
عنوان
ی نقش و اثر گذاری صندوق های بازنشستگی در ثبات مال

؛اقتصاد ایران
لزوم شکل گیری مقام ناظر احتیاطی

:نویسندگان
ایلناز ابراهیمی

مریم همتی



دمه مق 

ومزایاازبهره مندیوبازنشستگینامبهمفهومیکهاستقرنیکبهنزدیک•
چارچوبدرسالمندیدورانبرایکاریدورانپس اندازازحاصلمستمری های
.استشدهتعریفکشوردربازنشستگیمختلفصندوق های

تأمینوکشوریبازنشستگیصندوقدوبازنشستگی،مختلفصندوق هایبیناز•
کشورجمعیتازمیلیون۴۷مجموعدرکهمی شوندمحسوببزرگترین هااجتماعی،

.دارندپوششتحتتبعییااصلیعضوعنوانبهرا
رحاضحالدرکهمی دهدنشانبازنشستگیصندوق هایمصارفومنابعبهنگاهی•

کافشباآنهاازبسیاریوندادهراآنهامصارفتأمینکفافبیمهحقازحاصلمنابع
ندوق هایصنقدینگیشکافرقماخیرسال هایدرکهطوریبههستندمواجهنقدینگی

.استرفتهباالترکشورعمرانیتحقق یافتهبودجهرقمازبازنشستگی



دمه مق 

بیکاریورکودهمچنینوکشوردرسالخوردگیافزایشروندبهتوجهبامی شودپیش بینی•
رایبپساینازکهبازنشسته هاییقالبدرخروجیتعدادافزایشهم زمانواقتصادبرحاکم
بیشکافشاینآیندهسالهایدربود،خواهندوابستهبازنشستگیمستمریبهزندگیگذران

.کندپیداافزایشایناز
دوتمری،مسپرداختهزینه هایپوششبرایکارنیرویپرداختیبیمهحقکفایتعدمبا•

:ماندخواهدباقیبه وجود آمدهکسریجبرانبرایراه
متمادیانسالیطولدربازنشستگیصندوق هایکهسرمایه گذاری هاییبازدهازاستفاده-۱
ختلفمحوزه هایدرکارنیرویسویازپرداختیبازنشستگیکسوراتازبهره گیریبا

وداده      اندانجاماقتصادی
انکیبباالخصمالیسیستمازاستقراضیادولتیکمک هایازصندوق هاکهایندوم-۲
.کنندادهاستفکوتاه مدتدرنقدینگیمشکلفصلوحلبرایزود گذرروشیکعنوانبه



دمه مق 

هبآنهاماهیتوبازنشستگیصندوق هایسرمایه گذاری هایکهاستعلتهمینبه•
هبمالینظامدروکلیطوربهاقتصاددرآنهاعملکردومالیواسطهنهادیکعنوان

ستگیبازنشصندوق هایبینرابطهنامبهمفهومیومی کندپیدااهمیتخاصصورت
.می گیردقرارتوجهمورداقتصاددرمالیثباتبرآنهافعالیتاثراتو

نبوددراستشدهباعثکهاستسرمایه گذاریافقبودنبلند مدتکهاینخصوصبه•
تربیشدررابازنشستگیصندوق هایسرمایه گذاریرد پایبتوانناظر،نهادیک

بانکهاکتملطریقازپولبازارحتیتاگرفتهسهاموارزبازارازکشورمالیبازار های
صندوق هایدرهمتنیدگیاستشدهباعثموضوعاینالبتهوکردمشاهده

دربی ثباتیوچالشگونههرکهباشدباالحدیبهکشورمالینظامکلبابازنشستگی
اقتصادمالیثباتبرایخطریوشدهپخشکشورمالیسیستمکلدرصندوق هااین

.باشد



اله ار مق  ت  ساخ 

بازنشستگیصندوق هایکنونیوضعیت•
ینااهمیتدلیلومالیثباتمفهومچارچوبدربازنشستگیصندوق هایجایگاه•

کشورمالیسیستمکلمالیثباتمسألهبرایصندوق ها
یمالثباتحفظدربازنشستگیصندوق هایاهمیتمیزانتعیین کنندهعوامل•
اینرباحتیاطینظارتبرایایراناقتصادبامتناسب کاری وسازایجادپیشنهاد•

لکثباتحفظباهمگامیجهتآنهاعملکردازناشیمخاطراتکنترلوصندوق ها
مالیسیستم



وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور

نظامدرکوچکنسبتاًصندوق۱۴حدودوبزرگصندوق۴حاضرحالدر
.هستندفعالکشوربازنشستگی

میلیون۳واصلیبیمه شدهنفرمیلیون۱۴بهنزدیکبااجتماعیتأمینسازمان
بوده۱۳۹۵سالدرکشوربازنشستگیصندوقبزرگتریناصلیمستمری بگیرنفر

بیمه شدهنفرهزار۲۰۰ومیلیونیکازبیشباکشوریبازنشستگیصندوقو
یمی ترینقداصلیمستمری بگیرنفرهزارسیصدومیلیونیکازبیشواصلی

تعدادازآنمستمری بگیرانتعدادحاضرحالدرکهمی رودشماربهصندوق
.استگرفتهپیشیآنکسور پردازان



بازنشستگی کشورفعلی صندوق های وضعیت 

و مدتکوتاهچشم اندازنیزومالیوضعیتارزیابیبرایکهمهمیشاخص هایازیکی•
پشتیبانیضریبیانسبتمی گیرد،قرارتوجهموردبازنشستگیصندوق هایمیان مدت

.است
ازکهاستفرادیاتعدادبهمی پردازندبیمهحقکهافرادیتعدادنسبتپشتیبانیضریب•

.می گیرندمستمریصندوق هاسایریااجتماعیتأمین
صندوقو۴٫۵حدودپشتیبانینسبتبااجتماعیتأمینسازمانحاضرحالدر•

دچارکوتاه مدتدرینقدینگنظرازیکازکمترپشتیبانینسبتباکشوریبازنشستگی
ندوق صهمچونبازنشستگیصندوق هایسایربیندرنسبتاین.هستندبحران

دوق هایصنجملهازکه...وسیماوصدابانک ها،نفت،صنعتفوالد،بازنشستگی
.ستایکعددحوشوحولونبودهبهترچنداننیزهستندصنفیبازنشستگی





دالیل افت نسبت پشتیبانی
سالمندیومیانسالیسمتبهجمعیتگذروکشورجمعیتیهرمتغییرات•
سالازویژهبهکهموعدازپیشبازنشستگیطرح هاینیزوزندگیبهامیدافزایش•

دریافتدورهمقابلدروکاهشرابیمهحقپرداختدورهوشدهاجرابعدبه۱۳۸۹
دادهافزایشرامستمری

یرنظکالناقتصاددالیلازبرخیبهبناصندوق هااینبهافرادورودشدنمحدود•
ومایانکارفرازبرخیسویازبیمه ایطرح هایبهندادنتنوناقصاشتغالبیکاری،
شاغلین



:شاخص دیگر نشان دهنده وضعیت صندوق های بازنشستگی
شاخص نسبت ارزش ذخایر و دارایی ها به مصارف ساالنه

:اجتماعیتأمینسازمان•
سالچهاربرایهزینه هاتأمینپاسخگویتنهاذخایرارزش•
درصد۲۸حدود۱۳۹۵-۱۳۹۰سال هایطیسازمانمنابعکلبهنقدیدرآمد هاینسبتمتوسط•
:نقدیدرآمد هایبهمصارفنسبت•
بعدبه۱۳۹۲سالازورسیدهخودسر بسرنقطهبه۱۳۹۲سالدرتقریباًنقدیدرآمد هایبامصارفمیزان•

.استبودهسازمانمصارفازبخشیپاسخگویتنهانقدیدرآمد های
:کشوریبازنشستگیصندوقمصارفبهمنابعنسبت•
۷۰پرداختتوانصندوق۱۳۸۳سالدرکهمعنابدیناست،بودهدرصد۷۰حدود۱۳۸۳سالدرنسبتاین•

.استداشتهسالهماندردریافتیکسورازاستفادهباراخودتعهداتازدرصد
دادهادامهخودنزولیسیربههمچنانسالآنازپسویافتهکاهشدرصد۲۶حدودبه۱۳۹۳سالدرنسبتاین•

.است
وضعیتنیزصنفیبازنشستگیصندوق هایعشایر،وروستاییانصندوقهمچونجوانصندوق هایمعدودجزبه•

ازنشستگانبمستمریهزینهتأمینبرایفوالدبازنشستگیصندوقهم چونآنهاازبرخیونداشتهبهتریچندان
.هستنددولتیمنابعبهمتکیکاملطوربهعمالً



خالصه بحث
داردوجودچالشوبحران•
بهراآنحلنمی توانواستمیان مدتوکوتاه مدتنوعازحاضرحالدرچالشاین•

کردمحولآینده
صندوق هایورشکستگیاحتماالًوشدیدبودجهکسریکهمخاطراتیمورددر•

رفاهافتازحوادثازوسیعیدامنهکنندایجادکشوربرایمی توانندبازنشستگی
آنازودولتجاریوعمرانیبودجهبرفشارتاگرفتهمرتبطنا آرامی هایواجتماعی

ان مدتمیدرکهآنچهمی رسدنظربهولیمی شودذکررکودبهاقتصادشدنواردطریق
دوق هاصنایننا مناسبکارکردازناشیمالیبی ثباتیبودخواهدمعنی داریمشکل
الیمثباتبرایصندوق هااینناحیهازمی تواندکهخطریبهمقالهایندرکهاست

.می شودپرداختهمعضلاینبرایراه حلیارائهوآیدوجودبهاقتصاد



مفهومچارچوبدربازنشستگیصندوق هایجایگاه
مالیثبات



جایگاه صندوق های بازنشستگی در چارچوب مفهوم
ثبات مالی

فراهمراقرض گیرندگانوقرض دهندگانبینمالیوجوهتبادلامکانکهاستنظامیمالیسیستم•
.کندعملبین المللییاملیمنطقه ای،سطحدرمی تواندومی کند

ملهجازسرمایه گذاریصندوق هایوبیمهشرکت هایوبانک هاکناردربازنشستگیصندوق های•
کهتندهسکارگزارانیبهقرض دهندگانوپس انداز کنندگانوجوهرساندندرمالیواسطه هایمهمترین

.می کننددنبالراخوداقتصادیفعالیت هایانجامبرایالزمنقدینگیومنابعتأمینهدف
ردهکپس اندازخودکاریعمرطولدربتواندکهمی دهندقرارفرداختیاردرراابزاریصندوق هااین•

.بر آیدخودمصرفیمخارجتأمینعهدهازطریقاینازو
بسیاریعموانبایابودهممنوعبازنشستگیصندوق هایازپس اندازاینزود هنگامبرداشتکهآنجااز•

این،(نیستصادقسپرده گذاریموسساتسایروبانکهامورددرمسألهاینکه)استمواجه
 ریسکپرسرمایه گذاری هایبهوداشتهراپر بازدهوپر ریسکدارایی هایازنگهداریامکانصندوق ها

صندوق هایسرمایه گذاری هایودارایی هاسبدمختلف،اقتصاد هایدرالبته.هستندمتمایل
تی،دولقرضهاوراقخریدتاگرفتهشرکت هاسهامازفعالیت هاازوسیعیدامنهبازنشستگی،

.می گیردبردر رابانکهادرسپرده گذاریحتییابنگاهداریمستغالت،



صندوق هایاثر گذاریمیزانتعیین کنندهعوامل
مالیثباتبربازنشستگی

.(اندازه)می دهدانجامبازاردرکهمالیفعالیت هایحجمومیزانونهاداندازه•
یاابلمتقوابستگی)آورد وجودبهمالیسیستمدرمی تواندنهادآنچالش هایکهاختاللیمیزان•

.(Interconnectedness-در هم تنیدگی
آنورشکستگیصورتدرمالیخدماتارائهبرایمالیسیستماجزایسایرجایگزینیمیزان•

.(Substitutability-جایگزینیقابلیت)نهاد 



اندازه و حجم فعالیت صندوق های بازنشستگی

تعداد بیمه شده سازمان/ صندوق

اصلی

تعداد 

ر مستمری بگی

اصلی

و اصلی)نفرات تحت پوشش

(تبعی

سهم صندوق از کل 

نفرات تحت پوشش 

اصلی و تبعی

۷۴٫۸۲٪۱۳۷۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۴۱۴۳۳۱۵۱سازمان تأمین اجتماعی

۱۰٫۷۶٪۱۲۶۲۳۰۰۱۳۷۶۴۰۱۵۹۶۱۶۳۶صندوق بازنشستگی کشوری

۱۴٫۴۲٪۱۶۹۴۰۵۲۳۶۰۰۲۹۷۹۸۷۸۶۹سایر صندوق ها

۱۶۶۵۶۳۵۲۴۷۳۶۴۳۰۵۵۳۸۲۶۵۶۱مجموع



اندازه و حجم فعالیت صندوق های بازنشستگی
سهمدمی گیرننظردرصندوقیکبودنبزرگبرایکهاصلیمعیاربین المللیسطحدر•

کلازآنسرمایه گذاری هایسهمیاملینا خالصتولیدکلبهنسبتآندارایی های
ازدهشارائهاطالعاتاساسبرآندقیقتخمینکهاستاقتصاددرانجام شدهسرمایه گذاری

گزارشاسبراسالبته.نیستامکان پذیرچندانکشوربازنشستگیاصلیصندوقدوسوی
ایراندردولتیغیرعمومینهاد۱۵تعدادداراییواقتصادیاموروزارتتوسطارائه شده

تنیسدسترسدرآنهاازتعدادیفروشوداراییتخمینبهمربوطاطالعاتکهداردوجود
رزشابهتخمینیداراییکلبااجتماعیتأمینسازماندسترس،درآماربهتوجهباولی

.داشتقرارششممقامدر۱۳۹۵سالدر(۲۲ص)تومانمیلیارد۱۰۷۴۳۱
وکارن،تعاووزارتاقتصادیمعاونتبازنشستگی،صندوق هایاقتصادیوبیمه ایمالی،وضعیتبررسی•

۱۳۹۶ماهتیراجتماعی،رفاه



اندازه و حجم فعالیت صندوق های بازنشستگی
فاهروکارتعاون،وزارتتابعهبیمه گرصندوقهایدربینصندوقتنهااجتماعیتأمینسازمان•

عشایر،وانروستاییبیمهصندوقکشوری،بازنشستگیصندوقاجتماعی،تأمینصندوق)اجتماعی
ودرمانیکزمرامالکشرکتها،سهامبرعالوهکهاست(فوالدکارکنانبازنشستگیوحمایتصندوق

ی هایدارایارزشتخمیندرارقاماینبرآوردکهاستکشورمختلفنقاطدراجتماعیتأمینشعب
.استآمدهسازماناین

ذارواگشرکتهایسهامشاملآنهادارایی هایعمدهونسیتنددارایی هاییچنینواجدصندوقهاسایر•
رچهاسهامدارایی هایکلروزارزشازشدهانجامبرآوردونیستبزرگیرقمچندانکهبودهشده

سازمانبهمتعلقآن۷۰٪حدودکهبودهتومانمیلیاردهزار۱۰۰حدودوزارتخانهاینتابعهصندوق
میلیاردهزار۳۰حدودچیزیصندوقسهاینسهامروزارزشدیگرعبارتبهاستاجتماعیتأمین
.است۱۳۹۵سالبرایتومان

یشترینبدارایاجتماعیجایگاهوجمعیتینظرازبحثموردصندوقهایکهاینبرخالفبنابراین•
غیردولتیومیعمنهادهایبیندرحتیولیهستند،اجتماعیگذاریتاثیرباالترینوجمعیتیپوشش

کمدلیلهباقتصادی،فعالیتهایمحلازمنافعکسبلذاوندارندتوجهیقابلچنداندارایی هاینیز
صهمان،)بودنخواهدقابل توجهیرقمچندان(آتیتعهداتحجمبامقایسهدر(دارایی هابودن

۲۳).



بازنشستگیصندوق هایفعالیتحجمواندازه
بهپرداختیمستمرینسبتباشد،صندوقیکبزرگیمیزانبررسیمالکمی تواندکهدیگریمعیار•

.استGDPرقمیاکشوربودجهبهصندوقمستمری بگیران
ورتیصدرداشتانتظارمی توانترتیباینبهوبودهافزایشحالدرزمانطیدرایراندرسهماین•

بهصاداقتبرسنگینیفشارندهد،راآنهاپرداختیمستمری هایکفافصندوق هاجاریمنابعکه
.شودوارددولتبودجهخصوص



تولیدوبودجهدربازنشستگیمستمری هایسهم
داخلینا خالص

جمعکشوریبازنشستگیاجتماعیتأمین

GDPدرسهمبودجهدرسهمGDPدرسهمبودجهدرسهمGDPدرسهمبودجهدرسهم

۱۳۸۱۳٫۲۰٫۶۸۴٫۷۸۱٫۰۱۷٫۹۸۱٫۶۹

۱۳۸۴۳٫۰۹۰٫۷۱۵٫۸۳۱٫۳۵۸٫۹۲۲٫۰۶

۱۳۸۷۵٫۲۸۱٫۱۶۷٫۵۵۱٫۶۶۱۲٫۸۳۲٫۸۲

۱۳۹۰۷٫۱۷۱٫۳۲۹٫۵۳۱٫۷۵۱۶٫۷۳٫۰۷

۱۳۹۳۱۰٫۶۳۱٫۶۱۱۴٫۶۳۲٫۲۱۲۵٫۲۶۳٫۸۲

۱۳۹۴۱۱٫۵۱٫۸۹۱۵٫۹۷۲٫۲۱۲۷٫۴۷۴٫۱



اندازه و حجم فعالیت صندوق های بازنشستگی
رااداقتصبرآنهااثر گذاریبودنبزرگحداقلیاصندوق هابودنبزرگمعیار هایازدیگریکی•

مستمری هاپرداختدرصندوق هااینبهدولتکمک هایسهماساسبراخیرسال هایدرمی توان
ازصندوق هابهکمکبابتازدولتهزینهگرفتنپیشینشان دهندهوضوحبهزیرنمودارکهسنجید
مجبورلتدوکشوری،بازنشستگیصندوقمورددرتنهاکهطوریبهاستکشورعمرانیکلبودجه
پرداختبرایصندوقاینبهراکشورکلعمرانیبودجهدرصد۵۰ازبیشرقمیمعادلاست

.نمایدکمکآنبهوابستهبازنشستگانمستمری



ران مقایسه نیاز صندوق ها به وصولی از دولت برای جب
کسری با رقم کل بودجه عمرانی تحقق یافته



تنیدگیدر هم
ازدیگرییکسیستم،اجزایسایربامالیسیستمدرحاضربازیگرانواجزاازیکیدر هم تنیدگی•

چههرگردیعبارتبه.می کندتعیینمالیثباتبرراآنکارکرداثر گذاریمیزانکهاستعواملی
آنسویازسیستماتیکریسکایجادخطرباشد،بیشتراجزاسایرباجزءیکهم تنیدگیدرمیزان
.استبیشترمالیثباتبرای

وقایعازیترکیبیااتفاقوواقعهیککهمی رودباالزمانیمالینظامیکدرسیستماتیکریسک•
.کندهدیدتکلیکعنوانبهرامالیسیستمعملکردکهآوردبه وجودرااتفاقاتاززنجیره ایبتواند

.باشدبیرونییادرونیعواملازناشیمی تواندسیستماتیکریسک•



تنیدگیدر هم
مالیمسیستکلیشماییاد آورینیزوآنهاترکیبوصندوق هادارایی هایلیستترکیبواکاوی•

سابحبهمالیواسطه هایازبخشیخودتنهانهکشوربازنشستگیصندوق هایکهمی دهدنشان
ه گذاریسرمایشرکت هایوبیمه هابانک ها،هم چوندیگرمالیواسطه هایانواعتملکبابلکهمی آیند

.دارندچشم گیرحضوریغیرهوارزبهادار،اوراقوسهامبورسپول،ازاعممالیبازار هایتمامدر
ازکشوریبازنشستگیصندوقواجتماعیتأمینسازمانتملکتحتشرکت هایلیستدر

.وردمی خچشمبهسرمایه گذاریشرکت هایوبیمهوبانکتاگرفتهغذاییوداروییشرکت های
سازماننظررزیشرکتمهم ترینعنوانبه(اجتماعیتأمینسرمایه گذاریشرکت)شستامثالعنوانبه•

انرژیدارو،،سیماننقل،وحملوعمرانپتروشیمی،وگازونفتهلدینگ۹دراجتماعی،تأمین
.داردفعالیتدیگرمواردوگذاریسرمایه،ICTبانک،،عمومیصنایع،

هلدینگششقالبدرشرکت،۱۸۷حدودشاملنیزکشوریبازنشستگیصندوقسرمایه گذاری های•
ساختمان،وعمرانهلدينگکشاورزی،وداروییغذایی،هلدينگگردشگری،ونقلوحمل

صنایعگهلدينو(انرژی)نیروگاهوپتروشیمی،گاز،نفتهلدينگسهام،وبانکیمالی،هلدينگ
.استشدهانجاممعدنو



درصندوق هاتابعهشرکت هایفعالیتحوزه های-تنیدگیدر هم
کشورمالیبخش 



تنیدگیدر هم
نشستگیبازصندوق هایبهمتعلقفوقنهاد هایوبانکهاوشرکتهامالکیتصددرصدلزوماًالبته•

مورددر۶۰٪)متوسطمقادیرتا(تأمینصباسرمایه گذاریمانند)۱۰۰٪ازتملکاینبلکهنیست
.استپراکنده(ملتبانکخصوصدر۳٫۸۱٪)پایین ترنسبت هایو(کارگرانرفاهبانک

بنگاهداریکردعملبرمی تواندمواجهندآنبابازنشستگیصندوق هایکهنقدینگیمشکالتبنا بر این•
ازاربازمالیبازار هایطریقآنازوبگذارداثرسرمایه گذاریصندوق هایوبیمهبانک،حوزهدرآنها

.کندمختلراارزوپولبازار هایتاگرفتهسهام
بنگاه هایازیکهردرمشکلآمدنوجودبهیعنیشود،ایجاداستممکننیزحالتاینعکس•

شارزبربازنشستگیصندوق هایاینزیر مجموعهسرمایه گذاریصندوق هایوبیمه ایبانکی،
به.ایدبیافزصندوق هااینمشکالتبرمی تواندوگذاشتهاثرآنهاسرمایه گذاریبازدهودارایی ها

ازاعممالیسیستماجزایسایربابازنشستگیصندوق هایدر هم تنیدگیازمیزانایندیگر،عبارت
بهآنها مدتبلندبرنامه ریزیافقوصندوق هااینعظیماولیهمنابعنتیجهدرکهآنکارگزارانوبازار ها
.می آیدحساببهمالیثباتوکشورمالیسیستمبرایبالقوهخطریخوداستآمدهوجود



قابلیت جایگزینی
هستندشورکبیمه گرصندوق هایبزرگترینکشوریبازنشستگیصندوقواجتماعیتأمینسازمان•

اصلیرمستمری بگییابیمه شدهعنوانبهراکشورجمعیتازمیلیونبیستحدودمجموعدرکه
بسیارنفرمیلیون۱۷حدودبااجتماعیتأمینسازمانسهمبینایندرکهدارندخودپوششتحت

.استچشمگیر

حدودکنیم،هاضافارقاماینبهنیزرااصلیمستمری بگیرانوبیمه شدگاناینبهوابستهافراداگر•
.دارندقراراجتماعیتأمینسازمانتحوالتتحت تأثیرکشورجمعیتازنیمی



جایگزینیقابلیت
استشدهنهایی سازمابهتبدیلنوعیبهکشوریبازنشستگیصندوقحتییااجتماعیتأمینسازمان•

برایبزرگبسیار»عنوانبهشرکت هاونهادهاسازمان ها،گونهاینازاقتصادعلمدرکه
too)«ورشکستگی big to fail)برای«ورشکستگیبرایبزرگبسیار»اصطالح.می شودیاد

شدنکستهورشاقتصاد،دروسیعشانگستره یوبزرگاندازه یدلیلبهکهمی شوداستفادهنهادهایی
سایرر دکارکمی تواندومی شودملیاقتصادبهبزرگشوکیوسنگینضربه  ایایجادباعثآنها

همیندلیلبه.نمایدمختلکامالًرامرتبطبازارهایوسازمان هاشرکت ها،ازاعماقتصاداجزای
برایایگزینیجیافتنکهاستاجتماعیتأمینصندوقخصوصبهصندوقدواینپوششگستردگی

.استپایینبسیارآنجایگزینیامکانعمالًوبودهسختبسیارآنخدمات



ندوقصواجتماعیتأمینسازمانصندوقدوخصوصبهکشوریبازنشستگیصندوق های•
نیزومالیستمسیاجزایسایرباباالدر هم تنیدگیبزرگ،اندازهدلیلبهکشوریبازنشستگی

فعلیوضعیتودارندکشورمالیسیستمثباتدربال انکاریاهمیتجایگزینی،پایینقابلیت
.بودخواهدمالیثباتبرایتهدیدیآنهابلند مدتومیان مدتدرال جرمآنها



راه حل
حلهمردرصندوق هااینمبتال بهمسائلبهدادنسامانوسرومشکالتحلمسیردر•

:اول
آنهاگیورشکستازجلوگیریبرایمستقیممداخلهجزبهچاره ایدولتکوتاه مدتدر•

.می دهدانجامدرستیبههم اکنونکهکاریهمانندارد،
هر.استاساسینکته ایصندوق هااینمسئولیتباروابعادکنترلدوم،مرحلهدر•

شدنتربزرگباعثبیافزایدصندوق هااینتعهداتمیزانبرنوعیبهکهطرحیگونه
وشدخواهداقتصاددرآنهامشکالتعواقبواثراتگسترشوآنها



راه حل
طحسدرصندوق هااینعملکردبرناظرمتولینهادیکبایدنهایتدر•

ازفعلییمهبنظامبرایجایگزینیبتواندکهباشدداشتهوجودکالنوخرد
مزایایبرمبتنیسیستمتنهااکنونهم)پرداخت هاسیستمساختارنظر

سویازپرداختیبیمهحقازفارغکهمفهوماینبهداردوجودمعین
( شودمیتعهدفردبهمعینیپرداختیاقتصادی،تحوالتوبیمه شده

وضعبهاقداموبخشیدهنظمدارایی هامدیریتساختاربهکرده،معرفی
صندوق هایکلبرایوخاصصورتبهصندوقهربرایقوانینی

بهجرمننتواندآنهافعالیت هایتابنمایدعامصورتبهبازنشستگی
.شودکشوراقتصادیسیستمکلمالیثباتبرایتهدیدی



ساختار نظارت بر صندوق های بازنشستگی    

-۲بانکی،سیستم-۱ناحیهازعمدتاًمی تواندمالیبی ثباتیخطراتایراندر•
بازار-۵،ارزوطالبازار-۴بهادار،اوراقبورس-۳بازنشستگی،وبیمهصندوق های

.باشدغیر بانکیپولیموسساتوغیر مجازاعتباریموسسات-۶ومسکن
دودریمالبی ثباتییاثباتبرموثرعواملونهادهابرنظارتکشورها،ازبسیاریدر•

.می پذیردصورتکالنوخردسطح
بهمالیثباتمتولیمختلفسازمانهایمقرراتوقوانیندرانجام شدهبررسی هایبهبنا•

اختیاراتووظایفبهتوجهباکشور،درخرداحتیاطیسیاست هایمی رسدنظر
مورد توجهنکالاحتیاطیسیاستهایازبیشترمختلف،نهاد هایوسازمانهابهتفویض شده
.استبودهسیاستگذار

منشاءیاهشدبی ثباتیدچارخودمی توانندکهفوق الذکرحوزه هایبینازمثال،عنوانبه•
بانکیسیستمییعناولموردشوند،کشوراقتصادیومالیسیستمکلبهبی ثباتیتسری
.استمرکزیبانککاملنظارتتحتقوانین،بهبناکشور



ساختار نظارت بر صندوق های بازنشستگی
انونقدومفصلاساسبرمالی،موسساتوبانکهابرنظارتبرعالوه•

وظیفهواختیارمرکزیبانک،(جبند،۱۱ماده)کشوربانکیوپولی
بامی تواندبالتبعوداردراارزیمعامالتبرنظارتومقرراتتنظیم
ازاربایندرمالیثباتبرارز،بازاردرمداخلهبامجوز،اینبهتکیه

.باشداثر گذار
طالفروشوخریداختیارمرکزیبانکقانون،همین۱۳ماده۶بندبهبنا•

اینبازاردرشدیدنوساناتموقعدرمی شودباعثکهداردرانقرهو
شهایبخسایربرآناثراتتسریازوکردهدخالتآندرگرانبهافلزات

یاراختومسئولیتدیگر،عبارتبه.نمایدجلوگیریمالیبازارهای
برطالزنیوارزبازاراعتباری،موسساتبرخیوبانکیبخشبرنظارت

.استمرکزیبانکعهده



ساختار نظارت بر صندوق های بازنشستگی
جمهوريبهاداراوراقبازارقانوناساسبرنیزبهاداراوراقبورسدر•

اسـالمي،شـورايمجلـس۱۳۸۴آذرماهمصوبایراناسالمی
الزاماتدستورالعمل»همچونمختلفیدستور العمل هایوآیین نامه های

...و«کارگزارانانضباطیدستورالعمل»،«مالینهادهايسرمایۀکفایت
قالبردفعالمختلفنهاد هایوبازارفعالیتدرشفافیتتضمینبرای

یاراتاختازبهاداراوراقوبورسسازمانترتیباینبهوشدهتنظیمآن
ستابرخوردارسرمایهبازاردراحتیاطیخردسیاستهایاعمالبرایالزم

محجوکهچرانیستبازارایندرمالیثباتمتضمنامراینلیکن
درناسبمبازدهیعدمجملهازمختلفدالیلبهبنابازاراینبهنقدینگی

ه دارخدشرابازارایندرثباتراحتیبهمی تواندداراییبازارهایسایر
.شودآندرتالطمموجبونموده



ساختار نظارت بر صندوق های بازنشستگی
.استیمرکزبیمهنظارتتحتنیزبیمه هافعالیتهایترتیبهمینبه•

یمهبسویازبیمه هاومرکزیبانکسویازبانک هااکنونهمبنا بر این،
تحتبازنشستگیصندوق هایفعالیتاماهستند،نظارتتحتمرکزی
اعالمقانونتصویبعلیرغمروهمینازونیستخاصیقوانینشمول
بهمربوطگزارشهنوز،۱۳۹۳سالدربازنشستگیصندوق هایدرآمد
ردعملکبرخاصطوربهمقامیواستنگردیدهارائهصندوقهاایندرآمد

نظارتمختلفبازارهایدرآنهاسرمایه گذارینحوهوصندوق هااین
وق هایصندبرخردنظارتبرایمسئولینهادهیچدیگرعبارتبه.ندارد

.نداردوجودکشوردربازنشستگی



بازنشستگیصندوق هایبرنظارتساختار
وراهوزارتباتعاملدرکهنیزشهر سازیومعماریعالیشورای•

ات،مقرروضوابطتصويبوبررسيهمچونوظایفیاست،شهر سازی
ايحلووآيين نامه هاتهيهنیزوشهرسازيمختلفاستانداردهايومعيارها

تتحوالکنترلبهمنجرمی تواندکهداردبر عهدهرامعماریوشهرسازي
.دبگذاراثرمسکنبازاردرقیمتهاوفعالیتهابروشدهبخشاین



ساختار نظارت بر صندوق های بازنشستگی
هاینظارتبرایالزممقرراتوقوانینفوق الذکر،نکاتبهتوجهبالذا•

دوق هایصنجزبهمالیثباتبرموثرمختلفبخشهایدراحتیاطیخرد
فویظتآنها،اعمالاختیاروداشتهوجودذیربطنهادهایدربازنشستگی

انجامهمباهماهنگیدرخرد،نظارتهایاینکهبرایحال.استشده
چارتمطابقشود،کالناحتیاطیسیاستهایوضعبهمنجروشده

می توانمالیثباتحفظفرآینددرمداخلهوبررسیبرایزیر،پیشنهادی
زیپی ریرااحتیاطیسیاست گذاریعالیشورایعنوانتحتشوارایی

.کرد



بازنشستگیصندوق هایبرنظارتساختار
مایه،سرقرضه،اوراقپول،بازارهایسیاست گذارانازمتشکلمی بایستشورااین•

کالنذاریسیاست گمسئولیتکهبوده(غیرمتشکلومتشکل)کاالومستغالتارز،
مسئولیتبرعالوهعالینهاداین.داشتخواهندبعهدهراکشوراحتیاطی

 هایبخشسایربا(وجوهجریان)مالی سیستمرابطهتحلیلعمالًسیاست گذاری،
پایشنیزومالیسیستممجموعهبرایاحتیاطینظارتضوابطتدویناقتصادی،

نیزوالمللیبینبازارهایویکدیگرباسیستماینمختلفبازارهایمالیرابطه
.بودخواهدعهده دارراکشورکالناقتصادمدیریتسیستمدرآنهاجایگاهشناسائی

سیستمریتأثیرپذیمکانیزم هایمی بایدهمچنیناحتیاطیسیاست گذاریعالیشورای
الیمبازارهایتحوالتنیزومالی-پولیمختلفسیاست هایازاءبهراداخلیمالی

.ندکاتخاذراالزمسیاست هایورصدرابالقوهریسک هایوشناسائیبین المللی



سیاست گذاریعالیشورایپیشنهادیچارچوب
احتیاطی



ساختار نظارت بر صندوق های بازنشستگی
صندوق هایجایگاهکهاستاینداردوجودکهمسأله ایمهم ترین

هادینچنینشکل گیریصورتدرآنهابرنظارتنحوهوبازنشستگی
نشانجهانیتجربه.شودمشخصبایدکالناحتیاطینظارتبرای

برایناظرینهادهیچجهانکشورهای٪۲۴حدوددرکهمی دهد
زیرامراینموارد۶٪دراست،نشدهتعریفبازنشستگیصندوق های

مقامیککشورهادرصد۲۴٪درمی گیرد،صورتمرکزیبانکنظر
ناظرمقامکشورها۱۸٪دارد،وجودمالیبخشبراییکپارچهناظر
دروه اندپذیرفترا(بیمهوبازنشستگیناظرصندوق های)یکپارچه -نیمه 
رببازنشستگیصندوق هایمستقلناظرمقامیککشورهادرصد۲۹

.(۵ص،۲۰۱۵استوارت،)دمی کننظارتبخشاینعملکرد



ساختار نظارت بر صندوق های بازنشستگی
سطحوددرنظارتبایدباشد،کهچههرناظرنهادساختاریترتیباتمی رسدنظربه•

بین المللیسازمان)IOPSدیدگاهطبقخردسطحدر.پذیردصورتکالنوخرد
صندوق هایبرناظرمقاماصلینقششش(بازنشستگیصندوق هایناظران

:ازاستعبارتبازنشستگی
-۲آنهاانحاللیابازنشستگیشرکت هایپایه گذاریوورودبرایمجوزصدور-۱•

وتجزیه-۳(...وآماردریافتحسابرسی،مالی،گزارش هایدریافتجهت)نظارت
داده ها،آوردنبدستبرایمداخله-۴صندوق هاازدریافتیداده هایوآمارهاتحلیل

دراصالح-۵مصوباتوبخشنامه هابهعملبرایفشاراعمالوشکایاتپیگیری
وجریمهصندوق ها،دارایی هایکردنمسدودمجوز،لغومدیران،صالحیتردجهت
رهبریوتعلیموآموزشاطالعات،افشایشاملارتباطات-۶خساراتجبران

صندوق ها



بازنشستگیصندوق هایبرنظارتساختار
ینابهگیردصورتنظارت هاییصندوق هابربایدنیزکالنسطحدر•

ندوق هاصتعهداتنیزوسرمایه گذاری هاومنابعنوعبهتوجهباکهمفهوم
آنهایمالمنابعشد،دادهنشانکهچنانهستند،بلند مدتنوعازهمگیکه
رفتهگسرمایه گذاریشرکت هایوبانکهاازمالیسیستماجزایتمامدررا
هادناگربنا بر اینکرد،مشاهدهمی توان...وارزوسهامبازاروامالکتا

سایرربراآنهافعالیتاثروداشتهنظارتصندوق هاعملکردبرتنهاناظر
صندوق هایناکهخطراتیبالتبعنکند،کنترلوندیدهمالیسیستماجزای

کلدروشدهسیستماتیکریسکیکعاملمی تواندمی کندتهدیدرا
.آوردفراهمرامالیبی ثباتیموجباتوشودپخشمالیسیستم



بازنشستگیصندوق هایبرنظارتساختار
درنکالناظرنهادویکخردناظرنهادیکایراندرمی شودپیشنهادترتیب،اینبه•

نهادیکتداابکهمفهوماینبه.شودتعریفکالناحتیاطیسیاست گذاریشورایقالب
شدهمرکزمتبازنشستگیصندوق هایبرتخصصیمی تواندکهآیدوجودبهخردناظر

بررتنظاوظیفهحاضرحالدرکهبیمهعالیشورایبایکپارچهنیمهصورتبهیا
بهشروعیبازنشستگوبیمهعالیشورایعنوانتحتوترکیبداردعهدهبهرابیمه ها

کلیسرئبیمهعالیشورایدرحاضرحالدرکههمان گونهاستطبیعی.نمایدفعالیت
«تگیبازنشسوبیمهعالیشورای»بهآنتبدیلصورتدردارد،حضورمرکزیبیمه

متولیادنهبزرگترینعنوانبهاجتماعیرفاهوکارتعاون ،وزارتنمایندهکرسیوجود
ظرنبهاجتناب ناپذیروالزمامریشوراایندرکشوردربازنشستگیصندوق های

.می رسد



ساختار نظارت بر صندوق های بازنشستگی
ابهمراهمی شود،اصالحزیرصورتبهکهفوقسازمانینمودارقالبدرشورااین•

جادایرااحتیاطیسیاستگذاریعالیشورایهمکناردرخرد،نظارتینهاد هایسایر
ستمسیاجزایاینازیکهرکهراخطراتیمی تواندکهبودخواهدشوراییکهکنند
راهادنهروظیفهوکردهشناساییموقعبهرامی آورندوجودبهمالیثباتبرایمالی

همازرایکهرعملکردووظایفحوزهوتعیینتهدیداتاینکردنبر طرفقبالدر
.نمایدمشخصونمودهتفکیک



چارچوب پیشنهادی شورای عالی سیاست گذاری 
احتیاطی با لحاظ صندوق های بازنشستگی



بازنشستگیصندوق هایبرنظارت
از«بازنشستگیصندوق هایمدیریتارتقایوکارآمدسازی»طرح۱۳۹۶سالدرکهکردخاطر نشانباید•

خردسطحدرنظارتعالیهیاتایجادهدفآن،بند هایبهتوجهباکهشدارائهمجلسنمایندگانسوی
وضوابطبازنشستگی،صندوقمالیگزارش هایتدوینسازوکارهایطرحاینبهبناواست

منابع،صتخصیوتجهیزدارایی ها،کیفیتسرمایه گذاری،عملیاتفعالیت هایبرناظردستورالعمل های
صندوق هایمدیرعاملومدیرههیاتاعضایخصوصدرآنبهرسیدگیواعتراضنحوهاحراز،شرایط

هیاتاینیسوازادغاموانحاللورشکستگی،توقف،تاسیس،شرایطاحتیاطی،مقرراتبازنشستگی
.شدخواهدتعییننظارت

وارکتعاون،وزارتنظارتولیاستآمدهمیانبهسخنیکپارچهنظارتازطرحایندرکهاینوجودبا•
وبعهتاواحدهایحالشاملتنهانظارت،هیاتاینقالبدربازنشستگیصندوق هایبراجتماعیرفاه

مالیسیستمزایاجکلبرنظارتدریکپارچگیمفهومبهیکپارچهوبودهبازنشستگیصندوق هایوابسته
ارتنظمقرراتکهاستشدهمقررهمچنین،.می گیرد بردرراتابعهنهاد هایوصندوق هاتنهاونیست

فعالً طرحاین.برسدنظارتهیاتتصویببهاجتماعیرفاهوکارتعاون،وزیرپیشنهادبهبنایکپارچه
.استشدهنقانونبهتبدیلوبودهمرتبطکمیسیون هایدرکارشناسیبررسی هایحالدرمجلسدر



خالصه و نتیجه گیری

ازیکیهبتبدیلحاضرحالدرآنهامبتال بهمسائلوکشوربازنشستگیصندوق های•
.استشدهکشوراصلیمعضالت

ورشکستگیصورتدرجایگزینیقابلیتومالیسیستمبادر هم تنیدگیاندازه،بررسی•
صندوقدوخصوصبهایرانبازنشستگیصندوق هایکهمی دهدنشاناحتمالی

برایبزرگربسیا»عمالًکههستندبزرگآن چناناجتماعیتأمینوکشوربازنشستگی
بهوتهنداشوجودورشکستگیصورتدرآنهاجایگزینیامکانوبوده«ورشکستگی

دولتمنابعزااستفادهبهمجبورخودنقدینگیکسریجبرانبرایناچاربهترتیباین
تمشکالاثراتسر ریزکوتاه مدتدردیگر،عبارتبه.بودخواهندکوتاه مدتدر

رحاضحالدرچنان چه)بودخواهدمشهوددولتبودجهدربازنشستگیصندوق های
.(استمشهودامرایننیز



خالصه و نتیجه گیری
سایرباصندوق هااینشدیددر هم تنیدگیدلیلبهمیان مدتدرکهاستاینبرانتظار•

شرکت هایازوسیعیطیفبرصندوق هااینمالکیتومالیسیستماجزای
 رنگپرحضورنتیجهدرو...وکارگزاری هابیمه،شرکت هایبانک ها،سرمایه گذاری،

ریسکیشکلبهصندوق هاایندربی ثباتینوعهرمالی،بازار هایتمامدرآنها
راآندربی ثباتیموجباتوشدهپخشمالیسیستمکلدروآمدهدرسیستماتیک

. آوردفراهم



خالصه و نتیجه گیری
وردخسطحدرنظارتاعمالمی شودپیشنهادمعضلاینبرایاقتصاددرکهراه حلی•

یااصیاختصناظرمقامیکخردنظارتدرکهاستبازنشستگیصندوق هایبرکالن
صدورازصندوق هاعملکردبر(بیمهوبازنشستگیصندوق هایناظر)یکپارچه-نیمه

. کندمینظارت...وبخشنامه هااجرایومالیگزارش دهیدرشفافیتتاگرفتهمجوز
یکازئیجزشکلبهبازنشستگیصندوقبهکهداردوجودناظرینیزکالنسطحدر

صندوق هاردعملکبرایکهراالزاماتیوقوانینومی کندنگاهمالیبه هم پیوستهسیستم
الزمگوناگونمالیبازارهایدرحضوروسرمایه گذاریوفعالیتمختلفزمینه هایدر

.می نمایدوضعمالیسیستمدرثباتحفظدریچهازاست،



خالصه و نتیجه گیری
وخردسطحدرچهناظرمقامبازنشستگی،صندوق هایخصوصدرایراندر•

درخردسطحدرناظریچنینکهآنوجودباونداردوجودکالنسطحدرچه
حالردونشدهتبدیلقانونبههنوزاست،شدهپیشنهادمجلسسویازطرحی
.استبررسی



خالصه و نتیجه گیری
توجهبااابتدکهمی شودپیشنهادکشوردرموجودساختار هایبهتوجهبامقالهایندر•

ازدوق هاصنازبرخیکهتنگاتنگیرابطهوهمپوشانیوبیمهعالیشورایوجودبه
شورا،ایندراصالحاتیانجامباابتدادردارندبیمه هابااجتماعیتأمینسازمانجمله

ننمایندگاحضوربا«بازنشستگیوبیمهعالیشورای»عنوانتحتشورایی
ولیمتعنوانبه)اجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتنیزوبازنشستگیصندوق های

برخردنظارتمسئولعنوانبهوشدهایجاد(بازنشستگیصندوق هایاصلی
.نمایدعملبازنشستگیصندوق های

عالییشوراهاوشورااینبرایباال دستینهادیکتعریفباکالنسطحدرسپس،•
بهپایاحتیاطسیاستگذاریعالیشورایشهر سازی؛ومعماریوبورساعتبار،وپول

جملهازالیمسیستماجزایتمامتقریباًبرکالننظارتمسئولکهبگذاردوجودعرصه
افتادنخطربهازبتوانداجزااینکارکردبرنظارتباوباشدبازنشستگیصندوق های

.کندجلوگیریکشورمالیسیستمکلدرمالیثبات


