
 عنوان پژوهش

 بررسی و تبیین مخاطرات اخالقی در قوانین مستمری و بازنشستگی کشوری

 همسئل یحو تشر یانب

یاد  2یکی از مصادیق شکست بازار عنوان بهاست که از آن  1یکی از مباحث مهم و جالب در اقتصاد خرد اطالعات نامتقارن 

های کند: ویژگیپیدا می معموالً به یکی از دو شکل زیر تبلورتقارن عوامل اقتصادی به اطالعات مشود. دسترسی نامی

.  6رو هستیم و در حالت دوم با مخاطرات اخالقی هروب 5. در مورد اول در اصطالح با مسئله کژگزینی4و اعمال پنهان 3پنهان

7صنعت بیمه"ها در این زمینه ترین مثالیکی از رایج
در آن رات اخالقی کژگزینی و مخاطاست که موارد بسیاری از  "

. با توجه به امکان شکست بازار در صورت وجود اطالعات نامتقارن دخالت دولت جهت جلوگیری مطالعه و بررسی شده است

 نماید. می پذیر توجیهبع از آن و کمک به بهبود بازار در تخصیص منا

اطالق  ها و تعیین حقوق و تکالیف افرادبط افراد و سازماناسنتی به شناخت قواعد رسمی حاکم بر رو طور بهدانش حقوق 

هر یک کنند. می دهی سازمانو نهادهای مختلف را  ها سازمانروابط میان افراد و  ،قوانین و مقرراتمشخص  طور به .شودمی

جهت گردند. به بیانی دیگر قوانین و مقررات ابزاری هستند در داف خاصی تصویب و اعمال میهاز این قوانین و مقررات با ا

عام و قوانین و مقررات موضوعه  طور بهدر مورد قوانین و مقررات ، وجود بااین. شده تعییننیل به اهدافی مشخص و از پیش 

های فراهم کردن زمینهتوسط قانون با  ایجادشدهخاص، ممکن است مکانیسم انگیزشی  طور بهشستگی نمستمری و باز

یکی از  رو ازاین. شوددارند منجر به مخاطرات اخالقی در آنها  سروکارانجام اعمال پنهانی توسط افرادی که با این قوانین 

خاص، این است که با در نظر گرفتن امکان مخاطرات  طور بهمستمری  گذاران قانونعام و  طور به گذاران قانونهای دغدغه

 ممکن قرار گیرد.  حداقلنمایند که این امکان در  اخالقی در افراد، قوانینی را تعبیه

در گام اول پس از مخاطرات اخالقی در قوانین مستمری و بازنشستگی کشوری است.  تبییناین پژوهش بررسی و 

با ارائه یک تحلیل اقتصادی از قوانین مربوطه سعی خواهد شد تا مکانیسمی را که موضوعی قوانین مستمری،  بندی دسته

گردد را شناسایی و تبیین کرد. شناخت این مکانیسم فراد منجر به بروز اعمال پنهانی و مخاطرات اخالقی در اممکن است 

پس از شناسایی مکانیسم مربوطه، با  در گام بعدیاست.  ناپذیر اجتناب موردنظرجهت اعمال اصالحات احتمالی در قوانین 

را مجاب نمود که اصالح قوانین  گذار قانونتوان و اجتماعی این مخاطرات اخالقی میمالی برجسته نمودن ابعاد احتمالی 

 مخاطرات اخالقی را با جدیت بیشتری پیگیری نماید.  ساز زمینه
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 خدمات شرح

و بازنشستگی در کشور مستمری جاری ای از قوانین و مقررات مجموعه آوری جمعمشخص شناسایی و  طور بهاین پژوهش  

، بگیر مستمریمنجر به مخاطرات اخالقی در افراد )مشترکین ممکن است  ایجادشدهاست که با مکانیسم انگیزشی 

و  پس از شناسایی و احصاء قوانین مزبور. گردد های مستمری(مشترکین شاغل، کارفرمایان و حتی کارکنان صندوق

 ، پیشنهادهای الزم جهت اصالح آنها نیز ارائه خواهد شد. مخاطرات ممکن

 


