مقدمه ای از راهبری شرکتی
اصطالح " "Governanceاز ریشه واژه التین " "Gubernareبرگفته شده است که به معناي
هدایت کردن است و قبل از آن براي هدایت کردن کشتی به کار می رفته است .برگردان واژه
" "Corporate Governanceبه فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی ،حاکمیت سهامی،

اداره سازمانی و راهبري شرکتی داشته است که ما از واژه اخیر یعنی" راهبري شرکتی "استفاده
می شود .

تعاریف ارائه شده براي راهبري شرکتی متنوع است .عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف
را می توان پهنه یا گستره شمول راهبري شرکتی دانست.
ازیک منظر می توان این نظام را رابطه "مدیران "با "سهامداران" دانست .در آن سوي این طیف
و درنگرشی وسیع ،راهبري شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد
)1385

).حساس یگانه،

در جستجوی تعاریف راهبری شرکتی

تعاریف راهبری شرکتی
تعاریفی که ذیالً ارائه میشود گزیده اي از نگرشهاي مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان میدهد( .حساس
یگانه) 1385،
راهبري شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می کند .تمرکز اصلی بر ایفاي وظیفه مدیران
ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت ،درستکاري و پاسخگویی است ( .گزارش کادبري ) 1992
راهبري شرکتی ،فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه اي که متضمن منافع
سهامداران باشد ( ".پارکینسون) 1994 ،

"هدف بنیادي در راهبري شرکتی افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت است ،به گونه اي که منافع سایر
ذینفعان نیز رعایت گردد ( ".بورس اوراق بهادار هندوستان) 2000 ،

"راهبري شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی  ،اعضاي هیات مدیره ،سهامداران و سایر ذینفعان
شرکت است .همچنین ساختاري براي تدوین اهداف شرکت و راه هاي دستیابی به اهداف و نیز چگونگی
ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود".

( سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ) 2004 ،

تعاریف راهبری شرکتی
"راهبري شرکتی ،رابطه بین سهامداران و شرکت است و سیستمی است که سهامداران به کمک آن ،مدیران
را به بهترین عملکرد تشویق می کنند ( ".کتابچه راهبري شرکتی بریتانیا) 1996 ،
"راهبري شرکتی در تعریف محدود ،رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با

اجتماع است ( ".فاینانشال تایمز) 1999 ،
بررسی تعاریف متعدد از حاکمیت شرکتی نشان می دهد که مسؤولیت پاسخگویی جوهره وجودي حاکمیت

شرکتی بوده ،هدف نهایی آن دستیابی به چهار ویژگی مسؤولیت پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت (انصاف ) و
رعایت حقوق ذي نفعان است  .در حقیقت ،می توان گفت که مسؤولیت پاسخگویی ،شاه بیت هد فهاي حاکمیت
شرکتی است (.حساس یگانه .) 1385
راهبري شرکتی ،سیستمی است که با آن شرکتها هدایت و کنترل میشوند.

تعاریف دیگر از راهبری شرکتی
تعاریف دیگري از مفهوم حاکمیت شرکتی:
 .1حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههاي مختلف در تعیین جهتگیري و عملکرد
شرکت .گروههاي اصلی عبارتند از :سهامداران ،مدیر عامل و هیأت مدیره ،سایر گروهها شامل

کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان ،اعتباردهندگان و اجتماع.
 .2سیستم حاکمیت شرکتی را میتوان مجموعه قوانین ،مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین

میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره میشوند.
 .3حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادي ،نظارت و
کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت میباشد.

تعاریف محدود و گسترده از راهبری شرکتی
همانطور که مشاهده شد  ،هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی در سطح جامعه حرفهاي وجود
ندارد و مطابق با کشوري که در نظر میگیریم ،تفاوتهاي چشمگیري در این تعریف به چشم می خورد .حتی
در کشورهاي توسعهیافتهاي همانند کشورهاي امریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد ،کار آسانی
نیست.
در دیدگاههاي محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود که این الگوي
قدیمی حاکمیت شرکتی است که در قالب تئوري حسابداري به عنوان نمایندگی مطرح میشود.

در آن سوي طیف ،حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکتها و
مالکان آنها (سهامداران) ،بلکه بین یک شرکت و عده زیادي از ذینفعان از جمله :دولت  ،کارکنان،
مشتریان ،فروشندگان ،دارندگان اوراق قرضه و  ...وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب "تئوري ذینفعان"

دیده میشود.

ویژگی مشترک در تعاریف راهبری شرکتی به نام پاسخگویی
بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی داراي ویژگیهاي مشترک و معینی هستند که یکی از
آنها "پاسخگویی" است .تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهاي سیستم قانونی یک کشور

براي حفظ حقوق سهامداران اقلیت میباشند

(پارکینسون  1994یا الپرا و همکاران .)1998

و در تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتري نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان
تأکید دارند .این تعریف از مقبولیت بیشتري نزد صاحبنظران برخوردار است .تعاریف گستردهتر نشان
میدهند که شرکتها در برابر کل جامعه ،نسلهاي آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند.

ارتباطراهبريشرکتی باسایرتئوريهايحسابداري
در ادبیات حاکمیت شرکتی به مقوله پاسخگویی از دو دیدگاه نگریسته می شود که به نظر می رسد جامع تر
است .پاسخگویی به ارائه گزارش ها مذکور ختم نمیشود که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

( حساس یگانه ،

یحیی  ، 1388،مجموعه مقاالت همایش راهبري شرکتی  ،بورس اوراق بهادار تهران )

دیدگاهاول– پاسخگوییمحدودبراساستئورينمایندگی
دیدگاهدوم-پاسخگوییگستردهبراساستئوريذينفعان

ارتباطراهبريشرکتی باسایرتئوريهايحسابداري
دیدگاهاول– پاسخگوییمحدودبراساستئورينمایندگی
طرفداران این دیدگاه بر تئوري نمایندگی تمرکز داشته و بر این اساس کارگمار پاسخ خواه و کارگزار
پاسخگو است .مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند.جدایی مالکیت از مدیریت ( کنترل ) منجر
به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی شد.

جنسن و مک لینگ (  ) 1976مبانی تئوري نمایندگی را مطرح نمودند ایشان مدیران شرکت ها را به عنوان
کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند  .به عبارت دیگر تصمیم گیري روزمره شرکت
به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند  ،تفویض می شود  .مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است

که کارگزاران لزوما به نفع کارگمار تصمیم گیري نمی کنند .
یکی از فرضیات اصلی تئوري نمایندگی این است که کارگمار و کارگمار هم تضاد منافع دارند .

ارتباطراهبريشرکتی باسایرتئوريهايحسابداري
درتئوريهايمالییکفرضاساسیایناستکههدفاولیههشهرکتههاافهزایشثهروت

سهامداراناست،لکندرعملهموارهاینگونهنیست.ایناحتمالوجودداردکههمهدیران
ترجیحدهندمنافعخود،مثلکسببیشترینپاداشممکنراتعقیبکنند .مدیراناحتماالبهه
افزایشمنفعتشخصیتمایلدارند (خطراخالقی) .
این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاري آنها بر طرحهایی می شودمنافع کوتاه مدت دارند
(بویژه در مواردي که حقوق  ،مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع

بلند مدت سهامداران ندارند .
در شرکت هاي بزرگ که مستقیما توسط مدیران و به طور غیر مستقیم به کمک سرمایه گذاران
نهادي کنترل می شوند  ،مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع

سایر سهامداران نباشد  .در این شرایط مدیران براي دستیابی به عایدي هاي متفرقه تحریک
میشوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران میشود .

ارتباطراهبريشرکتی باسایرتئوريهايحسابداري
دیدگاهدوم –پاسخگوییگستردهبراساس تئوريذينفعان
اساس تئوري ذي نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق
است که آنها باید به جز سهامداران به بخشهاي بسیار بیشتري از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند .
چند روش تعریف بر اساس رشته هاي مختلف براي تئوري ذي نفعان وجود دارد  .وجه تشابه تمام آنها ،

تایید دخالت آنها در یک رابطه مبادله اي( تعامل ) است  .پیریچ  ، 1982فري من  ، 1984هیل و جونز
 1992اعتقاد دارند نه تنها ذي نفعان تحت تاثیر شرکت ها هستند بلکه آنها نیز بر شرکت ها تاثیر میگذارند.
ذي نفعان شامل  ،سهامداران  ،کارکنان  ،فروشندگان  ،مشتریان ؛ بستانکاران  ،شرکت هاي مجاور و عموم

مردم می باشند .
افراطی ترین حامیان تئوري ذي نفعان براین باورند که محیط زیست ،گونه هاي جانوري و نسل هاي آینده
نیز باید در زمره ذي نفعان گنجانده شوند.

چشماندازگستردهتريازشرکتوحاکمیتشرکتی

ذینفعان در راهبری شرکتی
ذینفعان خارجی شامل :
 -1دولت

 -2سهامداران

 -3مشتریان

 -4طلبکاران تجاري

 -5تأمینکنندگان

 -6بدهکاران تجاري

 -7جوامع تحت تأثیر فعالیتهاي شرکت است.
( مانند محیط زیست و گونه هاي جانوري و نسلهاي آینده و ) ...
ذینفعان داخلی شامل:
 -1هیأت مدیره

 – 2مدیران
 -3کارکنان
(پهاکهروان  ،لهقمهان )1391 .

فروپاشی بازار سرمایه در ایاالت متحده و سایر نقاط جهان

2002

تصویب قانون
ساربنز -آکسلی
در کنگره ایاالت
متحده

2002-2001

رسوایی های
ویوندی در
فرانسه ،اهولد
در هلند،
پارماالت در
ایتالیا و آ.ب.ب
در سویس و
سوئد

ژوئن 2002

شرکت ورلدکام:
کاهش مصنوعی
در هزینهها برای
سودآور جلوه
دادن

دسامبر 2001

شرکت انرون :افشای
گزارشات کذب در مورد
سودآوری و عدم
استفاده از روشهای
پذیرفته شده
حسابداری /ضعف
کنترلهای داخلی و
نظارتهای خارج از
شرکت

اهدافراهبريشرکتی

.1

افزایشارزشسهامسهامداران

.2

محافظتازمنافعسهامدارانوسایرذینفعانشاملمشتریان،کارکنانوعمومجامعه

.3

اطمینانازشفافیتویکپارچگیدرتبادلاطالعاتوقابلیتدسترسیبهاطالعهاتکامهل،

صحیحوشفافبرايکلیهذینفعان
.4

اطمینانازپاسخگوییراجعبهعملکرد

.5

هدایتشرکتباباالترینسطحاستانداردبهمنظوررقابتبادیگران
(جاللی، 1387،ص) 5

• کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و
پاسخگویی

• بهبود کارایی درازمدت سازمان ،از طریق
عدم مسوولیت پذیری مدیریت اجرایی
(کیسی ،تامسون و رانت )2005
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حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاران نهادی

از خودکامگی و

سهامداران و سایر ذینفعان
مکانیزمهایکنترلخارجی:
•نظارت قانونی
•رژیمهای حقوقی – ورشکستگی
•بازارکارای سرمایه
•سرمایهگذاران نهادی فعال
•حسابرسی مستقل
•موسسات رتبهبندی

مکانیزمهایکنترلداخلی:
•هیئت مدیره
•مدیریت اجرایی
•کنترلهای داخلی (حسابداری
مالی و )...
•آیین رفتار حرفهای

مدیریت شرکت

نظارت

نظارت

اریک بنگز

19

حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاران نهادی

سازو کارهای راهبری شرکتی
نظام حاکمیت شرکتی برحسب نوع سیستم مدیریت و محیط قانونی که شرکت در آن محیط

فعالیت می کند از ساز و کارهاي مختلفی برخوردار است.

هیئت مدیره کارا
ترکیب هیات مدیره
اندازه هیات مدیره
دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل
حسابرسی مستقل
سرمایه گذاران نهادی

مالکیت دولت

سازو کارهای راهبری شرکتی
نظام حاکمیت شرکتی برحسب نوع سیستم مدیریت و محیط قانونی که شرکت در آن محیط

فعالیت می کند از ساز و کارهاي مختلفی برخوردار است.

هیئت مدیره کارا
ترکیب هیات مدیره
اندازه هیات مدیره
دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل
حسابرسی مستقل
سرمایه گذاران نهادی
مالکیت دولت

هیئت مدیره کارا
ساز و کارهاي راهبري از اجزاي مختلفی تشکیل شده است .هیات مدیره کارا یکی از این اجزاء
می باشد.

هیات مدیره باید درباره تخصیص بهینه منابع شرکت ،عملکرد آن و همچنین افزایش ثروت
سهامداران پاسخگو باشند

سازو کارهای راهبری شرکتی
نظام حاکمیت شرکتی برحسب نوع سیستم مدیریت و محیط قانونی که شرکت در آن محیط

فعالیت می کند از ساز و کارهاي مختلفی برخوردار است.

هیئت مدیره کارا
ترکیب هیات مدیره
اندازه هیات مدیره
دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل
حسابرسی مستقل
سرمایه گذاران نهادی
مالکیت دولت

ترکیب هیئت مدیره(موظف و غیر موظف)
هیات مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می

شود .
ترکیب هیات مدیره به عنوان نسبت اعضاي غیرموظف هیات مدیره به کل تعداد اعضاي هیات مدیره نگریسته
می شود .هرچه ترکیب هیات مدیره از اعضاي مستقل تري تشکیل شده باشد ،مشکالت نمایندگی کمتر می
گردد

)هرمالین و ویسبچ (1992 ،

برخالف مدیران موظف ،مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به همین دلیل در ایفاي نقش

نظارتی خود موثرتر عمل می نماید .از این رو ،از دیدگاه نظري ،هنگامی که هیات مدیره مستقل و از نسبت
باالیی از اعضاي غیر موظف تشکیل شده باشد ،عملکرد شرکت ارتقا می یابد )

مد و دونالدسون )1998 ،

همچنین ،هیئت مدیره هاي مستقل تر ،در یک موقعیت بهتر براي سوق دادن منابع هستند ،زیرا آنها به دلیل

استقاللشان یک بینش وسیعتر از شرکت و عملکرد کلی آن دارند.

سازو کارهای راهبری شرکتی
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حسابرسی مستقل
سرمایه گذاران نهادی
مالکیت دولت

اندازه هیئت مدیره
اندازه هیئت مدیره  :اندازه هیئت مدیره  ،عبارت از تعداد مدیران – اعم از
موظف و غیر موظف – است که عضو هیئت مدیره هستند .

تئوري نمایندگی بیان می کند که بیشتر بودن تعداد اعضاء  ،نقشی حیاتی در
اتخاذ تصمیم هاي راهبردي شرکتها دارد .
همچنین با افزایش تعداد اعضاء  ،احتمال کنترل مدیریت افزایش می یابد و
تجربه هیئت مدیره نیز باال می رود

( ماتوسی و چاکرون ) 2006 ،
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دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

اگر مدیرعامل ،رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره نیز باشد  ،در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه
اختیار بیشتري دارد .همچنین ،ساختار دوگانه به مدیرعامل اجازه میدهد تا اطالعات در دسترس

اعضاي دیگر هیأت مدیره را به طور مؤثري کنترل کند ،بنابراین ممکن است از نظارت مؤثر
جلوگیري به عمل آورد .
نقش رئیس هیأت مدیره ،نظارت بر مدیرعامل است .رئیس هیأت مدیره قدرت کنترل دستور

جلسات و هدایت جلسات هیأت مدیره را دارد .اگر منافع مدیرعامل با منافع سهامداران متفاوت
باشد ،در این صورت نفوذ مدیرعامل مشکل ساز می شود.

( آقایی و همکاران ) 1388

همچنین با حضور مدیرعامل در ترکیب هیئت مدیره ،تهدید کمتري براي از دست دادن کار دارد و
این دوگانگی وظایف سبب می شود ،مدیر انگیزة کمتري براي بهبود عملکرد داشته باشد که بر
عملکرد شرکت اثر منفی می گذارد و زمینة تضییع حقوق ذي نفعان را در پی خواهد داشت .
نوگا.) 2010 ،

(مینیک و

سازو کارهای راهبری شرکتی
نظام حاکمیت شرکتی برحسب نوع سیستم مدیریت و محیط قانونی که شرکت در آن محیط

فعالیت می کند از ساز و کارهاي مختلفی برخوردار است.

هیئت مدیره کارا
ترکیب هیات مدیره
اندازه هیات مدیره
دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل
حسابرسی داخلی
سرمایه گذاران نهادی
مالکیت دولت

حسابرسی داخلی
حسابرسی به عنوان یک فعالیت بی طرفانه و شهادت دهی تعریف شده است که به دنبال افزایش

اثربخشی عملیات سازمان و فرآیندهاي کنترل ،راهبري و مدیریت ریسک است.
حسابرسان داخلی بخش جدانشدنی از راهبري شرکتی هستند و تخصص آنها در کنترل هاي

داخلی نقش عمده اي در اطمینان بخشی از درستی و قابلیت اتکاي صورت هاي مالی ایفا می
کند.
نقش حسابرسان داخلی در ارزیابی و بهبود فعالیت هاي مدیریت به گونه اي گسترش یافته است

که آنها به عنوان متخصصانی عمل می کنند که به طور مستمر بر فرآیند گزارشهگري مالی و
کنترلهاي داخلی نظهارت دارند .

(سلیمانی  ،غالمرضا  .مقدسی  ،مینا )1393 ،

حسابرسی داخلی
فعهالیت هاي حسابرسان داخلی را می توان به صورت زیر خالصه کرد:
 -1ارزیابی عملکرد؛
 -2حصول اطمینان از کفایت و اثربخشی سیستم کنترل داخلی؛
 -3بررسی فرآیند گزارشگري مالی براي حصول اطمینان از کیفیت و درستی ایجاد اطالعات مالی قابل
اتکا ،مربوط ،مفید و شفاف براي تصمیم گیري؛
 -3پیشگیري ،کشف و اصالح مواردي که بر کیفیت و درستی گزارشها به ویژه صورت هاي مالی تاثیرگذار
است ؛
 -5حصول اطمینان از مسئولیت پذیري در راهبري شرکتی .
فرآیند راهبري شرکتی بر حفظ و توسعه کفایت حسابرسی داخلی اثربخش براي حفاظت ازداراییها در برابر

آسیب یا سرقت تاکید می کند .در این راستا ،راهبري شرکتی ساز و کاري براي نظارت بر فعالیت ها ،سیاست
ها و تصمیمات مدیریت براي دستیابی به اهداف تجاري شرکت است.

(سلیمانی  ،غالمرضا  .مقدسی  ،مینا )1393 ،

سازو کارهای راهبری شرکتی
نظام حاکمیت شرکتی برحسب نوع سیستم مدیریت و محیط قانونی که شرکت در آن محیط

فعالیت می کند از ساز و کارهاي مختلفی برخوردار است.

هیئت مدیره کارا
ترکیب هیات مدیره
اندازه هیات مدیره
دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل
حسابرسی مستقل
سرمایه گذاران نهادی
مالکیت دولت

سرمایه گذاران نهادی
مطابق ادبیات موجود مالکیت نهادي به صورت مجموع در صد سهام شرکت که متعلق به بانک ها،
بیمه ها ،نهاد هاي مالی ،شرکتهاي هلدینگ ،سازمانها و نهاد ها و شرکت هاي دولتی تعریف می
شود.
دل گئوسیو و هاوکینز 1999شواهدي یافتند که بر اساس آن شرکت هاي نظارت شونده از طریق
سرمایه گذاران نهادي می توانند رفتار مدیران را محدود نمایند .
سرمایه گذاران نهادي فرصت ،منابع و توانایی نظارت ،و تاثیر بر مدیران دارندلذا نظارت بر
شرکت ها از طریق سرمایه گذاران نهادي می تواند مدیرت را بر توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و
توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند .

بیابانی  ،شاعر  .رضی کاظمی  ،ستاره ( صغرا ).
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مالکیتدولتی
به طور کلی سرمایه گذاران در بورس به دو دستة سهامداران حقیقی و سهامداران حقوقی تقسیم می شوند.
بخشی از سهامداران حقوقی را واحدهاي دولتی و شبه دولتی مانند بانک ها ،بیمة تأمین اجتماعی ،صندوق

هاي بازنشستگی و ...تشکیل می دهند.
دولت در مقام اصلی ترین حامی اقتصاد ،همواره نقش مهمی در هر کشور ایفا می کند .دولت ها به دلیل در

اختیار گرفتن قدرت تصمیم گیري شرکت ها و پیاده کردن سیاست هاي کالن خود ،همواره سرمایه گذارِ
بزرگ کشورهاي در حال توسعه و به خصوص ایران شمرده می شوند .سیستم گزارشگري و حسابداري شرکت
ها که متأثر از حاکمیت شرکتی آنهاست ،تحت تأثیر نوع مالکیت شرکت قرار می گیرد

(ابراهیمی کردلر و شهریاري) 1388 ،

چنانکه سازمان هاي دولتی و شبه دولتی در شرکتی سرمایه گذاري شایان توجهی انجام دهند ،نفوذ چشمگیر
یا حتی کنترل آن شرکت را به دست می آورند ،در این صورت انتظار می رود در ارائة اطالعات به موقع و
قابل اتکا ،منافع ذي نفعان (از جمله دولت) بهتر برآورده شود.

انواعسیستم هايراهبريشرکتی
سیستم هاي حاکمیت شرکتی به دو دسته تقسیم می شوند :

سیستم هايدرونسازمانی

سیستم هايبرونسازمانی

انواعسیستم هايراهبريشرکتی
سیستم هاي درون سازمانی
سیستمحاکمیتدرونسازمانی،سیستمیاستکهدرآنشرکتهايفهرست بنديشدهکشور ,تحتمالکیتو
کنترلتعدادکمیازسهامداراناصلیهستند.آنهاممکناستاعضايخانوادهمؤسس(بنیانگذار)یهاگهروه

کوچکیازسهامدارانمانندبانکهاياعتباردهنده،شرکتهايدیگریادولتباشند.
بهسیستمهايدرونسازمانی,بهدلیلروابطنزدیکرایجبینشرکتهاوسهامدارانعمدهآنهها،سیسهتمهاي
رابطه اينیزگفتهمی شود.
کشورهایینظیر آلمانوژاپنبهایننظامنزدیکترند.رابطهتنگاتنگمالکینومدیرانباعث کهاهشهزینهه
هاينمایندگی)(Agency costمیشود .

(احمدبدري، 1388،مجموعهمقاالتهمایشراهبريشرکتی،بورساوراقبهادارتهران)

راهبريشرکتیدرژاپن
پایین بودن کیفیت
افشا اطالعات

ساختار هیأتمدیره یک الیهای

اکثریت اعضای هیأتمدیره
متشکل از مدیران ارشد
فعلی و یا پیشین شرکت

بانکهای بزرگ
(حداکثر  5درصد)

کایرتسو

عدم وجود قوانینی بر علیه مبادالت
بر اساس اطالعات محرمانه و
رویههای انحصاری در شرکتها

عدم عضویت افراد خارجی
در هیات مدیره شرکتها

کایرتسو شبکههایی از شرکتها که فعالیتهای تجاری مرتبط و
سهامداران مشترک دارند.

انواعسیستم هايراهبريشرکتی
سیستم هاي حاکمیت شرکتی به دو دسته تقسیم می شوند :

سیستم هايدرونسازمانی

سیستم هايبرونسازمانی

انواعسیستم هايراهبريشرکتی
سیستم هاي برون سازمانی
عبارتبرونسازمانی ،اشارهبهسیستمهايتأمینمالیوحاکمیتشهرکتیدارد.درایهن
سیستم،شرکتهايبزرگتوسطمدیرانکنترلمی شوندوتحتمالکیتسهامدارانبرون
سازمانییاسهامدارانخصوصیهستند.
اینوضعیتمنجر بهجداییمالکیتازمدیریتمی شود.اگرچهدرسیسهتمهاي بهرون
سازمانی،شرکتهامستقیماًتوسطمدیرانکنترلمی شوند،امابهطورغیرمستقیمنیزتحت
کنترلاعضاءبرونسازمانیقراردارند.
اینشرکتهادرآمریکاوانگستانپرتعدادند.اینسیستمبههنامههايآنگلوساکسهونیها
آنگلوآمریکننیزمشهوراست

(.بدرياحمد، 1388،مجموعهمقاالتهمایشراهبريشرکتی،بورساوراقبهادارتهران)

راهبريشرکتیدرآلمان
ساختار هیأتمدیره دو الیهای

نقش نظارت استراتژیکی
(شامل کارکنان و گاهی تامین کنندگان)

نقش نظارت مدیریتی
(مدیران اجرایی ارشد)

تصاحب مالکیت شرکتها

حمایت از منافع
تشکیالت اقتصادی،
کلیه ذینفعان و
جامعه به طور کلی

بانک مادر /سهام بی نام

مالکیت سهام توسط بانکها و شرکتها

مشخصاتسیستمهايدرونسازمانیوبرونسازمانیراهبريشرکتی
برونسازمانی
درونسازمانی(رابطه ای)
شرکتها تحت مالکیتت ستهامداران درون ستازمانی استت کته شرکتهای بتزر تحتت کنتترل متدیران امتا تحتت مالکیتت
سهامداران برون سازمانی هستند.
همچنین بر مدیران نیز کنترل دارند.
سیستتتمی بتتا مصخصتتات عتتدم تفکیتتک مالکیتتت و کنتتترل سیستمی دارای مصخصه تفکیک مالکیت و کنترل (متدیریت)
(مدیریت) به طوری که مصکالت نماینتدگی بته نتدرت در آن که موجب مصکالت نمایندگی با اهمیت می شود.
دیده می شود.
تصاحب خصمانه به عنوان یک ساز و کار انضباطی برای مدیر
عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود.
شرکت وجود دارد.
تمرکتتز مالکیتتت در گتتروه کتتو کی از ستتهامداران (اعضتتای مالکیت پراکنده است.
مؤسس ،شرکت مادر ،مالکیت دولتی)
کنترل بیش از حد توسط گروه کتو کی از ستهامداران درون کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران
سازمانی
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریتت واقت عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به ستهامداران اکثریتت
واق نمی شود.
می شود.
امکان دموکراسی بین سهامداران
احتمال سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت
از طریق سهامداری نمی توان اعمال نفوذ در شرکتهای
سهامداران عمده می خواهند نفوذ بیصتری در شرکتهای
سرمایه پذیر داشته باشند.
سرمایه پذیر کرد.
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خالصه
همانطور که مالحظه شد تعاریف متفاوتی از راهبري شرکتی بیان گردید که ناشی از تفاوت دیدگاه
ها می باشد .
امههاآنچهههمسههلماسههتدرراهبههريشههرکتیپاسههخگوییبهههذینفعههانی ماننههد
دولت،سهامداران،مشتریان،طلبکارانتجاري،تأمینکنندگان،بدهکارانتجاري،جوامعتحتتأثیر

فعالیتهايشرکت(مانندمحیطزیستو)...هیأتمدیره،مدیران،کارکنانازاههدافاصهلی
راهبريشرکتیمحسوبمیشود.

همچنین ساز و کارها و شاخص هایی که حاکمیت شرکتی با آنها سنجید می شوند هیئت مدیره کارا
،ترکیب هیات مدیره ،اندازه هیات مدیره،دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل،حسابرسی
مستقل،سرمایه گذاران نهادي می باشند.

