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 راهکارهای برون رفت از چالش های صندوق های بازنشستگی

 
 سعید زرندی  سماء ایلخانی پور ، 

 (تهران دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه عالمه طباطبائی ، ،دانشجوی کارشناسی ارشد) نویسنده اول

 (تهران، استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دولتی و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی ) نویسنده دوم
 sama_ilkhanipour@yahoo.com                   سماء ایلخانی پور      نویسنده مسئول: 

است، هزینه های به صندوق های  طور مداوم در حال کاهش به درکشوربازنشسته  تیفعال به جمع تینسبت جمع سالمندی جمعیت و کاهش: چکیده

مسائل باید   بازنشستگی تحمیل می کندکه این صندوق ها را با چالش هایی مواجه کرده که روز به روز به وخامت آنها افزوده می شود و برای غلبه بر این

 راهکارهایی برای کاهش هزینه و اصالح نظام پرداخت ارائه شود . 

، لغو قوانین بازنشستگی پیش از موعد واصالح DCبه    DBدراین پژوهش راهکارهایی همچون ادغام یا تجمیع صندوق ها، اصالح نظام پرداخت از نظام 

ان متخصص و پرداخت مستمری ، اصالح نرخ کسور بازنشستگی ، ایجاد یک نهادناظرو نظارت بر اداره و سرمایه گذاری دارایی صندوق ها، استفاده از مدیر

 توجه ویژه به محاسبات اکچوئری جهت برون رفت از چالش صندوق های بازنشستگی کشور پیشنهاد و بررسی شده است.

 .چالش های صندوق های بازنشستگی ؛اصالحات صندوق های بازنشستگی  ؛ نظام پرداخت بازنشستگی ؛اکچوئری ؛ صندوق بازنشستگی  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه   .1

 ،یشدن آنها به بحران اجتماع لیقبل از تبد دیبا، ها صندوق نیو مشکالت و معضالت ا یبازنشستگ یهاموضوع صندوق توجه به همگانی وفراگیربودنبا 

 یگذارهیاظر بر سرماو ن گرمیتنظ ینبود نهادهااین پالش ارائه و به کار گرفته شود . مشکالتی از قبیل رفت از منظور برونو متناسب به ینطقمکارهایی راه

، نظام پرداخت ها صندوق نییها و بازده پاصندوق یهاییاز دارا قینبود برآورد دق ،یاکچوئر یاتکا رقابلیغ یهاگزارش ها،ییو دارا یبازنشستگ یهاصندوق

 مشکالت کرده است. در کشور را دچار  یبازنشستگ یهااست که صندوق یازجمله معضالتمزایای بازنشستگی و عدم مدیریت صحیح 

درصد عنوان شده است. این امر به معنای کاهش  ۲.۶پردازان و رشد بیمه ۶.۸بگیران رشد تعداد مستمری ۹۸به عنوان مثال در صندوق تامین اجتماعی در سال 

 .ای نزدیک وابستگی به بودجه را نیز افزایش دهدتواند در آیندههاست که میپشتیبانی صندوق

 رشد و افزایش سن و پدیده سالخوردگی جمعیت تبعات بسیاری در جامعه به همراه دارد و عالوه بر آن تهدیدی برای صندوق های بازنشستگی استکاهش نرخ 

 .های جدی مواجه خواهد کردهای بازنشستگی را با چالشایداری مالی صندوقکه در آینده پ

سائل مربوط به صندوق ها انجام شده است و تحقیق حاضر جمع بندی کلی از راهکارهای برون رفت تا کنون پژوهش هایی در خصوص چالش ها ، راهکارها و م

 از چالش های صندوق های بازنشستگی است . 

 

 روش تحقیق  .2

به روش تحقیق توصیفی و جمع آوری اطالعات کتابخانه ای فراهم شده است و به لحاظ هدف کاربردی است . در استخراج مفاهیم مربوط به  این پژوهش

 . روش های اکچوئری و داده های سازمانها و صندوق های بازنشستگی از پایگاههای اطالعاتی داخلی استفاده شده است
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 بررسی راهکارهای برون رفت از چالش های  صندوق های بازنشستگی  .3

 

 ادغام و یا تجمیع صندوق های بازنشستگی در قالب یک صندوق بازنشستگی کشوری   . 3.1

ادغام ؛ که می تواند افقی یا عمودی باشد . «مرتبط دارند یکی شدن دو یا چند سازمان است که فعالیتهای مشابه، مکمل یا» در علم مدیریت،  منظور از ادغام

دیگر دو یا چند بنگاه فعال در یک زمینه که در طبقه مساوی از تولید، توزیع یا بازاریابی هستند و محصوالت مشابهی را تولید مینمایند در یکی یعنی افق

در هم ادغام  از نظر تعداد اعضاء و یا به لحاظ قدرت مالی، برابر هستند های بازنشستگی، یعنی صندوقهایی کهوق ادغام گردند، بر این اساس، ادغام افقی صند

 .است که صندوق کوچکتر در صندوق بزرگتر ادغام شود این ادغام عمودی شوند. منظور از

با تماعی یا یک شورای عالی( منظور از تجمیع، جمع شدن صندوقهای بازنشستگی در کنار هم، زیر نظر یک نهاد برتر )مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اج 

 تغییری در ساختار آنها ایجاد شود . با حفظ استقالل آنها میباشد؛ بدون آنکههدف نظارت بر صندوق ها و تعیین سیاستهای کالن صندوق ها 

ان مزایایی همچون استفاده از ادغام و یا تجمیع صندوق های بازنشستگی در قالب یک صندوق بازنشستگی کشوری برای کلیه بیمه شدگان و مستمری بگیر

هزینه منابع صرفه به مقیاس و کاهش هزینه های عملیاتی سازمان ها از قبیل هزینه ساختمان و تجهیزات ، برنامه ریزی و نرم افزارهای مورد استفاده ، 

 . انسانی و .... ، امکان نظارت کامل تر و برقراری عدالت میان بیمه شدگان مختلف در پی خواهد داشت 

 

 و پرداخت مستمری بر اساس حق بیمه پرداختی    DCبه     DBتبدیل روش نظام پرداخت از .3.2

 ، بر مبنای یکی از دو اصل محتواخود با وجود تنوع در شکل و بازنشستگان مشترک خود به تگی پرداخت صندوقهای بازنشس

   (DB    Defined Benefit)   عینی ممزایا

  ( DC    Defined Cintribution)         یا حق بیمه معین 

بازنشستگی بر صندوق در تأمین منابع مالی آن صورت نمیگیرد و حقوق ارزیابی دقیق از میزان مشارکت مشترک   DB انجام میشود. در پرداخت بر اساس

این نظام بازنشستگی ، منابع مالی عموما از حق بیمه دریافتی از شاغلین پرداخت می خدمت محاسبه و پرداخت میشود. در  اساس حقوق چند سال آخر

تأمین مالی مستمری های پرداختی به بازنشستگان از حق گذاریها نیز در تأمین مالی آن نقش دارد. در صورتی که برای شود، ولی در برخی موارد سرمایه 

  ( .Defined Benefit- Pay As You Go) شود میی شاغلین استفاده شود ، این نظام بر اساس روش مزایای معین بی ذخیره بیمه دریافت

حساب مشخصی از میزان مشارکت افراد در تامین منابع صندوق وجود دارد و حقوق   (DC  Defined Contribution)در پرداخت بر اساس اصل 

رکت پرداخت می شود، که می تواند به صورت پرداخت حقوق مستمر و یا یکباره مجموع پرداخت های کارمند و کارفرما با بازنشستگی بر اساس میزان مشا

خ تورم، و لحاظ شدن سود متعلقه به هنگام ترک خدمت کارمند باشد . این مدل پرداخت که با توجه به افزایش متناوب مستمری بازنشستگی با توجه به نر

در این نوع ته های صندوق های بازنشستگی ، تضعیف کننده صندوق ها است و بزودی فزونی مصارف نسبت به منابع اتفاق خواهد افتاد . کاهش ارزش اندوخ

گذاریها محروم  گذاری نمیشود و این باعث میشود که جامعه از یک منبع مالی پایدار برای تأمین مالی سرمایه نظام کسورات بازنشستگان ذخیره و سرمایه

 .براین، تورم شدید و افزایش نسبت جمعیت سالمندان به کل جمعیت تأثیر منفی بر کارایی این نظام بازنشستگی داردعالوه باشد. 
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هت لذا یکی از راهکارهای برون رفت از چالش صندوق های بازنشستگی تغییر نظام پرداخت مستمری از روش مزایای معین به روش حق بیمه معین ، ج

 جلوگیری از اختالف بین داده ها و ستاده های یک مشترک در طول یک دوره و تحمیل پرداخت این اختالف به صندوق بازنشستگی است . 

 

 قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد  لغو.  3.3

 یارج یهانهیکمک به بازار کار و اشتغال جوانان و کاهش هز» با فلسفه از موعد در صحن مجلس  شیپ یبا عنوان بازنشستگ یطرح 13۹۹مهر سال در

بازنشسته شوند و  توانندیسال سابقه کار م ۲۰ن با و زنا ۲۵حذف و مردان با  یاز بازنشستگ یشرط سن»طرح  نی. براساس اوصول شد اعالم « هادستگاه

که به عنوان  ستیبار اول ن یبرا ینینچنیطرح مخالفت کردند اما طرح ا نیا اتیبا کل یاجتماع ونیسیکم یهر چند اعضا« کنند. افتیروزه در 3۰حقوق 

 باورند که  نیبر ا ندگانیاز نما ی. برخشودیبازار کار عنوان م یبرا یراهکار

 یتوجه یبه زندگ دیها و البته سن امصندوق یاقتصاد طیطرح به شرا نیدر ا اما.را جذب بازار کار کرد یشتریافراد ب توانیاز موعد م شیپ یبا بازنشستگ

 یبازنشستگ یهاصندوق ،یسالگ ۸۰تا سن  یبازنشسته شود با فرض زندگ یسالگ ۵۰جذب بازار کار شده و  یسالگ ۲۵در  ی. به عنوان مثال اگر فردشودینم

که منجر به  .کندیبه دولت وارد م یشتریب یو بار مال اندازدیها را به خطر مصندوق اتیامر ح نی. اندبده یفرد به او حقوق بازنشستگ یاز عمر کار شیب دیبا

نسبت ررترین سیاست ضی کم تگکه افزایش سن بازنشسنین یافته های پژوهش ها نشان می دهد ایجاد هزینه برای صندوق های بازنشستگی می شود. همچ

 . بلندمدت است به پیامدهای 

های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، حضور فعاالن بازار کار در مشاغل غیررسمی و بدون بیمه را افزایش داده و عالوه بر بار مالی سنگین برای صندوق

شوند به احتمال زیاد در بخش غیررسمی اقتصاد به فعالیت خود کسانی که زودتر از موعد بازنشسته میهمچنین .شودمی دولت  کسری بودجه شدیدموجب 

خواهند  های شغلی جوانان را خواهند گرفت و هم بار مالی باالیی برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ایجاددهند و هم فرصتادامه می

 .کرد

کاهش سن بازنشستگی درست عکس جهت حرکت امید زندگی  اطور مداوم ب، قانونگذار بهاست درحالی که امید زندگی در ایران همواره در حال افزایش 

 ، که این حرکت باید در جهت معکوس ساماندهی شود و از تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد جلوگیری شود . اقدام کرده است

 

 اصالح قوانین مربوط به مستمری بگیران پس از فوت بیمه شده اصلی .3.4

 ۲تا حقوق کامل با احتساب  %۲۰در قوانین تعلق مستمری پس از فوت به وراث قانونی، با تعاریف مربوط به وراث قانونی گاها حتی فرزندان فرزندان نیز از 

مدت ، در برخی موارد به  گروه باالتر از قبل از زمان فوت مستمری بگیر محسوب می شوند که این قوانین عالوه بر تحمیل هزینه های باال و تعهدات طوالنی

 ایجاد روابط صوری منجر می گردد که با اصالح قوانین باید از این مسائل جلوگیری بعمل آید . 

 

 اصالح نرخ کسور بازنشستگی .3.5

 پایدارینرخ حق بیمه باید افزایش یابد. در واقع تگی بودجه صندوق های بازنشس تعادلظ فدارند که برای ح اعتقادصاددانان و سیاست گذاران تاقبسیاری از 

 افزایش حق بیمه پرداختییا  کاهش مستمری بازنشستگانی از دو طریق تگکسری بودجه صندوق های بازنشس نیاز به کاهش  PAYG یپایداری نظامها
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این راهکار نمی تواند ان را نمی دهد، تگهزینه های بازنشسفاف هم ک کنونی گیبازنشست مستمریموجود کشور که  ضعکارگران جوان دارد . با توجه به و

 جوابگو باشد . 

درصد میشود؛ ولی  ۵/۲درصد منجر به افزایش پس انداز بازنشستگی و کاهش هزینه نظام بازنشستگی به میزان  7افزایش نرخ حق بیمه بازنشستگی به میزان 

 مچنین افزایش نرخ حق بیمه در نسل جدید باعث بی عدالتی و از بین رفتن عدالت نسلیاز سوی دیگر باعث کاهش انگیزه پس انداز در شاغلین و ه

 می گردد .  

درصد می گردد، در بلندمدت  ۸/۲درصد علیرغم اینکه منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان  7کاهش نرخ حق بیمه بازنشستگی به میزان 

ا برای آن هدایت میکند که در آینده ورودیهای صندوق ضکار و افزایش تقاتصاد را به سطح باالتری از عرضه نیروی افزایش پس انداز و مصرف و به تبع آن اق

نسلی خواهد  دارد و منجر به رعایت عدالت بین به همراهرا با خود  اقتصادیی و منابع آن را افزایش میدهد. این امر انباشت سرمایه، رشد و توسعه تگبازنشس

سطح قابل بیشتر و ثروت شخصی داشته باشند تا انداز  درآمدی در دوران سالمندی، ترجیح میدهند، پسحالت افراد برای مقابله با نوسانات شد. در این 

 .می یابدانباشت سرمایه افزایش  طول زمان،، بنابراین در کنندی خود تضمین تگرا در دوران بازنشس مستمریقبولی از 

ت و نتایج بدست آمده در گذشته ، کاهش نرخ بیمه بازنشستگی منجر به رشد اقتصادی و رعایت عدالت در پرداخت حق بیمه و لذا بر خالف بسیاری از نظرا

 مستمری و کاهش مشکالت اقتصادی صندوق های بازنشستگی می شود . 

 

 اداره صحیح دارایی های صندوق های بازنشستگی . 3.6

های بازنشستگی پشتوانه تعهدات های صندوقهای بازنشستگی از سایر نهادهای مالی و اعتباری این است که داراییترین وجوه تمایز صندوقیکی از مهم

شدگان های آتی به بیمهشدگان غیرفعال موجود و پرداختمههای جاری بیبلندمدت آتی آنها است. این تعهدات معادل مجموع ارزش خالص فعلی پرداخت

 .پردازی آنها استفعال در ازای سوابق بیمه

اندازهای بلندمدت و تشکیل سرمایه امکان تخصیص بلندمدت وجوه به های بازنشستگی تجهیز پسبر تامین منابع الزم برای پرداخت ها عالوهصندوقکارکرد 

هایی که سایر توانند به صورت پایدار و موثر در بخشمی و بازنشستگی سررسید بلندمدت دارند هایباشت شده در صندوق. وجوه اناستشکل کارآمد 

های مالیاتی های تشویقی مانند معافیتها با سیاستگذاری شوند. دولتتوان رقابت ندارند با بیشترین بازده و کمترین ریسک سرمایه های مالینهاد

کنند. نظر به اینکه ها ترغیب میگذاری آن در زیرساختاندازهای بلندمدت و سرمایههای بازنشستگی را به تجهیز پسنهادی مانند صندوقگذاران سرمایه

موثر های بازار منجر به توزیع فراگیر و ها در داراییاست، افزایش سهم صندوق های بازنشستگی اغلب متعلق به بخش بزرگی از جامعههای صندوقدارایی

ها در نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی و به تبع آن در تولید و دارایی صندوق و کندثروت در کشور شده و به کاهش نابرابری درآمد در جامعه کمک می

 .اشتغال تاثیر بسزایی دارد

سرمایه و دارایی صندوق ها  به منظور کسب درآمد و سوددهی با فروش اموال و دارایی های مازاد و افزایش سرمایه صندوق ها، امکان سرمایه گذاری صحیح 

 و الزام دولت به پرداخت معوقات صندوق های بازنشستگی می توان مشکالت صندوق های بازنشستگی را قبل از تبدیل به یک معضل خنثی کرد .

 

 انتصاب مدیران متخصص به جای مدیران سیاسی جهت بهبود عملکرد.3.7

 ند :در چهار حوزه کامال متفاوت باید از دانش و تخصص و سرآمدی برخوردار باش، حداقل  هاها و ماموریترسالت ا توجه بهبها مدیران صندوق
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 ای بر مبنای محاسبات آکچوئریهای بیمهفعالیت –

 گذاری ذخایرفعالیت اقتصادی و سرمایه –

طراب اعضای شاغل و بازنشستگان، توجه به سالمت جسمی، روانی و تمرکز بر وجوه اجتماعی )سطح رفاه، کاهش فقر، آرامش روانی و کاهش اض –

 بازدهی شاغالن و بازنشستگان و...(

 شدگان تامین درمان بیمه –

 و در انتخاب مدیران صندوق ها به جای سیاسی کاری ، تخصص و علم مدیریت در نظر گرفته شود .

 

توجه ویژه به محاسبات اکچوئری و دریافت دوره ای و تجزیه و تحلیل محاسبات و گزارشات و تصمیم گیری و تغییر سیاستهای آتی بر  . 3.8

 مبنای آنها 

 

ند ای )مانکنند. آکچوئری یک حرفه است که توسط نهادهای حرفههای مالی را تجزیه و تحلیل میای هستند که تبعات ریسکآکچوئرها افراد حرفه

گیری شدت بحران و افشای منابع آن است که های بازنشستگی، اندازهشوند. اولین گام در برخورد با معضالت صندوقهای آکچوئری( معتبر نظارت میانجمن

دلیل عدم افشای ارزش ه بهدهد، هر چند کها را نوید نمیهای آکچوئری، دورنمای امیدبخشی از وضعیت صندوقآید. ارزیابیشمار میها بهاز وظایف آکچوئر

ها مواجه است و این های صندوقها از شفافیت الزم برخوردار نیستند، اما دولت با چالش جدی برای جبران کسریهای صندوق ها، این گزارشروز دارایی

است که ابتدا باید به آنها توجه شود. یکی از این  تر هم خواهد شد. راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی، نیازمند ایجاد زیربناها و بسترهاییها جدیچالش

ها وجود ندارد. نهاد ناظری که نقش بیمه مرکزی در ها است. در ایران عمال هیچ نهاد ناظری بر فعالیت صندوقموارد ایجاد نهاد ناظر بر مدیریت صندوق

گذاری، ترکیب های حسابداری صندوق، ترکیب سرمایهو تایید یا رد گزارش توان به بررسیهای اجتماعی را ایفا کند. از جمله وظایف نهاد ناظر میبیمه

عالی تاسیس شود، مدیران و نحوه انتخاب آنها، محاسبات ادواری آکچوئری و وضع قوانین باالدستی مرتبط به صندوق بپردازد. نهاد ناظر باید در سطوح بسیار 

ها و تبعات مالی قوانین باالدستی، نظارت مفهوم چندانی است. بدون پایش محاسبات آکچوئری صندوق ها الزامیوجود آکچوئر رسمی در نهاد ناظر بر صندوق

های استفاده شده در ها، بررسی نرخهای آکچوئری صندوقتوان به این موارد اشاره کرد: بررسی گزارشندارد. از وظایف آکچوئر رسمی در نهاد ناظر می

ها، محاسبات ها با توجه به نوع تعهدات، بررسی ارزش روز داراییگذاری صندوقها، بررسی پرتفوی سرمایهرمایه صندوقمحاسبات آکچوئری، بررسی کفایت س

اسبات تبعات مالی وضع قوانین مرتبط. تمامی موارد ذکر شده نیازمند محاسبات پیچیده آکچوئری است که فقط یک متخصص آکچوئری توان انجام این مح

 .را دارد

شود. ازجمله اصالحات منظور بهبود توازن مالی و تداوم فعالیت صندوق اصالحات پارامتریک گفته میسیستمی و تغییرات پارامتریک بهات درونبه اصالح

اد توان به مواردی مانند: افزایش سن بازنشستگی، افزایش حداقل سنوات خدمت، افزایش تعدها میها و مصارف صندوقپارامتریک برای کنترل هزینه

های بازنشستگی ایجاد منابع و های مبنا برای محاسبه حقوق بازنشستگی و تغییر نرخ مشارکت اشاره کرد. هدف از وضع اصالحات پارامتریک صندوقسال

مدت و بلندمدت کوتاهو مصارف اصالحات بر منابع  ریتاث نه،یهمانند اصالحات به یموارد یعنی  کیاصالحات پارامتر باها آکچوئر.جلوگیری از مصارف است

 تاثیر می گذارند. صندوق، و انحراف از اصالحات بر منابع و مصارف صندوق 
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  یریگ جهینت .1

 قرار است :  نیشد که به طور خالصه از ا یمعرف یبازنشستگ یجهت برون رفت از چالش صندوق ها یشنهادیپ یحاضر راهکارها قیتحق در

 یکشور یصندوق بازنشستگ کیدر قالب  یبازنشستگ یصندوق ها عیتجم ایو  ادغام –

  یپرداخت مهیبر اساس حق ب یو پرداخت مستمر   DCبه     DBروش نظام پرداخت از  لیتبد –

 از موعد  شیپ یمربوط به بازنشستگ نیقوان لغو –

  رانیبگ یمربوط به مستمر نیقوان اصالح –

  ینرخ کسور بازنشستگ اصالح –

  یبازنشستگ یصندوق ها یها ییدارا حیصح اداره –

 متخصص  رانیاز مد استفاده –

  یریگ میو تصم ندهیتعهدات آ ینیب شیدر پ یاز محاسبات اکچوئر استفاده –
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