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مقدمه
نظامتامیناجتماعیعرصهفعالیتنهادهایمتعهددیاسهتکههههریهکعههدهدارتدقهق
رسالتیمیباشند.یکیازایننهادهاصندوقبازنشسهتگیاسهتکههدرتدقهقووهایهحهوزه
بیمهای،نقشاساسیدارد.حفظحیاتوتواناییایفایتعهداتایننهادمالی،درگروبرقهرار
ماندنمستمرتعهادلبهینمنهابدومصهارفآناسهت(کریمهی)3:8631،وایهنجهزدرپرتهو
سههرمایهگههذارینظههاممنههدبههرآوردهنمههیشههود.امههروزه،صههندوقهههایبازنشسههتگیاهمیههت
سرمایهگذاریرادرککردهوشیوههایمنتلفیبهرایآندرپهیشگرفتههانهد.یکهیازایهن

شیوههاکهدردودههاخیربیشترصندوقهایبازنشستگیموجوددرایران،گرایشفراوانیبهه
آنداشتهاند،تملکسهامشرکتهایتجاریبودهاست.جذابیتایننهو ازسهرمایهگهذاری
برایاینصندوقهاتابدانحدبودهاستکهبنشزیادیازسهبدسهرمایهگهذاری(پرتفهوی)
خودرابهآناختصاصدادهانهد بههگونههایکههامهروزهدرنظهامتهامیناجتمهاعیایهران،از
«شرکتداری»یا«بنگاهداری»صندوقهایبازنشستگیسننگفتهمیشود.
بنگاهداریصندوقهایبازنشسهتگی،ازنظهرمتنصصهانتهامیناجتمهاعی،بههعنهوانیهک
آسیبمدسوبمیشود چراکهآنهارابشدتدرگیرومتمرکزدرمسایلاقتصهادینمهودهو
موجبکمرنگشدنرسالتاجتماعیواهدافاصلیآنهایعنهیارایههحمایهتههایبیمههای
مالوب(توامبارعایتاصولتامیناجتماعی)،بهبیمهشدگانمیشود.باایهنحهالبهاوجهود،
هشدارهایمکررمتنصصاندرکنارمددودیتهاوممنوعیتهایمقرردرقوانین،صهندوق-
هایبازنشستگیبنابهدالیلیهمننانبنگاهداریمیکنند.سهبدسهرمایهگهذاریصهندوقههای
بازنشستگیایران،بیانگرآناستکهسازمانتامیناجتماعیوصندوقبازنشستگیکشهوری،
دراینزمینهنسبتبهسایرصندوقهاپیشروترهستند بهگونهایکهدردودههاخیهربهاایجهاد
شرکتسرمایهگذاریوهولدینگهایمنتلهقسمتزیادیازسهامشهرکتههایمتعهددرا
تملکنمودهاند.باتوجهبهاینکهدرزمینهسرمایهگذاری،صهندوقههایکهوچکترازعملکهرد
صندوقهایبزرگتربهعنوانمعیاراستفادهمیکنند(کرباسیان)61:8611،ایهنشهیوهسهرمایه-
گذاریدرصندوقهایوابستهبهسازمانهاوشرکتههایدولتهینیهزمشهاهدهمهیشهود.ایهن
مووو کهدرحالحاوهربههیکهیازچهالشبرانگیزتهرینمباحهممهرتبابهاصهندوقههای
بازنشستگیتبدیلشدهاست،زمینهسوالهاوبدهمههایفراوانهیرافهراهمسهاختهاسهتکهه
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پاسخبهآنهاوروریبهنظرمیرسد.مقالهکنونیکهباهدفبررسیچهالشههایبنگهاهداری
صندوق هایبازنشستگیبهرشتهتدریردرآمده،بهدنبالپاسهخبههایهنسهوالاسهتکههآیها
بنگاهداریصندوقهایبازنشستگی،درووعیتکنونینظامتامیناجتماعیایران،یهکشهیوه
سرمایهگذاریمالوبمدسوبمیشود؟فرویهایکهدراینخصوصمیتهواناراهههدادآن
است:گرایشفراوانصندوقهابهتملکسهامشرکتهابههگونههایکههبههبنگهاهداریآنهها
منجرشوددربلندمدتبهزیانصندوقواعضایآناست.
درراستایدستیابیبهپاسخسوالمذکور،مقالهکنونیبارویکردتوصیفیوتدلیلی،ابتهدا
بهبررسیوتبیینمفهومومنابدحقوقیبنگاهداریصندوقهایبازنشستگیمهیپهردازدوپهس

ازآن،زمینههاوعلتهایبنگاهداریایننهادهایمالیراموردبررسیوتدلیلقهرارخواههد
داد.

 .1مفهومومنابعحقوقیبنگاهداریصندوقهایبازنشستگی
 .1-1مفهوموانواعصندوقهایبازنشستگی

درخصوصمفهومصندوقبازنشستگیمیتوانگفهت:ازصهندوقبازنشسهتگی،تعهاریه
متعددیارایهشدهاست یکیازتعاریهکهرویکرداقتصهادیدارد،بیهانمهیدارد صهندوق
8
استکهسرمایههایدادهشدهتوساحامیانوذینفعهان

بازنشستگی«،یکسرمایهگذارنهادی

راجمد،متمرکزوسرمایهگذاریمیکندتامستمریاستدقاقیآیندهذینفعانراتهامیننمایهد»
(.)Davis,2000: 230-231
درنظامتامیناجتماعیایرانصندوقهایبازنشستگیمتعددیفعالیتدارنهدکههدریهک
تقسیمبندیکلیمهیتهوانهمههآنههارادردودسهته،شهامل:صهندوقههایبازنشسهتگیبهازو
صندوقهایبازنشستگیبسته،جایداد2.درحالحاوردوصندوقبازنشستگی،یعنیسازمان
تامیناجتماعیوصندوقبیمهاجتمهاعیکشهاورزان،روسهتاییانوعشهایررامهیتهوانازنهو 
صندوقبازنشستگیبازدانستاماسایرصندوقهایبازنشسهتگیفعهالدرایهرانازنهو بسهته
1. Institutional Investor.
.2صندوقهایبازنشستگیازلداظامکانعضویتاشناصبهصندوقهایبازوبستهتقسیممیشوند.صهندوقههایبهاز،
صندوقهاییهستندکهطرحهایبازنشستگیاراههشدهتوساآنهامددودیتیدرعضهویتافهرادجدیهدنداشهتهباشهد.در
مقابل،صندوقهایبسته،صندوقهاییهستندکهتنهامستندمانمشنصومددودیراتدتپوششقرارمیدهند.
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هستند اینصندوقهاعبارتنهداز:الهه-صهندوقبازنشسهتگیکشهوری ب-سهازمانتهامین
اجتماعینیروهایمسلح پ-صندوقبازنشستگی،وویفهوازکارافتادگیکارکنانبانکهها 
ت-صندوقبازنشستگیبانکمرکزی ث-صندوقبازنشستگیپهسانهدازورفهاهکارکنهان
صنعتنفت ج-موسسهصندوقبازنشستگی،ذخیرهورفهاه«همها» چ-صهندوقبازنشسهتگی
فوالدایران ح-صهندوقبازنشسهتگیشهرکتمنهابرات  -موسسههصهندوقبازنشسهتگی
شرکتملیصنایدمسایهران د-صهندوقبازنشسهتگیمسهتندمینبیمههمرکهزیایهران ذ-
صندوقبازنشستگیکارکنانبیمهایهران ر-صهندوقبازنشسهتگیصهداوسهیمایجمههوری
اسالمیایهران ز-صهندوقبازنشسهتگیووویفههمسهتندمینسهازمانبنهادروکشهتیرانی ژ-
سازمانبازنشستگیشههرداریتههران س-صهندوقحمایهتوبازنشسهتگیآینهدهسهاز  -
صندوقحمایهتوکهالوکارگشهایاندادگسهتری ص-صهندوقبیمههوبازنشسهتگیکهانون
سردفترانودفتریاراناسنادرسمیوض-صندوقمستندمانوزارتاطالعات.
نظامحقوقیحاکمبرصندوق هایبازنشستگیباتوجهبههماهیهتقهانونیآنههامتفهاوت
است بااینحالدریکتقسیم بندیکلیهمهآنهابهموسسههعمهومیریردولتهی،موسسهه
دولتههیوموسسهههخصوصههیقابههلتقسههیمهسههتن د.درمههوردماهیههتقههانونیصههندوقهههای
بازنشستگیباز(سازمانتامیناجتماعیوصندوقبیمهاجتماعیروستاییانوعشهایر)،ابههام
چندانیوجودندارد زیراقهانونفهرسهتنهادههاوموسسهاتعمهومیریردولتهی(مصهوب
 8636بااصالحاتبعدی)آنهاراجزءموسساتعمومیریردولتیدانستهاست امهاماهیهت
قانونیبرخیصهندوق ههایبازنشسهتگیبسهته،مهبهماسهت چناننههووهعیتحقهوقیایهن
صندوقهابراساسمواد2و 6قانونمدیریتخدماتکشوری(مصوب8613بااصالحات
بعدی) 8ونیزآرایصادرهازدیوانعدالتاداری،سنجیدهشود،مهیتهوانگفهت:صهندوق
بازنشستگیکشوریوساز مانتامیناجتماعینیروهایمسلحکهدرسالهایاخیهربهیشاز
پنجاهدرصدبودجهآنهاازسویدولتتامینشدهاسهت(سهازمانمهدیریتوبرنامههریهزی
.8ماده2قانونمدیریتخدماتکشوری،مقررمیدارد«:موسسهدولتی،واحدسازمانیمشنصیاستکهبهموجهبقهانونایجهاد
شدهیامیشودوباداشتناستقاللحقوقی،بنشیازووایهواموریراکهبرعهدهیکیازقهوایسههگانههوسهایرمراجهدقهانونی
میباشدانجاممیدهد».همننینبهموجبماده6اینقانون«،موسسهعمومیریردولتی،واحدسهازمانیمشنصهیاسهتکههدارای
استقاللحقوقیاستوباتصویبمجلسشورایاسالمیایجادشدهیامیشودوبیشازپنجهاهدرصهدبودجههسهاالنهآنازمدهل
منابدریردولتیتامینگرددوعهدهدارووایهوخدماتیاستکهجنبهعمومیدارد».
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کشور) 33:8631،جزءموسساتدولتیهستند.
درموردماهیتقانونیصندوقبازنشستگی،وویفهوازکارافتهادگیکارکنهانبانهکههاو
نیز صندوقبازنشستگیبانکمرکزی،تصریدیدرقوانین،وجودندارد امابهدالیلینهمهی-
توانآنهاراموسسهدولتیدانستونهموسسهخصوصی زیهراازیهکطهرف،مبنهایقهانونی
شکلگیریواستقاللمالیکاملآنهاازدولت،آنههارااززمهرهموسسههههایدولتهی،خهارج
هایبازنشستگیوابستهبهشرکتهایدولتیبهنظرمیرسدصندوق-

میکند.درمیانصندوق
هایبازنشستگیشرکتهایدولتیبیمهمرکزیایرانوکارکنانبیمههایهران،ازنهو موسسهه
دولتیباشند زیرااگرچهبهموجبقانون،ایجادشدهوازاستقاللحقوقیبرخوردارندامهابهه
لداظمالیوابستهبهبودجهدولتهستند.برطبقمقرراتموجود،درصهورتکسهریبودجهه
اینصندوقها،تامینآن(بهطورنامددود)برعهدهشرکتهایبیمهمهذکورخواههدبهود8.در
عملنیزصندوقهایمذکوربیشازپنجهاهدرصهدبودجههخهودرابههطهورمسهتقیمازطریهق
شرکتهایبیمهمرکزیوایران(ودرواقدبهطورریرمسهتقیمازبودجههدولهت)،تهامینمهی-
نمایند.صندوقهایبازنشستگیوابستهبهسایرشرکتها(شامل-8:شهرکتمنهابراتایهران 

-2شرکتفوالدایران -6شرکتملیصنایدمسایران -1شرکتهماو-5شرکتنفهت)
ماهیتبسیارمبهمیدارند بهطوریکهحاملیکیادوموردازویژگیههایموسسههدولتهی،
موسسهعمومیریردولتیویاموسسههخصوصهیهسهتند.درمیهانصهندوقههایبازنشسهتگی
وابستهبهسازمانها،سازمانبازنشستگیشهرداریتهرانرابااستنبا ازقانونفهرسهتنهادهها
وموسساتعمومیریردولتی(مصوب8636بااصالحاتبعهدی)،مهیتهوانموسسههعمهومی
ریردولتیدانست .دوصهندوقدیگهر،شهاملصهندوقبازنشسهتگیصهداوسهیمایجمههوری
اسالمیایرانوصندوقبازنشستگیووویفهمستندمینسازمانبنادروکشتیرانینیزبهاتوجهه
بهآنکهویژگی هایآنهاازنظرمنشهاپیهدایش،اسهتقاللمهالینسهبتبههبودجههدولهتونیهز
ووایهقانونیباماده6قانونمدیریتخدماتکشوریمنابقاسهت،مهیتهوانآنههاراجهزء
موسسههایعمومیریردولتیمدسوبنمود.همننینصندوقحمایتوبازنشسهتگیآینهده-
سازکهوابستهبهسازمانگستر ونوسازیصنایدایرانمیباشدازآنجهاییکههازشنصهیت
حقوقیمستقلبرخورداربودهوازبدوتاسیستاکنونازبودجهدولتاستفادهنکردهدرزمهره
.8ر.ک:ماده813آییننامهاستندامیمشترکشرکتهایبیمهوبیمهمرکزیایران(مصوب.)8631
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موسسههریردولتهیاسهت8.درنهایهتدرخصهوصماهیهتقهانونیصهندوقحمایهتوکههالو
کارگشایاندادگستریونیزصندوقبیمهوبازنشسهتگیکهانونسهردفترانودفتریهاراناسهناد
رسمیمیتوانگفت:صهندوقننسهت،بههموجهبقهانونتشهکیلصهندوقحمایهتوکهالو
کارگشایاندادگستری(مصوب،)8655ایجادشدهودارایشنصیتحقوقیواستقاللمهالی
میباشد2.اساسنامهصندوق(مصوب 8633شهورایعهالیتهامیناجتمهاعی)،وهمناشهارهبهه
برخورداریصندوقازشنصیتحقوقی،براسهتقاللمهالیواداریآنتاکیهددارد.نگهاهبهه
اساسنامهصندوقبویژهماده22آنکهراههایتامینمنهابدصهندوقرابیهانمهیدارددرکنهار
ماده8آییننامهاجراییماده1قانونتشکیلصندوقحمایتوکهالوکارگشهایاندادگسهتری
(مصوب8633هیاتوزیران)،درموردحقبیمه،نشانمیدهددولتدرتامینمنابدمهالیآن
هیچسهمیندارد درنتیجه،اینصندوقیکموسسهخصوصیمدسهوبمهیشهود.همننهین
درخصوصصندوقبیمهوبازنشستگیکانونسردفترانودفتریاراناسنادرسمیبایهدگفهت:
ازیکسو،ایننهادبهموجبقانون،دارایشنصیتحقوقیواسهتقاللمهالیبهودهودولهت
هیچسهمیدرتامینمنابدمالیآننهدارد6وازطهرفدیگهر،بههموجهبرایهیهاتعمهومی
دیوانعدالتاداری«،کانونسردفترانودفتریارانازجملهواحهدهایمصهرحدربنهد8مهاده
مدسوبنمیشود بنهابراین،

 82قانونتشکیالتوآییندادرسیدیوانعدالتاداری ()8632
اعتراضنسبتبهبنشنامهصادرهازکانونیادشدهقابلرسهیدگیواتنهاذتصهمیمدرهیهات
عمومیدیوانعدالتادارینمیباشد» 1درنتیجهازآنجاییکهدیهواندرخصهوصمقهررات
مصوبکانونسردفترانودفتریهاراناسهنادرسهمیصهالحیتنهدارد،بههطریهقاولهی،چنهین
صالحیتیدرموردتصمیماتواقداماتصندوقوابستهبهآننیزمتصورنیست برایناسهاس
باتوجهبهمواردبیانشدهبایدآنرایکموسسهخصوصهیوتهابدقواعهدحقهوقخصوصهی
دانست5.
.8ماده2قانونتاسیسسازمانگستر ونوسازیصهنایدایهران(مصهوب،)8613درمهوردواحهدهایتابعههووابسهتهبهه
سازمان(کهصندوقبازنشستگینیزیکیازآنهاست)بیهانمهیدارد:ازههرلدهاظاسهتقاللکامهلداشهتهوتهابدقهوانینو
نامههایعمومیمربو بهموسساتدولتیووابستهبهدولتوقانونمداسباتعمومینمیباشند.
مقرراتوآیین 

.2ر.ک:مواد2و6قانونتشکیلصندوقحمایتوکالوکارگشایاندادگستری(.)8655
.6ر.ک:قانوندفاتراسنادرسمیوکانونسردفترانودفتریاران(مصوب.)8651
.1ر.ک:رایشماره8683مور  8635/82/81هیاتعمومیدیوانعدالتاداری.
.5درخصوص«صندوقمستندمانوزارتاطالعات» اطالعهاتزیهادیدردسهترسنیسهتبهههمهینجههت،ماهیهتآن
چندانمشنصنمیباشد.
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 .1-2مفهومبنگاهداری
استفادهازاصاالح«بنگاهداری»،درادبیاتحقهوقتهامیناجتمهاعیایهران،سهابقهزیهادی
نداشتهوبیشتردردودههاخیردربرخهیقهوانینومقهرراتماهرحشهدهاسهت،بهدونآنکهه
تعریفیازآنارایهشود«.بنگاه»ازمنظرعلماقتصهاد،نههادیاسهتکههبههطهورحرفههایکهار
تولیدیرابهعنوانشغلشقهراردههد(نیلهی.)21:8631،همننهین،بههموجهبقهانوناجهرای
سیاستهایکلیاصل11قانوناساسی(مصوب8613بااصالحهایبعهدی)«،بنگهاه»،واحهد

اقتصادیاستکهدرتولیدکاالیهاخهدمتفعالیهتمهیکنهد،اعهمازآنکههدارایشنصهیت
حقوقییاحقیقیباشد(بند1ماده.)8بااینوصه،بنگاهداری،یعنهیدراختیهارداشهتنیهک
یپهردازد.نهادههایهاواحهدهای
نهادیاواحداقتصادیکههبههتولیهدکهاالیهااراهههخهدماتمه 
اقتصادی،مصادیقمتعددیدارندکهشایدترینآنهاشرکتهایتجاریهستند.شایدبههدلیهل
همینشیو بودهاستکهاصاالحبنگاهداری(ازطهرفمتنصصهانومسهووالننظهامتهامین
اجتماعی)دربیشترموارددرکنارشرکتدارییابهجایآنبهکاررفتهاسهت.بنهابراینمهی-
توانبافهماصاالح«شرکتداری»بهعنوانمهمترینمصداق«بنگاهداری»،مفههومبنگهاهداری
رادرکنمود.بهموجبقواعدحقوقشرکتها،اشهناص(حقیقهییهاحقهوقی)سههامداربهه
چندصورت،ممکناستدریکشرکتحضورداشهتهباشهند:ایهناشهناص،ممکهناسهت
سهامدارعادیباشند یعنیباهدفبهرهمندیازسودسهام،دربازاربورسبهتعدادمددودی
سهامخریداریکنند.گروهدیگر،سهامدارانیهستندکهبهاندازهایسهامتملکمیکنندکهه
بتواننددرهیاتمدیرهشرکت،یکیادومدیرانتنابنماینهد.امهاگهروهسهوم،آنمیهزاناز
سهامیکشرکتراخریداریمینمایندکهباآنامکانانتنابتعهدادبیشهتریازمهدیرانرا
درهیاتمدیرهداشتهباشند بهعنوانمثالسهعضهوازپهنجعضهوهیهاتمهدیرهودرنهایهت،
گروهچهارمازسهامداران ،بادراختیارداشتندوسومسهامیکشرکتیابیشازآنعهالوه
برهیاتمدیرهدرمجمدعمومیفوقالعادهنیزازاختیاراتگسهتردهایبرخوردارنهد(سهالمی،
.)82-88:8613
حالسوالایناستکهبهکدامیکازاینحالهتهها«بنگهاهداری»اطهالقمهیشهود؟آیها
تملکسهامتوساصندوقبازنشستگی،بههرمیزانکهباشد،بنگاهداریمدسوبمیشود؟
درپاسخبهاینسهوال،ابتهدابههتعریههعبهارت«شهرکتداری»مهیپهردازیم.درتعریهه

271

بیستویکم،شماره،36تابستان89
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 


«شرکتداری»گفتهشدهاست:نظامیازاستانداردها،رویههاوفرایندهاسهتکههاعمهالیکهه
برایمدیریتوکنترلشهرکتالزماسهتراتعیهینوقاعهدهمنهدمهیکنهد(
5-6

Hormazábal D,

.)2010:بنابراین،منظورازشرکتداری،داشتنآنمیزانازسهامشرکتاستکههبهاآن

تههای
بتواندرمدیریتوکنترلشهرکت،ایفهاینقهشنمهود.بهرایهناسهاس،درمیهانحاله 
چهارگانهبیانشده،حالتننسهت،یعنهیداشهتنسههامیهکشهرکتبههصهورتمدهدوداز
مصادیقبنگاهدارینیست زیرادراینحالهت،ههرچنهدایهناشهناصازطریهقرایدادندر
سر نوشتشرکتدخیلهستنداماتواناییدردستگهرفتنمهدیریتشهرکتراندارنهد.ایهن
حالتمعموالزمانیاتفاقمیافتدکهمالکیتسهامشرکتمیانمالکانیاسهامدارانمتعددبه
حدیمنتشرگرددکههیچسهامدارینتواندمالکآنمقدارسهامیباشهدکههبهاآنقهادربهه
کنترلوادارهامورشرکتگردد(طوسی.)865-861:8636،
درحالتدوم،سههامدار(بههتعبیهرقهانوناجهرایسیاسهتههایکلهیاصهل)11از«سههام
مدیریتی»برخورداراست یعنی«،میزانیازسهامیکشهرکتکههدارنهدهآنطبهقاساسهنامه
اختیارتعیینحداقلیکعضورادرهیاتمدیرهشرکتدارد»(بند3ماده )8بنابرایندرایهن
حالت،باتوجهبهدخالتشنصسهامداردرمدیریتشرکت،شهرکتداریدرحهدوهعیه
آن،مدققاست.درحالتسوم،شنص آنمیزانازسهامشرکترادرمالکیتداردکههبهه
واساهآن«قادربهتعییناکثریتاعضایهیاتمدیرهشرکتباشد».در(بند3مهاده)8قهانون
مذکوربهاینمیزانسهام«،سهامکنترلی»اطالقشدهاستکهالبتهلزومامیزانآنبهیشاز51
درصدسهامنیست زیراچهبسادریکشرکتتجاریتعدادسهامداران(خرد)،بسیارزیهادو
پراکندهباشدو(بهدلیلعدمانسجامآنها)یکشنصبادراختیارداشتن61درصدسههامآن
شرکت،تمامویااکثریتاعضایهیاتمدیرهراانتنهابکنهد(نصهیریاقهدموفهاتدیزاده،
.) 23:8631ووعیتحالتچهارمنیزمشنصاستوبهااوصهافیکههبهرایآنذکهرشهدبهه
طریقاولی،یکبنگاهداریتمامعیارمدسوبمیشود.
ازآننهبیانشدمیتواننتیجهگرفتبنگاهداری،ووعیتیاستکهبیشترناوربرمهدیریت
شرکتاستتابرخورداریازسهامفراوانشرکتههایتجهاری.بنهابراینصهرفآنکههیهک
صندوقبازنشستگی،تمامیابیشازنصهسبدسرمایهگذاریخهودرابههسههامشهرکتههای

منتلهاختصاصدهدیعنیدرشرکتهایمتعدد،بهصهورتمدهدود(کمتهرازدهدرصهد)
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سهامداشتهباشداقدامویرانمیتوانبنگاهداریدانست زیرادراینصورتنتوانستهاسهتدر
مدیریتشرکت،ایفاینقهشنمایهد.بهاایهنحهالنبایهدبنگها هداری(شهرکتداری)رالزومها
مترادفباحاکمیتشهرکتی 8دانسهت زیهرااگرچههحاکمیهتشهرکتی،نهاوربهرسهاختارهاو
فرایندهایمربو بههدایتوکنترلشهرکتههامهیباشهدامهاتنههامندصهربههادارهعملیهات
شرکتنمهیشهود(سهیداحمدیسهجادی)232:8611،بلکههههدفنههاییآن،پاسهنگویی،
شفافیت،عدالتورعایتحقوقومنافدذینفعهاناسهت( )World Bank, 2016درحهالیکهه
شرکتدارییابنگاهداریلزوماچنینهدفیرادنبالنمیکند.

 .1-3منابعحقوقیبنگاهداری
درحقوقایران،بنگاهداریصندوقهایبازنشستگیدردودهههاخیهردرقهوانینمتعهددی
موردتوجهقرارگرفتهاست.ننستینقانونیکهمیتوانبهآناشارهنمودقهانونسهاختارنظهام
جامدرفاهوتامیناجتماعی()8616میباشد.اینقانونبابیاناینکهیکیازاهدافوووهایه
حهوزهبیمههای،پیگیههریاصهالحاساسهنامههههایصهندوقهههایبیمههایبهالدههاظکهردناصهل
بنگاهداریبرایآنانمیباشد(بند«ح»ماده،)6امربنگاهداریایننهادههایمهالیرابههعنهوان

یکاصل،تجویزنمودهاست.همننیندراساسنامهبرخیازصندوقههایبازنشسهتگی(ماننهد
ماده2اساسنامهصندوقتامیناجتماعی،مصوب8613/1/21هیهاتوزیهران)،رعایهتاصهول
داریدرحوزهسرمایهگذاری،الزمدانستهشدهاست.

بنگاه
بااینحال،رویکردقانوناجرایسیاستهایکلیاصل11قانوناساسینسبتبههقهوانین
ومقرراتمذکورمتفاوتبودهاست.اینقانونپیشازاصهالحاتمهور ،8635/3/3بنگهاه-
داریموسساتعمومیریردولتیرا(بهعنهوانمهانعیبهرایتدقهقواقعهیخصوصهیسهازی)،
موسساتعمومیریردولتیمووهو مهاده

مددودمینمود.بهموجببند2ماده3اینقانون«،
5قانونمداسباتعمومی(مصوب8633بااصالحاتبعهدی)وشهرکتههایتابعههووابسهته
آنهاحقمالکیتمستقیموریرمستقیممجموعاًحداکثرتاچهلدرصدسهمبازارهرکهاالویها
خدمترادارند»(بند2ماده.)3
ازآنجههاییکهههخاههابایههنمههادهبهههموسسههاتعمههومیریردولتههیبههودهاسههتوبیشههتر
1. Corporate Governance.

271

بیستویکم،شماره،36تابستان89
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 


صندوقهایبازنشستگیباتوجهبهفلسفهوجودیشان(ماننداراههخدماتعمهومیکههحسهن

انجامآندرگرواستقاللحقوقیومالیاست)،بهتصریحقانونفهرسهتنهادههاوموسسهات
عمومیریردولتی(مصوب8636بااصالحاتبعهدی)ویهاانابهاقبهامهاده6قهانونمهدیریت
خدماتکشوری8جزءموسساتعمومیریردولتیهستند مددودیتمندرجدرقانوناجرای
سیاستهایکلیاصل11بهطورحتم،شاملآنهامیشد.
امادرموردسایرصندوقها،یعنیصندوقهاییکهبههدلیهلتهامینبهیشازپنجهاهدرصهد
بودجهآنانتوسادولتباتعریهمنهدرجدرمهاده6قهانونمهذکور،منابهقنبهودهانهدماننهد
صندوقبازنشستگیکشوریوصندوقهایبازنشستگیخصوصی(همنونصهندوقحمایهت
ازوکالوکارگشایاندادگستری)،شمولاینمددودیت،موردتردیدقرارگرفت.
درموردصندوقهایگروهننست(یاهمانصندوقهایبازنشستگیدولتی)،قانونبرنامهه
پههنجمتوسههعهاقتصههادی،اجتمههاعیوفرهنگههی(مصههوب)8613بهههصههراحتبههرممنوعیههت
بنگاهداریصندوقهایبازنشستگیدولتیتاکیدمینمود.ماده23اینقانونمقهررمهیداشهت:

انجامهرگونهفعالیتبنگاهداریجدیدبرایصندوقهایدولتیممنو استومهواردقبلهیو

«
هاواگذارمیشودبایدطهیبرنامهه

موجودونیزسهاممدیریتیکهدرازایماالباتبهصندوق
توزیرانمیرسدتاپایاناجرایبرنامهبارعایتمقهررات

زمانبندیشدهایکهبهتصویبهیا

بهبنشهایخصوصیوتعاونیواگذارشود»(بند.)2
ازآنجاییکهازیکسو،درعمل،مفاداینقانون،هیچگاهتدققنیافهتوازدیگهرسهو،
بهدلیلابهامدرماهیتقانونی،برخیصندوقهاخودرادرزمرهموسساتعمهومیریردولتهی
ندانسههتهودرنتیجهههمدههدودیتبنگههاهداریراشههاملخههودنمههیدانسههتهانههد،مقههننبههاآخههرین
اصالحاتدرقانوناجرایسیاستهایکلهیاصهل(11مصهوب)8635/3/3ایهنابهامهاترا
برطههرفنمههود.درایههناصههالحیه،قانونگههذاربههدونتوجهههبهههماهیههتقههانونیصههندوقهههای
بازنشسههتگی،درمههورد«کلیهههصههندوقهههایبازنشسههتگیاعههمازکشههوریولشههکری،نظیههر
صندوقهایبازنشستگیوابستهبهدستگاههایاجرایهیووابسهتهبههدسهتگاهههاییکههشهمول

.8ماده6اینقانوندرتعریه«موسسهعمومیریهردولتهی»،مقهررمهیدارد«:واحهدسهازمانیمشنصهیاسهتکههدارای
استوباتصویبمجلسشورایاسالمیایجادشدهیامیشودوبیشازپنجاهدرصدبودجهسهاالنهآناز

استقاللحقوقی
وخدماتیاستکهجنبهعمومیدارد».


دارووایه
مدلمنابدریردولتیتامینگرددو 
عهده
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قانونبرآنهامستلزمذکرناماستوشهرکتههایتابعههووابسهتهآنهها»مقهررمهیدارد«:حهق
مالکیتمستقیموریرمستقیممجموعاًحداکثرتاچهلدرصدسهمبازارهرکهاالویهاخهدمت
رادارند».البتهاینقانون،عالوهبراینکهخریدسهامرابهشکلابتداییمندمینمایهدعرصههرا
برایشرکتداریازطریقدیگرینیزتنگمیکند چراکهایهننهادههاحتهیپهسازایجهاد
شرکتباسرمایهخود،مکلهاندحداکثرتاچهارسهالپهسازبههرهبهرداری،سههموکرسهی
مدیریتی(سهمدرهیاتمدیره)خودراتاسقهچهلدرصد،کاهشدهند(تبصره8ماده.)3
بااینحالاینماده،بهواهرعرصهرابرایبنگاهداریهمهصندوقهاتنگنمیکند زیرا
کلیهصندوقهایبازنشستگیراتنهاشاملصهندوقههایکشهوریولشهکریمهیدانهدامهادر
مههوردصههندوقهههایبازنشسههتگیخصوصههیهمنههونصههندوقحمایههتوکههالوکارگشههایان
دادگستری،چنینمددودیتیراوودنمیکند.شهایددربهادیامهر،ایهنرویکهردقانونگهذار،
تبعیضآمیزبهنظربرسد امابایدگفت،چنینتبعیضیدرکارنیست.علتعدمتصریحقهوانین
مذکوربهمددودیتوممنوعیتصندوقهایبازنشستگیخصوصی،آناستاینصندوقهها
طبققانونوآییننامههایمربو ،ازهرگونهفعالیتاقتصادیوسرمایهگهذاریمنهدشهدهانهد 
بهعنوانمثال،ماده23اساسنامهصهندوقحمایهتوکهال(مصهوب8633شهورایعهالیتهامین
اجتماعی)،بیانمیدارد«:درآمدوسپردههایثابتوجاریوذخایرصهندوقوبههطهورکلهی
تماموجوهمتعلقبهصندوقبایدمندصرادربانکهایدولتیایهدا ونگههداریشهود».مهاده
83آییننامهاجراییماده 1قهانونتشهکیلصهندوقحمایهتوکهالوکارگشهایاندادگسهتری
(مصوب8633هیاتوزیران)نیزسرمایهگذاریاینصندوقراممنو مهیدانهدوماهابقایهن
ماده،صندوقفقامجازبهتودیدوجههدرنهزدیکهیازبانهکههایدولتهیویهاخریهداوراق
مشارکتاست.همننین،ماده53قانوندفهاتراسهنادرسهمیوکهانونسهردفترانودفتریهاران
(مصوب8651بااصهالحاتبعهدی)،بیهانمهیدارد«:کهانونسهردفترانتههرانمکلههاسهت
یننامههمربهو بههمصهرفخریهد
موجودیحسابحقبیمهسردفترانودفتریارانراطبهقآیه 
اوراققروهیااسنادخزانهرساندهویادربانکملیبهحسابسپردهثابهتبگهذاردوازسهود

آناقدامبهتشکیلصندوقتعاونکند»....درنتیجه،امکانسرمایهگذاریدرسهامشرکتهها
وبهتبدآن،بنگاهداریدرمورداینصندوقها،منتفیاست.
باتوجهبهرویکردهایمتفاوتقوانین(شاملتجهویز،مدهدودیتوممنوعیهت)نسهبتبهه
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بنگاهداری،اینسوالمارحمیشودکهجایگاهقانونیبنگاهداری(بهعنوانیکیازشهیوهههای
سرمایهگذاریصندوقهایبازنشستگی)درحقوقایهرانچیسهت؟آیهابنگهاهداریهمننانکهه
قانونساختارنظامجامدرفاهوتامیناجتماعیواساسنامهصندوقتامیناجتماعیبیهانکهرده-
اندیکاصلمدسوبمیشود؟
درپاسخبایدگفت:اگرچهبنگاهداریدرحقوقایران،پذیرفتهشدهودربرخهیقهوانینو
مقرراتازآنبهعنواناصل«بنگهاهداری» ،تعبیهرشهدهاسهت بهاایهنحهال،بههعبهارتاصهل
بنگاهداری» مندرجدرقهانونسهاختارنظهامجهامدرفهاهوتهامیناجتمهاعیواساسهنامهبرخهی
« 
صندوقهابهعنوانیکاصلتامیناجتماعیازچندجههتتردیهدوارداسهت ننسهتآنکهه،
اگربنگاهداری،اصلمدسوبمیشودداخلدرکدامیهکازاصهولتهامیناجتمهاعیاسهت 
زیراتاکنوندرذیلهیچیکازاصولنظامتامیناجتماعیعاموخهاص،نویسهندگانسهننی
ازآنبهمیاننیاوردهاند.ازطرفدیگر،قانونساختارنظامجامدرفاهوتهامیناجتمهاعی،تنهها
یکبارازتعبیراصل«بنگاهداری»،استفادهکردهوآنرادرذیهل«اههدافوووهایه»حهوزه
بیمه ای(ونهاصول)،ذکرکهردهاسهت.درحالیکهههمهینقهانونفصهلمسهتقلیرابههاصهول
اختصاصدادهودرآنهااصولسهاختاری(مهاده،)3اصهولمهالی(مهاده،)3اصهولاقتصهادی
(ماده)1واصولاجرایی(ماده)3راموردتصریحقراردادهوبهتبیینمصهادیقآنههاپرداختهه
بنگاهداری»درمیانایناصول،سننیبهمیانبیاورد.
استبدوناینکهازاصل« 
ازطرفدیگر،قهانوناجهرایسیاسهتههایکلهیاصهل11قهانوناساسهی،بنگهاهداریرا
مددودوقانونبرنامهپنجمتوسعه،آنرامندکردهاست حالآنکه،مدهدود،منهدومتوقهه
کردناصولتامیناجتماعی(همنوناصلکفایت،فراگیری،جامعیهت،برابهریوریهره)،در
نظامتامیناجتماعیباتوجهبهارتبا مستقیمآنههابهاحقهوقافهراد،امهریموجههوپهذیرفتنی
نیست نتیجهآنکه،اگربنگاهداریبهمعنایواقعیکلمهیهکاصهلازاصهولحهاکمبهرنظهام
تامیناجتماعیمدسوبمیشدقانوننبایدآنرامددودیامندمینمود.باتوجهبهدالیلبیهان
شده،بهنظرمیرسداینتعبیرقانونساختار،داللتبرآننداردکهبنگاهداریراهماننهدیهک
اصلدرکنارسایراصولحاکمبرتامیناجتماعیبدانیم.بهنظرمیرسدبهکارگیریاصاالح
اصل«بنگاهداری»درواکنشبهروندسابقسهرمایهگهذاریصهندوقههایبازنشسهتگی،مهورد
استفادهمقننقرارگرفتهاست چراکهبسیاریازصندوقهاوجوهحاصلازحقبیمههههارادر
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بانکهاسپردهگذاریویادرامالکسرمایهگذارینمودهبودند.درواقد،قانونساختاربااین
تعبیر،حاملاینپیاماستکههصهندوقههادرسهرمایهگهذاریههایخهود،بیشهترمهواردرابهه
بنگاهداری(سهامشرکتها)اختصاصدهندوسایرمواردمانندسرمایهگذاریدرامالکویا
درحسابهایسپردهبانکی،جنبهاستثناییداشتهباشد.


 .2زمینههاوعلتهایبنگاهداریصندوقهایبازنشستگی
شکلگیریپدیدهبنگاهداریصندوقهایبازنشستگیبهعواملمتعددیبازمهیگهردد.در
اینبنشبهمهمترینزمینههاوعلتهایاینمووو شامل:رددیوندولتبههصهندوقههای
بازنشستگی،مددودیتبازارسرمایهدرایرانوسودآوریبنگاهداریپرداختهمیشود.

 .2-1رددیوندولتبهصندوقهایبازنشستگی

دولتایراندرطیسهدههاخیربههدالیهلمتعهددبههبرخهیازصهندوقههایبازنشسهتگی
بدهکارشدهاست بهعنوانمثال،عالوهبرمواردیکهدولت،سهدرصدحقبیمهسهمدولهت
(مووو تبصره2بند8ماده21قانونتامیناجتماعی)رابهصندوقتامیناجتمهاعیپرداخهت
نکردهاست(معاونتاقتصادیوبرنامههریهزیسهازمانتهامیناجتمهاعی.)88:8632،تصهویب
قوانینمتعدددردهههایاخیردرجهتگستر حمایتهایبیمهای،موجهبپیهدایشدیهون
جدیددولتبهاینصندوقشدهاسهت(نصهیریاقهدموفهاتدیزاده.)65:8631،دردودههه
اخیر،دولتدرراستایپرداختدیونخودبههبرخهیازصهندوقههایبازنشسهتگی،درقالهب
خصوصیسازیمبادرتبهواگذاریتمامیابنشزیادیازسهامبرخیازشرکتهایدولتی
بهآنهانمودهاست8.بهتعبیربرخیازمتنصصان،اینمووو موجبشدصندوقهابههناچهار
بهبنگاهداریوادارهمستقیمشرکتهارویآورند(عبدهتبریزی.)68-61:8635،
اگرچهدیندولتبهصندوقها،وجهنقدبودهاستامادولتبرخالفقواعدحقوق
مدنی(دربیشترموارد،بدونروایتصندوقها)،سهامشرکتهایدولتهیرابههآنههاتملهک
نمودهاست درحالیکهمیتوانستپسازفرو سهامشرکتهایدولتیبهاشناصدیگر،
وجهحاصلازآنهارابهعنوانبدهیخودبهصندوقهابپردازد.اجتنابازاینامربهدانجههت
.8ر.ک:تبصره8ماده6قانوناجرایسیاستهایکلیاصل11قانوناساسی.
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بهودهاسههتکههبرخههیازشهرکتهههایدولتهیزیههاندهبهودهوبنههشخصوصهی،تمههایلیبههه
خریداریآنهانداشتهاست درنتیجه،صندوقهاناچاربهتملکسهامآنههابههجهایماالبهات
خودشدهاند.عالوهبراینباواگذاریسهامبهصندوقها،دولتمهیتوانسهتهمننهانتسهلا
الزمرابرآنشرکتهاداشتهباشد.بررسیهانشانمیدهددولتپسازواگذاریبسهیاریاز
شرکتهایدولتیبهصندوقههایبازنشسهتگی،مهدیریتوکنتهرلآنشهرکتههارابههطهور
مستقیمیاریرمستقیمدردستداشتهاسهت بههعنهوانمثهالدولهتهمننهاندرعهزلونصهب
مدیرانشرکت هایواگذارشهدهبههسهازمانتهامیناجتمهاعی،دخالهتدارد(نعیمهیوپرتهو،
.)813:8631درمههوردبرخههیدیگههرازصههندوقهههایبازنشسههتگینیههزاگرچهههدرراسههتای
خصوصهیسههازیدربسههیاریازمههوارد،سهههمعمههدهیههااکثریههتسهههامشههرکتهههابهههبنههش
خصوصیتملیکشدهاستامادرعمل،تعدادزیادیسههامدارخهردشهرکتواگهذارشهده،
تدتتسلایکصندوقبازنشستگیبهعنوانسههامدارشهرکتبهودهانهد بههطهوریکههایهن
صندوقهابابهدستآوردن«سهاممدیریتی»قادربهسلاهبرشرکتهاشدهاند(نصهیریاقهدم
وفاتدیزاده.)21:8631،
واگذاریسهامشرکتهایزیاندهیادارایبازدهیاندکبههصهندوقههایبازنشسهتگی،
تبعاتمالیمتعددیداشتهاستکهمهمترینآنهاعبارتبودنداز-8:هزینهبربودناصالحات
سههاختاریومههالیشههرکتههها -2تههامیننقههدینگیبههرایپرداخههتحقههوقکارکنههانوطلههب
طلبکارانشرکتهاو-6تامینمالیپروژههایدراختیاراینشرکتهاکهالبتههمهاینموارد
موجبتدمیلبارمالیسنگینیبههصهندوقههایبازنشسهتگیشهدهانهد(معاونهتاقتصهادیو
برنامهریزیسازمانتامیناجتماعی.)13:8632،درموردسایرشرکتهها(بهافهرضاینکههدر
زمانواگذاریزیاندهنبودهاند)،مهمترینآسیب،آنبودکهبیشترآنهادرموووعاتیفعالیت
داشتهاندکهصندوقهایتملککننده،هیچتنصصیدرآننداشتهاند بهعنوانمثال،ازجملهه
شرکتهاییکهدرازایبدهیدولتبهسهازمانتهامیناجتمهاعی،تملهکشهد،شهرکتههای
هواپیماییبودهاست حالآنکه،بهرعههدهگهرفتنمهدیریتشهرکتههایتنصصهی،توسها
نهادهایریرمتنصص،صرفنظرازاینکهموجبتضعیهشرکتمیشود،موجبصرفتهوان
زیادیازسوینهادادارهکنندهآنخواهدشد.
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 .2-2محدودیتبازارسرمایه

سرمایهگذاریمالوب،مستلزمکاراییبازارسهرمایهمهیباشهد یعنهیدربهازار،امکهانبهه
کارگرفتهشدنسرمایههایموجوددرزمینههایمنتلهبهبهترینشکلممکنوجودداشتهو
تنو سرمایهگذاریهاامکانپذیرباشد زیراهرچهبسترهایسرمایهگهذاری،مدهدودترباشهد
گزینههایسرمایهگذارینیزکاهشمهییابهد درنتیجهه،سهرمایهگهذارناچهارخواههدبهودبهه
سرمایهگذاریدرزمینههایمددوداکتفانماید.
بهزعمبیشترصاحبنظراناقتصادی،بازارسرمایهدرایران،کهمعمهقبهودهوازتنهو کهافی

برایسرمایهگذاریبرخوردارنیست(احمدزادهوهمکهاران.)86-82:8636،ازآنجهاییکهه
طورکوتاهمدتویابلندمدتدرهرنظاماقتصادیبهروز

ناکاراییبازارسرمایه،ممکناستبه
پیداکند،بیشتردولتهابرایکاهشآسیبناشیازچنینووعیتیبهسهرمایهگهذاران،اجهازه
سههرمایهگههذاریخههارجیمههیدهنههدتههابههامتنههو سههازیسههبدسههرمایهگههذاری،ریسههکهههای
سرمایهگذاریراکاهشدهند.بههمینجهت،امروزهدربسیاریازکشورهایدرحالتوسعه

کهازبازارسرمایهمناسهبورنهیبرخهوردارنیسهتند،صهندوقههایبازنشسهتگی،مبهادرتبهه
سرمایهگذاریخارجیدرسهامشرکتهایبینالمللیحاوردربازارهایبورسمعتبهرجههان
نظیرایاالتمتددهآمریکاوانگلستانمینمایند.البتهبسیاریازکشورهایتوسهعهیافتههنیهزاز
سرمایهگذاریخارجیبهعنوانفرصتیبرایمتنو سازیسبدسرمایهگذاریاستفادهمیکننهد 
زیراهمننانکهبرخیازصاحبنظرانتامیناجتماعیبیانداشتهاند،تنو بنشیدنبههسهرمایه-
گذاریتامیناجتماعیباداراییهایمهالیبهین المللهیحتهیاگهرتغییهریدربهازدهبههوجهود
نیاورد،مناطراتراتقریبابهنصه،کاهشمیدههد(ههالزمن.)818:8611،درهمهینراسهتا،
بیشترصندوقهایبازنشستگیاروپامبادرتبهسرمایهگذاریخارجیدرآمریکاوکشورهای
اروپاییدیگرنمودهاند بهعنوانمثال،صندوقبازنشستگیدولتینروژازجملهصهندوقههایی
اسههتکهههازسههال،8331اجههازهداردمیههزانقابههلتههوجهیازپرتفههویخههودرادربازارهههای
بینالمللیبورسسرمایهگذارینماید.همننهینصهندوقههایبازنشسهتگیبرخهیکشهورهای

عضههوسههازمانهمکههاریوتوسههعهاقتصههادیدرسههالهههایاخیههربههیشازپنجههاهدرصههد
هایخودرابهسرمایهگذاریخارجی،اختصاصدادهاند(.)OECD, 2015: 26

سرمایهگذاری

حالآنکههسهرمایهگهذاریخهارجیدررویههصهندوقههایبازنشسهتگیایهرانبهاوجهود
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مددودیتبازارسرمایهدرایران،مشاهدهنمهیشهود.ایهنمووهو علهتههایمتعهددیدارد 
ننستیندلیلکهمعموالدربیشترکشورهایمنالهباسرمایهگهذاریخهارجیقابهلمشهاهده

میباشد،آناستکهسرمایه گذاریدرخهارجازمرزههاییهککشهور،خاهراتمربهو بهه
تبدیلارزوپرهزینهبودنآنرابهدنبالدارد.عهالوهبهرایهن،کشهورهابهویژهکشهورهایدر
حالتوسعه،معموال باخروجسرمایهازکشورچندانموافقنیستند زیرااینامرموجهبکهم-
عمقترشدنبازارسرمایهداخلیآنهامیشود(.)World Bank, 2000: 3علهتدیگهرآناسهت
کهسرمایهگهذاریخهارجیصهندوق ههایبازنشسهتگیایهرانبهامشهکالتیچهونمدهدودیت
بازگشاییحسهاببهانکیدربانهکههایبهینالمللهیونقهلوانتقهالسهرمایه،عهدمهمکهاری
موسساتبینالمللیحسابرسیباسرمایهگذارانایرانی،مسهدودنمهودندارایهیههایایهراندر
برخیکشورهابهدالیلسیاسهیمواجههاسهت(موسسههسیاسهتپژوههیصهندوقبازنشسهتگی
کشوری.)53-55:8635،اینووعیتباتوجهبهآنکهموجبمددودیتزمینهههایسهرمایه-
گذاریصندوقهایبازنشستگیشدهاستدرکنارمناطراتناشیازشرایااقتصادیایهران،
خاراتمتعددیرامتوجهایننهادههایمهالینمهودهاسهت زیهراامکهانمتنهو سهاختنسهبد
سرمایهگذاریراکاهشدادهاستکهدرنتیجهآن،صندوقههایبازنشسهتگیفعهالدرایهران
(دراثرشرایامذکور)،ازگزینههایمددود،بهناچارتملکسهامشرکتهایسهامیایرانی
(شرکتداری)راانتنابنمودهاند(عبدهتبریزی.)68-61:8635،


 .2-3سودآوریبنگاهداری

اگرچهبرخیصندوقهایبازنشستگیازتملیکشدنسهامشرکتهایدولتیبهآنههادر
ازایماالباتدرسالهایننستایناقدام،شکوهنمودهاند امهادرسهالههایبعهد،خهودبهه
تملکگستردهسهامشرکتهاگرایشفراوانییافتند.یکیازعلتهایایهنمووهو ،تصهور
سودآوربودنسرمایهگذاریدرسهامشرکتهابهودهاسهت.نگهاهبههووهعیتصهندوقههای
بازنشستگیدربرخیازمقاطدزمانی،مویدسودآوربودنتملکسهاماسهت بههعنهوانمثهال،
درموردصندوقتامیناجتماعی،دربیشترسال ههایدودهههاخیهر،بهازدهی(سهودبههعهالوه
ارز افزوده)سرمایهگذاریدرمقایسهبابازدهیکلسرمایهگذاریکشوربیشتربهودهاسهت
(کریمی.)63:8631،برخیازحقوقداناندرتوجیهتوجهبهسودآوریبیانداشتهاند:اگرچهه،
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مدیریتبرنامههایتامیناجتماعی(کههدفآنتدققعدالتاجتماعیاسهت)،جهزءاعمهال
حاکمیتدولتمیباشداماادارهوجوهودرآمدهایبیمهایصندوقههایبازنشسهتگی،عمهل

حاکمیتنیستواینقبیلامورصرفاجنبهاعمالتصدیدارد درنتیجه،صندوقمهیتوانهدو
مووهاستکهوجوهوداراییهایخودرادرجهتکسبحداکثرسهود،موافهقبهاشهرایا
بازاردراموریکهبیشترینبازدهرادارد،مصرفکند(نصیری.)856-813:8612،
حال،سوالایناستباتوجهبهآنکهبیشترصندوقهایبازنشستگیایراندربدهرانمهالی
شدیدیبهسرمیبرندوسرمایهگذاریسودآورمیتوانهدموجهبرههاییآنههاازایهنبدهران
شودچرابنگاهداریصندوقهاباوجودسودآوری،درحقوقایرانبامددودیتههاییمواجهه
است؟
درپاسخبهاینسوال،چندعلتمیتوانبیاننمود:نخستآنکه،امروزهبهموجباسهناد
بینالمللی،سرمایهگذاریصندوقهایبازنشسهتگیدرراسهتایحفهظحقهوقبیمههشهدگاناز
اصولیتبعیتمیکند.یکیازایناصول،توجههمزمانبهدومقولهامنیتوسودآوریاسهت.
اینمووهو دردسهتورالعملسهرمایهگهذاریصهندوقههایتهامیناجتمهاعی(مصهوب2186
اتدادیهبینالمللیتامیناجتماعی)،موردتوجهقرارگرفتهاست.براساساینسندبینالمللهی،
مدیریتعالیصندوق،مسوولیتآنرابرعهدهداردکههاطمینهانحاصهلکنهددارایهیههای
صندوقبراساساصلسودآوریوامنیت،سرمایهگذاریشدهاند(.)ISSA,2017, 2-3

بهزعماقتصاددانان،معموالمیانسودآوریوامنیتسرمایهگذاریراباههمعکهوسوجهود

دارد یعنی،گرایشصندوقبهسمتسرمایهگذاریدرزمینههایبسهیارسهودآور،درمقابهل،
پرریسکبودهوامنیتسرمایهرابهخارمیاندازد بنابراین،سرمایهگذاریدرسهامشرکت-
هااگرچهسودآوراستاماجزءسرمایهگذاریهایپرریسهکمدسهوبمهیشهود بهههمهین
دلیههل،امههروزهدربسههیاریازکشههورهایاروپههایی،بیشههترینمدههدودیتهههایسههرمایهگههذاری
صندوقدرزمینهسهامواوراقبهادارشرکتاست( )World Bank, 2000: 1-2بهعنوانمثهال
درحقوقانگلستان،خریدنسهامتوساصهندوق،منهو بههشهرایایچهوناخهذمشهورتاز
مشاورمالیناور8وارزیهابیحرفههایسههاماسهت یعنهیعهالوهبهرارزیهابیوارز گهذاری
حرفهای،الزماستتاحسابرسصندوقبهطورکتبیتاییدنمایدسرمایهگذاریبههعقیهدهوی

1 . Regulated Financial Adviser.
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مناسبمیباشد8.عالوهبراین،دراینکشهورصهندوقههایبازنشسهتگیبههعنهوانبزرگتهرین
مشتریانبازارسرمایهدرسال(2181که61درصدسرمایهموجوددربازارسرمایهرادراختیار
داشتهاند)،کمتراز51درصدازداراییخهودرابههسههامعهادیشهرکت،اختصهاصدادهانهد
(.)Meade, & Others, 2015: 9-11کشورهایعضوسازمانهمکاریوتوسعهاقتصهادینیهزاز
سال2111میالدیتاکنون،سهامعادیشرکتراازسبدسرمایهگذاریخهودکهمکهردهانهد 
بهعنوانمثالدرحالیکهدرسال،2111میانگینسهامعادیشرکتدرسهبدسهرمایهگهذاری
آنها53درصدبودهاستاینمیزاندرسال2188به13درصدکاهشیافت.درمقابهل،سههم
اوراقبهادار(بهجزسهامشرکت)،وامدهیوسپردهگذارینزدبانک،اموالریرمنقولوریره
درسبدسرمایهگذاریآنهاافزایشیافت(.)Çelik, & Isakssonp, 2014: 99

باتوجهبهآننهبیانشدمیتوانگفتسرمایهگذاربایهدبتوانهدمیهانامنیهتوسهودآوری
هموارهیکتعادلوتوازنمناقیبرقرارنماید زیراتضمینبقایداراییههایسهرمایهگهذارو
حفظارز آندرگرورعایتاینمووو است.بههمهیندلیهل،صهندوقههایبازنشسهتگی
هموارهبایدبهریسکهایریرقابلپیشبینیناشیازسرمایهگذاریهاتوجههداشهتهومبهادرت
بهههشههناختنطیفههیازپیامههدهایمنفههیبههالقوهدریههکآینههدهنههامعلومنماینههدوارزیههابیهههای
آیندهنگرانهازشرایابازاروانوا داراییهایخودداشتهباشهند(.)Dibartolomeo, 2012: 2-3

بهمنظورپرهیزازریسکههاینابجها،صهندوقههایبازنشسهتگی(بهویژهدرکشهورهایدارای
نر هایبهرهپایینوبازارهایمتالطم)،بایدسبدسرمایهگذاریخودرامتنو کنند(

Inderst,

.)2014: 40رویهتنو بنشی2بهسبدسرمایهگذاریدرمیانصندوقهایبازنشسهتگیفعهالدر
انگلستانقابلمشاهدهاست.درنظامتهامیناجتمهاعیایهنکشهور،راهبهردانتنهابتنصهیص
سرمایه(یازمینهایکهداراییصندوقبازنشستگیبایهددرآنسهرمایهگهذاریشهود)،طهوری
طراحیمیشودتاتضمیننمایدسرمایهگذاریههایصهندوقبههانهدازهکهافیمتنهو ودارای
قابلیتنقدشوندگیباشند(.)Investment Committee Report, 2015: 10
دوم آنکه،صندوقهایبازنشستگیدردورانرشدخود(یعنیاززمهانتشهکیلتهازمهان
پرداختننستینمستمریهایبازنشستگی)بیشتر،دریافتکنندهبودهومستمریبگیهرچنهدانی
1. Noted for Guidance on Pension Scheme Investment in Unquoted Shares in UK,
2008: 2-6.
2. Diversification.
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ندارند درنتیجه،نیازچندانیبهنقدینگیننواهندداشت.معموالدراینسالهاصندوقههادر
زمینههاییسرمایهگذاریمیکنندکهسررسیدبلندمدتوسودبیشتریدارد اماهنگهامیکهه
صندوقهابهمرحلهبلوغمیرسندبهدلیلتعهدفوریبهپرداخهتمسهتمریبازنشسهتگی،نیهاز
آنهابهنقدینگیبیشترمهیشهود درنتیجههبایهدسهرمایهگهذاریخهودرابیشهتردرزمینههههایی
متمرکزنمایندکهامکاننقدشوندگیسریعتربرایآنهاوجودداشهتهباشهد.بهههمهینجههت،
صندوقهاباتوجهبهاینکهدر(یانزدیکبهه)کهدامیکازایهندومرحلههباشهند،بهینگزینهه
سرمایهگذاریدارایقابلیتنقدشوندگیدیرتروسهودبیشهتروگزینههسهرمایهگهذاریدارای
قابلیتنقدشوندگیزودتروسودکمتر،یکیراانتنابمیکنند(.)Franzen, 2010: 15
باتوجهبهاینکهصندوقهایبازنشستگیایراندردورانبلهوغبسهرمهیبرنهدرعایهتایهن
قاعدهدرموردآنهاالزامیاست امادرعملبنگاهداری(شهرکتداری)کنهونیصهندوقههای
بالغ،اینقاعدهرانقضمینماید زیراشهرکتداری،یهکسهرمایهگهذاریبلندمهدتبهودهو
داللتبرعدمقابلیتنقدشوندگیفوریوآساندارد یعنیبهعنوانمثال،زمانیکههصهندوق
یکشرکتمعدنیراتملکمهی کنهدناچهاراسهتحجهمعظیمهیازسهرمایهخهودرادرآن
متمرکزنمایدبدونآنکهبتوانددرهرزمانکهارادهنمود(بهافهرو سههام)بههآسهانیازآن
تههای
خارجشود.عهدمقابلیهتنقدشهوندگیفهوری،صهرفنظرازاینکههصهندوقراازفرصه 
سرمایهگذاریمناسبتر(کههرلدظهدرآیندهممکناستشرایاآنفهراهمشهود)،مدهروم
مینماید،ممکناستمنجربهعدمایفایکاملتعهداتصندوقدرمقابلبیمههشهدگانشهده،
درنتیجهههموجههبعههدمتدقههقاصههولکفایههتوجامعیههتشههود.حههالآنکهههفلسههفهوجههودی
صندوقهایبازنشستگی،تامینشرایازنهدگانیحهداقلوحمایهتازبازنشسهتگاندرمقابهل

انوا خاراتاجتمهاعیواقتصهادیبهودهوایهنامهردرگهروکفایهتمزایهایبازنشسهتگیو
عدالتدربرقراریمستمریهامیباشد(کرباسیان.)58:8611،
بههمیندلیلاستکهامروزهدربیشترنظهامههایتهامیناجتمهاعی،درسهرمایهگهذاریهها
تضمینحقوقبیمهشهدگاندراولویهتقهرارمهیگیهرد بههعنهوانمثهالدرحقهوقانگلسهتان،
کمیتههایسرمایهگذاریصندوقهایبازنشستگیتضمینمیکنندداراییهایصندوقوحهق

بیمههایآینده،بهشیوهایسرمایهگهذاری شهوندکههمزایهایشایسهتهبههاعضهایصهندوقیها
ذینفعان،آنگونهکهآنهاتوقهدداشهتهانهد،پرداخهتشهود(Report; Investment Committee
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.)2015: 4
سومآنکه،درخصوصبدرانمالیصندوقهایبازنشستگیایرانواسهتفادهازشهرکت-
داریبهعنوانسرمایهگذاریسودآور،برایرهاییازآنمیتوانگفهت،نسهبتبههسهوددهی
جهبهکمثبهاتینظهام

مستمرسرمایهگذاریدرسهامشرکتهاتردیدواردشدهاست زیراباتو
اقتصادیایران،سودآوریسهامشرکتهادربرخیازدورههایزمانی،حتهیازسهودسهپرده
بانکینیزکمتربودهاست(ریاوهی.) 66-61:8631،عهالوهبهرایهنبایهدافهزودبدهرانمهالی
ممکناستدرهرزمانی،ارز داراییهایصندوقههایبازنشسهتگیرابشهدتتدهتتهاثیر
قراردهد.زمانیکهصندوقهایبازنشستگیتدتفشارقرارگرفتهیادچهاربدهرانشهدهانهد،
کشورهاممکناستواکنشهایمتفاوتینسبتبهآنهانشاندهند بهرایمقابلههبهابدهران،از
تغییررویهناگهانیدرپاسخبهشرایافوریبایداجتنابشود زیرانظامهایبازنشستگیبهرای
عملکردنبراییکدورهزمانیبلندمدتطراحیمیشوند.پاسخههایطراحهیشهدهکوتهاه
مدت(بهطورجزیی)برایوقایدکوتاهمدت،ممکناستبهطوربالقوهآثارمنفیبلندمدتبر
ورفیتنظامبازنشستگیازنظرکسبدرآمدبازنشستگیبهدنبالداشتهباشد.درمواجهباآثار
بدرانبایدبهدنبالتدابیرموقتوروریبودنهتغییراتساختاریدررویهسهرمایهگهذاریهها
(.)Dorfman & Others, 2008: 1-3ازآنجاییکهتوجهیکبعدیبهسهودآوریبهرایرههایی
ازبدرانمالی،پاسخفوریبههمشهکالتمهالیودرنتیجهه،نادیهدهگهرفتنماهیهتبلندمهدت
تعهداتصندوقهاست،میتوانبنگاهداریراکهبهدنبالدستیابیبهسودحداکثریاسهت،از
اینحیمنیزبهعنوانیکآسیبشناسایینمود.
باتوجهبهآسیبهایبیانشدهبرایشرکتداری،امهروزهبسهیاریازنهادههایمهالیوارد
دارینمیشوندوفقابهصورتمنفعهل،سهبدسههامخهودرامهدیریتمهیکننهدوبهه

شرکت
مدضمشاهدهوعهدرعملکردشرکتهاسرمایهخودرابهبازارهایدیگرمنتقلمهیکننهد.
بهمنظوراجتنابازاینآسیبها،دربسهیاریازکشهورهایجههان،صهندوقههایبازنشسهتگی
نمیتوانندبیشازمقدارمشنصیازسهامههرشهرکتراخریهداریکننهدوازایهنطریهقدر
عملمالکیتآنشرکترابهدستگیرند بههعنهوانمثهالدرکشهورنهروژاگرچههصهندوق
بازنشستگیدولتینروژدرسالهایاخیربیشاز31درصهدسهبدسهرمایهگهذاریخهودرابهه
سهامشرکتهااختصاصدادهودرحالحاوردرسهامبیشاز1111شرکتدربهیشاز31
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کشورجهانسرمایهگذاریکردهاست،امااینصندوقدرهرشرکتبورسیفقهابههانهدازه
81درصدمیتواندسهامدارباشد(.)Dahlquist & Arne Ø., 2018: 14-19
درکشورسوهدنیزدرسهالههایاخیهرکمتهراز21درصهدسهرمایهگهذاریصهندوقههای
بازنشستگیملیایهنکشهوربههسههامشهرکت ههااختصهاصیافتههاسهتوبههموجهبقهانون
صندوقهایبیمهبازنشستگیملی(مصوبسهال،)2111صهندوقههانمهیتواننهدآنمیهزاناز

سهامیکشرکتراتملکنمایندکهدریکشرکتتجاریخاص،بیشاز81درصهدحهق
رایداشتهباشند( )OECD, 2015: 15درنتیجه،دراینکشهورهامیهزانتملهکسههامتوسها
کهبنگاهداریصندوقهامدققشود.

صندوقهادریکشرکتبهاندازهاینیست
نتیجهگیری

سرمایهگذاریصندوقهایبازنشستگیبهمنظورحفظتعادلمیانمنابدومصارفآنها،در
بیشترکشورهایجهانبهشیوههایمنتلهصورتمیگیردکههمهمتهرینآنههاتملهکسههام
شرکتهایتجهاریاسهت.افهرا درایهننهو سهرمایهگهذاری،ممکهناسهتصهندوقههای
بازنشستگیرابهسمتبنگاهداریسوقدهندکهازنظربسیاریازمدققان،بهرایصهندوقهها
امرینامالوببهشمارمیآید چراکهصندوقهایبازنشستگیراهمنونبنگاههایاقتصادی
هایاقتصادینمودهوکمتوجهیآنهها

صرفباهدفکسبسودبیشتر،بشدتدرگیرفعالیت
بهحقوقمستمریبگیرانرابهدنبالدارد.امروزه،بیشترصندوقهایبازنشستگیفعالدرایران
باتملکگستردهسهامشرکتههابنگهاهداریمهیکننهد.اگرچههبنگهاهداریدربرخهیمقهاطد
زمانی،فعالیتیسودمندبودهومیتواندبهبرخیازمشهکالتمهالیصهندوقههایبازنشسهتگی
پایاندهداماباتوجهبهبیثباتینظاماقتصادیایراننهتنهانمهیتهوانآنراهمهوارهبههعنهوان
فعالیتیسودمنددانستبلکهاینفعالیتدربرخیمواردآسیبهاییبههمراهداردکههدرایهن
مقالهموردبررسیقرارگرفتهاند.باتوجهبههآسهیبههاومشهکالتبیهانشهده،بهرایخهروج
صندوقهایبازنشستگیازبنگاهداری،چندراهکارمیتوانپیشنهادنمود:ننستآنکهه،بایهد
ازطریقتمهیداتقانونی،همانندآننهدرکشورهایتوسعهیافتهماننهدنهروژشهاهدآنهسهتیم
درخصوصمیزانتملکسهامشرکتهاسقهتعیینشودتاصندوقهایبازنشستگینتواننهد
ازطریقتملکگستردهسهامشرکتهابهبنگاهداریبپردازند.دومآنکه،الزماسهتمالکیهت
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شرکتازمدیریتآنجداشود یعنیاگهرصهندوق،مالکیهتبنهشقابهلتهوجهیازسههام
شرکترابرعهدهداردمدیریتآنشرکتبهبنشخصوصهیواگهذارشهود.اگرچههمقهنن
ایرانیشیوهبهکارگیریاندوختههایصندوقهارامشنصنکردهوآنرابرعهدهصندوقهها

نهادهاستامابهنظرمیرسدصندوقهاباعقدمضهاربهمهیتواننهدتصهدیگهریههایخهودرا
کاهشدهند بهطوریکهدرآن،مضارب(صندوق)فقاوویفهتامینسرمایهوطهرفدیگهر
عقد،یعنیعاملوویفهانجامفعالیتاقتصادیرابرعهدهگیرد.سهومینراهکهارقابهلپیشهنهاد
برایخروجازبنگاهداریوتبدیلشدنبهسهامدارصرف،آناستکهشرکتهابتهدریجدر
یکبرنامهزمانیواگذارشوندوصندوقهانیزصرفابرایتامیندرآمهدهایمسهتمربههعنهوان
سهامداردراینشرکتهاباقیمیمانند بهعنوانمثالاگریکصندوقیکصدشهرکتداشهته
باشدکهبیشاز51درصدازسهامآنهارادراختیارداردصندوقمهیتوانهدسههامخهودرادر
اینشرکتهابهزیر21درصدبرساندوبامنابدحاصلهازاینواگذاریدرچندشرکتدیگهر
سهامدارعادیشود.برایناساس،صندوق،تعدادشهرکتههاییکههدرآنسههامداربهودهرا
اوافهمیکنداماتعدادسهامدرهرشرکترابهمیزانیکاهشمهیدههدکههامکهانمهدیریت
نداشههتهباشههد.درواقههدبههاتوجهههبهههمدههدودیتبههازاراقتصههادیایههرانومدههدودیتهههای
سرمایه گذاریخارجی،صندوقبایدگزینهسهامداریخهودرامتنهو نمایهد.درایهنحالهت،

صندوقمیتوانددرهرکدامازشرکتهاکهدرآنامکاننزولدرمنافدوجهودداشهتهباشهد
سهامآنرابالفاصلهواگذارنمایدودرشرکتهایدیگروسهامبازارهاینووهورمبادرتبه
سرمایهگذارینماید.
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