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Abstract
From the perspective of the [Iranian] Constitution, social justice cannot be achieved
through near reliance on pension funds, since such funds are based on principles of
profitability, stability, and providing services to the insured. This is so while the
purpose of the constitutional legislator in paragraph 12 of Article 3 of the
Constitution is to promote welfare and fight poverty in order to achieve social
justice for everyone. Therefore, the subject of this paper is about the extent of
government intervention in pension funds in order to achieve social justice. The
present study aims to examine the principles governing a successful social security
plan along with government intervention in pension funds. In this regard, the
[Iranian] Social Security Pension Fund has a special place on which the study is
focused using documentary-library data with emphasis on the content analysis of the
[Iranian] Constitution. The hypothesis of the research is that exercising executivebranch authority in order to implement paragraph 12 of Article 3 and Article 29 of
the Constitution should be regarded as undue interference in the way pension funds,
and in particular the [Iranian] Social Security Fund invest their capital.
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چکیده
از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوقهای بازنشستگی ،اعماا عادا ا امتمااعی بارای
همگان تحققپذیر نیسا .این یک مفروض مهم تحقیق اسا ،زیرا اصو سرمایهگاذایی ری ایان
صندوقها مبتنی بر اصا ا سور و پایادایی صاندوق و ایا اد اادما باه بیماهشادگان اساا،
ریحا یکه منظوی قانونگذای ری بند  21اصل  3قانون اساسی ممهویی اسالمی ایران ،ایجار یفاا
و یفع فقر به منظوی برقرایی عدا ا امتماعی برای عموم شاهروندان اساا .پرساص اصایی ایان
مقا ه ری اصوص حدور مدااال رو ا ری صندوقهای بازنشستگی ری یاستای تحقاق عادا ا
امتماعی اسا .بنابراین پژوهص حاضر بهنوعی اصو یک طرح تأمین امتماعی موفق یا ری کنای
مدااال رو اها ری صاندوقهاای بازنشساتگی بریسای مایکناد .ری ایان اصاوص صاندوق
بازنشستگی تأمین امتماعی مایگا ویژ ای رایر که تحقیاق باا اساتفار از رار هاای اساناری-
کتابخانه ای و با تأکید بر تحییل محتوای اصو قانون اساسی ممهویی اسالمی ایران به بریسای
آن میپررازر .فرضید تحقیق آن اسا که نحوة اعما حاکمیا قوة مجریه بهمنظوی امرای بناد
 21اصل  3و اصل  12قانون اساسی ،مداایه ری نحوة سرمایهگذایی صندوقهای بازنشساتگی و
بهطوی ااص صندوق تأمین امتماعی اسا که ری فرایند بحث تا نتیجه اثبا شد اسا.
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مقدمه
ری آیمانها و اهداف سند چشمانداز  2484ممهویی اسالمی ایران سه یکن عادا ا امتمااعی،
حفظ کراما و حقوق انسان و یفا و امنیاا امتمااعی منظاوی شاد اساا .ازایانیو ری ایاران
بهاصوص سنوا اایر بنا به نقص پرینگ بیمههای امتماعی بهسبب نوع تعهدا و حمایاهاا
تومه ویژ ای شد اسا .نیز ری مقاو هنامد شمایة  281سازمان باینا مییای کاای مصاو 2291
تأمین امتماعی بهمنز د «حمایتی» اسا که مامعه ری قبا پریشانیهای امتماعی و اقتصااری
ناشی از قطع یا کاهص شدید ریآمد افرار بهعیا بیمایی ،بایرایی ،حاوار و بیماایی ناشای از
کای ،بیکایی ،ازکایافتارگی ،سا مندی ،فو و همچنین ناشای از افازایص هزیناههاای ریماان و
نگهدایی اانوار به اعضای اور ایا ه میرهد .ری ایران نیز وفق بند  21اصال  3قاانون اساسای
ممهویی اسالمی ،رو ا ممهویی اسالمی موظف به پیییزی اقتصاار صاحیو و عارهناه طباق
ضوابط اسالمی بهمنظوی «ایجار یفا و یفع فقر» شد اسا .حق براویرایی از تأمین امتمااعی
ری اصل  12قانون اساسی بهعنوان «حقی همگانی» ذکر شد اسا و ری حا حاضر میییاونهاا
نفر بهمنظوی براویرایی از مزایای تأمین امتماعی بهاصوص بازنشستگی ،به موماب قاانون یاا
قرایرار بیمهپرراز سازمان تأمین امتماعیاند و هر ماهاه مباا ی یا باباا حاق بیماه پرراااا
مای کنناد ،بااه امیاد اینکاه ری شاارایط ساخا از ممیاه بیمااایی ،پیاری و ازکایافتاارگی ،ایاان
سرمایهگذایی رستگیر ایشان باشد و ری واقع از مزایای آن بهر مند شوند .مدیریا و برنامهییزی
مناسااب ری اصااوص حااق بیمااههااای پررااتاای بااهعنااوان ساارماید صااندوق بازنشسااتگی بااا
«سرمایهگذایی» صحیو آنها ری ایتباط اسا ،بهنوعی که ایزش واقعی این ومو حفاظ شاور تاا
هم بتوانند ری مقابل تویم روام راشته باشد و هم تعهادا کوتاا ماد و بیندماد صاندوق یا
مانند ازکایافتارگی ،بازنشستگی و ...تأمین کنند .ری بند  22مارة  7قانون ساااتای نظاام ماامع
یفا و تأمین امتماعی مصو  2323از موایر پایدایی مناابع ماا ی صاندوقهاای بازنشساتگی،
ریآمد ناشی از سرمایهگذایی اسا .همچنین ری مارة  2قانون تأمین امتماعی مصاو  2394و
مارة  1اساسانامد ساازمان تاأمین امتمااعی  2322آماد اساا :صاندوق مکیاف اساا تاا باا
سرمایه گذایی از محل ومو ری ااتیای ،ریصدر افزایص توان ما ی اور برآید .اگرچه هر رو اصل
 3و  12قانون اساسی رو ا یا مکیف بر ایجار یفا و حمایاهای امتماعی بهمنظوی یفاع فقار و
حمایاهای بیمهای ری یاستای کمک به افرار برای یویایویی با یکساری مشاکال و مخااطرا
مانند بیکایی ،ازکایافتارگی ،سا مندی و غیر  ،کاهص یا اصالح نابرابریهای ایجارشد ری توزیاع
او ید ریآمد رانسته ،و ی بزیگترین چا ص نظری و امرایی ،نحوة امرای این اصاو و رساتیابی
به اهداف مویرنظر قانونگذای اسا .ضروی تحییل این موضوع از این منظر شایان تومه اسا که
تکا یف رو ا (قوة مجریه) ری یفع فقر مصرح ری قانون اساسی توسط صندوقهاای بازنشساتگی
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که سااتایی عمومی و غیررو تی راشته و استقال حقوقی و ما ی رایند ،بهمنظاوی ایجاار یفاا
عمومی و تأمین امتماعی همگانی امکانپذیر نیسا .ری این زمینه یک فرض راا اا رو اا ری
اموی صندوقهای بازنشستگی با ومور استقال آنهاا ،از ناوع راا اا رو اا ری باازای و انحصاای
کاهی عمومی اسا و فرض ریگر تکییف رو ا ری نحوة سرمایهگذایی صندوقهای بازنشساتگی
(بهطوی مشخص تأمین امتماعی) از نوع اعما حاکمیاا اساا ،ریحاا یکاه باهواقاع ساااتای
صندوقهای بازنشستگی با ومور این رو فرض ،بر ایا د ادما صرفاً باه بیماهشادگان تأسای
شد و تکییفی بر ایا د حمایاهای امتماعی برای عموم شهروندان ندایند .شایان تأکید اسا ری
این پژوهص اطالق فظ «رو ا» بهعنوان قوة مجریه اسا و نه «رو اا» باهمنز اد تماامی قاوا.
سؤا اصیی این مقا ه ری اصوص حدور مدااال رو ا ری صندوقهای بازنشستگی ری یاستای
تحقق عدا ا امتماعی اسا .پاسخ به این پرسص مستیزم پاساخگویی باه پرساصهاای فرعای
همچون چیستی سااتای سرمایهگذایی صندوقهای بازنشساتگی ،چیساتی سارمایهگاذایی ری
صااندوق بازنشسااتگی تااأمین امتماااعی و چگااونگی اعمااا حاکمیااا یااا راا ااا رو ااا ری
سیاستگذایی منابع ما ی صندوق تأمین امتماعی (شامل قانونگذایی و مقریا گاذایی ،انتصاا
مدیران ایشد) اسا.
تاکنون مقاه زیاری ری حوزة صندوقهای بازنشستگی و تکا یف رو اها ری تحقق عادا ا
امتماعی نگاشته شد و پژوهصهای متنوعی با یویکرر قانون تأمین امتماعی و قانون کای انجام
گرفته اسا که از ممید آنها میتوان به مقاه زیر اشای کرر« :بدهی رو ا به تأمین امتماعی:
منشأ قاانونی ،بریسای عوامال تأثیرگاذای و پایصبینای ری افاق  »2488نوشاتد عباا انادان
منتشرشد ری شمایة  1فصینامد تأمین امتماعی ری تابساتان  ،2324ایان مطا عاه باه بریسای
منشأ قانونی بدهیهای رو ا و تأثیرا آن بر پایدایی ما ی صندوق تاأمین امتمااعی پررااتاه
اسا .مقا د «وضعیا نظام آمایی کشوی ری زمیند تهید شااصهای توسعد هازای باا تأکیاد بار
آیمان او (ییشهکنی فقر و گرسنگی شدید)» نوشتد طاه ناویا یهی و اعظاما ساارا میاری ری
شمایة  12فصینامد تأمین امتماعی ،مقا د مذکوی ری پی ایزیابی وضعیا نظام آماایی کشاوی ری
زمیند تو ید شااصهای توسعد هزای با تأکید بر آیمان او یعنی ییشاهکنای فقار و گرسانگی
شدید بور اسا .مقا د «حق براویرایی از تأمین امتماعی :ویژگیها ،محتوا و اصو کیی حاکم
بر آن» نوشتد رکتر مرتضی شهبازینیا ری شمایة  38فصینامد تأمین امتماعی ،ری این مقا ه باه
مهمترین اصو حاکم بر حق براویرایی از تأمین امتماعی پررااته شد اساا .مقا اد «نظاام
تأمین امتماعی و اقتصار بازای» نوشتد رکتر بهرام پناهی ری شمایة  21فصینامد عیمی پژوهشای
یفا امتماعی به نقص بازای ری تأمین امتماعی ری مهان پررااته و میزان مدااال رو ا ماویر
بحث قرای گرفته اسا .مقا د «مایگا مقابیه با فقر و نابرابری ری قانون اساسی ممهویی اساالمی
ایران » نوشتد عییرضا مهدویان ری شمایة  98فصینامد ی آویر سیاسی پااییز و زمساتان ،2321
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نویسند معتقد اسا برای مقابیه با فقر و نابرابری رو اا بایاد سیاسااهاای اقتصااری ااور یا
اصالح کند .کتا سرمایهگذایی صندوقهای بازنشستگی ،ا زاما و تجای  ،نوشتد طیبه میییی
ری سا 2322؛ ری این کتاا باه اناواع سارمایهگاذایی طارحهاای بازنشساتگی و نظاامهاای
بازنشستگی پررااته شد اسا .کتا مدیریا اقتصاری صندوقهای بازنشستگی (یهیافاهایی
از تجای مهانی) گررآوییشد توسط مؤسسد سیاساپژوهی صندوق بازنشستگی کشاویی ری
سا  .2329نوآویی این پژوهص ،آن اسا که اوهً به یکی از تکا یف قوة مجریه مصرح ری قانون
اساسی ممهویی اسالمی ری قا ب ایجار یفا و یفع فقر برای عموم شهروندان پررااته و ثانیاً به
نقص مدااید رو ا ری سیاستگذایی ما ی صندوقهای بازنشستگی و انحصاای (کااهی عماومی)
اشای شد اسا ..این مقا ه رایای یوش تحیییی و کایبرری و با استفار از تحییل محتوای اسنار
و قوانین مومور اسا .ری این زمینه با هدف پاساخگویی باه پرساص اصایی ری مبحاث او باه
تحییل سااتای سرمایهگذایی صندوقهای بازنشستگی با یویکرر ایجار انحصای توسط صندوقهاا
(تأمین کاهی عمومی) از با سورآویی ،پایدایی ماا ی صاندوق و مداایاد رو اا ری مادیریا
صندوق بهمنظوی تحقق عدا ا امتماعی ،انواع نظامهای بازنشستگی و سپ ری مبحث روم باه
مقو د یفا عمومی و تأمین امتماعی همگانی مبتنی بار اصاو قاانون اساسای باا ذکار مایگاا
حقوقی ،نقص رو ا ری سرمایهگذایی صاندوقهاا و نحاوة سارمایهگاذایی ری صاندوق تاأمین
امتماعی پررااته شد اسا.

اصول حاکم بر ساختار صندوقهای بازنشستگی
هر سازمان یا نهاری رایای سااتایهای مناسب امرایی مانند شئون تصمیمگیری ،امرا و نظای
اسا .بنابراین تعریف و مایگذایی سطوح سازمانی متکی بر قانون ،آییننامه یا هر نوع مقاری ری
این اصوص ا زامی اسا و سپ استقال یکن امرایی هر سازمان یعنی راشتن ااتیایا کافی
و عدم اعما مداایه یا نفوذ سیاسی حا ز اهمیا اسا .بر همین اسا سازمان بینا مییی کاای
حضوی سهمانبد نمایندگان کایگران ،کایفرمایان و رو اا یا ری هیاأ مادیرة هار طارح تاأمین
امتماعی یا بهعناوان ابازایی محاافظ ری برابار مادااال سیاسای و تضامین آن طارح تاأمین
امتماعی شنااته اسا ،زیرا رو اها هموای بهمنظوی حفظ ثبا سیاسای و ماا ی مامعاه و ری
انحصای راشتن بازای و تأمین کاهی عمومی تمایل به مداایه ری اموی ما ی و سیاسی صاندوقهاا
رایند ) .(Gertler,1999: 25ری گزایش کمیسیون کایشناسان سازمان بینا مییی کای  2222هار
نوع راا ا رو ا ری منابع صندوق ممنوع شد اسا ) .(ILO, 1989یکای از شاکلهاای او یاد
راا ا رو ا ها ری بازای تومه آنها به همین مسئید آثای اایمی اسا ،اوا این راا ا از طریق
وضع ما یا باشد اوا تأمین کاهی عمومی (اسییتر و تونکی  .)288 : 2321 ،کاهی عماومی
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کاهیی اسا که استفار از منافع آن بین همد مررم بهمثابد یک کل یاا باین براای گارو هاای
مامعه تقسیم شد اساا .کااهی عماومی باهطاوی معماو توساط نهارهاایی کاه ری ما کیاا
عمومیاند ،تأمین میشوند (شم .)12 :2324 ،

 .1سودآور بودن سرمایهگذاری
پیصبینی اهداف مشخص و اثرگذای ری سرمایهگذایی صاندوقهاای بازنشساتگی حاا ز اهمیاا
اسا ،زیرا رستیابی به اصییترین هدف هر طرح تاأمین امتمااعی اساتمرای حمایااهاا و ایا اد
ادما تعهدشد از طریاق مادیریا کایاماد ،توماه باه اطرهاای ماا ی و اقتصااری ناشای از
تصمیما  ،تومه به ت ییرا ممعیتی ،تومه به پایدایی ما ی طرح یا باهعباایتی ویور و اارو
ما ی طرح ،ییسک سرمایهگذایی با تومه به مت یرهای اقتصاری ،سیاسای و ممعیتای ،گساترة
سیستمهای ما ی از اندواتهگذایی کامل  Fully Fundedتا توازن بین ریآمد و هزیند Pay As
 You Goاسا .ری همین زمینه رو سند بینا مییی ری زمیند پیصبینی هدف ری سرمایهگاذایی
صندوقهای بازنشستگی ومور رایر :یکی رساتویا عمل مادیریا رایایای صاندوق بازنشساتگی
مصو  1881سازمان همکایی و توسعد اقتصاری که ری قسمتی از این سند باینا مییای آماد
اسا :مقریا مدیریا رایایی صندوق بازنش ساتگی بایاد براساا هادف اصایی یاک صاندوق
بازنشستگی باشد و سیاسا سرمایهگذایی باید بهوضوح ،اهداف ما ی آن صندوق بازنشساتگی یا
ری نظر راشته باشد ( .)OECD, 2006: 10همچنین رستویا عمل سارمایهگاذایی صاندوقهاای
تأمین امتماعی  1823که به تصویب اتحارید بینا مییی تأمین امتماعی یسید اساا (ISSA,
) ،2013: 53بهطوییکه ری رستویا عمل سرمایهگذایی صاندوقهاای تاأمین امتمااعی مصاو
 1823اتحارید بینا مییی تأمین امتماعی عیا تعیین اهداف برای صندوقهای بازنشساتگی یا،
اثر آن بر سااتای سرمایهگذایی رانسته اسا ،زیرا تخصیص هدفمند رایاییها ،ماهیتی بیندمد
رایر و باید با اهداف صاندوق ری سارمایهگاذایی متناساب باشاد ) .(ISSA, 2013: 53بناابراین
مدیران طرح تأمین امتماعی و سازمان سرمایهگذای ری مقابل ذینفعان طرح مسئو اند.

 .2پایداری مالی صندوق
سرمایهگذای ری هر طرح باید امکان ایفای تعهدا آن طرح یا راشته و با ری نظر راشاتن مواعاد
ایفای تعهدا  ،حفظ نقدینگی مها پایدایی طرح یا مدنظر راشته باشد .ضمن اینکه نوع تأمین
ال هماهناگ باشاد؛ یعنای سارمایهگاذای
ما ی طرح با اهاداف کوتاا ماد و بیندماد آن کاام ً
میبایستی به مواعد پرراااها و تعهدا  ،میانگین سنی ذینفعان ،ناوع و پراکنادگی تعهادا ،
سن امید به زندگی ،شااصهای ممعیتی ،محاسبا اکچو ری و نوسانا نرخ ایز توماه راشاته
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باشد ،بهعبایتی ییسکپذیری باهیی راشته باشاد (ناویوز طا قاانی .)2 :2329 ،ازایانیو نظاای
مستمر بر عمیکرر طرح و ایا د گزایش توسط حسابرسان ،نیازمناد انطبااق سیاسااهاای ماا ی
طرح با اقتصار میی اسا و این انطباق نباید ری مفهوم مداایه یا تصمیمسازی برای این طرحهاا
توسط رو ا یا ریگر امزای رو تی باشد (میییی .)12 :2322 ،ابزایهای سرمایهگذایی طرحهای
بیمهای عبای اند از اویاق قرضه (اویاق بهارای رو تای و اویاق منتشرشاد توساط مؤسساههاای
اعتبایی) ،اویاق قرضد شرکاها ،سپرر های بانکی رایای ساور ،سارمایهگاذایی ری باازای ساهام
عاری و ممتاز ،مست ال (رایاییهای ثابا) و همینطوی ااتصاص منابعی برای سااا مساکن،
ایجار واحدهای تو یدی یا تجایی متعیق به صندوق و سرمایهگاذایی ااایمی (فاالح زیاایانی،
 .)212 :2323سرمایه گذایی اایمی ضمن ری نظر راشتن ییسک ت ییر نرخ ایز اصوهً باه اویاق
بهارای که برای تأمین امتماعی مفیدند ،محدور میشوند .این ابزای زمانی مفید اواهد بور کاه از
نظر کنتر و مصونیا ری برابر اطرها (کاهص ایزش نرخ ایز ،تحاریمهاا و )...بسایای محتاطاناه
صوی پذیرر (فالح زیایانی .)212 :2323 ،ری واقع ایزش رایاییهاا براساا افازایص نارخ ایز،
نوسانا بازای و میزان تقاضا بهطوی نامنظم افزایص مییابد.
بنابر شرح موایری که گفته شد ،رو موضوع «پایدایی ما ی» هر طرح با «سورآویی» آن
ری تقابل اسا؛ یعنی امکان این رو مهم بهطوی همزمان ،ییسک باهیی یا میطیبد ،ضمن اینکاه
سن و شرایط آن طرح نیز ییسکپذیری آن یا باه اواهد برر .به همین ر یل مدیریا هر طارح
تأمین امتماعی حا ز اهمیا اسا ،زیرا تضمین بازگشا اصل سرمایه بههمرا سور آن ری اصو
سرمایهگذایی مهم اسا .بهطوی کیی ری اصوص ایمنی رو مقو اد مهام مطارح اساا :نخساا
ایمنی قانونی یعنی برگشا ایزش اسمی اصل ذاایر و روم ایمنای اقتصااری یاا ایمنای واقعای
یعنی حفظ ایزش ذاایر سرمایهگذاییشد متناسب با نوسانا اقتصاری مانند تویم .باه هماین
منظوی تقریباً طرحهای امتماعی بهرنبا سرمایهگذایی ری بخصهاای رو تای باهصاوی اویاق
قرضد رو تی یا اویاق قرضد تضمینشد از طرف رو ا هستند (ااوان بهبهانی و مسعوری اصل،
 .) 228 :2321شایان ذکر اسا منصرف از سورآویی و پایدایی ما ی هر پروژة تأمین امتمااعی،
سرمایه گذایی منطبق بر اصو محیط زیسا و اموی بشرروستانه و پرهیز از حضوی ری بازایهاایی
چون فروش اسیحه و موار مخدی از بدیهیترین اصو مرباوط باه سارمایهگاذایی ری هار طارح
تأمین امتماعی اسا.

 .3تأثیر نوع حاکمیت در مدیریت صندوقهای بازنشستگی
انجمن بینا مییی تأمین امتماعی ) (ISSAکایگروهی بهمنظوی مطا عد اموی سرمایهگذایی ایجار
کرر که به تدوین یهنمورهایی برای مدیریا ومو بازنشستگی منجر شد .یهنمورهای مادیریا
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ومو ایسا بر سااتای سازمان کای و پیصشرطهای حاکم بر عمییا سرمایهگذاییها تمرکز رایر.
براسا یهنمورهای کایگرو مطا عاتی انجمن بینا مییی تاأمین امتمااعی ری ساا  1884رو
نوع سرمایهگذایی ری طرحهای تأمین امتماعی مفاروض اساا .2 :مادیریا مساتقیم ساازمان
مجری طرح تأمین امتماعی ری حوزة سرمایهگذایی صندوقهای تأمین امتمااعی؛  .1واگاذایی
مدیریا فعا یا سرمایهگذایی صندوق هاای تاأمین امتمااعی باه اشاخاص تجاایی اصوصای
(میییی .)4 :2322 ،چنانچه صندوق بازنشستگی منحصراً رو تی باشد ،هیأ های تصمیمگیرند
یعنی نمایندگان رو ا ،اتحاریهها و کایفرمایان ری اصوص یوش سرمایهگاذایی تصامیمگیاری
میکنند .این صندوقها بهسبب محدوریاهای قانونی ،ری تصمیمگیاری مهاا سارمایهگاذایی
اغیب محدور به اعطای وام به رو ا یا سرمایهگاذاییهاای امتمااعی مانناد تساهیال یفااهی،
اویاق قرضد ارید مسکن یا اویاق قرضد ارید سهام شرکا صنعتی باا اهاداف توساعهای اقادام
میکنند .ری واقع عمیکرر سرمایهگذایی ری این طرحها نیازهاا و ا زاماا آن رو اا یا مشاخص
میکند .ری چنین سااتای سرمایهگذایی رو تی ،بازایهای سهام و اویاق قرضه فاقد نقادینگی یاا
غیرحقیقی اسا و ری واقع پشتواند پو ی محکمی ندایر و بهنوعی کمبور ذاایر ما ی رو ا یا ری
قا ب اویاق قرضه بدون پشتوانه تأمین مایکناد .عاوامیی مانناد عادم پاساخگویی و مسائو یا
مدیران ،سااتای سنی اعضای صندوق ،رهیل تاییخی و ترمیحا صندوق نیز ری این نابساامانی
مؤثر اسا .این ری حا ی اسا که صندوقهای اصوصی بهسبب ا زام مدیران بار پاساخگویی ری
مقابل ذینفعان ری زمیند تصمیما  ،نحوة امرا و نظای محدوریا بیشتری ری سارمایهگاذایی
رایند ،اگرچه اغیب رو اها با استفار از اعماا حاکمیاا ری تصامیما ایان صاندوقهاا نیاز
مداایه میکنند (فالح زیایانی .)212 :2323 ،یویکررهای نوین سرمایهگذایی ،ییشه ری تحوه
اقتصاری و ت ییرا پیصآمد ری سیستمهای تاأمین امتمااعی راشاته اساا .ایان یویکررهاا
عبای اسا از :ا ف) گرایص به سرمایهگذایی ری ساهام باهماای اویاق قرضاه؛ ) گارایص باه
سرمایهگذایی بینا مییی و نگهدایی بخشی از سبد رایایی ایان صاندوقهاا ری ااای از کشاوی
) .(Philip & Davis, 2002: 2صندوقهای با بویوکراسی و ریاوانسااهیی بازیگ ،اغیاب فساار
ارایی بیشتری اواهند راشا و ری نتیجه بازرهی ضعیفتری حاصل میشور .بناابر نظار باناک
مهانی ،نظامهای تأمین امتماعی مومور ری پنج زمینه مشکل رایناد :عادم تطبیاق باا شارایط
محیط اقتصاری مدید ،ایا د ادما غیرموثر ،تأثیرا اقتصاری نامطیو  ،فقدان پایادایی ماا ی
و سطو باهی مخاطرا سیاسی .بانک مهانی بر این باوی اسا که یک یا حل چندمانبه شاامل
ترکیبی از مزایا ،تأمین منابع ما ی و ترتیبا مدیریتی بهترین ماوا باه چاا صهاای حاضار و
آیند تأمین امتماعی اسا ) .(Holzmann, 1999: 20مهمترین عوامل هزم ری تادوین ساااتای
مدیریتی کایامد ری نظام و طرحهای تأمین امتماعی سازگایی این طرحهاا باا شارایط ماررم و
عرف آن کشوی اسا .همچنین توسعد سیاسای ری کشاوی و ناوع ریپیماسای حاکمیاا از ریگار
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عوامل مؤثر ری تدوین سااتایهای صندوق تیقی میشور .مسئو یا نهایی تأمین یفاا امتمااعی
و اقتصاری مررم با رو ا مرکزی اسا که وظیفد تنظیم مقریا و تخصیص ومو ری چاایچو
برنامههای اقتصاری میی یا بهعهد رایر .ری بیشتر کشویهای پیشرفتد صنعتی مهاان از ممیاه
کشویهای عضو مامعد ایوپا ،ارایة سازمانهاای بیماهای حاوزة تاأمین امتمااعی باه مؤسساا
عمومی غیررو تی واگذای شد و رو ا اغیب نقص ناظر بر امرای قوانین مصو یا بر عهاد رایر
(ااوان بهبهانی و مسعوری اصل .)23 :2321 ،مهمترین ییسکهای ناشی از راا ا رو اا کاه
بر ذینفعان صندوق بازنشستگی تأثیر میگذایر عباای اساا از :شکساا رو اا ری عمال باه
وعد های بازنشستگی ،استفار یا سوءاستفار از ومو متعیق به بیمهشدگان توسط رو ا بارای
رستیابی به اهداف امتماعی ،عمیکرر ضاعیف صاندوق باهسابب اساتفار از وماو متعیاق باه
بیمهشدگان برای اعطای وامهای مستقیم یا بهعنوان منبع ذایرة ماا ی بارای رو اا ،از رساا
یفتن ومو صندوق بهر یل فسار یا ضعف مادیریا (موساا م و پاهسایو  .)28 :2329 ،بارای
افزایص نسبا اندواتهگذایی (نسبا ذاایر باه تعهادا ) ساه یوش وماور رایر :او از طریاق
کاهص تعهدا (مثالً قطع مزایا) و روم از طریق افزایص منابعی که بارای ذااایر کناای گذاشاته
میشور (بهطوی معمو باا افازایص ما یاا بار پررااااهاا) و ساوم از طریاق بهباور باازرهی
سرمایهگذاییهای مومور صندوق که از نظر سیاسای عماومیتارین یویکارر ،افازایص باازرهی
سرمایهگذاییهای صندوق اسا (موسا م و پاهسیو  .)28 :2329 ،شاید بتاوان گفاا یکای از
مهمترین رهیل عدم موفقیا صندوقهای رو تی ،شفاف نبورن مدیران آنان باشد که ری واقع باا
ومور ا زاما قانونی و وظایف اور ،اهداف سیاسی رو اهای وقا یا رنبا و تأمین مایکنناد،
بهعبای بهتر سطو مداایه یا نوع حاکمیا ری یک کشوی بر عمیکرر صندوقهاای بازنشساتگی
کشوی مؤثر اسا و ری واقع مدیریا رو تی ،بازرهی یا کاهص میرهد.
یویکرر چندهیهای بانک مهانی با عنوان گریز از بحران کهنسا ی ری سا  2224عباای
اسا از هید نخسا که از نوع بویریج با بازنشستگی نرخ ثابا برای تمامی شهروندان که امبایی
اسا و توسط بخص عمومی مدیریا میشور .هید روم که از نوع مشابه نوع بیسمایک اسا کاه
بازنشستگی مرتبط با سابقد کای یا برای کایگران فراهم مایآویر و آن هام امباایی اساا ،و ای
توسط بخص اصوصی مدیریا میشور و هید سوم که پرراااهای بازنشساتگی یا بار مبناای
ااتیایی مهیا میکناد (باوینبرگ و همکاایان .)18 :2321 ،همچناین نظاام تاأمین امتمااعی
چندهیه براسا مد سازمان باینا مییای کاای ) (ILOعباای اساا از هیاد او  :تاوی ایمنای
امتماعی ری قا ب یک طرح ضدفقر که مزایای آن از طریق رو ا تدایک میشور و حداقل ریآمد
یا برای نیازمندان تأمین میکند .این هیه مزایایی با نرخ ثابا یا همرا با اادما ریماانی پایاه
ایا ه میکند و از طریق نظام ما یاتی سا یانه تأمین ما ی میشور و ممکن اسا مبتنی بر بریسی
وضع ریآمد باشد؛ هید روم ،طرح مستمری رو تی بدون اندواته و مبتنی بر مزایاای معاین یاا
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طرح مبتنی بر حق بیمد معین صویی که از طریق تأمین امتماعی رو تی برای شاغالن تادایک
میشور و بهصوی توازن هزینه با ریآمد عمل میکند .این هیه ری بیشتر ماوایر از طریاق حاق
بیمههای پررااتی تأمین ما ی می شور؛ هید سوم ،طرح مستمری انفراری رایای اندواته کاه از
طریق رو ا یا بخص اصوصی تدایک میشور و بسته به شرایط میتواند امباایی یاا ااتیاایی
باشد .این هیه همچنین ممکن اسا با هید روم ترکیب شور و باهعناوان طارح رایای اندواتاد
مز ی عمل کند .بحران ما ی مهانی سا های  1882و  1882که به بحاران اقتصااری و بادهی
بخص عمومی تبدیل شد اسا ،چا ص ریگری یا بهرنبا آویر و نظامهاای بازنشساتگی یا باه
میزان متفاوتی تحا تأثیر قرای رار اسا .ریگر نمیتوان طرحهای بازنشستگی تاوازن ریآماد و
هزینه ) (pageیا بهعنوان بهشا امن حاظ کرر ،چراکه وایمتر شدن وضعیا ما ی رو ا ،فشای
بر طرحهای بازنشستگی هید نخسا یا شد بخشید اسا (بوینبرگ و همکاایان.)18 :2321 ،
ری رنیای امروز هیچ چا شی به قطعیا سا مندی مهانی ممعیا نیسا و رایای چنین اثر بزیگ
و مداوم و طوهنیمدتی بر حجم و شکل بورمههای رو ا و بر یشد آتی سطو زندگی و نیاز بار
ثبا اقتصار مهانی و حتی نظم مهانی نخواهد بور (بوینبرگ و همکایان.)49 :2321 ،

ابعاد حقوقی و اقتصادی دخالت دولت در مقرراتگذاری صندوقهای
بازنشستگی در ایران
مفهوم تأمین امتماعی ری اید و وژیهای سیاسی و نظامهای حقوقی مختیف ،متفاو اسا .سر
ویییام بوییج معتقد اسا که اصطالح «تأمین امتماعی» بیاانگر تاأمین ریآمادی اساا کاه باه
هنگام قطع ریآمد به عییی مانند بیکایی یا حارثه مایگزین آن میشور و همچنین تأمین ریآمد
برای کسانی که بهعیا پیری بازنشسته شد اند و نیز آنها که بهسبب مارگ ،شاخص ریگاری از
حمایا محروم ماند اند و تأمین مخای استثنایی مانند هزیناههاایی یا کاه باه مناسابا تو اد،
ازروا یا مرگ پیص میآید ،اصوهً تأمین حداقل ریآمد گویند (طا ب .)37 :2312 ،ادماتی که
سازمان تأمین امتماعی بهمنظوی مساعد به مستخدمان هنگام پیری ،بیماایی ،ازکایافتاارگی،
بیکایی و غیر بهعمل میآویر (شکری« .)47 :2373 ،حمایاهای امتماعی» ،کمکهایی اسا
که از طریق بیمههای امتماعی یا تأمین امتماعی نسبا باه طبقاهای اااص یاا تماام طبقاا
امتماع صوی میگیرر و این حمایاها یکی از طرق توزیاع مجادر ریآمادها و تاأمین عادا ا
امتماعی اسا (مجتبوی نا ینی .)29 :2371 ،تعریف بانک مهانی از حمایا امتمااعی متفااو
اسا؛ حمایا امتماعی عبای اسا از مدااید رو ا و حوزة عمومی بهمنظوی تاأمین رو هادف:
او یایی به افرار ،اانوار ها و موامع همبسته برای مدیریا هرچه بهتار اطرهاا؛ روم حمایاا
مستقیم از کسانی که با فقر شدید رسا به گریباناند (ینجبران و فرهمند صابر.)73 :2322 ،
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 .1اعمال حاکمیت دولت در صندوقهای بازنشستگی
ری اصل  12قانون اساسی ممهویی اسالمی برااویرایی از تاأمین امتمااعی یا حقای همگاانی
رانسته اسا و ری بند  21اصل  3بر ایجار یفا و یفع فقر تأکید رایر .سازمان تاأمین امتمااعی
مؤسسد عمومی غیررو تی اسا که به استنار مارة  12قاانون تاأمین امتمااعی مصاو ،2394
منابع ما ی آن از محل ذیل تأمین میشور :حق بیمهها ،ومو و ذاایر و اماوا ساازمان ،وماو
حاصل از اسای و مریمههای نقدی مقری ری این قانون ،کماکهاا و هادایا .مشاموهن قاانون
تأمین امتماعی به استنار مارة  4ق. .ا عبای اناد از .2 :افاراری کاه باه هار عناوان ری مقابال
رییافا مزر یا حقوق کای میکنند؛  .1صاحبان حرف و مشاغل آزار (به موماب بناد « » ماارة
 12قانون برنامد پنجم توسعد اقتصاری ،امتماعی و فرهنگی)؛  .3رییافاکنندگان مستمریهای
بازنشستگی ،ازکایافتارگی و فو  .سازمان تأمین امتماعی به مومب قانون برناماد ساوم توساعد
نهاری اسا که مسئو یا امرای برنامد بیمد همگانی کشوی یا بهعهد رایر .این بخص از برناماد
یفا امتماعی بدینترتیب زیر نظر مستقیم رو ا ارای میشور و مز ی از اعما حاکمیا رو ا
(قوة مجریه) اسا .ری نظام حقوق ارایی ایران مؤسسههای عمومی نیز مزء سازمانهای وابساته
به رو ا ری مفهوم اعم آن تیقی میشوند و ری تعریف نهارها و مؤسساههاای عماومی اصاطالح
«غیررو تی» مسامحه ری تعبیر اسا و منظوی قانونگذای این باور اساا کاه ایان مؤسساا باه
اصطالح غیررو تی ،مشمو مقریا قانون محاسبا عمومی ناظر بر ارایة ما ی مؤسسه نیستند،
بیکه وفق اصل  99قانون اساسی ،ریوان محاسبا کشوی ری نظای ما ی بار مؤسساا عماومی
غیررو تی محدور به یسیدگی و حسابرسی به اعتبایا مذکوی ری بورمد کشوی اسا (کدادایی
و همکایان .)27،2 ،صندوقهای تأمین امتماعی ری ما کیا عمومی اسا ،و ی رو اا ساهامدای
آن نیسا و حق برراشا از عایدا صندوق یا ندایر .اگرچه یفع فقر و تأمین یفا مررم از اعما
حاکمیا اسا و رو ا مکیف اسا امکانا یفاهی مررم یا بهعنوان نخستین تکییاف حاکمیاا
سیاسی فراهم سازر ،مررم نیز از حق مطا بد قانونی مزایای تأمین امتمااعی براویرایناد و ایان
حق رایای ضمانا امرای مؤثر از طریق مرامعه به رارگا های صالحیتدای اسا .بنابراین تاأمین
امتماعی از نهارهای حاکمیا میی اسا که با مشایکا قانونی افرار مامعه تأسای شاد و ری
حدور قانون ،افرار مامعه یا ری قبا اطرهای امتماعی بیمه میکند؛ پ اوهً تأمین امتمااعی
از شااههای حقوق عمومی اسا؛ ثانیاً وظایف نهار تأمین امتمااعی از اعماا حاکمیاا رو اا
اسا نه از اعما تصدی .رامند اعما حاکمیا رو ا بسیای وسیع بور و ناهفقاط شاامل نظام
عمومی راایی و اایمی اسا ،بیکه ارایة اموی یفاهی و عمومی مامعه یا نیز ری بررایر (نصیری،
 .)222 :2328از سوی ریگر ،قانون سااتای نظاام ماامع یفاا و تاأمین امتمااعی کشاوی رایای
ویژگیهای مهمی اسا که آن یا از ریگر قوانین مشابه متمایز میسازر .ری این قانون ،مفااهیم و
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مضامین اصل  12قانون اساسی ،یعنی مفهوم تأمین امتماعی و قیمروهاای مختیاف آن ،حادور
حق همگانی و تکییف رو اا ری ایان زمیناه ،حادور راا اا رو اا و رامناد مشاایکا بخاص
غیررو تی ری بیمهها و حمایاهای امتماعی تعریف و تبیین شد اسا .همچناین ایان قاانون،
اصو و مبانی سه حوزة بیمههای امتماعی ،حمایاهای امتماعی و ادما اماداری یا یوشان
سااته و حد و مرز این حوز ها یا نسبا به هم مشخص کارر اساا .مفااهیم پایاه و بنیاارین
بیمههای امتماعی مانند غیررو تی بورن آنها ،مشاع و بیننسیی بورن منابع آنها ،غیرقابل ارغاام
بورن منابع و رایاییهای آنها ،ممنوعیا افزایص تعهدا و هزینههای این بیمهها (مگر با تاأمین
بای ما ی معار ) و مسئو یا و ضمانا رو ا برای تداوم ادما بیماههاای امتمااعی ،ری ایان
قانون برای نخستین بای بهیوشنی بیان شد اسا (کریمی.)2 :2321 ،

 .2مشکالت سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در ایران
ری حا حاضر مهمترین مشکال سرمایهگذایی صندوقهای بازنشستگی ری ایران عبای اساا
از سرمایهگذاییهای کمبازر  ،محدوریا بازای سرمایه ری ایران ،مداایههای رو ا و بنگا رایی.
سرمایهگذایی به شیو های ناصحیو ری زمان تأسی  ،حتی چناد ساا پا از آن ری کناای
سرمایهگذاییهای با سور بسیای کمتر از نرخ تویم ،یکی از زمینههای پیدایص بحران ما ی کنونی
صندوقها بور اسا .این موضوع که ری گزایش بانک مهاانی ری ساا  1883باا عناوان نظاام
بازنشستگی ری ایران ،چا صها و فرصاها به آن اشای شد اسا ،به عوامل متعدری بازمیگررر
که برای از آنها عبای اند از .2 :برای صاندوقهاا مانناد صاندوق حمایاا وکاال و کایگشاایان
رارگستری (طبق قوانین مربوط از هر گونه فعا یا اقتصاری و سرمایهگذایی منع شد بورند؛ .1
ری ابتدای تأسی برای صندوقها ،تصویی اقتصاری از آنها ماویر توماه نباور اساا ،زیارا ری
ابتدای امر که صندوقها بازنشستهای نداشتهاند ،تصاوی مایشاد ضارویتی باه انجاام رارن کاای
اقتصاری ومور ندایر ،بهطوییکه سرمایهگذاییها به سپرر گذایی نزر بانکها محدور بور اسا؛
 .3منگ تحمییی و رویان بازسازی پ از آن (یستمی و حبیبنژار .)284 :2321 ،ری بسیایی
از کشویهای ری حا توسعه که از بازای سرماید مناسب و غنی برااویرای نیساتند ،صاندوقهاای
بازنشستگی ،مباری به سرمایهگذایی اایمی ری سهام شرکاهای بینا مییی حاضر ری بازایهای
بوی معتبر مهان نظیر ایاه متحدة آمریکا و انگیستان میکنند ( .)OECD, 2016: 18این امر
ری میان صندوقهای بازنشستگی ایران از ممیه صاندوق تاأمین امتمااعی مشااهد نمایشاور.
چرایی این موضوع به چند عامل بازمیگررر :عیا نخسا که بهطوی معمو ری بیشتر کشویهای
مخا ف با سرمایهگذایی اایمی مشاهد میشور ،آن اسا که سرمایهگذایی ری اای از مرزهای
یک کشوی ،اطرهای مربوط به تبدیل ایز و پرهزینه باورن آن یا باهرنباا رایر .افازونبار ایان،
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کشویها بهویژ کشویهای ری حا توسعه ،بهطوی معمو با ارو سرمایه از کشوی چندان موافق
نیستند ،زیرا این امر مومب عدم یونق بازای سرماید راایی آنان میشور ( World Bank Group,
 .)2000: 3عیا ریگر این اسا که سرمایهگذایی بنگا های اقتصاری ایرانی ری اای با محدوریا
بازگشایی حسا بانکی ری بانکهای بینا مییی و نقل و انتقا سرمایه ،همکایی نکررن مؤسسا
بینا مییی حسابرسی با سرمایهگذایان ایرانی ،مسدور کررن رایاییهای ایران ری برای کشاویها
به رهیل سیاسی ،موامه اسا (مؤسسد سیاسااپژوهای صاندوق بازنشساتگی کشاویی:2329 ،
 .)99همچنین از ریگر منباههاای راا اا رو اا ،راا اا ری انتصاا مادیران صاندوقهاای
بازنشستگی اسا .امروز  ،مدیران برای صندوقهای بازنشستگی بهطوی مستقیم یا غیرمساتقیم
توسط رو ا (وزای تعاون ،کای و یفا امتماعی) انتخا میشوند و به همین ر یال ،ااور یا ری
بیشتر موایر ،وامرای رو ا میرانند تاا بدناد تحاا پوشاص صاندوق (شاا شارقی.)2 :2329 ،
بنگا رایی صندوقها که ری بند «ا ف» مارة  11قانون برنامد پنجم توسعد اقتصااری ،امتمااعی و
فرهنگی مصو  2322منع شد  ،مومب شد اسا بخص زیاری از سرماید صاندوق باا هادف
کسب سور به سهام شرکاها ااتصاص یابد و صندوق نیز بر مدیریا شارکاهاای زیرمجموعاه
متمرکز شور .این امر ری برای موایر ،عدم ایفای کامل تعهدا صندوق ری برابر بیمهشادگان باا
یعایا اصو حاکم بر تأمین امتماعی (اصو کفایا مزایا و مامعیاا مزایاا) یا ری پای راشاته
اسا ،ریحا یکه صندوقها ری سرمایهگذاییها باید هموای به اهداف امتماعی اور تومه راشته
باشند ).(Word Bank Group, 2003: 54

 .3سرمایهگذاری نوین در تأمین اجتماعی در جهت اعمال اصل  3قانون اساسی
هدف صندوقهای بازنشساتگی از سرمایهگذایی تنها کساب ساور نیساا ،بیکاه صاندوق بایاد
بهگونهای سرمایه گذایی کند کاه بتواناد از عهادة تعهدا اویص ری آیند برآید ،اعتبای اور یا
ری بین مشاتریان و ساهامدایان حفاظ کااند و باه فعا یاا ااور ری باازای یقاابتی اراماه رهاد
(ایزربخص و همکایان .)189 :2321 ،طباق ماارة  2قاانون تاأمین امتمااعی مأموییاا اصایی
سازمان تأمین امتماعی امرا ،تعمیم و گسترش انواع بیمههای امتماعی و تمرکز ومو و ریآمد
حاصل و سرمایهگذایی و بهر بررایی از محل وماو ذااایر اساا .مطاابق ماارة ماذکوی حاوزة
سرمایهگذایی یکی از مجموعههای سازمان محسو میشور و وظیفاد حفاظ و ایتقاای ذااایر
سازمان یا بهعهد رایر .سرمایهگذاییهای سازمان تأمین امتماعی شامل فعا یاهاای متناوعی
ری زمیند ساپرر گاذایی ،اویاق مشاایکا ،اعطاای تساهیال  ،اماالک و مسات ال  ،بانکادایی،
ساااوساز و شرکا رایی اسا .تا پیص از سا  2319ذاایر سازمان تأمین امتمااعی عمادتاً
ری سرمایهگذاییهای بدون ییسک از ممیاه ساپرر گاذایی ری باناک و اویاق مشاایکا انجاام
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میگرفا ،ا بته بخشی هم ری امالک و مست ال و ساااوساز و بانک یفاا کاایگران متمرکاز
بور ،اما پ از این مقطع حجم سرمایهگذایی سازمان ری امر شرکارایی افزایص یافتاه اساا.
ری حا حاضر  27شرکا و مؤسسد فعا ری زمینههاای مختیاف ،زیار نظار مساتقیم ساازمان
تااأمین امتماااعی عبااای انااد از :شاارکا ساارمایهگااذایی تااأمین امتماااعی (شسااتا) ،شاارکا
سرمایهگذایی اانهسازی ایران ،بانک یفا کایگران ،مؤسسد امالک و مست ال تأمین امتماعی،
شرکا یفا گستر تأمین امتماعی ،گرو پزشکی حکما ،شارکا انتشاایا عمیای و فرهنگای،
شرکا بازیگانی بین ا مییی تأمین امتماعی ،مؤسسد ادما ریمانی میالر تهران ،شرکا مشاوی
مدیریا و ادما ماشینی ،مؤسسد حسابرسی تأمین امتمااعی ،شارکا باینا مییای اادما
مسافرتی و مهانگرری ،شرکا یفا و گررشگری تأمین ،شرکا کای و تاأمین ،مؤسساد اادما
ریمانی ا برز کر  ،مؤسسد عا ی پژوهص ،مؤسسد فرهنگای ،هناری آهناگ آتیاه .بایص از 29
ریصد از سرمایهگذاییهای سازمان ری شرکا سرمایهگاذایی تاأمین امتمااعی (شساتا) انجاام
گرفته اسا .شرکاهای تحا پوشص شستا ری قا ب هیدینگهای مختیف سازماندهی شاد اناد
که با واگذایی برای شرکاها از شستا به هیدینگها و همچنین ارغام برای هیدینگها ،شستا
عمالً یاهبری هشا هیدینگ یا بهعهد رایر که عباای اناد از :شارکا سارمایهگاذایی رایویای
تأمین ،شرکا سرمایهگاذایی سایمان تاأمین ،شارکا سارمایهگاذایی صادی تاأمین ،شارکا
سرمایهگذایی صبا تاأمین ،شارکا سارمایهگاذایی نفاا و گااز و پتروشایمی تاأمین ،شارکا
سرمایهگذایی صنایع عمومی تأمین ،شرکا سرمایهگذایی عمران و حملونقل تاأمین ،شارکا
سرمایهگذایی نوین تأمین ،شستا و هیدینگهای تحا پوشص رایای  317شرکا هستند که از
این تعدار  222شرکا بویسی و  232شرکا غیربویسیاند ،ازاینیو بهنظر مییسد باازنگری بار
محاسبا اکچو ری با تومه به نرخ یشد امید به زندگی (اصالحا پایامتریک) ،رییافاا تماامی
مطا با ساازمان از رو اا ،افازایص سان بازنشساتگی (اصاالحا پایامتریاک) ،ایجاار تاأمین
امتماعی چندهیه (اصالحا سیستمی) ،انتصا مدیران متخصص ری حوز های تخصصی ،عدم
سرمایهگذایی ری ارید سهام شرکاها ،واگذایی و فاروش شارکاهاای زیاانر  ،حسابرسای از
شرکاهای تابعه و هیدینگها و افشای گزایشها ،تعامل با کایفرمایان ،اتاق اصاناف و بازیگاانی،
اتحاریههای کایگری ،تفکیک میان ااساتگا سارمایهگاذایی تاأمین امتمااعی باهعناوان یاک
صندوق با یک نهار حمایتی ،تبدیل طرح هاای بازنشساتگی از مزایاای معاین باه ساهم معاین
(اصالحا سیستمی) ،ایجار سیستم انتخا ادما و پررااا حاق بیماه باه میازان اادما
مویر نیاز ،اصالح قوانین و مقاریا (اصاالحا پایامتریاک) شارایط نامناساب صاندوق تاأمین
امتماعی یا بهبور بخشید .ری نظام تأمین امتماعی ایاران صارفنظار از اینکاه مفااهیم تاأمین
امتماعی و حمایاهای امتماعی بهطوی اشتبا بهمای همدیگر استفار میشاوند ،رو اا بارای
تحقق تأمین امتماعی ،باهطاوی مساتقیم وایر ایان حاوز نشاد اساا و ایان مهام بار عهادة
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صندوقهای بازنشستگی از ممیه ساازمان تاأمین امتمااعی اساا .ری شارایطی کاه رو اا باا
محدوریا منابع شدید موامه اسا ،بهر یل تصویب قوانین حمایتی و معافیاهاای بیماهای ری
سا های اایر ،بدهی معوقد رو ا به سازمان تأمین امتماعی بهطوی تصاعدی ری حاا افازایص
بور اسا و پیصبینی میشور که طی سا های آیناد باه ساطحی «غیرقابال وصاو » برساد
(یحمانی و هاشمی ،)2 :2327 ،مگر آنکه ری او ین فرصا قوانین تعهدآوی اصالح و میوی یشاد
این بدهیها گرفته شور.

نتیجهگیری
ری آیمانها و اهداف سند چشمانداز  2484ممهویی اسالمی ایران سه یکن عادا ا امتمااعی،
حفظ کراما و حقوق انسان و یفا و امنیاا امتمااعی منظاوی شاد اساا .ازایانیو ری ایاران
بهاصوص سنوا اایر بنا به نقص پرینگ بیمههای امتماعی به مها نوع تعهدا و حمایاها
تومه ویژ ای شد اسا .حجم باهی قوانین مطروحاه ری مجیا شاویای اساالمی و مصاوبا
هیأ وزیران نشان بر اهمیا این صندوقها رایر .از سوی ریگر و از آنجا که سارمایهگاذایی ری
صندوقها از اصو ااصی ری رنیا تبعیا میکند و بر پاید اصو سازمان بینا مییی کای ،انجمان
بینا مییی تأمین امتماعی ،بانک مهانی ،ساازمان همکااییهاای اقتصااری و توساعه و ...باور ،
ازاینیو انطباق قوانین و مقریا هر طرح تأمین امتماعی با این اصاو  ،ا زامای اساا .ری واقاع
سرمایهگذایی صحیو از اصو ارایة یک طرح تأمین امتماعی ری رستیابی باه اهاداف آن طارح
اسا .وضعیا اقتصاری یا بهعبایتی عمیکرر بازای نقص بسزایی ری نوع مادیریا و ارایة صاندوق
تأمین امتماعی رایر و مدااید رو ا ری بازای بهسبب ایجار انحصای و کاهی عمومی و رستکایی
ری مناسبا بازای ،افزونبر اینکه تعار مومور ری باازای یا باههام مایییازر ،سارمایهگاذایی ری
طرحهای تأمین امتماعی یا بیشک تحاا شعاع قرای اواهاد رار .ری حاا حاضار عادم امکاان
سرمایهگذایی بینا مییی برای صندوقهای بیمهای ری ایاران ،عادم ایفاای تعهادا و مطا باا
رو ا به صندوقها ،بنگا رایی و تمرکز یوی ارید سهام شرکاهای کمباازر یاا بادون باازر ،
مدااال رو ا ری انتصا مدیران ایشد صندوقها از مهمترین معضاال صاندوقهاا ناشای از
مدااال رو ا اسا.
سازمان تأمین امتماعی بهعنوان یکی از صاندوقهاای بازنشساتگی ری ایاران ،از یاک ساو
بهسبب پیوستن به مقاو ههای بینا مییی و عضویا ری انجمن بینا مییی تأمین امتماعی مکیف
به امرای فرمانهای این نهار باینا مییای اساا و از ساوی ریگار باهسابب مداایاد رو اا ری
فرایندهای مقریا گذایی ،امرا ،نظای  ،سرمایهگذایی و بنگا رایی مجبوی به عمل به فرمانهای
حاکمیتی اسا؛ فرمانهایی همچون امرای اصل  44قانون اساسی و اصوصایساازی .ری واقاع
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اینها همگی سبب پایاروک ری انتخا طرح و نحوة سرمایهگذایی ری صندوق شاد اساا و از
سوی ریگر توقع رو ا از صندوقهای بازنشستگی بهمنظوی شمو ادما باه عماوم ماررم ناه
صرفاً ًبیمهشدگان یا مومب شد اسا .یاهکای برونیفا از چا صهای برشمرر شد ری صاندوق
بازنشستگی تأمین امتماعی نیازمند مقریا گذایی از سوی رو ا با توماه باه باازای سارمایه و
اقتصار و تعیین مامعد هدف اسا .چنانکه حضوی ری برای سرمایهگذاییها بدون تومه به طرح
تومیه اقتصاری ،پیصبینی آیندة بازای ،ییسکهای مارتبط باا سارمایهگاذایی و ریگار عوامال،
مومبا ناپایدایی ما ی ری صندوقهای بازنشستگی یا فراهم سااته اسا .همچنین میتاوان از
طریق بازنگری بر محاسابا اکچاو ری باا توماه باه نارخ یشاد امیاد باه زنادگی (اصاالحا
پایامتریک) ،رییافا تمامی مطا با ساازمان از رو اا ،افازایص سان بازنشساتگی (اصاالحا
پایامتریک) ،ایجار تأمین امتماعی چندهیه (اصالحا سیستمی) ،انتصا مدیران متخصص ری
حوز های تخصصی ،عدم سرمایهگذایی ری ارید سهام شرکاها ،واگذایی و فروش شرکاهاای
زیانر  ،حسابرسی از شرکاهای تابعه و هیدینگها و افشای گزایشهاا ،تعامال باا کایفرمایاان،
اتاق اصناف و بازیگانی ،اتحاریههای کایگری ،تفکیاک میاان اواساتگا سارمایهگاذایی تاأمین
امتماعی بهعنوان یک صندوق با یک نهار حماایتی ،تبادیل طارحهاای بازنشساتگی از مزایاای
معین به سهم معین (اصالحا سیستمی) ،ایجار سیستم انتخا ادما و پررااا حق بیماه
به میزان ادما مویر نیاز ،اصالح قوانین و مقریا (اصاالحا پایامتریاک) شارایط نامناساب
صندوق تأمین امتماعی یا بهبور بخشید تا رستیابی باه اهاداف قانونگاذای اساسای ری ساااتای
ایجار یفا عمومی و تأمین امتماعی مبتنی بر اصو قانون اساسی تا حد امکان و بارای مامعاد
هدف فراهم آید .رو ا ری حا حاضر همچنان با چا ص عدم امکان بیمد همگاانی بارای عماوم
شهروندان یوبهیوسا و نهارهایی مانند کمیتد امدار امام امینی ،بنیار پانزر ااررار یاا حتای
سازمان بهزیستی نیز ری این زمینه یاهگشا نبور اند .ری واقع فظ حمایاا امتمااعی مصارح ری
قانون اساسی متفاو از مجموع ادما و تکاا یف صاندوقهاای بازنشساتگی اعام از صاندوق
بازنشستگی کشویی و سازمان تأمین امتماعی اسا و ری واقع ااستگا اصل  12قانون اساسای
یا نمیتوان توسط صندوقهای بازنشستگی مومور که مبتنای بار پرراااا حاق بیماه توساط
بیمهپررازان ارای میشور ،تأمین کرر.
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