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مقدمه
نــام صنــدوق بازنشســتگی کشــوری چنــد ســالی اســت بــا واژه ای بــه نــام بحــران گــره خــورده 
اســت؛ وابســته بــودن 75 درصــدی آن بــه بودجــه دولــت بــرای پرداخــت مســتمری ها دیگــر 
ــور  ــئوالن کش ــادی مس ــای اقتص ــی از دغدغه ه ــه یک ــروز ب ــت و ام ــان نیس ــی پنه موضوع
تبدیــل شــده اســت. در ریشــه یابی ایــن بحــران عوامــل گوناگونــی مطــرح می شــود کــه یکــی 
ــای  ــرمایه گذاری دارایی ه ــا در س ــت صندوق ه ــرد مدیری ــه عملک ــد ب ــن آن نق از پرتکرارتری
آنهاســت. نقــدی کــه در ســاده ترین شــکل در ایــن جملــه خالصــه می شــود: »چنانچــه کلیــۀ 
کســورات )حق بیمه هــای دریافتــی( در قالــب ســپرده های بلندمــدت بانکــی انباشــت و یــا 

ــن  ــا ای ــد«. ام ــت می آم ــتری به دس ــیار بیش ــود بس ــد، س ــرمایه گذاری می ش ــورس س در ب

گــزاره تــا چــه انــدازه بــا واقعیــت هم خوانــی 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 
ــدوق  ــر صن ــت: اگ ــده اس ــاز ش ــی آغ ــی ابتدای ــا فرض ــش اول ب ــت. بخ ــده اس ــام ش انج
ــای  ــته را در بازاره ــال گذش ــی 30 س ــی ط ــورات دریافت ــوری کل کس ــتگی کش بازنشس
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ــکان  ــال ام ــد س ــا چن ــرد ت ــرمایه گذاری می ک ــکه( س ــکن، ارز و س ــورس، مس ــف )ب مختل
پرداخــت تعهــدات خــود را داشــت. بــرای ایــن محاســبه از شــاخص توانگــری مالــی اســتفاده 
اســت. ایــن شــاخص نشــان می دهــد کــه اگــر تــورم صفــر باشــد و صنــدوق در هــر ســال 
بــه انــدازه تعهــدات ســال 96 مســتمری پرداخــت کنــد، تــا چــه مــدت قــادر بــه پرداخــت 
ــه  ــی ک ــر شــده اند. از آنجای ــروض کمــی واقعی ت ــود. در بخــش دوم ف مســتمری خواهــد ب
صنــدوق هــر ســال بخشــی از کســور دریافتــی را بابــت پرداخــت مســتمری هزینــه می کنــد، 
لــذا فــرض شــده کــه خالــص جریــان نقــدی ورودی بــه صنــدوق )کســور دریافتــی منهــای 
ــش  ــد. در بخ ــرمایه گذاری می ش ــازده س ــر ب ــازار از نظ ــن ب ــی( در بهتری ــتمری پرداخت مس
ــن بخــش  ــدوق محاســبه شــده اســت. در ای ــرای صن ــرد ب ــک ف ــزان کســری ی ســوم می
فــرض شــده اگــر فــرد از ســال 1396 وارد صنــدوق شــود و بــه مــدت 30 ســال کســورات 
ــرمایه گذاری  ــورات را س ــن کس ــدوق ای ــه صن ــردازد و درصورتی ک ــدوق بپ ــه صن ــود را ب خ
کنــد و بــه مــدت 45 ســال بــه فــرد و بازمانــدگان او مســتمری بپــردازد، کســری هــر فــرد 
بــرای صنــدوق چــه انــدازه خواهــد بــود؛ همیــن محاســبات بــر مبنــای دیگــری نیــز انجــام 
ــه عــالوه  ــرد ب ــداد ســال هایی کــه انباشــت کســورات ف ــن اســاس تع ــر ای شــده اســت. ب

ــرد را می دهــد محاســبه شــده اســت.  ــاف پرداخــت مســتمری ف ســود آن کف
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خالصه نتایج به دست آمده به شرح زیر است:
اگــر صنــدوق کل کســورات 30 ســال گذشــته را در بازارهــای مالــی مختلــف  ●

ــت  ــورس( می توانس ــرمایه گذاری در ب ــت )س ــن حال ــرد در بهتری ــرمایه گذاری می ک س
بــرای 8 ســال مســتمری پرداخــت کنــد. محاســبه 8 ســال بــا ایــن فــرض اســت کــه 
ــدات ســال 1396 اســت. ــدازه تعه ــه ان ــدوق ب ــدات صن ــدارد و تعه ــود ن ــی وج ــچ تورم هی

اگــر صنــدوق کســور دریافتــی منهــای مســتمری پرداختــی را ســرمایه گذاری می کــرد  ●
می توانســت کســری خــود را تنهــا 4 ســال بــه تعویــق بینــدازد.

 اگــر صنــدوق کســور هــر فــرد را در بــازار بــدون ریســک ســرمایه گذاری کــرده و یــک  ●
ــال  ــن 2 س ــه میانگی ــد و درصورتی ک ــت کن ــود پرداخ ــورم س ــرخ ت ــتر از ن ــد بیش درص
ــود،  ــبه ش ــتگی محاس ــوق بازنشس ــوان حق ــتغال به عن ــان اش ــرد در زم ــر ف ــوق آخ حق
ــه ارزش ســال 1396 کســری ایجــاد  ــرای صنــدوق 156 میلیــون تومــان ب هــر فــرد ب

می کنــد. 
ــک  ● ــرده و ی ــرمایه گذاری ک ــرد را س ــر ف ــی ه ــور پرداخت ــدوق کس ــه صن درصورتی ک

درصــد بیشــتر از تــورم ســود پرداخــت کنــد و درصورتی کــه میانگیــن 2 ســال حقــوق 
آخــر فــرد در زمــان اشــتغال مبنــای حقــوق بازنشســتگی قــرار گیــرد، انباشــت کســورات 

ــد.  ــرای 6 ســال پاســخ ده ــرد را ب ــد مســتمری های ف ــا می توان ــرد و ســود آن تنه ف

»درحالــی کــه متوســط مــدت زمــان پرداخــت مســتمری )بــه فــرد و بازمانــدگان و 

ورثــۀ وی( در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 27 ســال اســت.«
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1- محاسبه اصل و سود کسورات در صورت سرمایه گذاری در بازارهای مختلف 
ــدوق بازنشســتگی  ــی صن ــزان پوشــش تعهــدات فعل ــن بخــش می ــه  شــد در ای چنانچــه گفت
کشــوری بــا فــرض ســرمایه گذاری کلیــۀ کســورات دریافتــی طــی 30 ســال گذشــته در چهــار 
بــازار بانــک، ســکه، ارز و ســهام بــرآورد شــده اســت. لــذا میــزان مســتمری پرداختــی صنــدوق در 
ســال 1396 به عنــوان مبنــای مقایســه انتخــاب شــده و فــرض بــر ایــن اســت کــه ســال های 
بعــد نیــز صنــدوق همیــن میــزان مســتمری را پرداخــت خواهــد کــرد )تعــداد بازنشســتگان و 
حقــوق آنهــا ثابــت باشــد(. عــدد حاصــل را می تــوان به عنــوان شــاخص توانگــری مالــی صندوق 

در نظــر گرفــت.
این محاسبه مبتنی بر چند فرض اصلی به شرح زیر است:

ــوع  ● ــچ ن ــد هی ــال بع ــا 30 س ــدوق ت ــت و صن ــال 1366 اس ــدوق س ــر صن ــروع عم ش
مســتمری نمی پــردازد.

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

تعهدات صندوق )پرداخت مستمری ( در سال 1396 آغاز می شود. ●
بــرای ســال های 1366 تــا 1370 بــازده برخــی بازارهــا در دســترس نبــود کــه در ایــن  ●

ســال ها از نــرخ ســود بانکــی اســتفاده شــده اســت. 
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خالصه یافته های این محاسبات در جدول زیر نشان داده شده است. 

جدول 1- انباشت سرمایه و شاخص توانگری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1395 در 
بازارهای منتخب

بازارهای منتخب

مجموع انباشت 
کسورات و بازده در 

سال 1395
)میلیون ریال(

تعهد صندوق 
)مستمری ها( در 

سال 1396 
)میلیون ریال(

شاخص توانگری مالی 
صندوق بازنشستگی 

کشوری
 ستون )2(/ ستون )1(

    1,569,690,843 بانک

325,395,559

4.8

6         1,981,963,048 سکه

3.2  1,047,741,100 ارز

8   2,619,227,481بورس

مسکن )نرخ بازده در 
منطقه 1 تهران(

 2,052,708,155    6.3

ــرمایه گذاری  ــودآوری )س ــِت س ــن حال ــود در بهتری ــه می ش ــه مالحظ ــور ک همان ط
کســورات در بــازار بــورس( شــاخص توانگــری مالــی )نســبت انباشــت کســورات بــه تعهدات 
ــتگان و  ــداد بازنشس ــر تع ــی اگ ــر حت ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــال اس ــا 8 س ــال 1396( تنه س
مســتمری پرداختــی بــه آنهــا از ســال 1396 بــه بعــد هیــچ تغییــری نکنــد، انباشــت کســور و 
بــازده آنهــا طــی 30 ســال گذشــته می توانســت تــا 8 ســال پاســخگوی تعهــدات صنــدوق 
باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه هم اکنــون صنــدوق به طــور متوســط بــرای هــر فــرد 27 

ــد. ســال مســتمری پرداخــت می کن
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2- محاسبه پوشش تعهدات صندوق در صورت سرمایه گذاری مازاد کسورات
بدیهــی اســت کــه فــرض انباشــت و ســرمایه گذاری کل کســورات دریافتــی تطابقــی بــا واقعیت 
نــدارد. چراکــه بــر اســاس آمارهــای در دســترس، ایــن صنــدوق از بــدو تأســیس )1354( هرســاله 
تعهداتــی در قالــب پرداخــت مســتمری بــه بازنشســتگان بــر عهــده داشــته اســت. ایــن آمارهــا 
همچنیــن نشــان می دهنــد کــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از ســال 1354 تــا ســال 1370 
بــرای پرداخــت کســورات همــواره بــا کســری مواجــه بــوده و ایــن کســری توســط کمک هــای 
ــه  ــرخ کســور از 17 ب ــال افزایــش ن ــه دنب ــت پوشــش داده شــده اســت. از ســال 1370 و ب دول
22.5 درصــد و اجــرای قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت، مبلــغ کســور افزایــش می یابــد و تــراز 
صنــدوق مثبــت می شــود. البتــه ایــن رونــد از ســال 1380 دوبــاره منفــی شــده و تــا بــه امــروز 
ادامــه دارد. حــال بــا فــرض واریــز کســورات به حســاب صنــدوق از ســال 1370 و ســرمایه گذاری 
خالــص کســورات )کســور دریافتــی منهــای حقــوق پرداختــی( در ســپرده های بلندمــدت بانکی و 

یــا بــورس، تــا چــه انــدازه امــکان پوشــش تعهــدات فعلــی صنــدوق وجــود داشــت.  

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

کسوراتسال
مستمری 
پرداختی

کسورات 
منهای 
مستمری

انباشت مازاد کسورات 
بر مبنای نرخ سود 

بانکی

انباشت مازاد 
کسورات بر مبنای 

بازده بورس
1370365276899797
1371532118415563472
1372537433104744534
137363859444878995
1374107571835714093019
1375151296854522274457
13761862130455431744279
13772214175845641384405
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کسوراتسال
مستمری 
پرداختی

کسورات 
منهای 
مستمری

انباشت مازاد کسورات 
بر مبنای نرخ سود 

بانکی

انباشت مازاد 
کسورات بر مبنای 

بازده بورس
13782806217762954347221
137936793363316655510175
138045414577-36736712796
138153806481-1101708115753
138263948377-1983576030951
1383766311094-3431272529294
13841001413860-3847-132319873
13851390920958-704913311
13861519727613-12416919
13871635242852-26500-20209

ــازاد کســور در ســپرده های  ــداز م همان طــور کــه مالحظــه می شــود در صــورت پس ان
ــدوق می توانســت تعهــدات 4 ســال بعــد خــود را از محــل انباشــت  بلندمــدت بانکــی، صن
پرداخــت کنــد. به عبــارت  دیگــر اگــر صنــدوق مــازاد بــه دســت  آمــده در ســال های 1370 
تــا 1379 را در بانــک ســرمایه گذاری می کــرد بــه جــای آنکــه در ســال 1380  دچــار کســری 
در پرداخــت مســتمری شــود در ســال 1384 ایــن کســری بــه وجــود می آمــد. درصورتی کــه 
ــا  ــود را ت ــدات خ ــدوق می توانســت تعه ــورس ســرمایه گذاری می شــد صن ــازاد در ب ــن م ای
ســال 1387 پوشــش دهــد. بنابرایــن در بهتریــن حالــت )ســرمایه گذاری در بــورس( از ســال 

1387 صنــدوق بازهــم دچــار کســری می شــد.
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3- محاسبه کسری هر فرد برای صندوق در صورت سرمایه گذاری کسورات در 
بازار بدون ریسک

در ایــن بخــش فــرض شــده کســورات فــرد در یــک بــازار بــدون ریســک و بــا بــازده 16 درصدی 
)یــک درصــد بیشــتر از نــرخ تــورم بلندمــدت کشــور( ســرمایه گذاری شــده اســت. ســوال ایــن 
اســت کــه اگــر فــرد و بازمانــدگان او بــه مــدت 30 ســال مســتمری دریافــت کننــد کســری هــر 
فــرد چــه میــزان خواهــد بــود. از طــرف دیگــر، اگــر صنــدوق بخواهــد همیــن میــزان انباشــت را 
طــی ســال های بازنشســتگی بــه فــرد بازگردانــد، ســرمایه هــر فــرد تــا چنــد ســال می توانــد 

مســتمری بازنشســتگی را تأمیــن کنــد. مفروضــات ایــن محاســبات بــه شــرح زیــر اســت: 
ــوری،  ● ــتگی کش ــدوق بازنشس ــد صن ــترک جدی ــوان مش ــه عن ــال 1396 ب ــرد در س ف

ــد. ــاز می کن ــدوق را آغ ــن صن ــه ای ــه ب ــق بیم ــت ح پرداخ
متوســط دســتمزد ماهیانــه دریافتــی ایــن فــرد در ســال اول )1396(، 25 میلیــون ریــال  ●

)ســالیانه 300 میلیــون ریــال( اســت.
نــرخ رشــد ســالیانه دســتمزدها و مســتمری ها 15 درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت  ●

)متوســط تــورم بلندمــدت(.
نرخ کسور بازنشستگی 22.5 درصد در نظر گرفته شده است. ●
نــرخ بازدهــی انباشــت کســورات 16 درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت )یــک درصــد  ●

بیشــتر از نــرخ تــورم(.
ــر  ● ــد در نظ ــز 15 درص ــال )1396( نی ــه ارزش ح ــر ب ــل مقادی ــرای تبدی ــل ب ــرخ تنزی ن

ــه شــده اســت. گرفت
مبنــای تعییــن اولیــن حقــوق بازنشســتگی فــرد، متوســط 2 ســال آخــر حقــوق دریافتــی  ●

دوران اشــتغال وی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
تمام اعداد به ارزش سال 1396 محاسبه 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 16 درصــدی، انباشــت بــازده کســورات بــه آن اضافــه شــده 
ــرخ رشــد ســاالنه دســتمزدها، دســتمزد  ــه ن ــه ب ــا توج ــز ب ــدی نی اســت. در ســال های بع
بــرای هــر ســال محاســبه شــده و 22.5 درصــد از ایــن دســتمزد بــه عنــوان کســور ســاالنه 
ــرض  ــا وجــود ف ــده اســت. ب ــه دســت آم ــدوق بازنشســتگی کشــوری ب ــه صن ــی ب پرداخت
انباشــت کســورات و پرداخــت بــازده 16 درصــدی بــه آن، بــرای هر ســال انباشــت کســورات 
همــراه بــا بــازده بــه دســت می آیــد. بــا اســتفاده از نــرخ تنزیــل 15 درصــد می تــوان مبلــغ 

حاصــل از انباشــت بــرای هــر ســال را بــه ارزش فعلــی ســال 1396 تبدیــل کــرد.
ــان بازنشســتگی در ســال 1426، از  ــرد در زم ــک ف ــزان مســتمری ی ــن می ــرای تعیی ب
میانگیــن دســتمزدهای دریافتــی فــرد در 2 ســال پایانــی زمان اشــتغال اســتفاده شــده اســت. 

در جــدول شــماره )3( نتایــج حاصــل از ایــن محاســبات ارائــه شــده اســت.

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

سال 
بازنشستگی

انباشت اصل و 
بازده کسورات 
طی 30 سال 

اشتغال

مجموع مستمری 
پرداختی به فرد 
طی 30 سال 
بازنشستگی

کسری فرد 
بابت اشتراک 

60 ساله 

ارزش حال کسری 
فرد بابت مشارکت 

60 ساله

به قیمت های سال 1396به قیمت های جاری

1426153,7667,019,4606,865,6901,560

همانطــور کــه مالحظــه می شــود، مجمــوع کســری هــر فــرد پــس از 60 ســال حضــور 
در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری )دوران اشــتغال بــه اضافــه بازنشســتگی(  بــه قیمت هــای 
ثابــت ســال 1396 برابــر 156 میلیــون تومــان اســت. بــر همیــن اســاس، انباشــت کســورات 
هــر فــرد همــراه بــا بــازده آن در انتهــای ســال 1425، می توانــد مســتمری وی تــا انتهــای 
ســال 1431 )6 ســال( را پوشــش دهــد و پــس از آن فــرد بــه سیســتم بدهــکار خواهــد بــود. 
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الزم بــه ذکــر اســت چنانچــه باقی مانــدۀ انباشــت کســورات منهــای مســتمری پرداختــی 
بــه فــرد در هــر ســال پــس از بازنشســتگی را نیــز مشــمول بــازده 16 درصــدی بدانیــم، طول 

دورۀ پوشــش مســتمری از 6 ســال بــه 9 ســال افزایــش خواهــد یافت.   




