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چکیده
در بیشتر کشورهای جهان صندوقهای بازنشستگی از مهمترین واسطههای مالی محسوب شده و به دلیل ویژگی خاص
منابعشان که مهمترین آن افق بلندمدت جمع آوری منابع و البته تعهدات مربوطه در قالب پرداخت مستمری است،
تفاوتهایی با سایر واسطهها دارند .همین امر سبب شده است که منابع عظیم این صندوقها در بیشتر حوزههای مالی
و سرمایهگذاری از بازار سهام و مستغالت گرفته تا شرکتهای بیمه و بانکها گسترده باشد و بالتبع هر چالشی در زمینه
منابع و مصارف آنها به صورت عاملی برای ریسک سیستماتیک ظاهر شده و خطر بیثباتی مالی در کل نظام مالی را
افزایش میدهد.
مطالعه صندوقهای بازنشستگی در اقتصاد ایران در این مقاله نشان میدهد که در حال حاضر این صندوقها بنا به
دالیل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند که در کوتاهمدت سرریز آن با فشار بر منابع دولت ،در بودجه
ظاهر شده است ولی در میانمدت با توجه به درهمتنیدگی شدید این صندوقها با سایر اجزای سیستم مالی از بازارهای
مختلف مالی گرفته تا واسطههای مالی ،سرریز این مشکالت در زمینه ثبات مالی مشاهده شده و مشکالت این
صندوقها میتواند به عنوان عامل ریسک سیسستماتیک برای ثبات مالی عمل کند .به عنوان راهحلی برای این ریسک،
پیشنهاد میشود دو نهاد ناظر در سطح خرد و کالن برای صندوقهای بازنشستگی به وجود آید که در سطح خرد
«شورای عالی بیمه و بازنشستگی» با ورود نمایندگان صندوقها و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در «شورای عالی
بیمه» میتواند شروع به کار کند و در سطح کالن با تعریف یک نهاد باالدستی برای این شورا و شوراهای عالی پول و
اعتبار ،بورس و معماری و شهرسازی؛ «شورای عالی سیاستگذاری احتیاطی» پا به عرصه وجود بگذارد که مسئول
نظارت کالن بر تقریب ًا تمام اجزای سیستم مالی از جمله صندوقهای بازنشستگی باشد و با نظارت بر کارکرد این اجزا
بتواند از به خطر افتادن ثبات مالی جلوگیری نماید.
واژههای کلیدی :صندوقهای بازنشستگی ،ثبات مالی ،سیاستهای احتیاطی کالن ،سیستم مالی ،مقام ناظر احتیاطی ،شورای
عالی سیاستگذاری مالی
طبقهبندی D53،E58 ،E44 :JEL
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عضو هیئت علمی گروه پولی و ارزی ،پژوهشکده پولی و بانکی

 2عضو هیئت علمی گروه پولی و ارزی و مدیر پژوهشی ،پژوهشکده پولی و بانکی

 .1مقدمه
نزدیک به یک قرن است که مفهومی به نام بازنشستگی و بهرهمندی از مزایا و مستمریهای حاصل از پسانداز دوران
کاری برای دوران سالمندی در چارچوب صندوق های مختلف بازنشستگی در کشور تعریف شده است .از بین
صندوقهای مختلف بازنشستگی ،دو صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی ،بزرگترینها محسوب میشوند
که در مجموع  ۴۷میلیون از جمعیت کشور را به عنوان عضو اصلی یا تبعی تحت پوشش دارند و در این بین تأمین
اجتماعی با پوشش بیش از  ۴۱میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت عضو اصلی و تبعی ،بزرگترین صندوق
بازنشستگی کشور به شمار میرود .نگاهی به منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد که در حال حاضر
منابع حاصل از حق بیمه کفاف تأمین مصارف آنها را نداده و بسیاری از آنها با شکاف نقدینگی مواجه هستند به طوری
که در سالهای اخیر رقم شکاف نقدینگی صندوقهای بازنشستگی از رقم بودجه تحققیافته عمرانی کشور باالتر رفته
است .پیشبینی میشود با توجه به روند افزایش سالخوردگی در کشور و همچنین رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد و به
تبع آنها کاهش تعداد ورودی به صندوقها و همزمان افزایش تعداد خروجی در قالب بازنشستههایی که از این پس برای
گذران زندگی به مستمری بازنشستگی وابسته خواهند بود ،در سالهای آینده این شکاف بیش از این افزایش پیدا کند.
به این ترتیب با عدم کفایت حق بیمه پرداختی نیروی کار برای پوشش هزینههای پرداخت مستمری ،دو راه برای جبران
کسری بهوجودآمده باقی خواهد ماند که عبارتند از استفاده از بازده سرمایهگذاریهایی که صندوقهای بازنشستگی در
طول سالیان متمادی با بهرهگیری از کسورات بازنشستگی پرداختی از سوی نیروی کار در حوزههای مختلف اقتصادی
انجام دادهاند و دوم این که صندوقها از کمک های دولتی یا استقراض از سیستم مالی باالخص بانکی به عنوان یک
روش زودگذر برای حل و فصل مشکل نقدینگی در کوتاهمدت استفاده کنند .به همین علت است که سرمایهگذاریهای
صندوق های بازنشستگی و ماهیت آنها به عنوان یک نهاد واسطه مالی و عملکرد آنها در اقتصاد به طور کلی و در نظام
مالی به صورت خاص اهمیت پیدا میکند و مفهومی به نام رابطه بین صندوقهای بازنشستگی و اثرات فعالیت آنها بر
ثبات مالی در اقتصاد مورد توجه قرار میگیرد ،به خصوص این که منابع مالی سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی
دارای ویژگیهایی است که در مورد وجوه سایر واسطههای مالی صادق نیست .افق سرمایهگذاری از محل منابع مالی
صندوقهای بازنشستگی بلندمدت است به این معنی که کسورپردازان در مدت عمر کاری خود اقدام به پرداخت به
صندوق کرده و تنها بعد از بازنشستگی توقع دریافت مستمری دارند لذا صندوقهای بازنشستگی میتوانند در مورد
پسانداز اعضا در مدتی طوالنی برنامهریزی کنند و مانند برخی از صندوقهای سرمایهگذاری یا بانکها که برای
دورههای یک ساله یا حتی کوتاهتر مجبور به برگشت اصل و سود مشارکت افراد در فرآیند سرمایهگذاری هستند ،تحت
فشار عاجل نیستند.

همین امر و بلندمدت بودن افق سرمایهگذاری است که باعث شده است در نبود یک نهاد ناظر ،بتوان ردپای
سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی را در بیشتر بازارهای مالی کشور از بازار ارز و سهام گرفته تا حتی بازار پول از
طریق تملک بانکها مشاهده کرد و البته این موضوع باعث شده است درهمتنیدگی صندوقهای بازنشستگی با کل نظام
مالی کشور به حدی باال باشد که هر گونه چالش و بیثباتی در این صندوقها در کل سیستم مالی کشور پخش شده و
خطری برای ثبات مالی اقتصاد باشد.
به همین خاطر در این مقاله در قالب  ۵بخش ،ابتدا به وضعیت کنونی صندوقهای بازنشستگی پرداخته میشود .سپس
جایگاه صندوق های بازنشستگی در چارچوب مفهوم ثبات مالی و دلیل اهمیت این صندوقها برای مسأله ثبات مالی
کل سیستم مالی کشور شرح داده شده و عوامل تعیینکننده میزان اهمیت صندوقهای بازنشستگی در حفظ ثبات مالی
تبیین میشود .در نهایت با توجه به این اهمیت و اثرگذاری ،پیشنهاد ایجاد ساز و کاری متناسب با اقتصاد ایران برای
نظارت احتیاطی بر این صندوقها و کنترل مخاطرات ناشی از عملکرد آنها جهت همگامی با حفظ ثبات کل سیستم
مالی ارائه میگردد.
 .۲وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور
در چند سال گذشته ،از صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از تهدیدهای آینده اقتصاد ایران یاد میشود .با بررسی
نظام بازنشستگی کشور مشاهده میشود که در حال حاضر  ۴صندوق بزرگ و حدود  ۱۴صندوق نسبت ًا کوچک در نظام
بازنشستگی کشور فعال هستند که در این بین سازمان تأمین اجتماعی با نزدیک به  ۱۴میلیون نفر بیمهشده اصلی و ۳
میلیون نفر مستمریبگیر اصلی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور در سال  ۱۳۹۵بوده و صندوق بازنشستگی کشوری
با بیش از یک میلیون و  2۰۰هزار نفر بیمهشده اصلی و بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر مستمریبگیر اصلی
قدیمیترین صندوق به شمار میرود که در حال حاضر تعداد مستمریبگیران آن از تعداد کسورپردازان آن پیشی گرفته
است.
یکی از شاخص های مهمی که برای ارزیابی وضعیت مالی و نیز چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت صندوقهای
بازنشستگی مورد توجه قرار میگیرد ،نسبت یا ضریب پشتیبانی است .ضریب پشتیبانی نسبت تعداد افرادی که حق بیمه
میپردازند به تعداد افرادی است که از تأمین اجتماعی یا سایر صندوقها مستمری میگیرند .نکته هشداردهنده این است
که در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با نسبت پشتیبانی حدود  ۴٫۵و صندوق بازنشستگی کشوری با نسبت
پشتیبانی کمتر از یک از نظر نقدینگی در کوتاه مدت دچار بحران هستند .این نسبت در بین سایر صندوقهای
بازنشستگی همچون صندوق بازنشستگی فوالد ،صنعت نفت ،بانکها ،صدا و سیما و  ...که از جمله صندوقهای
بازنشستگی صنفی هستند نیز چندان بهتر نبوده و حول و حوش عدد یک است .این در حالی است که بر اساس
تجربیات بین المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل  ۳و در صورت مطلوب بین  ۶تا ۷

می باشد .۳در حال حاضر با توجه به حق بیمه پرداختی ،نسبت پشتیبانی باید باالتر از  ۶باشد تا بتوان نقدینگی الزم
برای جوابگویی به مستمریبگیران را فراهم آورد.
نمودار زیر خالصهای از عناوین عمدهترین صندوقهای بازنشستگی کشور و نسبت پشتیبانی(یعنی تعداد بیمهشده
اصلی به مستمریبگیر اصلی) آنها را نشان میدهد:4
نمودار  -1عنوان و نسبت پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی در کشور
صندوقهای بازنشستگی در ایران
(نسبت بیمهشده اصلی به مستمریبگیر اصلی)

سازمان تأمین اجتماعی

صندوقهای صنفی

صندوق بازنشستگی کشوری

()۴٫۵۶۶

()۴٫۷۰۵

()۰٫۹۱۷

صندوق بانکها()۱٫۶۰۱

صندوق فوالد()۰٫۱۱۰

صندوق بانک مرکزی()۰٫۶۱2

صندوق صدا و سیما()۰٫۹۷۷
صندوق شهرداری تهران()۱٫22۳
صندوق بیمه ایران()۳٫۰۶۶

صندوق سازمان بنادر و کشتیرانی()۰٫۶۱۹
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صندوق صنعت نفت()۱٫2۶۹

صندوق روستائیان و عشایر()۵۸٫۱۱۹

صندوق وکالی دادگستری()۴2٫۸۳۵

صندوق هواپیمایی هما()۱٫۴۶۳

صندوق آیندهساز()2٫۵۹۵
صندوق ملی مس ایران()۰٫۰۵

صندوق بیمه مرکزی()۱٫2۷۳

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری ،شماره دوازدهم ،پاییز  ،۱۳۹۶ص ۱۷

 4اطالعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح و صندوق کارکنان وزارت اطالعات به دلیل ماهیت محرمانه آن در دسترس نبوده
و در این طبقهبندی به آن اشاره نشده است.

مأخذ :آمار برگرفته از گزارش «بررسی وضعیت مالی ،بیمهای و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی»  ،معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،تیر
ماه ۱۳۹۶

به نظر میرسد با تغییرات هرم جمعیتی کشور و گذر جمعیت به سمت میانسالی و سالمندی ،افزایش امید به زندگی و
نیز طرحهای بازنشستگی پیش از موعد که به ویژه از سال  ۱۳۸۹به بعد اجرا شده و دوره پرداخت حق بیمه را کاهش و
در مقابل دوره دریافت مستمری را افزایش داده ،امید چندانی به بهبود و افزایش نسبت پشتیبانی در سالهای آینده وجود
ندارد .عالوه بر این ،محدود شدن ورود افراد به این صندوقها بنا به برخی از دالیل اقتصاد کالن نظیر بیکاری ،اشتغال
ناقص و تن ندادن به طرحهای بیمهای از سوی برخی از کارفرمایان و شاغلین بر شدت معضل افزوده است.
شاخص دیگری که نشاندهنده وضعیت صندوقهای بازنشستگی است ،شاخص نسبت ارزش ذخایر و داراییها به
مصارف ساالنه است که بررسیها نشان میدهد در سازمان تأمین اجتماعی ارزش ذخایر تنها پاسخگوی تأمین هزینهها
برای چهار سال است و متوسط نسبت درآمدهای نقدی به کل منابع سازمان طی سالهای  ۱۳۹۵-۱۳۹۰حدود 2۸
درصد است .بررسی نسبت مصارف به درآمدهای نقدی نیز گویای این حقیقت است که میزان مصارف با درآمدهای
نقدی تقریباً در سال  ۱۳۹2به نقطه سربسر خود رسیده و از سال  ۱۳۹2به بعد درآمدهای نقدی تنها پاسخگوی بخشی
از مصارف سازمان بوده است .هم چنین نسبت منابع به مصارف صندوق بازنشستگی کشوری نیز نشان میدهد که این
نسبت در سال  ۱۳۸۳حدود  ۷۰درصد بوده است ،بدین معنا که در سال  ۱۳۸۳صندوق توان پرداخت  ۷۰درصد از
تعهدات خود را با استفاده از کسور دریافتی در همان سال داشته است .این در حالی است که این نسبت در سال ۱۳۹۳
به حدود  2۶درصد کاهش یافته و پس از آن سال همچنان به سیر نزولی خود ادامه داده است .به جز معدود
صندوقهای جوان همچون صندوق روستاییان و عشایر ،صندوقهای بازنشستگی صنفی نیز وضعیت چندان بهتری
ال به طور کامل
نداشته و برخی از آنها هم چون صندوق بازنشستگی فوالد برای تأمین هزینه مستمری بازنشستگان عم ً
متکی به منابع دولتی هستند.
خالصه بحث این که بحران و چالش وجود دارد ،عالوه بر دورنمای مبهم آینده ،این چالش در حال حاضر از نوع
کوتاهمدت و میانمدت است و نمیتوان حل آن را به آینده محول کرد و این که نوع چالش به گونهای است که نمیتوان
آن را بدون شناخت کافی و برنامهریزی حسابشده گام به گام حل کرد .در مورد مخاطراتی که کسری بودجه شدید و
ال ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی میتوانند برای کشور ایجاد کنند دامنه وسیعی از حوادث از افت رفاه
احتما ً
اجتماعی و نا آرامی های مرتبط گرفته تا فشار بر بودجه عمرانی و جاری دولت و از آن طریق وارد شدن اقتصاد به رکود
ذکر میشود ولی به نظر میرسد آنچه که در میانمدت مشکل معنیداری خواهد بود بیثباتی مالی ناشی از کارکرد
نامناسب این صندوقها است که در این مقاله به خطری که میتواند از ناحیه این صندوقها برای ثبات مالی اقتصاد به
وجود آید و ارائه راهحلی برای این معضل پرداخته میشود.

 .۳جایگاه صندوقهای بازنشستگی در چارچوب مفهوم ثبات مالی
برای این که جایگاه و اهمیت صندوقهای بازنشستگی در حفظ ثبات مالی به خوبی تبیین شود ابتدا شمایی کلی از
سیستم مالی و نقش صندوقهای بازنشستگی در این سیستم ارائه میگردد .سپس دالیل این که کارکرد نامناسب
صندوقهای بازنشستگی در اقتصاد ایران میتواند منجر به بیثباتی شدید در سیستم مالی شود ،به تفصیل شرح داده
میشود.
 .۳-1سیستم مالی و نقش صندوقهای بازنشستگی در این سیستم
در یک تعریف کلی ،سیستم مالی نظامی است که امکان تبادل وجوه مالی بین قرضدهندگان و قرضگیرندگان را فراهم
میکند و میتواند در سطح منطقهای ،ملی یا بینالمللی عمل کند .نمودار زیر شمایی کلی از یک سیستم مالی متشکل از
وامدهندگان ،وامگیرندگان ،واسطههای مالی و بازارهای مالی را نشان میدهد:
نمودار  -۲شمای کلی سیستم مالی
بازارهای مالی:
بازار پول ،بازار اوراق قرضه ،بازار
سهام ،بازار ارز

قرضگیرندگان:

قرضدهندگان:

خانوارها ،بنگاهها ،دولت

خانوارها ،بنگاهها ،بانک مرکزی

واسطههای مالی:
بانکها ،صندوقهای بازنشستگی،
شرکتهای بیمه ،صندوقهای سرمایهگذاری
مشترک

به این ترتیب چنانچه مشاهده میشود ،صندوقهای بازنشستگی در کنار بانکها و شرکتهای بیمه و صندوقهای
سرمایهگذاری از جمله مهمترین واسطههای مالی در رساندن وجوه پساندازکنندگان و قرضدهندگان به کارگزارانی
هستند که هدف تأمین منابع و نقدینگی الزم برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود را دنبال میکنند .در واقع ،میتوان

صندوقهای بازنشستگی را در ذیل دسته نهادهای پسانداز قراردادمحور 5طبقهبندی کرد که اقدام به جمعآوری،
یکپارچهسازی و سرمایهگذاری وجوهی میکنند که مشتریان و ذینفعان به خاطر بهرهمندی از حقوق و مزایای
بازنشستگی در بلندمدت در طول زمان در اختیار آنها قرار میدهند .بنابراین میتوان گفت که این صندوقها ابزاری را در
اختیار فرد قرار میدهند که بتواند در طول عمر کاری خود پس انداز کرده و از این طریق از عهده تأمین مخارج مصرفی
خود برآید .از آنجا که برداشت زودهنگام این پسانداز از صندوقهای بازنشستگی ممنوع بوده یا با موانع بسیاری مواجه
است(که این مسأله در مورد بانکها و سایر موسسات سپردهگذاری صادق نیست) ،این صندوقها امکان نگهداری از
داراییهای پرریسک و پربازده را داشته و به سرمایهگذاریهای پرریسک متمایل هستند .البته در اقتصادهای مختلف،
سبد داراییها و سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی ،دامنه وسیعی از فعالیتها از سهام شرکتها گرفته تا خرید
اوراق قرضه دولتی ،مستغالت ،بنگاهداری یا حتی سپردهگذاری در بانکها را در بر میگیرد.
 .۳-۲عوامل تعیینکننده میزان اثرگذاری صندوقهای بازنشستگی بر ثبات مالی
نه تنها در مورد صندوقهای بازنشستگی ،بلکه در مورد تمام نهادهای زیرمجموعه سیستم مالی ،میزان اثرگذاری
مخاطرات حاکم بر آنها بر ثبات مالی کل سیستم اقتصادی یک کشور به چند عامل زیر بستگی دارد:
 -۱اندازه نهاد و میزان و حجم فعالیتهای مالی که در بازار انجام میدهد( اندازه).
 -2میزان اختاللی که چالشهای آن نهاد میتواند در سیستم مالی به وجود آورد(وابستگی متقابل یا درهمتنیدگی.)6
 -۳میزان جایگزینی سایر اجزای سیستم مالی برای ارائه خدمات مالی در صورت ورشکستگی آن نهاد(قابلیت
جایگزینی.)۷
 .۳-۲-1اندازه و حجم فعالیت صندوقهای بازنشستگی
یکی از بزرگترین معیار های ارزیابی اندازه یک صندوق بازنشستگی در یک کشور تعداد نفرات تحت پوشش آن صندوق
اعم از بیمه شدگان اصلی یا تبعی است .نگاهی به آمار کل افراد تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی کشور نشان
میدهد که از حدود  ۸۰میلیون جمعیت کشور ۵۵ ،میلیون آن زیر پوشش حداقل یکی از صندوقهای بازنشستگی
بودهاند که از بین آنها سهم سازمان تأمین اجتماعی بیش از  ۴۱میلیون نفر یعنی نزدیک به  ۷۵٪کل نفرات اصلی و
تبعی تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی است .بعد از سازمان تأمین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری با
سهمی حدود  ۱۱درصد کل افراد تحت پوشش قرار دارد و مجموع سایر صندوقها که اغلب صندوقهای صنفی
5

در بین واسطههای مالی میتوان دو دسته کلی شناسایی کرد؛ نهادها یا موسسات پسانداز قراردادی( )Contractual Saving Institutionsهمچون

شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی و نهادها یا موسسات سپردهگذاری( )Depository Institutionsمانند بانکهای تجاری ،صندوقهای
قرضالحسنه و بانکهای تخصصی.
6

Interconnectedness
7
Substitutability

هستند تنها حدود  ۱۴درصد از این جامعه هدف را در بر میگیرد .جدول زیر به خوبی توزیع جمعیت تحت پوشش را
در بین صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد که حکایت از بزرگ بودن دو صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی
کشوری دارد و به همین دلیل در این مقاله به صورت خاص بر این دو صندوق تمرکز شده و بیشتر تحلیلها بر مبنای
وضعیت و عملکرد آنها در سیستم مالی صورت میگیرد.
جدول  -1جمعیت تحت پوشش بیمههای بازنشستگی در کشور(سال )1۳۹۵
صندوق /سازمان

تعداد بیمهشده

تعداد

نفرات تحت

سهم صندوق از کل

اصلی

مستمریبگیر

پوشش(اصلی و تبعی)

نفرات تحت پوشش
اصلی و تبعی

اصلی
سازمان تأمین اجتماعی

۱۳۷۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۴۱۴۳۳۱۵۱

٪۷۴٫۸2

صندوق بازنشستگی کشوری

۱2۶2۳۰۰

۱۳۷۶۴۰۱

۵۹۶۱۶۳۶

٪۱۰٫۷۶

سایر صندوقها

۱۶۹۴۰۵2

۳۶۰۰2۹

۷۹۸۷۸۶۹

٪۱۴٫۴2

مجموع

۱۶۶۵۶۳۵2

۴۷۳۶۴۳۰

۵۵۳۸2۶۵۶

۱

مأخذ :بررسی وضعیت مالی ،بیمهای و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی ،معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،تیر ماه .۱۳۹۶
البته در سطح بینالمللی معیار اصلی که برای بزرگ بودن یک صندوق در نظر میگیرند سهم داراییهای آن نسبت به کل
تولید ناخالص ملی یا سهم سرمایهگذاریهای آن از کل سرمایهگذاری انجامشده در اقتصاد است که تخمین دقیق آن بر
اساس اطالعات ارائه شده از سوی دو صندوق اصلی بازنشستگی کشور چندان امکانپذیر نیست .البته براساس گزارش
ارائهشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ۸تعداد  ۱۵نهاد عمومی غیر دولتی در ایران وجود دارد که اطالعات
مربوط به تخمین دارایی و فروش تعدادی از آنها در دسترس نیست ولی با توجه به آمار در دسترس ،سازمان تأمین
اجتماعی با کل دارایی تخمینی به ارزش  ۱۰۷۴۳۱میلیارد تومان(ص  )22در مقام ششم قرار دارد.
سازمان تأمین اجتماعی تنها صندوق دربین صندوقهای بیمهگر تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ۹است که عالوه
بر سهام شرکتها ،مالک مراکز درمانی و شعب تأمین اجتماعی در نقاط مختلف کشور است که برآورد این ارقام در
تخمین ارزش داراییهای این سازمان آمده است ولی سایر صندوقها واجد چنین داراییهایی نسیتند و عمده داراییهای

 8بررسی وضعیت مالی ،بیمهای و اقتصادی صندوق های بازنشستگی ،معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،تیر ماه ۱۳۹۶
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صندوق تأمین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری ،صندوق بیمه روستاییان و عشایر ،صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

آنها شامل سهام شرکتهای واگذار شده بوده که چندان رقم بزرگی نیست و برآورد انجام شده از ارزش روز کل
داراییهای سهام چهار صندوق تابعه این وزارتخانه حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده که حدود  ۷۰٪آن متعلق به
سازمان تأمین اجتماعی است به عبارت دیگر ارزش روز سهام این سه صندوق چیزی حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان
برای سال  ۱۳۹۵است .بنابراین برخالف این که صندوقهای مورد بحث از نظر جمعیتی و جایگاه اجتماعی دارای
بیشترین پوشش جمعیتی و باالترین تاثیر گذاری اجتماعی هستند ،ولی حتی در بین نهادهای عمومی غیردولتی نیز
داراییهای چندان قابل توجهی ندارند و لذا کسب منافع از محل فعالیتهای اقتصادی ،به دلیل کم بودن داراییها) در
مقایسه با حجم تعهدات آتی) چندان رقم قابلتوجهی نخواهد بود(همان ،ص .)2۳
معیار دیگری که میتواند مالک بررسی میزان بزرگی یک صندوق باشد ،نسبت مستمری پرداختی به مستمریبگیران
صندوق به بودجه کشور یا رقم  GDPاست که در جدول زیر برای دو صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی
ارائه شده و به خوبی نشان میدهد که این سهم در طی زمان در حال افزایش بوده و به این ترتیب میتوان انتظار داشت
در صورتی که منابع جاری صندوقها کفاف مستمریهای پرداختی آنها را ندهد ،فشار سنگینی بر اقتصاد به خصوص
بودجه دولت وارد شود.
جدول  -۲سهم مستمریهای بازنشستگی در بودجه و تولید ناخالص داخلی
تأمین اجتماعی

جمع

بازنشستگی کشوری

سهم در بودجه

سهم در GDP

سهم در بودجه

سهم در GDP

سهم در بودجه

سهم در GDP

۱۳۸۱

۳٫2

۰٫۶۸

۴٫۷۸

۱٫۰۱

۷٫۹۸

۱٫۶۹

۱۳۸۴

۳٫۰۹

۰٫۷۱

۵٫۸۳

۱٫۳۵

۸٫۹2

2٫۰۶

۱۳۸۷

۵٫2۸

۱٫۱۶

۷٫۵۵

۱٫۶۶

۱2٫۸۳

2٫۸2

۱۳۹۰

۷٫۱۷

۱٫۳2

۹٫۵۳

۱٫۷۵

۱۶٫۷

۳٫۰۷

۱۳۹۳

۱۰٫۶۳

۱٫۶۱

۱۴٫۶۳

2٫2۱

2۵٫2۶

۳٫۸2

۱۳۹۴

۱۱٫۵

۱٫۸۹

۱۵٫۹۷

2٫2۱

2۷٫۴۷

۴٫۱

منبع :گالب ،سمانه ( ،)۱۳۹۶بودجه محدود ،تعهدات هنگفت ،نگاهی به بار مالی صندوقهای بازنشستگی در بودجه
دولت ،موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا ،ص .۱۵

یکی دیگر از معیارهای بزرگ بودن صندوقها یا حداقل بزرگ بودن اثرگذاری آنها بر اقتصاد را میتوان در سالهای
اخیر بر اساس سهم کمکهای دولت به این صندوقها در پرداخت مستمریها سنجید که نمودار زیر به وضوح
نشاندهنده پیشی گرفتن هزینه دولت از بابت کمک به صندوقها از بودجه کل عمرانی کشور است به طوری که تنها در
مورد صندوق بازنشستگی کشوری ،دولت مجبور است معادل رقمی بیش از  ۵۰درصد بودجه عمرانی کل کشور را به
این صندوق برای پرداخت مستمری بازنشستگان وابسته به آن کمک نماید.
نمودار  -۳مقایسه نیاز صندوقها به وصولی از دولت برای جبران کسری با رقم کل بودجه عمرانی تحققیافته

منبع :بررسی وضعیت مالی ،بیمهای و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی ،معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،تیر ماه  ،۱۳۹۶ص .۳۳

 .۳-۲-۲درهم تنیدگی
درهم تنیدگی یکی از اجزا و بازیگران حاضر در سیستم مالی با سایر اجزای سیستم ،یکی دیگر از عواملی است که میزان
اثرگذاری کارکرد آن را بر ثبات مالی تعیین میکند .به عبارت دیگر هر چه میزان در همتنیدگی یک جزء با سایر اجزا
بیشتر باشد ،خطر ایجاد ریسک سیستماتیک ۱۰از سوی آن برای ثبات مالی بیشتر است.
ریسک سیستماتیک در یک نظام مالی زمانی باال میرود که یک واقعه و اتفاق یا ترکیبی از وقایع بتواند زنجیرهای از
اتفاقات را به وجود آورد که عملکرد سیستم مالی را به عنوان یک کل تهدید کند .به عنوان مثال ،نظام بانکی را در نظر
بگیرید که در آن بانکهای مختلف به واسطه تعهدات متقابلی که به هم دارند ،به هم وابستهاند .حال اگر در این بین
Systematic Risk
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بانکی ورشکسته شده و سقوط کند ،بقیه بانکها قادر به وصول مطالبات خود از آن بانک نبوده و به این ترتیب عملکرد
نامناسب آن بانک می تواند به کل سیستم بانکی سرایت کرده و منجر به یک بحران بانکی تمامعیار شده و به این ترتیب
سیستم مالی کشور را به طور کلی مختل کند .همچنین باید متذکر شد که ریسک سیستماتیک میتواند ناشی از عوامل
درونی یا بیرونی باشد ،به عنوان نمونه در مورد مثال ذکرشده ،بانک موردنظر میتواند هم بر اثر عامل درونزایی
ال به صورت برونزا وضع برخی از تعهدات بخشنامهای از
همچون مدیریت نامناسب گرفتار بحران شده باشد یا مث ً
سوی نهادهایی همچون دولت این مشکل را ایجاد کند.
واکاوی ترکیب لیست داراییهای صندوقها و ترکیب آنها و نیز یادآوری شمای کلی سیستم مالی نشان میدهد که
صندوق های بازنشستگی کشور نه تنها خود بخشی از واسطههای مالی به حساب میآیند بلکه با تملک انواع واسطههای
مالی دیگر همچون بانکها ،بیمهها و شرکتهای سرمایهگذاری در تمام بازارهای مالی اعم از پول ،بورس سهام و اوراق
بهادار ،ارز و غیره حضوری چشمگیر دارند .در لیست شرکتهای تحت تملک سازمان تأمین اجتماعی و صندوق
بازنشستگی کشوری از شرکتهای دارویی و غذایی گرفته تا بانک و بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری به چشم میخورد.
به عنوان مثال شستا(شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) به عنوان مهمترین شرکت زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی،
در  ۹هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی ،عمران و حمل و نقل ،سیمان  ،دارو ،انرژی  ،صنایع عمومی  ،بانک،ICT ،
سرمایه گذاری و موارد دیگر فعالیت دارد و بنا به اظهارات مدیرعامل شستا ارزش داراییهای این شرکت معادل ۱۶
میلیارد دالر است.۱۱
سرمایهگذاریهای صندوق بازنشستگی کشوری نیز شامل حدود  ۱۸۷شرکت ،در قالب شش هلدینگ حمل و نقل و
گردشگری ،هلدينگ غذایی ،دارویی و کشاورزی ،هلدينگ عمران و ساختمان ،هلدينگ مالی ،بانکی و سهام ،هلدينگ
نفت  ،گاز  ،پتروشیمی و نیروگاه (انرژی) و هلدينگ صنایع و معدن انجام شده است.
نموار زیر شمایی کلی از این درهمتنیدگی را نشان میدهند:

 -اسفند https://www.isna.ir/139۶
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نمودار  -۴حوزههای فعالیت شرکتهای تابعه صندوقها در بخش مالی کشور
واسطههای مالی

صرافی از جمله:

کارگزاری از جمله:

شرکت صرافی

کارگزاری صبا

بیمه ملت(صندوق

رفاه

جهاد(صندوق

بازنشستگی کشوری)

بازنشستگی

و صرافیهای

کشوری)

بانکهایی که

کارگزاری بیمه

بخشی از سهام

تأمین آینده(سازمان

آنها متعلق به

تأمین اجتماعی)

وابسته به

صندوقهای
بازنشستگی است.

کارگزاری
باهنر(سازمان تأمین
اجتماعی)
و ....

بیمه از جمله:

بانک
از جمله:
بانک رفاه
کارگران(سازمان تأمین
اجتماعی)
بانک ملت(سازمان
تأمین اجتماعی)
بانک اقتصاد
نوین(صندوق
بازنشستگی کشوری)
بانک کارآفرین(سازمان
تأمین اجتماعی)
بانک تجارت(سازمان
تأمین اجتماعی)
و ......

بیمه البرز(صندوق
بازنشستگی کشوری)
بیمه دانا(صندوق
بازنشستگی کشوری)
بیمه اتکایی
امین(سازمان تأمین
اجتماعی)
و .....

شرکت سرمایهگذاری از جمله:
شستا(شرکت سرمایهگذاری
تأمین اجتماعی)
سرمایهگذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشستگی کشوری
تأمین سرمایه امین(صندوق
بازنشستگی کشوری)
سرمایهگذاری صبا
تأمین(سازمان تأمین اجتماعی)
و .....

البته لزوماً صد در صد مالکیت شرکتها و بانکها و نهادهای فوق متعلق به صندوقهای بازنشستگی نیست بلکه این
تملک از ( ۱۰۰٪مانند سرمایهگذاری صبا تأمین) تا مقادیر متوسط( ٪۶۰در مورد بانک رفاه کارگران) و نسبتهای
پایینتر(  ٪۳٫۸۱در خصوص بانک ملت) پراکنده است.
به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که مشکالت نقدینگی که صندوقهای بازنشستگی با آن مواجهند میتواند بر عملکرد
بنگاهداری آنها در حوزه بانک ،بیمه و صندوقهای سرمایهگذاری اثر بگذارد و از آن طریق بازارهای مالی از بازار سهام
گرفته تا بازار های پول و ارز را مختل کند .عکس این حالت نیز ممکن است ایجاد شود ،یعنی به وجود آمدن مشکل در
هر یک از بنگاههای بانکی ،بیمهای و صندوقهای سرمایهگذاری زیرمجموعه این صندوقهای بازنشستگی بر ارزش
داراییها و بازده سرمایهگذاری آنها اثر گذاشته و میتواند بر مشکالت این صندوقها بیافزاید .به عبارت دیگر ،این
میزان از درهمتنیدگی صندوق های بازنشستگی با سایر اجزای سیستم مالی اعم از بازارها و کارگزاران آن که در نتیجه
منابع اولیه عظیم این صندوقها و افق برنامهریزی بلند مدت آنها به وجود آمده است خود خطری بالقوه برای سیستم
مالی کشور و ثبات مالی به حساب میآید.
 .۳-۲-۳قابلیت جایگزینی
در ایران حدود  ۱۶صندوق بازنشستگی وجود دارد که از این تعداد  2تا  ۴صندوق( سازمان تأمین اجتماعی ،صندوق
بازنشستگی کشوری و تا حدودی صندوق روستاییان و عشایر و صندوق بانکها) ،بزرگ بوده و بقیه عمدت ًا
صندوقهای کوچک صنفی هستند که تعداد افراد تحت پوشش آنها محدود به صنف خاص مربوطه است .همانگونه که
ذکر شد ،صندوق تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی و صندوق بازنشستگی کشوری قدیمیترین صندوق
فعال در کشور است.
در واقع ،با توجه به آمار جدول  ۱سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بزرگترین صندوقهای بیمهگر
کشور هستند که در مجموع حدود بیست میلیون از جمعیت کشور را به عنوان بیمهشده یا مستمریبگیر اصلی تحت
پوشش خود دارند که در این بین سهم سازمان تأمین اجتماعی با حدود  ۱۷میلیون نفر بسیار چشمگیر است .در حال
حاضر از این  ۱۷میلیون نفر ،بیش از  ۳میلیون نفر بازنشسته شده و به عنوان مستمریبگیر مطرح هستند .به این
ترتیب ،اگر افراد وابسته به این بیمهشدگان و مستمری بگیران اصلی را نیز به این ارقام اضاف کنیم ،حدود نیمی از
جمعیت کشور تحتتأثیر تحوالت سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند .بنابراین سازمان تأمین اجتماعی یا حتی صندوق
بازنشستگی کشوری به نوعی تبدیل به سازمانهایی شده است که در علم اقتصاد از این گونه سازمانها ،نهادها و
شرکتها به عنوان «بسیار بزرگ برای ورشکستگی»( )too big to failیاد میشود .اصطالح «بسیار بزرگ برای
ورشکستگی» برای نهادهایی استفاده میشود که به دلیل اندازهی بزرگ و گسترهی وسیعشان در اقتصاد ،ورشکسته
شدن آنها باعث ایجاد ضربهای سنگین و شوکی بزرگ به اقتصاد ملی میشود و میتواند کارکرد سایر اجزای اقتصاد اعم

ال مختل نماید .به دلیل همین گستردگی پوشش این دو صندوق به
از شرکتها ،سازمانها و بازارهای مرتبط را کام ً
ال امکان جایگزینی
خصوص صندوق تأمین اجتماعی است که یافتن جایگزینی برای خدمات آن بسیار سخت بوده و عم ً
آن بسیار پایین است.
به این ترتیب مشاهده میشود که صندوق های بازنشستگی کشوری به خصوص دو صندوق سازمان تأمین اجتماعی و
صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل اندازه بزرگ ،درهم تنیدگی باال با سایر اجزای سیستم مالی و نیز قابلیت پایین
جایگزینی ،اهمیت بال انکاری در ثبات سیستم مالی کشور دارند و وضعیت فعلی آنها الجرم در میانمدت و بلندمدت
آنها تهدیدی برای ثبات مالی خواهد بود.
در مسیر حل مشکالت و سر و سامان دادن به مسائل مبتالبه این صندوقها در مرحله اول در کوتاهمدت دولت چارهای
به جز مداخله مستقیم برای جلوگیری از ورشکستگی آنها ندارد ،همان کاری که هماکنون به درستی انجام میدهد .در
مرحله دوم ،کنترل ابعاد و بار مسئولیت این صندوقها نکتهای اساسی است .هر گونه طرحی که به نوعی بر میزان
تعهدات این صندوق ها بیافزاید باعث بزرگتر شدن آنها و گسترش اثرات و عواقب مشکالت آنها در اقتصاد خواهد شد
و در نهایت باید یک نهاد متولی ناظر بر عملکرد این صندوقها در سطح خرد و کالن وجود داشته باشد که بتواند
جایگزینی برای نظام بیمه فعلی از نظر ساختار سیستم پرداختها (هم اکنون تنها سیستم مبتنی بر مزایای معین وجود
دارد به این مفهوم که فارغ از حق بیمه پرداختی از سوی بیمهشده و تحوالت اقتصادی ،پرداختی معینی به فرد تعهد
میشود) معرفی کرده ،به ساختار مدیریت داراییها نظم بخشیده و اقدام به وضع قوانینی برای هر صندوق به صورت
خاص و برای کل صندوقهای بازنشستگی به صورت عام بنماید تا فعالیتهای آنها نتواند منجر به تهدیدی برای ثبات
مالی کل سیستم اقتصادی کشور شود.
 .۴ساختار نظارت بر صندوقهای بازنشستگی

در ایران خطرات بیثباتی مالی میتواند عمدتاً از ناحیه  -۱سیستم بانکی -۲ ،صندوقهای بیمه و بازنشستگی -۳،بورس اوراق
بهادار -۴ ،بازار طال و ارز  -۵ ،بازار مسکن و  -۶موسسات اعتباری غیرمجاز و موسسات پولی غیربانکی باشد.
در بسیاری از کشورها ،نظارت بر نهادها و عوامل موثر بر ثبات یا بیثباتی مالی در دو سطح خرد و کالن صورت میپذیرد .بنا به
بررسیهای انجام شده در قوانین و مقررات سازمانهای مختلف متولی ثبات مالی به نظر میرسد سیاستهای احتیاطی ۱۲خرد در
 12از سیاست هایی که برای صیانت از ثبات مالی و آرامش در بازارهای دارایی اتخاذ میشوند ،تحت عنوان سیاستهای احتیاطی) (Prudential Policiesیاد
میشود و این سیاستها آنهایی هستند که از ابزارهای احتیاطی برای تحدید ریسکهای مالی فراگیر سیستمی یا سیستماتیک استفاده میکنند.

کشور ،با توجه به وظایف و اختیارات تفویضشده به سازمانها و نهادهای مختلف ،بیشتر از سیاستهای احتیاطی کالن موردتوجه
سیاستگذار بوده است .به عنوان مثال ،از بین حوزههای فوقالذکر که میتوانند خود دچار بیثباتی شده یا منشاء تسری بیثباتی به
کل سیستم مالی و اقتصادی کشور شوند ،مورد اول یعنی سیستم بانکی کشور بنا به قوانین ،تحت نظارت کامل بانک مرکزی است
به طوری که در سایت بانک مرکزی ایران در بخش مربوط به نظارت چنین ذکر شده است که:
«نظارت بانکی موثر از جمله پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است .هدف اصلی
نظارت بانکی ،حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپردهگذاران و سایر بستانکاران است .از
این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانکها و موسسات اعتباری به شیوهای ایمن و صحیح عمل نموده؛ در مقابله با
ریسکهای فراروی خود ،از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند .بانک مرکزی ج.ا.ا .که به موجب بند ”ب“ ماده  ۱۱قانون پولی و
بانکی کشور (مصوب تیرماه سال  ،)۱۳۵۱وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و
با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفهای و تخصصی ،رویکرد ”نظارت مبتنی بر ریسک“ را به عنوان رویکرد
اصلی در نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری کشور برگزید» .عالوه بر نظارت بر بانکها و موسسات مالی ،بر اساس فصل دوم قانون
پولی و بانکی کشور (ماده  ، ۱۱بند ج) ،بانک مرکزی اختیار و وظیفه تنظیم مقررات و نظارت بر معامالت ارزی را دارد و بالتبع
می تواند با تکیه به این مجوز ،با مداخله در بازار ارز ،بر ثبات مالی در این بازار اثرگذار باشد.
بنا به بند  ۶ماده  ۱۳همین قانون ،بانک مرکزی اختیار خرید و فروش طال و نقره را دارد که باعث میشود در موقع نوسانات شدید
در بازار این فلزات گرانبها در آن دخالت کرده و از تسری اثرات آن بر سایر بخشهای بازارهای مالی جلوگیری نماید .به عبارت دیگر،
مسئولیت و اختیار نظارت بر بخش بانکی و برخی موسسات اعتباری ،بازار ارز و نیز طال بر عهده بانک مرکزی است.
در بورس اوراق بهادار نیز بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  ۱۳۸۴مجلـس شـورای اسـالمی،
آییننامههای و دستورالعملهای مختلفی همچون «دستورالعمل الزامات کفایت سرمایۀ نهادهای مالی»« ،دستورالعمل انضباطی
کارگزاران» و  ...برای تضمین شفافیت در فعالیت بازار و نهادهای مختلف فعال در قالب آن تنظیم شده و به این ترتیب سازمان
بورس و اوراق بهادار از اختیارات الزم برای اعمال سیاستهای خرد احتیاطی در بازار سرمایه برخوردار است لیکن این امر متضمن
ثبات مالی در این بازار نیست چرا که حجوم نقدینگی به این بازار بنا به دالیل مختلف از جمله عدم بازدهی مناسب در سایر
بازارهای دارایی میتواند به راحتی ثبات در این بازار را خدشهدار نموده و موجب تالطم در آن شود.
به همین ترتیب فعالیتهای بیمهها نیز تحت نظارت بیمه مرکزی است .بنابراین ،هم اکنون بانکها از سوی بانک مرکزی و بیمهها از
سوی بیمه مرکزی تحت نظارت هستند ،اما فعالیت صندوقهای بازنشستگی تحت شمول قوانین خاصی نیست و از همین رو
علیرغم تصویب قانون اعالم درآمد صندوقهای بازنشستگی در سال  ،۱۳۹۳هنوز گزارش مربوط به درآمد این صندوقها ارائه
نگردیده است و مقامی به طور خاص بر عملکرد این صندوقها و نحوه سرمایهگذاری آنها در بازارهای مختلف نظارت ندارد .به

عبارت دیگر هیچ نهاد مسئولی برای نظارت خرد بر صندوقهای بازنشستگی در کشور وجود ندارد.

شورای عالی معماری و شهرسازی نیز که در تعامل با وزارت راه و شهرسازی است ،وظایفی همچون بررسی و تصویب ضوابط و
مقررات ،معیارها و استانداردهای مختلف شهرسازی و نیز تهیه آییننامهها و لوایح شهرسازی و معماری را برعهده دارد که میتواند
منجر به کنترل تحوالت این بخش شده و بر فعالیتها و قیمتها در بازار مسکن اثر بگذارد.
لذا با توجه به نکات فوق الذکر ،قوانین و مقررات الزم برای نظارتهای خرد احتیاطی در بخشهای مختلف موثر بر ثبات مالی به جز
صندوقهای بازنشستگی در نهادهای ذیربط وجود داشته و اختیار اعمال آنها ،تفویظ شده است .حال برای اینکه نظارتهای خرد ،در
هماهنگی با هم انجام شده و منجر به وضع سیاستهای احتیاطی کالن شود ،مطابق چارت پیشنهادی زیر ،برای بررسی و مداخله
در فرآیند حفظ ثبات مالی می توان شوارایی تحت عنوان شورای عالی سیاستگذاری احتیاطی را پیریزی کرد که میبایست
متشکل از سیاستگذاران بازارهای پول ،اوراق قرضه ،سرمایه ،ارز ،مستغالت و کاال (متشکل و غیرمتشکل) بوده که مسئولیت
سیاستگذاری کالن احتیاطی کشور را بعهده خواهند داشت .این نهاد عالی عالوه بر مسئولیت سیاستگذاری ،عمالً تحلیل رابطه
سیستم مالی(جریان وجوه) با سایر بخش های اقتصادی ،تدوین ضوابط نظارت احتیاطی برای مجموعه سیستم مالی و نیز پایش
رابطه مالی بازارهای مختلف این سیستم با یکدیگر و بازارهای بین المللی و نیز شناسائی جایگاه آنها در سیستم مدیریت اقتصاد
کالن کشور را عهدهدار خواهد بود .شورای عالی سیاستگذاری احتیاطی همچنین میباید مکانیزمهای تأثیرپذیری سیستم مالی
داخلی را به ازاء سیاستهای مختلف پولی-مالی و نیز تحوالت بازارهای مالی بینالمللی شناسائی و ریسکهای بالقوه را رصد و
سیاستهای الزم را اتخاذ کند.

نمودار  -۵چارچوب پیشنهادی شورای عالی سیاستگذاری احتیاطی
شورای عالی سیاستگذاری
احتیاطی

شورای پول و اعتبار

شورای عالی بیمه

شورای عالی بورس

بانک مرکزی

بیمه مرکزی

سازمان بورس

منبع :یافتههای تحقیق

شورای عالی معماری و شهرسازی

وزارت مسکن و شهرسازی

و اما مهمترین مسألهای که وجود دارد این است که جایگاه صندوقهای بازنشستگی و نحوه نظارت بر آنها در صورت شکلگیری
چنین نهادی برای نظارت احتیاطی کالن باید مشخص شود .تجربه جهانی نشان میدهد که در حدود  ٪۲۴کشورهای جهان هیچ
نهاد ناظری برای صندوقهای بازنشستگی تعریف نشده است ،در  ۶٪موارد این امر زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد ،در ۲۴٪
درصد کشورها یک مقام ناظر یکپارچه برای بخش مالی ۱۳وجود دارد ۱۸٪ ،کشورها مقام ناظر نیمه-یکپارچه(ناظرصندوقهای
بازنشستگی و بیمه) ۱۴را پذیرفتهاند و در  ۲۹درصد کشورها یک مقام ناظر مستقل صندوقهای بازنشستگی ۱۵بر عملکرد این بخش
نظارت میکند(استوارت ،۲۰۱۵ ،۱۶ص .)۵
ولی به نظر می رسد ترتیبات ساختاری نهاد ناظر هر چه که باشد ،باید نظارت در دو سطح خرد و کالن صورت پذیرد .در سطح خرد
طبق دیدگاه ( IOPS۱7سازمان بینالمللی ناظران صندوقهای بازنشستگی ) شش نقش اصلی مقام ناظر بر صندوقهای
بازنشستگی عبارت است از( روشنی ،۱۳۹۵ ،ص : )۴
 -۱صدور مجوز برای ورود و پایهگذاری شرکتهای بازنشستگی یا انحالل آنها  -۲نظارت(جهت دریافت گزارشهای مالی،
حسابرسی ،دریافت آمار و  -۳ )...تجزیه و تحلیل آمارها و دادههای دریافتی از صندوقها  -۴مداخله برای بدست آوردن دادهها،
پیگیری شکایات و اعمال فشار برای عمل به بخشنامهها و مصوبات  -۵اصالح در جهت رد صالحیت مدیران ،لغو مجوز ،مسدود
کردن داراییهای صندوقها ،جریمه و جبران خسارات  -۶ارتباطات شامل افشای اطالعات ،آموزش و تعلیم و رهبری صندوقها
البته ،در سطح کالن نیز باید بر صندوقها نظارتهایی صورت گیرد به این مفهوم که با توجه به نوع منابع و سرمایهگذاریها و نیز
تعهدات صندوقها که همگی از نوع بلندمدت هستند ،چنان که نشان داده شد ،منابع مالی آنها را در تمام اجزای سیستم مالی از
بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری گرفته تا امالک و بازار سهام و ارز و  ...میتوان مشاهده کرد ،بنابراین اگر نهاد ناظر تنها بر
عملکرد صندوق ها نظارت داشته و اثر فعالیت آنها را بر سایر اجزای سیستم مالی ندیده و کنترل نکند ،بالتبع خطراتی که این
صندوقها را تهدید میکند میتواند عامل یک ریسک سیستماتیک شده و در کل سیستم مالی پخش شود و موجبات بیثباتی مالی
را فراهم آورد .به این ترتیب ،پیشنهاد می شود در ایران یک نهاد ناظر خرد ویک نهاد ناظر کالن در قالب شورای سیاستگذاری
احتیاطی کالن تعریف شود .به این مفهوم که ابتدا یک نهاد ناظر خرد به وجود آید که میتواند تخصصی بر صندوقهای بازنشستگی
متمرکز شده یا به صورت نیمه یکپارچه با شورای عالی بیمه که در حال حاضر وظیفه نظارت بر بیمهها را به عهده دارد ترکیب و
تحت عنوان شورای عالی بیمه و بازنشستگی شروع به فعالیت نماید .طبیعی است همانگونه که در حال حاضر در شورای عالی
بیمه رئیس کل بیمه مرکزی حضور دارد ،در صورت تبدیل آن به «شورای عالی بیمه و بازنشستگی» وجود کرسی نماینده وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی صندوقهای بازنشستگی در کشور در این شورا امری الزم و اجتنابناپذیر
به نظر میرسد.
13
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سپس این شورا در قالب نمودار سازمانی فوق که به صورت زیر اصالح میشود ،همراه با سایر نهادهای نظارتی خرد ،در کنار هم
شورای عالی سیاستگذاری احتیاطی را ایجاد کنند که شورایی خواهد بود که میتواند خطراتی را که هر یک از این اجزای سیستم
مالی برای ثبات مالی به وجود میآورند را به موقع شناسایی کرده و وظیفه هر نهاد را در قبال برطرف کردن این تهدیدات تعیین و
حوزه وظایف و عملکرد هر یک را از هم تفکیک نموده و مشخص نماید.

نمودار  -۶چارچوب پیشنهادی شورای عالی سیاستگذاری احتیاطی با لحاظ صندوقهای
بازنشستگی
شورای عالی سیاستگذاری
احتیاطی

شورای پول و اعتبار

بانک مرکزی

شورای عالی بیمه و بازنشستگی

بیمه مرکزی و وزارت تعاون

شورای عالی بورس

سازمان بورس

شورای عالی معماری و شهرسازی

وزارت مسکن و شهرسازی

منبع :یافتههای تحقیق
البته باید خاطرنشان کرد که در سال  ۱۳۹۶طرح «کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوقهای بازنشستگی» از سوی نمایندگان
مجلس ارائه شد که با توجه به بندهای آن ،هدف ایجاد هیات عالی نظارت در سطح خرد است و بنا به این طرح سازوکارهای تدوین
گزارشهای مالی صندوق بازنشستگی ،ضوابط و دستورالعملهای ناظر بر فعالیتهای عملیات سرمایهگذاری ،کیفیت داراییها،
تجهیز و تخصیص منابع ،شرایط احراز ،نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوقهای
بازنشستگی مقررات احتیاطی ،شرایط تاسیس ،توقف ،ورشکستگی ،انحالل و ادغام از سوی این هیات نظارت تعیین خواهد شد .با
وجود این که در این طرح از نظارت یکپارچه سخن به میان آمده است ولی نظارت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بر صندوقهای
بازنشستگی در قالب این هیات نظارت ،تنها شامل حال واحدهای تابعه و وابسته صندوقهای بازنشستگی بوده و یکپارچه به مفهوم
یکپارچگی در نظارت بر کل اجزای سیستم مالی نیست و تنها صندوقها و نهادهای تابعه را در بر میگیرد .همچنین ،مقرر شده
است که مقررات نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات نظارت برسد .این طرح فعالً در
مجلس در حال بررسیهای کارشناسی در کمیسیونهای مرتبط بوده و تبدیل به قانون نشده است.

 .۵خالصه و نتیجهگیری
صندوقهای بازنشستگی کشور و مسائل مبتال به آنها در حال حاضر تبدیل به یکی از معضالت اصلی کشور شده است به طوری که
میزان شکاف نقدینگی در این صندوقها در سالهای اخیر از کل رقم تحققیافته برای بودجه عمرانی فراتر رفته و انتظار میرود با
توجه به تغییر ساختار جمعیتی و نیز رکود اقتصادی فعلی و محدود شدن جمعیت شاغل و به تبع آن کاهش تعداد کسورپردازان به
صندوقها ،ارائه راهحلی آنی برای این معضل چندان امکانپذیر نباشد.
بررسی اندازه ،درهمتنیدگی با سیستم مالی و قابلیت جایگزینی در صورت ورشکستگی احتمالی نشان میدهد که صندوقهای
بازنشستگی ایران به خصوص دو صندوق بازنشستگی کشور و تأمین اجتماعی آنچنان بزرگ هستند که عمالً «بسیار بزرگ برای
ورشکستگی» بوده و امکان جایگزینی آنها در صورت ورشکستگی وجود نداشته و به این ترتیب به ناچار برای جبران کسری
نقدینگی خود مجبور به استفاده از منابع دولت در کوتاهمدت خواهند بود .به عبارت دیگر ،در کوتاهمدت سرریز اثرات مشکالت
صندوقهای بازنشستگی در بودجه دولت مشهود خواهد بود(چنانچه در حال حاضر نیز این امر مشهود است) .ولی انتظار بر این
است که در میانمدت به دلیل درهمتنیدگی شدید این صندوقها با سایر اجزای سیستم مالی و مالکیت این صندوقها بر طیف
وسیعی از شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها ،شرکتهای بیمه ،کارگزاریها و  ...و در نتیجه حضور پررنگ آنها در تمام بازارهای
مالی ،هر نوع بیثباتی در این صندوق ها به شکل ریسکی سیستماتیک در آمده و در کل سیستم مالی پخش شده و موجبات
بیثباتی در آن را فراهم آورد .بنابراین سرریز مشکالت صندوقهای بازنشستگی در میانمدت به بازارهای مالی بوده و ممکن است
خود را به شکل بیثباتی مالی نشان دهد .راهحلی که در اقتصاد برای این معضل پیشنهاد میشود اعمال نظارت در سطح خرد و
کالن بر صندوق های بازنشستگی است که در نظارت خرد یک مقام ناظر اختصاصی یا نیمه -یکپارچه(ناظر صندوقهای بازنشستگی
و بیمه) بر عملکرد صندوق ها از صدور مجوز گرفته تا شفافیت در گزارشدهی مالی و اجرای بخشنامهها و  ...نظارت میکند .در
سطح کالن نیز ناظری وجود دارد که به صندوق بازنشستگی به شکل جزئی از یک سیستم بههمپیوسته مالی نگاه میکند و قوانین
و الزاماتی را که برای عملکرد صندوقها در زمینههای مختلف فعالیت و سرمایهگذاری و حضور در بازارهای مالی گوناگون الزم
است ،از دریچه حفظ ثبات در سیستم مالی وضع مینماید.
در ایران در خصوص صندوقهای بازنشستگی ،مقام ناظر چه در سطح خرد و چه در سطح کالن وجود ندارد و با وجود آن که چنین
ناظری در سطح خرد در طرحی از سوی مجلس پیشنهاد شده است ،هنوز به قانون تبدیل نشده و در حال بررسی است .بنابراین ،در
این مقاله با توجه به ساختارهای موجود در کشور پیشنهاد میشود که ابتدا با توجه به وجود شورای عالی بیمه و همپوشانی و رابطه
تنگاتنگی که برخی از صندوقها از جمله سازمان تأمین اجتماعی با بیمهها دارند در ابتدا با انجام اصالحاتی در این شورا ،شورایی
تحت عنوان «شورای عالی بیمه و بازنشستگی» با حضور نمایندگان صندوقهای بازنشستگی و نیز وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی( به عنوان متولی اصلی صندوقهای بازنشستگی) ایجاد شده و به عنوان مسئول نظارت خرد بر صندوقهای بازنشستگی
عمل نماید .سپس ،در سطح کالن با تعریف یک نهاد باالدستی برای این شورا و شوراهای عالی پول و اعتبار ،بورس و معماری و
شهرسازی؛ شورای عالی سیاستگذاری احتیاطی پا به عرصه وجود بگذارد که مسئول نظارت کالن بر تقریباً تمام اجزای سیستم
مالی از جمله صندوق های بازنشستگی باشد و با نظارت بر کارکرد این اجزا بتواند از به خطر افتادن ثبات مالی در کل سیستم مالی
کشور جلوگیری کند.

:منابع و مآخذ
، با تأکید بر مالحظات امنیت اقتصادی۱۳۹۶  و پیشبینی آن در سال۱۳۹۵ وضعیت صندوقهای بازنشستگی در سال
.۱۳۹۶ ، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،گزارش پژوهشی
 کار و رفاه، معاونت اقتصادی وزارت تعاون، بیمهای و اقتصادی صندوق های بازنشستگی،بررسی وضعیت مالی
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 موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا،دولت
 معاونت، دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی،) نظارت بر صندوقهای بازنشستگی۱۳۹۵( کلثوم،روشنی
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