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 قدمهم -1

های برنامهتدوین ها در قبال رفاه افراد جامعه، دولت مسئولیتافزایش با گسترش مفاهیم رفاه شهروندی و 

متولی، این وظیفه را دارد  ها،. در این برنامه1شدند شروعاز قرن نوزدهم در آلمان و توسط بیسمارک بازنشستگی 

 پس انداز د ونگذاربه امانت می نزد ایشان اشتغال تحت عنوان کسور بازنشستگیشاغلین در زمان  را که که آنچه

 نماید.مدیریت ، دنکنهای سرمایه منتقل میهای شخصی خود به بازاریا از طریق حساب کنندمی

و بروز  هاسال( ارائه شدند و سپس با گذشت DBعین )مهای بازنشستگی ابتدا به صورت مزایای برنامه

کسور های ، طرحها و مشکالت متولیان و همچنین کسور پردازان و جوابگو نبودن این طرح به نیاز نواقص این طرح

 2که حق مشارکت DB. تفاوت کلی این دو طرح در آن است که بر خالف طرح گردیدندنیز معرفی ( DCمعین )

های شود و امین/ متولی مسئول پرداخت مستمریرده میسپ متولی /به یک امین تجمیع شده و ،افراد طرحدر 

با شود و مستمری افراد گذاری می، کسور هر فرد در پورتفویی شخصی سرمایهDCهای است، در طرحتعیین شده

 .گرددپرداخت میعایدی آن پورتفو به استفاده از 

موجودیت شود، می مرور ،(DB) معین مزایای هایتحت برنامه هایصندوق ، با تمرکز برنوشتارآنچه در این 

 است. هاآن تعریف شده برای تعهداتمالی و حوزۀ ادبیات  بر اساسهای بازنشستگی و ساختار صندوق

 صندوق بازنشستگی چیست؟ -2

( به چه معنا است. بنابر تعاریف موجود Fundبرای تعریف این نهاد مالی، ابتدا الزم است بدانیم صندوق )

اند همانند است که برای دستیابی به هدفی خاص، تخصیص یافتهوجوهی  نمادی ازدر ادبیات مالی، یک صندوق، 

کنار اینکه دانشگاهی یک صندوق تشکیل دهد تا وجوه مورد نیاز برای اعطای یک بورس تحصیلی را از طریق آن 

 .بگذارد

                                                                                                                                                             
 

1 Pension Economics,p.3 
2 Contribution 
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شرکت  ،گذار نهادی. سرمایههستند 3سرمایه گذاران نهادی ی بازنشستگی از جملۀهاقاز طرف دیگر، صندو

گذاری مشترک سرمایه هایهمانند صندوق ؛کندگذاری مییا سازمانی است که پولی را از جانب سایر افراد سرمایه

های قابل توجهی از سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار معموالً بلوک ،گذارانای. این نوع از سرمایههای بیمهیا شرکت

 کنند.را خرید و فروش می های مالیسایر داراییو 

کارمندان  ای را به منظور پرداخت مستمری4سرمایهاست که  بازنشستگی، صندوقی یک صندوقبنابراین، 

نهادی هستند و  انگذارسرمایه ازهای بازنشستگی، صندوقهمچنین،  نماید.می 5اندوختهدر زمان اتمام اشتغال، 

هدف اصلی  کنند.گذاری میهای خصوصی و عمومی سرمایهکترهای هم کاسه شده را در شمقادیر زیادی از پول

های کارمندان در زمان یک صندوق بازنشستگی، اطمینان یافتن از وجود پول کافی برای پوشش مستمری

های ای دانست که بیمهگران مالیهای بازنشستگی را واسطهتوان صندوقراین میبناب بازنشستگی ایشان است.

 دهند.شده در زمان بازنشستگی انجام میاجتماعی را از طریق تأمین درآمد فرد بیمه

 های مالیهای بازنشستگی و فعالیت در بازار صندوق -3

و همچنین قانون کار و موازین ا هایی که کارفرمشغلی خود، بر اساس چارچوب زندگیشاغلین در طول 

به  "حق مشارکت در طرح بازنشستگی"یا " کسور بازنشستگی"د، مبالغی را تحت عنوان نکنمشخص میمربوطه 

د. متولی، که اگر نپردازپرداخت نماید، میتأمین و را  ایشانمستمری ای که قرار است در زمان بازنشستگی، متولی

، کسور افراد را در طی زمان در 6شودخوانده می "صندوق"های بازنشستگی چند کارفرما را مدیریت کند برنامه

  .خواهد داشتاختیار 

 به دالیلی همچون: کسورتجمیع با توجه به آنکه 

                                                                                                                                                             
 

3 Institutional investors 

4 Capital 
5Accumulate 

 شود.که در ادبیات مالی به یک بنگاه مالی داده می قرار داردمفهومی در کنار صندوق در اینجا، به کارگیری نام  6
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 ؛7ارزش پولیکم بودن  -

 کاهش ارزش پولی به دالیل اقتصادی همانند تورم؛ -

بدون آنکه از نظر مالی پشتیبانی  بازنشستگی فرد در طول زمان به مبلغی نخواهد رسید که پس از و مانند اینها

کند نسبت به را مجبور می صندوق /، متولیپوشش دهدرا و همچنین رفاه بازنشسته های آتی پرداخت سالگردد، 

است که در اختیار  ایسرمایه، مقدار شودمهم می لی اتخاذ نماید. آنچه در این بینتیار، تصمیماتی مامبالغ در اخ

تواند ارزش مناسبی را به تنهایی نمی، رد در طی یک سال در نظر گرفته شوددارد. به این معنا که اگر کسور هر ف

 :طریقاز 

 گذاری بهینه؛های سرمایهفرصت -

 های بازدهی تضمین شده؛دریافت نرخ -

 های بازدهی باالتر از نرخ معمولدریافت نرخ -

کسور پرداز با یکدیگر تجمیع شود، این اجماع سبب خواهد اما اگر وجوه تمامی افراد کسب نماید. و امثال اینها 

 شد تا:

از  ، پیشنهادات خود رابازده هستند های پرگذاری در طرحکه به دنبال سرمایه های حقوقیشخصیت -

ارائه  به متولی/ صندوقتجاری(  های)همانند بورس یا بانک در بازار های مالی موجودطریق واسطه

 ؛دهند

                                                                                                                                                             
 
باید به جامعۀ بازنشستگان و نه مقداری که به طور فردی از حقوق مشمول کسور  "کم بودن ارزش پولی"در خصوص 7

مزایای معین، تنها کسور پردازان وجود دارند و به شود، توجه داشت. توضیح آنکه در زمان شروع فعالیت یک طرح افراد کسر می

بگیران ه های ناشی از پرداخت مستمری صفر است. با گذشت زمان و رشد و بلوغ صندوق، به طور مستمر بر تعداد مستمرینیهزعبارتی 

درصد  25رسید )به عنوان مثال به نظر میزیاد تا جایی که مقدار کسوری که در ابتدا افزوده خواهد شد.  ،و به عبارتی حجم مصارف

نماید و به عبارتی مبلغ تجمیعی حقوق و مزایای مشمول کسور( حتی با کسب بازده، تنها درصدی از مستمری یک فرد را تأمین می

های چند فرد شاغل گذشته یا فعلی، مجموع مستمری تنها یک و عایدی)با احتساب نرخ افزایش اعمال شده بر حقوق( کسور 

 ه را خواهد ساخت.بازنشست
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 ؛پیشنهاد دهندای را ویژههای تجاری طرحها، بانک -

 ؛ را داشته باشد گذاریو سرمایه اعتبارات بیشتر مالیدریافت صندوق امکان  -

تجمیع  ی که کسورهمانند حالتهایی روبرو شوند و توانند با چنین گزینههای فردی نمیمسلم است که سرمایه

 .نمایندایجاد بازدهی ، شوندمی

های نقدی ورودی رابطۀ میان جریانگذاری شده، بر مبالغ سرمایه به دست آمدهبه کمک بازدهی  متولی

ها گذاریکسب شده از کسور و بازدهی سرمایهو عواید  هاو دارایی( گذاریهای حاصل از سرمایه)کسور و بازدهی

کند و سعی بر آن خواهد را تنظیم می( سایر تعهدات مالی احتمالیو  هاهای نقدی خروجی )مستمریو جریان

بیش از جریان )منابع( ها مقدار بازدهی و داراییشود، به آن اشاره می -7 - که بنا به دالیلی که در قسمت داشت

 باشد. )مصارف( نقدی خروجی

 ، شرکت سهامی نیست.بازنشستگی صندوق -4

کاال و/ یا شوند. یک بنگاه غیر مالی، های غیر مالی میهای مالی و بنگاههای تجاری شامل بنگاهواحد

ها و نهادجزء  بهترهای مالی و به بیانی بازارهای بازنشستگی جزء فعاالن صندوق کند.عرضه می خدمات غیر مالی

های ها یا بنگاهترین نوع نهادهای مالی، خود از مهم. واسطههای مالی هستندواسطهتر جزء قدقی بندیدر تقسیم

های مالی به دست آمده از طریق بازار به نوعی متفاوت از دارایی که ارجحیت یکه با تبدیل دارای باشندمیمالی 

مبالغ کسور را از شاغلین  این نهادهای مالی، .8یابنددست می ،دهدبیشتر دارد و تعهدات آن نهاد را تشکیل می

گری به نوعی احتیاج دارند. این واسطه هاین وجو دهند که بهیافت و آن را در اختیار عناصری از بازار قرار میدر

کنند اما باید توجه های مالی ایفا میگذاری در بازارهای سرمایهیا صندوق ی تجاریهاهمانند نقشی است که بانک
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-های بازنشستگی جزء واسطهپذیر هستند درحالی که صندوقهای سپردهاز جمله واسطه ی تجاریهاداشت بانک

 .9باشندپذیر میسپردههای غیر 

 و/ یا کارفرمایان از طرف شاغلینها گذاری شده توسط صندوقاز طرف دیگر، با وجود آنکه مبالغ سرمایه

به بازنشستگی  (صندوقطرح )یک داشت که این پرداخت به معنای تبدیل شدن  در نظرشود اما باید تأمین می

( افتدهای سهامی اتفاق میسرمایه )همانند آنچه در شرکتو تبدیل کسور پردازان به صاحبان  سهامی یک شرکت

 :نمایدمی کمک تفاوتاین تر شدن به مشخص  10 13/02/1311مصوب  ایران قانون تجارتنیست. 

های تجاری بر هفت قسم: سهامی، مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، شرکت -1

 ؛(20)مادۀ  باشندمی نسبی، تعاونی تولید و مصرف

سرمایۀ آن شرکت سهامی، شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و قانون مورد بحث،  21مادۀبنابر  -2

در زمان به عنوان مثال به این معنا که . به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است

متناسب با میزان سهامی که دارند یا به عبارتی متناسب با درصدی از بایست صاحبان سهام می، هاتسویۀ بدهی

این در حالی  باشند.مشارکت داشتهها در بازپرداخت بدهی ،استتشکیل شدهسرمایۀ شرکت که از آوردۀ ایشان 

خت نهاد پردا، نکول نماید خود دریافتی هایدر بازپرداخت وامشخصیت حقوقی  صندوق به عنوان یک اگراست که 

بنابراین جزء  ( مطالبه نماید.کسور پردازان پیشین و فعلیاعضای صندوق ) خود را از طلبتواند کنندۀ وام نمی

  گیرد.های سهامی )اعم از عام، خاص یا مسئولیت محدود( قرار نمیهیچکدام از انواع شرکت

بازنشستگی را  هایصندوقهمان قانون،  190و  183، 162، 141، 116با توجه به مواد همچنین  -3

 دانست. 20ی عنوان شده در مادۀ هاسایر شرکتتوان جزء نمی
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اگر یک صندوق است، ها به آن اشاره شدهدر خصوص انواع شرکت تجارتفارغ از تعاریفی که در قانون 

 شوند،بازنشستگی، به عنوان یک بنگاه مالی سهامی و کسور پردازان به عنوان صاحبان سهام آن در نظر گرفته

پرداخت ماهانۀ کسور توسط افراد به معنای تغییر در سرمایۀ اصلی این بنگاه خواهد بود. چنین تغییری نیازمند 

همچنین، با فرض کسور پردازان به عنوان صاحبان های رسمی است. یههای ناظر و همچنین اعالمنظارت نهاد

د از پرداخت مستمری به توانریت صندوق میافتد، مدیهای سهامی اتفاق میسهام، آنگونه که در مدیریت شرکت

خودداری نموده و در کنار تزریق ماهانۀ سرمایه توسط )کسور پردازان( ه صاحبان سهام عنوان سود سرمایه ب

، افزایش سرمایه که در قبال سهام ممتاز یایهگذاری را افزایش دهد یا آنکه رویههای سرمایهکسورپردازان، زمینه

 ود دارد را به کار بندد.وجو مانند اینها 

 تشابه وتفاوت صندوق های بازنشستگی و بانک های تجاری  -5

 (هستندپذیر سپردهمالی های نهادجمله )که از  هابانک و های بازنشستگیۀ صندوقمقایسچنانچه به دنبال 

، هر تصور نماییممالی  در یک بازار گذار خردهر کدام از شاغلین را به واسطۀ پرداخت کسور، سرمایه اگر، باشیم

از قسمتی از بازار که برای مدتی به منابع مالی ، مبالغی را )بانک و صندوق بازنشستگی( های مالیدوی این نهاد

کنندگان و نیازمندان به منابع ن را به طرف دیگر بازار که تولیدخود احتیاج ندارند، دریافت و آ مازاد /بالتکلیف

میان  هاییها و شباهت. تفاوت11دهندانتقال میگذاری مستقیم یا غیر مستقیم به صورت سرمایهمالی هستند، 

 :شودکه ذیالً به آنها اشاره می های بازنشستگی وجود دارندها و صندوقگری بانکواسطه

و  گذار در بانک و شاغلین کسور پرداز به صندوقافراد سپرده مالی، هایبا مرور مفاهیم مربوط به نهاد -1

سهامداران  ای آن،نوع برنامۀ بازنشستگی یا تضمین پرداخت مستمری یا ماهیت بیمه فارغ از ،بگیران از آنمستمری

بنگاه بر آن  ها، حق مالکیت یا مسئولیتیهای انجام شده به این نهادپرداخت. به این معنی که باشندها نمیاین نهاد
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کند. به ایجاد نمی مالی ببرند،نوعاً تا در آینده منفعت د انی را پرداخت نمودههافرادی که صرفاً وجوبرای  مالی

-مشخص، با وجود آنکه منابع سرمایه طرح بازنشستگی و قوانین بازنشستگی با ساختار عنوان مثال، در یک صندوق

 ایشود اما این بدان معنا نیست که کسور پردازان تأمین سرمایهکسور پردازان تأمین می گذاری شده از وجوه

. صندوق موظف است بر انجام داده باشندبرای این نهاد مالی  افتد(های سهامی اتفاق می)همانند آنچه در شرکت

. این بدان معنا ورزد اهتمامکسور ارزش  و افزایش ، به حفظو قوانین نهاد ناظر اساس اساسنامه و چارچوب فعالیت

، موضوعی دالیل شهروندی و تأمین رفاه اجتماعیبه  های بازنشستگیدر صورتی که عضویت در صندوقاست که 

-را در بانک سپرده گیرند و وجوه مربوطهمدیریت کسور خود را بر عهده  توانستند شخصاًمی اجباری نبود، افراد

خود را در زمان  درآمدتمام  بدترین حالت ممکندهند یا در  گذاریی سرمایهیا تشکیل پورتفوو/ گذاری کنند 

 ؛اندازی نداشته باشندو پس اشتغال مصرف نمایند

افراد و مواردی از این بورس( یا اعطای وام به از طریق های مستقیم )یا گذاریها از طریق سرمایهبانک -2

های های بازنشستگی از طریق قرارداداما صندوق 12کنندها را جبران میای افراد یا شرکتهای سرمایهقبیل، نیاز

به منظور کسب سود فعالین اقتصادی جامعه را سرمایۀ مورد نیاز سایر گذاری یا تشکیل پورتفو در بورس، سرمایه

گذار نهادی عمل و به عنوان یک سرمایه کنندتأمین می به منظور توانایی در پرداخت مستمری، بر کسور شاغلین

 ؛13نمایندمی

فعالیت  ،بدون تأمین مالی یا جزئاً تأمین مالی شده (DB) هایی که تحت طرح مزایای معیندر صندوق -3

 عموماً ، مستمری در زمان بازنشستگی هستنددارند و همچنین بنا به مسئولیت اجتماعی موظف به تأمین حداقل 

کمتر از میزان در طول زمان، برای هر فرد  آنهاگذاری بر و بازدهی حاصل از سرمایهکسور پرداخت شده ارزش 

بایست می یا تکلیف نهاد ناظر باالدستی ایبر اساس اصول بیمه در زمان بازنشستگی وی است که ایمستمری
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منابع سایر بازنشستگان یا  زمستمری افرادی که در این وضعیت قرار دارند ا. این بدان معنا است که دریافت دارد

فارغ از  در یک طرح مزایای معین،این در حالی است که اگر . کندسوبسید دریافت می کسور پرداختی شاغلین

مفروض های سهامی وجود دارد ، در مفهومی که برای شرکتداران طرحافراد را به عنوان سهامهای فرض، کاستی

)کسور تجمیع شده میزان سرمایه تعیین مستمری، ای بیمه هایرویه و در تعیین مستمری ایشان، عالوه بر داریم

مقدار در تعیین  حاصل از این آورده )سود شرکت( و عایدیر سرمایۀ شرکت( به عنوان آوردۀ نقدی ایشان د

مالی سایر افراد  منابع بایست تغییر کرده و موضوع مربوط به استفاده ازاین افراد میمستمری دخیل بود،  مستمری

در انداز قدار پسپذیر، افراد متناسب با مهای تجاری و سپردهنکدر حالی است که در بااین  شد.نیز منتفی می

-دریافت سوبسید از جانب سایر سپردهکنند و مشمول هیچگونه کمک یا خود، سود دریافت میهای فردی حساب

 شوند؛گذاران نمی

 شودکشور تأمین میعمومی های وی از بودجۀ ، داراییءکه به نحوی از انحاباید توجه داشت در صندوقی  -4

صندوق )هیأت امنای( ، شودیحمایت م از طریق درآمدهای مالیاتییا در صورت ورشکستگی از طرف دولت و 

ان ذینفع" سایر به عنوانپردازند که مالیات می اعضای خود، نسبت به سایر افراد کشورعالوه بر نیاز به پاسخگویی به 

قسمتی از نفت که  بازنشستگی در صندوقبه عنوان مثال، . 14بایست پاسخگو باشدنیز مسئولیت دارد و می "اصلی

این دهند، شود که جمعاً اجزای یک وزارتخانۀ دولتی را تشکیل میکسور شاغلین توسط کارفرمایانی تأمین می

از قسمتی از بودجۀ کشور و به عبارتی  ،سهم کارفرمایانکسور چه میزان از اوالً که  هستندمحل بحث  تاحتماال

از آیا  ها،ها نسبت به درآمدافزایش هزینهدر صورت  ریسک،از جنبۀ مدیریت  و ثانیاًباشد میمنابع عمومی کشور 

جهت  نه تنها باید سعی در مدیریت صحیح وجوه صندوق بنابراین خواهد شد یا خیر. حمایت دولت برخوردار

جامعه به  سایر اقشاربرای  یپاسخ مناسب بتوانددر صورت لزوم،  بلکه باید ،داشته باشد پاسخگویی به اعضای خود

 .ارائه دهدرا عنوان سایر ذینفعان 
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های سهامی عام و مانند اینها با الحسنه، شرکتها و مؤسسات مالی، قرضاین موضوع در خصوص بانک 

 شده  است.حمایتنظارت نهادی ناظر )در ایران بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار( 

 های عمر ههای بازنشستگی و بیم های طرح تشابه و تفاوت -6

طی یک قرارداد و  ها،. این شرکتهستندهای بیمه ، شرکتهای مالیگذاران نهادی بازاراز دیگر سرمایه

بروز احتمالی خسارت احتمالی حاصل از  که مقدار آن بر اساس "حق بیمه" به ازای دریافت مبلغی تحت عنوان

شود، ریسک بروز پیشامد را به خود تعیین می طی یک زمان مشخصشده مربوط به موضوع بیمه ریسک یک

شده بر اساس رداخت مبلغی به شرط فوت یا حیات فرد بیمهپکه  های عمربیمههای انواع قراردادکنند. منتقل می

های بازنشستگی و هایی با طرحها و تفاوتشباهت دارای ،دکننتضمین میرا  مدت زمان قید شده در قرارداد

 شود.ر ادامه به آنها اشاره میکه د هستندپرداخت مستمری 

معین، به معنای انتقال پیشامد و  به خصوص از نوع مزایای های بازنشستگیطرح درپرداخت حق مشارکت  -1

؛ بلکه متولی طرح با دریافت وجوه به متولی طرح نیستاز جانب کسور پرداز نتایج بروز یک خطر یا حادثه 

و تأمین مزایای مستمری را بر عهده خواهد  کسور افزایش ارزشریزی بلند مدت برای برنامهمسئولیت کسور، 

 ؛است و بازدهی گذاریهای سرمایه. در این میان، ریسکی که متولی طرح با آن مواجه است، ریسکداشت

شرکت بیمه یا طرح/  مالککنندگان را یا حق مشارکت در طرح بازنشستگی، پرداخت حق بیمهپرداخت  -2

 د؛نمایکنندۀ وجوه نمیصندوق بازنشستگی دریافت

اتکایی به نهاد ناظر پرداخت  را به عنوان بیمۀ گر عمر، موظف است درصدی از مبالغ حق بیمهیک شرکت بیمه -3

. این تمهیدات به آن دلیل است که کندبیمه  مستقل نیز گران اتکاییعالوه بر آنکه خود را نزد بیمه ؛نماید

 توانندمیها متفاوت است و طرح های بازنشستگیصندوقمصون بماند. این موضوع در مورد  گذارانبیمهسرمایۀ 

   ؛های بیمه، بیمه نمایندخود را نزد شرکت
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ورند، به صورت آو عایدی که آنها در طول زمان به دست می شدهپرداخت های بیمهحقهای عمر، در بیمه -4

ها در بیمه. این حقشودداد بیمه پرداخت میمشخص شده در قرار شده یا ذینفعانبیمه فردبه یا ماهانه  یکجا

نماید. شرکت بر که فرد در زمان تنظیم قرارداد آن را مشخص می هستند "نامۀ عمرسرمایۀ بیمه" واقع همان

تا حق بیمۀ فرد مشخص گردد. در واقع،  دکنمی، آن مبلغ را تقسیط پزشکیو  احتمالیاساس مباحث مالی، 

های های پرداختی طی مدت قرارداد است. این در حالی است که در طرحبیمه، ارزش آتی حق بیمهسرمایۀ 

باشند، کسور پرداختی تنها همانند یک مزایای معین، به خصوص اگر تحت اصالحات پارامتریک قرار نگرفته

و نه  انددهها پرداخت شبر اساس مدت زمانی که این حق عضویت بازنشستگیحق عضویت است و مزایای 

های طرح شدنسبب ناعادالنه تواند می. این موضوع، از عواملی است که 15گردند، تعیین میارزش پولی آنها

 شود؛های مختلف مزایای معین از جنبه

، به خصوص حمایتگرایانه نقشیبه ای از نقشی بیمهچرخش یک صندوق بازنشستگی از نوع مزایای معین با  -5

کند و باشد، متفاوت از شرکت بیمه عمل میشدهحداقلی  تأمین مزایایموظف به  ،اگر که بر اساس قوانین

. مشخص است مکلف به پرداخت مقداری ،گذاری بر آنو عواید حاصل از سرمایه فارغ از میزان اندوختۀ فرد

را از اقشار با مزایای بازنشستگی کم، زمانی که نهادی بزرگتر چنین مسئولیتی  بازنشستگی حمایت طرح

 ؛است که عمل به آن، موضوعی غیر قابل مناقشه خواهد بود های اجتماعی طرحباشد، جزء مسئولیتنپذیرفته

تواند به . فرد تنها تا سن مشخصی میدنی وجود دارسنی و سالمت معیارهای ،های عمربیمهانواع در خرید  -6

 90سالگی و در برخی موارد با کسب مجوز از نهاد ناظر تا  70) مشخصی سنخرید بیمۀ عمر اقدام کند و تا 

                                                                                                                                                             
 
فن، در زمانی که پایداری یک طرح بازنشستگی به مخاطره افتاده باشد، اعمال اصالحات پارامتری را پیشنهاد اهل  15

 گذاری همچون نرخ حق مشارکت در طرحتأثیر هایپارامترکند ولی دهند. در این اصالحات، نوع طرح بازنشستگی تغییر نمیمی

گیرند. اگر اعمال تغییرات مزایای بازنشستگی )مستمری( مورد بررسی قرار می، سن بازنشستگی و فرمول محاسبۀ )کسور بازنشستگی(

ناگزیر خواهد  طرح را بهبود ندهند، اصالحات سیستمی مانند تغییر به یک طرح کسور معینو پایداری های فوق، سالمت بر پارامتر

 بود.
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سنجش هایی جهت ملزم به انجام آزمایش شده، بیمهگیرد. همچنینقرار  نامهبیمه تحت پوشش سالگی(

حق بیمۀ فرد توانند باعث متفاوت شدن می ،سالمتی مؤثر بر میزان های مختلفریسکسالمتی است. وجود 

وجود ندارد و از زمانی که فرد  طرح بازنشستگیبرای  ییهاشرط چنینین در حالی است که . ااز یکدیگر شود

و حق  گیردقرار می کارفرما شود، تحت پوشش برنامۀ بازنشستگیمیو کسور پردازی مشغول به استخدام 

 ؛شودوی پرداخت می مشارکت وی بر اساس ضریبی اعمال شده بر حقوق مشمول کسور

تواند مبلغی که موظف به پرداخت آن است را به صورت گی همانند یک قرارداد بیمۀ عمر مییک طرح بازنشست -7

 یکجا یا ماهانه به فرد پرداخت نماید؛

های حقیقی یا حقوقی تعیین نماید. اما در طرح یتواند ذینفعانهای بیمۀ عمر و سرمایه، فرد میدر قرارداد -8

ته گرفعضو طرح است. در برخی مواقع، همسر نیز پس ازفوت عضو، ذینفع در نظر  فرد ،گی ذینفعتسبازنش

، پس از فوت فرد عضو طرح، افرادی که در زمان حیات تر و حمایتگرایانههای سخاوتمندانهشود. در طرحمی

 ؛بوداند ذینفع طرح خواهند وی، تحت تکفلش بوده

های پرداختی به همراه سود تضمین شده که توسط بیمۀ ، حق بیمهایران گذاریهای عمر و سرمایهبیمهدر  -9

های پرداختی و بیمهد؛ عالوه بر این، افراد متناسب با حقنشوشود به فرد بازپرداخت میمرکزی تعیین می

دارند. این سود به دلیل ساخت پورتفوی شرکت بیمه از محل سرمایۀ تجمیع شده، سود مشارکت دریافت می

، این مزایای معین های بازنشستگیشود. اما در مورد صندوقی افراد در نظر گرفته میهای پرداختحق بیمه

را همانند مستمری چنانچه نرخ تعدیل های بازنشستگی ایران، موضوع متفاوت است. به عنوان مثال در صندو

تشکیل ی جمعی هرچند از محل کسور شاغلین، یک پورتفودر نظر بگیریم،  گذاریسرمایه یک نرخ عایدی

بر صرفاً  یا ناظر دتوسط یک نها میزان نرخ تعدیل بر مستمری افراد مرتبط با سودی تضمین شده شود امامی

بلکه سایر عوامل نظیر میزان تورم و حفظ رفاه شهروندی بر آن اثر  بازدهی پورتفوی صندوق نیستمبنای 

 ؛دارند
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د بیمه، فوت نماید، سرمایۀ بیمه به ذینفعان در بیمۀ عمر زمانی، اگر فرد طی زمان مشخص شده در قراردا -10

شود. اگر فرد در پایان قرارداد در قید حیات باشد، پرداختی صورت نامه پرداخت میبیمهدر شده مشخص

نفع پرداخت یدر بیمۀ تمام عمر نیز در صورت بروز پیشامد فوت در هر زمان، سرمایه به ذنخواهد گرفت. 

و  طی نیستوزنشستگی، منوط به چنین شررداخت مستمری در یک طرح بااین در حالی است که پ شود.می

 ؛مسئولیتی ندارد متوفیباشد، طرح نسبت به تنها زمانی که ذینفعی مطابق با قوانین طرح وجود نداشته

سال دارد. این در حالی است که در طرح بازنشستگی، این  30تا  5از  ایمدت قرارداد بیمه، محدودیت زمانی -11

مدت زمان این های بازنشستگی ایران، در صندوقشود. به عنوان مثال عیین میز بنابر قوانین طرح تنیمدت 

 در دریافت مستمری ط استحقاقی فرزندانیا شرایذینفعان )اعم از بازنشسته یا بازماندگان وی(  طول عمربه 

 بستگی دارد؛

گیرد و در صورت تحت پوشش قرار می با پرداخت اولین حق مشارکت در طرح یا حق بیمۀ بیمۀ عمر، فرد -12

شوند. این موضوع در مورد بیمۀ عمر، به نوع قرارداد می مزایامشمول دریافت  بروز پیشامد فوت، بازماندگان

 دارد.بستگی ...(  و )تمام عمر، زمانی

 لزوم مدیریت صحیح وجوه -7

های ها و به خصوص صندوققهای بازنشستگی، برای صندوها و صندوقبا توجه به هدف اولیۀ تشکیل طرح

)همانند صندوق  16شوند و بین نسلی هستند( که جزئاً تأمین مالی نیز میDBمستقل تحت طرح مزایای معین )

نفت( ، نباید تنها نقشی حمایتی را متصور شد. در کشوری همانند ایران، که افراد جامعه از پوشش یکسان حمایتی 

شود، برخوردار نیستند و سازمان عی، با نام تأمین اجتماعی شناخته میو رفاهی که در عرف جهانی رفاه اجتما

                                                                                                                                                             
 
آوردن مستمری بر پایۀ کسور پرداختی جمعیت هزینه، بر اساس فراهم -های بازنشستگی مزایای معین درآمدسیستم16

ها )کسور( در ها( و درآمدها )پرداختهایی، این است که تعادل میان هزینهشوند. مالک موفقیت چنین نظامشاغلین تأمین مالی می

-Optimal Strategies for Pay-Asشود )منبع: نسلی شناخته میطول زمان برقرار باشد. این موضوع تحت عنوان همبستگی بین

You-Go Pension Finance: A Sustainability Framework.) 
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های بازنشستگی، فارغ از نظام بازنشستگی تحت دهد، صندوقمربوطه تنها افراد خاصی را تحت پوشش قرار می

 اجرا، با توجه به مواردی همچون:

 مدیریت طرح بازنشستگی مزایای معین خود؛ -

 قفی متناسب با کسور پرداخت شده؛ و همچنین:تعهد به پرداخت مستمری تا س -

 گیرند؛ایجاد امنیت خاطر اقتصادی و اجتماعی برای افرادی که در ارتباط با طرح قرار می -

 ثبات و پایداری مالی و اجرایی نظام بازنشستگی مورد نظر در بلند مدت؛ -

 مالحظات مربوط به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی؛ -

 گذاری، تولید و مصرف(؛فرایند رشد اقتصادی )پس انداز، سرمایه نقش نظام بازنشستگی در -

 نقش نظام بازنشستگی در فرایند توسعۀ اجتماعی و سیاسی؛ -

 های آتی؛برقراری عدالت بین نسلی و پیش خور نکردن منابع متعلق به نسل -

 17مدیریت ریسک به ویژه در امر سرمایه گذاری -

های حمایتگرایانۀ خود را به نحوی انجام دهند که افراد ذینفع همچنین کمکهای مالی و ریسک و نباید مدیریت

 فعلی و آتی متضرر شوند. 

د که ایای عمل نمونهصندوق بازنشستگی باید به گیک اشاره شد، مدیریت  -3-قسمت  همانگونه که در

توازن و ها( )هزینهصندوق  و مصارف خروجیجریان نقدی و ها( )درآمد هاو دارایی میان جریان نقدی ورودی

 به چند دلیل مهم است: مورد. این به وجود آید هماهنگی

                                                                                                                                                             
 
های بازنشستگی در ایران، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی، صفحۀ ها و راهکارهای صندوقچالش17

117. 
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: کسور مربوط به مستمری و منافع حاصل از دنشوها از دو قسمت کلی تشکیل میصندوقدرآمدهای  -1

 کسور قبلی.  گذاریبه کار انداختن و سرمایه های مادی و مالی حاصل ازدارایی

تأسیس آن، تأمین مستمری و سایر  پایۀبا توجه به هدف یک صندوق بازنشستگی،  های اصلیهزینه -2

 درآمدها نل آبَنفت وجود دارد( از قِ بازنشستگی های حمایتی )همانند طرح تأمین آتیه که در صندوقپرداخت

صندوق به به واسطۀ ذات وجودی یک صندوق بازنشستگی، تعهد و بدهی  و به خصوص مستمری هاهزینه است.

 باشد.)شاغلین( می هکنندگان وجوپرداخت

دارای درجۀ نقدشوندگی مختلف و  ،مالی و غیر مالی از )اعم هانسبت دارایید چنانچه یک صندوق نتوان

های جاری، ، هزینههای دریافتیبگیران فعلی و آتی، وام)اعم از بدهی ضمنی به مستمری های خودبه بدهی ...(

. 19و18را در سطح مطلوب نگه دارد، این صندوق در ایفای تعهدات پایۀ خود، قصور خواهد داشت و ...( های بهرههزینه

 از: عبارتنددر محدودۀ خطر قرار گیرد نسبت شوند این از جمله مواردی که باعث می

-یا عدم تصمیم گذاری موجودهای سرمایهعدم مدیریت مالی مناسب همانند شناسایی مناسب ریسک -

 های خاص؛گذاریهای به موقع در زمینۀ سرمایهگیری

ها در قبال های مدیریت سرمایه به دلیل تغییر در چارچوب مدیریتی و تفاوت دیدگاهتغییر رویکرد  -

 ذاری؛گهای سرمایهموضوعات و برنامه

 های مربوط به آنها؛پیش بینی و مدیریت ریسکو عدم و سیاسی  تغییرات اقتصادی -

                                                                                                                                                             
 
و بستگی به مواردی همچون:  استهای مختلف متفاوت برای صندوقاین نسبت سطح مطلوب داشت  در نظرباید 18

و مواردی از این دست دارد. عالوه بر  های پشتیبانیهای حمایتی، نسبتهای ترکیب سنی و جنسی جمعیت، قوانین و برنامهنسبت

 های ارزیابی وضعیت، نسبت دارایی به بدهی تنها یکی از شاخصواحد تجاریکه در ارزیابی وضعیت یک  استآنکه خواننده مستحضر 

 تر کمک کننده خواهند بود.گیری صحیحهای مالی نیز در نتیجهها و بررسینسبتباشد و سایر مالی آن بنگاه می یه و پایداریبن

خطر کمبود وجوه برای تعهدات تعهدات حقوق بازنشستگی، در واقع تعهدات از نوع بدهی بانی طرح است و اوست که 19

 (.271 ۀهای مالی، صفحپرداخت به بازنشستگان عمل کند )مبانی بازارها و نهادشود تا به مفاد قرارداد طرح را پذیرا می
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 های صندوق؛و صرف داراییهای پرداخت در برنامهاز اندازه حمایتگرایانه های بیشارائۀ نقش -

عدم توجه به وظیفۀ صندوق در قبال حفظ منافع همزمان بازنشستگان فعلی و آتی و صرف منابع  -

 های بازنشستگان فعلی؛شاغلین فعلی جهت پاسخگویی به نیازحاصل از 

 و ... -

های اکچوئریال یک صندوق های مربوط به ارزیابیدر کنار این موارد، باید توجه داشت آنچه در گزارش

-دارایی)طرح  هایییگردد نسبت ارزش روز تمامی داراذکر میتحت عنوان ذخیرۀ فنی یا نسبت اندوخته گذاری 

ن فعلی و آتی م تعهدات صندوق نسبت به بازنشستگابه ارزش روز اکچوئریال تما (حاصل از دریافت کسورهای 

دارد تمامی مخارج و بدهی صندوق شامل . به عبارتی این نسبت فرض می20طرح در زمان انجام ارزیابی است

شود در حالیکه یک مورد می ها تنها صرف اینتمامی داراییتعهدات پرداخت مستمری به اعضا است و بنابراین 

تواند پوشش است، از منظر حسابداری میهای مربوط به آنچه بر اساس اساسنامه مکلف به صندوق عالوه بر هزینه

 هابایست از محل داراییهای بهره و ...( باشد که میهای اداری، هزینه)هزینهها و هزینهها دارای سایر انواع بدهی

 .گردندپشتیبانی 

برای آن صندوق به بدهی صندوق از حالت بهینه  داراییواقعی تا نسبت  شوندمیباعث  مواردی چنین

ورشکستگی قرار دهد. بنابراین شایسته است نزدیک به دامنۀ  ایو/یا بیمه و صندوق را به لحاظ مالی خارج شود

ند؛ به ه باشتوجه داشت کنند به این موضوعفعالیت می  DBهای بازنشستگیبرنامهتحت  که ییهاکه صندوق

ها در قبال تعهدات خود مسئول هستند این صندوق ،DBهای بنا بر ذات وجودی و عملکردی طرح خصوص اینکه

های باالی گذاری به مقدار زیادی تنها متوجه خود آنها است و اعضا تنها در درجههای سرمایهو بنابراین ریسک

ها، همواره به کمک کارشناسان ریسک خود، الزم است تا این صندوقبنابراین  وقوع خطر، متضرر خواهند شد.

                                                                                                                                                             
 
صندوق، عضو کسور پرداز شود؛ به این معنا که در عرف، صندوق بازنشستگی در زمان ارزیابی بسته در نظر گرفته می20

 اتفاق خواهد افتاد.خروج از طرح تنها جدید نخواهد داشت و 
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سالخوردگی جمعیت )ریسک ثر بر عملکرد خود همانند ریسک بازدهی، ریسک سیاسی، ریسک های مؤریسک

 ریسک ارز ،(و حتی نسبت جنسی )ناشی از کاهش نرخ موالید افزایش امید به زندگی(، ریسک کاهش نیروی کار

 مندد. موضوعی که در صندوق بازنشستگی نفت نیازند قرار دههای اثرگذار را مورد شناسایی و رصو سایر ریسک

 .استبیشتری التفات 

 جمع بندی -8

 بیانی بهتر از جملههای مالی و به از فعالین بازار نوعی های بازنشستگی تحت نظام مزایای معینصندوق

، کسور بازنشستگی ایشانزمان و رفاه  مخارجبرای تأمین به شاغلین  کمکهای مالی هستند که به منظور واسطه

یا و/ دریافت و به بازار پول از ایشان شوند را یز شناخته میدر طرح بازنشستگی ن مشارکتنام حق  پرداختی که با

 هادارایی مالک، کسورپردازانبه این معنا نیست که آن حق مشارکت در طرح  پرداختکنند. می منتقلسرمایه بازار 

 :زیرابازنشستگی خواهند شد  زمان در صندوقان یا سهامدار

و مانند هر قرارداد اجتماعی  اندها برای کمک به مدیریت وجوه ایشان ایجاد شدهدر درجۀ اول، صندوق -

ها نیز به دالیل عضویت در این صندوقشود، تثبیت و موضوعی غیر قابل انکار می ،که با گذشت زمان

 است؛ تأمین درآمد در زمان خروج از گروه نیروی کار جامعه، اجباریاجتماعی همچون 

چنانچه یک صندوق، بنا بر فرضی نادرست بر اساس تعاریف موجود در قانون تجارت، یک شرکت  -

، این بدان معنا است که در صورت ورشکستگی، سهامی )با مسئولیت محدود یا غیر آن( دانسته شود

 ؛مسئولیت قانونی دارند های صندوقدر پرداخت بدهی فعلیکسور پردازان پیشین و تمامی 

فردی که  هرآنگاه ، شوددر نظر گرفته یک شرکت سهامی بازنشستگی همانند در صورتی که صندوق -

پیش از و از بدو تأسیس آن در تجمیع دارایی و تأمین منابع برای پرداخت مستمری بازنشستگان 

 سهیم هستند. لاند، در اموامشارکت داشته پس از خود
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-پردازان، با به کار انداختن وجوه در اختیار و عمل تحت چارچوبکسور و نمایندۀ امینها به عنوان صندوق 

دهند تا بتوانند در زمان بازنشستگی افراد، ارزش پولی منابع در اختیار را افزایش میهای مقام ناظر مستقل، 

بایست با توجه به بنابراین یک صندوق، فارغ از مسائل موجود، میمستمری مربوط به هر فرد را تأمین نمایند. 

ایر موضوعات مالی خود را در بلند مدت، هدفی ارجح به س تعهد خود در حفظ امانت و نگهداری از وجوه، پایداری

ند مدت های با منفعت کوتاه مدت و ضرر بلبه درخواستبا توجه را نه  ای حمایتیقرار دهد و هر تصمیم یا برنامه

شده نزد خود با دیدگاهی مبنی بر حفظ وجوه به امانت گذاشته جامعۀ شاغلین و بازنشستگان عضو طرحش، بلکه

و  ضرر به پایداری مالی بلند مدتعدم ارزیابی و در صورت ، بگیران آتی هستندتوسط شاغلین فعلی که مستمری

 اجرا نماید. همچنین تعهدات بین نسلی خود 

در صورتی که بخشی از منابع صندوق توسط دولت تأمین شود یا آنکه در باید توجه داشت  این،عالوه بر 

بر عهدۀ دولت قرار گیرد، ذینفعان و کسانی که  آنهاصورت عدم توانایی صندوق در عمل به تعهدلت خود، عمل به 

دهندگان به دولت  مالیاتتوانند صندوق را نقد کنند، تنها اعضای آن نخواهند بود بلکه در این حالت تمامی می

جزء منابع صندوق قرار توانند به عنوان ذینفعان صندوق عمل نمایند زیرا قسمتی از منابع دولت )که احتماالً می

 شوند.تأمین می های عمومیو/یا فروش دارایی پردازندکشور می ساکنینهای مختلفی که ( از مالیاتاندگرفته

که بر خالف باشند های مزایای معین باید به این موضوع توجه داشتههای تحت برنامههمچنین، صندوق

، منابع جمعی افراد در معرض ریسک قرار دارد و در صورت عدم انتخاب پورتفویی مناسب، های کسور معینطرح

مسئول های کسور معین، از آنجا که هر فرد شود. این در حالی است که در طرحمنابع مالی تمام افراد دچار ضرر می

بنابراین ضرر مالی تنها متوجه منابع مالی همان فرد  ،خود استشخصی گذاری تفوی سرمایهرانتخاب و تشکیل پو

 .خواهد بود
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