــرای آن ب ــت و برداشــتن محدودیت هــای ســرمایه گذاری ب ــا حمایــت دول ب
ــت شــده  ــا ریســک مدیری ــت سیســتم بازنشســتگی ب ــای تحــت مدیری دارای ه
ــش  ــه پی ــز ک ــت. شــرکت های ســرمایه گذاری مســتقل دیگــری نی ــش یاف افزای
ــه صــورت رقابتــی وارد مدیریــت دارایی هــای  ــا پــس از آن تأســیس شــدند، ب ی
سیســتم بازنشســتگی کانــادا شــدند. امــروزه نتیجــه ایــن اصالحــات باعــث شــده 
ــای  ــاس و دارایی ه ــاظ مقی ــادا از لح ــتگی کان ــدوق بازنشس ــه 8 صن ــت ک اس
ــن  ــد کــه در ای ــرار گیرن ــر جهــان ق ــدوق برت ــن 100 صن ــت در بی تحــت مدیری

میــان ســه صنــدوق در بیــن بیســت صنــدوق نخســت قــرار دارنــد.
بازنشســتگی . 4 صندوق هــای  دارایی هــا:  ســبد  مدیریــت  در  تنوع بخشــی 

کانادایــی بــا اســتفاده از تخصــص و مهــارت متخصصــان فعــال در شــرکت های 
ــوع  ــن تن ــد، باالتری ــت می کنن ــا را مدیری ــای آنه ــه دارایی ه ــرمایه گذاری ک س
ــا  ــدی دارایی ه ــر طبقه بن ــم از منظ ــا و ه ــر جغرافی ــم از منظ ــرمایه گذاری ه س

ــد. را دارن
اســتخدام افــراد حرفــه ای از سراســر جهــان در شــرکت های ســرمایه گذاری: . 5

ــکان ســرمایه گذاری های  ــود در شــرکت های ســرمایه گذاری ام ــای موج تخصص ه
بلندمــدت بــا تحمــل نوســانات کوتاه مــدت بــازار را بــرای صندوق هــای بازنشســتگی 

کانــادا فراهــم کــرده اســت.
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