رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 1تابستان  ،1931ص 111-39
http://MaJournal.ir

 1دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران ،عضوهیئت علمی دانشگاه

چکیده
ن ظام بازنشستگی ،در مقررات استخدامی بخش خصوصی و دولتی تمام کشورهای دنیا جایگاه ویژهای دارد.
در سه دهه آخر قرن بیستم ،جهان شاهد تحولی در سیستم های بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق های
بازنشستگی برای تامین و اداره دارایی های بازنشستگی و نیز پرداخت مزایای بازنشستگی از محل این
دارایی ها بود که صندوق های کشور ایران نیز از این رویه مستثنی نبوده و نیستند .عملکرد و وضعیت
مالی صندوقهای بازنشستگی بر آینده میلیون ها نفر تاثیر دارد .بنابراین ،عملکرد صندوق ها میتواند
پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی زیادی دربر داشته باشد .اداره موثر این صندوق ها ،تعیین خط
مشی های مناسب بازنشستگی و نظارت بر فعالیت آنان به اطالعات اتکاپذیر ،مربوط و شفاف نیاز دارد .در
این مقاله به بررسی چالش های موجود در صندوق بازنشستگی پرداخته می شود ،نتایج نشان می دهد که
عوامل سیستماتیک وپارامتریک متعددی برعملکردصندوق های بازنشستگی تاثیرگذارند ،این صندوق ها
باتوجه به تعهدات آتی،دروضعیت مطلوب ومناسبی قرارندارند وباچالش های متعددی مواجه هستند .لذاراه
حل ها و پیشنهاداتی برای رفع این چالش ها و مشکالت ارائه می گردد.
واژگان کلیدی :صندوق بازنشستگی ،بازنشستگان ،امور نظارتی صندوق بازنشستگی ،اکچوئری،
راهکارها

شماره  / 1تابستان  / 1931ص 111 -39

محمدعلی یوسفی قلعه رودخانی

1

مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال اول)

بررسی چالش های صندوق بازنشستگی و ارایه راهکار های عملی

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 1تابستان  ،1931ص 111-39
http://MaJournal.ir

مقدمه
به تبع سالمندتر شدن جمعیت ،نقش برنامه ها و صندوق های بازنشستگی نیز اهمیت فزاینده تری می یابد .بدیهی است که
اجرای برنامه های بازنشستگی ،که بخشی از نظام تأمین اجتماعی کشور را تشکیل می دهد ،برای تعداد گسترده تری از
جمعیت ،مستلزم هزینه های بیشتری خواهد بود .این هزینه ها ممکن است تا حدی افزایش یابند که امکان تأمین آنها در
وهله نخست برای صندوق های بازنشستگی و در مرحله بعد حتی برای دولت ها غیرممکن باشد (میر و همکاران .)1131 ،عمر
جوان ترین سیستم های بازنشستگی در جهان و کشور ما از  13سال گذشته است و با توجه به تحوالت جهانی و عدم تحقق
فرض های زمان تأسیس این صندوق ها ،اکنون مخاطرات زیادی فراروی این طرح ها قرار دارد (جلیلی و مسلمی.)1131 ،
تحوالت چندسال اخیر (از سال  1131تا  )1133در مقررات بازنشستگی ،میزان پرداخت حقوق مستمری بگیران و چالش
های ایجاد شده در عرصه موضوعات اقتصادی؛ توان مالی صندوق های بازنشستگی برای ایفای تعهداتشان را به طور جدی مورد
تردید قرار داده است  .لذا با ید هر چه سریعتر راه حل های مناسب برای مدیریت وضعیت و جلوگیری از بروز بحران تدبیر
گردد .در حال حاضر در کشور ایران صندوق های تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق
تأمین اجتماعی بیش از  % 33جمعیت بیمه پرداز بازنشستگی کشور را تحت پوشش دارند و مطابق اطالعات موجود همگی با
کسری زیاد منابع مواجه هستند و از کمک دولت برای تأمین بودجه خود استفاده می نمایند .این شرایط و نیاز به کمک
بودجه ای دولت از چندین سال قبل در صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز وجود داشته است و اخیرا در صندوق
تأمین اجتماعی نی ز پدیدار گشته است .از این رو ،برنامه ریزی علمی و سنجیده ،مدیریت صحیح و حرفه ای ،و آسیب شناسی
به موقع مشکالت و چالش های فراروی صندوق ها از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،و حتی سیاسی و فرهنگی امری ضروری است
(میر و همکاران.)1131 ،
برای اداره شایسته صندوق بازنشستگی م ی بایست شناخت واضح و روشنی از مسئولیت های عملیاتی و نظارتی صندوق
بازنشستگی وجود داشته باشد .به منظور توسعه یک نهاد بازنشستگی دارای صندوق بازنشستگی برای اعضای طرح و ذینفعان،
شکل قانونی این نهاد ،ساختار حاکمیت داخلی آن و اهداف اصلی آن ،باید از طریق قوانین و مقررات و مستندات در اساسنامه
نهاد بازنشستگی اعالم شود .اگر صندوق بازنشستگی به صورت یک واحد مجزا که توسط موسسات مالی مدیریت می شود
تاسیس گردد ،می بایست قرارداد میان اعضا(حامیان) طرح و ذینفعان با موسسات مالی مذکور ،به وضوح مسئولیت مدیریت
صندوق بازنشستگی را بیان کند (یوسف زاده.)1131 ،
در ایران نیز عملکرد مدیریتی در صندوق بازنشستگی ضعیف است و این دلیل مشکالت کنونی بازنشستگان است .متاسفانه با
وجود شرکت ها و سازمان های اقتصادی توانمندی که دارند ،باز هم دچار مشکالت و معضل های فراوانی هستند .تمامی این
مشکالت به دلی ل نابسامانی مدیریتی و عدم نظارت بر امورات اقتصادی و مالی این شرکت هاست که ضرر و زیان اصلی آنها به
بازنشستگان و عزیزانی که باید حق و حقوقشان را از این امورات به دست آورند ،باز می گردد .توان مالی صندوق بازنشستگی
کشوری اگر بیشتر از توان مالی دولت نباشد کمتر ن یست اما نابسامانی مدیریتی و عدم نظارت باعث شده که کشور همیشه
شاهد وجود مشکالت و معضالت فراوان در این مجموعه ها باشد .بنابراین ب ا بازنگری در ساختارها و ارتقاء آموزشی افراد اصالح
ساختارها امکان پذیرخواهد بود .برای باالبردن بهره وری در صندوق بازنشستگی کشوری به تغییر تفکرات نیاز است( .صندوق
بازنشستگی کشور،مجله ثمر.)1131 ،
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نظارت خوب می تواند منافع غیر مستقیمی را برای صندوق بازنشستگی به ارمغان بیاورد .می تواند هزینه های بیش از حد را
کنترل نموده و نظارت ازسوی مقامات را تسهیل نماید .خصوصاً ،ازآنجایی که ناظران صندوق بازنشستگی یک رویکرد ریسک
محور را جهت نظارت اتّخاذ می کنند ،نظارت بر صندوق بازنشستگی به مسئله ای مهم در تصمیم در مورد اینکه آیا یک
موسسه باید از نزدیک نظارت شود تبدیل شده است .هرچه نظارت قوی تر باشد ،ریسک های بهتری (ازقبیل ریسکهای
عملیاتی ،ریسکهای سرمایه گذاری) مدیریت و کنترل خواهند شد .نظارت خوب بر صندوق بازنشستگی همچنین می تواند
تاثیرات جانبی مثبتی بر بهره وری به وسعت اقتصاد و تقویت نقش صندوق داشته باشد ،نقشی که با توجّه به اندازۀ درحال
افزایش داراییهای صندوق بازنشستگی در سطح جهان اهمّیّت بیشتری پیدا می کند .نظارت شرکتی بهترمی تواند بازده سرمایه
گذاری را نیز ارتقاء بخشد .پیوند بین نظارت بر صندوق بازنشستگی و نظارت شرکتی ،دربین سایرین ،از دیدگاه ایاالت متّحده
توسّط کالمن 1و همکاران ( )7332شناخته شده است (استوارت و یرمو.2) 7333،
صندوق بازنشستگی
صندوق باز نشستگی منبع جمع آوری دارایی ها است که یک ماهیت حقوقی مستقل تشکیل می دهد و از محل مشارکت های
یک طرح بازنشستگی به دست می آید و هدف انحصاری آن تأمین مالی مزایای طرح بازنشستگی می باشد .اعضای صندوق،
حق قانونی یا حق منفعت یا ادعاهای قراردادی در مورد دارایی های صندوق بازنشستگی دارند .صندوق های بازنشستگی می
توانند به صورت یک موسسه مستقل تک منظوره با شخصیت حقوقی (مانند یک شرکت امانی ،نهاد شرکتی یا بنگاه) یا به
شکل صندوقی که قانوناً مجزا شده ،شخصیت حقوقی ندارد و توسط یک تأمین کننده اختصاصی اداره می شود (شرکت
مدیریت و جوه بازنشستگی) یا دیگر نهادهای مالی از طرف اعضای صندوق یا طرح باشد (جلیلی .)1132 ،صندوق های
بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ،نهادهایی مالی هستند که از حق بیمه و وجوه پرداختی توسط کارفرما و کارکنان یک
سازمان ،تأمین مالی شده و علی القاعده وظیفه دارند از طریق سرمایه گذاری های سودآور ،زمینه پرداخت مستمری
بازنشستگی کارکنان سازمان را بعد از پایان مدت قانونی فعالیت شان ،فراهم آورند تا از این طریق ناامنی اقتصادی و عدم
اطمینان از درآمد بازنشستگان را کاهش دهند .بنابراین ،بر اساس تعاریف علمی صندوق بازنشستگی باید با به کارگیری وجوه
حق بیمه افراد و سرمایه گذاری آن بازده مناسبی از سرمایه گذاری کسب نموده و با پرداخت مستمری بازنشستگی و ایفای
تعهدات خود در قبال بازنشستگان و مستمری بگیران به وظایف خویش عمل نماید .اما متأسفانه به دلیل آنکه کلیه نظام های
بازنشستگی از نوع نظام ه ای باز هستند و عوامل بیرونی خارج از نظام برنحوه عملکرد آنها تأثیر مستقیم دارند ،لذا صندوق
های بازنشستگی اغلب از انجام کامل وظایف خود ناتوان هستند و دولت ها در برنامه های بازنشستگی و هم چنین در مدیریت
و نحوه اداره آنها مداخله می نمایند .اگر چه مداخله دولت ه ا در برنامه های بازنشستگی اجتناب ناپذیر و ضروری است ،اما
متأسفانه مداخله دولت ها در برنامه های بازنشستگی همیشه خوب طراحی نشده و بهبود اوضاع را به دنبال نداشته است .از
آنجایی که دخالت های دولت در برنامه های بازنشستگی قابلیت بهتر یا بدتر کردن اوضاع در ابعاد مختلف و از زوایای گوناگون
را دارد ،لذا ساختار و گستره این دخالت ها باید به شکل حرفه ای و علمی و به دقت مورد بررسی قرار گیرند (میر و همکاران،
.)1131
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موسسات و صندوق های سرمایه گذاری با موضوع بازنشستگی دارای پیشینه طوالنی و گاه بیش از یک سده است .هر کدام از
آ نها با اهداف و پیشینه های متفاوت ،استراتژی های متفاوتی نیز برای دستیابی به اهداف و در نهایت بازدهی مناسب اقتصادی
برای جامعه هدف خود دنبال می کنند (رسولی .)1131 ،صندوق بازنشستگی در ایران تا سال  1131به صورت ریاستی اداره
میشد ،اما بعد از سال،1131قانون جامع رفاه تامیناجتماعی تشکیل شد و سازمان بازنشستگی براساس ماده  12به صندوق
بازنشستگی تغییر نام داد و از حالت ریاستی به حالت پارلمانی درآمد ،که در واقع این پارلمان کوچک شامل اعضای هیات
امنای 3نفره است .این صندوق حدود یک میلیون و سیصد هزار بازنشسته دارد و یک میلیون و دویست هزار مشترک صندوق
هستند.
براساس ماده  71اساسنامه صندوق بازنشستگی ،منابع مالی صندوق شامل:
سهم مستخدم  ،%3سهم کارفرما و دولت  ،%11/1مقرری ماه اول ناشی از ضریب و ناشی از هرگونه افزایش حقوق کارکنان،
جریمه دیرکرد ،سرمایهگذاری و کمک دولت می باشد.
طبقه بندی صندوق های بازنشستگی در ایران ،صندوق بازنشستگی باز در مقابل بسته 3است .صندوق های بازنشستگی باز
صندوق هایی هستند که حداقل یک برنامه بدون هیچ گونه محدودیت عضویت ،ارائه می کنند و صندوق های بازنشستگی
بسته ،صندوق هایی هستند که تنها آن دسته از طرح های بازنشستگی را حمایت می کنند که محدود به کارکنان خاصی می
باشد (جلیلی.)1132 ،

ساختار حاکمیت صندوق بازنشستگی
ساختار حاکمیت صندوق بازنشستگی در کشور ایران به صورت زیر است:
 .1شناسایی مسئولیت ها :به منظور توسعه یک نهاد بازنشستگی دارای صندوق بازنشستگی برای اعضای طرح و
ذینفعان ،شکل قانونی این نهاد ،ساختار حاکمیت داخلی آن و اهداف اصلی آن ،باید از طریق قوانین و مقررات و
مستندات در اساسنامه نهاد بازنشستگی اعالم شود.
 .7هیئت مدیره :برای حصول اطمینان از حفظ منافع اعضای طرح و ذینفعان صندوق بازنشستگی ،صندوق بازنشستگی
می بایست ی ک هیئت مدیره مقتدر و پاسخگو داشته باشد .مسئولیت های هیئت مدیره باید با هدف اصلی صندوق
بازنشستگی یعنی ایجاد منبع امن درآمد بازنشستگی ،مطابقت داشته باشد.
 .1پاسخگویی :هیئت مدیره باید در برابر اعضای طرح بازنشستگی ،ذینفعان ،هیئت نظارت ومقامات ذیصالح پاسخگو
باشد .به منظور تضمین پاسخگویی ،هیئت مدیره باید قانوناً در قبال عملکرد منجر به شکست خود که شاید ناشی از
الزامات و تعهدات تحمیلی بوده ،مسئولیت پذیر باشد.
 .1شایستگی :حداقل استاندارد الزم برای عضویت در هیئت مدیره صداقت ،شایستگی ،تجربه و مهارت در اداره صندوق
بازنشستگی می باشد .در مجموع هیئت مدیره باید مهارت و دانش الزم برای نظارت بر تمام وظایفی که توسط
بازنشستگی انجام می شود و وظایف تفویض شده را داشته باشد.
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 .1نماینده و مشاور متخصص :چنانچه هیئت مدیره برای تصمیم گیری کامالً آگاهانه و انجام مسئولیت های خود
تخصص کافی نداشت می تواند مشاور متخصص انتصاب کند و انجام وظایف خود را به ایشان بسپارد.
 .6حسابرس :به منظور انجام حسابرسی های دوره ای متناسب با نیازهای مشخص باید یک حسابرس ،مستقل از نهاد
بازنشستگی ،هیئت مدیره و حامی طرح توسط یک نهاد حاکمیت انتصاب شود.
 .2اکچوئری :1نهاد حاکمیتی ذیص الح صندوق به منظور بررسی طرح های بازنشستگی مزایای معین می بایست اکچوئر
منصوب نماید .به محض اینکه اکچوئر در انجام وظایف حرفه ای و یا حقوقی خود متوجه شد که صندوق مطابق با
الزامات قانونی نیست ،با توجه به چارچوب کلی نظارت باید به هیئت مدیره اطالع رسانی کند و اگر هیئت مدیره
هیچ اقدام چاره جویانه ای ننمود بدون تأخیر به مقامات نظارتی و سایر افراد ذی صالح گزارش کند.
 .3امین :حفاظت از دارایی های صندوق بازنشستگی می تواند توسط نهاد بازنشستگی ،موسسه مالی که صندوق
بازنشستگی را مدیریت می کند و یا یک امین مستقل انجام شود (یوسف زاده.)1131،

چالش های صندوق بازنشستگی
اعطای بازنشستگی زودرس و عدم تأمین کسورات پرداخت نشده برای این مدت ،تحمیل هزینه های اجتماعی به صندوق ها،
افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم بدون آینده نگری در چگونگی تأمین مالی مورد نیاز ،عدم تأمین کسورات
پردا خت نشده از محل دیگر برای پرداخت مزایای از کارافتادگان و شاغلین فوتی ،اتخاذ تصمیمات بر اساس معیارهای سیاسی
و برون سیستمی ،پرداخت مزایای اضافی بر اثر الزام قانون ،ناآگاهی تصمیم گیران جامعه از تامین اجتماعی و بازنشستگی ،سوء
مدیریت ،استفاده از فرهنگ چانه زنی ب رای تأمین منابع به جای درک حقایق ،دست و پاگیر بودن مقررات ،عدم بهره برداری
مناسب از وجوه و سرمایه گذاری های غیربهینه ،پایین بودن سنوات پرداخت کسورات بازنشستگی و سن بازنشستگی در قیاس
با سایر کشورها ،دریافت مدارک تحصیلی متعدد در دوران اشتغال و لحاظ شدن مزایای آن در حقوق بدون پرداخت کسور الزم
و پرداخت حداقل حقوق به بازنشستگان بدون دریافت کسور متناسب با آن همگی از مشکالتی است که می توان در نظام
بازنشستگی کشور ایران به آن ها اشاره کرد .این مسائل ،منجر به گرفتار آمدن صندوق های بازنشستگی کشور در مشکالت
حاد مالی شد ه است و نیاز به انجام اصالحات در این سیستم ها را الزامی نموده است (روغنی زاده1131 ،؛ جلیلی و مسلمی،
.)1131
صندوق های بازنشستگی در ایران به دلیل آنکه کلیه نظام های بازنشستگی از نوع نظام های باز هستند و عوامل بیرونی خارج
از نظام بر نحوه عملکرد آنها تاثیر مستقیم دارند ،لذا صندوق بازنشستگی اغلب از انجام کامل وظایف خود ناتوان هستند و
دولت ها در برنامه های بازنشستگی و هم چنین در مدیریت و نحوه اداره آنها مداخله می نمایند .اگر چه مداخله دولت ها در
برنامه های بازنشستگی اجتناب ناپذیر و ضروری است ،اما متاسفانه مداخله دولت ها در برنامه های بازنشستگی همیشه خوب
طراحی نشده و بهبود اوضاع را به دنبال نداشته است .از آنجایی که دخالت های دولت در برنامه های بازنشستگی قابلیت بهتر
یا بدتر کردن اوضاع در ابعاد مختلف و از زوایای گوناگون را دارد ،لذا ساختار و گستره این دخالت ها باید به شکل حرفه ای و
علمی و به دقت مورد بررسی قرار گیرند (میر و همکاران.)1131 ،

( ACTUARIES_5علم محاسباتی و مرجع اساسی جهت فعالیت های مالی محسوب می شود که با محاسبه ریسک اجرای پروژه ،موفقیت انجام پروژه را تضمین می کند).
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از آنجا که فعالیت هر صندوق بازنشستگی مبتنی بر سرمایه گذاری مازاد منابع ورودی پس از کسر هزینه ها (ذخایر) است تا
بدین طریق بتواند از عهده تعهدات آتی خود و در زمانی که پرداخت ها بر درآمدهای ناشی از حق بیمه پیشی گیرند برآید ،لذا
مقوله سرمایه گذاری و سودآوری آن و به عبارت دیگر نرخ بازگشت سرمایه اهمیتی ویژه خواهد داشت .در حقیقت به راحتی
می توان نشان داد که در محاسبات اکچوئری که عمدتا به نحوی به محاسبات مربوط به ارزش فعلی درآمدها و تعهدات آتی
می پردازد ،تاثیر نرخ بازده سرمایه (بهره) بکارگرفته شده به مراتب بیش از سایر عوامل نظیر نرخ مرگ و میر و یا از کارافتادگی
و غیره می باشد (بهزادی و شکوری.)1133 ،
تحقیقات ومطالعات انجام شده
عطاریان ( ) 1133در ایران در بررسی چالش های پیش روی صندوق بازنشستگی کشوری و راهبردهای برون رفت از آن بیان
می کند که در مقابل کاهش شدید تعداد شاغلین در دهه اخیر تعداد مستمری بگیران در مقایسه با سال  1161هفت برابر
شده است .در حالی که تعداد شاغلین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سال های اخیر کاهش یافته است ،تعداد
مستمری بگیران روند افزایشی داشته است که این مسئله از یک سو موجب کاهش منابع دریافتی صندوق (حق بیمه ها) و از
سوی دیگر موجب افزایش مصارف صندوق شده است .هم چنین روند افزایش متوسط حقوق مستمری بگیران صندوق بیش از
افزایش متوسط حقوق و مزایای مشمول کسور شاغلین بوده است به این لحاظ میزان کمک های دولت جهت تعادل جریان
های نقدی ورودی و خروجی طی سنوات اخیر در یک مسیر صعودی فزاینده قرار داشته است .ضمن اینکه بخش عمده ای از
اندوخته مشترکین فوق مربوط به بدهی دولت به صندوق می باشد که تنها در چارچوب انتقال سهام شرکت هایی قابل تصفیه
می باشد که از قابلیت تبدیل به نقد بسیار کمی برخوردارند .علیرغم افزایش سن امید به زندگی در غالب نقاط جهان از جمله
ایران و با وجود این که بیشتر کشورها سن بازنشستگی را هماهنگ با تغییرات جمعیتی افزایش داده اند ،سن بازنشستگی در
کشور ما همچنان پایین می باشد .این مسئله موجب شده است که از یک سو ،مشترکین صندوق ،سال های کمتری حق بیمه
پرداخت کنند و از سوی دیگر سال های بیشتری مزایای بازنشستگی دریافت نمایند .میانگین سن بازنشستگی در صندوق
بازنشستگی کشوری در حال حاضر حدود  17سال می باشد.
(میر،گنجیان وفروهش تهرانی)1131درمطالعه مو ردی صندوق های بازنشستگی جهادکشاورزی درموضوع چالش های صندوق
های بازنشستگی به عواملی همچون نرخ باالی تورم،نادیده گرفتن اصول محاسبات اکچوئری درتصمیمات وسیاست گزاری های
صندوق،مداخالت غیرحرفه ای دولت وتداوم سیستم بازنشستگی  DB-PAYGو...اشاره داشته وبیان داشته اندکه این عوامل
صندوق های بازنشستگی راباچالش های جدی مواجه نموده ونگرانی هایی رابرای اعضاء ایجادکرده است.
ریاضی()1131دربررسی چالش های صندوق های بازنشستگی به مولفه هایی همچون عدم کارائی مناسب سرمایه گذاری
ها،عدم همسوئی سیاست های دولت،مناسب نبودن وضعیت اقتصادی،نحوه مدیریت واداره صندوق ها،بازنشستگی زودرس
وعدم استقالل مالی اشاره داشته اند.
نوربخش() 1136دربررسی چالش های صندوق های بازنشستگی بیان می داردکه چالش صندوق ها امری جهانی است.وی
درارائه راهکارهای عملی وراهبردی برون رفت ازاین چالش ها،بکارگیری اصول اکچوئری،انسجام ساختاری صندوق هاواجرای
اصول بیمه ای راپیشنهاد می کند.
حیدری()1131دربررسی چالش های صندوق های بازنشستگی به سه مولفه مهم اشاره دارد:
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عدم تعادل منابع ومصارف نقدی،عدم تعادل منابع ومصارف جاری وعدم تعادل منابع ومصارف تعهدی
پیشنهادمی دهدبه منظوربرون رفت ازوضع یت موجود می بایست اصول وقواعدومحاسبات بیمه ای مالک وترازتصمیم گیری
درقبال صندوق های بازنشستگی باشد.
کالرک ) 7336 ،7332( 5نیز توانایی متولّیان صندوق بازنشستگی در انگلستان را مورد بررسی قرار دادند .در مقالۀ  7336که
به صالحیت متولّی می پردازد کالرک ( ،)7336توانایی متولّی در حل مشکالت مربوط به مسئولیت های سرمایه گذاری مورد
بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان داد که متولّیان درمورد پول مردم بیشتر از پول خود محتاط هستند که این می تواند
متاثّر از غلبۀ قاعدۀ فرد محتاط در قانون رایج انگلستان باشد .این حقیقت که متولّیان حرفه ای نیستند نیز موجب بروز این
نگرانی شده است که ممکن ا ست آنها ازشناخت کافی برای قضاوت درمورد توصیه های دریافتی از متخصصین برخوردار
نباشند .کالرک ( ،) 7332با استفاده از نظارت صندوق بازنشستگی انگلستان و صنایع صندوق سرمایه گذاری مشترک آمریکا
بعنوان نمونه ،ب ه وجود یک تنش درحال رشد بین نمایندگی و نظر کارشناس در بسیاری از زمینه ها اشاره می نماید .شواهد
نشان می دهد که تعداد کمی از متولّیان صالحیت و ثبات الزم برای قضاوت جهت به چالش کشیدن متخصصینی که مسئول
اجرای تصمیمات مالی پیچیده هستند را دارا می باشند .بین درک هیئت متولّیان درمورد موضوعات کلیدی و میزان اعتماد
بنفس آنها در مدیریت طرح ها ارتباطی واضح وجود دارد.
در ایرلند ،هیئت بازنشستگی در سال  7336یک بررسی درمورد ساختار نظارتی متولّیان انجام داد (هیئت بازنشستگی
( .)7336این گزارش ایرلندی برخی نقاط ضعف مانند اندازۀ کوچک بعضی از طرح ها ،تنوّع گستردۀ آگاهی و درک مسئولیت
های متولّی و تضاد منافع در بین متولّیان ،خصوصاً درمیان متولّیان نامزد کارفرمای برنامه های مفید تعریف شده را شناسایی
نمود .به عالوه ،بررسی هیئت بازنشستگی به شواهدی دست یافت که نشان می دهد آموزش باکیفیت و مستمر متولّیان بیشتر
استثنا بود تا قانون.
مشکالت نظارتی همچنین بر روی کشورهایی که عمدتاً دارای تمهیدات بازنشستگی خصوصی قرارداد محور هستند که درآنها
صندوق بازنشستگی فرم قراردادی به خود می گیرد تاثیر می گذارند.
روسکنی ،)7333( 6نظارت بر صندوق بازنشستگی د ر آفریقای جنوبی را مورد بررسی قرار داده و شکاف های دانشی عمده ای
در هیئت های متولّیان ،انضباظ ضعیف هیئت و تضاد منافع دربین مشاوران و مدیران سرمایه که به آنها پرداخته نشده را
شناسایی نموده است که به رواج مدیریت فعّال درمقابل مدیریت غیر فعّال و هزینه های باالتر از آنچه درغیراینصورت ایجاد
خواهد شد می انجامد .چنین تضادهایی حتّی به برنامه های آموزشی متولّیان نیز می رسد زیرا این تضادها عمدتاً از طریق
مدیران سرمایه و شرکت های مشاوره ارائه یا تامین بودجه می شوند.
بطور خالصه ،چالش های عمدۀ زیادی در ارتباط با نظارت بر صندوق بازنشستگی عمدتاً در سیستم های بازنشستگی اعتماد
محور و قرارداد محور باقی می ماند .اوّالً ،متولّیان و امین ها بطور کلّی فاقد دانش مناسب ،تجربه یا آموزش مناسبی می باشند
که عالوه براین مانع از توانایی آنها در شناخت و به چالش کشیدن توصیه های دریافتی از متخصصین غیرخودی می شود.
دوّماً ،تضاد منافع هم در درون هیئت ها و در رابطه با متولّیان مستقل تجاری هنوز هم باقی می ماند .نهایتاً ،مشکل چگونگی
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حصول اطمینان از اینکه مکانیسم های نظارتی مناسبی برای طرحهای  7DCقرارداد محور وجود دارد هنوز نیاز به حل شدن
دارد (استوارت ویرمو.)7333،
تهدیدات و فرصت های صندوق بازنشستگی
تهدیدات پیش روی تعادل مالی صندوق بازنشستگی شامل موارد زیر می باشند:.
 -1تلقی ناصحیح از جایگاه صندوق بازنشستگی به طوری که ماهیت بیمه ای روش های تامین مالی طراحی های بلندمدت در
آن به فراموشی سپرده شده و در نتیجه رسالت صندوق به مثابه یک نظام جامع تامین اجتماعی به شمار می آید.
 -7عدم وجود فرهنگ بیمه ای مبتنی بر ریسک جامعه ،به طوری که دامنه شرایط احراز استفاده از خدمات را گسترده تر
نموده و در نتیجه توان مالی صندوق را روز به روز ضعیف تر کرده است.
 -1افزایش بدهی انباشته دولت به صندوق و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری و هم چنین شرایط اقتصادی نامناسب
برای سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به طوری که تا حدود زیادی ناکارآمدی آن را در پی داشته است.
 -1اعمال مدیریت دولتی بر تصمیم گیری ها و برنامه ریزی صندوق به طوری که در بعضی موارد مشکالتی در امور اجرایی به
وجود آورده است.
از سوی دیگر فرصت هایی که برای مقابله با تهدیدات وجود دارد به شرح زیر است:
 -1طراحی ساز و کارهای مناسب در برنامه چهارم توسعه کشور و ایجاد بسترهای فرهنگی الزم و استقرار عدالت و ثبات
اجتماعی ،کاهش نابرابر ی های اجتماعی و اقتصادی ،کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادالنه درآمد در کشور و نیز
کاهش فقر و محرومیت ،برنامه جامع فقر زدایی و عدالت اجتماعی را با اولویت گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی به
اجرا درآورد .هم چنین اتخاذ تمهیدات الزم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان های بیمه ای به نحوی که ضمن
جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید ،کل بدهی به سازمان های بیمه ای تسویه شده باشد.
شایان ذکر است با توجه به حاکم بودن مدیریت دولتی بر فعالیت صندوق بازنشستگی و موانع سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای،
پرداخت بدهی های دولت با واگذاری شرکت هایی که بعضاً نیز با مشکالت اساسی مواجه هستند امکان تبدیل فرصت یاد شده
به تهدید نیز وجود دارد .از این رو باید در تامین مالی و کسب منابع الزم دقت الزم مبذول گردد.
 -7امکان طراحی مکانیزم های اجرایی مطلوب و مناسب به منظور تحت پوشش قرار دادن کل جامعه در قالب نظام جامع رفاه
و تامین اجتماعی به وجود آمده است که باید با تبیین دقیق ماموریت ها و ارزش ها و چشم انداز و نهایتاً استراتژی های
سازمان ها ،موسسات و نهادهای وابسته به آن فرهنگ تامین اجتماعی و به ویژه بخش عظیم آن یعنی بیمه های اجتماعی را
در جامعه جاری ساخت.

_ )DEFINEDCONTRIBUTIONقوق بازنشستگی بر اساس میزان کسورات پرداخت شده در سالهای خدمت با لحاظ شدن سود ناشی در سرمایه گذاری ها و یا نرخ تورم محاسبه می گردد) .
8
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نقاط قوت و ضعف صندوق بازنشستگی
از جمله نقاط قوت در صندوق بازنشستگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1توسعه کیفی سرمایه های انسانی سازمان بازنشستگی کشوری و آمادگی آنان برای اجرای برنامه های اصالحی و مدیریت
تغییر و انجام راهبردهایی که با توجه به تهدیدها و فرصت ها تدوین خواهد شد.
 -7طراحی و استفاده از فن آوری اطالعات پیشرفته در سطح مطلوب به طوری که بسیاری از پژوهش ها و تصمیم گیری ها و
برنامه ریزی ها قابل انجام می باشد.
هم چنین درباره نقاط ضعف صندوق بازنشستگی می توان گفت که با فرض حاکم بودن مدل ریاضی حق بیمه درجه بندی
شده بر امور اجرایی صندوق ،رسیدن به پایان دوره تعادل و افزایش تعداد بازنشستگان ،از کارافتادگان و وظیفه بگیران به
طوری که صندوق با تأمین مالی هزینه های مربوط با مشکالت جدی روبرو شده است .این موضوع با کاهش ورودی های
جدید تشدید خواهد ش د ،گر چه اصوالً بدلیل ماهیت سیستم های تامین مالی در پایان دوره تعادل ،نقش سود حاصل از
سرمایه گذاری ذخایر دارای نقش محوری است.
در یک جمع بندی کلی از آنجائی که در برنامه های کالن کشور و سایر قوانین مصوب ناظر بر اجرای نظام جامع تامین
اجتماعی یکی از اهداف بلند مدت کوچک کردن دولت و کاهش نیروی انسانی این بخش است .تامین مالی هزینه های مربوط
به پرداخت حقوق بازنشستگی از کارافتادگان و وظیفه بگیران در سال های آتی چالش اصلی صندوق خواهد بود .گرچه این
گونه صندوق ها در فرهنگ بیمه ای از جمله سیستم های باز می باشند و بخشی از هزینه های نسل گذشته در آنها بوسیله
نسل حاضر پرداخت می گردد ،و این روند باید ادامه داشته باشد .لیکن به دلیل کاهش ورودی های صندوق به دلیل سیاست
های کوچک سازی دولت ادامه نخواهد داشت .از این رو ایجاد تحرک موثر در سرمایه گذاری ها کامالً ضروری است .اگر چه
هنگامی که ورودی ها و خروجی های صندوق های بازنشستگی با ساز و کار سیستم های باز از نظم خاص خود برخوردار
نباشد  ،وقوع بحران ،حتمی است (بهزادی و شکوری.)1133 ،
پیشنهاد هایی جهت بهبود حاکمیت صندوق های بازنشستگی
نتایج نشان می دهد که عوامل سیستماتیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوق بازنشستگی تاثیر گذارند .ادغام در
صندوق بازنشستگی کشوری یکی از راه حل های کوتاه مدت مقابله با معضل مذکور است.
 نظام تأمین اجتماعی و موضوع بازنشستگی در حوزه های حمایتی و بیمه ای دچار خلط مبحث اساسی است .این امر موجبشده است که بخش عمده ای از تکالیف و مسئولیت های نظام حمایتی تأمین اجتماعی به بخش نظام بیمه ای انتقال یابد .این
خلط مبحث و انتقال وظایف و مسئولیت ها که به طور کامل و صد در صد از طریق تصمیمات سیاسی اعمال شده و می شوند
موجب شده است که اصول علمی ،ضوابط بیمه ای و محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی که شاکله اصلی و ارکان اساسی
کارکرد صندوق را تشکیل می دهد به طور جدی (و حتی در برخی مواقع به شکل غیرقابل جبرانی) مخدوش گردد.
 نرخ باالی تورم طی سه ده اخیر در کشور موجبات کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و به طور اخصبازنشستگان و مستمری بگیران را فراهم آورده است .برای جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان و مستمری بگیران عمده
ترین راهکار اتخاذ شده توسط هیئت وزیران و نیز مجلس شورای اسالمی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بدون
توجه به محاسبات بی مه ای و اکچوئری بوده است و صندوق های بازنشستگی نیز موظف به اجرای این مقررات شده اند .اتخاذ
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چنین راهکاری هزینه های مرتبط با نظام حمایتی را به نظام بیمه ای منتقل کرده و هزینه های صندوق بازنشستگی را به طور
تصاعدی افزایش داده است.
 تداوم نظام بازنشستگی  PAYGیا DB-PAYG 8غیرعلمی ،غیرعادالنه و در بلندمدت برای کشور غیرعلمی است .باید هرچه سریع تر مقررات بازنشستگی کشور بر اساس نظام بازنشستگی چند رکنی متناسب با مقررات عمومی کشور و جهت گیری
های قانون اساسی اصالح شود و تغییر یابد" .نظام چندرکنی پیشنهادی" 9مبتنی بر «رکن اجباری غیر ذخیره ای دولتی»،
«رکن تکمیلی اختیاری ذخیره ای خصوصی»« ،رکن اجباری ذخیره ای غیردولتی» ،و در نهایت «رکن راهبردهای حمایتی
دولتی» باید به گونه ای تعریف و سازمان دهی شود که هزینه های بازنشستگی هر نسل به نسل های بعدی انتقال نیابد.
 نادیده گرفتن محا سبات اکچوئری موجب می شود تصمیمات متخذه برای اداره صندوق ها فاقد پشتوانه الزم و علمی و بیمهای باشد.
 عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق ،طالیی ترین زمان برای سرمایه گذاری صندوق ها را عمالً از اختیار آنها خارجمی کند.
 صندوق های بازنشستگی وظایف و تکالیف چندوجهی متعدد اداری ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارند و از اینرو ،نیازمند حضور مدیران مجرب ،حرفه ای و متخصص در ساختارها و سلسله مراتب گوناگون خود هستند .این مهم عموماً
مغفول مانده است.
 مقررات مرتبط با عوامل پارامتریک نیازمند تغییرات و اصالحات اساسی است .در این رابطه سن بازنشستگی ،نحوه تعیینحقوق و مستمری بازنشستگی ،مقررات ور اث و برخورداری افراد وابسته به بازنشسته اصلی پس از فوت وی ،نرخ کسور
بازنشستگی و سهم مستخدم و کارفرما از کسور مذکور ،مقررات بازنشستگی با برخورداری از سنوات ارفاقی ،حقوق و مزایا و
دریافت های مشمول و غیرمشمول کسور بازنشستگی و مانند آن باید بر اساس اصول علمی و با لحاظ مبانی اکچوئری اصالح
شوند (اورتیز.10)7331،
 فروش دارایی های نقد شونده صندوق برای تأمین منابع مالی موردنیاز جهت پرداخت حقوق بازنشستگان گرچه می تواند درکوتاه مدت بحرا ن ناشی از عدم پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را کنترل کند ،اما تداوم آن در بلندمدت،
غیرعلمی و ناممکن است و با توجه به تعهدات بین نسلی صندوق های بازنشستگی چنین شیوه ای به منزله مصرف منابع و
سرمایه نسل های آتی است (میر و همکاران.)1131 ،

 -3سنتیترین نظام بازنشستگی در جهان بوده و نرخ کسور تمام بیمه شدگان یکسان و اجباری است  .مدیریت  DBمعموالً دولتی است  .تعهدات بسیار سنگینی از
نسلی به نسل بعد منتقل می یابد .
 -13نظام های بازنشستگی  ،روشهای تأمین منابع مالی دوران بازنشستگی است .
ORTIZ_11
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طرح های مشارکتی ارائه شده برای رفع چالش ها
پس از کنار رفتن پرده آهنین و حرکت اروپای مرکزی و غربی از برنامه ریزی های مرکزی به اقتصاد بازار ،آینده سیستم های
مستمری بازنشستگی برای برخی از کارشناسان و سیاستگذاران ،اطمینانی واضح و بسیار مطلوبی را در زمانی که بحران به
پا یان برسد ،به وجود آورده است :انتقال بخش های اصلی درآمد بازنشستگی از بخش دولتی به بخش خصوصی:
 )1رسیدگی به عدم ثبات مالی و پیش بینی جمعیت بازنشسته آتی
 )7تسریع گسترش بازار مالی که انتظار می رفت وضعیت باالتر اقتصادی را برای کمک به تامین مالی برخی از هزینه های
انتقالی آغاز نماید .این دیدگاه از منابع مختلفی به وجود آمده است :اصالحات موفق سیستم بازنشستگی شیلی و تالش های
مشابه اصالحی در آمریکای التین؛ سمینار انتشارات بانک جهانی در سال  1331که با هدف سیستم مستمری پایه ای با تغییر
چشمگیری از مدیریت دولتی برگزار شد ،طرح مبتنی بر مزایای معین ( )DBاندوخته گذاری نشده به طرح مبتنی بر حق
بیمه معین ( )DCاندوخته گذاری شده (بانک جهانی)1331 ،؛ و اشتیاق عمومی و خوش بینی برای مداخالت بیشتر بازار و
تامین مالی به جای مداخالت دولتی.
این دیدگاه در بسیاری از کشورها مشکالتی را به وجود آورده است :بین سال های  1333و  73 ،7333کشور ،اصالحات
سیستماتیک خود را که شامل ایجاد پایه اصلی مستمری اندوخته گذاری شده می شود با طراحی متنوعی معرفی و اجرا
کردند .قبل از بحران مالی ،حتی بیشتر کشورها برای اصالحات آمادگی داشتند و برخی نیز ممکن است هنوز آماده باشند
(مثال جمهوری چک) (هولزمن .)7317 ،ظهور شکاف های تأمین مالی ،صندوق های بازنشستگی و کارفرمایان حامی آن ها را
وادار به ایجاد طرح ترمیمی جهت کاهش کسری ها می نماید .در اغلب موارد ،طرح های ترمیمی افزایش حق بیمه های
کارفرمایان را موجب می شود اما در برخی موارد مزایا نیز ممکن است کاهش یابند .مثالً ،در هلند که ترمیم سالیانه مزایا
(شاخص بندی) نامنظم و نامشخص است ،صندوق بازنشستگی به متوقف نمودن شاخص بندی مزایا اقدام می کنند تا سطح
توانگری ترمیم گردد (جلیلی.)1133 ،اخیراً ،برخی از کشورها مقرراتی نظارتی ارائه نموده اند که گاهی شکل توصیه به خود
می گیرند تا الزامات سخت گیرانه .اصول نظارت خوب گسترش یافته بطور گسترده ای دستورالعمل های OECD 11را دنبال
می کنند .این طرح های ابتکاری ازموارد زیر تبعیت می نمایند:
 در استرالیا ،برای اولین بار در کشورهای آنگلوساکسون ،صدور مجوّز متولّیان در جوالی ( 7336مرداد )1131
اجباری شد.
 در کانادا CAPSA ،آیین نامه ای درارتباط با نظارت با طرح بازنشستگی ارائه نمود.
 در دانمارک ،گزارش شورای بازار حقوق بازنشستگی درمورد نظارت خوب در صندوق های بازنشستگی بازار کار
شامل مجموعه ای از اصول برای مسئولی ت هیئت ها ،وظایف ،ترکیب و روشهای کاری آنها می باشدFSA .
دانمارک نیز نظارتی دقیق با توضیحاتی درمورد مسئولیت های هیئت مدیره منتشر نموده است.
 در یونان ،دولت قوانین جدیدی در رابطه با انتخاب اعضای هیئت صندوقهای بازنشستگی دولتی وضع نمود.
 در ایرلند ،هیئت حقوق بازنشستگی در حال بررسی اجباری نمودن آموزش متولّیان می باشد.
 در آفریقای جنوبی FSB ،در ژوئن ( 7332خرداد  )1136بخشنامۀ  PFشمارۀ  113درمورد "نظارت خوب بر
صندوق های بازنشستگی" را منتشر نموده است.
(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO OPERATION AND DEVELOPMENT_22سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه)
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 در سوئیس ،نمایندگی فدرال بیمۀ اجتماعی درحال بررسی ارائۀ قوانین نظارتی می باشد.17
 در انگلستان ،قانون حقوق بازنشستگی  7331مستلزم این ا ست که متولّیان دارای دانش و شناخت قانون مربوط به
حقوق بازنشستگی و مدیریت امانی و سایر مسائل بوده و نسبت به سند و قوانین تراست طرح و سایر مسائل آگاه
باشند .ناظر حقوق بازنشستگی مسئول کسب اطمینان از این است که این الزام اجرا شده و چارچوبی برای دانش و
درک متولّی ایجاد شده است (رژیم .11)TKU
 راهنمای  ) EC/11/7331( IORPکمیسیون اروپا نیز شامل برخی الزامات مربوط به نظارت خوب بر صندوق های
بازنشستگی در اتّحادیۀ اروپا می باشد .11انجمن های صنعت صندوق بازنشستگی نیز در برخی کشورها در توسعۀ
استانداردهای نظارت بر این صندوق فعّال بوده اند.
 در کانادا ،جبهۀ مشترک برای تامین بازنشستگی توسّط  11گروه (شامل  -CARPانجمن کانادایی برای باالی پنجاه
سال -انجمن حمایت از سرمایه گذار ،لژیون سلطنتی کانادا و چندین گروه برجستۀ سالمندان/بازنشستگان و غیره)
که نمایندۀ  7میلیون نفر از مردم بودند ایجاد شد .هدف این سازمان برگزاری کمپین هایی جهت نظارت بهتربر
حقوق بازنشستگی ،سرمایه گذاری و پس انداز بازنشستگی می باشد .11این طرح ابتکاری از طرح پیشین ارائه شده
توسّط انجمن سرمایه گذاری حقوق بازنشستگی کانادا ( )PIACدر سال  1333که مجموعه ای از توصیه های
مربوط به نظارت بر صندوق بازنشستگی را ایجاد نموده است تبعیت می کند.
 در انگلستان ،انجمن ملّی صندوق های بازنشستگی ( )NAPFیک بررسی در زمینۀ تمهیدات نظارتی طرح های
بازنشستگی را آغاز نمود .یک مقالۀ مباحثه ای

16

جهت کمک به بحثی درمورد مسئلۀ مهم نظارت بر طرح

بازنشستگی ارائه شد تا منافع افراد درحال فعّالیت بطورموثّر حفظ شود .پیش نویس یک دستورالعمل درمورد
نظارت برای مشاورۀ عمومی ارائه شد که درمیان سایر موارد ،الزامات هیئت نظارت ،مدیریت ریسک ،مدیریت تضاد
منافع و کنترل های داخلی را دربر می گیرد.

 11این امر ،رویکرد اخیر "خود گردانی" که ممکنست به اندازۀ کافی با دقّت کار نکند را با یک بررسی که نشان می دهد کمتر از نیمی از صندوق های بازنشستگی
سوئیسی دستورالعملهایی درسطح صنعت را اتخاذ نموده است تقویت می نماید .دالیل ارائه شده عبارتنداز :روبرو شدن با مقرّرات سختگیرانه درجایی دیگر و هزینه ها.
به "قرار دادن نظارت در صدر دستورکار"  IPEدسامبر  7332مراجعه نمایید.
 11ناظر حقوق بازنشستگی اخیراً ماژول نهایی جعبه ابزار متولّی خود" ،اجرای طرح خود" که برروی نظارت معطوف می باشد را منتشر نموده است .همچنین یک
دستورالعمل راهنمای شیوه و امکانات بوجودآورده است که نیازمندی های متولّیان جهت داشتن دانش و شناخت قوانین مربوط به حقوق بازنشستگی و مدیریت امانی را
تفسیر می نماید .پیش ازین ،گزارش  Mynersدرمورد سرمایه گذاری نهادی ،نیاز متولّیان به "آشنا شدن با مسائل" را با درنظر گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری به
درجۀ باالیی از اهمّیت رساند .این گزارش ،با تعداد اصول سرمایه گذاریش به یک دستورالعمل داوطلبانه تبدیل شده است.
 11بعنوان مثال ،در مادّۀ  3آمده است که این نهادها بطور موثّری توسّط افراد دارای شهرت خوب ا داره می شوند که خود نیز باید دارای مدارک حرفه ای مناسب و تجربه
بوده یا مشاورینی با مدارک حرفه ای مناسب و با تجربه استخدام کنند؛ آنها باید دارای قوانین صحیح تعیین شده درارتباط با عملکرد هر طرح بازنشستگی اجرا شده بوده
و اعضاء به اندازۀ کافی از این قوانین مطّ لع باشند؛ این امرمستلزم آنست که تمامی مقرّرات فنّی توسّط یک کارشناس بیمه ،و درغیراینصورت ،توسّط یک متخصص دیگر
دراین زمینه محاسبه یا تایید شود؛ واینکه اعضاء به اندازۀ کافی از شرایط طرح بازنشستگی آگاه باشند ،خصوصاً در مورد:
( )iحقوق و تعهّدات طرفین درگیردرطرح بازنشستگی؛
( )iiخطرات مالی ،فنّی و سایر خطرات مرتبط با طرح بازنشستگی؛
( )iiiماهیت و توزیع آن خطرات.
بعالوه ،مادّۀ  17نیازمند ایجاد یک بیانیۀ کتبی اصول سیاست سرمایه گذاری حداقل هر سه سال یک بار می باشد (ازجمله بعنوان روشهای اندازه گیری ریسک سرمایه
گذاری حداقل ،فرآیندهای مدیریت ریسک اجراشده و تخصیص سرمایۀ استراتژیک) .به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0041:EN:HTM
http://www.globeinvestor.com/servlet/story/CNW.20070711.C5666/GIStory-16
 -12انجمن ملّی صندوق های بازنشستگی (.)7331
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 در ایاالت متّحده ،بهترین اصول تمرینی برای نظارت بر حقوق بازنشستگی  ،وقف و صندوق های خیریۀ آمریکا در
سال  7332توسّط کمیتۀ انجمن سرمایه گذاران نهادی استنفورد ( )SIIFدرمورد نظارت بر صندوق ها منتشرشد
(کالمن.)7332،
 در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران موضوع انتخاب صندوق بازنشستگی برای افرادی که پس از اجرای قانون در
دستگاه های اجرایی استخدام می شوند مدنظر قرار گرفته است .اجازه این انتخاب ممکن است باعث شود که جامعه
تحت پوشش تقلیل یابد.
در کشور ایران برقراری سیستم بازنشستگی چند الیه در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی گردیده است .به بخش خصوصی
نیز اجازه ایجاد صندوق های بازنشستگی و رقابت با سایر بخش ها داده شده است .با این حال اگر پیش نیازهای الزم وجود
نداشته باشد انجام این اصالحات مسلماً محکوم به شکست است .در تحقیقی که برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر
تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندالیه ،برای پی بردن به معناداری عوامل شناسایی شده ،از دو روش آزمون ناپارامتریک
دو جمله ای و تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده است .از تحلیل عاملی برای گروه بندی  11متغیر شناسایی شده و از
آزمون فری دمن برای اولویت بندی این عوامل استفاده شده است .نتایج نشان داد که از میان عوامل درون زا ،ثبات مالی سیستم
جدید و تقویت هیئت حاکمیت و از میان عوامل برون زا ،شرایط خاص کشور و شرایط اقتصاد کالن ،مهم ترین عوامل موثر بر
تسهیل اجرای سیستم چندالیه شناخته شده اند (جلیلی ومسلمی.)1131 ،

نتیجه گیری و پیشنهادات
با شرایط موجود در کشور و دگرگونی های پدید آمده در ساختار جمعیتی و نبود اصالحات ساختاری ،همچنین افزایش شمار
سالمندان و طوالنی شدن دوران بازنشستگی ،رکود بازار کار و بازنشستگی زودرس و نیز عدم پرداخت بدهی سازمانهای دولتی
به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی ،به نظر می رسد تکیه دوباره این صندوق ها به وزارت رفاه که خود یکی از
نهادهای دولتی است ،منطقی به نظر نمی رسد آن هم در حالی که سرمایه گذاری صندوق ها در فعالیت های اقتصادی با
ارزش افزوده باال برای نجات صندوق های بازنشستگی الزامی است و این مهم جز با تکیه بر اصل  11و خصوصی سازی صندوق
ها محقق نمی شود  .مجموعه نتایج حاصل از بررسی وضع موجود صندوق ها و تحلیل اجمالی وضع فعلی آن ها بر لزوم
بازنگری در وضعیت فعلی صندوق ها تأکید دارند .این بازنگری می تواند در چارچوب ترمیم مقررات ،اصالحات پارامتریک در
صندوق ها ،نظیر افزایش سنوات خدمت و سن بازنشستگی ،بهسازی مقررات بازنشستگی های زودرس و غیره ،ایجاد بیمه های
تکمیلی در کنار خدمات بازنشستگی فعلی ،محدود کردن نظام فعلی به افراد مشترک آن و ایجاد سیستم جدید برای افراد
جدید و یا ترکی بی از روش فعلی و روش های مبتنی بر نظام ذخیره ای بازنشستگی به جای حقوق تعریف شده بر اساس حقوق
و مزایای دو سال آخر خدمت و موارد دیگر انجام پذیرد .خصوصی سازی شرکت های بزرگ از طریق صندوق های بازنشستگی
روش معقولی است که در دیگر کشورهای مترقی نیز جریان دارد و بسیاری از شرکت های بزرگ از جمله شرکت شل زیر
مجموعه صندوق های بازنشستگی می باشند .بخش خصوصی ایران به دالیل مختلف انگیزه و توان خرید سهام شرکتهای بزرگ
را ندارد لذا واگذاری سهام شرکت های بزرگ به صندوق های بازنشستگی و سهیم کردن بخش خصوصی به مرور زمان از
طریق بورس و دیگر روش ها نتایج مثمر ثمری به دنبال خواهد داشت .با توجه به این که ایران نیز مانند سایر کشورهای در
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حال توسعه در سال های آینده با افزایش جمعیت سالمندان روبه رو است ،باید برای وضعیت زندگی-معیشتی این قشر از افراد
جامعه که در دسته بازنشستگان قرار می گیرند تدابیری اندیشید تا نگرانی و عدم آرامش آنها که بار روانی زیادی به جامعه وارد
می کند به حداقل برسد .امید است مجلس با بررسی ها و تحقیقات کافی در زمینه تصویب یا اصالح قانون در این رابطه اقدام
کند و تصمیم شتاب زده در این زمینه گرفته نشود که تاثیرات منفی زیادی در پی خواهد داشت.
در بسیاری از کشورها ،با درنظر گرفتن مسائل بالقوّۀ حقوقی و تدارکاتی ،تحکیم صنعت صندوق بازنشستگی قدم مهمی در
بهبود نظارت بر صندوق بازنشستگی می باشد .در سراسر جهان ،سیستم های مستمری و اصالحات آنها به صورت مستمر و
جاری با تمرکز متغیر نیازهای ا صالحی پویا و محیط توانمند در حال تغییر ،نه تنها رویدادهای عینی را منعکس می نمایند،
بلکه تغییر نگرش ها و مشاهدات را نیز نشان می دهند .در دهه های اخیر ،برخی از راهنمایی های مجدد و ابتکارات در سراسر
جهان شامل این موارد می شوند :معرفی یا تقویت حمایت پایه برای افراد سالمند آسیب پذیر ،حرکت به سوی طرح های
مبتنی بر حق بیمه معین اجباری اندوخته گذاری شده و اندوخته گذاری نشده؛ و افزایش اهداف دولت به منظور ترغیب دامنه
پوشش مزایا و تعیین حداکثر تحت مقرارت اختیاری و اندوخته گذاری .هم چنین با توجه به بررسی های انجام شده درباره
چالش ها و مشکالت صندوق بازنشستگی پیشنهادات ذیل نیز ارائه می شود:
 بهتر است که تامین هزینه تعهدات جامعه حقوق بگیران (مستمری بگیران) موجود را بر عهده دولت گذاشته و فرایندعملیاتی صندوق را برای جامعه حقوق بگیران جدیدی که از شاغلین موجود ناشی می شوند بر اساس محاسبات اکچوئری،
سرمایه گذاری مطلوب و مناسب و به طور کلی اصول و فنون بیمه ای منطبق ساخت .در این صورت باید برای توازن ورودی ها
و خروجی های این گروه جدید نیز تدابیری اندیشیده شود.
زیربنای چنین تفکر و پیشنهادی ،ضعف مالی صندوق بازنشستگی است که بدون کمک مالی دولت قادر به تامین مالی هزینه
تعهدات نیست .شایان ذکر است عدم پرداخت به موقع سهم دولت از حق بیمه (قبل از سال  )1122و موانع متعدد و متنوع
سرمایه گذاری و عدم تناسب حق بیمه دریافتی با حقوق پرداختی این وضعیت را به وجود آورده است.
 با توجه به اینکه امید زندگی در کشور افزایش یافته و عمال سیاست های اشتغال مبتنی بر بازنشستگی های پیش از موعدنتایج قابل قبولی نداشته ،یکی از روش های موثر و کارآمد برای تقویت بنیه مالی صندوق بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی
است.
خوشبختانه در این زمینه در قانون مدیریت خدمات کشوری با افزایش شرط داشتن حداقل سابقه  71سال برای افرادی که به
سن  63سالگی رسیده اند نسبت به شرایط کنونی  13سال به شرط سنی افزوده شد که گام مهمی برداشته شده است .در
حقیقت در اکثر کشورهای جهان حداقل شرایط سنی  63سال و سابقه  13سال اعمال می گردد .هم اکنون در تعدادی از
کشورها موضوع افزایش سن بازنشستگی به  23نیز مدنظر قرار گرفته است.
 در مورد جامعه بازنشستگان ،از کارافتادگان ،وظیفه بگیران خوشبختانه سیستم اطالعاتی کاملی طراحی و اجرا می گردد کهاستخراج هر گونه اطالعات آماری از آن امکان پذیر است اما در این سیستم نیز اگر اطالعات افراد تحت تکفل بازنشستگان ،از
کارافتادگان نیز جمع آوری گردد بسیار مفید فایده خواهد بود .با اجرای مستمر و بهنگام سازی طرح هایی نظیر صدور کارت
منزلت تا حدودی اطالعات الزم بدست خواهد آمد.
 نظام مدیریت و اندازه گیری ریسک مناسب و حسابرسی داخلی موثر نیز باید پیاده سازی شود .نظام مدیریت ریسک بایدصندوق بازنشستگی را در برابر ریسک های اصلی ،از جمله سرمایه گذاری ،ریسک های طبیعی و عملیاتی پوشش دهد .شیوه
های مدیریت ریسک محافظه کارانه باید عوامل ریسک نامحسوس مانند تغییرات محیطی ،سیاسی ،نظارتی و هم چنین تاثیر
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با زار بالقوه صندوق بازنشستگی از طریق تصمیمات سرمایه گذاری خود را به خوبی در نظر بگیرد .استراتژی مدیریت ریسک
باید فعاالنه و صریحاً به دنبال سنجش تعادل کوتاه مدت و بلندمدت باشد.
 هم چنین صندوق بازنشستگی از نظر تعهدات آتی در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد که مهم ترین دالیل آن عمدتاً عبارتنداز :شرایط احراز آسان دریافت ،اصالحات و تغییرات پیش بینی نشده مقررات ،عدم پرداخت به موقع بدهی های دولت ،نرخ
نامطلوب سوددهی سرمایه گذاری های انجام شده .برای خروج از بحران باید اقداماتی در زمینه های ذکرشده صورت گیرد .باید
عالوه ب ر بهبود زمینه های استراتژیک تاکتیک هایی در هر یک از عرصه های استراتژیک اتخاذ و جهت ایجاد فرصت بیشتر
اجرا گردد .هم چنین مطالباتی که بازنشستگان ،از کارافتادگان و وظیفه بگیران از دید اجتماعی مدنظر دارند از طریق یک
صندوق فنی و بیمه ای قابل اجرا نبوده و باید آنها را به طریق دیگری تامین نمود.
جهت دستیابی به نتایج مطلوبتر ،تحقیقات مشابه درآینده صورت پذیرد تا بتوان ازهدر رفتن سرمایه جلوگیری نموده ودغدغهونگرانی های جامعه هدف را برطرف نمود.
تجربیات کشورهای دیگر از جمله کشورهای بزرگ همچون چین وروسیه باوسعت زیاد و جمعیتی بسیار زیاد ،زمینه تحقیقاتدیگری
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