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  چکیده
بازنشستگی با طرر    های صندوقعمده  باعث شده تا رشد اقتصادی آهستهروند سالخوردگی سریع جمعیت و 

DB-PAYG) مزایای تعریف شده
. درحالیکه بسیاری از کشورها برای باشند توازن درآمد با هزینهنگران ( 9

برخری  . تا پایداری مالی صندوق را حفظ کنند زنند میپارامتریک  اصالحاتاین روند دست به  تأثیراتکاهش 
 هرای  طرر  اجررای   ز طریق اصالحات سیستماتیکی همچونتا این مشکل را ا اند کردهی دیگر سعی کشورها

DCبازنشستگی مشارکت معین )
NDC( و مشارکت معین مصور )4

 ( حل کنند.0
سیستم فعلی صندوق بازنشسرتگی نیروهرای مسرلب، بره ارائره سیسرتم نروین         شناسی آسیباین مقاله، ضمن 

را  NDCو  DB-PAYGو عملکررد هرر دو سیسرتم     پرردازد  مری مصور شخصی  های حساببازنشستگی 
 . دهد میپایداری مالی در طوالنی مدت مورد بررسی قرار  ازلحاظ

بازنشستگی اسرتفاده شرده اسرت. پر  از      های سیستم سازی شبیهبرای  1از روش مونت کارلودر این پژوهش 
اثرات ناشی از تغییرات اقتصادی و  تواند میادی که سیستم پیشنه دهد مینشان  آمده دست بهنتایج  سازی شبیه

دهد، ولی  کاهشسوم تگی نیروهای مسلب را حداقل تا یک جمعیتی را کاهش داده و تعهدات صندوق بازنشس
چنین سیستمی در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب نیاز به سرمایه از پیش تعیین شرده و   کارگیری بهبرای 

کره برا توجره بره      مومی است و یا اینکه نرخ افزایش مستمری کراهش یابرد  یا کمک دولت از محل بودجه ع
 .شود میشرایط فعلی اقتصادی کشور، این خود باعث کاهش سطب رفاه کارکنان 

شخصری مصرور، صرندوق بازنشسرتگی نیروهرای مسرلب، نررخ         های حسابمزایای معین، کلیدی:  واژگان

 .افزایش مستمری
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 کارشناسی ارشد بیم سنجی دانشگاه عالمه طباطبائی 
3 Defined Benefit-Pay As You Go 
4 Defined Contribution 
5 Notional Defined Contribution 
6 Monte Carlo 
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 مقدمه. 1
بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافترادگی،   ازنظراجتماعی  تأمینی، برخورداری از قانون اساس 23طبق اصل 

پزشرکی   هرای  مراقبرت بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانب و نیاز به خدمات بهداشتی و درمرانی و  
بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبرق قروانین از محرل درآمردهای عمرومی و       صورت به
 ترأمین رآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یرک افرراد کشرور    د

 کند.
قانون برنامه سروم توسرعه اقتصرادی، اجتمراعی و      14اجتماعی نیروهای مسلب در اجرای ماده  تأمینسازمان 

ی اسرالمی ایرران و   فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، از ادغام سرازمان بیمره و بازنشسرتگی ارترش جمهرور     
سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بیمه و بازنشسرتگی نیرروی انتظرامی جمهروری     
اسالمی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلب ایجاد گردیرده اسرت. براسراف مفراد اساسرنامه ایرن       

ای و خدمات درمرانی   ی انجام کلیه امور بیمهخدمات اجتماع تأمینسازمان، عمده اختیارات این سازمان شامل 
مربوط به نیروهای مسرلب در چهرارچوب قروانین و مقرررات مربروط، انجرام امرور مربروط بره بازنشسرتگان،           

و مستمری بگیران در چهارچوب اهداف مندرج در اساسنامه سازمان، استفاده از ظرفیت و تروان   بگیران وظیفه
اقتصرادی، بازرگرانی و    های فعالیتمصوب نیروهای مسلب، انجام  های طر درمانی و خدمات کشور بر اساف 

بررسری آمرار و اطالعرات    . باشد میتابعه  های صندوقاز وجوه و ذخایر سازمان و  برداری بهرهو  گذاری سرمایه
افرزایش تعرداد بازنشسرتگان و مسرتمری      کننده نگرانبازنشستگی، روند  های صندوقدر مورد  شده آوری جمع
در  ها دریافتیو  ها پرداختیکه باعث به هم خوردن تعادل مالی بین  دهد مین نسبت به شاغلین را نشان بگیرا

در حال حاضر نیز بدین وضعیت  ها صندوقتعدادی از این  که این. این نگرانی با توجه به شود میآینده نزدیک 
 پوشرش  تحرت  بازنشستگان سوی از ییها نارضایتی بروز شاهد . عالوه بر اینگردد میدچار هستند، دوچندان 

ایرن   دقیرق  شرناخت  هستیم. لرذا  شده ارائهمزایای بازنشستگی  به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب نسبت
بازنشسرتگان و وضرعیت صرندوق     رضرایت  اسرت  الزم و بروده  ضرروری  امرری  اقتصرادی  جنبره  از وضرعیت 

 جهت در تالش و شناسایی ضعیف نقاط تا یردبگ قرار بررسی مورد اقتصادی ابعاد در سازمان این بازنشستگی

ی های چالشروند رشد جمعیت سالخورده و رشد اقتصادی آهسته از مهمترین گیرد.  صورت آنان کردن برطرف
، در جهان با آن مواجه هسرتند.  DB-PAYG های طر بازنشستگی با  های نظاماست که در چند دهه اخیر 

، کشرورهای  زننرد  میجهه با این پدیده دست به اصالحات پارامتریک در حالی که بسیاری از کشورها برای موا
 بازنشستگی نوظهور حل نمایند. های طر توسعه یافته سعی بر آن دارند که این مشکل را با ایجاد 

اجتماعی و راهبردهرای   تأمیندر بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش به بیان تعریف و مفاهیم در این مقاله، 
بازنشستگی،  های طر بندی  های بازنشستگی و انواع طبقه و بعد از مطر  کردن مفهوم صندوق پردازیم میآن 

ها  دهیم. سپ  در بخش توسعه نظریه صندوق بازنشستگی، عوامل بحران را مورد بررسی قرار می های بحران
و در  کنریم  مری هرا معرفری    راهکاری برای مقابله برا چرالش   عنوان بهرا  NDC و الگوهای مفهومی، سیستم

نماییم. در انتها )نتایج  روش محاسباتی خود معرفی می عنوان بهرا  PUCشناسی تحقیق، روش  قسمت روش
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موجبات پایداری مرالی صرندوق را    تواند میو پیشنهادات( بررسی خواهیم کرد که آیا سیستم نوین پیشنهادی 
 فراهم آورد یا خیر.

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2

 اجتماعی تأمین .2-1
ILO) کار المللی بینسازمان  توسط که است تعریفی اجتماعی، تأمین از تعریف متداولترین

 است. شده ارائه (1

 و اقتصرادی  هرای  پریشرانی  مقابرل  در جامعره  کره  است هایی حمایتاجتماعی،  تأمین» تعریف این اساف بر
 بیمراری،  فروت، بیکراری،   کارافتادگی، از سالمندی، اثر بر درآمد کاهش یا قطع واسطه به پدید آمده اجتماعی

. در چرارچوب ایرن   «دهرد  مری  ارائه خود به اعضای نگهداری، و درمانی های هزینه جبران همچنین و بارداری
 اصرلی  شعار در .شود می تلقی عدالت اجتماعی برقراری اهرم مهمترین عنوان به اجتماعی تأمین تعریف، نظام

 عردالت  تحقق» است: شده است تصریب آن عضو نیز که ایران 2(ISSA) اجتماعی تأمین المللی بین انجمن

سرند   یرک  عنروان  بره  نیرز  بشرر  حقروق  جهرانی  اعالمیره  .«بود نخواهد میسر اجتماعی تأمینبدون  اجتماعی
 عضو یک عنوان به هر ک »است:  شناخته ها انسان اساسی حقوق جمله از را اجتماعی تأمین دیگر، المللی بین

 همکراری  و ملی مساعی طریق از است مجاز دارد و را اجتماعی تأمین های حمایت از خورداریبر حق جامعه،

 حرد  در اوست، شخصیت آزادانه نمو و رشد الزمه که را خود فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، حقوق ،المللی بین

 .«آورد دست به کشور هر و منابع امکانات

 اجتماعی تأمینراهبردهای نظام . 2-1-1
 ویرژه اقتصرادی،   شررایط  اساف بر جهان مختلف جوامع و کشورها در اجتماعی تأمین نظام استقرار ورمنظ به

 طراحی گوناگونی های روش و ها حل راه جامعه، افراد نیازهای پایه بر همچنین فرهنگی و و سیاسی اجتماعی،

 ترأمین درزمینه  حاصل تجارب اساف بر تاکنون که روش هایی است. مهمترین شده گذاشته اجرا مرحله به و

 توسرع   توسرعه  درحرال  کشرورهای  و همچنین صنعتی پیشرفته کشورهای اغلب در و آمده وجود به اجتماعی

 (:1910)پناهی،  است بندی دسته قابل اصلی گروه سه در گیرند، می قرار مورداستفاده جهان

 احتیاط های صندوق جتماعی،ا های بیمهشامل  و بوده جامعه افراد اشتغال بر مبتنی :ای بیمه راهبرد 

 بوده استوار دولت کمک و کارفرما بیمه شده، مالی مشارکت نظام بر این است. کارفرما مسئولیت و

 .دارد پوشش تحت را شاغل جامعه نیروی و

 شرامل  و اسرت  همگرانی  صرورت  بره شرهروندان   اقامرت  یا تابعیت بر مبتنی حمایتی: راهبردهای 

 )بودجه عمومی( دولتی اعتبارات به عمدتاً این نظام .شود می عیاجتما خدمات و اجتماعی مساعدت

 درآمرد(،  کسرب  در ناتوانی دلیل )به جامعه آسیب پذیر شامل اقشار آن دایره وسعت و بوده وابسته

 است. آن مانند و خانواده زندانیان بی سرپرست، کودکان ذهنی، و ازکارافتادگان جسمی و معلولین
                                                           
1
 International Labor Organization 

2 International Social Security Association 
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 بالیای و حوادث با ارتباط در المللی بین و گاه مردمی دولتی، های کمک امدادی: شامل راهبردهای 

 این گردد. می مقطعی صورت به جنگ، همچنین و وسیع های آتش سوزی زلزله، سیل، مانند طبیعی

 داوطلبانره مردمری   هرای  مشرارکت  و هرا  کمک به عمومی(، )بودجه دولتی اعتبارات بر نظام عالوه

 در غیرطبیعری  و طبیعری  بالیرای  از آسیب دیده افراد آن، دایره وسعت و است وابسته نیز )خیریه(

 گیرد. برمی در را کشور از خارج و داخل
 امدادی نظام اجتماعی، تأمین المللی بین انجمن و کار المللی بین دفتر تعاریف اساف بر که است ذکر به الزم

 راهبردهای از یکی عنوان به تواند می شورهاک از یک هر حسب نیاز ولی نیست اجتماعی تأمین نظام اجزاء از

 (.1910گردد )پناهی،  محسوب اجتماعی تأمین نظام
اجتماعی تبدیل شده است وضعیت  های بیمهن در حوزه ابه یک نگرانی اصلی برای سیاستگذار آنچهاما 

د منابع مواجه بازنشستگی با کمبو های صندوقتعداد زیادی از  اخیراًهای بازنشستگی است،  بحرانی صندوق
 پردازیم. های بازنشستگی می . بدین ترتیب به بررسی ماهیت صندوقاند شده

 بازنشستگی های . صندوق2-2
آوری  نهادهای مرالی مسرتقل برین النسرلی، از طریرق جمرع       عنوان بههای بازنشستگی عمومی کشور  صندوق

این منابع در قالب سربد دارایری و    ریگذا سرمایههای خرد افراد تحت عنوان حق بیمه بازنشستگی و انداز پ 
 ؛آورنرد  دوران بازنشستگی افراد را در دوران کهولت سن و از کار افتادگی فراهم می تأمینمدیریت آن، امکان 

روند، دارای اهمیت اقتصادی بروده و از   به همان اندازه که نهادی اجتماعی به شمار می ها صندوقبنابراین این 
هرای   هستند. در مسیر نخست صرندوق  تأثیرگذارهای توسعه و رشد اقتصادی  خصهدو مسیر اصلی بر روی شا

 گرذاری  سررمایه های خرد به بخرش  انداز پ سرمایه گذارانی نهادی با هدایت  عنوان بهو بازنشستگی  ای بیمه
هرای   های اقتصادی و همچنین پرروهه  منابع مالی مورد نیاز برای تداوم و توسعه عملیات بنگاه تأمیننسبت به 

کار و سررمایه منجرر بره رشرد      وری بهرهبزرگ مقیاف و زیرساختی اقدام نموده که این امر از طریق افزایش 
بازنشستگی از طریق ایجاد رونق و همچنین افزایش  های صندوق. در مسیر دوم نیز شود میاقتصادی کشورها 

 (.1911دنبال خواهند داشت )قاسمی، انتفاع جمعی را به  ،خالقیت و تنوع ابزارهای مالی در بازار سرمایه

 بازنشسرتگی،  طر  یکگفت  توان میبازنشستگی  های طر  تعریفهای بازنشستگی، در  پیرو تعریف صندوق

 برقرراری  دلیرل  بره  یرا  است بازنشستگی آن صریب هدف که یا است حقوقی ازلحاظ االجرا الزم قرارداد یک

 نرسریده  بازنشستگی قانونی و معین سن یک به ذینفع که زمانی آن تا مزایای قرارداد، مواد یا مالیاتی شرایط

در  .(1911)جلیلری،   شرود  می ای مالحظه قابل جریمه مشمول گردد، اگر پرداخت و نیست پرداخت قابل است،
 .شود میپرداخته بازنشستگی  های طر بندی  طبقهانواع ادامه به 

 رداخت مزایابازنشستگی بر اساس نوع پ های طرحبندی  طبقه .2-2-1
طر  بازنشسرتگی  شوند.  تقسیم می DCو  DBبازنشستگی بر اساف نوع پرداخت مزایا به دو نوع  های طر 

ون در ) نامنرد  مری  DBیک طر   ، شود میکه در آن بیمه گر پرداخت مزایا بر اساف فرمول معینی را متعهد 



 03                                                                                       9317 پاییز، نهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال سوم 

 

 هرای  سرال مل شامل دستمزد مبنای محاسبه، ها توابع خطی از سه یا چهار عا این فرمول (. عموما2551ً، 1آورا
 معمروالً  و باشند می حداقل مستمری( عنوان بهدر صورت امکان یک مبلغ ثابت و پایه ) و 2خدمت، نرخ تعهدی

 بازنشسرتگی  هرای  طرر  در ، مقابلدر انتهایی اشتغال بستگی دارد.  های سالبه درآمد فرد در  دستمزد یا مزایا
DCطرر  بازنشسرتگی، حرق    پردازنرد  مری های مشخصی  ن و یا هر دو حق بیمه، مشارکت کنندگان، حامیا .
هرا   . بخشی از این حق بیمره نماید میمبلغ مشخص یا نسبتی از یک معیار حقوق مشخص  صورت بهها را  بیمه

هرای پرداخرت شرده در     حرق بیمره   (.2550، 9مودیگیلیانی و مورالیدهارتوانند اختیاری باشند ) می ها آنیا همه 
گیرد و سپ  در زمان بازنشستگی کرل مبلرغ    صورت می گذاری سرمایه ها آنشوند، در  آوری می جمع اشتغال، 

این عامل تابعی از الگوی  گردد.  بر یک عامل مستمری ساز تقسیم می ها آنها و نرخ بازده حاصل از  حق بیمه
 .(1333، 4کیخونباشند ) فرضی مرگ و میر و تعدیالت مزایا در آینده می

 مالی تأمینبازنشستگی بر اساس نحوه  های طرحبندی  طبقه .2-2-2
مالی آن،  تأمینباال، طر  بازنشستگی بر اساف روش  بندی دستهجدا از : (PAYGالف: روش فاقد اندوخته )

هرای نسرل حاضرر     ، حق بیمره PAYGفاقد اندوخته یا اندوخته گذاری شده باشد. در یک سیستم  تواند  می
های مرالی و   از این رو این سیستم ها بدون دارایی .شود میواقع  مورداستفادهمزایای نسل آینده برای پرداخت 
 انرد  نمروده کنند. اغلب طر  بازنشستگی دولتری در سرتاسرر جهران از ایرن رویکررد اسرتفاده        ذخایر عمل می

 (.2551، 0جاستن)

FFب: روش اندوخته گذاری کامل ) 
هرای هرر نسرل کراری      ، حق بیمره در سیستم اندوخته گذاری کامل :(1

 شروند  مری  گرذاری  سررمایه نیازهای بازنشسرتگی همران نسربت     تأمیناطمینان از  منظور بهشوند و  ذخیره می
شود، بایرد صرندوقی وجرود داشرته      کامل بازنشستگی اندوخته گذاری های طر برای اینکه  . (2551جاستن، )

، 1)دیروی  شروند   بازنشستگی کنار گذاشرته مری   زایایم تأمین منظور بههای است که  باشد که مختص دارایی
1331). 

PFج: اندوخته گذاری جزئی )
اندوخته گذاری جزئی، ترکیبی از دو رویکرد اندوخته گرذاری کامرل و فاقرد     :(1

اسرت   PAYGایاالت متحرده غالبراً    بازنشستگی های طر مالی  تأمین مثال، سیستم عنوان بهانداخته است. 
مالی سیستم در  تأمینشده و به  آوری جمعیافتی مازاد بر مزایای پرداخت شده در صندوق های در که حق بیمه

 .(1911)جلیلی،  نماید میآینده کمک  های سال

                                                           
1 Van der Auewera 
2 Accrual rate 
3 Modigiliani and Muralidhar 
4 Cichon 
5 Jousten 
6 Fully Funded 
7 Davis 
8 Partially Funded 
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 بودن 2یا بسته 1بازنشستگی بر اساس باز های طرحبندی  طبقه. 2-2-3
هرای   ه اسرت. صرندوق  های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی باز در مقابل بسرت  بندی صندوق طبقهنوع دیگر 

کننرد   هایی هستند که حداقل یک برنامه بدون هیچ گونه محدودیت عضویت، ارائه می بازنشستگی باز صندوق
بازنشسرتگی را حمایرت    هرای  طر هایی هستند که تنها آن دسته از  های بازنشستگی بسته، صندوق و صندوق

 (.1911باشد )جلیلی،  کنند که محدود به کارکنان خاصی می می

باشد که نحروه   می DBبا توجه به تعاریف باال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب یک صندوق بازنشستگی 
اندوختره گرذاری، ایرن سیسرتم جرزو       ازلحراظ پذیرد. همچنرین   انجام می PAYGمالی آن به شکل  تأمین
 آید. گذاری جزئی به شمار می های با اندوخته سیستم

 زنشستگیبا های صندوقبحران در  . عالئم2-3
 هرای  صرندوق به این مفهوم اسرت کره    شود میبازنشستگی نام برده  های صندوقآنچه از آن با عنوان بحران 

این کسری یا بایستی نسبت به  تأمینبازنشستگی در راستای ایفای تعهدات خود با کسری رو به شده و جهت 
وش برسرانند و یرا اینکره کسرری خرود را از      خود را به فر های داراییاستقراض از نظام بانکی اقدام نمایند، یا 

 نسربت  ازلحاظبازنشستگی کشور  های صندوقعمده  (.1930 )ماشین چیان، نمایند تأمینطریق بودجه دولتی 
 یافته کاهشیک این نسبت به زیر  ها صندوقاز نقطه سر به سری عبور کرده و حتی برای برخی از  9پشتیبانی

 31مسلب تعداد بازنشستگان از تعداد شاغالن بیشرتر بروده و بریش از     است. در صندوق بازنشستگی نیروهای
اجتمراعی، طری دهره اخیرر در      ترأمین سرازمان  . شرود  می تأمین 4درصد منابع صندوق از طریق بودجه دولت

خرود شرده و    های مستمریمواردی مجبور به استقراض از سیستم بانکی جهت پرداخت حقوق بازنشستگی و 
منابع مالی مورد نیاز ناگزیر به واگذاری بخشی از دارایی ها و سهام سرودآور خرود در    مینتأ منظور بههمچنین 

راستای اخذ وجوه از محل فروش این منابع شده است. سهم بودجه صرندوق بازنشسرتگی کشروری در سرال     
ودجره  درصد بوده است که این نسبت در قانون ب 1051اجتماعی حدود  تأمیناز کل بودجه فصل رفاه و  1911
اجتماعی نیروهرای مسرلب    تأمیندرصد رسیده است. همین نسبت در مورد سازمان  91به بیش از  1934سال 

درصد افزایش یافته است. در مجموع سهم دو صندوق مرورد   21درصد به حدود  21در دوره یاد شده از حدود 
درصرد و در حردود    01ه بیش از درصد ب 9151اجتماعی در دوره یاد شده از  تأمینبحث از بودجه فصل رفاه و 

میلیون نفرر   15هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به  45هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این رقم با  91
 (.1930 )گرجی پور، کنند میکه چه بار سنگینی بر بودجه کشور تحمیل  دهد مینشان 

                                                           
1 Open Fund 
2 Close Fund 
3 Support Ratio 

4
بودجه دولت، سهم منابع صندوق بازنشستگی نیروهای مسرلب از  البته باید به این نکته توجه داشت که در بخش سهم پرداختی از  

کل حق بیمه پرداختی توسط مشترکین نیز در کمک دولت لحاظ شده است، که با توجه به محاسبات صورت گرفته در واقرع دولرت   
 کند. بگیران کمک می درصد در جهت تأمین مالی حقوق پرداختی به مستمری 10حدود 
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ازنشسرتگی عمرومی کشرور بروده و بیرانگر      ب هرای  صرندوق موارد ذکر شده نشانه های بحرانی شدن وضعیت 
اصرلی تررین    عنروان  بره بازنشسرتگی   هرای  صندوقضرورت تدوین یک برنامه راهبری جهت اصال  وضعیت 

تا نسبت به ترسیم تصویری مناسرب از بحرران    شود میمتولیان نظام بازنشستگی کشور است. در ادامه تالش 
بازنشسرتگی و برالتبع    های صندوقرا که  هایی بحران .های بازنشستگی عمومی کشور اقدام شود فعلی صندوق

 زیر نام برد: صورت به توان میصندوق بازنشستگی نیروهای مسلب با آن مواجه هستند 

 بازنشستگی عمومی کشور های صندوقنسبت پشتیبانی در  کاهش .2-3-1

بازنشستگی بره ویرژه    ایه صندوقهای اصلی و بسیار پرکاربرد که در راستای ارزیابی وضعیت  یکی از شاخص
پشتیبانی از طریرق   نسبتگیرد، نسبت پشتیبانی است.  قرار می مورداستفاده توازن درآمد با هزینه های نظامدر 

، به عبارت دیگر این شاخص بره دنبرال ایرن    شود میتقسیم تعداد بیمه پرداز به تعداد مستمری بگیر محاسبه 
رداز در صندوق وجود دارد. بر مبنای استانداردهای جهانی حرد  مستمری بگیر چند بیمه پ است که به ازای هر

 هرای  صندوقاین در حالی است که برای  ،است 1های بازنشستگی معادل  استاندارد این قسمت برای صندوق
رسیده و حتی بررای صرندوق بازنشسرتگی کشروری، موسسره       1بازنشستگی عمومی ایران این نسبت به زیر 

 1زیرر  اجتماعی نیروهای مسلب این نسبت بره   تأمینکارکنان فوالد و سازمان  صندوق حمایت و بازنشستگی
رسیده است. تغییرات نسبت پشتیبانی تابعی از عواملی مانند نرخ رشد اشرتغال، دوره پایرداری مشراغل و دوره    

وادث و بیکاری، سهم اشتغال رسمی در بازار کار، سن ورود به بازار کار، سن قانونی بازنشستگی نرخ وقروع حر  
 .(1910زاده،  )روغنی بیماری های منجر به معلولیت و از کار افتادگی با فوت و ... است

 نرخ جایگزینی. 2-3-2
 فرد. حق بیمه کسر مبنای دستمزد آخرین به شده برقرار مستمری اولین نسبت از است عبارت جایگزینی، نرخ

 صرورت  این نسبت روی بر خاصی های ذاریهدف گ اغلب مزایابگیران، خرید قدرت و رفاه سطب حفظ برای

 براالتر  نیرز  بیمه نرخ حق باشد، باالتر جایگزینی نرخ قدر هر اجتماعی، بیمه نظام هر در کلی طور به گیرد، می

از  بخشری  و پایره  اجتماعی تأمین های نظام وسیله به هدف جایگزینی نرخ از قسمتی کشورها، برخی است. در
پایره   هرای  نظرام  بیمره  حرق  نررخ  حالتی، چنین در است . بدیهیشوند می تأمین مکمل های نظام وسیله به آن

 .یابد می کاهش

 ترأمین  سرازمان  بررای  1939 سال در نرخ این. است دارا را دنیا در جایگزینی های نرخ باالترین از یکی ایران
 موسسره  در و درصرد  31 برابرر  کشوری بازنشستگی صندوق در دستمزد، آخرین درصد 15 حدود در اجتماعی
ایرن رقرم در مرورد صرندوق     . اسرت  بروده  درصرد  15 معرادل  فروالد  کارکنران  بازنشستگی و حمایت صندوق

 اغلرب  بازنشسرتگی  هرای  صندوق در که است حالی در این است.درصد  32بازنشستگی نیروهای مسلب حدود 
)بانرک   رسرد  مری  درصرد  15 به جایگزینی نرخ میزان اقتصادی، های همکاری توسعه سازمان عضو کشورهای
 (.1910جهانی، 
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 افزایش امید به زندگی. 2-3-3
وضرعیت   ارتقراء  بره ویرژه   اجتمراعی  اقتصادی، شرایط در تغییرات با که است پدیده ای جمعیت، شدن سالمند
 حال وقروع  در کشورها سایر در به تدریج و داده رخ پیشرفته درکشورهای ولد و زاد کاهش و جمعیت سالمت

 سیاسی اجتماعی و اقتصادی، وسیع پیامدهای دارای اما ،شود می گر جلوه آرام یصورت به گرچها امر، این است.

 در که چرا است، اجتماعی تأمین ای بیمه های صندوق اجتناب بر قابل غیر فشار موجب سالمند است. جمعیت

 بود. خواهند روبرو مستمری برای دریافت زیادی متقاضیان با ها صندوق این آینده،

کلیه کشورها بیانگر روند سالمندترشدن جمعیت هستند. در ایران نیز آمرار سرشرماری    تقریباًرهای جمعیتی آما
سال کشرور   10، جمعیت باالی 1935و  1910 های سالهای کشور مؤید همین روند است و سرشماری های 

، نشان می دهنرد.  درصد کل جمعیت هستند 11/0و  13/0 نفر که معادل 4942531و  9101031را به ترتیب 
، 1425صفرشدن نرخ رشد جمعیت کشرور ترا سرال     زمینه درنیز مراجع رسمی و کارشناسان و محققان  اخیراً

. باید توجه داشت پیرشدن جمعیت دگرگونی مهمی در ساختار جمعیتی ایرران ایجراد   اند دادههشدارهای جدی 
پنج نسل کامل در  1454، در افق شود می بینی پیشی که با روند کنونی امید به زندگی که طور بهخواهد کرد 

پرنج   هرای  هزینره کلیه  تأمینکنار هم خواهند زیست که از این میان فقط دو نسل کار و تولید خواهند کرد و 
 .(1939میر و همکاران، ) داشتنسل مذکور را بر عهده خواهند 

یابرد.   مری   ترری  نیز اهمیت فزاینرده بازنشستگی  های صندوقبه تیع سالمندتر شدن جمعیت، نقش برنامه ها و 
رود که امید بره زنردگی در بردو تولرد در سرال       همانطور که در نمودار پایین نمایش داده شده است انتظار می

 تری گسترده تعداد بازنشستگی برای های برنامهسال افزایش یابد. بدیهی است که اجرای  15به باالی  2515
 امکران  که یابند افزایش حدی تا است ممکن ها هزینه این. بود خواهد بیشتری های هزینه مستلزم جمعیت از

ا غیررممکن  رازنشستگی و در مرحله بعد حتی برای دولت هر ب های صندوق برای نخست وحله در ها آن تأمین
 باشد.
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 (رانیا) تولد بدو در یزندگ به دیام( 1)نمودار شماره  

 امید به زندگی بینی یشپ بخش : سایت بانک جهانی،منبع

 های بازنشستگی به بودجه دولت مصارف صندوق وابستگی .2-3-4
 ترأمین اجتماعی نیروهای مسلب، صندوق بازنشستگی کشروری و صرندوق    تأمین های صندوقدر حال حاضر 

درصد جمعیت بیمه پرداز بازنشستگی کشور را تحت پوشش دارنرد و مطرابق اطالعرات     35اجتماعی بیش از 
بودجره خرود اسرتفاده     ترأمین د همگی با کسری منابع عظیمی مواجه هسرتند و از کمرک دولرت بررای     موجو
میلیارد ریرال   15از نقطه سربه سری )با  1915مثال صندوق بازنشستگی کشوری از سال  عنوان به. نمایند می

 1931رای سال میلیارد ریال و ب 00555کمک دولت به آن بیش از  1935کسری( عبور کرده است و در سال 
میلیارد ریال بوده است. این شرایط و نیاز به کمک بودجره ای دولرت از چنردین سرال قبرل در       15555حدود 

اجتمراعی نیرز پدیردار     تأمیندر صندوق  اخیراًاجتماعی نیروهای مسلب نیز وجود داشته است و  تأمینصندوق 
بره موقرع    شناسری  آسریب یب و حرفره ای،  علمی و سنجیده، مدیریت صرح  ریزی برنامهگشته است از این رو، 

از ابعراد اقتصرادی، اجتمراعی و حتری سیاسری و فرهنگری امرری         هرا  صندوقفراروی  های چالشمشکالت و 
 (.1931ضروری است )گالب، 
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 نیروهای مسلب یبازنشستگ صندوق به دولت کمک (1شماره ) جدول

 سال
کمک دولت به صندوق 
 بازنشستگی نیروهای مسلب

 یال()میلیارد ر

 نسبت کمک دولت به صندوق نیروهای مسلب به ارقام بودجه )درصد(

 امور اجتماعی و رفاهی بودجه عمرانی بودجه کل

1919 9909 1/1 1/4 9/15 

1911 10021 39/1 31/1 51/14 

1935 01011 52/0 21/25 53/22 

1939 110149 11/1 10/91 01/91 

1934 191119 34/1 14/43 21/21 

 1931گالب،  :منبع

 طری  چشرمگیری  رشد مسلب با نیروهای بازنشستگی صندوق به دولتی کمک های ،شود می مشاهده چنانچه

 1934 سرال  در صندوق این به دولت همچنین کمک است. شده برابر 41 از بیش ،1934 تا 1914 های سال

اسرت.   داده تشکیل را دولت یرفاه و اجتماعی امور بودجه از درصد 95 حدود و عمرانی بودجه از نیمی معادل
بره ترتیرب    1931و  1931، 1930 های سالهمچنین کمک دولت به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب در 

باشد و همچنان روند افزایش خود را  میلیارد ریال می 223325میلیارد ریال و  132995میلیارد ریال،  101141
 حفظ کرده است.

 حمسل نیروهای نظام بازنشستگی. 2-4

 بره  1991 مراه  مررداد  در وظیفره،  و ازکارافتادگی بازنشستگی، مقررات شامل مسلب نیروهای استخدام قانون

 اجتمراعی  ترأمین  سرازمان  .شرد  مری  نیرز  کشور کل هاندارمری نیروهای شامل زمان آن در رسید که تصویب

 اسالمی جمهوری رهنگیف و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون 14ماده  اجرای در مسلب نیروهای

 و بیمره  سرازمان  و ایرران  اسالمی جمهوری ارتش بازنشستگی و سازمان بیمه ادغام از (1913)مصوب  ایران
 و ایرران  اسرالمی  جمهوری انتظامی نیروی و بازنشستگی بیمه و اسالمی انقالب پاسداران سپاه بازنشستگی

اجتماعی  تأمینسازمان  مأموریتاصلی  های حوزهاست.  گردیده ایجاد مسلب نیروهای درمانی خدمات سازمان
 باشد. نیروهای مسلب به شر  زیر می

 مسلب یروهاین یاجتماع تأمین سازمان مأموریت یاصل های حوزه (2) شماره جدول

 مأموریت نام واحد تابعه

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای 
 مسلب )ساخد(

تحت پوشش و ارتقاء خدمات درمانی برای بیمه بیمه شدگان  تأمین
 ی سالمت در نیروهای مسلبها شاخص

 صندوق بیمه نیروهای مسلب
انجام امور بیمه کارکنان نیروهای مسلب در قبال شهادت، فوت، بیماری 

 صعب العالج، نقص عضو و از کارافتادگی

 صندوق ایثارگران نیروهای مسلب
و سرباز  برقراری و پرداخت کمک هزینه معیشت )مستمری( به بسیجیان

 ماه سابقه حضور در جبهه 1درصد و رزمندگان معسر باالی  20جانباز زیر 

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی، ارائه خدمات رفاهی، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلب 
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 مأموریت نام واحد تابعه

و توانمندساز به مشترکین تحت پوشش و احتساب،  اجتماعی حمایتی، )سابا(
ر کسور بازنشستگی و سوابق خدمتی کارکنان انتقال، استرداد و استمرا

 شاغل، بازنشسته و منفصل نیروهای مسلب

 صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب

از طریق  گذاری سرمایهاقتصادی و  های حوزهکلیه فعالیت ها در تمامی 
مقرر در  ای بیمهساتا، در راستای تحقق اهداف  گذاری سرمایهشرکت 

لشگری از جمله پرداخت حقوق بازنشستگی، قوانین و مقررات بازنشستگی 
 ارائهازکارافتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و سایر تکالیف مقرر و 

 قانونی های حمایت

 صندوق بازنشستگی نیروهای مسلبمنبع: 

کنیم که حوزه بازنشستگی نیروهای مسلب در حروزه فعالیرت صرندوق بازنشسرتگی      بدین ترتیب، مشاهده می
 ازمان بازنشستگی نیروهای مسلب )سابا( قرار دارد.نیروهای مسلب و س

 اساسی در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح های چالش .2-4-1
ی هستند که در شرایط فعلی صندوق بازنشستگی نیروهای مسرلب  های چالشخالصه عمده  صورت بهموارد زیر 

سرتگی نیروهرای مسرلب و سرازمان     هرا از منرابع گزارشرات صرندوق بازنش     . این چالشباشد میروبرو  ها آنبا 
 بازنشستگی )سابا( استخراج گردیده است.

 مسلب یروهاین یبازنشستگ صندوق در یاساس های چالش (9) شماره جدول

 ها چالش ردیف

 مسلب نیروهای بازنشستگان حقوق اعتبارات موقع به واگذاری و تأمین به دولت نبودن متعهد 1

2 
 فقط بعد به یکم و سی سال از) بازنشستگی کسور کامل پرداخت از خدمت لسا 95 باالی کارکنان بودن معاف

 (گردد می کسر بازنشستگی کسور بعد های سال و ام سی سال حقوق التفاوت مابه از

9 
 و واقعی هزینه با متناسب ساالنه بودجه در نیروهای مسلب بازنشستگان حقوق هزینه اعتبارات نشدن تصویب

 مجل  و دولت توسط صندوق، عملیاتی

 شده حسابرسی بدهی واگذاری و تأمین به دولت نبودن متعهد 4

0 
 صندوق در آینده و حال های تهدید و ها آسیب ها، هزینه نیازها، با متناسب ای بیمه نظام نبودن حاکم

 باعث آن، عمر از دهه چندین گذشت از بعد فعلی DB ای بیمه نظام ناکارآمدی)نیروهای مسلب  بازنشستگی
 .(است شده کشورها اکثر ای بیمه های صندوق در نظام این شدن منسوخ

 بازنشستگی. سال ضریب با و خدمت آخر سال 2 معدل اساف بر بازنشستگی حقوق پرداخت 1

 شغلی. معلولین و جانبازان به باالتر ارتقاء دو با همراه خدمت آخر ماه حقوق پرداخت 1

1 
 کار از یا و سال 25 زیر ذکور اوالد) متوفی همسر فوت از بعد بگیران یمستمر سایر به کامل حقوق پرداخت

 .(نوه و خواهر برادر، مادر، پدر، شده، فوت شوهر و مطلقه مجرد، دختر اوالد کلی، افتاده

 نیروهای مسلب های سازمان انسانی نیروی تعدیل هنگام در شاغل کارکنان به ارفاقی سنوات اعطای 3

 مجدد ازدواج صورت در مستمری حقوق از متوفی همسر برخورداری برای قانونی نعم نداشتن وجود 15
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 ها چالش ردیف

11 
 صندوق تعهدات میزان بر مسلب نیروهای رزمی های مأموریت و امنیتی تهدیدات جنگ، سنگین بسیار های هزینه

 به مربوط ها آن از زیادی بخش که معلول و جانباز وظیفه سرباز نفر 05555 از بیش حاضر حال در) بازنشستگی
 .(هستند صندوق پوشش تحت ،باشند می مقدف دفاع دوران

 صندوق. مشترکین خرید قدرت بر ملی پول ارزش کاهش و اقتصادی رکود تورم، نرخ منفی تأثیر 12

 : گزارش سازمان بازنشستگی نیروهای مسلبمنبع

از عمده  DB-PAYGارایی سیستم رسیم که قوانین بخشنده و عدم ک با بررسی موارد باال به این نتیجه می
 باشد. اساسی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب می های چالش

که در آن  کند میتبعیت  DB-PAYGنظام بازنشستگی در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب از سیستم 
 از حقوق بازنشستگی به میزان میرانگین حقروق دو سرال    توان میسال  95با پرداخت کسوری معین به مدت 

اخیرر برا    هرای  در سرال بازنشسرتگی   هرای  سیستمشد. با توجه به اینکه این نوع از  مند بهرهاشتغال،  آخر دوره
 NDC، در پژوهش حاضر، ما به ارائه سیستم جدید اند شدهمالی خود روبرو  تأمینمشکالت فراوانی در جهت 

راسرتای پایرداری مرالی صرندوق     کمک مهمی در  تواند میکه  پردازیم میدر قالب یک طر  پیشنهادی جدید 
ی را که صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب با آن های چالشبازنشستگی در بلند مدت باشد. بدین ترتیب، ابتدا 

 .پردازیم می NDCسپ  به توضیب در مورد سیستم بازنشستگی  کنیم میرا تشریب  باشد میروبرو 

 (NDC)مبانی نظری سیستم مشارکت معین صوری  .2-5
در کشرورهای سرازمان    بحرث  ایرن  نیسرت.  ای ترازه  موضروع  عمرومی،  مستمری نظام در اصالحات تضرور

 بسرط  و 1305 دهه در مستمری یها طر  کار به آغاز از پ  ( وOECDتوسعه و اقتصادی ) های همکاری

 اول شرو   اثرر  در جهرانی دوم  جنگ از پ  اقتصادی رشد که زمانی شد، مطر  1315 دهه در ها طر  این

 برا  1315 دهه بود. شده آشکار مستمری، یها طر جمعیتی  مبانی در تغییر شد و متوقف 1315 دهه در ینفت

 بلندمردت  هرای  چالش و ها طر  مدت کوتاه مالی شکاف شناسایی منظور به داخلی های راه حل جستجو برای

 در مرداخالتی  بره  بحرث اصرالحات   اسراف،  این بر .شود میشناخته  باروری میزان کاهش از ناشی جمعیتی

 دوره افرزایش  انباشرت،  نررخ  کراهش  همچرون  هایی تعدیل شد، می محدود طر  پارامترهای تعدیل چارچوب

 دستمزد از مزایا افزایش معیار در تغییر تر، طوالنی هایی دوره به سال چند آخرین از بیمه حق-دستمزد ارزیابی

 (.1311، 1)هلزمن دولت بودجه محل از پرداخت یا نرخ حق بیمه افزایش و ها قیمت به

توانرد   عملیراتی نمری   ازنظرر  هرم  و مفهرومی  منظر از هم NDCطر   که شد می تصور طوالنی مدتی برای
 از لهستان و نروه التویا، ایتالیا، سوئد، در رویکرد این اما اجرای جوابگوی تغییرات اقتصادی و اجتماعی باشد.

 ؛اسرت  کررده  را اثبرات  تصرور  ایرن  تاریخ، عکر   آن از پ  های سال در آن موفق اجرای و 1335 دهه نیمه
 اندوخته گذاری فاقد که بود شرایطی در مالی پایداری شامل شد که مطر  سیستمی اصالحات گزینه بنابراین

                                                           
1 Holzman 
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 اختیراری  افرزایش  طریق از شدن پیر حال در جمعیت برای مشوق هایی با و بوده حق بیمه ثابت نرخ و است

 ترتیرب  همرین  بره  باید نیز DBی ها طر  همه است. زندگی همراه امید فرایشا با همزمان بازنشستگی سن

 شفافیت و بهتر انگیزه های توان می، کند میادعا  NDCطر   یک اما بمانند، پابرجا مالی ازنظر تا کنند عمل

 (.2511کند )هلزمن،  فراهم بیشتری

 NDCطرح  یک مفهومی ساختار .2-5-1

حق  از اکچوئریال ساختاری فردی )که سطب میان پیوند از است ارتعب NDCطر   یک مفهومی ساختار
 نشده پایداری مالی تأمین هنوز طر  که شرایطی در )که کالن اقتصاد سطب با (کند میتعهد  را مزایا و ها بیمه

 آن در که است شخصی انداز پ  حساب یک NDCطر   یک ساده، بیان به (.کند می تضمین را آن مالی

 زمان در است و پایدار مالی ازنظر که شوند می مند بهره طر  یک در ثابت بازدهی مشابه بهره نرخ کیاز  افراد

 .کنند می دریافت سنی مقطع آن در زندگی  به  امید با متناسب ثابتی مزایای افراد بازنشستگی،
 از طر  نای زیرا است بین نسلی برابری و درآمد هموارسازی به متعهد NDCطر   یک فردی، سطب در

 کند: می برقرار مزایا و حق بیمه قوی میان پیوند زیر، یها ویژگی طریق

 نرخ یک اساف بر (کارفرما توسط شده پرداخت مبالغ و) فرد هر حق بیمه انفرادی های حساب در 

 .شود می ضبط و ثبت کسر حق بیمه، مشمول دستمزد و ثابت حق بیمه

 بهره های عالوه به وی یها بیمهحق  همه) انفرادی حساب انباشت اساف بر مستمری نخستین 

 .شود می محاسبه بازنشستگی مقطع در فرد زندگی امید و (آن به گرفته تعلق

 زیرا است جذاب اکچوئریالی ساختار چنین: 

 مالکیت و شفافیت موجب پایدار، حال ارزش مفهوم به مزایا و افراد حق بیمه بین قوی پیوند 

 و شد خواهد برداشت ،شود می پرداخته آنچه هر که ترتیب این به .شود می رویکرد این در مستحکم
 .بیشتر نه و است شده پرداخت قبالً ،شود می برداشت آنچه

 منصفانه بیمه ای محاسبات ازنظر اساف این بر و است اکچوئریال ساختاری دارای رویکرد این 

 بازنشستگی، درباره تصمیم تخاذا همچنین و رسمی کار بازار در مشارکت برای بنابراین ؛است

 .کند می ایجاد درستی انگیزه های

 طر   یک کالن، سطب درNDC طریق از دارد، تعهد مالی پایداری و نسلی بین برابری به: 

 تعدیل (سنی گروه آن) زندگی امید تغییرات با را اولیه مستمری میزان خودکار طور به که سازوکاری 

 .کند می

  عنوان به زندگی امید افزایش اثر در بازنشستگی انداختن تعویق به برای اقتصادی قوی انگیزه 

 برونزای افزایش برای گزینه ای عنوان به و) افراد عمر طول افزایش با تطبیق برای کلیدی سازوکار

 (.2511( )هلزمن، بازنشستگی سن
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 پژوهشپیشینه . 2-6

 داخلی مطالعات .2-6-1
تسرهیلگر اجررای سیسرتم     عوامرل  بنردی  اولویرت کره بره شناسرایی و    در پژوهشی  (1932جلیلی و مسلمی )

بررای پری برردن بره معنراداری عوامرل شناسرایی شرده، از دو روش آزمرون           پردازد میبازنشستگی چندالیه 
که از میان عوامل  دهد می. نتایج تحقیق نشان اند گرفتهو تحلیل عاملی اکتشافی بهره  ای دوجملهناپارامتریک 

مالی سیستم جدید و تقویت هیئت حاکمیت و از میان عوامل برون زا، شرایط خرا  کشرور و    درون زا، ثبات
 .اند شدهین عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم چندالیه شناخته تر مهمشرایط اقتصاد کالن، 
 ترأمین  سازمان 1935تا  1915های آماری سال  ای خود با استفاده از داده ( در مطالعه1934زاغفر و اکبربیگی )

ای به این نتیجه رسیدند که پ  از کاهش  شش دوره همپوشهای تعادل عمومی  مدل کارگیری بهاجتماعی و 
نگری افراد  اجتماعی، عرضه نیروی کار شاغالن با توجه به آینده تأمیننرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی 

ایرن امرر باعرث     و ؛یابد ی نیز افزایش میانداز فرد و جبران کاهش مستمری، افزایش یافته و به دنبال آن پ 

 .شود میافزایش موجودی سرمایه کل شده و نهایتا باعث تعادل مالی صندوق 
، صرندوق  1931ترا   1901هرای   آکچوئری و برر اسراف داده   های روش(، با استفاده از 1939میر و همکاران )

بیانگر این است که  ها آند. نتایج تحقیق قرار دادن وتحلیل تجزیهبازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی را مورد 
گذارد. نسبت وابسرتگی سرالخوردگی    می تأثیر ها صندوقعوامل سیستماتیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد 

ای، نادیده  های حمایتی به نظام بیمه تصادفی رو به افزایش است. نرخ باالی تورم، تحمیل برخی هزینه طور به
اساسری نظرام    هرای  چرالش وئری و تداوم سیستم بازنشستگی بدون اندوختره،  گرفتن اصول و محاسبات آکچ

باشد. راهکارهای مطر  شده برای صندوق مروردنظر شرامل ادغرام در صرندوق بازنشسرتگی       بازنشستگی می

 .باشد چند رکنی و مدیریت صحیب می بازنشستگیکشوری، اصال  مقررات بازنشستگی کشور بر اساف نظام 
که  اند رسیدهضمانت بازنشستگی پرداختند و به این نتیجه  های طر ( به مطالعه 1913) لیلیجقاسمی وانانی و 

قاطع  طور به توان میکه  هایی موقعیت. یکی از باشد نمی تفکیک قابلاز مشکالت خا  خویش  ها صندوقاین 
. در ایرن  انرد  شرده به روش ذخایر دفتری اندوخته گرذاری   ها صندوقدر مورد آن صحبت کرد زمانی است که 

تضرمین مزایرا شردیداً     هرا  طرر  موقعیت به نظر میرسد موضوع متنوع سازی مهمتر باشد، بنابراین برای ایرن  
 است. موردنیاز
 ترأمین هرای بازنشسرتگی و    وجوه صندوق گذاری سرمایه( در مطالعه خود با بررسی مسئله 1911پور ) فرهادی

قرانون اساسری، سراختار مردیریت وجروه       44ابالغی اصرل  درآمد بازنشستگی بازنشستگان در راستای الیحه 
داری و اتخراذ   پرده اطالعات همراه با شفافیت کامل، امانرت  بازنشستگی، پاسخگویی و انتشار بی های سازمان
ای دولت و نیز ممانعرت   که در راستای اهداف صندوق باشد نه اهداف سیاسی یا منطقه گذاری سرمایهسیاست 

 .وه این صندوق را مورد توجه قرار داداز وج سوءاستفادهاز 
منابع پولی و مالی صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران  گذاری سرمایه(، عملکرد 1911رستمیان و شعبانی )

هرای عملکررد صرندوق     های ماهیانه، ریسک و شراخص  در همین راستا بازدهی و ؛اند را مورد ارزیابی قرار داده
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گیری کرده و با بورف اوراق بهادار تهران  اندازه 1910تا  1912رپ( را طی دوره )مانند معیار جنسن و معیار شا
 های صندوق بوده است. گذاری حاکی از مطلوب بودن عملکرد سرمایه ها آناند. نتایج  مقایسه نموده

 خارجی مطالعات .2-6-2
 عنروان  بره ی مریالد  1335کره در اواسرط سرال     NDC( با معرفی سیسرتم بازنشسرتگی  2554) 1ویلیامسون

جایگزینی برای سیستم بازنشستگی مزایای تعریف شده که توسط چند کشور اجرا گردیده است به این نتیجره  
 بسیاری از معایب سیستم مزایای تعریف شده را پوشش دهد. تواند می NDCرسیده که سیستم 

هرم در اصرال    م هرای  مؤلفره یکری از   عنروان  بره و معرفری آن   NDC( با مطالعره سیسرتم   1333) 2دیسنی
بازنشستگی به این نتیجه رسید که از جنبه اقتصادی، نرخ بازدهی که از تجمیع سرمایه در داخرل   های سیستم

ی هرا  شراخص و خود به خود با توجه به فاکتورهای کرالن اقتصرادی ماننرد     آمده دست بهیک حساب مجازی 
بازنشسرتگی   های سیستمبازدهی است که از  متفاوت از نرخ کامالًکند، گاهی اوقات  مربوط به درآمد تغییر می
 .شود میحساب شخصی حاصل 

ابرزاری بررای توزیرع درآمرد در      عنروان  بره ( درباره نقش حرداقل مزایرای پرداختری    2519) 9کلن و استرزلکی
نشران   آمرده  دسرت  بره . نتایج اند نموده، بحث اند کردهجایگزین  DCرا با سیستم  DBکشورهایی که سیستم 

بردن و مقایسه کردن سن بازنشستگی برای مردان و زنان همراه با حفرظ نسربت ثابرت حرداقل     باال  دهد می
یک راه حل متروازن مطرر     عنوان بهتواند  بازنشستگی به میانگین )و همچنین حداقل( دستمزد در اقتصاد می

 کند. نمی تأمینشود که موجبات کاهش بیشتر در حمایت از فقر و حذف تابع توزیع درآمد را 
بر روی سیستم  NDCرا با اعمال سیستم  آمده دست به( مقدار بازتوزیع درآمد کل 2512) 4مازافرو و همکاران

بهبرود یافتره    تروجهی  قابرل  طرور  بهکه رفاه بین نسلی  دهد می. نتایج نشان اند کردهبدون ذخیره ایتالیا بررسی 
 مشابه است. تقریباًاست، اما تفاوت های جنسیتی و سطو  تحصیلی 

مربوط بره انتقرال سیسرتم     های هزینه گیری و اندازه( قالبی را برای مفاهیم، تعاریف، 2512) 0هلزمن و جاستن
دریافتند کره در طرول انتقرال از سیسرتم      ها آن، اند کردهفراهم  NDCبازنشستگی از مزایای تعریف شده به 

از سیسرتم قردیمی    آمرده  دسرت  بهخا  ناشی از تعهدات  طور بهمالی  تأمین، شکاف NDCبه  مزایای معین
 از مزایا است. NDCاست که بیش از جریان پایدار طر  

را  NDCسیستم مزایای تعریف شده و  اثر ،NDC( با مطالعه سیستم بازنشستگی 2553) 1برال و موسکارلوا
بره  بر روی سن بازنشستگی و بازتوزیع درآمد را با توجه به واکنش به مشوق های مالی، زمرانی کره تصرمیم    

                                                           
1 Williamson 
2 Disney 
3 Chlon and Strzelecki 
4 Mazzaferro et al 
5 Holzmann and Jousten 
6 Borella and Moscarola 
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نرد  توان مری  NDCکه اسرتقرار سیسرتم    اند رسیدهبه این نتیجه  ها آن .اند کرده، بررسی گیرند میبازنشستگی 
 مشوقی برای ادامه کار و جلوگیری از بازنشستگی پیش از موعد شود.

با اشاره به مستلزمات اجررای   ها آنرا بررسی کردند.  NDC( نقاط قوت و ضعف سیستم 2550) 1یان و کیم
 ند با پیامدهای متنوعی روبرو شود.توان میبه این نتیجه رسیدند که صندوق بازنشستگی  طر این 
( نرخ های مشارکتی و جایگزینی را با آنهایی که در برنامه اصالحات ذکر شده بود و انتظرار مری   2550) 2مین

 .باشد میموفقیت آمیز  NDCرفت، مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که طر  
بازنشستگی نظرش را درباره اینکره اصرال  سیسرتم برا اجررای طرر         های سیستم( با مطالعه 2551) 9جانگ

NDC حداقل مزیا موفق باشد مطر  کرده  های طر ی مشترکان و ایجاد ها پرداختیبدون افزایش  تواند مین
کره   ملی، شاید نتواند راه حل مناسبی و عNDCاست. او همچنین به این نتیجه رسید که برای اجرای طر  

 اکثریت اعضا مشارکت داشته باشند، باشد. در آن

 و الگوی مفهومی ها فرضیه توسعه .2-7

 اجتماعی های بیمه های نظام در ای بیمه محاسبات. 2-7-1
ای اجتماعی به نحوی که تعادل بین منابع و مصارف آن برقرار باشد، نیازمند محاسبات  طراحی یک نظام بیمه

ها )نرخ حق بیمه، سرقف حقروق و مزایرا،     نگی تنظیم پارامترهای مؤثر در دریافتدر خصو  چگو ای پیچیده
ها )سن بازنشستگی، امید به زندگی، فرمول تعیین حقوق بازنشسرتگی   مدت پرداخت حق بیمه و ...( و پرداخت

سباتی فنری  باشد. این موضوع نیازمند ارزیابی های مالی و محا باتوجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی می (و ...
 مورداسرتفاده اجتمراعی،   های بیمه های سازماندقیق و پیچیده است که تحت عنوان هزینه یابی اکچوئری در 

و  DB-PAYGدر ادامه بررای بررسری نحروه عملکررد دو سیسرتم       (.1931)اخوان بهبهانی،  گیرد میقرار 
NDC تم را معرفی کرده و در ادامره  در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب، ابتدا ساختار ریاضی هر دو سیس

، روش توصریه شرده در   PUCنماییم، سپ  ساختار ریاضی روش  کارلو را معرفی می سازی مونت روش شبیه
الگوی محاسرباتی خرود معرفری     عنوان بهدهیم و  حسابداری ایران را مورد بررسی قرار می 21استاندارد شماره 

 کنیم. می

 (DB-PAYG)توازن درآمد با هزینه  -نساختار ریاضی مدل مزایای معی. 2-7-2
اشاره شده است، سیستم بازنشستگی حراکم برر صرندوق بازنشستررگی نیروهرای مسرلب از        قبالًهمانطور که 

کند. بدین صورت که منابع مالی برای پرداخرت مسرتمری از محرل حرق      پیروی می DB-PAYGسیستم 
ه در کنرار آن کمرک دولرت و درآمردهای     گرردد، هرر چنرد کر     مری  ترأمین های پرداختی توسط شاغلین  بیمه

بازنشسرتگی   هرای  طرر  شروند. در   بگیران بکار گرفته مری  حقروق و مزایای مستمری تأمیندر  گذاری سرمایه

                                                           
1 Yan and Kim 
2 Min 
3 Jung 
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DB-PAYGاولین که حالی در است. مبتنی بر درآمد )میانگین حقوق چند سال آخر( ، مزایای بازنشستگی 
 و) دوران اشرتغال  آخر چند سال میانگین و انباشت نرخ ،سنوات اشتغال عامل سه محصول حقوق بازنشستگی

 باشد. فرض کنید که: می (همه احتماالً یا
nبنابراین در سال  ؛هایی باشد که مشتر  صندوق حق بیمه پرداخت کرده باشد : تعداد سالn+1 

 ام، عضو حقوق بازنشستگی دریافت خواهد کرد.

wدرآمد ساالنه فرد در زمان اشتغال : 

kهای  انباشت سالیانه )نرخ انباشت سرمایه بازنشستگی در سیستم : نرخDB-PAYG  به ازای
 است(. 55599های بازنشستگی در ایران  خدمت. این مقدار در صندوق هرسال

r لحاظ شده در محاسبه حقوق های سال: تعداد 

gنرخ افزایش حقوق : 

  گردد: شر  زیر بیان میبه  DB-PAYGبنابراین فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی در نظام 

 :1 رابطه

 
 

 (.2551، 1برابر است با اولین حقوق دریافتی توسط بازنشسته )گرونچی و نیستیکو بنابراین 

 NDCساختار ریاضی . 2-7-3
پرداختی و مزایای دریافتی اسرت کره    های بیمه، فاصله کم میان حق NDC های سیستمیکی از خصوصیات 

مشوقی برای نیروی کار قررار گیررد. در    عنوان بهتواند  باشد. این ویژگی می اضی آن مشخص میدر ساختار ری
وری در صر  صرورت  بهاین مبالغ  گذاری سرمایهی حق بیمه عضو و سود حاصل از ها پرداختی، NDCسیستم 

 دهرد  مری را نشران   rی مقدار سرمایه انباشت شده تا سن بازنشستگ، د. دگرحساب دفتری مربوطه ثبت می
 :گردد میزیر محاسبه  صورت بهکه 

 :2 رابطه

 

                                                           
1 Gronchi and Nistico 
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نرخ بهره را در همان زمران   و  t نرخ کسورات در سال ، t، حقوق دریافتی در سال در فرمول باال 

u  دهد مینشان .s  وr در ایرن قسرمت اولرین حقروق     به ترتیب تاریخ استخدام و تاریخ بازنشستگی هستند .
 تقسیم شده است. Gکه به عامل مستمری ساز  شود مینشان داده  بازنشستگی با 

 :9 رابطه

 

و امید به زنردگی   (که به عوامل نرخ تنزیل ) گردد میزیر تشریب  صورت به، Gعامل مستمری ساز 
 (.2511ته است )کیم و هوون، (، وابسدر سن بازنشستگی )

 :4 رابطه

 
 و

 :0 رابطه

 

 شناسی پژوهش . روش3

 Projected Unit Credit (PUC)ریاضی مدل  ساختار .3-1
سپری شده فررد   های سالشدگان بر اساف  در این روش ارزیابی، محاسبه تعهدات اکچوئریال صندوق به بیمه

خالصه  طور بهای است که فرد در آینده خدمت خواهد کرد.  القوهب های سالتا تاریخ ارزیابی صندوق به عالوه 
با توجه به شرایط تورمی در ایران و در نظر گرفتن این امر که نرخ افزایش حقوق و مسرتمری و نررخ تنزیرل    

اجتماعی دارد، لذا انجام این محاسبات بدون لحاظ  تأمینبسزایی بر میزان تعهدات اکچوئری در صندوق  تأثیر
و بنابراین در انجام محاسبات اکچوئری بایستی حقوق و مزایرا بررای    باشد میاین موارد امری نادرست  نمودن
تعهردات مزایرای   » ،21اسرتاندارد   2پیوست شرماره   19 بندآتی پیشبینی شود. عالوه براین بر طبق  های سال

بدهی تلقی شود و به همین دلیل تواند  بازنشستگی در رابطه با سنوات خدمت آتی اعضا در تاریخ ترازنامه نمی
توضیحی  های یادداشتتعهدات مزایای بازنشستگی متناسب با سنوات خدمت گذشته اعضاء در ذیل ترازنامه و 

توصیه  PUCبر همین اساف با توجه به موارد ذکر شده استفاده از روش  ؛«شود میمالی گزارش  های صورت
 (.1939)اسدی،  شود می
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نسبتی است کره بره    و  رود میی باشد که برای محاسبه میانگین حقوق به کار های سالتعداد  nکنید  فرض
. مزایرای بازنشسرتگی انباشرت شرده در     شود میخدمت در حقوق بازنشستگی فرد در نظر گرفته  هرسالازای 

 :شود میزیر تعریف  صورت به)بازنشستگی(  rشروع سن 

 
 :1 رابطه

 
 برابر است با: xمزایای انباشت شده تا سن به همین ترتیب مقدار 

 
 :1 رابطه

 
 .گردد میمحاسبه  xبنابراین تعهدات اکچوئری با استفاده از فرمول زیر در سن 

 
 :1 رابطه

 

 
 سال t: احتمال ماندن در عضویت صندوق بعد از 

 در سن بازنشستگی برای عضو ها مستمری: ارزش حال 
 معموالًگیرد.  قرار می مورداستفادهکه برای دو یا چند فرد  باشد می 1ع دیگری از مستمری، سالیانه جامعنو

 .رود میبرای محاسبه تعهدات برای فرد و بازماندگان به کار 
nمتغیر امید به زندگی : 

 .باشند می
ق در هردو سیستم مونت کارلو برای محاسبه میزان تعهدات صندو سازی شبیهدر این پژوهش از روش 

بازنشستگی فعلی و پیشنهادی استفاده شده است. هر دو سیستم فعلی و پیشنهادی با تکرار صدهزار بار در 
که چگونه مقدار تعهدات با تغییر سیستم، تغییر  دهد میمحاسبات نشان . اند شده سازی شبیه R افزار نرم

                                                           
1 Joint annuity 
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گیریم. فرض  مختلف را در نظر می های زندگید به سازی سه نفر از اعضا با سنین و امی کند. برای شبیه می
. محاسبات شده گرفتهتومان در نظر  151115213. حقوق پایه شود میاستخدام  1930که افراد در سال  کنیم می

هفت برابر سطب درآمدی پایه(  -سه برابر سطب درآمدی پایه –سطب درآمدی )سطب درآمدی پایه  9را برای 
 .ایم گرفتهمختلف در نظر  های زندگیبا امید به 

 .دهیم میصندوق بازنشستگی را با استفاده از محاسبات اکچوئریال مورد ارزیابی قرار  تعدادسپ  ارزش حال 

 ها داده وتحلیل ها و تجزیه یافته .4
در این بخش تعهدات صندوق، با توجه به مفروضات طر  محاسبه شده است. مفروضات اکچوئری 

 باشد. سبات اکچوئری به شر  زیر میدر محا شده گرفتهبکار

 مفروضات اکچوئری. 4-1
دقیق و قطعی امری غیر ممکن است داشرتن نگرشری منطقری نسربت بره       طور بهآینده  بینی پیشاز آنجا که 

و ارزیابی صندوق، نیازمند در نظرگرفتن  اکچوئریات بگرفته به اعضا در آینده جهت انجام محاس تعلقمزایای 
، آینرده را بره شرکلی    فرروض تا بتوان تحت آن  باشد می جمعیتیاقتصادی و  های حوزهدر مفروضات مختلفی 

قررار   مورداستفاده بازنشستگی های طر بندی کرد. مفروضات اساسی که در  تر برآورد و مدل تر و دقیق منطقی
رخ شرامل سراختار و ترکیرب جمعیتری )نررخ مررگ و میرر، نررخ بازنشسرتگی، نر           جمعیتیگیرد، در حوزه  می

بگیران، نرخ تورم،  و مستمریشاغلین برای  ...( و در حوزه اقتصادی شامل، نرخ رشد دستمزدها و ازکارافتادگی
ترری در نظرر گرفتره شروند      که باید بررای دوره طروالنی  و ...   طر  گذاری سرمایهمقدار مورد انتظار برگشت 

ادی بکار رفته از میانگین هندسی آمرار  در این بخش برای محاسبه مفروضات اقتص .(1939)اسدی،  باشند می
سره سرناریوی    هرر بکار رفته استفاده شده است. برای نرخ افزایش دستمزد،  های نرخسال اخیر  15مربوط به 

)حداقل، متوسط و حداکثر( درآمدی در نظر گرفته شدند. بهترین سناریو برای محاسبه نررخ تنزیرل، محاسربه    
اسرت. همچنرین بررای     شرده  گرفتههای طوالنی مدت در نظر  ی برای سپردهنرخ تنزیل برابر با نرخ بهره بانک

 اجتماعی استفاده شده است. تأمینمغروضات جمعیتی از جدول مرگ و میر سازمان 
 یاکچوئر مفروضات (4) شمارهجدول 

 1930 1934 1939 1932 1931 1935 1913 1911 1911 1911 نرخ
میانگین 
 هندسی

 تنزیل
)برابر سود 
 بانکی(

 
13 
 

0/11 11 
 
25 
 

25 
 
25 
 

 
22 
 

 
25 
 

11 10 10/11 

 افزایش حقوق
 )پایه(

22 25 25 10 3 11 20 20 11 14 13/11 

 افزایش حقوق
 )متوسط(

22 45 25 10 3 11 20 20 11 14 51/13 
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 1930 1934 1939 1932 1931 1935 1913 1911 1911 1911 نرخ
میانگین 
 هندسی

 قافزایش حقو
 )پردرآمد(

15 1/13 1/13 3/14 3 1/11 1/24 3/21 11 14 19/11 

افزایش 
 مستمری

1/19 0/11 25 1 15 11 20 20 14 12 10 

 اجتماعی تأمینسازمان  منبع:

 جینتا .4-2
با  15و  01، 02ارزش فعلی تعهدات اکچوئری صندوق بازنشستگی نسبت به اعضا با سنین  آمده دست بهنتایج 

 .دهد میسال سنوات خدمت نشان  95

 نهیهز با درآمد توازن-نیمع یایمزا یبازنشستگ ستمیس اعمال با. م.ن یبازنشستگ صندوق تعهدات( 0) شماره جدول

 15 01 02 سن

 22 20 23 امید به زندگی

 حداقل درآمد

 93911951115 اولین پرداخت سالیانه

 103420000195 112291112115 110412401145 ارزش حال مستمری

 متوسط درآمد

 111541942305 اولین پرداخت سالیانه

 411154132315 411223109495 430321155115 ارزش حال مستمری

 حداکثر درآمد

 210111143205 اولین پرداخت سالیانه

 1110115205035 1190091541435 1101114514515 ارزش حال مستمری

 های تحقیق : یافتهمنبع
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 مصور یشخص های حساب یبازنشستگ ستمیس اعمال با. م.ن یبازنشستگ صندوق تعهدات( 1) شماره جدول

 سن
 

02 01 15 

 22 20 23 امید به زندگی

 
 
 

 سرمایه انباشته
 

 اولین پرداخت سالیانه

 

 3414201395 3414099135 3912911145 01193151935 حداقل درآمد

 21451105415 21222290215 21530013315 109915911115 متوسط درآمد

 11211124915 10119929115 10011311115 901102455215 حداکثر درآمد

 های تحقیق یافته :منبع

که مقدار تعهدات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب در قبال اعضا با توجه  دهد مینشان  آمده دست بهمقادیر 
تواند  بنابراین، استقرار سیستم نوین می یابد؛ میسوم کاهش -تا حداقل یک NDCبه استقرار سیستم نوین 

ازنشستگی در سیستم صندوق بازنشستگی نیروهای مقدار تعهدات بباشد.  مؤثردر پایداری صندوق بسیار 
 41512253105949 شود میسالگی و در سطب درآمدی متوسط بازنشسته  01مسلب برای فردی که در سن 

تومان  10599155915111شخصی مصور  های حسابتومان و برای همان فرد با توجه به استقرار سیستم نوین 
تر خواهد بود.  بازنشستگی کمتر باشد، پایداری مالی صندوق طوالنیباشد. هر چقدر مقدار تعهدات صندوق  می

شخصی مصور و مقایسه آن با سیستم فعلی، مقدار  های حساببا اجرای سیستم  آمده دست بهبا توجه به نتایج 
کنند )مزایای  یابد و افراد مزایای بازنشستگی کمتری دریافت می تعهدات بازنشستگی در قبال اعضا کاهش می

هم اشاره شد یکی از مشکالت اساسی سیستم بازنشستگی  قبالًگردد(. همانطور که  داختی اضافی حذف میپر
، عدم برابری مقدار حق DB-PAYGحاکم بر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب یا همان سیستم 

ا شخصی مصور ب های حسابهای پرداختی و مزایای بازنشستگی دریافتی بود. سیستم بازنشستگی  بیمه
 کند. پوشش این ضعف به پایداری مالی صندوق بازنشستگی کمک می

مقدار اولین پرداخت سالیانه برای سنین باالتر بیشتر از  NDCدهد که در سیستم  همچنین، نتایج نشان می
شوند. درواقع، افراد هر چقدر بیشتر کار  مقدار اولین پرداخت سالیانه برای افرادی است که زودتر بازنشسته می

کنند، در دوران بازنشستگی از مزایای بیشتری برخوردار خواهند بود و حقوق بازنشستگی بیشتری دریافت  می
شود مقدار اولین پرداخت سالیانه  سالگی بازنشسته می 15کنند. برای عضوی از صندوق که در سن  می

دار برابر با شود، این مق سالگی بازنشسته می 02تومان و برای فردی که در سن  34154205139
شود تا  برد و مشوقی می طور خودکار سن بازنشستگی را باال می تومان خواهد بود. این امر به 39152915114
تواند در پایداری صندوق بسیار  بنابراین، استقرار سیستم نوین می های بیشتری را کار کنند؛ افراد تعداد سال

 مؤثر باشد.
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 گیری . نتیجه5
 عردم . اسرت  بسیار جردی  بازنشستگی و بالتبع در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلب های صندوقدر  بحران
 و دولرت  بره  آن اصرلی  برار  کره  شرده  صرندوق  این شدید کسری باعث مالی های خروجی و ها ورودی توازن

از صرندوق بازنشسرتگی    آمرده  دسرت  بره آمرار و اطالعرات   . شود می تحمیل جامعه تک تک افراد به درنهایت
کره صرندوق بازنشسرتگی     دهرد  مری های مالی نشان  ب و بررسی نتایج حاصل از ارزیابی صورتنیروهای مسل

حقروق   ترأمین ی کره ایرن صرندوق بررای     طرور  بره بررد   به سر مری  ثباتی بیپایداری مالی در شرایط  ازلحاظ
کنرد. نررخ پشرتیبانی در ایرن      درصد از حقوق پرداختی را از طریق کمک دولت پرداخرت مری   10بازنشستگان 

 روز روزبره باشد و این در حالی است که تعداد مستمری بگیران  های پایدار می تر از صندوق ندوق بسیار پایینص
 در حال افزایش است.

 عوامرل  از ناشی مالی ثباتی بی تواند می NDCپیشنهادی  طر  که است شده داده نشان سازی، شبیه از پ 
هرای پرداختری و مزایرای     بیمره  سرتم پیشرنهادی حرق   در سی زیرا دهد، کاهش را اقتصادی و شناختی جمعیت

 ،DB-PAYGفعلری   بازنشسرتگی  طرر   در ،بینریم  می که همانطور. است یکدیگر به نزدیک بازنشستگی،

 برین  شرکاف  کره  زمرانی . گیرند می مزایا بیشتری های سال برای و کنند می کار کمتر های سال برای کارکنان
 پیشرنهادی  طر  بنابراین ؛شد خواهد مواجه زیاد بسیار کسری با دوقپوشش داده نشود صن مزایا و ها پرداختی

همچنرین  . سوم کاهش دهرد -کمک کند و مقدار تعهدات را حداقل تا یک کسری این شدن کمتر به تواند می
 اغلرب  کره  گرذاری شرود   قرانون  در مکرر پارامتریک و تعردد  اصالحات کاهش موجب تواند می NDC طر 

 برین  زیادی های تفاوت پارامتریک اصالحات مورد در زیرا را کاهش دهد، شود می سیاسی نظر اختالف موجب
 .دارد وجود گذاران نظرات سیاست

 ترأمین  منظور بهبا توجه به نتایج، طر  پیشنهادی زمانی موفق خواهد بود که یک سرمایه از پیش تعیین شده 
باشرد. همچنرین    لزم کمک دولت مری کسری تعهدات صندوق فعلی وجود داشته باشد و اجرای این طر  مست

، بایستی مقدار NDCبا توجه مقدار سرمایه انباشت شده و اولین سالیانه پرداختی در سیستم  شود میمشاهده 
بگیرران   نرخ افزایش مستمری کاهش یابد که با توجه به شرایط رکود تورمی موجرب کراهش رفراه مسرتمری    

توانرد پایرداری مرالی صرندوق      که سیستم پیشنهادی می دهد مینشان  آمده دست به. برآیند کلی نتایج شود می
 صورت بهبازنشستگی نیروهای مسلب را در طوالنی مدت حفظ کند و با حفظ تعادل مالی بین منابع و مصارف 

 پردازی باشد. مشوقی برای افزایش مدت بیمه عنوان بهخودکار 
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 و مآخذ منابع
 منابع فارسی

 ( گزارش ار1939اسدی، زاهد ،)  زش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری بر اساف اسرتاندارد
ریزی، دفتر آمار و محاسربات   اجتماعی، معاونت اقتصادی و برنامه تأمین، تهران، 21حسابداری شماره 

 اجتماعی و اقتصادی

 ترجمره صرابر شریبانی اصرل،     ها فرصتها و  (، نظام بازنشستگی در ایران: چالش1910) بانک جهانی ،
 ریزی کشور. هران، سازمان مدیریت و برنامهت

 ،و رفراه  جرامع  برپایی نظرام  های ضرورت ایران: در اجتماعی تأمین کارکردهای (،1910) بهرام پناهی 
 اجتماعی. تأمین پژوهش عالی تهران، مؤسسه اجتماعی. تأمین

 بنردی  طبقره بازنشسرتگی خصوصری    هرای  طرر  (، 1911) جلیلی، طیبهOECD،  مطالعرات و  واحرد 

 .موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری ای بیمهتحقیقات 

 ،(، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیسرتم  1932)رضا  جلیلی، طیبه و مسلمی
، شرماره مسلسرل   1939، تابستان 2بازنشستگی چندالیه، پژوهشنام  بیمه، سال بیست و نهم، شماره 

114. 

 پرولی و مرالی صرنایع پرولی      گذاری سرمایه(، ارزیابی عملکرد 1911سمیه )شعبانی،  رستمیان، فروغ و
، 22صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران و ارائه راهکارهای مناسب، فصلنامه صرنعت بیمره، سرال    

 .9 شماره

 بحران آینرده   -دولت بر گردنجور سنگین دولت مصاحبه تحت عنوان: (، 1910زده، مصطفی ) روغنی
 .1930مهرماه،  1نامه اقتصادی شرق،  شستگی از تصور خارجند، تهران، ویژههای بازن صندوق

 تأمینتغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی  تأثیر(، 1934اکبربیگی، سپیده )اغفر، حسین و ر 
هرای   هرا و سیاسرت   ، فصرلنامه پرژوهش  انرداز  پر  اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و 

 .40ت و سوم، شماره اقتصادی، سال بیس

 چطور دولت  -بحرانی از جن  تهدید امنیت ملی مصاحبه تحت عنوان:  (،1930چیان، محمد ) ماشینه
 .1930مهر ماه  1تهران، ویژه نامه اقتصادی شرق،  ؟بدهکار شد ها صندوقبه 

 سری،  قانون اسا 44های بازنشستگی و ابالغیه اصل  (، حکمرانی صندوق1911)پور، محمدرضا  فرهادی
 .04، شماره 19فصلنامه مجل  و پژوهش، سال 

 ضمانت مزایای بازنشستگی، واحد مطالعات  های صندوق(، 1913جلیلی، طیبه، ) قاسمی وانانی، زهرا و
 موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری. ای بیمه و تحقیقات

 (، اصال  سیستم 1911) قاسمی، مجتبیPAYG    گرذاری(،   تره )گذار به یرک سیسرتم مسرتمری اندوخ
های بازنشستگی در جهان، موسسه حسابرسی، سازمان بازنشستگی کشوری،  تحوالت نظام مندرج در:

 .قم، انتشارات صحفی
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 اجتماعی چندالیه کشور، تهران، موسسه عالی  تأمین(، اسناد سیاستی نظام 1930) پور، اسماعیل گرجی
هرای اجتمراعی برا همکراری کمیسریون       اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی، دفترر بیمره   تأمینپژوهش 

 .اجتماعی دولت

  در بازنشستگی صندوقهای مالی بار به هنگفت: نگاهی تعهدات محدود، (، بودجه1931)گالب، سمانه 

 صبا. بازنشستگی راهبردهای دولت، تهران، موسسه بودجه

    رهرای  هرا و راهکا  (، چرالش 1939فرروهش تهرانری، غالمرضرا، )    میر، سریدجواد؛ گنجیران، مهردی و
های بازنشستگی در ایران مطالعه مروردی صرندوق بازنشسرتگی جهراد کشراورزی، فصرلنامه        صندوق
 های راهبردی و کالن، سال دوم، شماره هفتم. سیاست
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