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الف

خالصه یافتهها

نظــام بازنشســتگی کانــادا در ســه دهــه گذشــته دچــار مشــکالتی فراوانــی بــوده کــه

طراحــی درســت و دقیــق فرآینــد اصالحــات و انجــام مســتمر آن ،امــروزه ایــن نظــام را

بــه یکــی از موفقتریــن سیســتمهای بازنشســتگی جهــان تبدیــل کــرده اســت .ایــن
گــزارش مختصــراً بــه بررســی تحــوالت در ســاختار نظــام بازنشســتگی کانــادا پرداختــه
اســت .مهمتریــن عوامــل در ایجــاد موفقیــت نظــام بازنشســتگی کانــادا را میتــوان بــه

شـ�رح زیـ�ر بیـ�ان کـ�رد:

● ●اســتقالل صندوقهــای بازنشســتگی از دولــت کــه فعالیــت صندوقهــا را از
دولــت مشــتق ســاخته و از ایــن رو تحــت حمایــت و نظــارت دولــت فعالیــت
میکننــد .اعضــای هیــت مدیــره براســاس اصــول حاکمیــت شــرکتی تعییــن
شــده و انتصــاب مدیــران صندوقهــا توســط هیــت مدیــره صــورت میگیــرد.

● ●جــدا کــردن مدیریــت و ســرمایهگذاری داراییهــا از بدنــه دولــت و مجــوز
تأســیس شــرکتهای ســرمایهگذاری کــه داراییهــای برنامــه بازنشســتگی
کانــادا را مدیریــت کنــد .در ایــن راســتا هیــات مدیــره صنــدوق بــا اســتفاده

از نیرویهــای متخصــص و داخلــی خــود برنامــه اســتراتژیک مناســب
ســرمایهگذاری را تهیــه کــرده و در اختیــار شــرکت ســرمایهگذاری قــرار

میدهــد .شــرکت ســرمایهگذار نیــز براســاس برنامــه اســتراتژیک مشــتری خــود

مجموعــهای از بهتریــن ســرمایهگذاریها بــه لحــاظ بــازده و ریســک را بــه

مشــتری ارائــه میکنــد.

● ●برداشــتن محدودیتهــای ســرمایهگذاری ایــن شــرکتها توســط دولــت و ارائــه
مجــوز بــرای ایجــاد تنــوع در ســرمایهگذاری هــم از منظــر جغرافیایــی و هــم از

منظــر طبقهبنــدی داراییهــا و همچنیــن ارائــه مجــوز بــرای ســرمایهگذاری در
داراییهــای جایگزیــن ماننــد زیرســاختها ،امــاک و مســتغالت و...
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● ●اســتفاده از متخصصــان و مدیــران بــا اســتعداد هــم در بدنــه برنامــه بازنشســتگی
بــرای تهیــه اســتراتژی مناســب ســرمایهگذاری صنــدوق و هــم اســتفاده از
متخصصــان ســرمایهگذاری و بازنشســتگی در شــرکتهای ســرمایهگذاری

کــه مدیریــت داراییهــای برنامــه بازنشســتگی را بــر عهــده دارنــد .جــدا شــدن
از بدنــه دولــت ایــن امــکان را ایجــاد کــرده کــه از سیســتم پــاداش براســاس

عملکــرد بــرای اســتخدام و حفــظ ایــن متخصصــان اســتفاده کــرد.

1

مقدمه

بررســی کارشناســانه تجربیــات موفــق جهانــی در زمینه مدیریــت صندوقهای بازنشســتگی

بــه طــور اعــم و مدیریــت ســرمایهگذاریهای آنهــا بــه طــور اخــص و اصالحــات انجــام
ش��ده در ایــن زمینــه میتوانــد در گرهگشــایی مشــکالت صندوقهــای بازنشســتگی
کشــور مفیــد باشــد .در ایــن راســتا گــزارش حاضــر بــه بررســی تجربــه کشــور کانــادا بــه
عنـ�وان یکـ�ی از موفقتریـ�ن تجربیـ�ات اصالحـ�ات در نظـ�ام بازنشسـ�تگی پرداختـ�ه اسـ�ت.

در ابتــدای گــزارش بــه طــور مختصــر به بررســی تحــوالت در نظــام بازنشســتگی کانــادا و
عوامــل دخیــل در موفقیــت آن پرداختــه شــده اســت .ســپس ویژگیهــای مــدل کانادایــی

و سیســتم نظــام بازنشســتگی فعلــی در کانــادا معرفــی شــده اســت .در نهایــت مدیریــت

داراییهــای نظــام بازنشســتگی در کانــادا و ویژگیهــای صندوقهــای ســرمایهگذاری
ای�نـ کش�وـر ب�اـ تاکیدــ ب��ر چه��ار شــرکت ســرمایهگذاری  HOOPP ،CDPQ ،AIMCoو

 ،OPTrustبــه عنــوان نمونههــای مــوردی ،مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.
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 -1تاریخچه تحوالت نظام بازنشستگی کانادا و درسهایی از آن

نظــام بازنشســتگی عمومــی کانــادا امــروزه یکــی از موفقتریــن سیســتمهای بازنشســتگی

جهــان بهشــمار مــیرود ،کــه البتــه در گذشــته چنیــن نبــوده اســت .در اواســط دهــه
 1980بســیاری از ســازمانهای بازنشســتگی عمومــی کانــادا عمدت ـ ًا و یــا حتــی کام ـ ً
ا
در اوراق قرضــه دولتــی داخلــی ســرمایهگذاری میکردنــد ،منابــع (بودجــه) تقریبــ ًا بــر
مبنــای پرداخــت جــاری ( )PAYGتأمی��ن مال��ی میش��د ،حکمرانــی نظــام مســتقل از

دولــت نبــود و مدیریــت آن مجموعــه بــر اســاس مــدل منســوخ شــده آزمــون و خطــا انجام
میگرف��ت .مدیریــت بســیاری از ســازمانهای بازنشســتگی کانــادا در حــدود 20- 30

ســال گذشــته کامــا ســنتی و ســادهانگارانه بــود .همــان ســازمانهایی کــه امــروزه بــه

عنــوان پیشــروان جهانــی در ایــن حــوزه شــناخته میشــوند ،بــه هیــچ وجــه حکمروایــی

مســتقل و ســرمایهگذاری متنوعــی نداشــتند و لــذا تحــت محدودیتهــای شــدید
س��رمایهگذاری و خطاه��ای اداری بس�یـاری فعالیــت میکردنــد .وزیــران ایالتــی مدیرانــی

کــه تخصــص الزم در ســرمایهگذاری نداشــتند را انتخــاب میکردنــد و بــرای پرداخــت
تعهدــات خوــد نیازمن��د وامه��ای دولت�یـ بودنــد .ایــن ســازمانها در ارائــه خدمــات بــه

ـت
اعضـ�ا خ��ود ضعفهـ�ای قابــل توجهــی داشــتند و بهلحــاظ داراییهــای تحــت مدیریـ ْ
بس��یار کوچکتــر از امــروز بودنــد.

بعــد از گذشــت ســه دهــه ،یــک مــدل بازنشســتگی عمومــی در کانــادا ایجــاد شــد کــه

ترکیبــی از حکمروایــی مســتقل ،مدیریــت حرف ـهای ســرمایهگذاری ،گســتردگی مقیــاس
جغرافیایــی و تنــوع در داراییهــا اســت .زمــان بســیار طوالنــی صرفشــده بــرای فراینــد
تکامــل ســازمانهای بازنشســتگی کانــادا نشــان داد کــه ایجــاد یــک ســازمان در حــد و
اندازههــای جهانــی ،حتــی در یــک مرکــز مالــی جهانــی ماننــد تورنتــو ،نیــز میتوانــد

چندی��ن ده�هـ ب��ه طـ�ول انجام��د .بــه دســت آوردن اعتمــاد دولتهــا ،بخــش خصوصــی و

حامیاــن مال��ی رون��دی کن��د و بلندم��دت اس��ت .فرآینــدی کــه صندوقهــای بازنشســتگی
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کانادایــی در دهههــای گذشــته موفــق بــه ایجــاد آن شــدند ،میتوانــد انگیــزه آغــاز و

تــداوم اصالحــات در سیســتم بازنشســتگی اقتصادهــای نوظهــور باشــد.

ســازمانهای بازنشســتگی کانــادا از یــک مســیر مســتقیم در فرآینــد توســعه خــود

پیــروی نکردهانــد .تغییــرات در مــدل کانادایــی دربرگیرنــدۀ تغییــرات قابــل توجهــی در

«س��اختار س��ازمانی»« ،رویک��رد س��رمایهگذاری» و «حمکران��ی» بــوده و تکامــل آن
شــامل قدمهــای اشــتباه و اصــاح آن در طــول مســیر بــوده اســت .تجربــه کانــادا

بــه جــای ارائــه یــک طــرح منحصربفــرد طرحهــای متنــوع بــا مجموعــه گســتردهای از
اص��ول را ارائـ�ه میکن��د .بدیهــی اســت کــه ایــن مســیر بــدون راهبــری افــرادی خــاص
بههیــچ عنــوان تــوان بــروز و ظهــور نداشــت .بــرای ایجــاد نهادهــای بازنشســتگی قــوی،

ع�لاوه ب��ر فرآینده��ا و طراحیه��ای دقی��ق ،حمایته��ای اخالقمدارانــه و قــوی از
جانــب مقامــات دولتــی ،اعضــای هیــات مدیــره ،رهبــران اتحادیههــا و متخصصــان حــوزۀ
سرــمایهگذاری و بازنشس��تگی نی��ز وج��ود داش��تهاند .اگــر ایــن افــراد انجــام فعالیتهــای

صحیــح در بلندمــدت را بــه انجــام فعالیتهــای ســهل در کوتاهمــدت ترجیــح نمیدادنــد،
مدله��ای کانادای��ی ام��روزه متول��د نمیش��دند.

مــدل بســطیافتۀ تکامــل ســازمانهای بازنشســتگی ،براســاس تجربــۀ کانــادا ،یــک

چارچــوب چهــار مرحلــهای بــه ترتیــب شــکل ( )1اســت کــه انتقــال از فــاز اول (پیــش

اصالحــات) بــه فــاز دوم (ثبــات) حیاتیتریــن مرحلــۀ آن بهشــمار میرفــت ،کــه ســرآغازی
بــود بــرای شــکلگیری نهــادی حرفــهای و مســتقل بــا حکمرانــی قــوی و در نهایــت
اســتقرار نهــادی بالــغ و خبــره .ایــن چارچــوب رویکــردی یکپارچــه بــرای طراحــی و مدیریت

سیســتم بازنشســتگی ارائــه میدهــد کــه هــر یــک از عناصــر کلیــدی اداره و نظــارت بــر
یــک نهــاد بازنشســتگی -شــامل حکمرانــی ،ســرمایهگذاریها ،مدیریــت اجرایــی ،افــراد

و ســازمان ،طراحــی برنامــه و بودجهریــزی ،مقرراتگــذاری و محیــط سیاســتگذاری
عمومــی -در همگرایــی و ارتبــاط متقابــل بــا یکدیگــر قــرار دارنــد ،بهطوریکــه نمیتــوان
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هــر یــک از ایــن عناصــر در فضایــی مجــزا و مســتقل از ســایر مــوارد دیــد .بهطــور مثــال،

توانایــی صندوقهــای کانادایــی بــرای ســرمایهگذاری در دســتۀ داراییهــای جایگزیــن
ماننــد زیرســاختها ،امــاک و مســتغالت و اوراق قرضــه خصوصــی ،کامــ ً
ا متمایــز و
مشــخص اســت .لــذا برخــورداری از یــک چنیــن قابلیتــی در ســرمایهگذاری ،مســتقیم ًا

نیازمنــد برقــراری شــرایطی خــاص از جملــه )1( :ســازمانهای پشــتیبانکننده [مالــی] و

مبنــای عضویــت صحیــح بــرای تــدارک مقیــاس مناســب؛ ( )2ســاختار حکمروایــی صحیــح
بــرای نظــارت بــر یــک برنامــه ســرمایهگذاری پیچیــده؛ ( )3مــدل جبــران خدمــات و

فرهنــگ ســازمانی جــذاب بــرای جــذب یــک تیــم ســرمایهگذاری درون ســازمانی مســتعد

ـدت صبــور کــه از جانــب طرحهــای بازنشســتگی دارای ماهیــت مزایــای
و ( )4ســرمایۀ بلندمـ ِ
معیــن و باثبــات تســهیل میشــوند.

همانطــور کــه گفتهشــد ،ویژگیهــای افــراد دخیــل در ســازمانهای بازنشســتگی

کانادای��ی ،بــه دلیــل برخــورداری افــراد در ســطوح هیــات مدیــره ،مدیریــت و ارائهدهندگان

خدمــات از ســطح اســتعداد و مهارتهــای شــغلی بــاال ،یکــی از دالیــل اصلــی موفقیــت
آنه�اـ اس��ت .نهادهــای مرتبــط بــا بازنشســتگی در ایــن کشــور نیروهــای جدیــد خــود را

بــا ایجــاد شــرایط رقابتــی و اعمــال سیســتم پاداشدهــی مبتنــی بــر عملکــرد در جــذب
پرسنــل درج��ه یــک ،از سراســر جهــان ب��ه اس��تخدام خ��ود در میآورن��د .همچنیــن،

تواناییــ ایج��اد یکپارچگــی و هماهنگ��ی بی�نـ بخشهـ�ای خصوصــی و عمومــی و راهبــری
مطلــوب آنهــا یکــی دیگــر از ویژگیهــای برجســته رهبــران بازنشســتگی عمومــی کانــادا
بــه شــمار مـیرود.

دولتهــا و محیــط نظارتــی نیــز نقــش بســیار مهمــی در ایجــاد فضــای مناســب بــرای

عملکــرد صندوقهــای بازنشســتگی عمومــی کانــادا در مســیر رســیدن بــه موفقیــت ایفــا
کردهانــد .مجلــس قوانینــی بــرای کمــک بــه اســتقالل صندوقهــای بازنشســتگی وضــع
کــرده کــه مدیــران آنهــا دیگــر نــه بــر مبنــای معیارهــای سیاســی بلکــه براســاس عملکرد
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انتخ�اـب میشوــند .امــا ایــن بــدان معنــی نیســت کــه صندوقهــای بازنشســتگی ایــن
کشــور کام ـ ً
ا مســتقل از دولــت عمــل میکننــد ،چراکــه کارکردهــای صحیــح دولتــی
ـب امــری حیاتــی در پیشــرفت و تکامــل صندوقهــا محســوب
و محیــط نظارتــی مناسـ ْ

میگرــدد .وض��ع قوانین��ی معیـ�ن و شـ�فاف ،انتص��اب هی��أت مدیــره مســتقل ،افزایــش
قواع�دـ مرب��وط ب��ه اعطـ�ای اختی�اـر بیشـ�تر در زمین��ۀ ســرمایهگذاری و اصــاح قواعــد
اســتاندارد بازنشســتگی ،همگــی مثالهایــی هســتند از فعالیتهــای دولــت در تســهیل

ب��روز و ظهــور ایـ�ن مـ�دل کانادایـ�ی.

تمامــی ایــن عوامــل درنهایــت منجــر بــه عملکــرد مطلــوب صندوقهــای بازنشســتگی

کانــادا در شــاخص ســوددهی گردیــد؛ بهطوریکــه در حــال حاضــر 10 ،ســازمان
بازنشســتگی عمومــی برتــر ایــن کشــور بیــش از  1.2تریلیوــن دالر دارایــی خالــص را

مدیریــت میکننــد ،هــزاران نفــر متخصــص حرف ـهای را در اســتخدام خــود دارنــد و بــه
نمایندگ��ی از بیمهپــردازان کانادایــی در زمینــۀ کســب فرصتهــای ســرمایهگذاری در

تم��ام دنی��ا ب��ه رقاب��ت میپردازن��د .موفقیــت اولیــن کاربســتهای «مــدل کانادایــی»،
منجــر بــه بســط و گســترش ایــن مــدل در سرتاســر کانــادا گردیــد ،از جملــه تقویــت

برنامــه بازنشســتگی کانــادا 1و اصالحــات درحــال انجــام بهبــود حکمرانــی و مدیریــت
بازنشس��تگی عمومـ�ی در کل کشـ�ور .ی��ک بــرآورد تحلیل��ی نش��ان میده��د ،در طــول ده

ســال گذشــته صندوقهــای بازنشســتگی عمومــی کــه ایــن «مــدل کانادایــی» را ب ـهکار

گرفتهان��د در مقایســه بــا ســایر صندوقهــای فراگیــر ،ارزش افــزودۀ بیشــتری (معــادل

 4.2میلی��ارد دالر در س��ال) بـ�رای خ�وـد اندوختهان��د .همچنی��ن بازنشســتگی عمومــی در
کاناــدا بهگون ـهای مدیریــت شــده کــه از هرگونــه بحــران مالــی و تأثیــر مخــرب آن بــر

بودجــه دولــت کــه در بازنشســتگیهای عمومــی ســایر نقــاط دنیــا دیــده میشــوند،
مصــون بمانــد.

1. Canada Pension Plan
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شکل  -1چارچوب چهار مرحلهای تکامل سازمانهای بازنشستگی کانادا
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موفقیتــ ای�نـ م��دل کانادایــی را میتــوان در عوامــل بســیاری جســتجو کــرد ،کــه از

جملــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:

● ●تشــریک مســاعی ذینفعــان در بخشهــای مختلــف -اعــم از کار ،دولــت ،کســب
و کار و امــور مالــی -کــه هــر یــک از ذینفعــان متناســب بــا تخصــص خــود
بهتریــن نقــش را بــازی کــرده و وجــود نوعــی هماهنگــی در ارائــۀ خدمــت بــه

مســتمریبگیران طــرح

● ●تــاش مســتمر بــرای مراقبــت از دورنمــای مشــترک ذینفعــان مختلــف ،نــه تنهــا
در مرحلــه پایهگــذاری ســازمانهای بازنشســتگی کانــادا ،بلکــه در هــر مرحلــه از
ســیر تکاملــی ســازمان

● ●اهمیت یک ائتالفی پایدار و مورد حمایت ذینفعان

● ●ایجــاد اعتمــاد و اجمــاع بیــن ذینفعــان توســط گروههــای ثالثــی کــه از جانــب دولــت
منصــوب شــدهاند ،اعــم از کارشناســان یــا هیأتهــای مشــاوره و پیشــنهادکنندگان

● ●مدیریــت داراییهــای سیســتم بازنشســتگی؛ بــه عبارتــی ،تجمیــع داراییهــای
ســازمانهای بازنشســتگی مختلــف مربــوط بــه مشــاغل دولتــی در صندوقهــای

ســرمایهگذاری بــا متخصصــان حرفــهای ســرمایهگذاری

● ●حکمروایــی مســتقل و قــوی؛ ایــن ســازمانها ،بهصــورت نهادهایــی مســتقل
بــا عملکــرد مطلــوب اداره مــی شــوند کــه از اســتانداردهای باالیــی از شــفافیت،
پاس��خگویی و قواعدــ اخالقــی برخوردارن��د .گامهــای کلیــدی دســتیابی بــه حکمرانی

خــوب عبارتنــد از:

○ ○توجــه جــدی بــه اســناد تشــکیل ســازمان (بــرای مثــال چارچــوب وضــع قوانیــن،
توافقهــای تامیــن مالــی)

○ ○انتخ��اب یکــ مدی�رـ قدرتمنـ�د و مستــقل ب��رای مرحل��ۀ پایهگــذاری و یــا
اصالحــات ســازمان بــا اســتفاده از یــک فرآینــد دقیــق و شــفاف
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○ ○ایجــاد یــک فرآینــد ثبــت مســیر تصمیمــات مســتقل اتخاذشــده در اوایــل عمــر
ســازمان

ســازمانهای بازنشســتگی کانادایــی بهگونــهای طراحــی میشــوند کــه بهماننــد

یــک کســب و کار ،بــا هــدف تأمیــن امنیــت دوران بازنشســتگی اعضــای طــرح ،عمــل
کننـ�د .تمرکـ�ز بـ�ر چنیـ�ن هدفـ�ی ،موجـ�ب شـ�فافیت در ماموریـ�ت و نیـ�ز مصونیـ�ت آنهـ�ا

از انحراف�اـت ناش��ی از عوام��ل سیاس��ی و ی��ا فعالیتهــای حاشــیهای در راه رســیدن بــه

هـ�دف اصلـ�ی میشـ�ود.

بــر ایــن اســاس ،موفقیــت در ایجــاد یــک ســازمان بازنشســتگی در مقیــاس جهانــی را

میتــوان چرخـهای پیوســته و برخــوردار از ســه عنصــر اصلــی زیــر تصــور کــرد:

1 .1ایجــاد و حفــظ اعتمــاد در میــان طیــف وســیعی از ذینفعــان وابســته بــه سیســتم
بازنشســتگی

2 .2تبعیــت از مجموعــهای از اصــول مدیریتــی و طراحــی سیســتم بازنشســتگی
ک��ه دامنــۀ وسیــعی از دیس��یپلینها ،اعــم از حمکرانــی ،افــراد و ســازمان،
ســرمایهگذاری ،امــور اجرایــی ،طراحــی برنامــه و بودجــه ،مقرراتگــذاری و

سیاس��تگذاری عمومــی ،را متاثــر خواهــد ســاخت.

3 .3عملیــات مبتنــی بــر نتایــج کــه اصــول خــود را بــه طــور روزانــه مــورد آزمــون
قــرار داده و بهتریــن نتایــج آن را ارائــه میدهــد( .شــکل )2
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شکل  -2ایجاد یک سازمان بازنشستگی در سطح جهانی (درسهایی از کانادا)
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 -2ویژگیهای مدل بازنشستگی کانادایی

مــدل بازنشســتگی کانــادا ،یــک برنامــه بازنشســتگی عمومــی یــا مدیریــت داراییهــای

عموم��ی از ن��وع مزای��ای معی��ن ( )DBاســت کــه حداقــل از یــک بخــش عمومــی بــه

عن��وان پشتیبان/پش��تیبانهای مال��ی برخــوردار میباش��د .مهمتریــن ویژگیهــای ایــن
مــدل بــه شــرح مــوارد زیــر اســت:

● ●حکمرانــی مســتقل :ایــن ویژگــی را میتــوان اصلیتریــن ویژگــی مــدل
بازنشســتگی کانــادا دانســت .اگرچــه بســیاری از ایــن صندوقهــای بازنشســتگی

عمومــی ،دولــت را بــه عنــوان حامــی مالــی و یــا بیمهپــرداز (مشــارکتکننده)

در کنــار خــود دارنــد ،امــا هیــات مدیرههــای مســتقلی کــه امان ـتدا ِر اعضــای
طــرح هســتند ،کام ـ ً
ا مســتقل از دولتهــا و حامیــان مالیشــان ،بــر عملکــرد
آنهــا نظــارت میکننــد .همچنیــن ،فعالیــت آنهــا در چارچوبهایــی بســیار
ســخت پاســخگویی و شــفافیت قــرار میگیــرد.
ســفت و
ِ

● ●مقیــاس :داراییهــای تحــت مدیریــت ایــن مــدل متجــاوز از  10میلیــارد دالر
اس��ت ،کـ�ه برخـ�ی اوق��ات ب��ه بی��ش از آن نیزــ افزای�شـ مییابــد.

● ●مدیریــت درونســازمانی توســط متخصصــان :صندوقهــای کانادایــی
بهگونــهای تکامــل یافتهانــد کــه بخــش قابــل توجهــی از مدیریــت

ســرمایهگذاری ،امــور اجرایــی و یــا هــر دوی آنهــا بایــد توســط متخصصــان
درونســازمانی ،برخــوردار از پرداختهــای کامــ ً
ا رقابتــی ،انجــام گیــرد.

● ●تنوعبخشــی :ســرمایهگذاری صندوقهــای بازنشســتگی کانــادا از تنــوع باالیــی،
چــه از نظــر جغرافیایــی و چــه طبقهبنــدی داراییهــا ،برخوردارنــد .بهگونــهای
کــه بخــش قابــل توجهــی از داراییهــا بــه داراییهــای جایگزینــی چــون

امــاک و مســتغالت ،ســهام خصوصــی ،زیرســاختها و ســرمایهگذاریهای
مســتقیم ،تخصیــص داده شــدهاند .براســاس مطالعــهای کــه اخیــراً توســط
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 1PwCمنتشــر شــده ،صندوقهــای بازنشســتگی کانــادا در زمینــۀ تخصیــص
داراییهــای جایگزیــن باالتــر از صندوقهــای بــزرگ بازنشســتگی در اســترالیا،

هلنــد ،کشــورهای شــمال اروپــا ،بریتانیــا و ایــاالت متحــده قــرار گرفتــه اســت.

● ●اســتعداد :موسســات بازنشســتگی کانــادا بــا آمیــزهای از پیگیــری یــک مأموریــت
قانعکننــده ،پرداختهــای رقابتــی و کارهــای مهیــج ذهنــی ،موفــق بــه جــذب

و حفــظ اســتعدادهای برتــر از سراســر جهــان در ســطوح هیاتمدیــره و مدیریــت
خــود شــدهاند.

● ●افــق بلندمــدت :صندوقهــای بازنشســتگی کانــادا ســرمایهگذارهای بلندمدتــی
هســتند کــه تــاب تحمــل نوســانات کوتاهمــدت بــازار را دارنــد.

 -3سیستم بازنشستگی کانادا

کانــادا در زمینــه ارتقــای امنیــت درآمــد بازنشســتگی شــهروندان خــود از ســابقهای طوالنــی
برخــوردار اســت .طرحهــای بازنشســتگی شــغلی (حرفـهای) کــه کارفرمایــان آنــرا پشــتیبانی

میکننــد ،بــه اواســط قــرن نوزدهــم برمیگــردد .در ســال  ،1919دولــت فــدرال قانــون
مالیــات بــر درآمــد را بــرای تشــویق اجــرای برنامههــای بازنشســتگی شــغلی طــرح کــرد.
افزایــش نــرخ فقــر ســالمندان ،در اوایــل دهــه  ،1950دولــت فــدرال را بــر آن داشــت تــا

برنامههــای بازنشســتگی همگانــی را بــا امنیــت ســالمندی ( ،)2OASکــه برنامـهای متکــی

بــر مالیــات بــرای کمــک بــه درآمـ ِد ســالمندان بــود ،آغــاز کنــد .در ســال  1966دولــت کانادا
برنامــه بازنشســتگی کانــادا و دولــت کِبــک نیــز برنامــه بازنشســتگی کِبــک را بــه عنــوان

برنامههــای مشــارکتی بــرای تکمیــل  OASتشــکیل دادنــد .در ســال  ،1967دولــت کانــادا
یــک برنامــۀ متکــی بــر مالیــات بــرای حمایــت از ســالمندان کمدرآم ـ ِد هــدف بــا عنــوان

 PricewaterhouseCoopers .1یــک شــرکت چندملیتــی خدمــات حرفــهای برتانیایــی اســت کــه در زمینــه ارائــه
خدمــات مشــاوره مدیریــت ،مشــاوره مالــی و وســرمایهگذاری ،مشــاوره حقوقــی و مالیاتــی ،بیمهســنجی ،خدمــات
حســابداری و حسابرســی فعالیــت میکنــد.
2. Old Age Security
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مکمــل درآمــد ضمانتشــده ( )1GISایجــاد کــرد .از آن بــه بعــد ،اصالحــات قابلتوجهــی
بــرای اطمینــان از برخــورداری بازنشســتگان از درآمــد کافــی ،بهرهمنــدی از اســتاندارد

زندگــی دوران اشــتغال و نیــز تامیــن پایــداری برنامههــای موجــود ،صــورت پذیرفــت.

هماننــد اغلــب کشــورهای عضــو ســازمان توســعه و همکاریهــای اقتصــادی

( ،)OECDسیســتم درآمــد بازنشســتگی کانــادا نیــز از ســه جــزء یــا «الیــۀ» اصلــی بــه

شــرح زیــر تشــکیل شــده اســت:

الیــه اول درآم��د تضمینشــدۀ پایــهای را از طریــق دو برنامــۀ پیــش گفتــه ،یعنــی

( OASو  )GISکــه از جانــب دولــت تامیــن مالــی میشــوند ،بــرای ســالمندان فراهــم

میکن��د OAS .در ســن  65ســالگی بــه کاناداییهایــی کــه شــرایط شــهروندی برخوردارنــد

پرداخــت میشــود .در ســال  ،2016حداکثــر میــزان ســاالنۀ مزایــای بازنشســتگی ایــن
الیــه  6800دالر بــود کــه بهطــور ســاالنه کاهــش پیــدا میکنــد و در نهایــت بــه

صفـ�ر میرسـ�د GIS .یــک برنامــه مبتنــی بــر آزمــون وســع اســت کــه درآمــد مــازادی را
بــرای ســالمندانی کــه در کانــادا و در خانوادههــای کمدرآمــد زندگــی میکننــد فراهــم
م��یآورد .افــرادی -حــدود یــک ســوم ســالمندان کانادایــی -واجــد شــرایط دریافــت
مزایـ�ای  GISهسـ�تند کـ�ه مزایـ�ای  OASدریافــت کننــد .در ســال  2016حداکثــر میــزان

مزایــای ســاالنۀ ایــن الیــه بــرای یــک ســالمند مجــرد  9300دالر و بــرای ســالمندان

زوج  12300دالر بــود .ایــن مزایــا  50ســنت بــه ازای هــر یــک دالر درآمــد بازنشســتگی
دریافتشــده از منابعــی غیــر از  ،OASکاهــش مییابــد .ســالمندان مجــرد و زوجــی کــه
درآمــد ســاالنۀ بازنشســتگی آنهــا بــه ترتیــب بیــش از  17300و  22800دالر (در ســال

 )2016باشــد ،دیگــر فاقــد شــرایط الزم بــرای دریافــت مزایــای  GISمیباشــند.

الیــه دوم ش��امل برنامهه��ای بازنشســتگی کانــادا ( )2CPPو کبِـ�ک (-)3QPP
1. Guaranteed Income Supplement
2. Canada Pension Plan
3. Quebec Pension Plan
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برنامهه��ای اجبــاری مرتبــط بــه درآمــد بــرای کارگــران و خویشفرمایــان در کانــادا و

کب��ک -اســت کــه طیفــی از مزایــا شــامل مزایــای بازنشســتگی ،بازمانــدگان ،ازکارافتادگی

و همچنی��ن فرزن��دان بیمهپ��ردازان فوتش��ده و ازکارافت��اده را دربرمیگیرنــد .ایــن دو،
برنامههــای مشــارکتی هســتند کــه مســتلزم مشــارکت یکســان (پنجاه/پنجــاه) کارگــر-

کارفرمــا در پرداخــت حــق بیمــۀ  9.9درصــد ( 10.5درصــد بــرای  )QPPاز دریافتیهــای

بیــن  3500دالر تــا حداکثــر آن در ســال ( 56900دالر در ســال  ،)2016میباشــند .هــدف
ای��ن برنامههــا تامیــن  25درصـ�د دریافتیهــای مشــمول کســر حــق بیمــه اســت ،کــه
از قابلیــت انتقــال بــه سرتاســر کانــادا برخــوردار بــوده و در ســن  65ســالگی میتــوان از

ای��ن مزای��ا بهــره ب�رـد .بهعــاوه ،برحس�بـ اینک��ه زودت��ر یــا دیرت��ر از موعــد قانونــی مــورد
اس��تفاده قرــار میگیرن��د ،ب��ا کاه��ش و ی��ا افزایـ�ش در فرمولهــای پرداخــت مســتمری

همــراه خواهنــد بــود .حداکثــر میــزان ســاالنۀ مســتمریها در ایــن الیــه (از محــل CPP

یــا  )QPPتقریبـ ًا برابــر بــا  13000دالر ( )2016اســت.

الیــه ســوم سیس��تم کانادایـ�ی ،شــامل مســتمری بازنشســتگی شــغلی و برنامههــای

پسان��داز خصوص��ی اس��ت کــه امــکان بهرهمنــدی از دریافتیهــای اضافــی را بــرای

بازنشسـ�تگان فراهـ�م میکنـ�د .از جملـ�ه ،برنامههـ�ای ثبتشـ�دۀ مسـ�تمری بازنشسـ�تگی

( )1RPPsباــ ی��ک کافرمـ�ا ،اتحادی��ه و یـ�ا س��ایر حامی��ان مالـ�ی؛ برنامههــای ثبتشــدۀ
پسانـ�داز بازنشسـ�تگی انفـ�رادی یـ�ا گروهـ�ی ()2RRSPs؛ و از ســال  ،2009حســابهای

پسانــداز معــاف از مالیــات (.)3TFSAs

1. Registered Pension Plan
2. Registered Retirement Saving Plan
3. Tax-Free Saving Accounts
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شکل -3الیههای سهگانۀ سیستم درآمد بازنشستگی کانادا

 -4مدیریت داراییها در نظام بازنشستگی کانادا

گــزارش ســال  1995مرکــز اکچوئــری کانــادا نشــان مـیداد کــه درصــورت عــدم انجــام

اصالحــات ،برنامــۀ بازنشســتگی کانــادا ( )CPPظ��رف بیس��ت ســال آیندــه فاقــد هرگونــه
منابــع مالــی خواهــد بــود .انجــام اصالحاتــی همچــون افزایــش نرخهــای حــق بیمــه و

کاهـ�ش مزایـ�ا در اواسـ�ط دهـ�ۀ  ،1990ایــن برنامــه را تــا حــدودی در مســیر پایــداری
ق��رار داد .اتفـ�اق بس��یار مهم�یـ ک��ه ایـ�ن اصالحـ�ات منتـ�ج بـ�ه آن شـ�د تشـ�کیل «هیــات

ســرمایهگذاری برنامــۀ بازنشســتگی کانــادا» ( ،)1CPPIBب��ه عن��وان یــک ســازمان
حرف��های مسـ�تقل ب�اـ وظیف��ه خطی��ر ســرمایهگذاری داراییهــای برنامــه بازنشســتگی

کان�اـدا ،بــود .اینــ س��ازمان ک�هـ ب��ر اس��اس قان��ون تأســیس هیــات ســرمایهگذاری برنامــه
بازنشسـ�تگی کانـ�ادا تشـ�کیل شـ�د ،از خصوصیـ�ات زیـ�ر برخـ�وردار اسـ�ت:

● ●تقســیم وظیفــۀ نظارتــی مشــترک بیــن دولــت فــدرال و دولتهــای اســتانی
کانــادا

1. Canada Pension Plan Investment Board
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● ●هیاتــی کــه روســای آن توســط فرمانــدار کل کانــادا و بــه پیشــنهاد وزیــر مالیــۀ
فــدرال منصــوب میشــوند .قانــون بــه وزیــر اجــازه میدهــد کــه یــک کمیتــۀ
معرفــی بــرای مشــورتدادن در مــورد انتصابــات ایــن هیــات تشــکیل دهــد؛ در

ایــن فرآینــد مشــورت بــا وزرای مالیــۀ اســتانی ،بــا توجــه بــه نقــش اســتانها

بــه عنــوان مباشــران برنامــه بازنشســتگی کانــادا ،نیــز دیــده شــده اســت .فقــط
فرمانــدار کل کانــادا حــق عــزل هــر مدیــری بــه دالیــل مشــخص را دارد.

ریســک
● ●تعهــد بــه حداکثــر کــردن بازدهیهــای بلندمــدت و تعدیلشــده بــا
ِ
داراییهــای برنامــه بازنشســتگی کانــادا.

● ●سنجههای پاسخگویی و شفافیت ازجمله گزارشدهی منظم عمومی
بــا تأســیس ایــن نهــاد ،ســرمایهگذاری داراییهــای برنامــه بازنشســتگی کانــادا،

متعلــق بــه  20میلیــون کانادایــی ،بــه آن واگــذار شــد .ایــن داراییهــا در چهــار حــوزه،
ب��ا ه��دف دســتیابی بــه حداکث�رـ ن��رخ باــزده و بــدون تحم��ل ریس�کـ بیشازحــد،
ســرمایهگذاری میشــوند .چارچــوب مدیریــت ریســک در  CPPIBمتناســب بــا مزایــای

بلندمــدت قابــل حصــول ،تعییــن میشــود .ایــن ســازمان از تیــم متخصصــان بــا اســتعداد

و باتجربــه جهانــی تشــکیل شــده کــه بــا احتــرام متقابــل و اخــاق حرفـهای بــرای انجــام

مس�ئـولیتهای خــو ْد همــکاری میکننــد.

اولیــن تزریــق بودجــه بــه  CPPIBدر ســال  1999بــا یــک چــک  12میلیــون دالری

مقــررات ایــن هیــات را بــه ســرمایهگذاری انفعالــی در
انج�اـم ش��د .در ابتـ�دا ،قوانی��ن و
ْ
سـ�هام داخلـ�ی محـ�دود میکـ�رد ،امـ�ا مـ�دت کوتاهـ�ی پـ�س از آغـ�از فعالیـ�ت ایـ�ن سـ�ازمان،

دولــت ایــن محدودیــت را لغــو کــرد CPPIB .اولیــن ســرمایهگذاری در بــازار خصوصــی را
در ســال  2001و نخســتین تعهــدات خــود در زمینــۀ امــاک و مســتغالت و زیرســاختها
را در ســال  2003انجــام داد .ایــن هیــات امــروزه  317میلیــارد دالر را مدیریــت میکنــد،

حــدود  1400متخصــص در هشــت دفتــر در سراســر جهــان بــرای آن کار میکننــد ،و از
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برنامــۀ ســرمایهگذاری بســیار متنوعــی شــامل ســهام عمومــی ،درآمــد ثابــت ،امــاک و
مســتغالت ،زیرســاختها ،ســهام خصوصــی و ســرمایهگذاریهای اعتبــاری برخــوردار

اســت.

لــذا ،بخــش عمــدهای از ادبیــات مربــوط بــه صندوقهــای بازنشســتگی کانــادا بــه

دو صنــدوق شناختهشــدهتر و بزرگتــر ،یعنــی طــرح بازنشســتگی معلمــان اونتاریــو
( )OTPPو همیــن  CPPIBبازمیگــردد .امــا نهادهــای کمتــر شناختهشــده از جملــه

شــرکت مدیریــت ســرمایهگذاری آلبرتــا ( ،)AIMCoصنــدوق ســپرده و ســرمایهگذاری
کبــک ( ،)CDPQطــرح درمانــی بازنشســتگی اونتاریــو ( )HOOPPو  ،OPTrustمجــری

طــرح بازنشســتگی اتحادیــۀ کارگــران خدمــات عمومــی اونتاریــو ،نیــز وجــود دارنــد کــه
بازیگرانــی اثرگــذار در عملکــرد مطلــوب ســازمانهای بازنشســتگی کانــادا بــه شــمار

میرونــد .حضــور چنیــن نهادهایــی پیــش و پــس از تشــکیل  ،CPPIBهــم مــدل
بازنشســتگی کانــادا را تکاملیافتهتــر کــرده و هــم موجــب رقابتیترشــدن فعالیتهــای

ســرمایهگذاری توســط آنهــا شــده اســت .نمــودار زیــر شــماتیکی از تحــوالت مــدل
بازنشس��تگی کان��ادا در ط��ول زم��ان اس��ت.
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شکل  -4نقاط عطف تحول مدل بازنشستگی کانادایی
روند ظهور یک مدل بازنشستگی کانادایی منحصر به فرد
1999

2016
گسترش مزایای
CPP

●●تشکیل beIMC
●●تشکیل PSPIB

2010

2017
راه اندازی
شرکت مدیریت
سرمایهگذاری
اونتاریو

2008
تشکیل
AIMCO

2000

1990
تشکیل OTPP
1990

1997
●●تشکیل CPPIB
●●افزایش حق بیمههای
CPR

1966
1963
●●تشکیل OMERS
تشکیل OMERS
●●تشکیل QPP
1980

1995
تشکیل
OPTrust

1970

1965
تشکیل
CDPQ

1960

1960
تشکیل
HOOPP

ایــن چهــار نهــاد ،عــاوه بــر اینکــه از حضــور دانشــگاهیان ،محققــان ،کارشناســان

حــوزۀ بازنشســتگی و موسســات تحقیقاتــی بهــره میبرنــد ،از ویژگیهــای اصلــی مــدل
بازنشســتگی کانادایــی نیــز برخوردارنــد:

√ √اســتقالل :تمــام ایــن ســازمانهای ســرمایهگذاری ،مســتقل از دولــت عمــل
میکننــد؛ بهطوریکــه مهمتریــن تصمیمــات اســتراتژیک و نیــز تصمیمــات
عملیاتــی روزانــه توســط تیمهــای مدیریتــی و هیــات مدیرههــای مســتقل
گرفتــه میشــوند .امــا ایــن بــه معنــی انفــکاک کامــل عملیــات آنهــا از دولــت

نیســت .زیــرا از آنجــا کــه خــو ِد ایــن ســازمانها وابســته بــه بخــش عمومــی

هســتند ،لــذا دولــت بــا توجــه بــه ویژگــی هــر یــک از آنهــا نقــش بــازی میکنــد.

√ √مقیــاس :همــه ایــن چهــار نهــاد بیــش از  15میلیــارد دالر دارایــی تحــت مدیریت
خــود را میتواننــد بــرای ســرمایهگذاری مســتقیم و تشــکیل تیمهــای کارآزمــوده
و درونســازمانی اختصــاص دهنــد .امکانــی کــه بــرای ســازمانهای بازنشســتگی

کوچکتــر فراهــم نیســت .در مجمــوع ،داراییهــای تحــت مدیریــت ایــن چهــار
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ســازمان نزدیــک بــه  460میلیــارد دالر اســت کــه مســتمری حــدود  6میلیــون
عضــو را تامیــن میکننــد.

√ √مدیریــت درون ســازمانی متخصصــان :در مجمــوع ،ایــن چهــار ســازمان بخــش
عمــدهای از داراییهــای خــود را در درون ســازمان مدیریــت مــی کننــد کــه
مغایــر بــا شــیوۀ مدیــران بیرونــی اســت .از منظــر دســتمزدهای پرداختــی بــه

متخصصــان داخلــی ،ایــن ســازمانها در رقابــت بــا بخــش خصوصــی هســتند.

همچنیــن ،هــر کــدام از آنهــا ســرمایهگذاریهای مســتقیم قابلتوجهــی در
زمینــۀ داراییهــای خارجــی شــامل زیرســاختها ،امــاک و مســتغالت و ســهام

خصوصــی انجــام میدهنــد؛ هرچنــد ممکــن اســت همــه آنهــا در تمامــی ایــن
طبقهبنــدی داراییهــا حضــور نداشــته باشــند.

√ √تنوعبخشــی :هــر یــک از این چهــار صنــدوق از باالترین تنوع در ســبد ســرمایهگذاری
هــم در طبقهبنــدی داراییهــا و هم از نظر منطقــه جغرافیایــی برخوردارند.

√ √اســتعداد :ایــن ســازمانها نشــان دادهانــد کــه از توانایــی بســیار باالیــی در جــذب
و حفــظ متخصصــان حــوزۀ بازنشســتگی در کالس جهانــی برخوردارنــد .همچنیــن
تاکیــد ویــژهای بــر ایجــاد یــک خــط ســیر بلندمــدت از اســتعدادها دارنــد.

√ √افــق بلندمــدت :تمامــی ایــن چهــار صنــدوق ،ســرمایهگذاران بلندمدتــی
شــناخته میشــوند کــه مشــتریان اصلیشــان ،متشــکل از اعضــای طرحهــای

بازنشســتگی مزایــا معیــن در بخــش عمومــی ،حــق بیمههــای خــود را بــرای
ســرمایهگذاری بلندمــدت در اختیــار آنهــا قــرار میدهنــد.

امــا علیرغــم شــباهتهای زیــاد ایــن صندوقهــا ،تفاوتهــای مهمــی نیــز بیــن

آنهــا وجــود دارد ،کــه اصلیتریــن زمینههــای تفــاوت عبارتنــد از:

ـن ای��ن س��ازمانها ،یعنــی ،CDPQ
√ √انــدازه :داراییه��ای تح��ت مدیریـ�ت بزرگتریـ ِ

ـن آنهــا ،یعنــی  ،OPTrustاســت ( 271میلیــارد دالر
بیــش از  10برابـ ِر کوچکتریـ ِ
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در برابــر  19میلیــارد دالر).

√ √مأموریتهــا و تعهــدات CDPQ :و  AIMCOب��ر مدیریــت داراییهــا تمرکــز دارنــد،
درحالیکــه  HOOPPو  OPTrustب��ه عن��وان س��ازمانهای ارائهدهنــدۀ خدمــات

یکپارچــۀ مســتمری بازنشســتگی ،1مدیریــت هــر دو ســمت داراییهــا و بدهیهــای
ترازنامــه را بــر عهــده دارنــد .ایــن ســازمانها همچنیــن در احــکام مربــوط بــه

سرمایهگذاریهایشــان نیــز تفاوتهایــی دارنــد AIMCO .ب��ر حداکثرســازی بــازدۀ

بلندمدــتِ مبتن��ی ب��ر ریسـ�ک متمرکز اسـ�ت؛ درحالیک��ه تمرکز اه��داف ســرمایهگذاری

 HOOPPو  OPTrustبــر پرداخــت مســتمریها یــا مدیریــت بدهیهاســت CDPQ .اما
از تعهــد دوگانــه در زمینــۀ ســرمایهگذاری برخــوردار اســت :هم بــه دنبــال حداکثرکردن

بــازده ســرمایه اســت و هــم کمــک بــه توســعه اقتصــاد کبــک.

√ √تخصیــص منابــع :اگرچــه ایــن صندوقهــا ســعی در تنوعبخشــی بــه ســبد
داراییشــان دارنــد ،امــا رویکــرد هــر یــک از آنهــا بــه تخصیــص داراییهــا و
تشــکیل ســبد دارایــی بســیار متفــاوت اســت .در پرتفــوی  HOOPPدرآمــد ثابــت از

وزن بسـ�یار بیش��تری نس��بت ب��ه پرتف�وـی س��ایر صندوقهــا برخــوردار اســتCDPQ .

و  OPTrustتاکیدــ زی�اـدی ب��ر س�رـمایهگذاری در بازارهــای کشــورهای نوظهــور
دارنــد (بــرای مثــال CDPQ ،اخیــراً اقــدام بــه افتتــاح دفتــر خــود در هندوســتان کــرده
اس��ت) .درحالیکــه س��ازمانهای  AIMCo ،CDPQو  OPTrustس��رمایهگذاری
قابــل توجه��ی در زیرس��اختها انج��ام دادهانــد HOOPP ،بههیــچ عنــوان وارد

سـ�رمایهگذاری در ایــن زمینــه نشــده ،اگرچــه بخشــی از دارایــی خــود را بــه ســرمایه

گــذاری مســتقیم در امــاک و مســتغالت و ســهام خصوصــی تخصیــص داده اســت.

1. integrated pension delivery organizations
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شکل  -5ترکیب سبد داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری کانادا

√ √تاریخچــه و منشــاء شــکلگیری :بیــش از نیــم قــرن از زمــان شــکلگیری
 CDPQو  HOOPPمیگـ�ذرد و فرص�تـ بیش��تری برــای تبدیلشــدن بــه
ساــزمانهایی بال��غ داش��تهاند .هــر دو تحــت تأثیــر ظهــور برنامــۀ بازنشســتگی

مــدل کانادایــی در دهــه  1990قــرار داشــتند و در نتیجــۀ آن تکامــل یافتهانــد.

بااینحاــل ،ای�نـ دو نهــاد بسیــار پی��ش از آنک��ه بـ�ه عن��وان زیرمجموعههــای
م��دل کانادایـ�ی شنــاخته ش��وند ،برخـ�ی از رویههــا و شیــوهها را در پیــش گرفتــه

بودنــد؛ کــه شــامل اســتخر داراییهــا ( HOOPPاز ابتــدا در قالــب یــک برنامــۀ
چندکارفرمای��ی برــای بخ��ش بیمارس��تانی اونتاریـ�و تشــکیل شــد) ،س��رمایهگذاری

در برخــی داراییهــای جایگزیــن خــاص ( CDPQب��ا سرــمایهگذاری در ســهام
خصوصــی آغــاز بــه کار کــرد و اولیــن دفتــر خــود را در  1980افتتــاح کــرد)،
ش��روع فرآین�دـ استــقالل از دول��ت (علیرغــم ایــن واقعیــت کــه کارگــران تحــت

پوشــش  HOOPPدر بخــش عمومــی شــاغل هســتند ،ایــن نهــاد همــواره بــه

عن��وان طرحیــ خصوصیــ فعالیـ�ت میکــرده و دولــت هیــچ حمایــت مالــی از
ایــن طــرح نداشــته اســت) .در مقابــل AIMCo ،و  OPTrustنهادهایــی تــازه

تاســیستر هس��تند .بهعــاوه ،دالیــل تاســیس هــر یــک از آنهــا نیــز متفــاوت
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اســت .تاســیس  CDPQریشــه در توســعۀ اقتصــاد محلــی و اســتقالل اقتصــادی

ـی انجمــن بیمارســتانی
کبــک داشــت HOOPP .بــه عنــوان یــک طــرح خصوصـ ِ
اونتاری��و بـ�رای دســتیابی ب��ه کارایــی بیشــتر و انتق��ال مس�تـمریها در درون ایــن

بخــش تشــکیل شــد OPTrust .از خواســت حامــی مالــی یــک اتحادیــه بــرای

ـی کــه خدمــت نحــوۀ مدیریــت طــرح بازنشســتگی اعضــا را بــه آن
داشــتن بخشـ ْ
ارائــه دهــد ،شــکل گرفــت AIMCo .حاصــل تــاش بــرای بهــرهوری مدیریــت

داراییهــای عمومــی و بازنشســتگی آلبرتــا ،بــود.

 -5نگاهی مختصر به چهار نهاد  HOOPP ،CDPQ ،AIMCoو OPTrust

در ایــن قســمت بــه مشــابهتها و تفاوتهــای بیــن ایــن چهــار نهــاد تخصصــی در
حــوزۀ ســرمایهگذاری منابــع بازنشســتگی مــدل کانادایــی پرداختــه میشــود؛ کــه
نشــاندهندۀ تنــوع شــیوههای بهکارگرفتهشــده توســط ســازمانهای بازنشســتگی در
ایــن مــدل اســت.

AIMCo -1-5

 ،AIMCoکــه از جدیدتریــن شــرکتهای مدیریــت بازنشســتگی عمومــی کاناداســت،

در ســال  2008تأســیس شــد .کل دارایــی تحــت مدیریــت ایــن ســازمان بیــش از 100
میلیــارد دالر اســت کــه بــا تقریب ـ ًا  60درصــد آن -یعنــی حــدود  60میلیــارد دالر -کــه
مربــوط بــه داراییهــای بازنشســتگی اســت ،بــه هشــتمین نهــاد بــزرگ مدیریــت عمومــی
داراییهــای بازنشســتگی تبدیــل شــده اســت .بیــش از  400نفــر کارمنــد در دفتــر مرکــزی

آن در ادمونتــون و ســه شــعبه در تورنتــو ،لنــدن و لوکزامبــورگ مشــغول بــه کار هســتند.

ـی اســتان آلبرتــا ،از جملــه طرحهــای بازنشســتگی
 AIMCOاز طــرف  32نهــاد عمومـ ِ

بخــش عمومــی ،صنــدوق اعتبــاری پسانــداز میــراث آلبرتــا( 1صنــدوق پسانــداز حاصــل

از درآمــد منابــع طبیعــی ،ماننــد نفــت و گاز) ،صندوقهــای وجــوه موقوفــه ،صندوقهــای
)1. Alberta Heritage Savings Trust Fund (HF
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دولتــی و صندوقهــای بــا اهــداف خــاص ،اقــدام بــه ســرمایهگذاری میکنــد؛ کــه هــر
یــک از آنهــا دارای شــرایط و الزامــات بــازده ســرمایهگذاری منحصــر بــه فــرد هســتند.

ایــن امــر فرصتــی بــرای  AIMCOبــرای مدیریــت روابــط چندگانــه مشــتریان بــه شــمار

میرود.

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

CDPQ -2-5

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

هــدف آن در ابتــدا مدیریــت صندوقهــای برنامــه بازنشســتگی کبــک بــود ،امــا در ادامــه
مدیریــت ســایر صندوقهــای بازنشســتگی عمومــی و برنامههــای بیمــهای نیــز بــه آن

س�پـرده ش��د (شــکلهای  8و .)9

امــروزه ایــن شــرکت  41مشــتری (بــه عنــوان ســپردهگذار) و  271میلیــارد دالر دارایــی

تحــت مدیریــت دارد کــه آنرا بــه دومیــن مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی عمومــی کشــور
کانــادا ،پــس از  CPPIBتبدیــل کــرده اســت .هشــت ســپردهگذار از  41ســپردهگذار،

 97درصــد داراییهــای تحــت مدیریــت  CDPQرا تشــکیل میدهنــد .ســپردهگذاران
مســئول اجــرای برنامــه ،اعــم از جمـعآوری حــق بیمههــا و پرداخــت مزایــای بازنشســتگی،

هســتند ،درحالیکــه  CDPQوظیفــۀ ســرمایهگذاری ایــن صندوقهــای ســپردهگذاری
را بــر طبــق یــک سیاســت ســرمایهگذاری کامــ ً
ا تعرفشــده حــاوی دامنــۀ تحمــل
ریســک ،افــق زمانــی ســرمایهگذاری و یــک پرتفــوی شــاخص بــر عهــده دارد .ایــن
شــرکت بــه مشــتریان خــود خدمــات مشــاورۀ ســرمایهگذاری نیــز ارائــه میدهــد.
رویکــرد اولیــۀ ســرمایهگذاری  CDPQتمام ـ ًا بــر خریــد اوراق قرضــه متمرکــز بــود؛ امــا
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در ســال  1967اقــدام بــه ســرمایهگذاری در ســهام دولتــی کــرد و در ســال  1971پرتفویــی از

ســهام خصوصــی تشــکیل داد .طــی دهههــای  1970و  CDPQ ،1980هلدینگهــای خــود را

تنــوع بخشــید و وارد بازارهــای ســهام و امــاک و مســتغالت جهانــی شــد (شــکلهای 9و.)10

دهــۀ  1990شــاهد تنوعبخشــی بیشــتری در ســرمایهگذاریهای امــاک و مســتغالت
 CDPQبــود و تغییــر قانــون اجــازۀ افزایــش تخصیــص دارایــی بــه ســهام از  40بــه  70درصــد
را صــادر کــرد .در اواخــر ایــن دهــه ،شــرکت مذکــور بــه یکــی از بزرگتریــن صندوقهــای

بازنشســتگی کانــادا در زمینــۀ ســرمایهگذاری در زیرســاختها تبدیــل شــد.
شکل  -8مشخصات کلی CDPQ
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شکل  -9زمانهای مهم در تکامل CDPQ

شکل  -10مهمترین داراییهای و معامالت اخیر CDPQ
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HOOPP -3-5

 HOOPPدر ســال  1960توســط انجمــن بیمارســتان اونتاریــو ( )OHAو بــا هــدف ارائــۀ

مســتمری بازنشســتگی یکنواخــت و قابــل انتقــال بــرای تمامــی کارگــران بیمارســتانی
در اونتاری�وـ تاسیــس شدــ (ش��کلهای  3و  .)8ترتیبــات بازنشســتگی بیمارســتانهای

ای��ن اسـ�تان ،قبــل از تشــکیل  ،HOOPPبســیار متفــاوت بودنــد؛ بهطوریکــه برخــی از
آنهــا هیــچ طــرح بازنشســتگی ارائــه نمیکردنــد .در زمــان آغــاز بــه کار ایــن ســازمان در

ســال  HOOPP ،1960بــا برخــورداری از  71کارفرمــا ،کمتــر  10000عضــو و  9میلیــون

دالر دارایــی ،یکــی از اولیــن برنامههــای بازنشســتگی چندکارفرمایــی کانــادا محســوب
میشــد .در  33ســال اول فعالیــت ،هیــات امنــای  OHAتنهــا مرجــع نظــارت بــر ایــن

طـ�رح بـ�ود .در طـ�ی ایـ�ن مرحلـ�ه HOOPP ،بــه تدریــج تکامــل یافــت و رفتهرفتــه تیمــی
را تشــکیل داد کــه قــادر بــه نظــارت بــر طــرح و انتقــال فعالیتهــای ســرمایهگذاری بــه

درون ســازمان بــود .دارایــی ایــن صنــدوق در ســال  1980بــه  1میلیــارد دالر رســید و تــا
ِ
اوایــل دهــۀ  1990ایــن رقــم بــه حــدود  8میلیــارد دالر افزایــش پیــدا کــرد.

 HOOPPدو مرحلــۀ تکاملــی بســیار مهــم را در دهــۀ  1990و پیــش از بحــران دهــۀ

 2000پشــت ســر گذاشــت .تحــول دهــۀ  1990ســاختار حکمرانــی و تحــول دهــۀ 2000

برنامــۀ ســرمایهگذاری آنــرا تغییــر داد .در ســال  ،1993بــه یــک طــرح بازنشســتگی
بــا حمایــت مالــی مشــترک تبدیــل شــد؛ بهطوریکــه از ســازمانی کــه صرفــ ًا توســط
یــک انجمــن کارفرمایــی ،یعنــی  ،OHAحمایــت مالــی میشــد ،بــه ســازمانی کــه مــورد

حمایــت مالــی چهــار اتحادیــۀ مهــم وابســته بــه بخــش مراقبتهــای بهداشــتی اونتاریــو،
یعنــی انجمــن پرســتاران اونتاریــو ،اتحادیــۀ کانادایــی کارگــران عمومــی ،اتحادیــۀ کارگران

خدم��ات عموم��ی اونتاری��و و اتحادی��ۀ بینالملل��ی کارگ��ران خدمات��ی ،ب��ود تغیی��ر یاف��ت.
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شکل  -11مشخصات کلی HOOPP

تحــول در نحــوۀ ادارۀ  HOOPPطــی دهــۀ  1990بــا تغییــر در برنامــۀ ســرمایهگذاری

آن در دهــۀ  2000پیگیــری شــد .اصــل اساســی ایــن تغییــر در انتقــال بــه ســرمایهگذاری

مبتنــی بــر تعهــدات 1بـ�ود .بــه عنــوان پیشــگام ایــن نــوع ســرمایهگذاری ،ایــن شــرکت تمــام
برنامههــا و تدابیــر ســرمایهگذاری خــود را بــا تمرکــز بــر تعهــدات آتــی انجــام میدهــد.
اتخــاذ چنیــن رویکــردی از جانــب  HOOPPمصــادف شــد با زمــان ســقوط داتکام در آمریکا

در اوایــل دهــۀ  2000میــادی .ایــن واقعــه ســبب برهمخــوردن ترازنامــه ،ازدســتدادن
مــازاد مالــی و کســری بودجــه قابلتوجــه شــرکت در کمتــر از دو ســال گردیــد .از ایــن رو،

گسســت بیــن داراییهــا و تعهــدات ،یکــی از بزرگتریــن ریســکهای طــرح تشــخیص
داده شــد .مدیریــت  ،HOOPPبــا بهکارگیــری آزمونهــا و تحلیلهــای گوناگــون ،اقــدام
بــه شناســایی ســه ریســک اصلــی شــامل ریســک ســهام ،ریســک تــورم و ریســک نــرخ
بــازده کــرد .هیــات مدیــره بــه ایــن نتیجــه رســید کــه طــرح بــا ریســک بســیار بــاالی
1. Liability-driven Investing
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س�هـام و تـ�ورم مواج��ه اس��ت .لــذا در ســال  ،2007بــا کاهــش وزن ســهام از کل داراییهــا
تــا  30درصــد و انتقــال آن بــه امــاک و مســتغال ،اوراق بــازده واقعــی و اوراق اســمی ،اقــدام
بــه کاهــش دو ریســک مذکــور شــد .بنابرایــن ،ترکیــب تخصیــص داراییهــا از  60درصــد

ســهام و  40درصــد درآمــد ثابــت بــه  46درصــد ســهام و  54درصــد درآمــد ثابــت تغییــر
یافــت .ایــن رویکــرد همچنیــن منجــر بــه افزایــش اســتفادۀ  HOOPPاز مشــتقات مالــی

همچــون قراردادهــای آتــی ،آپشــن و ســوآپ ،بــرای کمــک بــه مدیریــت ریســک و افزایــش

بازدهیهــای ارزش افــزودۀ طــرح گردیــد (شــکل .)13

شکل  -12زمانهای کلیدی در تحول HOOPP
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شکل  -13اجرای  LDIتوسط  HOOPPاز طریق یک سبد دارایی دو بخشی

شکل  -14مهمترین داراییهای و معامالت اخیر HOOPP
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OPTrust -4-5

 OPTrustچهاردهمیــن صنــدوق بازنشســتگی بــزرگ کانــادا بــا دارایــی تحــت مدیریــت 19

میلیــارد دالر اســت کــه حــدود  90هــزار عضــو را پوشــش میدهــد .گرچــه ایــن صنــدوق
نســبت ًا جدیــد اســت  -بیــش از  20ســال از زمــان تاســیس آن میگــذرد -امــا ریشـههای
آنــرا میتــوان در صنــدوق بازنشســتگی خدمــات عمومــی( 1و متعاقبـ ًا برنامــۀ بازنشســتگی

خدمــات عمومــی )2کــه در ســال  1920تاســیس شــد -پیگیــری کــرد .ایــن طــرح در
اواســط دهــۀ  1990بــه عنــوان نهــادی مجــزا ،از برنامــۀ مذکــور جــدا شــد.

ایــن طــرح از طریــق یــک توافقنامــه بیــن دو حامــی مالــی آن یعنــی دولــت اونتاریــو

و اتحادیــۀ کارفرمایــان خدمــات عمومــی اونتاریــو )OPSEU( 3در اواخــر ســال 1994

تاســیس شــد و OPTrustدرســال  1995آغــاز بــه کار کــرد .ایجــاد طــرح مذکــور بــه تمایل
 OPSEUبــه برخــورداری از حــق بیشــتر بــرای تصمیمگیــری در مــورد مســتمریهای

اعضــا بازمیگــردد؛ کــه بــا مذاکــرۀ موثــر بیــن اتحادیههــای بخــش عمومــی و دولــت
در طــول یــک دورۀ محدودیــت مالــی بــه واقعیــت پیوســت .ســاختار حکمرانــی ایــن طــرح
مطابــق بــا مــدل موافقتنامــهای و اظهارنامــۀ تکلیفــی  HOOPPبــود .بهطوریکــه در

قالــب یــک نهــاد هیــات امنایــی بــا حضــور اعضــا و مســتمریبگیران تشــکیل شــد ،بــه

ایــن معنــی کــه ریســکها و پاداشهــای مالــی صندوق/طــرح بهطــور مســاوی بیــن

اعضــای  OPTrustو دولـ�ت اونتاریـ�و تقسـ�یم میشـ�ود (شـ�کلهای  15و .)16

امــروزه ،اکثریــت اعضــای  OPTrustرا کارفرمایــان فعلــی و ســابق خدمــات عمومــی

اونتاریــو تشــکیل میدهنــد کــه کارگــزاران دولتــی بســیاری را شــامل میشــود .درنتیجــۀ

توافــق بهعملآمــده بیــن حامیــان مالــی در ژانویــۀ  ،2015ایــن برنامــه توانســت بــا
پذیــرش ســایر گروههــای کارفرمایــی کــه کارگرانشــان خدمتــی عمومــی ارائــه میدهنــد
1. Public Service Superannuation Fund
2. Public Service Pension Plan
3. Ontario Public Service Employees Union
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و یــا وظیف ـهای عمومــی برعهــده دارنــد ،دامنــۀ عضویــت خــود را گســترش دهــد.

ح OPTrustیــک ســرمایهگذار در ســطح جهانــی محســوب میشــود 0کــه دفاتــری در

تورنتــو ،لنــدن و ســیدنی دارد .مجوزهــای ســرمایهگذاری ایــن شــرکت بهگون ـهای اســت

کــه متضمــن دســتیابی بــه بازدهیهــای موردنیــاز بــرای تامیــن مالــی مســتمریهای
بازنشســتگان و اعضــا طــی دهههــای آتــی باشــد .ایــن ســرمایهگذاریها بــه طبقهبنــدی

گوناگــون داراییهــا و مناطــق جغرافیایــی مختلــف اختصــاص داده شــدهاند ،و هــدف آن
ایجــاد بازدهــی هدفگذاریشــده در افــق بلندمــدت و پرهیــز از بازدهیهــای منفــی

قابلتوجــه در کوتاهمــدت اســت.

درکنــار حکمرانــی قــوی و پایــداری بلندمــدت مالــی ،یکــی دیگــر از اولویتهــای

مهــم  OPTrustبرتــری در ارائــۀ خدمــات اســت؛ بهطوریکــه همــواره بــا خدمــات

شــخصی و فعاالنــهاش در زمینــۀ مطلعکــردن اعضــا از تصمیمــات گرفتهشــده دربــارۀ

مستمریهایشــان شــناخته میشــود.

شکل  -15مشخصات کلی OPTrust
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شکل  -16زمانهای کلیدی در تحول OPTrust

از زمــان آغــاز بــه کار ،متوســط بــازده ســرمایهگذاری ســاالنۀ ایــن نهــاد  8.4درصــد

بــوده کــه فراتــر از نــرخ بــازده هــدف بلندمــدت آن ،یعنــی  6.15درصــد ،اســت .تخصیــص

بهینـ�ۀ داراییهـ�ا اصلیتریـ�ن محـ�رک عملکـ�رد مطلـ�وب سـ�رمایهگذاری بلندمـ�د ت �OP

 Trustاســت؛ پــس از یــک تغییــر بســیار مهــم در زمینــۀ ســرمایهگذاری در داراییهــای

جایگزیــن (امــاک و مســتغالت ،زیرســاختها و ســهام خصوصــی) ،تخصیــص داراییهــای
ایــن صنــدوق در طــول ســالهای گذشــته نســبت ًا ثابــت باقــی مانــده اســت .ســرمایهگذاری
 OPTrustدر داراییهــای جایگزیــن شــامل ســاختمانهای کالس « »Aدر تورنتــو ،یــک

مرکــز خریــد در هاوایــی ،خدمــات حمــل و نقــل بــار اینترمــودال (چندوجهــی) در نیوفاندلنــد

و البــرادور و ســرمایهگذاری در زیرســاختها ماننــد جادههــا دارای عــوارض تــردد و حمــل
و نقــل ریلــی مســافری در  8کشــور عضــو  ،OECDمیشــود.
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شکل  -17مهمترین داراییهای و معامالت اخیر OPTrust

در ســال  OPTrust ،2015چارچــوب اســتراتژی ســرمایهگذاری جدیــدی بــه نــام

ســرمایهگذاری مبتنــی بــر اعضــا ( )MDI1را بــه تصویــب رســاند کــه هــدف آن «تغییــر

گفتمــان» از تمرکــز محــدود بــر بــازده ســرمایهگذاری بــه ســمت اطمینــان از تامیــن
مســتمریها ،ثبــات ورودیهــای ناشــی از حــق بیمههــای پرداختــی و پایــداری طــرح
بــرای اعضــا اســت .لــذا میتــوان ادعــا کــرد کــه ایــن تغییــر ،تحــول بنیادینــی اســت از

«تخصیصدهنــدۀ داراییهــا بــه تخصیصدهنــدۀ ریســک» و حتــی مهمتــر از آن از
یــک مدیــر دارایــی بــه یــک «ســازمان مدیریــت بازنشســتگی» موثــر و کارآمــد .اطمینــان

ـی پایــداری (بــه
از حصــول اهــداف برنام ـ ْه مســتلزم برقــراری تــوازن در دو هــدف نهایـ ِ
معنــی ایجــاد بازدهــی کافــی بــرای حفــظ برنامــه در قالــب اندوختهگــذاری کامــل) و

پایایــی (حفــظ ثبــات بلندمــدت در دریافــت حــق بیمههــا و پرداخــت مزایــا) سیســتم

اســت .در مفهــوم عملیاتــی OPTrust ،ملــزم بــه حفــظ نســبت مالــی قانونــی بیــن  95تــا

 110درصــد میباشــد .در فرآینــد چنیــن جابجایــی مهمــی ،هیــات مدیــره از ســه ســند
1. Member-Driven Investing
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سیاســتگذاری بســیار مهــم بــرای پاســخگو نگهداشــتن مدیریــت اســتفاده میکنــد:

 )1یــک ســبد دارایــی مبنــای منفعــل )2 ،مجموعــهای از کل معیارهــای عملکــرد

صنــدوق و  )3میــزان تمایــل بــه ریســک

شکل  -18انتقال حکمرانی سرمایهگذاری  OPTrustبه سمت تحقق استراتژی MDI
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جمعبندی و نتیجهگیری

اصالحــات نظــام بازنشســتگی کانــادا یکــی از موفقتریــن نمونههــای اصالحــات ایــن

سیســتمها در جهــان بــه شــمار مـیرود .محاســبات اکچوئــری ســه دهــه گذشــته نشــان
میدادنــد کــه صندوقهــای بازنشســتگی کانــادا در مــرز عــدم پایــداری قــرار داشــته و
انجــام اصالحــات در ایــن نظــام ضــروری بــوده اســت .اصالحــاتِ انجامشــده ،امــروزه

نظــام بازنشســتگی کانــادا را از منظــر پایــداری و مدیریــت داراییهــا بــه یکــی از  10نظــام

بازنشســتگی برتــر دنیــا تبدیــل کــرده ،بهنحویکــه در ســال  2016ســرمایهگذاری

صندوقهــای بازنشســتگی ایــن کشــور  86درصــد  GDPآنــرا تشــکیل مـیداد .مهمتریــن

اصالحــات انجــام گرفتــه در نظــام بازنشســتگی کانــادا بــه شــرح زیــر اســت:

1 .1اســتقالل صندوقهــای بازنشســتگی :یکــی از اصلیتریــن اصالحــات در نظــام
بازنشســتگی کانــادا ،اســتقالل صندوقهــای بازنشســتگی از دولــت بــوده اســت.

اگرچــه ایــن صندوقهــای عمومــی بــازوی فعالیــت دولــت محســوب شــده و
حمایــت دولــت را همچنــان در اختیــار دارنــد ،امــا فعالیتهــای آنهــا مســتقل از

دولــت بــوده و فقــط توســط اعضــا هیــت مدیــره نظــارت میشــوند.

2 .2مدیریــت داخلــی متخصصــان :ایــن صندوقهــا بــرای تکامــل و پیشــرفت خــود،
مدیرانــی متخصــص در حوزههــای بازنشســتگی ،ســرمایهگذاری ،حقــوق و

مدیریــت اجرای��ی بـ�ا حقالزحمههــای رقابتــی را بــهکار گرفتنــد.

3 .3تصمیمگیریه��ای مس��تقل از دول�تـ در زمین��ۀ س��رمایهگذاری :گزارشهــای
کارشناسیــ نش��ان م ـیداد ک��ه ســرمایهگذاریهای انجامشــده در بدنــه دولــت و
بــا تصمیمــات دولتــی از بــازده کافــی برخــوردار نبــوده و تأســیس ســازمانهایی
مستــقل از دول��ت ،ام�اـ تح��ت نظــارت دولــت و برنام��ۀ بازنشســتگی کانــادا کــه به
مدیریــت و ســرمایهگذاری داراییهــای سیســتم بازنشســتگی بپردازنــد میتوانــد

بــازده داراییهــای ایــن سیســتم را افزایــش دهــد .لــذا در اواســط دهــه 1990
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هیـ�ات سـ�رمایهگذاری برنامـ�ه بازنشسـ�تگی کانـ�ادا ( )CPPIBتشــکیل شــد کــه
بــا حمایــت دولــت و برداشــتن محدودیتهــای ســرمایهگذاری بــرای آن بــازده

دارایهــای تحــت مدیریــت سیســتم بازنشســتگی بــا ریســک مدیریــت شــده
افزایــش یافــت .شــرکتهای ســرمایهگذاری مســتقل دیگــری نیــز کــه پیــش

ی��ا پـ�س از آن تأس�یـس ش��دند ،ب�هـ ص��ورت رقابت��ی وارد مدیریــت داراییهــای

سیســتم بازنشس��تگی کان�اـدا شــدند .ام��روزه نتیجــه ای�نـ اصالحـ�ات باعــث شــده

اســت کــه  8صنــدوق بازنشســتگی کانــادا از لحــاظ مقیــاس و داراییهــای

تحــت مدیریــت در بیــن  100صنــدوق برتــر جهــان قــرار گیرنــد کــه در ایــن

میــان ســه صنــدوق در بیــن بیســت صنــدوق نخســت قــرار دارنــد.

4 .4تنوعبخشــی در مدیریــت ســبد داراییهــا :صندوقهــای بازنشســتگی
کانادایــی بــا اســتفاده از تخصــص و مهــارت متخصصــان فعــال در شــرکتهای
ســرمایهگذاری کــه داراییهــای آنهــا را مدیریــت میکننــد ،باالتریــن تنــوع
ســرمایهگذاری هــم از منظــر جغرافیــا و هــم از منظــر طبقهبنــدی داراییهــا

را دارنــد.

5 .5اســتخدام افــراد حرفــهای از سراســر جهــان در شــرکتهای ســرمایهگذاری:
تخصصه��ای موج��ود در ش��رکتهای ســرمایهگذاری امــکان ســرمایهگذاریهای

بلندمــدت بــا تحمــل نوســانات کوتاهمــدت بــازار را بــرای صندوقهــای بازنشســتگی
کانـ�ادا فراهـ�م کـ�رده اسـ�ت.
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