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مقدمه

نــام صنــدوق بازنشســتگی کشــوری چنــد ســالی اســت بــا واژهای بــه نــام بحــران گــره خــورده
اســت؛ وابســته بــودن  75درصــدی آن بــه بودجــه دولــت بــرای پرداخــت مســتمریها دیگــر
موضوعــی پنهــان نیســت و امــروز بــه یکــی از دغدغههــای اقتصــادی مســئوالن کشــور

تبدیــل شــده اســت .در ریشـهیابی ایــن بحــران عوامــل گوناگونــی مطــرح میشــود کــه یکــی
از پرتکرارتریــن آن نقــد بــه عملکــرد مدیریــت صندوقهــا در ســرمایهگذاری داراییهــای

آنهاســت .نقــدی کــه در ســادهترین شــکل در ایــن جملــه خالصــه میشــود« :چنانچــه کلیــۀ
کســورات (حقبیمههــای دریافتــی) در قالــب ســپردههای بلندمــدت بانکــی انباشــت و یــا

در بــورس ســرمایهگذاری میشــد ،ســود بســیار بیشــتری بهدســت میآمــد» .امــا ایــن
گــزاره تــا چــه انــدازه بــا واقعیــت همخوانــی دارد؟ موضوعــی کــه در ادامــه و بــا درنظــر گرفتــن

فروضــی مشــخص بــه آن پرداختــه شــده اســت.

محاســبات ایــن گــزارش در ســه قســمت مجــزا و بــا درنظرگرفتــن ســه فــرض مختلــف

انجــام شــده اســت .بخــش اول بــا فرضــی ابتدایــی آغــاز شــده اســت :اگــر صنــدوق

بازنشســتگی کشــوری کل کســورات دریافتــی طــی  30ســال گذشــته را در بازارهــای
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مختلــف (بــورس ،مســکن ،ارز و ســکه) ســرمایهگذاری میکــرد تــا چنــد ســال امــکان

پرداخــت تعهــدات خــود را داشــت .بــرای ایــن محاســبه از شــاخص توانگــری مالــی اســتفاده

اســت .ایــن شــاخص نشــان میدهــد کــه اگــر تــورم صفــر باشــد و صنــدوق در هــر ســال
بــه انــدازه تعهــدات ســال  96مســتمری پرداخــت کنــد ،تــا چــه مــدت قــادر بــه پرداخــت

مســتمری خواهــد بــود .در بخــش دوم فــروض کمــی واقعیتــر شــدهاند .از آنجایــی کــه
صنــدوق هــر ســال بخشــی از کســور دریافتــی را بابــت پرداخــت مســتمری هزینــه میکنــد،

لــذا فــرض شــده کــه خالــص جریــان نقــدی ورودی بــه صنــدوق (کســور دریافتــی منهــای
مســتمری پرداختــی) در بهتریــن بــازار از نظــر بــازده ســرمایهگذاری میشــد .در بخــش

ســوم میــزان کســری یــک فــرد بــرای صنــدوق محاســبه شــده اســت .در ایــن بخــش

فــرض شــده اگــر فــرد از ســال  1396وارد صنــدوق شــود و بــه مــدت  30ســال کســورات

خــود را بــه صنــدوق بپــردازد و درصورتیکــه صنــدوق ایــن کســورات را ســرمایهگذاری

کنــد و بــه مــدت  45ســال بــه فــرد و بازمانــدگان او مســتمری بپــردازد ،کســری هــر فــرد

بــرای صنــدوق چــه انــدازه خواهــد بــود؛ همیــن محاســبات بــر مبنــای دیگــری نیــز انجــام
شــده اســت .بــر ایــن اســاس تعــداد ســالهایی کــه انباشــت کســورات فــرد بــه عــاوه

ســود آن کفــاف پرداخــت مســتمری فــرد را میدهــد محاســبه شــده اســت.
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خالصه نتایج بهدست آمده به شرح زیر است:

●●اگــر صنــدوق کل کســورات  30ســال گذشــته را در بازارهــای مالــی مختلــف
ســرمایهگذاری میکــرد در بهتریــن حالــت (ســرمایهگذاری در بــورس) میتوانســت

بــرای  8ســال مســتمری پرداخــت کنــد .محاســبه  8ســال بــا ایــن فــرض اســت کــه
هیــچ تورمــی وجــود نــدارد و تعهــدات صنــدوق بــه انــدازه تعهــدات ســال  1396اســت.

●●اگــر صنــدوق کســور دریافتــی منهــای مســتمری پرداختــی را ســرمایهگذاری میکــرد
میتوانســت کســری خــود را تنهــا  4ســال بــه تعویــق بینــدازد.

●● اگــر صنــدوق کســور هــر فــرد را در بــازار بــدون ریســک ســرمایهگذاری کــرده و یــک
درصــد بیشــتر از نــرخ تــورم ســود پرداخــت کنــد و درصورتیکــه میانگیــن  2ســال
حقــوق آخــر فــرد در زمــان اشــتغال بهعنــوان حقــوق بازنشســتگی محاســبه شــود،

هــر فــرد بــرای صنــدوق  156میلیــون تومــان بــه ارزش ســال  1396کســری ایجــاد
میکنــد.

●●درصورتیکــه صنــدوق کســور پرداختــی هــر فــرد را ســرمایهگذاری کــرده و یــک
درصــد بیشــتر از تــورم ســود پرداخــت کنــد و درصورتیکــه میانگیــن  2ســال حقــوق
آخــر فــرد در زمــان اشــتغال مبنــای حقــوق بازنشســتگی قــرار گیــرد ،انباشــت کســورات
فــرد و ســود آن تنهــا میتوانــد مســتمریهای فــرد را بــرای  6ســال پاســخ دهــد.

«درحالــی کــه متوســط مــدت زمــان پرداخــت مســتمری (بــه فــرد و بازمانــدگان و
ورثــۀ وی) در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری  27ســال اســت».
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چنانچــه گفت ـ ه شــد در ایــن بخــش میــزان پوشــش تعهــدات فعلــی صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری بــا فــرض ســرمایهگذاری کلیــۀ کســورات دریافتــی طــی  30ســال گذشــته در چهــار
بــازار بانــک ،ســکه ،ارز و ســهام بــرآورد شــده اســت .لــذا میــزان مســتمری پرداختــی صنــدوق در

ســال  1396بهعنــوان مبنــای مقایســه انتخــاب شــده و فــرض بــر ایــن اســت کــه ســالهای
بعــد نیــز صنــدوق همیــن میــزان مســتمری را پرداخــت خواهــد کــرد (تعــداد بازنشســتگان و

حقــوق آنهــا ثابــت باشــد) .عــدد حاصــل را میتــوان بهعنــوان شــاخص توانگــری مالــی صندوق
در نظــر گرفــت.

این محاسبه مبتنی بر چند فرض اصلی به شرح زیر است:

●●شــروع عمــر صنــدوق ســال  1366اســت و صنــدوق تــا  30ســال بعــد هیــچ نــوع
مســتمری نمیپــردازد.

●●تمــام کســورات دریافتشــده (ســهم شــاغل و کارفرمــا) به حســاب صندوق بازنشســتگی
کشــوری واریز شــده اســت.

●●تعهدات صندوق (پرداخت مستمری) در سال  1396آغاز میشود.

●●بــرای ســالهای  1366تــا  1370بــازده برخــی بازارهــا در دســترس نبــود کــه در ایــن
ســالها از نــرخ ســود بانکــی اســتفاده شــده اســت.
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خالصه یافتههای این محاسبات در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  -1انباشت سرمایه و شاخص توانگری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سال  1395در
بازارهای منتخب

بازارهایمنتخب

مجموع انباشت
کسورات و بازده در
سال 1395

(میلیون ریال)

بانک
سکه

تعهدصندوق
(مستمریها)در
سال 1396

(میلیونریال)

1,569,690,843

ارز
بورس

2,619,227,481

مسکن (نرخ بازده در
منطقه  1تهران)

2,052,708,155

ستون ( /)2ستون ()1
4.8

1,981,963,048
1,047,741,100

شاخص توانگری مالی
صندوق بازنشستگی
کشوری

6
325,395,559

3.2
8
6.3

حالــت ســودآوری (ســرمایهگذاری
همانطــور کــه مالحظــه میشــود در بهتریــن
ِ

کســورات در بــازار بــورس) شــاخص توانگــری مالــی (نســبت انباشــت کســورات بــه تعهدات

ســال  )1396تنهــا  8ســال اســت .بــه عبــارت دیگــر حتــی اگــر تعــداد بازنشســتگان و
مســتمری پرداختــی بــه آنهــا از ســال  1396بــه بعــد هیــچ تغییــری نکنــد ،انباشــت کســور و
بــازده آنهــا طــی  30ســال گذشــته میتوانســت تــا  8ســال پاســخگوی تعهــدات صنــدوق

باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه هماکنــون صنــدوق بهطــور متوســط بــرای هــر فــرد 27
ســال مســتمری پرداخــت میکنــد.
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بدیهــی اســت کــه فــرض انباشــت و ســرمایهگذاری کل کســورات دریافتــی تطابقــی بــا واقعیت
نــدارد .چراکــه بــر اســاس آمارهــای در دســترس ،ایــن صنــدوق از بــدو تأســیس ( )1354هرســاله

تعهداتــی در قالــب پرداخــت مســتمری بــه بازنشســتگان بــر عهــده داشــته اســت .ایــن آمارهــا
همچنیــن نشــان میدهنــد کــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از ســال  1354تــا ســال 1370

بــرای پرداخــت کســورات همــواره بــا کســری مواجــه بــوده و ایــن کســری توســط کمکهــای
دولــت پوشــش داده شــده اســت .از ســال  1370و بــه دنبــال افزایــش نــرخ کســور از  17بــه

 22.5درصــد و اجــرای قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت ،مبلــغ کســور افزایــش مییابــد و تــراز

صنــدوق مثبــت میشــود .البتــه ایــن رونــد از ســال  1380دوبــاره منفــی شــده و تــا بــه امــروز
ادامــه دارد .حــال بــا فــرض واریــز کســورات به حســاب صنــدوق از ســال  1370و ســرمایهگذاری

خالــص کســورات (کســور دریافتــی منهــای حقــوق پرداختــی) در ســپردههای بلندمــدت بانکی و
یــا بــورس ،تــا چــه انــدازه امــکان پوشــش تعهــدات فعلــی صنــدوق وجــود داشــت.

جدول  -2انباشت مازاد کسورات بر مبنای دو نرخ سود بانکی و بازده بورس (میلیارد ریال)

سال
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377

مستمری
کسورات
پرداختی
365
532
537
638

1075
1512
1862
2214

276
118
433
594
718
968

1304
1758

کسورات
منهای
مستمری
89

415
104
44

357
545
554
456

انباشت مازاد کسورات انباشت مازاد
بر مبنای نرخ سود کسورات بر مبنای
بازده بورس
بانکی
97

563
744
878

1409
2227
3174
4138

97

472
534
995

3019
4457
4279
4405
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سال
1378
1379
1380

مستمری
کسورات
پرداختی
2806
3679
4541

2177
3363
4577

1381

5380

6481

1382

6394

8377

1383

7663

11094

1384

10014

13860

1385

13909

20958

1386

15197

27613

1387

16352

42852

کسورات
منهای
مستمری
629
316
-36
-1101
-1983
-3431
-3847
-7049
-12416
-26500
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انباشت مازاد کسورات انباشت مازاد
بر مبنای نرخ سود کسورات بر مبنای
بازده بورس
بانکی
5434
6555
7367

7221

10175
12796

7081

15753

5760

30951

2725

29294

-1323

19873
13311
919
-20209

همانطــور کــه مالحظــه میشــود در صــورت پسانــداز مــازاد کســور در ســپردههای

بلندمــدت بانکــی ،صنــدوق میتوانســت تعهــدات  4ســال بعــد خــود را از محــل انباشــت

ت آمــده در ســالهای 1370
پرداخــت کنــد .بهعبــارتدیگــر اگــر صنــدوق مــازاد بــه دس ـ 

تــا  1379را در بانــک ســرمایهگذاری میکــرد بــه جــای آنکــه در ســال  1380دچــار کســری
در پرداخــت مســتمری شــود در ســال  1384ایــن کســری بــه وجــود میآمــد .درصورتیکــه
ایــن مــازاد در بــورس ســرمایهگذاری میشــد صنــدوق میتوانســت تعهــدات خــود را تــا

ســال  1387پوشــش دهــد .بنابرایــن در بهتریــن حالــت (ســرمایهگذاری در بــورس) از ســال

 1387صنــدوق بازهــم دچــار کســری میشــد.
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 -3محاسبه کسری هر فرد برای صندوق در صورت سرمایهگذاری کسورات در
بازار بدون ریسک

در ایــن بخــش فــرض شــده کســورات فــرد در یــک بــازار بــدون ریســک و بــا بــازده  16درصدی

(یــک درصــد بیشــتر از نــرخ تــورم بلندمــدت کشــور) ســرمایهگذاری شــده اســت .ســوال ایــن

اســت کــه اگــر فــرد و بازمانــدگان او بــه مــدت  30ســال مســتمری دریافــت کننــد کســری هــر

فــرد چــه میــزان خواهــد بــود .از طــرف دیگــر ،اگــر صنــدوق بخواهــد همیــن میــزان انباشــت را

طــی ســالهای بازنشســتگی بــه فــرد بازگردانــد ،ســرمایه هــر فــرد تــا چنــد ســال میتوانــد
مســتمری بازنشســتگی را تأمیــن کنــد .مفروضــات ایــن محاســبات بــه شــرح زیــر اســت:

●●فــرد در ســال  1396بــه عنــوان مشــترک جدیــد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری،
پرداخــت حــق بیمــه بــه ایــن صنــدوق را آغــاز میکنــد.

●●متوســط دســتمزد ماهیانــه دریافتــی ایــن فــرد در ســال اول ( 25 ،)1396میلیــون ریــال
(ســالیانه  300میلیــون ریــال) اســت.

●●نــرخ رشــد ســالیانه دســتمزدها و مســتمریها  15درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت
(متوســط تــورم بلندمــدت).

●●نرخ کسور بازنشستگی  22.5درصد در نظر گرفته شده است.

●●نــرخ بازدهــی انباشــت کســورات  16درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت (یــک درصــد
بیشــتر از نــرخ تــورم).

●●نــرخ تنزیــل بــرای تبدیــل مقادیــر بــه ارزش حــال ( )1396نیــز  15درصــد در نظــر
گرفتــه شــده اســت.

●●مبنــای تعییــن اولیــن حقــوق بازنشســتگی فــرد ،متوســط  2ســال آخــر حقــوق دریافتــی
دوران اشــتغال وی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

●●تمام اعداد به ارزش سال  1396محاسبه شده است.

روش محاســبه بــا اســتفاده از مفروضــات بیــان شــده بدیــن صــورت اســت کــه ،بــا توجه

بــه مســتمری ســاالنه در ســال ابتدایــی ،کســورات پرداختــی بــه صنــدوق محاســبه شــده
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و بــا توجــه بــه نــرخ بازدهــی  16درصــدی ،انباشــت بــازده کســورات بــه آن اضافــه شــده
اســت .در ســالهای بعــدی نیــز بــا توجــه بــه نــرخ رشــد ســاالنه دســتمزدها ،دســتمزد

بــرای هــر ســال محاســبه شــده و  22.5درصــد از ایــن دســتمزد بــه عنــوان کســور ســاالنه
پرداختــی بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه دســت آمــده اســت .بــا وجــود فــرض

انباشــت کســورات و پرداخــت بــازده  16درصــدی بــه آن ،بــرای هر ســال انباشــت کســورات

همــراه بــا بــازده بــه دســت میآیــد .بــا اســتفاده از نــرخ تنزیــل  15درصــد میتــوان مبلــغ
حاصــل از انباشــت بــرای هــر ســال را بــه ارزش فعلــی ســال  1396تبدیــل کــرد.

بــرای تعییــن میــزان مســتمری یــک فــرد در زمــان بازنشســتگی در ســال  ،1426از

میانگیــن دســتمزدهای دریافتــی فــرد در  2ســال پایانــی زمان اشــتغال اســتفاده شــده اســت.
در جــدول شــماره ( )3نتایــج حاصــل از ایــن محاســبات ارائــه شــده اســت.

جدول  -3جریان نقدی هر فرد بابت مشارکت  60ساله در صندوق بازنشستگی کشوری (میلیون ریال)

سال
بازنشستگی

انباشت اصل و
بازده کسورات
طی  30سال
اشتغال

1426

153,766

مجموعمستمری
پرداختی به فرد
طی  30سال
بازنشستگی

کسری فرد
بابت اشتراک
 60ساله

به قیمتهای جاری
7,019,460

ارزش حال کسری
فرد بابت مشارکت
 60ساله
به قیمتهای سال 1396

6,865,690

1,560

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،مجمــوع کســری هــر فــرد پــس از  60ســال حضــور

در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری (دوران اشــتغال بــه اضافــه بازنشســتگی) بــه قیمتهــای
ثابــت ســال  1396برابــر  156میلیــون تومــان اســت .بــر همیــن اســاس ،انباشــت کســورات
هــر فــرد همــراه بــا بــازده آن در انتهــای ســال  ،1425میتوانــد مســتمری وی تــا انتهــای

ســال  6( 1431ســال) را پوشــش دهــد و پــس از آن فــرد بــه سیســتم بدهــکار خواهــد بــود.
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الزم بــه ذکــر اســت چنانچــه باقیمانــدۀ انباشــت کســورات منهــای مســتمری پرداختــی

بــه فــرد در هــر ســال پــس از بازنشســتگی را نیــز مشــمول بــازده  16درصــدی بدانیــم ،طول
دورۀ پوشــش مســتمری از  6ســال بــه  9ســال افزایــش خواهــد یافت.

