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  موجود وضعيت شناسي آسيب و بررسي

 بازنشستگي هاي صندوق انداز چشم و

  
  

  

 

  

  

  

  

  

 پژوهش هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمركز آموزش و 
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 و بيان مسئله مقدمه 

 به آني و جدي توجه عدم صورت در و بوده كننده نگران بسيار كشور اجتماعي هايبيمه نظام مالي منابع وضعيت
 اجتماعي هاينارضايتي و جدي هايچالش دچار را كشور بازنشستگي، و بيمه نظام نزديك، آينده در مسئله، اين

 بحران مرز به كشور بازنشستگي هاي صندوق عمده گفت پوشي پرده بي توان مي امروز. كرد خواهد مهار غيرقابل
 يبودجه به آنها اتكاي و كمتر و كمتر خود، داخلي منابع به بازنشستگي هايصندوق وابستگي. اند شده نزديك
 كمتر كشور بازنشستگي هاي صندوق بيشتر در پشتيباني نسبت حاضر حال در. است شده بيشتر و بيشتر عمومي

 نسبت داراي پايدار بازنشستگي صندوق يك المللي بين تجربيات اساس بر كه است حالي در اين است ٣ از
 هاي صندوق مشترك شاغالن تعداد كه معناست بدان اين. باشد مي ٧ تا ٦ مطلوب سطح در و ٣ حداقل پشتيباني

 مساله اين كه است داشته افزايشي روند بگيرانمستمري تعداد و يافته كاهش اخير سالهاي در كشوري بازنشستگي
 اين كه است، شده آنها مصارف افزايش موجب ديگر سوي از و ها صندوق دريافتي منابع كاهش موجب سو يك از
  . است كشور بازنشستگي هايصندوق در بحران زنگ درآمدن صدا به معناي به

 دهد مي نشان ها بررسي بازنشستگي هايصندوق اختيار در گسترده مالي منابع حجم به عنايت از سوي ديگر با
 كسري جبران كه نحوي به ننموده را بازنشستگان مستمري پرداخت تكافوي شده انجام هاي گذاري سرمايه بازده

 برابر چندين كسري جبران براي دولت كمك ميزان خصوص اين در و است شده تأمين عمومي بودجه محل از
 هاي سال طي هاي بازنشستگيصندوق هايگذاري سرمايه برخي در ابهام و نامتوازن تركيب همچنين. است شده
هاي صندوق يكپارچه و مناسب استراتژي فقدان دهنده نشان و گرديده احتمالي منافع رفتن دست از موجب اخير

 پايداري عدم موجب مذكور موارد. است بوده اخير هاي سال طي گذاري سرمايه مختلف هاي حوزه در بازنشستگي
   .است شده كشوري بازنشستگي صندوق مالي

 اهميت و ضرورت انجام طرح 

 لذا باشد مي آن بازنشستگي هايصندوق مالي پايداري حفظ هركشور بازنشستگي نظام اهداف از اينكه به باتوجه
 تعهدات بتوانند ها صندوق اين كه باشد اي گونه به بايد ها صندوق اين در ها گذاري سرمايه و ها دارايي مديريت

 اهميت از انها مناسب بازدهي و صندوق هاي دارايي گذاري سرمايه مديريت بنابراين. نمايند ايفارا  آتي  و جاري
 باچالش خود تعهدات پرداخت براي ايران در بازنشستگي هايصندوق اخير سنوات طي.  است برخوردار بااليي
 به هميشه كه انتقاداتي از يكي باشدمي برخوردار دولت بودجه به بااليي وابستگي از هاآن عملكرد و بوده مواجه
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 صحيح مسير در هاصندوق هاي دارايي گذراي سرمايه كه صورتي در كه است اين بوده وارد هاصندوق اين عملكرد
 براي گذاري سرمايه هاي سياست تدوين ضرورت لذا شدنمي هاصندوق گريبانگير امروز بحران گرفت مي انجام

 تعطيل غيرقابل قبيل از هايي ويژگي با ها؛ طرح در گذاري سرمايه همچنين و انتظار مورد بازده نرخ به دستيابي
 هاي صندوق مورد مؤثر در عملكرد يك الزمة .داشت خواهد ضرورت ريسك مديريت و تعهدات تضمين شدن،

 از مقررات و قوانين از بسياري بازنشستگي، هاي درصندوق. است مناسب مقررات و قوانين داشتن بازنشستگي،
 چنداني توجه هاصندوق پايداري موضوع به اغلب موجود مقررات و قوانين. شوند مي تحميل هابرصندوق بيرون

   .اند شده كارگرفته به و تنظيم سياسي بعضاً و حمايتي مقاصد و روز نيازهاي براساس و  نداشته

 داليل مهمترين از يكي تاكنون، ها آن تداوم و خاص شرايط حسب بر قوانين از برخي تصويب و سياسي تصميمات
 مي آنها مهمترين جمله از كه باشد مي اخير هاي سال در ها هزينه افزايش و هاصندوق منافع رفتن تحليل به

 مربوطه، مالي بار لحاظ بدون مزايا از برخورداري شرايط تسهيل موعد، از پيش بازنشستگي قوانين تصويب به توان
 بيمه حق پرداخت از معافيت قانون مانند شغلي خاص هايگروه برخي و كارفرمايان اي بيمه هايمعافيت انواع
 ٧٦ ماده دو تبصره ساختماني، كارگران اجتماعي هايبيمه قانون ٥ ماده اصالح كارگر، نفر پنج تا كارفرما سهم
  .كرد اشاره) آور زيان و سخت مشاغل( اجتماعي تامين قانون

 هايمعافيت جبران و دولت سهم %٣ بيمه حق عنوان به اجتماعي تأمين سازمان قانوني منابع از اعظمي بخش 
 منابع شديد كسري با را اجتماعي تأمين سازمان آن، پرداخت و تأمين عدم كه است دولت عهده بر بيمه حق

 بر مبني توسعه ششم برنامه قانون ١٢ ماده) الف( بند جمله از متعدد قوانين در دولت تكليف. نمايدمي مواجهه
 اساس بر. است نشده محقق نيز تاكنون، اجتماعي تأمين سازمان به دولت شده حسابرسي ديون كامل تسويه

 بابت جاري سال در مذكور سازمان ماهيانه كردهزينه ميانگين اجتماعي، تأمين سازمان از دريافتي هايگزارش
 ميليارد ٣٤,٠٠٠ مبلغ) مستمري سازي متناسب معوقات و درمان معوقات گرفتن نظر در بدون( قانوني تعهدات

 سازمان يعني اين. است ماه در تومان ميليارد ٢٧,٠٠٠ تنها سازمان آن وصولي ميانگين كه حالي در باشد،مي تومان
 بدهي ميزان. است مواجه منابع كسري با تومان ميليارد  ٧,٠٠٠ متوسط طور به ماهيانه فعلي شرايط در مذكور
 مبلغ رسيده كشور حسابرسي سازمان تأييد به كه ١٣٩٩ سال پايان تا دولت قطعي و شده حسابرسي انباشته

 تامين سازمان عمناب كسري شده انجام اي بيمه محاسبات وفق است ذكر به الزم. است تومان ميليارد ٣١٥,٠٠٠
 و بازنشسته نفر ٧،٢٠٠،٤٤٩ با اجتماعي تأمين سازمان. است شده برآورد همت ٦,٣٠٠بر بالغ اجتماعي

 عمومي موسسات از يكي عنوان به و قرارداده پوشش تحت را نفر ٤٥,٠٦٣,٢٨٣ بر بالغ شده بيمه نفر ٣٧,٨٦٢,٨٣٤
 مجموعه و اجتماعي تأمين قانون در مندرج كشور در اجتماعي هايبيمه عمومي خدمات ارائه به مأمور غيردولتي

 ازكارافتادگي بازنشستگي،( هامستمري انواع پرداخت جمله از: باشدمي حوزه اين مصوب مقررات و قوانين از وسيعي
 ازدواج، هايهزينه كمك انواع و درماني مزاياي بيكاري، مقرري دستمزد، غرامت بارداري، كمك ،)بازماندگان و
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 ايفاي عدم صورت در رو اين از.نمايدمي ارائه مخاطبين جامعه به را... و پزشكي كمك وسايل فوت، مندي،عائله
 مالي بحران دليل به اجتماعي تامين سازمان مذكور، هايبدهي بازپرداخت خصوص در دولت موقع به تعهدات
  .داشت نخواهد فعاليت تداوم توان آمده بوجود

  پژوهش از و انتظارات اهدافمهمترين  

  :باشد مي زير شرح به پيشنهادي هاي پژوهشيپروژه اجراي  نتايج و آثار  و اهداف

 هاي سنواتيو بودجه دولت به هاي بازنشستگيصندوق مالي وابستگي ارايه راهكارهاي كاهش 

 هاي بازنشستگيصندوق هايگذاري سرمايه از حاصل سود كيفيت و وري بهره افزايش 

 هاي بازنشستگيصندوق هايگذاري سرمايه بازده افزايش 

 هاي بازنشستگيصندوق در گذاري سرمايه پرتفوي تركيب اصالح 

 هاي بازنشستگيصندوق در ريسك بهينه مديريت 

  اكچوئرياصالحات پارامتريك با توجه به مطالعات  

  


