دانستنیها
راهبری شرکتی

آشنایی با چند سازمان بینالمللی راهبری شرکتی
راهبری شرکتی حتی در کشورهای توســعهیافتهتر نیز مفهومی نوپا است و چالشهای گوناگونی را پیشرو دارد .از این رو ،سازمانهای پرشماری در
گســترههای ملی ،منطقهای ،و جهانی برای تدوین ،بهبود ،و همگرایی اصول ،اســتانداردها ،و بهروشهای راهبری شرکتی بنیانگذاشته شدهاند .این
سازمانها از راه پژوهش ،برگزاری همایش ،انتشار مقاله ،کتاب ،رهنمود ،استاندارد ،و اصول برای رسیدن به اهداف خود تالش میکنند .آشنایی با این
سازمانها و تولیدات ارزشمندشان که دستآورد پژوهش و تجربهی گروهی پرشمار از افراد دانشگاهی و حرفهای متخصص است ،بیتردید در فرایند
مقرراتگذاری کشورمان میتواند نکات سودمندی را در بر داشته باشد.

ترجمه و تلخیص :محسن قاسمی
 .1ســازمان همکاری و توسعهی اقتصادی
()OECD

این سازمان هر چند در  2011پنجاهامین سالگرد
بنیانگذاری خود را گرامیداشــت ،ولی ریشهی آن
در ویرانههــای اروپای پس از جنگ جهانی دوم قرار

پرتغال ،اسلواکی ،اســلونی ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس،
ترکیه ،انگلستان ،و آمریکا) عضو این سازمان هستند.

دارد .بنیانگذاران این ســازمان باور داشــتند ،برای

آنجل گوریا( ،زادهی 8

خودداری از تکرار اشــتباه پیشــینیان خود ،باید به

می  )1950اقتصاددان

جــای تدابیر قهرآمیز ،بنا را بر هــمکاری گذارند .از

و سیاستمدار مکزیکی.

این رو ،در  1947سازمان همکاری اقتصادی اروپایی

وی از  1ژوئن 2006

( )OEECرا بنیــان نهادند تا برنامهی مارشــال را

تاکنون دبیرکل

برای جبران خرابیهای جنگ جهانی دوم اجرا کند.

 OECDاست.

در پی کامیابیهای آن ســازمان اروپایــی ،کانادا و
شعار :سیاستهای بهتر برای زندگیهای بهتر
تأسیس :اولیه (به عنوان  16 )OEECآوریل ،1948
تجدید سازمان  30سپتامبر 1961
دفتر مرکزی :پاریس ،فرانسه
تعداد اعضا 34 :کشور
بودجهی آخرین سال 342 :میلیون یورو
دبیرکل :آنجل گوریا
تعداد کارکنان 2500 :نفر
انتشارات 250 :عنوان جدید در هر سال
تارنماwww.oecd.org :
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آمریکا نیز در  1960بــه عضویتش درآمدند ،و پس

اگــر بهتارنمای ایــن ســازمان و موضوعات زیر

از تجدیدساختار آن ،در  30سپتامبر  1961سازمان

پوشش آن سر بزنید ،زمینههای گوناگونی همچون،

همکاری و توســعهی اقتصادی ( )OECDبه طور

کشاورزی ،رشــوه و فســاد ،اقتصاد ،محیط زیست،

رسمی با مأموریتی جهانی بنیان نهاده شد.

تأمین مالی ،بهداشــت ،بیمه و بازنشستگی ،اقتصاد

پس از عضویت ژاپن در  ،1964کشــورهای دیگر
نیــز یکی پــس از دیگری به عضویت این ســازمان

اینترنتی ،راهبری عمومی ... ،و راهبری شــرکتی به
چشمتان میخورد.

درآمدند تا جایی که امروز  34کشور جهان (استرالیا،

این سازمان متون ارزشمند پرشماری در زمینهی

اتریــش ،بلژیک ،کانادا ،شــیلی ،چــک ،دانمارک،

راهبری شــرکتی تولید کرده اســت .ولی بیتردید

اســتونی ،فنالند ،فرانســه ،آلمان ،یونــان ،رومانی،

اثرگذارترین آنها اصول راهبری شــرکتی ســازمان

ایسلند ،ایرلند ،اسرائیل ،ایتالیا ،ژاپن ،کرهی جنوبی،

همکاری و توسعهی اقتصادی ( ،1999بازنگریشده

لوکزامبورگ ،مکزیک ،هلند ،زالندنو ،نروژ ،لهستان،

در  )2004است .بســیاری از صاحبنظران راهبری
حسابدار /دی و بهمن 1390

شرکتی این اصول را معتبرترین منبع تدوین قوانین

دیسی این سازمان بهطور رسمی بنیان نهـاده شــد.

داشــتهاند و در پیشــرفتهای قابلتوجه یک یا چند

و مقررات راهبری شــرکتی در جهــان میدانند .در

این سازمان هر ســال ،همایشی ساالنه را در یکی

قلمــروی حقوقی ســهیم بودهاند جوایــزی را اهدا

واقع ،بیشتر کشورها و قلمروهای حقوقی در تدوین

از کشورهای جهان برگزار میکند .در این همایشها

میکند .نامزدهای دریافت این جوایز توســط اعضا

قوانین و مقررات راهبری شرکتی خود اصول راهبری

صاحبنظران دانشگاهی و حرفهای از کشورهای مختلف

معرفــی و افراد برگزیده از ســوی کارگروه جوایز به

شــرکتی سازمان همکاری و توســعهی اقتصادی را

جهــان گرد هم میآیند و تجارب خود را با دیگران به

هیات مدیره اعالم میشــوند .آیین اهدای این جوایز

مبنای کار خود قرار میدهند.

اشــتراک میگذارند .همایش  2008این سازمان در

در همایــش برگزار میشــود .نام این افــراد نیز در

 .2شبکهی راهبری شــرکتی بینالمللی
()ICGN

سئول کرهی جنوبی برگزار شــد .آن هنگام با توجه تارنمای این سازمان درج میشــود .برندگان جوایز
به این که کارگروه راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار
تهران (به ریاست امیر پوریانسب ،دبیری اینجانب ،و
کریستیانا وود ،رئیس
هیأت مدیرهی
ICGN
دارای بیش از  30سال
تجربه در مؤسسات
سرمایهگذاری بازار سرمایه

سال  2011عبارت بودند از:
 .1کولت نویل ،عضو مجمع راهبری شرکتی اروپایی
و عضو هیأت مدیرهی سهامداران اروپایی ،از فرانسه؛
 .2پروفسور لوسین بیبکوک ،از دانشکدهی حقوق
دانشگاه هاروارد ،از آمریکا؛ و
 .3دکتر اســتفن دیویس ،عضــو هیأت مدیرهی
مرکز راهبری شرکتی و عملکرد دانشکدهی مدیریت
دانشگاه ییل ،از آمریکا.

 .3مجمع راهبری شرکتی جهانی ()GCGF

تأسیس 29 :مارس  1995در واشینگتن دیسی

عضویت یحیی حساس یگانه ،بیتا مشایخی ،و مهسا

دفتر مرکزی :لندن ،انگلستان

رهبــری) تدوین پیشنویس دســتورالعمل راهبری

تعداد اعضا 500 :سازمان از  50کشور

شرکتی برای ناشــران پذیرفتهشده در بورس اوراق

رئیس هیأت مدیره :کریستیانا وود

بهادار تهران را در دســتور کار خود داشت ،نگارنده

تارنماwww.icgn.org :

به همراه دو نفر از کارشناسان بورس در این همایش

شبکهی راهبری شــرکتی بینالمللی یک سازمان

شرکت کردیم و در یکی از کارگاههای آن تالشهای

عضویتی جهانی اســت .آرمان این ســازمان ارتقای

کشــورمان برای تدوین مقررات راهبری شرکتی را

استانداردهای راهبری شــرکتی در گسترهی جهانی

تشریح کردیم.
تأسیس1999 :

اســت .درتارنمای این ســازمان اعالم شــده است

این سازمان گزارشها ،مقاالت ،و متون ارزشمندی

ســرمایهگذاران نهــادی عضــو آن ،مدیریت منابعی

را تولید و منتشــر کرده اســت که از جملهی منابع

دفتر مرکزی :واشینگتن دیسی ،آمریکا

نزدیک به  18تریلیون دالر را بر عهده دارند .این مبلغ،

مرجع آن میتوان به اصول راهبری شــرکتی جهانی

رئیس :فیلیپ آرمسترانگ

در واقع ،بیانگر قدرت نفوذ این سازمان در جهان است.

(بازنگریشده  ،)2009رهنمود بهروشها ،رهنمودها

تارنماwww.gcgf.org :

منشــاء این سازمان به طرحهای ضربتی همگرایی

و روشهای پرداخت پاداش بــه اعضای غیراجرایی

این ســازمان در  1999پس از بحرانهای مالی

راهبری شرکتی در آمریکای شمالی و اروپا در دههی

هیات مدیره ،بیانیه و رهنمود روشهای ضدفســاد

آســیا و روســیه در اواخر دههی  ،1990با همکاری

 1980برمیگردد .ایدهی بنیانگذاری این ســازمان

مالی ( ،)2009بیانیه و رهنمود گزارشگری غیرمالی

سازمان همکاری و توســعهی اقتصادی ()OECD

نخســتین بار در مجمع شورای سرمایهگذاران نهادی

( ،)2008بیانیهی اصول مســئولیتهای سهامداران

و بانک جهانی تأســیس شــد .هدف این ســازمان

( )CIIدر  1994مطرح شــد .سرانجام ،در  29مارس

نهادی ( )2007نام برد.

ترویــج طرحهای ضربتی برای تدوین اســتانداردها

 1995در نخســتین مجمع این ســازمان به ریاست

این ســازمان ،از  ،2001هر سال به اشخاصی که

و روشهای عملی راهبری شــرکتی در کشــورهای

پروفســور ویلیام کریســت کالپرز در واشــــینگتن

موفقیتهایی استثنایی در زمینهی راهبری شرکتی

توســعهیافته و بازارهــای نوپدید جهــان بر مبنای

حسابدار/دی و بهمن1390
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اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعهی

این ســازمان یک انجمن غیرانتفاعی بینالمللی

اقتصادی اســت .اقدامات این ســازمان در ســه گام

اســت و محفلی را بــرای گفتوگو و برخــورد آراء

فیلیپ آرمسترانگ ،رئیس
مجمع راهبری شرکتی
جهانی .وی چهرهای
شناخته شده در مجامع
راهبری شرکتی بینالمللی
است.

طراحی شده است:
 .1گام نخســت ( :)1999-2002تمرکز بر پشتیبانی
گفتوگو بین بخشهــای عمومی و خصوصی در
سراســر جهان و هــمکاری تنگاتنگ با ســازمان
همکاری و توسعهی اقتصادی که به تولید مقاالت
گوناگونی دربارهی موضوعات اصلی اصالح راهبری
شرکتی منجر شد.
 .2گام دوم ( :)2003-2010تمرکــز بــر موضوعات
پیادهسازی و فنی.
 .3گام سوم ( :)2011-2015تقویت پایگاه مدیریت
دانش جهانی سازمان

 .4جامعــهی راهبری شــرکتی اروپایی

بین دانشــگاهیان ،قانونگــذاران ،و افراد حرفهای با
کرده است ،تا در نتیجهی این اقدامات ،بهروشهای
راهبری شــرکتی ترویج شوند .این سازمان در تالش
برای دســتیابی به هدف بهبود راهبری شرکتی به
عنوان نقطهی کانونی کار دانشــگاهیان در ارتباط با
راهبری شرکتی در اروپا و جاهای دیگر عمل میکند
و مشوق تعامل بین علوم گوناگونی همچون اقتصاد،
حقوق ،مالی ،و مدیریت است.
ایــن ســازمان مقاالت ســودمندی را بــا عنوان

مجموعه مقاالت ،هر ســال به مقالــهی برگزیدهی

اتحادیهی اروپا ،و هماهنگســازی و همگرایی قوانین

هر یــک از این دو زمینــه (قانون و مالــی) که در

ملّی ،برگزاری گردهمآییهای ســطح باال و منظم در

این مجموعه منتشر شــدهاند و سهم برجستهای در

قالب مجمع راهبری شــرکتی اروپایی به عنوان یک

توسعهی دانش راهبری شــرکتی در اروپا داشتهاند

اولویت درنظر گرفته شد.

مبلــغ  5000یورو جایزهی نقدی (بــه هر مقاله) از

کمیسیون اروپایی مقرر کرد این مجمع دو یا سه با در

سوی دو پشتیبان مالی (استندرد الیف اینوستمنت

هر سال به ریاست این کمیسیون گردهمآییهایی را با

برای مقالــهی برگزیدهی مالی ،و آلن اند اوری برای

حضور نمایندگان کشورهای عضو ،قانونگذاران اروپایی

مقالهی برگزیدهی قانون) پرداخت مـیشـود.

(از جمله  ،)CESRناشران اوراق بهادار ،سرمایهگذاران،
دیگر مشارکتکنندگان بازار ،و دانشگاهیان برگزار کند.

سرشــــناسترین افراد
بازارهای ســرمایهی اروپا
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company/ecgforum

نوینسازی قانون شرکتها و بهبود راهبری شرکتی در

اروپایــی ( )ecgiو از

تارنماwww.ecgi.org :

تارنمــاec.europa.eu/internal-market/ :

و مالی منتشر میکند .به منظور تشویق مؤلفان این

راهبــری شـــــــرکتی

مدیرعامل :مارکو بچت

دفتر مرکزی :بروکسل ،بلژیک

مجموعهی مقاالت کاری در دو زمینهی کلی قانون،

هیأت مدیرهی جامعهی

رئیس هیأت مدیره :ادی وایمیرش

تأسیس 15 :اکتبر 2004

در برنامهی اجرایی  2003کمیسیون اروپایی برای

ادی وایمریــش ،رئیــس

دفتر مرکزی :بروکسل ،بلژیک

()ESGF

تمرکــز بر موضوعات اصلی راهبری شــرکتی فراهم

()ECGI

تأسیس2002 :

 .5مجمــع راهبــری شــرکتی اروپایی

است .وی پیشــینهی ریاســت کارگروه قانونگذاران
اوراق بهــادار اروپــا ( ،)CESRو ریاســت کارگروه
منطقهی اروپایی ســازمان بینالمللی کمیسیونهای
اوراق بهادار ( ،)IOSCOو کارگروه اجرایی و فنی آن
را در کارنامهی خود دارد.

مجمع راهبری شرکتی اروپایی نخستین بار در پایان
 2004تشــکیل شد و نخستین گردهمآیی خود را در
ژانویهی  2005برگزار کرد.
از جملــه منابع ارزشمند منتشرشــده توســط
کمیسیون اروپایی در ارتباط با راهبری شرکتی میتوان
از چارچوب راهبری شــرکتی ،و راهبری شــرکتی در
مؤسســات مالی نام برد .بــرای آگاهی بیشتر در این
ارتباط به نشانی زیر سر بزنید:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/
ecgforum/index_en.htm

منابع:
.1تارنماهای این سازمانها.
.2تارنمای دانشنامهی ویکیپدیا.
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