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 فصلنامه اقتصاد دفاع                                      

 گروه منابع و اقتصاد دفاع -دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
 3-93، صص 7931سال سوم، شماره هفتم، بهار                    

مسلح و  یروهاین یصندوق بازنشستگ یتعادل مال یابیارز

 رانیا یاسالم یآن در جمهور بخشی استحکام یبرا ییراهکارها
 7الدین حسینی سید شمس

 2باقر ادبی فیروزجائیمحمد
 22/19/7931تاریخ پذیرش:                                             71/17/7931تاریخ ارسال: 

 دهیچک
راهکارهایی جهت بهبود هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و 

پایداری مالی آن بوده است. در این ارتباط بر اساس اساسنامه صندوق، مصارف مالی صندوق عمدتاً به صورت 
درصدی  2/79درصدی )سهم  2/22بگیران و منابع آن شامل کسور بازنشستگی  حقوق و مزایای مستمری

های  ی استخراج شده است. با استفاده از روشگذار درصدی شاغلین( و درآمدهای حاصل از سرمایه 3دولت و 
های مالی صندوق بازنشستگی ن.م، برآورد میزان کسری مالی  توصیفی و آماری و به کمک اطالعات صورت

دهد در وضعیت کنونی، منابع موجود صندوق  التفاوت مصارف و منابع مالی صندوق( نشان می صندوق )مابه
درصد از  22 تأمینر بازنشستگی بدون کمک دولت، تنها قادر به بازنشستگی ن.م با در نظر گرفتن کسو

بگیران از محل بودجه  درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری 12مصارف خود خواهد بود و عمالً 
( منابع 7013سال آتی )پایان سال  71شود. همچنین برآوردها حاکی از آن است که در  می تأمیندولت 

 01درصد از مصارف را خواهد داشت و وابستگی آن به بودجه دولت به حدود  21حدود  مینتأصندوق توانایی 
ها توسط دولت به صندوق  درصد خواهد رسید. یکی از راهکارهای بهبود پایداری مالی صندوق، انتقال دارایی

ا استفاده از روش است. در این مطالعه ب  گذاری تمام یا بخشی از تعهدات از طریق درآمدهای سرمایه تأمینو 
 یک سوم، دو سوم و یا کل مصارف صندوق برآورد شده است. تأمینسناریونویسی، دارایی مورد نیاز برای 

باشد و با  7013مالی یک سوم از مصارف در پایان سال  تأمین صندوق، چنانچه هدف دهد نتایج نشان می
درصد( در نظر گرفته شود، الزم  1/2) فرض اینکه نرخ بازدهی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت

 تأمینهزار میلیارد ریال در زمان فعلی به صندوق اعطا گردد. چنانچه هدف  7122است دارایی به ارزش 
هزار  2201و  9270 هایی به ارزش و یا کل کسری صندوق بازنشستگی ن.م. باشد، به ترتیب دارایی دوسوم

 میلیارد ریال موردنیاز خواهد بود.

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، تعادل مالی، اصالحات پارامتریک، اصالحات سیستمی کلیدی:  انواژگ

 .و روش سناریونویسی
                                                           

1
  (sh.hosseini@atu.ac.ir)ه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی عضو هیئت علمی دانشکد.  
2

 (bagheradabi@gmail.com) عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی  
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 مقدمه. 1
اجتماعی از نظر بازنشستگی،  تأمینبرخورداری از  جمهوری اسالمی ایران، قانون اساسی 23بر اساس اصل 

وادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و سرپرستی، در راه ماندگی، ح پیری از کار افتادگی، بی
های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از  مراقبت

های مالی یاد شده را برای یک  درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت
اجتماعی و بازنشستگی به رسمیت شناخته شده و از  تأمینق این اصل کند. در واقع طب تأمینیک افراد کشور 

اجتماعی و  تأمینموضوع مربوط به  شود. آن به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت یاد می
مسلح )ساتا( انجام  اجتماعی نیروهای تأمینبازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح در کشور توسط سازمان 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  710مان در اجرای ماده گیرد. این ساز می
سازمان بیمه ، از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسالمی ایران 7913اسالمی ایران مصوب 

ی ایران و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسالم ،و بازنشستگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ساتا، عمده اختیارات این مفاد اساسنامه  بر اساس .سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد گردیده است

ای و خدمات درمانی، انجام امور  نیازهای اساسی و رفاهی مشمولین، انجام کلیه امور بیمه تأمینسازمان، 
های اقتصادی، بازرگانی و  نجام فعالیتبگیران و ا بگیران و مستمری مربوط به بازنشستگان، وظیفه

بخش عمده نظام  در واقع باشد. های تابعه می برداری از وجوه و ذخایر سازمان و صندوق گذاری و بهره سرمایه
رفاه اجتماعی نیروهای مسلح مربوط به سیستم بازنشستگی آنها است که این موضوع توسط صندوق 

 شود شود. توجه اجتماعی ن.م. انجام می تأمین. ذیل سازمان بازنشستگی ن.م. و سازمان بازنشستگی ن.م
 را بازنشستگی کسور و بگیران مستمری مزایای و حقوق محاسبات وظیفه مسلح نیروهای بازنشستگی سازمان

 صندوق توسط مزایا، و حقوق پرداخت و مالی منابع انتقال و نقل و ها گذاری سرمایه انجام و دارد عهده بر
 .گیرد می انجام. م.ن بازنشستگی

های بازنشستگی کشور، از نوع نظام  ساختار فعالیت صندوق بازنشستگی ن.م. همانند تمامی صندوق
است به نحوی که حقوق یا درآمد دوران بازنشستگی بر اساس میانگین  7(DBبازنشستگی مزایای مشخص )

شود. از طرفی نظام پرداخت  ه میهای آخر خدمت )دو سال آخر در کشور( محاسب های شاغل در سال دریافتی
، یعنی دریافت بیمه از حقوق مشترکین 2(PAYG) حقوق نظام بازنشستگی در ایران از نظام بدون ذخیره

کند. نکته اساسی در نظام  گزاران بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده، تبعیت می شاغل و پرداخت آن به بیمه
تغییر ساختار جمعیتی شاغالن و بازنشستگان  ازها  ل مالی صندوقبازنشستگی بدون ذخیره آن است که تعاد

کمتر شود عمالً  3است و زمانی که نسبت وابستگی )نسبت شاغالن به نسبت بازنشستگان( از  یرپذیرتأث
شود. این امر در حالی است که نسبت وابستگی در صندوق بازنشستگی  صندوق با کسری مالی مواجه می

شود. با  می تأمینرسیده است به نحوی که سهم عمده حقوق بازنشستگان، از بودجه دولت  7ن.م. به کمتر از 

                                                           
1  . Defined Benefit 

2 .pay as you go 
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بازنشستگی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار خواهد گرفت   در پژوهش حاضر تعادل مالی صندوق این توضیح
و  مالی، بهترین راهکار تأمینتا ضمن ارزیابی وضعیت موجود این صندوق از جهت اقتصادی و ساختار 

هدف اصلی این تحقیق، ارائه  به عبارت دیگر؛ پیشنهاد در زمینه تعادل مالی این صندوق ارائه گردد
بخشی به وضعیت مالی صندوق بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری  راهکارهایی جهت استحکام

پژوهی و  یندهای و مطالعات اسنادی، پیمایشی و روش آ کتابخانه  اسالمی ایران با استفاده از روش
 سناریونویسی است.

بندی شده است؛ در ادامه و در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش مربوط  این مقاله به پنج بخش دسته
بخش در  شود. شود. در بخش سوم روش تحقیق ارائه می اجتماعی و بازنشستگی ارائه می تأمینبه نظام 

 گیری اختصاص دارد. شود و بخش پایانی به بحث و نتیجه می پژوهش بیان های یافته و ها داده چهارم تحلیل

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 اجتماعی تأمینمفاهیم و اصول . 2-1

های  اجتماعی، به دلیل تفاوت ماهیت و به خصوص حدود و گستره عام و خاص حمایت تأمیندر ادبیات حوزه 
اجتماعی ارائه شده است. با این حال،  تأمیناوتی از اجتماعی در کشورهای مختلف جهان، تعاریف متف تأمین

مفهوم اصلی آن بدین معناست که در مواردی که معضالتی در تحصیل و کسب درآمد افراد جامعه به عللی از 
یا جبران  تأمینجمله بیماری، بیکاری، از کارافتادگی و سالمندی پدید آید، در آن صورت حمایت افراد از منظر 

 (.7910اجتماعی است )پناهی  تأمینعهده نهاد  درآمد آن، به
اجتماعی به منزله حمایتی است که  تأمین «7(ILO) المللی کار سازمان بین» 712نامه شماره  در تعریف مقاوله

های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد،  در جامعه در قبال پریشانی
های ناشی از کار، سالمندی، بیکاری، از کارافتادگی، فوت و  رداری، حوادث و بیماریناشی از بیماری، با

مندی( به اعضای تحت پوشش خود  های درمان و نگهداری خانواده )عائله چنین ناشی از افزایش هزینه هم
 دهد. ارائه می

 به کهی : نظامکند یم فیتعر هگون نیرا ا یاجتماع تأمینو  رفاه ،2(ISSAی )اجتماع تأمین یالمللنیب هیاتحاد
 یرا برا تری مناسب روابط بهتر و موجبات یمت، زندگالتا س دیآ یمنظور خدمت و کمک به افراد به وجود م

 .انسان فراهم کند یها ییو توانا هاتیاستعدادها، قابل شرفتیپ
 ته است:اجتماعی صورت گرف تأمینقانون اساسی، تعریف جامعی از  23در ایران بر اساس اصل 

، سوانح واجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث  تأمیناز  برخورداری»
ای حقی است همگانی و دولت موظف ای و غیر بیمهبهداشتی و درمانی به صورت بیمه های مراقبتنیاز به 

 های حمایترکت مردم، خدمات و است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشا
 «کند. تأمینمالی فوق را برای یکایک افراد 

                                                           
1- International Labor Organization (ILO) 

2 - International Social Security Association 
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اجتماعی باید در یک کشور بتواند همیشه  تأمینالزم به ذکر است، گسترة مجموعه راهبردهای نظام 
اصل کفایت  (،جامعهافراد همه نیازهای اساسی  تأمیناجتماعی ) تأمینجامعیت نظام جوابگوی سه اصل بنیادین 

اجباری بودن اجتماعی ) تأمینحداقل معیشت افراد جامعه( و اصل فراگیری نظام  تأمیناجتماعی ) تأمینظام ن
 باشد. برای همه( های اجتماعی بیمه

 اجتماعی تأمین. راهبردهای نظام 2-1-1

امدادی ای، حمایتی و  اجتماعی شامل سه راهبرد اصلی بیمه تأمینراهبردها و الگوهای متداول در نظام جامع 
 (.7است )نمودار 

 
 اجتماعی تأمین( راهبردها و الگوهای متداول در نظام جامع 7نمودار شماره )

 7932، اجتماعی تأمین: موسسه عالی پژوهش مأخذ

 اجتماعی، های بیمه های طرح شامل و بوده جامعه افراد درآمد کسب و اشتغال بر متکی ای بیمه نظام
 بر نظام این. است کار( از ناشی حوادث قبال در کارگران ارفرما )حمایتک مسئولیت احتیاط و های صندوق

 پوشش تحت را جامعه شاغل نیروی صرفاً و بوده استوار دولت کمک غالباً و کارفرما شده، بیمه مالی مشارکت
ندان به تابعیت یا اقامت شهرومبتنی بر در راهبرد حمایتی، اشتغال شرط حمایت نیست و  .دارد شده تعریف خدمات

به  عمدتاً این نظامگردد.  های مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی می صورت عام و همگانی است و شامل طرح
 گاه و مردمی دولتی، های کمک شامل امدادی راهبردهای است.اعتبارات دولتی )بودجه عمومی( وابسته 

 به جنگ و وسیع های سوزی آتش زلزله، یل،س مانند قهری و طبیعی بالیای و حوادث با ارتباط در را المللی بین
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 و ها کمک به( عمومی بودجه) دولتی اعتبارات بر عالوه نظام، این. شود می شامل مقطعی صورت
 دفتر تعاریف اساس بر امدادی نظام است. توجه شود، وابسته نیز( خیریه) مردمی داوطلبانه های مشارکت

 هر نیاز حسب ولی نیست؛ اجتماعی تأمین نظام اجزای از جتماعیا تأمین المللی بین انجمن و کار المللی بین
 .شود می محسوب اجتماعی تأمین نظام راهبردهای از یکی کشورها از یک

 مفاهیم و اصول بازنشستگی. 2-2
 به بازنشستگی و دهد می تشکیل را( ای بیمه حوزه) اجتماعی های نظام مهم عناصر از یکی بازنشستگی مسئله
 از اجتماعی تأمین یها برنامه بین در غیردولتی و دولتی کارکنان عظیم طبقه برای رفاه تأمین نوعی عنوان
 واقعیت و اصل یک عنوان به بازنشستگی سیستم واقع در. است برخوردار توجهی ستهیو شا مهم جایگاه

 وقتی که چرا گذارد، می اثر بگیر حقوق کارکنان آینده بر شاغلی زمان روحیه و تأمین تقویت با ناپذیر انکار
 قدرت، و امیدواری بیشتر، انگیزه با باشند داشته اطمینان پیری و کهولت زمان در زندگی تأمین از کارکنان

 .نمود خواهند تالش بازنشستگی زمان در خود بقا برای
اجتماعی نهادهای مالی هستند که از حق بیمه و وجوه پرداختی  تأمینهای بازنشستگی در نظام  صندوق

های  گذاری وظیفه دارند از طریق سرمایه القاعده یعلمالی شده و  تأمینتوسط کارفرما و کارکنان یک سازمان 
سودآور، زمینه پرداخت مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان را بعد از پایان مدت قانونی فعالیت آنها فراهم 

بازنشستگان را کاهش دهند )میر و همکاران و عدم اطمینان از درآمد  آورند تا از این طریق ناامنی اقتصادی
7939.) 

اجتماعی و بازنشستگی دو نظام بیسمارکی و بوریجی مطرح است. نظام  تأمینهای  به طور کلی در ظهور نظام
 7001 دهه ابتدای در جامعه بگیران حقوق از حمایت هدف با که بوده اجباری ای حرفه بیمه نوعی بیسمارکی

 طریق از سالمت بخش در موجود های هزینه پرداخت الگو، این در. شد طراحی نآلما در بیسمارک توسط
 ها، شرکت کارگران، همچون شغلی گوناگون نهادهای و مردم تمام و شود می انجام اجتماعی تأمین های نظام

. نندک می واریز سالمت بیمه صندوق به بیمه حق عنوان به را خود ماهیانه حقوق از درصدی... و ها کارخانه
 بوریج ،7301سال  در .گردد می پرداخت دولت توسط ندارند، پرداخت توانایی که افرادی بیمه حق همچنین
 نظام که شد گزارشی مطالعات این نتایج که داد انجام اجتماعی تأمین نظام برقراری زمینة در را مطالعاتی
 های هزینه و است عمومی همبستگی رب مبتنی بوریجی نظام. داد شکل اجتماعی تأمین تعریف در را بوریجی

 جامعه، افراد تک تک برای اجتماعی تأمین برقراری نظام این در. شود می تأمین مالیات اخذ محل از آن
 (.7901 میر،) است شده تلقی دولت برای الزامی ای وظیفه و مسئولیت

 شیوه هرچند هستند؛ کنونی اجتماعی تأمین های نظام زیربنای بوریجی و بیسمارکی نظام دو خالصه طور به
. کند می یکدیگر از متفاوت بسیار مختلف کشورهای در را ها سیستم این چهره شده ارائه خدمات و مالی تأمین

 تأمین خدمات اول سطح شوند. می بندی تقسیم سطح سه در اجتماعی تأمین خدمات کلی بندی تقسیم یک در
 بر حداقلی حمایتی خدمات این شود؛ می ارائه سالخورده راداف به فقر از جلوگیری هدف با که است اجتماعی

 اما دوم سطح. شوند می ارائه فقیر بازنشستگان برای مستمری از حداقلی تضمین هدف با بوریجی نظام اساس
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 با مقایسه در مناسب مستمری یک داشتن از افراد تا کند می دنبال را ای بیمه اهداف بیسمارکی نظام مانند
 ای بیمه مستمری سوم سطح. یابند اطمینان است، معروف جایگزینی نرخ به که اشتغالشان ندورا درآمد

 (.7932 خندان) دهند می ترجیح را باالتری جایگزینی نرخ یک که باالست درآمد با افراد برای اختیاری

 های بازنشستگی . انواع صندوق2-2-1

 :دهستن بندی طبقه قابل جهت چند از بازنشستگی های صندوق

 گذاری کامل های بازنشستگی از طیف نظام اندوخته صندوق ،مالی تأمین از منظر (FF)7  بدون تا نظام
های  بیمه مزایای طرح از حق PAYGمالی  تأمیندر نظام . را شامل می شود (PAYGذخیره )

ا و ه گذاری ، نقش سرمایه2گذاری های مبتنی بر اندوخته روش در حالی که درشود  جاری پرداخت می
گذاری خود شامل  های اندوخته منابع حاصل از آن در تعادل مالی صندوق اهمیت بسیار دارد. روش

گذاری کامل تمام  در روش اندوخته باشد. می 9(PF) گذاری جزئی اندوخته گذاری کامل و اندوخته
اما  ؛ستندگذاری صندوق قابل پرداخت ه ها از سودهای حاصل از سرمایه مزایای پرداختی به بازنشسته

 شود. می تأمینگذاری  در روش جزئی بخشی از تعهدات صندوق از طریق درآمدهای سرمایه

 های بازنشستگی  سیستم کلی سیستم های بازنشستگی به دو سیستم پرداخت نیز صندوق از منظر

 (DC) های بازنشستگی مبتنی بر حق بیمه معین سیستم 4(DB) مبتنی بر مزایای تعریف شده

 صندوق به افراد متعهد است که در ازای سابقه مشخص و حق DB های در سیستم گردند تقسیم می
این مزایا از قبل  DB های بیمه پرداختی، مزایای معینی را پرداخت نماید. در حقیقت در سیستم

حقوق بازنشستگی بر اساس میزان  DCدر سیستم  براساس فرمول مشخصی تعریف شده است.
ها و با نرخ تورم  گذاری ل های خدمت با لحاظ سود ناشی از آن در سرمایهکسور پرداخت شده در سا

 محاسبه می شود.

 بسته و باز های صندوق به بازنشستگی های صندوق پوشش، تحت حوزه و جدید ورودی نحوه حیث از 
 تحت حوزه به توجه با که شود می اطالق صندوقی به عموماً باز صندوق. شوند می بندی تقسیم

 پوشش تحت حوزه محدودیت علت به بسته صندوق ولی باشد، میسر مداوم ورودی مکانا پوشش،
 نوع این رو نیا از. گیرد می صورت خاص قوانین اساس بر و ندرت به افراد خروج و ورود خود،

 .دارند کاربرد خاص صنعت یا شرکت برای و هستند محور شغل بیشتر ها صندوق
 یبند میتقستوان به چهار دسته  ای بازنشستگی در کشورهای مختلف را میه با توجه به موارد مطرح شده نظام

 کرد:

                                                           
1. Fully Funded 
2 . Funding 
3  . Partially Funded 
4 . Defined Benefit 



 91                                                                                         9317 بهار، هفتم، شماره اقتصاد دفاع، سال سوم فصلنامه 

در این مدل کسور بازنشستگی تبدیل به سرمایه مالی بازنشستگی، چه در . PAYG –DBالف. سیستم 
 شود. و از این رو ذخیره هم نمی شود مالکیت شاغل و چه در مالکیت دولت، تبدیل نمی

دل تمامی کسور بازنشستگی به سرمایه مالی تبدیل شده و به اسم . در این مDB-FFب. سیستم 
 و توزیع مزایای بازنشستگی متفاوت از توزیع کسور بازنشستگی است. شود بازنشستگی کنار گذاشته می

های شخصی  ( در حسابکارفرما ودر این شیوه کسور بازنشستگی افراد )سهم کارمند  .DC-FFج. سیستم 
گذاری و در آغاز بازنشستگی، سهم هر فرد از منابع موجود  آوری شده سرمایه سور جمعآنها ثبت و بر روی ک

تواند در آغاز بازنشستگی سهم خود را به صورت یک جا و یا به تدریج دریافت دارد.  گردد. فرد می مشخص می
مواردی متغیر  تواند در تواند دولتی یا خصوصی باشد و نرخ کسور نیز در آن می مدیریت در این سامانه می

 باشد.
شود، اما  شیوه اگر چه برای هر فرد حساب مشخصی در نظر گرفته می . در اینDC –PAYGشیوه  -د

منابع مالی و پرداخت حقوق  تأمینگذاری بر روی آنها، صرف  کسور جمع آوری شده به جای انباشت و سرمایه
باشد.  گذاری در اختیار می کمی برای سرمایه گردد و لذا ذخایر بسیار می (به بازنشستگان )شاغلین نسل قبل

پذیری از  است ولی عدم انباشت سرمایه، آسیب DC –FFاین روش اگر چه دارای اغلب امتیازهای روش 
 .آید میتغییرات جمعیتی و بدهی ضمنی، از امتیازهای منفی آن به حساب 

 پیشینه پژوهش. 2-3
ارتباط با چگونگی ساختار، کارکرد و ارزیابی نظام  در این قسمت به برخی از مطالعات انجام شده در

 شود. اجتماعی پرداخته می تأمینبازنشستگی و 
 تأمینسازمان  7931تا  7901های آماری سال  خود با استفاده از داده ی مطالعه( در 7930راغفر و اکبربیگی )

تیجه رسیدند که پس از کاهش ای به این ن پوش شش دوره های تعادل عمومی هم مدل یریکارگ بهاجتماعی و 
نگری افراد  اجتماعی، عرضه نیروی کار شاغالن با توجه به آینده تأمیننرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی 

یابد و این امر باعث  انداز فردی نیز افزایش می و جبران کاهش مستمری، افزایش یافته و به دنبال آن پس
 شود. باعث تعادل مالی صندوق می یتاًنهاافزایش موجودی سرمایه کل شده و 

، صندوق 7937تا  7920های  های آکچوئری و بر اساس داده (، با استفاده از روش7939میر و همکاران )
بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج تحقیق آنها بیانگر این است که 

گذارد. نسبت وابستگی سالخوردگی  می یرتأثها  بر عملکرد صندوق عوامل سیستماتیک و پارامتریک متعددی
ای،  های حمایتی به نظام بیمه به طور تصادفی رو به افزایش است. نرخ باالی تورم، تحمیل برخی هزینه

های اساسی  نادیده گرفتن اصول و محاسبات آکچوئری و تداوم سیستم بازنشستگی بدون اندوخته، چالش
باشد. راهکارهای مطرح شده برای صندوق موردنظر شامل ادغام در صندوق بازنشستگی  مینظام بازنشستگی 

 باشد. چند رکنی و مدیریت صحیح می یبازنشستگکشوری، اصالح مقررات بازنشستگی کشور بر اساس نظام 
 مینتأهای بازنشستگی و  گذاری وجوه صندوق ( در مطالعه خود با بررسی مسئله سرمایه7901پور ) فرهادی

قانون اساسی، ساختار مدیریت وجوه  00درآمد بازنشستگی بازنشستگان در راستای الیحه ابالغی اصل 
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داری و اتخاذ  پرده اطالعات همراه با شفافیت کامل، امانت های بازنشستگی، پاسخگویی و انتشار بی سازمان
و نیز  -ای دولت ا منطقهنه اهداف سیاسی ی-گذاری که در راستای اهداف صندوق باشد  سیاست سرمایه

 ممانعت از سوء استفاده از وجوه این صندوق را مورد توجه قرار داد.
های  اجتماعی تحت مدل تأمیندر مطالعه خود به بررسی اثرات کاهش نرخ جایگزینی در نظام  (2110) 7دگر
 تأمینصالح سیاستی دهد که اثرات رفاهی مثبتی از این ا پوش نسلی پرداخت. نتایج این تحقیق نشان می هم

انداز افراد در بلندمدت به خاطر  که ذخیره سرمایه، مصرف و پس اجتماعی در بلندمدت وجود دارد به طوری
اجتماعی،  تأمینیابد. در واقع پس از کاهش نرخ جایگزینی در نظام  کاهش نرخ جایگزینی افزایش می

بتوانند در دوران سالمندی سطح مصرف خود را در کنند تا  انداز می های شاغل فعلی اقدام به افزایش پس نسل
 حد مطلوب حفظ نمایند.

خود اثرات اقتصادی ناشی از اصالحات سیستم بازنشستگی را با مدل   ( در مطالعه2172) 2ایچ و همکاران
9عمومی پویای تصادفی )تعادل 

DSGE در روسیه مورد بررسی قرار دادند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است )
بازنشستگی در روسیه پایین است و راهکار اصالحی سیاستی، افزایش سن بازنشستگی است. پیشنهاد که سن 

و  2191های  سال به ترتیب تا قبل از سال 32سال و  39وی این است که با افزایش سن بازنشستگی به 
رصد خواهد د 01یابد اما نرخ جایگزینی به  میالدی، هرچند مخارج عمومی بازنشستگی افزایش می 2121
 رسید.

اصالحات نظام بازنشستگی عمومی شامل افزایش در سن ( اثرات 2171) 0فیلیپ کارام و همکاران
مدت در  بازنشستگی، افزایش در نرخ بیمه و کاهش در نرخ جایگزینی را بر رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه

( مورد بررسی قرار دادند. نتایج GIMF)2المللی پول  قالب یک مدل جهانی انباشته پولی و مالی صندوق بین
آنها بیانگر این است که اصالحات سیستم بازنشستگی از طریق افزایش مصرف باعث رشد اقتصادی هم در 

شود و از طرفی این اصالحات از طریق کاهش در اثرات جایگزینی دولت در  مدت می بلندمدت و هم در کوتاه
 دهد. را نیز افزایش می ها، رشد اقتصادی بلندمدت گذاری سرمایه

 پژوهششناسی  . روش3
طور که بیان شد هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و  همان

بنابراین الزم است اوالً ساختار منابع و مصارف مالی این ؛ بخشی به آن است ارائه راهکارهایی جهت استحکام
مان مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً راهکار پوشش کسری مالی صندوق ارائه صندوق و مسیر آن در طول ز

های توصیفی و آماری عدم تعادل مالی صندوق محاسبه  شود. در همین ارتباط با استفاده از روش تحلیل

                                                           
1 Deger 

2 Frank Eich, Charleen Gust, and Mauricio Soto 

3 Dynamic Stochastic General Equilidrium model 
4
 Philippe Karam, Dirk Muir, Joana Pereira, and Anita Tuladhar 

5
 IMF‘s Global Integrated Monetary and Fiscal model 
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های مالی احتمالی، روش  شود و برای برآورد سرمایه موردنیاز صندوق مذکور جهت پوشش کسری می
 و سناریونویسی بکار گرفته شده است.پژوهی  آینده

 پژوهی آینده. 3-1
علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به آینده مطلوب است. هدف اصلی این دانش کشف یا  ،پژوهی آینده

ای مطلوب  گیری آینده های ممکن، محتمل و مرجح به منظور شکل ابداع، امتحان، ارزیابی و پیشنهاد آینده
هایی با احتمال  توانند رخ دهند )ممکن(، چه آینده هایی می خواهند بدانند چه آینده یپژوهان م است. آینده

 فناوری و علوم پژوهی آینده ( )مرکزهایی باید برپا شوند )مرجح گیرند )محتمل( و چه آینده بیشتری شکل می
 (.7900دفاعی 

توان ساخت؟(، رویکرد تجویزی یا  را می هایی پژوهان برای مطالعه آینده از سه رویکرد تحلیلی )چه آینده آینده
از . در واقع گیرند بهره می (رویکرد تصویرپردازی )آینده چگونه است؟و  ای را باید ساخت؟( هنجاری )چه آینده

های گوناگون مانند سیاست، اقتصاد، فرهنگ و  پژوهان عوامل و فرایندهای تغییر در حوزه این طریق آینده
پژوهی  نمایند. به طور کلی اهداف آینده شناسایی می ،ل، طراحی و مهندسی آیندهاجتماع را به منظور تحلی

 :عبارتند از

 ؛های ممکن، محتمل و مرجح مطالعه آینده 

 ؛مطالعه تصاویر آینده 

 ؛پژوهی مطالعه مبانی اخالقی و دانشی آینده 

 ؛های حال گیری تفسیر گذشته و جهت 

 ؛کلیدی اجتماعی ها و معلومات برای طراحی عوامل تفسیر ارزش 

 ؛فزایش مشارکت عمومی در تصویرپردازی و طراحی آیندها 

 ترویج و اشاعه تصاویر مطلوب آینده. 

ای بنا شده است. تلقی خطی از زمان، حتمی  های ویژه فرض دیگر، بر پیش علمی پژوهی مانند هر حوزه آینده
هدف نهایی تمامی  ،که دستیابی به آنشهر را  نبودن آینده و امکان تغییر دادن آن و تلقی ما از آرمان

توان  که بر این اساس می آیند پژوهی به حساب می موضوعه آینده گرایانه است، از اصول های آینده فعالیت
 شرح زیر ارائه کرد:به را پژوهی  آینده متعددی از های روش

 ( همتوفان فکری )ها و  چالشها،  روش برای کشف روندها و شناسایی فرصت : از این7اندیشی
 .توان استفاده کرد های آینده می ریسک

 و  مطالعه یک روند مشخص به منظور کشف ماهیت، علل پیدایش، سرعت توسعه: 2تحلیل روند
 .پیامدهای بالقوه آن

                                                           
1 Brain Storming 

2  Analysis Trend 
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 یا یک صنعت اهمیت دارند، باید به دقت  روندهایی که در یک جامعه یا یک بخش: 7اپایش رونده
 .پایش شوند

 روندها با رسم نمودار تغییرات و استفاده از اطالعات آماری؛ که بر این  کشف :2یابی روندها برون
 .بینی کرد های پیش توان آینده را در بعضی زمینه اساس می

 نظرخواهی و مشاوره: به عنوان مثال، روش دلفی یک نوع نظرخواهی از خبرگان است. 

 که یک نوع  آینده و یا شهرهای آیندههای  های آینده، سالح ماکتی از جنگ ارائهسازی: مثالً  مدل
 سازی فیزیکی است مدل

 توان با استفاده از  های آینده را می های پیچیده، مانند جنگ ها و سامانه ای: نظام سازی رایانه شبیه
 .سازی نمود معادالت ریاضی و انتقال آنها به رایانه شبیه

 شود. بر که گاهی تاریخ تکرار می تحلیل تاریخی: روش تحلیل تاریخی مبتنی بر این گزاره است 
 .بینی کرد توان سرانجام برخی از وقایع آینده را پیش های گذشته، می پایه تحلیل

 شود.  سناریوسازی: در هر پروژه سناریوسازی معموالً یک سبد از سناریوها ساخته و پرداخته می
با توجه به اینکه شود.  می ترین آینده در نظر گرفته سپس میانگین این سناریوها به عنوان محتمل

پژوهی بر مبنای سناریونویسی است در ادامه به تفصیل بیشتر از این  شناسی این مطالعه آینده روش
 روش پرداخته شده است.

 

 سناریونویسی. 3-2
های دورنگرانه با عدم  نگاری، ابزارهایی برای کمک در اتخاذ تصمیم عنوان روشی برای آینده سناریوها به

های راهبردی  ریزی مدت و بلندمدت را با برنامه های میان سازی آینده باال هستند که امکان یکپارچهقطعیت 
پذیر  پژوهی امکان های آینده سایر روش گیری از تولید سناریو با بهره .کنند مدت فراهم می مدت و میان کوتاه
پژوهی است. در بسیاری از موارد  هآوری نتایج تحقیقات آیند به عبارت دیگر سناریو راهی برای جمع ؛است

 .پژوهی طراحی چند سناریو به منظور تحقق یک آینده مطلوب است های آینده هدف اصلی پروژه
سناریو را اجماع داخلی در مورد آنچه آینده ، 9(7302) مایکل پورتر .وجود دارد نویسیاز سناریو متعددیتعاریف 

، سناریو را روشی عملی برای تجسم 0(7332) اول شومیکرپکند.  میتعریف  ،رو بگذارد پیش ،ممکن است
، 2(2111) کند. نیلسون و واگنر تواند اجرا شود، تعریف می های سازمان می های ممکن که در آن تصمیم آینده

 .دانند سناریوها را ابزاری برای برانگیختن تفکر راهبردی به وسیله حذف موانع تفکر خالق می

                                                           
1 . Monitoring Trends 

2 . Projection Trends 

3 . Michael porter 

4 . Paul Shoemaker 

5 . Neilson and Wagner 
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آید، این است که سناریو، توصیفی ساده و عادی از زمان حال در آینده  می ین تعاریف بردر واقع، آنچه که از ا 
های محتمل به تصویر کشیده  بینی آینده نیستند، زیرا در طراحی سناریوها، تمامی آینده معنی پیش و یا به

لیل سیاست و سناریو ابزاری برای تحیک  .شوند که ممکن است برخی از آنها هرگز تحقق پیدا نکنند می
بینی یک  های برتر آینده است. یک سناریو، تنها پیش و ارزش ها، نیازها شناخت شرایط، تهدیدات، فرصت

و  محتمل ،احتماالت است. در واقع سناریو تصویری از آینده ممکن آینده خاص نیست بلکه توصیف همه
شود که این موضوع با آینده  بی میهای ممکن ارزیا رو، آینده که بر اساس مسیرهای ممکن پیش است مطلوب

 نظام بازنشستگی با توجه به پارامترهای جمعیتی و اقتصادی )نظیر نرخ سود، تورم، نرخ تنزیل( مطابقت دارد.

 . انواع سناریوها3-2-1

مواردی که طراح اعتقاد به  . اولگیرد شاخه اصلی نشأت می سناریونویسی از تقسیم اطالعات طراح به دو
رشد  مانندمواردی ) دهند هایی که در جهان رخ می یعنی اعتقاد به زنجیروار بودن پروسه ؛نها داردآگاهی از آ

نتایج انتخابات سیاسی، (. دوم فاکتورهایی نظیر های نوین قطعی جمعیت و یا شرایط تأثیرگذار بر تکنولوژی
. با توجه به موضوع داند ناپذیر میطراح آنها را نامعلوم و تعیین  که ها در تجارت آینده مدهای زودگذر و سبک

تحقیق و وابستگی آن به متغیرهایی نظیر نرخ رشد جمعیت، نرخ نسبتاً معین حقوق شاغلین و بازنشستگی، 
 روش سناریونویسی در این مطالعه مبتنی بر رویکرد اولی است. گذاری با ریسک پایین، نرخ سود سرمایه

به نوع سناریو را  چندینتوان  آینده با آن روبرو خواهد شد، می هایی که یک سازمان در با توجه به موقعیت
 به تصویر کشید.شرح زیر 

 شود که روندهای جاری بدون تغییر مهم به مسیر خود ادامه خواهند داد که  در نوع اول فرض می
 نامند. سناریوهای عادی یا بدون شگفتی میآنها را 

 یتر از گذشته خواهد بود که به آن سناریوشود که آینده سازمان به در نوع دوم، فرض می 
 شود. گفته می بینانه خوش

  در نوع سوم که دقیقاً مخالف نوع دوم است، آینده سازمان بدتر از گذشته خواهد بود، این نوع
 نامند. سناریو را سناریوی بدبینانه می

 بار خواهند بود عهای غیرمنتظره برای سازمان فاج گونه در سناریو فاجعه، حوادث و رویدادها به. 

 پیوندند بسیار خوب غیرمنتظره در آینده به وقوع می در سناریو معجزه، رویدادهای. 

 
 . مراحل تدوین سناریو3-2-2

. های مختلف تدوین کرد و برای گستره وسیعی از مقاصد مورد استفاده قرار داد توان به روش سناریوها را می
 های که با آینده وجود دارد 9و هنجاری 2ای ، مقابله7ی بر روندمبتن طور کلی، سه نوع سناریوی اصلی به

                                                           
1 . Trend -Based 

2  .  Contrasted 

3  .  Normative 
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 توان با استفاده از وکار را می های کسب گیری محتمل، ممکن و مطلوب/نامطلوب پیوند دارند. تصمیم
 گیری( و وکار آینده یا بافت تصمیم ترین نوع سناریو در زمینه کسب روند )محتمل سناریوهای مبتنی بر

 بندی و توجیه کرد. با استفاده از قالب( اندازها یا سناریوی چالشی ری )سناریوهای چشمسناریوهای هنجا
توان بررسی کرد، مفاهیم موجود و دیگر عوامل را  گیری را می ای، بافت تصمیم مجموعه سناریوهای مقابله

، منظور ما مجموعه های بهتری گرفت. به هنگام بحث از طراحی سناریو، اغلب مورد ارزیابی قرار داد و تصمیم
 .ای است سناریوهای مقابله

 به شرح زیر ارائه شده است:های پیاده سازی روش سناریو  گاماهم 

 های جاری  از آنجایی که معموالً سناریوها برای بهبود روش: و آزمایش سیستم مسئلهبندی  فرمول
بندی مشخصی از  لروند، باید فرمو های مرجح به کار می فردی و سازمانی جهت نیل به آینده

 یا مشکل مورد نظر داشته باشیم. مسئله

 توانند در خارج یا داخل سازمان باشند و به طور  می ی کلیدیمتغیرها: جستجوی متغیرهای کلیدی
داشته باشند. با شناسایی این متغیرها  تأثیرمستقیم یا غیرمستقیم بر کارکردهای فردی و سازمانی 

ها به عمل آوریم و روندها و عوامل کلیدی  ا در ماهیت و نقش آنهای الزم ر توانیم بازنگری می
 ریزی کنیم. جدیدی را پایه

 ریزی و اجرا شود  تواند به درستی پایه یک سناریو زمانی می :های راهبردی و اهداف تعیین ستون
 بایدهمچنین ردی و اهداف فردی و سازمانی به درستی تعیین شده باشد. بهای راه که در آن ستون

سازی متعادل  میان تجدیدنظر در اهداف فردی و سازمانی تعادلی منطقی برقرار کنیم تا پیاده
 سناریو میسر شود.

 سناریوها موفق سناریوهایی هستند که تمامی مالحظات ممکن را در : پایش میدان احتماالت
سازی سناریوهای  اند. همواره پیاده سازها رعایت کرده شگفتی یارتباط با احتماالت گوناگون و حت

گرایانه اعم از خوشبینانه و بدبینانه است و  تر از اجرای سناریوهای یکجانبه و منطقی تر آسان ،جامع
 هستند. نگر واقعسناریوهای جامع همان سناریوهای 

 های محتمل از  مجموعه  سناریوها همواره دربردارنده :های کلیدی برای آینده طرح پرسش
پس از دریافت سناریوهای تدوین شده از دست یک  رو ایناز د. های گوناگون هستن فرضیه

شاید  .ها را مطرح کنیم سناریونویس یا آینده پژوه باید در نشستی مشترک به همراه او این پرسش
کدام یک از سناریوهای در دسترس از کارکرد که ترین پرسش این باشد  و کلیدی ترین مهم

های  دی سناریوهای بدیل یا جایگزین بر حسب میزان توانمندیبن قدرتمندتری برخوردارند و اولویت
 آنها چگونه است؟

 توانیم  از آنها می یک هر تأییدپس از طی نمودن مراحل باال و در صورت  :اجرای سناریو
پیشنهادی را اجرا کنیم. باید به یاد داشته باشیم که سناریوها مسیرهای  سناریوهای دریافتی یا

کنند و تا وقتی در این مسیرها حرکت خود را آغاز نکنیم افقی از آینده را  تعیین میآینده را برای ما 
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بینی است و  پیش روی خود نخواهیم داشت. اهمیت یک سناریو در این است که خود نوعی پیش

 .ایم شکل مرجح و مطلوب آن را در ذهن خود رقم زده ،پیش از رویارویی با آینده

 توان برای سناریوهای جامع در نظر  در مجموع پنج هدف یا معیار را می: اهداف و معیارها یادآوری
، انسجام، معقول بودن، اهمیت و شفافیت. بدیهی است که این پنج گرفت که عبارتند از: ارتباط

ها برخوردار  معیار تنها در سناریوهای جامع قابل مشاهده است و تمامی سناریوها از این ویژگی
 .اند ر نسبی برخی از آنها را در خود جای دادهنیستند و هر یک به طو

با تمامی ابعاد وجودی آن در کشور به عنوان یک گستره عظیم  های بازنشستگی با توجه به آنکه صندوق
 دارد، آینده و های حال انسانی و مادی نیاز به محافظت و تقویت زنجیره ارزش آن برای نسلهای  سرمایه

 در... و سیاسی و رهنگیدر کالن جامعه و در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فسناریو داشتن  ضرورت و الزام
 و تولیدی های شرکت و کالن و های خرد سازمان ها و اهپی آن برای تمامی دستگ ت و دردول برای اول وهله

نویسی سناریودارد.  سزایی به اهمیتتعامالت آن، در حفظ و پایداری آن گستردگی  میزان به...  و خدماتی
حائز اهمیت در آینده هدفمند آن  به منظور مشخص کردن سمت و سوی های بازنشستگی صندوقبرای 

شدگان از لحاظ  آینده بیمههای بازنشستگی  صندوق است. به عنوان مثال ضرورت دارد بررسی شود که در
میزان تغییرات کسور بگیران و یا  شاغلین و مستمری به عبارت دیگر روند رشد شد؟ خواهدکمی و کیفی چه 

 های گذاری آینده سرمایهبازنشستگی و حقوق و مزایای بازنشستگی به چه صورت خواهد بود. همچنین 
های موردنیاز جهت پوشش کسری مالی به چه میزان  گذاری چه روندی را طی خواهد کرد و سرمایه ها صندوق

 خواهد بود؟
ای ه هایی روشن از آینده کنند. سناریوها، توصیف ازها، فرق میاند ها و چشم بینی ها، پیش سناریوها با پیشگویی

بر اساس نمودار  دهد. ها را نشان می های بین سه دسته اصلی آینده تفاوت( 2نمودار ). دهند ارائه میقابل قبول 
شود که این موضوع با  های ممکن ارزیابی می رو، آینده (، در روش سناریو، بر اساس مسیرهای ممکن پیش2)

آینده نظام بازنشستگی با توجه به پارامترهای جمعیتی و اقتصادی )نظیر نرخ سود، تورم، نرخ تنزیل( مطابقت 
 دارد.

 
 مکن، محتمل و مطلوبهای م روابط بین آینده( 2نمودار شماره )
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 ها داده وتحلیل یهتجزها و . یافته4
 متغیرهای تحقیق. 4-1

به منظور برآورد میزان کسری مالی )عدم تعادل مالی( صندوق بازنشستگی ن.م ابتدا تعریفی از تعادل مالی 
 شود: صندوق بازنشستگی مطابق استانداردهای آکچوئری به شرح زیر ارائه می

بگیران( از ارزش حال  ارزش حال تعهدات درازمدت صندوق )حقوق و مزایای مستمری اوتالتف مابهچنانچه »
های صندوق  های شاغالن فعلی و آتی عضو صندوق )همان کسور بازنشستگی(، معادل ارزش جاری دارایی پرداخت

 به عبارت دیگر خواهیم داشت: ؛«باشد، صندوق در تعادل مالی بلندمدت است
 تعهدات صندوق ارزش حال-های صندوق+ارزش حال کسور بازنشستگی( ی=)ارزش جاری دارای1

مدت )به صورت متغیر جاری( به شرح زیر  توان تعریفی از تعادل مالی در دوره کوتاه مطابق با تعریف فوق می
 ارائه کرد:

تگی و های دولت( عمدتاً شامل کسور بازنشس از کمک نظر صرفچنانچه به طور ساالنه منابع مالی صندوق )»
بگیران(  مصارف سازمان )عمدتاً حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری تأمینگذاری قادر به  درآمدهای سرمایه

مازاد مصارف نسبت به منابع یا همان میزان وابستگی مصارف  صورت اینباشند، تعادل مالی برقرار است. در غیر 
تعریف  مدت میانو  مدت کوتاهلی یا کسری مالی در ای دولت به عنوان عدم تعادل ما سازمان به منابع بودجه

 «شود. می
با توجه به تعریف مذکور و اساسنامه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، منابع مالی و مصارف مالی صندوق 

 ( نشان داده شده است.7اساسنامه(، در جدول ) 9و  29بازنشستگی نیروهای مسلح )مطابق مواد قانونی 
 هم مصارف و منابع صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح )متغیرهای تحقیق(( ا7جدول شماره )

 مصارف *منابع مالی

 (ینشاغلدرصدی دولت و  2222کسور بازنشستگی )سهم 
، بگیران یفهوظبگیران )بازنشستگان،  حقوق و مزایای مستمری

 بازماندگان و از کارافتادگان(

 بگیران یمستمر های خدمات رفاهی هزینه گذاری درآمدهای سرمایه

 خالص کسور منتقله به سازمان بازنشستگی ن.م.

  شامل کسور حق بیمه سنوات خدمت کارکنان تغییر
 وضعیت به نیروهای مسلح،

  یها سازمانکسور بازنشستگی سربازان مأمور خدمت در 
 دولتی،

  سال  21سنوات بازنشستگی کمتر از  التفاوت مابهکسور
 خدمت،

 های شاغلین و کسور  سنوات ارفاقی از سازمان
 برنامه پنجم 91بازنشستگی کارکنان موضوع ماده 

 های عملیاتی هزینه

 ،هزینه خدمات رفاهی بازنشستگان 

  به دفاتر الکترونیک، یسپار برونهزینه 

  کمک به بیمه مکمل سازمان خدمات درمانی نیروهای
 مسلح )ساخد(

 سهم بازنشستگان و انتقال و استرداد کسور بازنشستگی 

 های اداری و عمومی ستاد ساتا و صندوق و سابا هزینه 

 : اساسنامه صندوق بازنشستگی ن.م.مأخذ
 های دولت در نظر گرفته شده است. منابع مالی سازمان و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح خالص از کمک *
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 تعادل مالی( صندوق بازنشستگی نیروهای مسلحعدم کسری مالی )برآورد  .4-2
برآورد کسری مالی صندوق بازنشستگی ن.م در وضع فعلی و ادامه روند آن در ساالیان آتای برخای     به منظور

 مفروضات به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
انتقال بازنشستگی ن.م. به صندوق  درصدی دولت( 2/79درصدی افراد و سهم  3)سهم کسور بازنشستگی . 7

 یابد. می

 صندوق و سازمان بازنشستگی ن.منفر بازنشسته جدید وارد  22111حدود  7931با توجه به اینکه در سال . 2
نفار باه    73111توان فرض کرد که ساالنه معادل  . میخواهند شدخارج  آننفر از  9111شوند و در مقابل  می

 اضافه خواهند شد. سیستم بازنشستگی ن.م.عنوان مشترکین به 

اطالعات آنهاا بار اسااس آماار وزارت کاار و اماور رفااه         ،لینبا توجه به محدودیت دسترسی به تعداد شاغ. 9
شااغلین بارای   و فرض بر این است که تعداد  نفر در نظر گرفته شده است 311111اجتماعی به طور تقریبی 

 معادل افراد بازنشسته، افراد جدید استخدام شوند.نفر باشد یعنی به ازای  311111سال آتی نیز معادل  71
توان چنین فرض کرد کاه متوساط    درصد است می 32معادل  این صندوق نرخ جایگزینیاینکه . با توجه به 0

و بار ایان    اسات  32باه   711 بگیران مستمریسرانه حقوق شاغالن )کسور پردازان( به متوسط سرانه حقوق 
 اساس میزان مجموع کسور دریافتی از شاغلین قابل محاسبه است.

های عملیااتی   ، هزینه7931عملکرد سال  بینی پیشو  7933و  7932ل با توجه به اطالعات عملکردی سا. 2
هاای   درصاد هزیناه   21هاای اداری حادود    هزیناه و  است بگیران مستمریدرصد حقوق و مزایای  722حدود 

 عملیاتی در نظر گرفته شده است.
 بگیران به یک میزان باشد. روند افزایش حقوق شاغلین و حقوق مستمری. 3
درصد افزایش یابد. البته با لحاظ ماوارد مرباوط باه     71رشد متوسط سرانه مستمری ساالنه  شود میفرض . 1

باه ایثاارگران و طارح کرامات رضاوی، میازان        رسانی خدماتبازنشستگان، قانون جامع  سازی همسانقانون 
 درصد خواهد بود. 71معادل  7011افزایش مستمری ساالنه تا سال 

درصد از  721حدود  7932-31های  له به سازمان با توجه به اطالعات سالوصول کسور منتقشود  فرض می. 0
 کسور بازنشستگی باشد.

شود در ادامه این متغیر به طور  های اخیر فرض می در سال گذاری سرمایه. با توجه به روند باثبات درآمدهای 3
 یابد. درصد رشد می 2متوسط ساالنه 

 یابد. مصارف سازمان اختصاص می تأمینری به گذا کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه. 71

 (1363-69کسری مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در وضع موجود ). 4-2-1

های مالی منابع و مصارف مالی، میزان کسری مالی صندوق  با توجه به مفروضات فوق و اطالعات صورت
ز کل مصارف صندوق قابل برآورد است ( و سهم آن ا7939-33) مورد مطالعهبازنشستگی ن.م. برای دوره 

 (.2)جدول 
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 (درصد-)میلیارد ریال 7939-33( عدم تعادل مالی صندوق بازنشستگی ن.م. برای دوره 2جدول شماره )

 مصارف سال
منابع 

تخصیص 
 یافته

میزان 
 کسری مالی

نسبت 
کسری مالی 

 به مصارف

سهم 
منابع به 
 مصارف

درصد 
کسور به 
 مصارف

سهم 
صندوق 

در 
فمصار  

7939 3/721302  0/99030  9/03127  3/17  7/20  3/27  2/3  

7930 2/702991  1/90232  0/719130  3/12  7/21  7/27  1/3  

7932 3/733020  2/00921  7/722710  0/19  3/23  0/21  0/2  

7933 2/217300  0/27213  1/721102  3/10  9/22  0/21  3/0  

 و محاسبات تحقیق و رفاه اجتماعی اجتماعی نیروهای مسلح، وزارت کار تأمینسازمان  :مأخذ

 2027تا  2229 تأمینشود، منابع مالی صندوق بازنشستگی ن.م قادر به  ( مالحظه می2طور که جدول ) همان
درصد از مصارف مالی  1023تا  1723بوده و در عمل حدود  7939-33درصد از مصارف مالی خود در دوره 
ت. عمده سهم منابع مالی صندوق مربوط به کسور شده اس تأمینصندوق در این دوره توسط دولت 

درصد  2120حدود  7933درصد منابع مالی صندوق در سال  2229بازنشستگی است. به عنوان نمونه از حدود 
ها و سایر درآمد بوده  گذاری درصد آن متعلق به درآمد سرمایه 023آن مربوط به کسور بازنشستگی است و تنها 

مصارف صندوق به سبب کاهش نسبت پشتیبانی )روند با ثبات  تأمینی در بازنشستگسهم کسور است. 
به  7939درصد در سال  2723بگیران( دارای روند نزولی بوده و از حدود  شاغلین و افزایش تعداد مستمری

مالی  تأمینگذاری و سایر درآمدها در  درآمد سرمایهسهم کاهش یافت. ضمن آنکه  7933درصد در سال  2120
 کاهش یافت. 7933درصد در سال  023به حدود  7939درصد در سال  322صندوق از  مصارف
دهد. مطابق  نشان می 7939-33(، روند افزایش کسری مالی صندوق بازنشستگی را برای دوره 2نمودار )

سال اخیر رو به افزایش بوده و به عبارت دیگر واگرایی میان  0نمودار، میزان کسری مالی صندوق در طی 
 نابع و مصارف مالی صندوق رخ داده است و با ادامه وضع موجود شکاف میان آن دو بیشتر نیز خواهد شد.م

 
 )میلیارد ریال( 7939-33 ( روند افزایش شکاف میان مصارف و منابع مالی صندوق بازنشستگی ن.م.2نمودار شماره )

 و محاسبات تحقیق جتماعیاجتماعی نیروهای مسلح، وزارت کار و رفاه ا تأمین: سازمان مأخذ
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 (1361-1449کسری مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح طی سالیان آتی ). 4-2-2

آتی الزم است با توجه به مفروضات مطروحه و اطالعات   به منظور برآورد کسری مالی صندوق طی سالیان
ندوق برآورد شود. در این های مالی صندوق و سازمان بازنشستگی ن.م. مصارف مالی و منابع مالی ص صورت

نشان  7931-7013برای دوره  (، روند محاسبه مصارف مالی صندوق بازنشستگی ن.م. را9ارتباط جدول )
 دهد. می

 درصد( -)میلیارد ریال 7931-7013 دوره( برآورد مصارف آتی صندوق بازنشستگی ن.م. برای 9جدول شماره )

 سال

 تعداد
ی مستمر

رانیبگ  
(نفر)  

 متوسط
 رشد

 وی ستمرم
 حقوق
 سرانه

 (درصد)

 متوسط
 ماهانه
ی مستمر
 سرانه

 (الیر)

 و حقوق. 7
 مستمری ایمزا

رانیبگ  
(الیر اردیلیم)  

-هزینه .2

 های
 عملیاتی

 میلیارد)
(ریال  

-هزینه .3

اداری های  
 میلیارد)

(ریال  

 مصارف
(الیاردریلیم)  

7931 110111 - 23210711 1/203002  7/2330  013 7/229203  
7930 129111 71 90317331 9/911210  2/9312  0/330  2/910217  
7933 120111 71 01009303 0/931033  3/0922  7/032  2/932331  
7011 137111 71 01933230 1/092200  3/2731  7/7190  0/090111  
7017 101111 71 22712031 7/001309  2/2022  0/7711  1/030112  
7012 133111 71 21979713 0/203270  2/3230  0/7970  0/221097  
7019 070111 71 39100031 0/370000  7/1023  2/7002  7/321123  
7010 091111 71 33900301 0/333201  2/0920  1/7317  1/113217  

7012 023111 71 13209007 3/109201  7/3019  3/7001  9/130017  

7013 012111 71 09372222 0/007110  3/71212  3/2770  3/039132  

 و محاسبات تحقیق اجتماعی نیروهای مسلح، وزارت کار و رفاه اجتماعی تأمینزمان : سامأخذ

هزار میلیارد  2229گردد که مصارف صندوق بازنشستگی از حدود  بینی می شود، پیش طور که مالحظه می همان
ه برآوردها افزایش یاید. این در حالی است ک 7013هزار میلیارد تومان در سال  0329به  7931تومان در سال 

هزار  73به حدود  7931هزار میلیارد تومان در سال  322دهد که منابع صندوق بازنشستگی از حدود  نشان می
 (.0افزایش یاید )جدول  7013میلیارد تومان در سال 
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 )میلیارد ریال( 7931-7013( برآورد منابع آتی صندوق بازنشستگی ن.م. برای دوره 0جدول شماره )

 سال
 تعداد

 شاغلین

 سرانه حقوق

 شاغلین)ریال(

کل حقوق 

 شاغلین

کسور -1

 بازنشستگی

درآمد -2

سرمایه 

 گذاری

3-

کسور 

 منتقله

منابع 

 صندوق

1331 066666 2/3113603  0/222126  0/16231  12636 321 0/02201  

1331 066666 3/3022213  2/202222  6/13661  0/12216  1/1663  1/12211  

1333 066666 2/2201212  6/360120  1/03631  6/12110  0/1113  1/12121  

1266 066666 1/2311322  2/311310  3/16111  3/12100  1/1313  2/32311  

1261 066666 1/1212112  1/332111  1/11123  1/13621  2/1116  2/163311  

1262 066666 2/0632300  0/232313  1/31132  1/13212  1/1001  0/112011  

1263 066666 1/0030202  3/211116  1/161161  1/13121  0/1121  1/122112  

1262 066666 1/1233113  6/121132  2/111211  1/13111  2/2616  3/132611  

1261 066666 6/1623111  2/111111  6/136612  1/12631  2/2211  1/120336  

1260 066666 1/1132101  3/031300  2/123632  6/12311  0/2232  6/113362  

 و محاسبات تحقیق تماعی نیروهای مسلح، وزارت کار و رفاه اجتماعیاج تأمین: سازمان مأخذ

رسد منابع مالی در قیاس با مصارف مالی، رشد کندتری را تجربه  به نظر می 0و  9با توجه به نتایج جداول 
 (.2خواهند کرد به عبارت دیگر کسری مالی صندوق به مرور زمانی سیر صعودی خواهد گرفت )جدول 

 دهد: ( نشان می2دول )برآوردهای ج 
هزار  1929به  7931هزار میلیارد تومان در سال  7321میزان عدم تعادل مالی )کسری( صندوق از  -1

 افزایش خواهد یافت. 7013میلیارد تومان در سال 

درصد  73به  7931درصد در سال  21مصارف صندوق از حدود  تأمینسهم کسور بازنشستگی در  -2
 (.فت )به سبب کاهش نسبت پشتیبانیکاهش خواهد یا 7013سال در 

 7013درصد در سال  2به حدود  7931درصد مصارف در سال  020مالی صندوق از  تأمینسهم  -3
 کاهش خواهد یافت.

 70به حدود  7931در سال درصد  2021سهم منابع )کسور بازنشستگی و درآمد صندوق( از حدود  -4
به بیش درصد  13م منابع بودجه ای از کاهش خواهد یافت و به تبع آن سه 7013درصد در سال 

 درصد مصارف افزایش خواهد یافت. 01از 
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 درصد(-)میلیارد ریال 7931-7013( برآورد کسری مالی صندوق بازنشستگی ن.م. برای دوره 2جدول شماره )
سهم درآمد 
صندوق از 

 مصارف

سهم کسور 
 از مصارف

نسبت 
منابع به 
 مصارف

 نسبت کسری
 )عدم تعادل(

 ارفبه مص

 کسری
)عدم 
 تعادل(

 سال مصارف منابع

0/0 3/73 1/20 9/12 2/731100 3/32037 7/229203 7931 

0/0 0/73 1/29 9/13 2/292222 1/12210 2/910217 7930 

1/9 7/73 3/22 0/11 1/202390 2/02122 2/932331 7933 

2/9 3/70 3/27 0/10 1/909033 0/30377 0/090111 7011 

3/2 2/70 3/21 7/13 2/937920 2/719907 1/030112 7017 

1/2 2/71 2/21 0/13 2/000120 3/772311 0/221097 7012 

0/2 7/71 3/73 0/01 9/210019 0/72002 7/321123 7019 

2/2 1/73 1/73 1/07 1/212009 9/790101 1/113217 7010 

7/2 0/73 0/70 3/07 0/300001 2/703931 9/130017 7012 

3/7 1/73 3/71 7/02 3/199039 1/723312 3/039132 7013 

 و محاسبات تحقیق اجتماعی نیروهای مسلح، وزارت کار و رفاه اجتماعی تأمین: سازمان مأخذ

(، روند شکاف میان منابع و مصارف مالی و یا همان روند افزایشی کسری 9به منظور تبیین بیشتر نمودار )
 دهد. سال آتی نشان می 71مالی را طی 

 
 7931-7013روند افزایشی شکاف میان مصارف و منابع مالی صندوق بازنشستگی ن.م. در دوره  (9) شماره مودارن

 و محاسبات تحقیق اجتماعی نیروهای مسلح، وزارت کار و رفاه اجتماعی تأمین: سازمان مأخذ
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بیشتر و بیشتر  سال آتی 71گردد روند واگرایی میان منابع و مصارف مالی طی  همان طور که مالحظه می
عدم تعادل صندوق  تأمینای دولت جهت  شود و در صورت ادامه وضع موجود و اتکا به منابع بودجه می

یکی از  رو یناای از ابهام خواهد بود. از  بازنشستگی، با توجه به وضعیت درآمدی دولت، پرداخت آن در هاله
بخشی از عدم تعادل از محل  تأمینه صندوق و ها ب راهکارهای استحکام بخشی مالی صندوق، انتقال دارایی

ها در قالب سناریوهای مختلف )بسته به سهم صندوق در پوشش کسری و نرخ بازدهی  سود حاصل از دارایی
 .ها( خواهد بود گذاری سرمایه

 های پوشش کسری مالی صندوق بازنشستگی ن.م. . سناریوی4-3

شود  می تأمیناز طریق کمک دولت  بگیران ستمریمبه طور معمول حدود یک سوم از حقوق و مزایای 
، 7011اجتماعی برای سال  تأمینسازمان  های یگذار هدفعالوه بر این یکی از  (.2173کنزی  )گزارش مک

های اقتصادی است. همچنین برنامه  درصد از مصارف مالی صندوق بازنشستگی از طریق فعالیت 71 تأمین
مالی توسط کمک درصد از مصارف  01الی صندوق آن است که حدود مصارف م تأمینساله ساتا برای  91

 شود. تأمینهای اقتصادی  کسور و فعالیت درصد باقیمانده از طریق 31شود و  تأمیندولت 
بخشی و یا تمام کسری مالی صندوق  تأمینتوان سناریوهای مختلفی را برای  با توجه به موارد مطرح شده می

یک سوم مصارف مالی(، محتمل  تأمینتوان سه سناریوی ممکن ) . بدین صورت میبازنشستگی ن.م. ارائه داد
کل مصارف مالی( را برای پوشش کسری مالی صندوق  تأمیندو سوم مصارف مالی( و مطلوب ) تأمین)

طراحی نمود. توجه شود در هریک از این سناریوها نرخ بازدهی  7033بازنشستگی ن.م. در پایان سال 
 زیر قابل ارائه است: متعددی به شرح

  درصد( 71سال اخیر ) 71متوسط نرخ سود سپرده بانکی در 

 7درصد( 79گذاری شستان ) های اقتصادی و سرمایه متوسط نرخ بازده فعالیت
 

  درصد( 221سال اخیر به عنوان نرخ بازده بلندمدت خالص از تورم ) 71متوسط نرخ رشد اقتصادی 

صندوق  گذاری از طریق درآمدهای جدید سرمایه مالی رییک سوم از کس تأمین ممکن.سناریوی 

 ن.م. بازنشستگی
درصدی از عدم تعادل سازمان از طریق  221شود افزایش تدریجی ساالنه سهم  در این سناریو فرض می

درصد از  21حدود  7013خواهد شد به نحوی که در سال  تأمینهای جدید  گذاری درآمدهای حاصل از سرمایه
شود. در این راستا دارایی انباشته  حدود یک سوم کسری( از این طریق پوشش داده می) مصارف صندوق

، 70723به ارزش درصد به ترتیب  221و  79، 71های بازدهی  با فرض نرخ 7013صندوق در پایان سال 
دون درصد مصارف مالی ب 02از  7013میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع برای سال هزار  02929و  70223

                                                           
گذاری بزرگی است  های سرمایه است و شستان مجری طرح 7930درصدی شستان مربوط به سال  79توجه شود نرخ بازدهی  . 7

م شده عدد الها و به بازدهی رسیدن آنها، نرخ بازدهی اع اندازی و افتتاح این طرح که در حال حاضر در حال اجرا است و بعد از راه
 .های در دست تکمیل است های پروژه بازده مذکور بدون احتساب بازدهتری خواهد بود. به عبارت دیگر االب
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شود  تأمیندرصد آن توسط کمک دولت  22گذاری و  درصد آن توسط درآمدهای سرمایه 21پشتوانه صندوق، 
 (.3)جدول 

درصد(-)میلیارد ریال فرایند افزایش دارایی صندوق بازنشستگی ن.م. در سناریوی ممکن (3)شماره جدول   

دارایی 

 مورد نیاز

)نرخ 

 1/1بازدهی 

 درصد(

دارایی 

 مورد نیاز

خ )نر

 13بازدهی 

 درصد(

دارایی مورد 

 نیاز

 )نرخ بازدهی

 درصد( 11

کمک 

 دولت

)میلیارد 

 ریال(

نقدینگی 

 موردنیاز

)میلیارد 

 ریال(

سهم 

بودجه 

 دولت

 (د)درص

سهم 

دآمد 

 جدید

 )درصد(

عدم 

 تعادل

 )درصد(

عدم 

 تعادل

)میلیارد 

 ریال(

 

 سال

1/113311 3/12131 2/26221 1/113320 0/0131 0/12 1/2 3/11 112/136 1331 

2/101110 3/13111 1/10162 1/211113 1/10223 3/16 2/1 3/10 223/232 1331 

1/231121 3/161323 2/11162 2/213310 1/23011 3/03 1/1 2/11 331/212 1333 

2/311121 2/130011 2/162120 1/230211 6/21311 0/01 1/16 2/11 100/323 1266 

0/326363 6/123216 1/112161 2/322133 3/00111 0/01 1/13 1/13 322/331 1261 

0/212061 6/116313 2/131321 3/312216 6/36362 0/03 2/10 1/13 112/222 1262 

3/231221 6/211611 2/100111 2/310221 3/111021 1/01 3/11 2/16 113/162 1263 

6/130621 6/201332 1/133123 2/213102 3/112013 2/13 0/21 6/11 212/112 1262 

1/111123 3/311162 1/231231 6/211321 1/133113 3/11 3/22 0/11 211/021 1261 

2/122300 2/316211 2/213312 1/232121 1/221310 1/11 21 1/12 102/133 1260 

 )میلیارد ریال( 1260مجموع انباشت دارایی مورد نیاز در پایان سال  1213116 1110213 2233021

 اجتماعی نیروهای مسلح، وزارت کار و رفاه اجتماعی و محاسبات تحقیق تأمینان : سازممأخذ

صندوق  گذاری طریق درآمدهای جدید سرمایه از مالی سوم از کسری دوتأمین  محتمل.سناریوی 

 ن.م. بازنشستگی
 درصدی از عدم تعادل سازمان از طریق 222شود افزایش تدریجی ساالنه سهم  در این سناریو فرض می

درصد از  22حدود  7013خواهد شد به نحوی که در سال  تأمینهای جدید  گذاری درآمدهای حاصل از سرمایه
شود. در این راستا دارایی انباشته  حدود دو سوم کسری( از این طریق پوشش داده می)مصارف صندوق 

 و 910، 203به ارزش درصد به ترتیب  221و  79، 71های بازدهی  با فرض نرخ 7013صندوق در پایان سال 
درصد مصارف مالی بدون پشتوانه  0227از  7013میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع برای سال هزار  032

شود  تأمیندرصد آن توسط کمک دولت  2127گذاری و  درصد آن توسط درآمدهای سرمایه 22صندوق، 
 (.1)جدول 
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 درصد(-)میلیارد ریال شستگی ن.م. در سناریوی محتملفرایند افزایش دارایی صندوق بازن (1جدول شماره )

 موردیی دارا

 نرخ) ازین

 یبازده

 (درصد 1/1

یی دارا

 ازین مورد

 نرخ)

 یبازده

 (درصد 13

یی دارا

 ازین مورد

 نرخ)

 یبازده

 (درصد 11

 کمک

 دولت

 اردیلیم)

 (الیر

ی نگینقد

 ازین مورد

 اردیلیم)

 (الیر

 سهم

 بودجه

 دولت

 (درصد)

 سهم

 درآمد

 دیجد

 (درصد)

 عدم

 تعادل

 (درصد)

 عدم

 تعادل

 اردیلیم)

 (الیر

 سال

3/222306 0/161122 0/11332 3/110111 1/13321 1/03 1/1 3/11 112/136 1331 

1/323213 3/116112 0/111631 2/131121 1/33231 3/01 11 3/10 223/232 1331 

6/216110 3/260212 3/111111 1/222066 3/06333 3/06 1/10 2/11 331/212 1333 

3/031630 3/211233 1/212322 6/221331 6/30131 2/10 22 2/11 100/323 1266 

1/033211 2/363320 0/232223 2/211216 1/130622 0/11 1/21 1/13 322/331 1261 

6/126233 1/301120 2/211112 1/206161 1/113312 1/20 33 1/13 112/222 1262 

2/1612116 1/222162 1/333063 2/203111 1/221010 3/21 1/31 2/16 113/162 1263 

6/1212121 1/132321 6/261613 1/201132 2/316131 6/31 22 6/11 212/112 1262 

2/1221131 2/031112 1/211160 1/211613 3/333201 1/32 1/23 0/11 211/021 1261 

2/1121221 6/112032 2/111111 1/222232 2/231111 1/21 11 1/12 102/133 1260 

 (الیر اردیلیم) 1260 سال انیپا در ازین موردیی دارا انباشت مجموع 2131131 3111311 1022610

 وزارت کار و رفاه اجتماعی و محاسبات تحقیق اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین: سازمان مأخذ

 صندوق بازنشستگی گذاری طریق درآمدهای جدید سرمایه از مالی کسری تمام تأمین مطلوب.سناریوی 

 ن.م.
درصدی از عدم تعادل سازمان از طریق  022شود افزایش تدریجی ساالنه سهم  در این سناریو فرض می

درصد از  02حدود  7013خواهد شد به نحوی که در سال  تأمینهای جدید  گذاری درآمدهای حاصل از سرمایه
د. در این راستا دارایی انباشته صندوق در شو حدود کل کسری( از این طریق پوشش داده می)مصارف صندوق 

هزار  7202و  239، 097به ارزش درصد به ترتیب  221و  79، 71های بازدهی  با فرض نرخ 7013پایان سال 
 02درصد مصارف مالی بدون پشتوانه صندوق،  0227از  7013میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع برای سال 

 (.0شود )جدول  تأمیندرصد آن توسط کمک دولت  127گذاری و  درصد آن توسط درآمدهای سرمایه
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 درصد(-فرایند افزایش دارایی صندوق بازنشستگی ن.م. در سناریوی مطلوب )میلیارد ریال (0)شماره جدول 

دارایی مورد 

نیاز )نرخ 

 بازدهی

 درصد( 1/1

دارایی مورد 

نیاز )نرخ 

 بازدهی

 درصد( 13

دارایی 

مورد نیاز 

)نرخ 

 یبازده

 درصد( 11

کمک 

 دولت

)میلیارد 

 ریال(

نقدینگی 

 مورد نیاز

)میلیارد 

 ریال(

سهم 

بودجه 

 دولت

 )درصد(

سهم 

درآمد 

 جدید

 )درصد(

عدم 

 تعادل

 )درصد(

عدم 

 تعادل

)میلیارد 

 ریال(

 سال

6/302313 3/113133 6/122112 3/116611 2/26100 1/01 2/1 3/11 112/136 1331 

1/111113 2/222266 1/111066 3/112212 2/23331 3/13 2/10 3/10 223/232 1331 

1/162663 1/361161 1/231311 3/132312 2/13312 1/12 0/22 2/11 331/212 1333 

3/320112 0/211121 1/311216 6/133321 6/123313 0/21 1/32 2/11 100/323 1266 

1/1633112 2/213110 2/320131 1/111231 3/262123 1/31 21 1/13 322/331 1261 

1/1213161 1/123233 0/226113 1/116231 1/212210 0/36 2/23 1/13 112/222 1262 

1/1116631 1/002113 3/160320 3/122121 6/306332 6/23 2/11 2/16 113/162 1263 

6/1116116 2/133011 1/060332 1/161313 0/203116 2/11 0/01 6/11 212/112 1262 

1/2113120 1/320311 1/122123 1/01101 6/110011 1/1 1/13 0/11 211/021 1261 

1/2100133 2/1121111 0/106223 3/311 6/132111 1/6 12 1/12 102/133 1260 

 )میلیارد ریال( 1260مجموع انباشت دارایی مورد نیاز در پایان سال  2311160 1031066 12111012

 ارت کار و رفاه اجتماعی و محاسبات تحقیق: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، وزمأخذ

به طور کلی چنانچه انتقال دارایی بر اساس سه سناریو مطرح شده به صورت یکجا و در زمان حال صورت 
درصد(، قابل  70سال اخیر ) 71پذیرد، ارزش دارایی موردنیاز با فرض نرخ تنزیل معادل متوسط نرخ تورم در 

مالی یک سوم از مصارف صندوق در  تأمین(، چنانچه هدف 3جدول )(. بر اساس 3محاسبه است )جدول 
درصد(  221باشد و با فرض اینکه نرخ بازدهی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت ) 7013پایان سال 

هزار میلیارد تومان در زمان فعلی به صندوق اعطا  71222در نظر گرفته شود، الزم است دارایی به ارزش 
هزار میلیارد تومان نیاز است تا  220و  92720نظر گرفتن نرخ بازدهی مذکور دارایی به ارزش گردد. با در 

های موردنیاز با  پوشش دهد. دارایی 7013صندوق بتواند به ترتیب دو سوم و کل مصارف خود را در سال 
 های بازدهی نیز محاسبه شده است. فرض سایر نرخ
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درصد( 70مصارف مالی در سناریوهای مختلف )نرخ تنزیل  تأمینمورد نیاز جهت های  ارزش دارایی (3جدول شماره )  

 شرح
 11نرخ بازدهی 

 درصد

 13نرخ بازدهی 

 درصد

 1/1نرخ بازدهی 

 درصد

 

 

سناریوی 

1 

ارزش انباشت دارایی در 

 1260پایان سال 
3/121 0/111 2/223 

 1/112 0/11 1/11 ارزش حال دارایی

سناریوی 

2 

دارایی در  ارزش انباشت

 1260پایان سال 
1/213 1/311 2/102 

 2/311 1/112 1/111 ارزش حال دارایی

سناریوی 

3 

ارزش انباشت دارایی در 

 1260پایان سال 
1/231 1/103 1/1211 

 122 1/223 1/111 ارزش حال دارایی

 : محاسبات تحقیقمأخذ 

 یشنهادهاپو  گیری یجهنت. 5
با توجه به وضعیت نه ق بازنشستگی نیروهای مسلح حاکی از آن است که بررسی وضعیت تعادل مالی صندو

( در بگیران یمستمراین صندوق و کاهش نسبت پشتیبانی )تعداد شاغلین به گذاری  چندان مناسب سرمایه
درصد از مصارف صندوق )عمدتاً حقوق و مزایای بازنشستگی( از طریق کمک دولت  12حدود  7933سال 
به  7933مصارف صندوق در سال  تأمینگذاری در  بازنشستگی و درآمد سرمایهم کسور سهشده و   تأمین

 ،دهد با ادامه روند موجود نشان می 7931-7013برای دوره  برآوردهادرصد بوده است.  2و  21ترتیب حدود 
 کاهش خواهد یافت 7013درصد در سال  70به حدود  7931در سال درصد  22سهم منابع صندوق از حدود 

یکی از  درصد مصارف افزایش خواهد یافت. 02به درصد  12از حدود  یا بودجهو به تبع آن سهم منابع 
های متنوع با کیفیت، با درجه نقدشوندگی باال و  راهکار اصلی برای پوشش کسری مالی سازمان، انتقال دارایی

هایی که  گذاری، دارایی ود سرمایهبا نرخ سود مناسب و با ریسک پایین به صندوق است. بسته به میزان نرخ س
ای باشد که تحت سناریوهای مختلف درآمد حاصل  بایستی به گونه شود صندوق بازنشستگی ن.م اعطا میبه 

برآوردها نشان سال آینده را پوشش دهد.  71از آن بتواند بخشی یا کل کسری مالی برآورد شده صندوق در 
باشد و با فرض اینکه  7013ز مصارف صندوق در پایان سال مالی یک سوم ا تأمیندهد، چنانچه هدف  می

درصد( در نظر گرفته شود، الزم است دارایی به  221نرخ بازدهی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت )
هزار میلیارد تومان در زمان فعلی به صندوق اعطا گردد. عالوه بر این راهکارهای دیگری جهت  71222ارزش 

محدود کردن  )نظیر افزایش سن بازنشستگی، کیدر قالب اصالحات پارامترمالی صندوق  یبخش استحکام
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و اصالحات  (گینشستتغییر فرمول محاسبه حقوق باز افزایش نرخ حق بیمه و ،از موعد شیپ یبازنشستگ
ساماندهی  بازنشستگی نیروهای مسلح و  صندوق با دولت حساب تسویه ی )استقالل مالی صندوق، ستمیس

 ( نیز قابل ارائه است.با لحاظ درجه نقدشوندگی و بازدهی باال و ریسک پایین  فوی صندوقپرت
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 مأخذمنابع و 
 منابع فارسی

 راهکارها -چالشها  بازنشستگی در ایران های بیمه وضعیت صندوق(، 7932) گرجی پور ،اسماعیل ،
 اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. های بیمه دفتر

 تأمینهای وابسته(. مؤسسه عالی پژوهش و زمینه) اجتماعی تأمینواژگان  (،7913ور، ناهید )اعتضاد پ 
 اجتماعی.

  سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، معاونت طرح و برنامه و بودجه  7931بودجه پیشنهادی سال
 اجتماعی نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. تأمینسازمان 

 صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، معاونت طرح و برنامه و بودجه  7931نهادی سال بودجه پیش
 اجتماعی نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. تأمینسازمان 

  اجتماعی نیروهای مسلح، معاونت طرح و برنامه و بودجه  تأمینسازمان  7931بودجه تلفیقی سال
 ی مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.اجتماعی نیروها تأمینسازمان 

 ( 7913پناهی، بهرام،)  اجتماعی. تأمیناجتماعی. مؤسسه عالی پژوهش  تأمیناصول و مبانی نظام 

 ( 7902پناهی، بهرام،)  اجتماعی در ایران )ضرورتهای بر پایی نظام جامع رفاه و  تأمینکارکردهای
 اجتماعی. تأمینژوهش مؤسسه عالی پ تأمین اجتماعی در ایران(،

 ایجاد تعادل بین منابع و مصارف طرحهای بازنشستگی با  (،7939خالقی، رضا ) اکبر و پورموسی، علی
، 71، سال سوم، شماره گاذاری فصلناماه علمی پژوهشی دانش سرمایه ،استفاده از دانش اکچوئری

 .7-29صفحات 

  ای با رویکرد  دوره 22های همپوش  سازی یک الگوی نسل شبیه ،(7903)دشتبان فاروجی، مجید
 .بازنشستگی ایران، رساله دکترا، دانشگاه اصفهان بهسازی نظام

  (، تبیین اصول و مبانی علمی 7932اجتماعی نیروهای مسلح ) تأمیندفتر تحقیقات و مطالعات سازمان
ستگی نویس قانون نظام بازنش های بازنشستگی و تدوین پیش طراحی و اجرای اصالحات در نظام

 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران.

 گذاری پولی و مالی صنایع پولی  (، ارزیابی عملکرد سرمایه7903شعبانی، سمیه ) رستمیان، فروغ و
، 22صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران و ارائه راهکارهای مناسب، فصلنامه صنعت بیمه، سال 

 .792-730، صفحات 9 شماره

 تأمین(، تاثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی 7930گی، سپیده )اکبربی زاغفر، حسین و 
های  ها و سیاست اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس انداز، فصلنامه پژوهش

 .02-10، صفحات 12اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره 

  (.7901-32اجتماعی ) تأمینسالنامه آماری سازمان 

 (7901-32اری صندوق بازنشستگی کشوری )سالنامه آم 
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 ( بررسی تحلیل نظام بازنشستگی نیروهای مسلح و ارائه سناریوی مطلوب 7903شیبانی و همکاران ،)
 اجتماعی نیروهای مسلح. تأمیناصالحات. دفتر تحقیقات و مطالعات سازمان 

  7931سال اجتماعی نیروهای مسلح، تصویب بودجه  تأمینصورتجلسه شورایعالی سازمان. 

 ( آشنایی با حقوق و مزایای بازنشستگان نیروهای مسلح، انتشارات 7933علی نژاد، حمیدرضا ،)
 دانشیاران ایران.

 قانون اساسی،  00های بازنشستگی و ابالغیه اصل  (، حکمرانی صندوق7901پور، محمدرضا ) فرهادی
 .799-720صفحات  ،20، شماره 79فصلنامه مجلس و پژوهش، سال 

 (، آشنایی با سازمان 7933اجتماعی نیروهای مسلح ) تأمیننت طرح و برنامه و بودجه سازمان معاو
 بازنشستگی نیروهای مسلح.

 ها و راهکارهای  (، چالش7939فروهش تهرانی، غالمرضا ) ، مهدی وگنجیان ؛میر، سیدجواد
، فصلنامه دی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزیهای بازنشستگی در ایران مطالعه مور صندوق
 .777-793های راهبردی و کالن، سال دوم، شماره هفتم، صفحات  سیاست
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