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مقدمه
آیا بحران جاری صندوقهای بازنشستگی کشور ناشی از فقدان مقررات است؟ و راهحل (یا

دستکم یکی از شیوههای مقابله با) مسائل انباشته صندوقهای بازنشستگی و اصالحات
آنها ،در گرو استقرار نهاد تنظیمگر مقررات است؟ شکی نیست که بحرانهای موجود

در صندوقهای بازنشستگی ابعاد پردامنهای یافته است و بیراه نیست اگر ادعا شود که
سیاستگذاری صندوقهای بازنشستگی از مسیر رسالت اصلی خود و حفاظت جامعه در
برابر پیری و ازکارافتادگی منحرف شده و حتی بنیان نظام رفاه و تأمین و اجتماعی کشور

را تحت تأثیر قرار داده است .از همین رو است که کارشناسان و سیاستگذاران به نحوی
فزاینده بر ضرورت اصالح صندوقهای بازنشستگی هشدار داده و الگوها و طرحهایی برای

اقدامات مقتضی پیشنهاد میدهند .یکی از پیشنهادهای چالشبرانگیزی که در سالهای اخیر

در محافل گوناگون چه در سطح کارشناسی و چه در سطح سیاستگذاری به صورت مکرر
بر آن تأکید میشود ،ایجاد و استقرار نهادی برای تنظیم مقررات صندوقهای بازنشستگی

و رگوالتوری بیمههای اجتماعی کشور است .اگرچه این پیشنهاد در مقاطع مختلفی تکرار
شده و استداللهایی ،در رد یا تأیید آن شکل گرفته است ،بااینحال همچنان ابهامات و

پرسشهای زیادی پیرامون آن وجود دارد که الزم است بهصورت شفافتر و دقیقتر طرح
شوند تا بتوان به دنبال این پاسخ بود که این پیشنهاد در پاسخ به کدام مسئله و بنا بر چه

ضرورتی و با چه سازوکاری پیشنهاد شده است.
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تنظیمگری به چه معناست و نهادهای رگوالتور در چه بستر و زمینهای شکل گرفتهاند؟

تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی چه مقوالتی را در بر میگیرد؟ نهاد رگوالتور صندوقهای
بازنشستگی چه مختصات و ویژگیهایی باید داشته باشد؟ اصول پذیرفتهشده بینالمللی در این

حوزه شامل چه موضوعاتی است؟ سایر کشورها چه تجربیاتی در این زمینه داشتهاند؟ آیا برای

تنظیم مقررات صندوقهای بازنشستگی در ایران ،ضرورتی به ایجاد نهاد مستقل جدیدی وجود دارد

یا میتوان کارکردهای چنین نهادی را در ساختارهای موجود گنجاند؟ این دست پرسشها بسیارند
و هر پاسخی ،پرسشهای بیشتری را پیش خواهد کشید .بدون تعریف دقیق مفاهیم و تعیین ابعاد

موضوع ،دستیابی به پاسخ روشن و بهتبع آن توافق و تفاهم الزم برای برنامهریزی دشوار است.

این گزارش تالش میکند تا حد ممکن پرسشهای باال را موردتوجه قرار دهد اما بیش

از آنکه در تالش برای یافتن و ارائه پاسخهای دقیق و مشخص در این حوزه باشد ،به دنبال

شناسایی ابعاد مختلف تنظیمگری و طرح دقیقتر و شفافتر ابهامات و پرسشها درباره ایجاد

نهاد تنظیمگر برای صندوقهای بازنشستگی است.

به این منظور پیش از پرداختن به نهادهای تنظیمگر در صندوقهای بازنشستگی ،مفهوم

تنظیمگری و کارکردهای آن بهاختصار مطرح میشود و مروری بسیار کلی بر توجیهها و

استداللهای نظری مبنی بر ضرورت تنظیمگری از منظر موافقان و همچنین نظرات منتقدان و
مخالفان آنها میشود .در بخش بعدی به مفهوم تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی و اصول

بینالمللی تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی پرداخته میشود .تجربه کشورهای مختلف در

خصوص استقرار نهادهای تنظیمگر بازنشستگی موضوع دیگری است که این گزارش به آن
پرداخته و با مروری بر رگوالتورهای صندوقهای بازنشستگی تالش شده است شمایی کلی از
وضعیت تنظیمگرها و جایگاه آنها در سطح نظام بازنشستگی کشورها ارائه شود .در بخش پایانی

گزارش ،تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی ایران از منظر ظرفیتهای قانونی و تشکیالتی
مورد توجه قرار گرفته است تا شرایط ایجاد نهاد تنظیمگر در بستر و شرایط فعلی مورد ارزیابی کلی
قرار گیرد.
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تنظیمگری چیست و نهادهای تنظیمگر چه کارکردهایی دارند؟
رگوالتوری یا آنچنان که در منابع فارسی از آن یاد میشود ،تنظيمگری ،از مفاهیمی است که
ارائه تعریف دقیق و تعیین حوزه نفوذ آن محل مناقشه است .تنظیمگری در کلیترین معنا ،شامل

انواع مداخالت دولت بهمنظور تحقق اهداف حاکمیت است .درواقع تنظیمگری مجموعهای از
مداخالت حاکمیت در انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است؛ حاکمیت در این
مداخالت ابزارهای مختلف حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی و  ...را به کار میگیرد تا اهداف و
سیاستهای موردنظر خود را محقق سازد .هدف تنظیمگری تضمین منفعت عمومی است؛ نفعی

که بایستی عاید عموم جامعه و همه ذینفعان شود .بهطورکلی ،فلسفه تشکیل حکومتها و
دولتهای جدید ،تأمین و تضمین همین خیر عمومی برای کل جامعه دانسته شده است .از این
منظر دولتها باید با رویکردی خیرخواهانه ،سازوکارهایی را طراحی کنند که با ممانعت از بروز

رفتارهای انحصارگرایانه ،مانع رانتجویی و منفعتطلبی گروههای خاص و صاحبنفوذ شوند

(هادویفر ،۱۳۸۹ ،اسماعیلیان و ناظمی ،۱۳۹۷ ،مرکز پژوهشهای مجلس.)۱۳۹۷ ،

ریشه فکری تنظیمگری در تحوالت نظری مفهوم دولت و ظهور مفهوم نسبت ًا نوین

«حکمرانی »1نهفته است .در نتیجه تجربیات مختلف  -از دولتهای رفاهی تا دولتهای
نئولیبرالی و توسعهای -نقش محوری دولت در نظام حکمرانی ،در کنار حضور مؤثر سایر

ذینفعان و بازیگران همچون بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سطوح مختلف و در
فرایند سیاستگذاری به رسمیت شناخته شده است .رگوالتوری در چنین بستر مفهومی و
تاریخیای شکل گرفته است .موضوعات و مباحث مربوط به تنظیمگری ابتدا در حوزه اقتصاد

و در رویکردهای تنظیم بازار طرح شدهاند و بهمرور به سایر حوزههای عمومی و مسائل
اجتماعی بسط یافتهاند (مرکز پژوهشهای مجلس.)۱۳۹۷ ،

الزمه تنظیمگری ایجاد قوانین و مقررات مبتنی بر اهداف مشخص و طراحی مسیر تحقق

این اهداف و همچنین تنظیم رفتار بازیگران با استراتژیهای متقاعدکننده برای تطابق با
1. Governance
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قوانین و مقررات است .این امور مستلزم دسترسی به منابع اطالعاتی گسترده و پایش آنها

در مسیر تحقق اهداف و همچنین اختیارات گسترده ،بهویژه برای تضمین اعمال مقررات
است .اثربخشی تنظیمگری مستلزم تحقق اقدامات مؤثر در حوزههای زیر است:

● ●مقرراتگذاری  :تدوین و تصویب مقرراتی که تعیینکننده قواعد رفتار بازیگران هستند.

● ●آگاهسازی  :آگاهسازی بازیگران تحت تنظیم از اهداف تنظیمگری و چارچوبی که ذیل
آن باید رفتار کنند.

● ●رصد :رصد بازیگران با هدف آگاهی از وضعیت حوزه تحت تنظیمگری و میزان تعهد
به مقررات وضعشده.

● ●اعمال مقررات  :طراحی سازوکارهای الزم برای جهتدهی به رفتار بازیگران و استفاده
از سازوکارهای انگیزشی و تنبیهی.

● ●داوری و حل منازعات  :تصمیمگیری در مورد عواقب عدم پایبندی به مقررات یا
حلوفصل منازعات.

● ●مجازات  :اعمال مجازات و تنبیهات الزم در موارد تخلف.
● ●ارزیابی  :پایش نظام تنظیمگری و اعمال اصالحات الزم.

● ●طراحی مکانیسم  :چینش بازیگران و تعریف ارتباطات بین آنها بهگونهای که نتیجه
عملکرد و تعامالت بازیگران تأمینکننده اهداف مدنظر تنظیمگر باشد (همان).

استقرار نهادهای تنظیمگر :موافقان و مخالفان

بحثهای نظری پردامنهای پیرامون موضوعات تنظیمگری و سودمندی یا ناسودمندی ایجاد
نهادهایی برای تنظیم مقررات شکل گرفته است .تجربه چند دهه پیادهسازی تئوریهای

تنظیمگری و استقرار نهادهای مربوط در کشورهای مختلف ،نگرشهای گوناگونی را نسبت
به آنها پدید آورده است که هر یک عناصر تبیینی و تجویزی خاص خود را دارند (اسماعیلیان

و ناظمی .)۱۳۹۷ ،طیف وسیع نظرات و نگرشها در این زمینه ،از طرفی شامل دیدگاههایی
میشود که تنظیمگری را جزء الینفک نظامهای مدرن حکمرانی میدانند که برای ایجاد
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نظام و سیستمی مناسب و کارا ضروریاند و معتقدند ایجاد نهادهای رگوالتور در راستای

اهداف جمعی و منافع همگانی میتواند رفاه عمومی را به دنبال داشته باشد؛ از طرف دیگر
دربرگیرنده نگرشهای منتقدانه و مخالف نسبت به تنظیمگری است و این نهادها را مسبب
آفات و آسیبهای فراوان میدانند و نسبت به تبعات ایجاد نهادهای تنظیمگر بر کیفیت

نظام اداره عمومی ،بهویژه گسترش فساد و انحصار در عرصه حکمرانی ،هشدار میدهند .بر

اساس نگرش اخیر ،صاحبان رانت و قدرت ،انگیزه باالیی برای تسخیر و اثرگذاری بر عملکرد

تنظیمگران و نفوذ بر آنها برای تحقق منافع خود خواهند داشت که این امر میتواند زمینهساز
گسترش فساد و انحصار و در نهایت کاهش کیفیت نظام اداره جامعه شود (هادویفر،۱۳۸۹ ،

یاوری ،۱۳۹۳ ،اسماعیلیان و ناظمی ،۱۳۹۷ ،مرکز پژوهشهای مجلس.)۱۳۹۷ ،

هدف این گزارش شرح جزییات نظری و دفاع از ضرورت و یا رد چنین نظراتی نیست و

بسط چنین مفاهیمی نیز از ظرفیت این گزارش خارج است؛ با این حال نگاهی کلی به ایدهها

و نظرات و مبانی نظری و مفهومی موجود این حوزه تا حدی میتواند در روشن شدن و وضوح
فضای مفهومی موضوعاتی که در پی میآید مؤثر باشد.

ضرورت ایجاد نهادهای تنظیمگر از دید موافقان

ضرورت تنظیمگری بهعنوان یکی از اجزای نظام حکمرانی با دالیلی چون شکست نظامهای
قضایی در رسیدگی به تخلفات ،شکست بازار ،گسترش نفوذ حاکمیت ،زمینهسازی برای

سیاستهای کالن حاکمیت ،کنترل قدرت البی فعاالن پرنفوذ و  ...توجیه شده است (مرکز
پژوهشهای مجلس.)۱۳۹۷ ،

نظریات مدافع تنظیمگری ،عموم ًا بر اساس مفروضات نظریههای «منفعت عمومی» قائل

به لزوم وجود نهادهای تنظیمگر در نظام حکمرانی برای دستیابی و تحقق منافع عمومیاند
(هادویفر ،۱۳۸۹ ،اسماعیلیان و ناظمی ،۱۳۹۷ ،مرکز پژوهشهای مجلس .)۱۳۹۷ ،ضرورت

و اهمیت وجود این نهادها بر اساس با دالیل مختلف و در ابعاد گوناگونی تشریح کردهاند .بر
اساس یکی از دستهبندیها ضرورت تنظیمگری از منظر سیاسی ،ارتقای قابلیت و ظرفیت
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حکمرانی ،اقتصاد سیاسی ،فنی و تخصصی و شکست نظام قضایی و ناکارآمدی در حل
دعاوی و تنظیم رفتار بازیگران طرح شده است که هر یک بهاختصار توضیح داده میشود:

ضرورت تنظیمگری از منظر سیاسی :ضرورت تنظیمگری از منظر سیاسی ذیل سه محور
اصلی قابل طرح است؛ او ًال ایجاد نظامهای تنظیمگری بهویژه با مشارکت فعاالن بخشها
میتواند بهنوعی نمایانگر مشارکت سیاسی باشد و نمادی از مشارکتی بودن نظام سیاسی
محسوب میشود .ثانی ًا استقرار تنظیمگری با مشارکت بازیگران و فعاالن بخشها از

گوشهگیری اجتماعی و به حاشیه رفتن گروههای حرفهای جلوگیری میکند؛ زیرا با درگیر
شدن گروههای حرفهای و تخصصی در سازوکار تنظیمگری ،زمینه برای اثرگذاری بیشتر
این گروهها فراهم میشود و موجب باال رفتن اعتبار تخصصی و مشروعیت نظام حکمرانی

میشود .در نهایت این که استقرار نظام تنظیمگری باعث افزایش همگرایی اجتماعی میشود.
به صورت کلی دخیل کردن بازیگران مختلف همچون گروههای تخصصی و حرفهای،
سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای اجتماعی در فرایند اداره کشور از طریق تنظیمگری باعث

تقویت همگرایی اجتماعی میان این گروهها خواهد شد (مرکز پژوهشهای مجلس.)۱۳۹۷ ،

ضرورت تنظیمگری از منظر ارتقای قابلیت و ظرفیت حکمرانی :وجود نهاد تنظیمگر و
بهکارگیری گروههای مختلف از یکسو مشروعیت دولت را در امر حکمرانی باال میبرد و

موجب افزایش ظرفیت دولت در عرصه حکمرانی میشود؛ مشروعیت در ادبیات سیاسی به
معنای مقبولیت و پذیرش از ناحیه جامعه هدف است و به ارتقای مشروعیت نظام حکمرانی

منجر میشود .از سوی دیگر نظام تنظیمگری جزئی از نظام حکمرانی است و استقرار آن
موجب گسترش یافتن قلمرو نظام حکمرانی و دایره نفوذ دولت میشود ،بدون اینکه لزوم ًا
بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل کند .در حقیقت نظام تنظیمگری به نوعی در ساماندهی
اجتماعی به نحوی که مقوم نظام حکمرانی باشد ،مشارکت میکند و از این طریق زمینه
یکپارچگی اجتماعی در نظام حکمرانی را فراهم میکند .درواقع تنظیمگری ،نظام حکمرانی

را از حالت سلسلهمراتبی خارج میکند و نقشی میانجیگرانه و واسط بین حاکمیت و مردم
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ایفا میکند (همان ،به نقل از آدامز و همکاران .)۲۰۱۳ ،در مجموع توسعه نهادهای تنظیمگر

بهعنوان مکمل نظام حکمرانی ملی ،موجب ارتقاء و رشد برآیند «ظرفیت حکمرانی» در
جامعه خواهد شد.

ضرورت تنظیمگری از منظر اقتصاد سیاسی :برخی عوامل و روابط سیاسی اثرگذار بر اقتصاد
نیز بر اصل و شاخصههای نظام تنظیمگری مؤثرند که در دیدگاههای مبتنی بر اقتصاد سیاسی

به تنظیمگری مورد توجه قرار گرفتهاند .یکی از اصلیترین موضوعات در این رابطه موضوع
کنترل رانتها و جلوگیری از آسیب رساندن صاحبان قدرت و نفوذ سیاسی -اقتصادی به

منفعت عمومی جامعه است .وجود نهاد تنظیمگر میتواند وسیلهای برای کنترل و مدیریت
رانتها باشد ،به این معنا که در صورت نبود نهاد تنظیمگر ،بازیگران پرقدرت با استفاده

از نفوذشان منافع سایرین را تضییع و منافع خود را تثبیت خواهند کرد .در حالی که نهاد

تنظیمگر میتواند زمینه سوءاستفاده از قدرت نفوذ برخی از بازیگران را از بین ببرد .البته نکته

قابل توجه در اینجا این است که نهاد تنظیمگر در صورتی میتواند چنین نقشی را ایفا کند
که از ساختاری مناسب ،مستقل و پاسخگو برخوردار باشد به گونهای که تنها تأمین منفعت

عمومی را دنبال کرده و تحت تأثیر گروههای خاص قرار نگیرد .در غیر این صورت ممکن
است خود نهادهای تنظیمگر با استفاده از اختیاراتشان به تأمین منافع برخی گروههای دارای

رانت بپردازند .از این منظر حتی ممکن است چنین گروههایی از قدرت البیگری خود در

جهت ایجاد سازمانهای تنظیمگر نیز استفاده کنند به این امید که پس از تأسیس نهاد

تنظیمگر آنها را تحت نفوذ و تسلط خود بگیرند و از طریق آنها منافعشان تأمین شود .نکته
جالبتوجه در اینجا این است که این رابطه لزوم ًا یکطرفه نیست؛ یعنی اینگونه نیست که
صرف ًا گروههای دارای رانت برای تسخیر تنظیمگری تالش کنند ،بلکه ممکن است در برخی
از شرایط حاکمیت به دلیل وجود برخی مالحظات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،با تأمین
منافع و تضمین «تسلط نهادی» زمینه مشارکت بیشتر برخی از گروههای خاص و مؤثر را در

حوزههای محدود و دارای اهمیت سیاسی فراهم کند .از همین رو زمینه را برای اثرگذاری و
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برتری آنها از طریق فرایند تنظیمگری فراهم میکند (همان).
ضرورت تنظیمگری از منظر فنی و تخصصی :پیچیدگی روزافزون حوزههای سیاستی و

عدم توانایی فنی دولت برای ورود به حوزههایی که از لحاظ فنی پیچیده هستند و دولت
تخصص الزم برای ورود به آنها را ندارد ،ازجمله دالیل فنی استفاده از مکانیسمهای

تنظیمگری است .در چنین حوزههایی تأمین قابلیتهای فنی برای دولت هزینه باالیی
خواهد داشت؛ اما استقرار نظام تنظیمگری و بهکارگیری متخصصین فعال در بخشهای
مختلف ،امکان اعمال حاکمیت در این بخشها را برای دولت فراهم میکند .به صورت کلی
با استقرار نظام تنظیمگری به معنای نوین آن ،یعنی با حضور بازیگران غیرحاکمیتی در فرایند

تنظیمگری ،زمینه برای بهرهمندی دولت از تخصص متخصصین فعال در بخشها فراهم
میشود .موضوعی که بدون وجود نظام تنظیمگری تحقق آن به دو دلیل مشکل است  :او ًال
بهکارگیری افراد متخصص هزینه باالیی برای دولت دارد و تأمین این هزینه بار مالی دولت
را افزایش میدهد و ثانی ًا بسیاری از متخصصین حاضر به فعالیت در بخش دولتی نیستند؛ اما
با استقرار نظام تنظیمگری به معنای نوین خود این مقصود حاصل میشود .از سوی دیگر با

وجود چنین شرایطی تا حدود زیادی ریسک ناشی از تصمیمات غیرتخصصی دولت در رابطه
با حوزههای تخصصی را کاهش میدهد (همان).

شکست نظام قضایی و ناکارآمدی در حل دعاوی و تنظیم رفتار بازیگران :یکی از ریشههای
تاریخی حرکت به سمت استقرار نظام تنظیمگری ،ناکارایی نظام قضایی در حل دعاوی و
تنظیم رفتار بازیگران اقتصادی بوده است .نظامهای قضایی را با استناد به دالیل متعددی
در تضمین حقوق فعاالن اقتصادی ناکارآمد دانستهاند .گسترش امکان فساد در پروندههای

کالن اقتصادی ،انگیزه باالی شرکتهای بزرگ اقتصادی برای اعمال نفوذ در احکام قضایی،

هزینه باالی فرایند دادرسی و هزینههای سنگین اجتماعی تخلفات اقتصادی به دلیل ماهیت
پسینی احکام قضایی از جمله عوامل گسترش نارضایتیهای گسترده از توان مکانیسمهای
قضایی بودهاند (همان ،به نقل از گالزر و شالیفر از مقاله «برآمدن دولتهای تنظیمگر»).
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با توسعه و پیچیده شدن بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و ناکارایی نظام قضایی در

حلوفصل بسیاری از چالشهای این بخشها در جوامع در حال توسعه ،سازمانهای تنظیمگر
با اشکال مختلف در نظام حکمرانی شکل گرفتند .از همین رو تنظیمگری ،نه لزوم ًا بهعنوان
یک «جایگزین نظام قضایی سنتی» در حلوفصل دعاوی و اختالفات ،بلکه بهعنوان «مکمل
نظام قضایی» مورد توجه قرار گرفت و این توجه و جایگزینی در نقاطی که در آنها نظام

قضایی از ناکارایی بیشتری برخوردار بود ،سرعت بیشتری یافت.
مخالفان چه میگویند؟

مخالفان تنظیمگری ،این مقوله را از منظر سناریوهای شکست تنظیم مقررات مورد توجه

قرار میدهند و حاالت گوناگونی را مورد بررسی قرار میدهند .اما اساسیترین و پرتکرارترین

نقد این حوزه ،نظریات «تسخیر تنظیمگری» 1است که تنظیمگری را «محصول تضارب
منافع گروههای قدرت (قدرتهای تجاری ،سیاسی و اجتماعی) برای استفاده از ابزارهای
قدرت بهمنظور کسب منافع بیشتر» قلمداد کردهاند .در مقابل دیدگاههای موسوم به «منفعت

عمومی» ،که در بخش پیشین مرور شد ،تئوریهای «انتخاب عمومی» معتقدند گروهها یا
افراد دارای سهم باالی منافع میتوانند منابع و انرژیهای خود را در تالش برای به دست

آوردن نتایج سیاسی مرجح متمرکز کنند ،در حالیکه در میان عموم جامعه سهمهای کوچک
فردی در این نتایج نادیده گرفته خواهد .بر این اساس ،نهاد تنظیمگر بهجای تأمین منفعت

عمومی ،ذینفعان خاصی از بخش خصوصی را مورد توجه قرار میدهد.

ازنظر مخالفان و منتقدان ،مقررات در منها و نقطه آغازین خود به نفع گروهی خاص

تسخیر شده و در راستای نیازها و مصالح ذینفعان و صنایع بزرگ و تحقق منافع آنان طراحی

و اجرا میشوند .سیاستمدارانی که در مرکز اتخاذ تصمیمات و سیاستها هستند نیز ،خود
به دنبال حداکثرسازی منافع و نیل به مقاصد سیاسی خود و یا دستکم حفظ جایگاه و منافع

خود هستند؛ بنابراین خود را در تقابل با گروههای ذینفوذ قرار نخواهند داد و فعالیتهای
1. Regulatory Capture

 / 10موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

نظارتیشان تحتالشعاع محافظهکاریشان قرار خواهد گرفت .بهویژه اگر شکلگیری نهاد
تنظیمگر و یا ایجاد مقررات خاص ،تحت تأثیر حل مسئله -یا پیشگیری از تکرار وقوع

مسئلهای  -باشد که در مرکز توجه افکار عمومی است ،بعد از تغییر جهت افکار عمومی ،نهاد
رگوالتور بیشتر در معرض تسخیر توسط گروههایی قرار میگیرد که بنا بوده آنها را تنظیم

کند و مقرراتی را بر آنها اعمال کند .این نظریات تحت عنوان نظریات چرخه عمر در تسخیر
تنظیمگری تبیین شدهاند (هادویفر ،۱۳۸۹ ،اسماعیلیان و ناظمی ،۱۳۹۷ ،مرکز پژوهشهای
مجلس.)۱۳۹۷ ،

تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی
اطمینان از تأمین حقوق بازنشستگی و تضمین کفایت آن در صندوقهای بازنشستگی،

اهمیت بنیادینی هم از جنبه اقتصادی و هم از جنبه اجتماعی دارد .نظارت مؤثر بر حقوق
بازنشستگی و مؤسساتی که محصوالت و خدمات بازنشستگی ارائه میدهند برای حمایت از

مصرفکنندگان این خدمات ضروری است و ضرورتی است که در هر محصول مالیای که
به افراد غیرحرفهای ارائه میشود ،وجود دارد ( .)IOPS, 2010با توجه به ویژگیهای خاص

حقوق بازنشستگی ،نظارت بر آنها ضروریتر ،پیچیدهتر و حساستر است و این نظارت در

چارچوب تنظیمگری 1میسر است .برخی از این ویژگیها عبارتاند از:

● ●ماهیت طوالنیمدت قرارداد و الزام متعاقب آن برای ایجاد انگیزه یا حتی اجبار برای
غلبه بر «فقدان آیندهنگری »2افراد برای پساندازهای طوالنیمدت؛

● ●پوشش جمعیت در طیفهای اجتماعی و اقتصادی وسیع (بهویژه در مواردی که
انگیزه یا اجبار اعمال شده است)؛

● ●تحمل پایین ریسک اعضای صندوق بازنشستگی و ذینفعان آن ،از آنجا که شامل
معیشت آنها است و نه یک پسانداز اختیاری؛

1. regulatory framework
2. myopia
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● ●پیچیدگی محصوالت شامل مسائل مالیاتی ،فرضیات مربوط به حقوق آینده ،طول
عمر ،دشواری ارزیابی داراییها و بدهیها و غیره -پیچیدگیای که فراتر از سواد
مالی اکثر سرمایهگذاران است و باعث میشود اطالعات نامتقارن بین ارائهدهندگان
بازنشستگی یا واسطههای مالی و مصرفکنندگان ایجاد شود؛

● ●رقابت و انتخاب محدود ،با تصمیماتی که اغلب توسط کارفرمایان و یا اتحادیهها
اتخاذ میشود؛

● ●تأثیر بالقوه بر بازار مالی و ثبات اقتصادی با توجه به اندازه بزرگ و فزاینده آنها
نسبت به بازارهای مالی و تولید ناخالص داخلی کشورها؛

● ●نقشهای «اجتماعی» به اندازه نقش مالی که با توجه بهبه افزایش نقش
بازنشستگیهای خصوصی در اصالحات بسیاری از کشورها (از طریق مشوقهای

مالیاتی و سایر سیاستهای عمومی) از اهمیت بیشتری برخوردار میشود ،از آنجا

که جمعیت سالمند در برخی موارد ،بار تأمین اجتماعی روزافزونی بر دوش  منابع

دولتی قرار میدهد و باعث کاهش حقوق بازنشستگی عمومی میشود؛

● ●سرعت نوآوریهای مالی که محصوالت جدید و آزمایش نشدهای را ایجاد میکند؛
● ●افزایش پیچیدگی و پیشرفت در جرایم مالی (همان)  .

مدافعان تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی معتقدند از آنجا که اغلب افراد متوجه

نمیشوند که چه وقت پسانداز مستمریشان به مخاطره میافتد و حتی در صورت آگاهی
از این امر ،امکانهای محدودی برای دفاع از حقوق خود در اختیار دارند ،وجود مرجع اقتدار

مشروعی در این حوزه ضروری است .تنظیمگری صندوقهای بازنشستگی به معنای ایجاد و

استقرار بنیانهای مشروع و مجاز حقوقی ،سیستم قانونی اداره ساختار این صندوقها و نظارت
بر آنها از طریق بررسی انطباق عملکرد آنها با قوانین و کنترل سیستم اداره آنها است.
تنظیم مقررات در صندوقهای بازنشستگی عمدت ًا موارد ذیل را دربر میگیرد:
● ●وضع قواعدی برای حفظ منابع مالی صندوق و جلوگیری از سرقت آنها؛
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● ●تعیین استانداردهایی برای حصول اطمینان از رعایت اصول اخالقی توسط مدیران
صندوق؛

● ●دیدهبانی دقیق فعالیتهای مدیران صندوق برای حصول اطمینان از پیروی آنها
از قوانین؛

● ●در نظر گرفتن جریمه و مجازات در صورت عدم پیروی از قوانین؛

● ●مداخله به نمایندگی از طرف تکتک کارکنان برای حصول اطمینان از مصون
ماندن مستمری آنها (.)Hinz, 2015

تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی میتواند اهداف متنوعی را در دستور کار داشته
باشد؛ اما عموم ًا این اهداف دو حوزه متمایز را در برمیگیرند :نخست از حیث نظام بازنشستگی

که شامل اهدافی همچون پوشش ریسک طول عمر ،مخاطرات بازار کار و سالمندی و

ناتوانی نیروی کار میشود؛ و دوم مسائل مربوط به سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی

که با توجه به حجم باالی داراییهای صندوقها و نقش مؤثر سرمایه آنها در بازارهای
مالی از اهمیت زیادی برخوردار است .الزم است قواعد حاکم بر رفتار اقتصادی صندوقهای
بازنشستگی بهمنظور تنظیم فعالیتهای اقتصادی آنها مورد توجه قرار گیرد .در سرمایهگذاری

صندوقهای بازنشستگی دو هدف عمده وجود دارد :اول امنیت سرمایهگذاریها و دوم

سودآوری آنها .امنیت سرمایهگذاریها مستلزم انتخاب طرحهایی با تضمین بازگشت اصل
و سود سرمایه ،بازدهی ،کارایی ،اثربخشی و قابلیت نقدشوندگی است .در مقابل سودآوری،

مستلزم پذیرش مخاطرات و ریسکپذیری و تنوع بازار است؛ در این میان باید بین این دو

هدف و الزامات آن ،تعادل و توازن منطقی برقرار کرد.

با وجود تنوع در اهداف خرد و حوزههای تنظیمگری و نظارت در طرحها و صندوقهای

بازنشستگی ،اما همگی آنها در نهایت به دنبال تدوین مقررات و تعیین استانداردهای اجرایی
برای طرحهای بازنشستگی هستند و در عین حال به دنبال اطمینان از تطابق طرحها با
قوانین و مقررات و پیروی از چارچوب الزامات رگوالتوری هستند .این اقدامات بسته به محیط
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نظارتی و قانونی ،انتخابهای سیاستی و انواع عوامل دیگر ،میتوانند به اشکال متفاوتی پیاده

و اجرایی شوند؛ ممکن است از طریق مداخله مستقیم و یا در قالب دستورالعمل و راهنما

برای دستیابی به اهداف نظارت بازنشستگی تعریف شوند .دامنه تنظیم مقررات و نظارت
میتواند هر اقدامی را که مربوط به تضمین الزامات و محدودیتهای تحمیلشده بر برنامهها

و صندوقهای بازنشستگی باشد ،در بر بگیرد (.)IOPS, 2010
اصول تنظیم مقررات و نظارت بازنشستگی

نهادهای تنظیمگر صندوقهای بازنشستگی اغلب نهادهای مستقلی هستند که ذیل بخشی

از دستگاه دولتی در کشورهای مختلف فعالیت میکنند و حوزه اختیارات و محدوده تحت
کنترل آنها عمدت ًا صندوقهای بازنشستگی شغلی /حرفهای و یا صندوقهای بازنشستگی
خصوصی است .در خصوص فعالیتها و عملکرد این نهادها ،که عمدت ًا نوپا هستند ،راهنماها

و دستورالعملهای مختلفی تدوین شده است .برای مثال دولتهای سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی ( )OECDدر مورد هفت اصل محوری در تنظیم مقررات بازنشستگی شغلی
توافق کردهاند .این اصول محوری در ابتدا در خصوص بازنشستگیهای خصوصی ایجاد و

توسط شورای  OECDدر سال  2009تصویب شد .این اصول محوری هفت حوزه کلیدی
را پوشش میدهند:

● ●شرایط تنظیم مقررات و نظارت مؤثر؛

● ● ایجادبرنامههایبازنشستگی،صندوقهایبازنشستگیوشرکتهایمدیریتبازنشستگی؛

● ●بدهیها ،قوانین تأمین مالی ،انحالل و بیمه طرح بازنشستگی؛
● ●مدیریت دارایی؛

● ●حقوق اعضا و ذینفعان و کفایت مزایا؛
● ●حکمرانی؛

● ●نظارت (.)OECD,2010
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هدف نهایی این اصول ترویج عملکرد صحیح برنامههای بازنشستگی ،صندوقهای

بازنشستگی و واحدهای بازنشستگی بیان شده است .اما در عین حال بر ضرورت هماهنگی
و همکاری نزدیک با سازمان بینالمللی ناظران بازنشستگی )IOPS( 1بهعنوان مرجع اصلی

نهادهای تنظیمگر بازنشستگی تأکید شده است .همچنان که در بخش بعد نیز بهتفصیل

خواهیم گفت ،تنظیمگری و نظارت در بسیاری از کشورها به تأسی از اصول مدون سازمان
بینالمللی ناظران بازنشستگی شکل گرفته است .این اصول نخستین بار در سال  ۲۰۰۶برای
نظارت بر بازنشستگیهای خصوصی تأیید شد و در سال  ۲۰۱۰مورد بازنگری قرار گرفت.
سازمان بینالمللی ناظران بازنشستگی مراجع نظارتی بازنشستگی را شامل هر نهادی میداند
که «مسئولیت نظارت بر کل و یا بخشی از صندوقها ،برنامهها ،طرحها یا ترتیبات بازنشستگی

در یک کشور را بر عهده دارند .این اصول برای پوشش انواع ساختارهای نظارتی  (تخصصی،

جزئی و یکپارچه) طراحی شدهاند .هم محصوالت بازنشستگی با اشکال مختلف (حقبیمه معین
در برابر مزایای معین ،اجباری در برابر داوطلبانه و  )...و هم سیستمهای بازنشستگی کشورها

تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند که با عوامل مختلفی (از ماهیت دولت گرفته تا سطح توسعه
اقتصادی و ساختار بازار بازنشستگی) شکل گرفتهاند» ( IOPS .)IOPS, 2010با در نظر گرفتن
این تنوع تالش کرده است اصول معرف عملکرد خوب مراجع نظارتی را مشخص کند ،به نحوی

که این اصول بتوانند در نقاط مختلف جهان به کار گرفته شوند .هر یک از این اصول شامل

جزئیات فراوان و دستورالعملهای مشخص خود است ،اما در این گزارش تنها به معرفی ۱۰
اصل به صورت کلی و موجز بسنده میشود.

اصل  -۱اهداف :قوانین ملی باید اهداف صریح و روشنی را برای مراجع نظارت بر بازنشستگی
تعیین کنند.

اصل  -۲استقالل :مراجع نظارتی باید استقالل عملیاتی داشته باشند.

اصل  -۳منابع کافی :مراجع نظارتی به منابع کافی مالی ،انسانی و دیگر منابع نیاز دارند.
1. International Organisation of Pension Supervisors
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اصل  -۴اختیارات کافی :مراجع نظارتی بازنشستگی برای انجام وظایف و رسیدن به اهدافشان

باید از اختیارات ضروری تحقیق و اجرا برخوردار باشند.

اصل  -۵نظارت مبتنی بر ریسک :مراجع نظارت بازنشستگی باید رویکرد مبتنی بر ریسک
را اتخاذ کنند.

اصل  -۶تناسب و سازگاری :مراجع نظارت بازنشستگی باید اطمینان حاصل کنند که الزامات
تحقیق و اجرا متناسب با ریسکهای در حال کاهش است و اقدامات آنها سازگارند.

اصل  -۷مشاوره و همکاری :مراجع نظارت بازنشستگی باید با نهادهای تحت نظارت خود

مشورت کنند و با سایر مراجع نظارتی داخلی و بینالمللی همکاری کنند.

اصل  -۸محرمانه بودن :مراجع نظارتی بازنشستگی باید با اطالعات محرمانه بهطور مناسب

برخورد کنند.

اصل  -۹شفافیت :مراجع نظارت بازنشستگی باید عملیات خود را به شیوهای شفاف هدایت کنند.

اصل  -۱۰حکمرانی :مراجع نظارتی باید به شیوههای حکمرانی خوب  -از جمله قوانین حاکمیتی،
سیستمهای مدیریت ریسک داخلی و سنجش عملکرد -پایبند و پاسخگو باشند (همان).

   بنا بر ادعای سازمان بینالمللی ناظران بازنشستگی «تمرکز اصلی این سازمان بر حفاظت

از منافع اعضا و ذینفعان صندوقها با ارتقاء پایداری ،امنیت و حکمرانی خوب است .نظارت
بازنشستگی شامل تحتنظر قرار دادن مؤسسات بازنشستگی و اعمال و ترغیب پایبندی به

رعایت مقررات مربوط به ساختار و عملکرد صندوقها و برنامههای بازنشستگی با هدف

ارتقاء عملکرد مناسب بخش بازنشستگی است .عالوه بر این دستیابی به ثبات در بخش
بازنشستگی بخش مهمی از تأمین ثبات کلیت سیستم مالی است؛ زیرا سرمایهگذاریهایی
که توسط صندوقهای بازنشستگی صورت میگیرند ،تأثیر عمدهای بر اقتصاد واقعی در
بسیاری از کشورها دارند .در عین حال نظارت بر بازنشستگی ،باید نوآوریهای مالی را نیز مد

نظر داشته باشد .تدارک بازنشستگی با تضمین درآمد بازنشستگی کافی از اهمیت اقتصادی
و اجتماعی بنیادینی برخوردار است .نظارت مؤثر طرحهای بازنشستگی و مؤسساتی که
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محصوالت و خدمات بازنشستگی ارائه میدهند ،برای اطمینان از حمایت از مصرفکنندگان
ضروری است و این تکلیفی ضروری در هر محصول مالیای است که به افراد غیرحرفهای

فروخته میشود .نظارت بر صندوقهای بازنشستگی بهمنظور حفاظت از پساندازهایی که
به صورت خصوصی مدیریت میشوند ،ضروری است و ابزاری است که بازنشستگیها با
ریسکهای بازار انطباق پیدا کنند» (.)IOPS, 2010

نگاهی مختصر به تجربیات جهانی
استقرار نهاد تنظیمگر با هدف به حداقل رساندن آسیبها و کاهش ریسک اعضای صندوق
و ارتقای پایداری و کارایی صندوقها ،در کشورهای مختلفی تجربه شده است .تمرکز این
بخش بر معرفی مقدماتی نهادهای تنظیمگر بازنشستگی و مروری سریع و گذرا بر تجربیات
این نهادها در کشورهای مختلف است .شاید اصلیترین و مهمترین نهادی که تالش کرده

است ناظران و تنظیمگران صندوقهای بازنشستگی را گرد هم آورد و آنها را سازماندهی

کند ،سازمان بینالمللی ناظران بازنشستگی ( )IOPSباشد .ازاینرو ضمن معرفی کلی و
مختصر این سازمان ،کشورهای عضو و نوع نهادهای دارای عضویت ،مورد بررسی مقدماتی
قرار میگیرند و در ادامه نهادهای رگوالتور و ناظر بازنشستگی در کشورهای مختلف که

بهطور اختصاصی به مقوله بازنشستگی میپردازند معرفی میشوند.

سازمان بینالمللی ناظران بازنشستگی ( )IOPSنهاد بینالمللی مستقلی است که مؤسسات

درگیر در نظارت بر تنظیمات و مقررات بازنشستگی خصوصی را نمایندگی میکند .این سازمان

در سال  ۲۰۰۴با تشویق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( 1و شبکه بینالمللی
رگوالتورها و ناظران بازنشستگی )INPRS( 2تشکیل شده است.

هدف اصلی  IOPSبهبود و ارتقاء کیفیت و کارآمدی سیستمهای بازنشستگی خصوصی

در سراسر جهان عنوان شده است تا از این رهگذر توسعه و بهرهوری عملیاتی آنها را تقویت
)1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
)2. International Network of Pension Regulators and Supervisors (INPRS
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کند و تا جایی که ممکن است تأمین منابع مورد اطمینان درآمد دوران بازنشستگی را در

بسیاری از کشورها مورد توجه قرار دهد  .

 IOPSدر حال حاضر دارای  ۸۷عضو و ناظر در سراسر جهان است که همه سطوح

توسعه اقتصادی را نیز پوشش میدهد و همه انواع سیستمهای بازنشستگی یا نظارتی را گرد
هم آورده است .این سازمان با سایر سازمانهای بینالمللی درگیر در توسعه سیاستهای

حفاظت بازنشستگی از جمله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( ،)OECDبانک جهانی،
انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی ( ،)ISSAانجمن بینالمللی ناظران بیمه ( 1)IAISو

صندوق بینالمللی پول ( 2(IMFهمکاری نزدیک دارد.

شاید بتوان این سازمان را کاملترین و منسجمترین منبع در زمینه نهادهای ناظر و

رگوالتور نظامهای بازنشستگی جهان قلمداد کرد؛ از همین رو مروری بر اعضای این سازمان
و نوع نهادهای ناظر بر بازنشستگی کشورها میتواند نمایی کلی از نحوه تنظیمات مربوط
به بازنشستگیها در کشورهای مختلف ارائه کند .در جدول زیر ،فهرست کلیه نهادهای ناظر

بازنشستگی عضو این سازمان بهاختصار معرفی میشوند .همچنین در این فهرست آن دسته
از نهادهای ناظر که فعالیتهایشان تنها به صندوقها و برنامههای بازنشستگی  اختصاص
دارند مورد شناسایی و تأکید قرار گرفتهاند  .

1. International Association of Insurance Supervisors
2. International Monetary Fund

CAPSA

SP

*

FSC

PREVIC

NBFIRA

*

*

Financial Services Commission

GFSC

Superintendence of Pensions

Financial Supervision
Commission
Canadian Association
of Pension Supervisory
Authorities

Brazilian Pension Funds
Authority

Financial Services and Markets
Authority
Non-Bank Financial
Institutions Regulatory
Authority

Austria Financial Market
Authority

FMA

FSMA

Australian Prudential
Regulation Authority

Central Bank of Armenia

Albanian Financial Supervisory
Authority

سرپرستیبازنشستگیها

Chile

Canada

انجمن مراجع نظارتی بازنشستگی
کانادا

Brazil

مرجع صندوقهای بازنشستگی
برزیل

Bulgaria

Botswana

مرجع تنظیم مقررات مؤسسات
مالی غیربانکی

کمیسیون نظارت مالی

Belgium

Bailiwick of Guernsey

کمیسیون خدمات مالی
مرجع بازارها و خدمات مالی

Austria

Australia

Armenia

Albania

نام کشور

مرجع بازار مالی لهستان

بانک مرکزی ارمنستان
مرجع تنظیم مقررات احتیاطی
استرالیا

مرجع نظارت مالی آلبانی

رگوالتور صندوق/نام نهاد ناظر

APRA

AFSA

اختصاصی صندوقهای
نام اختصاری
*بازنشستگی

 فهرست نهادهای عضو سازمان بینالمللی ناظران بازنشستگی-1 جدول شماره

شیلی

کانادا

بلغارستان

برزیل

بوتسوانا

بلژیک

بیلیویکگورنسی

لهستان

استرالیا

ارمنستان

آلبانی
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*

*

*

CNBS

NPRA

BaFin

ACPR

SIPEN

HANFA

SUPEN

CBIRC

اختصاصی صندوقهای
نام اختصاری
*بازنشستگی

سرپرستی بازنشستگی کاستاریکا

سرپرستی مالی کلمبیا

کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و
بیمهای چین

Costa Rica

Colombia

China (People’s
Republic of)

نام کشور

National Commission of
Banking and Insurance

Financial Services Commission

National Pensions Regulatory
Authority

Federal Financial Supervisory
Authority

Croatian Financial Services
Supervisory Agency

کمیسیون ملی بانکداری و بیمه

مرجع تنظیم مقررات
بازنشستگیهایملی
کمیسیون خدمات مالی

مرجع نظارت مالی فدرال

Honduras

Gibraltar

Ghana

Germany

نمایندگی نظارت بر خدمات مالی
Croatia
کرواسی
بانک ملی چک
Czech National Bank
Czech Republic
سرپرستیبازنشستگیها
Pensions Superintendency
Dominican Republic
مرجع تنظیم مقررات مالی
Financial Regulatory Authority
Egypt
مرجع نظارت و تنظیم مقررات
Prudential Supervisory and
France
احتیاطی
Resolution Authority

Financial Superintendence of
Colombia
Pensions Superintendence of
Costa Rica

China Banking and Insurance
Regulatory Commission

رگوالتور صندوق/نام نهاد ناظر

هندوراس

جبلالطارق

غنا

آلمان

فرانسه

جمهوری چک
جمهوریدومینیکن
مصر

کرواسی

کاستاریکا

کلمبیا

چین
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*

*

*

*

Financial Supervisory
Authority

FME

مرجع نظارت مالی

RBA

PFRDA

Retirement Benefits Authority

Ministry of Industry, Trade and
Supply
National Bank of the Republic
of Kazakhstan

Pension Fund Regulatory and
Development Authority

اسراییل
Israel

مرجع مزایای بازنشستگی

Kenya

Kazakhstan

بانک ملی جمهوری قزاقستان

کنیا

قزاقستان

اردن

جامائیکا
Jamaica
Jordan

ایتالیا
Italy

Ireland

Indonesia
Isle of Man

هند
اندونزی
ایرلند
جزیره من

India

ایسلند

مجارستان

Hungary
Iceland

 چین،هنگکنگ

نام کشور
Hong Kong, China

 تجارت و عرضه،وزارت صنعت

مرجع تنظیم مقررات و توسعه
صندوقبازنشستگی
مرجع خدمات مالی
OJK
Financial Services Authority
مرجعبازنشستگیها
The Pensions Authority
مرجع خدمات مالی
IOMFSA
Financial Services Authority
Capital Market Insurance and مرجع بیمه و پساندازهای بازار
CMISA
سرمایه
Savings Authority
کمیسیون نظارت بر صندوقهای
Pension Funds Supervision
COVIP
بازنشستگی
Commission
کمیسیون خدمات مالی
Financial Services Commission

Mandatory Provident Fund
Schemes Authority

مرجع طرحهای صندوق احتیاطی
اجباری
بانک مرکزی مجارستان
The Central Bank of Hungary

رگوالتور صندوق/نام نهاد ناظر

MPFA

اختصاصی صندوقهای
نام اختصاری
*بازنشستگی
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Financial Supervisory Service

FSS

ACAPS

*

Supervisory Authority of
Insurance and
Social Security

National Commission of the
Retirement Savings System

FSC

CONSAR

Financial Services Commission

MFSA

*

Financial Services Authority

CMDA

Reserve Bank of Malawi

Financial Sector Supervisory
Commission

Bank of Lithuania

Financial Market Authority

Central Bank of Lesotho

Capital Market Development
Authority

CSSF

FMA

Financial Services Commission

FSC

Central Bank of the Republic
of Kosovo

Financial Services Regulatory
Authority

مرجع نظارت بیمه و تأمین
اجتماعی

مرجع خدمات مالی
کمیسیون خدمات مالی
کمیسیون ملی نظام پسانداز
بازنشستگی

Morocco

Mexico

Mauritius

Malta

Maldives

Malawi

بانک ذخیره ماالوی
مرجع توسعه بازار سرمایه

Luxembourg

Lithuania

Liechtenstein

Lesotho

Kosovo

Korea

کمیسیون نظارت بر بخش مالی

بانک مرکزی لسوتو
مرجع بازار مالی
بانک لیتوانی

بانک مرکزی جمهوری کوزوو

کمیسیون خدمات مالی
خدمات نظارت مالی

(former Swaziland)

نام کشور

 مرجع تنظیم مقررات خدمات مالیKingdom of Eswatini

رگوالتور صندوق/نام نهاد ناظر

FSRA

اختصاصی صندوقهای
نام اختصاری
*بازنشستگی

مراکش

مکزیک

مالت
موریس

مالدیو

ماالوی

لوکزامبورگ

لسوتو
لیختناشتاین
لیتوانی

کوزوو

کره

پادشاهی سوازیلند
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Central Bank of the
Netherlands

MAPAS

*

ASF
Romania

ASF

KNF

SBS

Agency for Supervision
of Fully Funded Pension
Insurance
Financial Supervisory
Authority
Central Bank of the Russian
Federation

Insurance and Pension Funds
Supervisory Authority

Superintendence of Banking,
Insurance and Pension Funds
Administrators
Polish Financial Supervision
Authority

Bank of Papua New Guinea

PENCOM National Pension Commission

DNB

*

*

*

Mozambique Supervisory
Institute of Insurance

Portugal

مرجع نظارت بیمه و صندوقهای
بازنشستگی

Romania
Russian Federation

مرجع نظارت مالی
بانک مرکزی فدراسیون روسیه

Republic of North
Macedonia

Poland

مرجع نظارت مالی لهستان

نمایندگی نظارت بر بیمه
بازنشستگی با تأمین مالی کامل

Peru

Papua New Guinea

Nigeria

 بیمه و،سرپرستی بانکداری
ادارات صندوقهای بازنشستگی

کمیسیون بازنشستگی ملی
بانک پاپوا گینه نو

Netherlands

Namibia

مرجع نظارت بر مؤسسات مالی
نامیبیا
بانک مرکزی هلند

Mozambique

نام کشور

موسسه نظارت بر بیمه موزامبیک

رگوالتور صندوق/نام نهاد ناظر

NAMFISA Namibia Financial Institutions
NAMFISA
Supervisory Authority

ISSM

اختصاصی صندوقهای
نام اختصاری
*بازنشستگی

فدراسیون روسیه

رومانی

جمهوری مقدونیه
شمالی

پرتغال

لهستان

پرو

نیجریه
پاپوا گینه نو

هلند

نامیبیا

موزامبیک
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*

*

*

*

OPSC

FSCA

FSA
Seychelles

اختصاصی صندوقهای
نام اختصاری
*بازنشستگی

Ministry of Treasury and
Finance

Pension Monitoring Center

Central Bank of Trinidad and
Tobago

Social Security Regulatory
Authority

Swiss Occupational Pension
Supervisory Commission

Central Bank of Suriname

وزارت خزانهداری و امور مالی

مرکز دیدهبانی بازنشستگی

بانک مرکزی ترینیداد و توباگو

Turkey

Trinidad and Tobago

Tanzania

Switzerland

Suriname

Spain

ریاست عمومی صندوقهای بیمه
 وزارت اقتصاد و،و بازنشستگی
سرمایهگذاری
بانک مرکزی سورینام
کمیسیوننظارتبربازنشستگی
حرفهایسوییس
مرجع تنظیم مقررات تأمین
اجتماعی

South Africa

مرجع هدایت بخش مالی

Slovak Republic

بانک ملی اسلواکی

National Bank of Slovakia

Financial Sector Conduct
Authority
Directorate General for
Insurance and Pension Funds,
Ministry of Economy and
Enterprise

Seychelles

Serbia

Rwanda

مرجع خدمات مالی

بانک ملی رواندا
بانک ملی صربستان

نام کشور

Financial Services Authority

National Bank of Serbia

National Bank of Rwanda

رگوالتور صندوق/نام نهاد ناظر

ترکیه

ترینیداد و توباگو

تانزانیا

سوییس

سورینام

اسپانیا

آفریقای جنوبی

جمهوری اسلواکی

سیشل

رواندا
صربستان
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Zimbabwe

Zambia

کمیسیون بیمه و بازنشستگی

مرجعبازنشستگیوبیمه

United Kingdom

تنظیمگرمستمریهای
بازنشستگی

Pension and Insurance
Authority
Insurance and Pension
Commission

The Pensions Regulator

Ukraine

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ملی

National Securities and Stock
Market Commission

IPEC

PIA

*

*

*

NSSMC

*

* تفسیر درباره اختصاص نهاد به امور بازنشستگی و یا غیر آن در درجه اول بر اساس عناوین نهادها و در درجه بعد با مرور سایتهای اطالعرسانی معرفی شده در  IOPSانجام
گرفته است.
** در این فهرست مرجع در ترجمه کلمه  Authorityبه کار رفته است.

زیمبابوه

زامبیا

انگلستان

اوکراین

اوگاندا

Uganda

مرجع تنظیم مقررات مزایای
بازنشستگیاوگاندا

Uganda Retirement Benefits
Regulatory Authority

نام کشور

نام نهاد ناظر/رگوالتور صندوق

اختصاصی صندوقهای
نام اختصاری
بازنشستگی*
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همانطور که حتی از عنوان برخی از نهادهای موجود در فهرست پیداست ،در برخی
کشورها ،نهادهای ناظر و رگوالتور بازنشستگی ،نهادهایی عام و بعض ًا ملی هستند و تنها

مختص صندوقهای بازنشستگی یا نظام تأمین اجتماعی آن کشور نیستند .این نهادها گاه
کلیه امور دارای وجه مالی و بازارهای مالی کشورها را تحت پوشش قرار میدهند ،که
میتوان بانکهای مرکزی و ملی کشورها ،مراجع تنظیمگر و ناظر خدمات و امور مالی را از
این جمله دانست؛ گاه مراجع مربوط ،امور مالی و بازار در حوزه خاصی مثل بازارهای سرمایه

و ذخایر از نوع خاص را مد نظر قرار دادهاند؛ گاه تنظیم و نظارت بهطور اختصاصی شامل
امور بیمهای (و از جمله صندوقهای بازنشستگی) است؛ و در نهایت نوع دیگری از نهادهای
ناظر و رگوالتور که صرف ًا اختصاص به صندوقهای بازنشستگی (و گاه نظام تأمین اجتماعی)

داشتهاند .کمی بیش از یکچهارم نهادهای رگوالتور عضو این سازمان نهادهایی مختص
نظارت و تنظیمگری امور مربوط به بازنشستگیها هستند.

در جدول بعدی نهادهای ناظر /رگوالتور عضو  IOPSکه اختصاص ًا در این حوزه فعالیت

میکنند توصیف میشوند .دادههای جدول زیر از اطالعات مندرج در سایتهای مربوطه
استخراج شدهاند و شامل مواردی همچون معرفی نهادها ،اهداف ،چشماندازها ،مأموریتها،

ارزشها ،شعارها ،وظایف و اختیارات و  ...میشوند.

 / 26موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

برزیل :مرجع صندوقهای
بازنشستگیبرزیل

نهاد ناظر /رگوالتور

دستور مداخله و انحالل قانونی نهادهای تأمین اجتماعی خصوصی طبق قانون.
انتصاب مدیر ویژه برای برنامه مزایای خاص و مجوز مداخله فراقانونی و قدرت انحالل به او طبق قانون.
ارتقاء میانجیگری و مصالحه بین نهادهای تأمین اجتماعی مکمل و مشارکتکنندگان ،حامیان و مؤسسات و همچنین حلوفصل
اختالفات طبق قانون.
ارسال گزارش عملکرد ساالنه به وزارت دارایی و از آن طریق به رییسجمهور و کنگره ملی و اقدامات مقتضی در جهت تحقق کامل
اهداف.

این نهاد بهعنوان سرپرستی ملی بازنشستگیهای مکمل و دارای استقالل اداری و مالی و مرتبط با وزارت دارایی فعالیت کرده و بر اجرای
سیاستهای نهادهای تأمین اجتماعی مکمل بسته در سراسر کشور نظارت میکند.
اختیارات اصلی (بر اساس مصوبه سال :)۲۰۱۷
نظارت بر فعالیتهای نهادهای تأمین اجتماعی مکمل بسته.
بررسی و داوری در خصوص تخلفات و اعمال مجازات مربوطه.
صدور دستورالعملها و مقرر کردن رویههایی برای کاربرد قوانین مرتبط.
مجوز اساسنامه و آییننامههای مرتبط با نهادهای بازنشستگی مکمل و تنظیم برنامههای مزایای مرتبط؛ ادغام ،تجزیه ،الحاق یا هر
شکل دیگری از سازماندهی مجدد شرکتهای مربوط به نهادهای بازنشستگی مکمل بسته؛ امضای میثاقنامهها و شرایط پایبندی و
یا انصراف حامیان مالی و بنیانگذاران؛ و نقل و انتقاالت حامیان مالی ،مشارکتکنندگان ،گروههای کمکی ،برنامههای مزایا و ذخایر در
بین نهادهای بازنشستگی خصوصی بسته.
هماهنگی فعالیتهای نهادهای بازنشستگی خصوصی با قوانین و سیاستهای تعیینشده برای این بخش.

جدول شماره  -۲معرفی نهادهای اختصاصی ناظر /رگوالتور بازنشستگی
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کانادا :انجمن مراجع نظارتی
بازنشستگیکانادا

نهاد ناظر /رگوالتور

این نهاد انجمن ملی تنظیمگران بازنشستگی است که مأموریت آن تسهیل سیستم رگوالتوری کارآمد و مؤثر در کانادا است و راهحلهای
عملی برای پیشبرد تناسب و هماهنگی تنظیمگران حقوق بازنشستگی در سرتاسر کانادا را فراهم میکند .این نهاد انجمن مأمورین انطباق
بازنشستگی ملی ( )NPCOAرا تأسیس کرد که هدفش آن است که حتیالمقدور سیاستهای اداری و فرایندهای مرتبط با ثبتنام و نظارت
بر برنامههای بازنشستگی را در سراسر قلمرو سازگار و هماهنگ کند .انجمن مراجع نظارتی بازنشستگی کانادا یکی از سه عضو مجمع
مشترک تنظیمگران بازار مالی (مجمع مشترک) است .اعضای دیگر مجمع مشترک شورای تنظیمگران بیمه کانادا و مدیران اوراق بهادار
کاناداهستند.
ارزشها :کار تیمی ،مسئولیتپذیری ،گشادگی و دسترسیپذیری و شفافیت ،پاسخگویی ،نوآوری.
رویکرد:
مبتکر ،مشاورهای و مشارکتی.
هماهنگی فعالیتهای تنظیمگری و اشتراک اطالعات.
هدایت پژوهشها و بررسی موضوعات و روندهای بازنشستگی بهمنظور پاسخگویی مؤثر و آگاه ماندن.
تالش برای همکاری با سهامداران بهمنظور بسط دستاوردهایی برای برآورده کردن اهداف مشترک.
چشمانداز :رویکردهای تنظیمگری هماهنگ و سازگار در نظارت طرحهای بازنشستگی در سراسر کانادا.
تعهد :تسهیل سیستم تنظیمگری بازنشستگی کارآمد و مؤثر در کانادا با تهیه راهحلها و راهنماهای عملی آینده برای هماهنگی و سازگاری
بیشتر اصول تنظیمگری بازنشستگی در سراسر کانادا.
نقش:
ارتقا هماهنگی و سازگاری اصول و شیوههای تنظیمگری در نظارت طرحهای بازنشستگی.
فراهم آوردن مجمعی که تنظیمگران بازنشستگی در سراسر کشور اطالعات مربوط به موضوعات و مسائل تنظیمگری در قلمرو خود را به
اشتراک بگذارند و در صورت امکان در تهیه راهحلهای عملی برای پرداختن به آن مسائل همکاری کنند.
تدوین سیاستها و راهنماهای تنظیمگری برای بهبود اداره طرحهای بازنشستگی و حمایت از مدیران طرحهای بازنشستگی در انجاموظیفه
امانتداریشان ،ضمن افزایش حمایت از اعضای طرحهای بازنشستگی.
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شیلی :سرپرستی بازنشستگیها

نهاد ناظر /رگوالتور

سرپرستی بازنشستگیها یک نهاد حسابرسی سیستم بازنشستگی به نمایندگی از دولت شیلی است  .این نهاد خودمختار است و از طریق
وزارت کار و رفاه اجتماعی و تحت دبیرخانه رفاه اجتماعی به دولت مرتبط میشود  .
مأموریت سازمانی :دفاع ،حمایت و حفاظت از منافع کاربران سیستم بازنشستگی و بیمه بیکاری و حصول اطمینان از رعایت مقررات
توسط دستگاههای حسابرسی شده ،پیشنهاد بهبود مستمر ،مشاوره و آموزش عمومی بهمنظور رفع نیازهای مرتبط و بهبود کیفیت زندگی.
اهداف استراتژیک:
ارائه خدمات باکیفیت به عموم ،توسعه سازمان در جهت نیازهای کاربران سیستم.
مشارکت در بهبود سیستم بازنشستگی و بیمه بیکاری ،بهینهسازی یا بهبود کنترل و تنظیم مقررات.
بهبود تصمیمگیری کاربران ،تولید و پرورش فرهنگ تأمین اجتماعی از طریق اطالعات واضح و بهموقع و آموزش در خصوص
موضوعات تأمین اجتماعی.
کمک به عملکرد صحیح سیستم از طریق تولید ،مدیریت اطالعات جامع ،منسجم و قابلاعتماد.
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کاستاریکا :سرپرستی بازنشستگی
کاستاریکا

نهاد ناظر /رگوالتور

بهبود مستمر (استفاده از بهترین روشها برای ارائه خدمات با کیفیت باال به مشتریان) ،کار تیمی (هماهنگی ،احترام و صمیمیت در کار
برای تحقق اهداف سازمان).
اهدافاستراتژیک:
نظارت بر مشارکتکنندگان سیستم بازنشستگی ملی.
تقویت سیستم بازنشستگی.
توانمندسازی شرکتهای وابسته.
پرورش کارکنان سازمان.
کارکرد :محافظت از حقوق بازنشستگی و تضمین رعایت چارچوب تنظیم مقررات سیستم بازنشستگی ملی در:
صدور مجوز ،تنظیم مقررات ،بررسی و نظارت بر طرحها ،صندوقها ،مدیران و رژیمهای در نظر گرفته شده در چارچوب تنظیم مقررات
سیستم بازنشستگی ملی در کاستاریکا.
نظارت طرحهای بازنشستگی پایه ،طرحهای تکمیلی و صندوق سرمایهگذاری کار.
رسیدگی به شکایات و سؤاالت مربوط به اعطای بازنشستگی و نهادهای ادارهکننده آن.
صدور مجوز در خصوص امور مرتبط با بازنشستگی (طرحها ،قراردادها ،کمیسیونها و .)...

مأموریت :ارتقاء بازنشستگی مناسب و معقول.
چشمانداز :مرجع فنی در سیستم بازنشستگی ملی.
ارزشها :همبستگی (عمل به تعهدات بر اساس عدالت) ،شفافیت (اطالعرسانی در خصوص اقدامات با وضوح ،حقیقتگویی و بهموقع)،

 / 30موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

جمهوری دومینیکن :سرپرستی
بازنشستگیها

نهاد ناظر /رگوالتور

سرپرستی بازنشستگیها یک نهاد دولتی ،خودمختار ،دارای شخصیت حقوقی و سرمایههای خود است که بهعنوان دولت دومینیکن و به
نمایندگی از آن ،رعایت قانون در جهت محافظت از منافع شرکتهای وابسته ،نظارت بر توان پرداخت بدهی مالی مدیران صندوقهای
بازنشستگی و مشارکت در تقویت سیستم بازنشستگی دومینیکن را تضمین میکند.
اهداف سازمانی -تعهدات:
محافظت از حقوق بازنشستگی اعضا و ذینفعان.
اطمینان از شفافیت بازار و رعایت قوانین و مقررات مکمل آن.
تضمین توان پرداخت بدهی و بهرهوری نهادهای سیستم بازنشستگی.
اداره به صورت بسیار رقابتی ،مدرن و مؤثر.
مأموریت :محافظت از حقوق بازنشستگی اعضا و ذینفعان آنها با استفاده از بهترین شیوههای تنظیم مقررات و نظارت بر سیستم
بازنشستگیدومینیکن.
چشمانداز :بهعنوان الگوی برتر در تنظیم مقررات و نظارت در میان نهادهای مشابه ملی و بینالمللی.
ارزشها :رهبری ،یکپارچگی ،برتری ،تعهد اجتماعی ،احتیاط ،شفافیت ،کار گروهی.
هدف اجتماعی :اطمینان از پایداری سیستم بازنشستگی ،تضمین اعطای بهموقع و صحیح بازنشستگی و مزایا به اعضا و ذینفعان آنها،
ترویج دانش درباره سیستم بازنشستگی و ارتقاء توسعه آن.
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چشمانداز :تضمین تأمین درآمد بازنشستگی.
مأموریت :تنظیم مقررات بازنشستگیها از طریق سیاستگذاری مؤثر در جهت تأمین درآمد افراد بازنشسته در غنا.
ارزشها :حرفهای (اثبات صالحیت ،نظم و انضباط ،تعهد و قضاوت و داوری خوب) ،صداقت (تقویت و حمایت از استانداردهای باالی

اخالقی و حفظ محرمانگی) ،ثبات (اجرای منصفانه قوانین و مقررات در کل صنعت بازنشستگی و در همه زمانها) ،کار تیمی (دستیابی
بازنشستگیهایملی
به همافزایی از طریق مشورت و همکاری) ،برتری (ترویج بهتری عمل در همه زمانها) و مسئولیتپذیری (پذیرش تعهدات و اثبات
پاسخگویی).
قانون مرجع تنظیم مقررات و توسعه صندوق بازنشستگی در سال  ۲۰۱۳تصویب و در  ۲۰۱۴ابالغ شده است .این نهاد سیستم
بازنشستگی ملی شامل کارکنان دولت هند ،دولتهای ایالتی و کارکنان مؤسسات و سازمانهای خصوصی و بخشهای غیررسمی را
هند :مرجع تنظیم مقررات و توسعه
تنظیم میکند.
صندوقبازنشستگی
چشمانداز :بهعنوان یک تنظیمگر الگو برای ارتقا و توسعه سیستم بازنشستگی سازمانیافته جهت تأمین پایدار نیازهای درآمدی افراد
سالمند بهطور پایدار.

غنا :مرجع تنظیم مقررات

نهاد ناظر /رگوالتور
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ایرلند :مرجع بازنشستگیها

نهاد ناظر /رگوالتور

مرجع بازنشستگیها یک نهاد قانونی است که طبق قانون بازنشستگیها سال  ۱۹۹۰تشکیل شده است.
وظایف:
نظارت بر رعایت الزامات قانون بازنشستگیها توسط امنای طرحهای بازنشستگی حرفهای ،trust RACs ،ارائهدهندگان حساب پسانداز
بازنشستگی شخصی ،ادارهکنندگان ثبت و کارفرمایان.
بررسی موارد مشکوک به نقض قانون بازنشستگیها.
هدایت بازرسی در محل و ممیزیهای مربوط به انطباق.
وادار کردن به پیگرد قانونی و دیگر مجازات در جایی که به نظر میرسد نقض قانون بازنشستگی رخ داده است.
ارائه مشاوره سیاستی و پشتیبانی فنی از کار وزارت و بخش امور اشتغال و حمایت اجتماعی.
ارائه اطالعات و راهنماییهای مرتبط به عموم مردم و کسانی که درگیر امور بازنشستگی هستند.
رسیدگی به سؤاالت دریافتشده از اعضای طرح ،امنا ،کارفرمایان ،صنعت بازنشستگی ،عموم مردم و رسانهها.
کارکردها:
تنظیم مقررات -پروراندن اعتماد عمومی به بازنشستگیها با تنظیم مقررات طرحهای بازنشستگی بهطور مؤثر و کارآمد.
سیاستگذاری -ارائه مشاوره تخصصی به وزارت امور اشتغال و حمایت اجتماعی برای کمک به توسعه سیاستی.
اطالعات -پشتیبانی امنای طرحهای بازنشستگی و عموم از طریق ارائه راهنمایی و اطالعات  .
اولویتها:
انجام تحقیقات در خصوص ادعای نقض قانون بازنشستگیهای .۱۹۹۰
حسابرسی اسنادی که الزم است طرحها تهیه کنند.
حصول اطمینان در خصوص استاندارد منابع مالی در مورد طرحهای مزایای معین.
تصویب حسابهای پسانداز بازنشستگی شخصی متناسب با درآمد.
بهمنظور حصول اطمینان از اینکه شیوههای تنظیمگری کارآمدند و اقدامات در جهت مهمترین و مؤثرترین ابزارها هدایت میشوند ،مرجع
رویکرد نظارتی بر اساس سلسله مراتبی از اولویتهای ریسک اتخاذ کرده است:
اولویت اول :سوءاستفاده از داراییهای بازنشستگی یا حقبیمهها.
اولویت دوم :فقدان حکمرانی یا سوء مدیریت مؤثر بر مزایا /عدم پرداخت مزایا.
اولویت سوم :توان پرداخت بدهی مزایای معین.
اولویت چهارم :عدم ارائه اطالعات مقرر به اعضا.
اولویت پنجم :قصور نهادهای تحت تنظیم در ارسال دادههای دقیق و بهموقع به مرجع.
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مکزیک :کمیسیون ملی نظام
پساندازبازنشستگی

کنیا :مرجع مزایای بازنشستگی

ایتالیا :کمیسیون نظارت بر
صندوقهایبازنشستگی

نهاد ناظر /رگوالتور

وظایف:
تنظیم مقررات و نظارت بر ایجاد و مدیریت طرحهای مزایای بازنشستگی.
محافظت از منافع اعضا و حامیان مالی بخش مزایای بازنشستگی.
ارتقاء توسعه بخش مزایای بازنشستگی.
مشاوره به وزیر کابینه ،خزانهداری ملی در خصوص سیاست ملی که باید با توجه به صنعت مزایای بازنشستگی دنبال شود.
اجرای کلیه سیاستهای دولت در رابطه با این صنعت.
مأموریت :ترویج مبتکرانه پسانداز بازنشستگی در کنیا از طریق حراست ،نظارت و تسهیل توسعه در بخش مزایای بازنشستگی.
چشمانداز :بخش مزایای بازنشستگی فراگیر ،امن و مترقی.
وظیفه اصلی این نهاد ،تنظیم مقررات سیستم پسانداز بازنشستگی است که از حسابهای فردی کارگران تشکیل شده است.
اقدامات:
وضع قوانینی برای عملکرد درست سیستم پسانداز بازنشستگی.
حصول اطمینان از حفاظت کافی از منابع کارگران.
نظارت بر سرمایهگذاری منابع کارگران بر اساس پارامترها و محدودیتهای تعیینشده توسط کمیسیون (رژیم سرمایهگذاری).
تضمین فراهم کردن اطالعات مورد نیاز کارگران.
اختیار اعمال جریمه و مجازات در صورت تخلف.
مأموریت :تنظیم مقررات و نظارت مؤثر بر سیستم پسانداز بازنشستگی بهطوریکه هر پساندازکنندهای دارایی بازنشستگی خود را بنا کند.
چشمانداز :نهادی برای تحکیم یک سیستم قابلاعتماد و فراگیر داراییهای پساندازکنندگان دوران بازنشستگی.

[اطالعات چندانی در خصوص معرفی نهاد رگوالتور به زبان انگلیسی و یا قابل ترجمه به آن در دسترس نیست].

 / 34موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

مرجع نظارت بر بیمه و تأمین اجتماعی در سال  ۲۰۱۶طبق قانون بهعنوان گامی در جهت نوسازی بخش مالی مراکش ایجاد و الزماالجرا
شد .این نهاد بهعنوان جایگزینی برای بخش بیمه و رفاه اجتماعی (وزارت اقتصاد و دارایی) و بهعنوان مرجع دارای صالحیت برای نظارت بر
شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی ،واسطههای بیمه و همچنین سازمانهای رفاه اجتماعی (صندوقهای بازنشستگی ،آژانسهای رفاه اجتماعی
مشترک و نهادهای مدیریتی بیمه درمانی اجباری) ایجاد شده است.
اختیارات :این مرجع قدرت و اختیار زیادی در تنظیم مقررات و نظارت بر بخشهای تحت نظارتش در جهت منافع بیمهگذاران ،اعضای وابسته
و ذینفعان دارای حقوق دارد و مسئول موارد زیر است:
تنظیم مقررات و استانداردسازی از طریق اعطای مجوز و/یا اعطای اختیار و معرفی قوانین بازار و استانداردهای عملیاتی.
نظارت بر توان پرداخت بدهی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی و پایداری مالی سیستمها و سازمانهای رفاه اجتماعی.
حصول اطمینان از قوانین قابل اجرا مربوط به هر بخش توسط اپراتورهای تحت کنترل خود.
حفاظت از بیمهگذاران ،اعضای وابسته و ذینفعان دارای حقوق.
مراکش :مرجع نظارت بیمه و تأمین
نظارت بر شیوههای کسبوکار و بررسی کلیه ادعاهای مربوط به معامالت انجام شده توسط نهادهای تحت کنترل.
اجتماعی
مأموریت :این نهاد مسئولیت چندین مأموریت را بر عهده دارد که در دستیابی اهداف مرجح یعنی حفاظت از بیمهگذاران ،اعضا و اعضای
وابسته و عملکرد مناسب بخشهای تحت کنترل نقش دارد .مرجع مسئولیت نظارت بر شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی و شبکه توزیع و
همچنین سازمانهای رفاه اجتماعی را بر عهده دارد .تضمین این حفاظت از طریق موارد زیر است:
نظارت بر توان پرداخت بدهی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی و پایداری مالی طرحهای رفاه اجتماعی.
حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط به هر بخش توسط اپراتورهای تحت کنترل خود.
نظارت بر شیوههای کسبوکار و بررسی کلیه ادعاهای مربوط به معامالت انجام شده توسط نهادهای تحت کنترل.
افزایش آگاهی و آموزش امور مالی.
حصول اطمینان از رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
مشارکت در سازوکار نظارتی کالن احتیاطی برای پیشگیری و مدیریت بحران در چارچوب کمیته هماهنگی و نظارت ریسک سیستمیک  
در کنار بانک المغرب و مرجع بازار سرمایه مراکش.

نهاد ناظر /رگوالتور
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بر اساس اصالحات ناشی از تصویب قانون اصالحات بازنشستگی سال  ۲۰۰۴به دلیل مشکالت سیستم جاری تا پیش از آن (خدمات
عمومی مزایای معین تأمین مالی نشده و آسیبپذیری بودجه بازنشستگی به دلیل محدودیت منابع و بخش خصوصی به دلیل عدم
پوشش طرحهای بازنشستگی کارکنان توسط کارفرمایان و در صورت تأمین ،تخلف و و سوءاستفاده و ناسازگاری میان مدیران و متولیان
صندوقهای بازنشستگی) این نهاد بهعنوان ارگان تنظیم مقررات ،نظارت و اداره مؤثر اموری بازنشستگی تأسیس شد.
مأموریت :تنظیم مقررات و نظارت مؤثر در صنعت بازنشستگی نیجریه تا اطمینان حاصل شود که مزایای بازنشستگی بهموقع پرداخت میشود.
چشمانداز :صنعت بازنشستگی با  ۲۰میلیون مشارکتکننده تا سال  ۲۰۱۹که تأثیر قابلتوجهی بر اقتصاد خواهد گذاشت.
ارزشها :شفافیت ،همبستگی ،مسئولیت ،ابتکار عمل ،کار حرفهای.
نیجریه :کمیسیون بازنشستگی ملی اهداف:
اطمینان از اینکه هر کس که در خدمات عمومی ،قلمروی پایتخت یا بخش خصوصی کار کرده است ،مزایای بازنشستگی را در موعد
مقرر دریافت میکند.
کمک به افراد با اطمینان از صرفهجویی برای امرار معاش در دوران سالمندی و در نتیجه کاهش فقر سالمندی.
حصول اطمینان از اینکه مستمریبگیران به دلیل روند ناکارآمد و دستوپاگیر پرداخت مستمری در معرض رنج نیستند.
ایجاد قوانین ،مقررات و استانداردهای یکسان برای اداره و پرداخت مزایای بازنشستگی برای خدمات عمومی ،قلمروی پایتخت و بخش
خصوصی.
مهار رشد بدهیهای معوق بازنشستگی.

نهاد ناظر /رگوالتور
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وظایف:
تنظیم مقررات و نظارت بر طرحهای ایجاد شده بر اساس قانون.
صدور دستورالعمل برای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی.
تصویب ،صدور مجوز ،تنظیم مقررات و نظارت بر مدیران صندوقهای بازنشستگی ،متولیان و سایر مؤسسات مربوط به امور بازنشستگی که
کمیسیون گاه تعیین میکند.
تدوین استانداردها ،قوانین و دستورالعملهای مربوط به مدیریت صندوقهای بازنشستگی تحت قانون.
تضمین نگهداری بانک داده ملی در کلیه امور بازنشستگی.
اجرای آگاهی عمومی و آموزش عمومی در خصوص ایجاد و مدیریت طرح.
ارتقاء ظرفیتسازی و تقویت نهادی مدیران و متولیان صندوقهای بازنشستگی.
دریافت و بررسی شکایات مربوط به خطاهای هریک از مدیران ،متولیان ،کارفرمایان و یا کارمندان یا نمایندگان صندوقهای بازنشستگی.
انجام سایر وظایف دیگری که به نظر کمیسیون برای انجام کارکرد مطابق قانون ضروری یا مصلحت است.
اختیارات:
نیجریه :کمیسیون بازنشستگی ملی
تدوین ،هدایت و نظارت بر سیاست کلی در امور بازنشستگی نیجریه.
تعیین ضوابط و شرایط خدمات از جمله پاداش کارمندان کمیسیون.
درخواست اطالعات از هر کارفرما یا مدیر یا متولی صندوق بازنشستگی یا هر شخص یا موسسه مرتبط با مزایای بازنشستگی.
شارژ و جمعآوری هزینهها ،کارمزدها و جریمههایی که توسط کمیته تعیین شدهاند.
تأسیس دفاتر و اماکنی برای استفاده کمیسیون در مکانهایی که مکن است برای انجام صحیح وظایف خود طبق قانون ضروری بداند.
تعیین استانداردها ،قوانین و مقررات مربوط به مدیریت صندوقهای بازنشستگی مطابق قانون.
تحقیق در مورد مدیر ،متولی یا هر فرد دیگر درگیر در مدیریت صندوقهای بازنشستگی.
اعمال مجازات اداری یا جریمههایی برای کارفرمایان یا مدیران و متولیان صندوقهای بازنشستگی خاطی.
دستور انتقال مدیریت یا توقیف کلیه صندوقهای بازنشستگی یا داراییهایی که توسط یک مدیر صندوق بازنشستگی اداره یا توسط یک
متولی نگهداری میشود به مدیر یا متولی صندوق بازنشستگی دیگر حسب مورد که مجوز وی تحت قانون ابطال شده یا در معرض
ورشکستگیاست.
انجام امور ضروری دیگر برای اطمینان از عملکرد مؤثر کمیسیون طبق قانون.

نهاد ناظر /رگوالتور
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پرتغال :مرجع نظارت بیمه و
صندوقهایبازنشستگی

پرو :سرپرستی بانکداری ،بیمه و
ادارات صندوقهای بازنشستگی

نهاد ناظر /رگوالتور

قانون عمومی سیستم مالی و بیمهای تعیین شده است.
چشمانداز :ایجاد یک سیستم مالی ،بازنشستگی و تعاونی مستحکم ،جامع و فراگیر.
مأموریت :نظارت بر عملکرد مناسب سیستمهای مالی ،بیمهای ،پسانداز و بازنشستگی خصوصی و تعاونی اعتباری ضمن حفظ ثبات
مالی ،انسجام و رفتار مناسب بازار بهمنظور حفاظت از منافع و حقوق شهروندان و کمک به سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
تروریسم و همکاری مالی در بهزیستی و توسعه کشور.
ارزشها :همبستگی ،احتیاط ،پیشبینی ،مسئولیت و خدمات حرفهای.
مرجع نظارت بر بیمه و صندوقهای بازنشستگی سازمانی است که مسئولیت تنظیم مقررات و نظارت بر بیمه ،بیمه اتکایی ،صندوقهای
بازنشستگی و فعالیتهای مدیریتی و واسطهای آنها را بر عهده دارد.
مأموریت ،نقش و شایستگیها :مأموریت این نهاد تضمین عملکرد صحیح بازار بیمه و صندوقهای بازنشستگی پرتغال بهمنظور کمک
به حمایت از بیمهگذاران ،بیمهشدگان ،مشارکتکنندگان و ذینفعان است .این مأموریت با ارتقاء ثبات و سالمت مالی کلیه مؤسسات
تحت نظارت و تضمین دستیابی به استانداردهای باالی رفتاری اپراتورها تأمین میشود.
اختیارات و مسئولیتهای کلیدی :تنظیم مقررات ،صدور مجوز ،ثبتنام یا صدور گواهینامه ،نظارت در محل و خارج از آن ،اجرای قانون،
ابطال مجوز و ...

نهادی که مسئولیت تنظیم مقررات و نظارت بر امور مالی ،بیمه و سیستمهای بازنشستگی خصوصی و همچنین کشف و جلوگیری از
پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد .هدف اصلی آن حفظ منافع سپردهگذاران و و بیمهشدگان است .این نهاد یک نهاد
قانونی عمومی است که استقالل عملکرد آن توسط قانون اساسی پرو به رسمیت شناخته شده و اهداف ،کارکردها و اختیارات آن در
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آژانس نظارت بر بیمه بازنشستگی با تأمین مالی کامل در سال  ۲۰۰۲با انتصاب مدیر آن توسط دولت جمهوری مقدونیه شمالی تأسیس
شد .این نهاد بهمنظور نظارت بر عملکرد شرکتها و صندوقهای بازنشستگی با هدف حمایت از منافع اعضای این صندوقها (بیمهپردازان)
تأسیس شد .این آژانس یک شخصیت حقوقی است و برای فعالیتهای خود در برابر مجمع جمهوری مقدونیه شمالی پاسخگو است.
آژانس مسئولیت صدور و بازپسگیری مجوز تأسیس شرکتهای بازنشستگی و مصوبات مدیریت صندوقهای بازنشستگی را بر عهده
دارد .آژانس بر فعالیتهای شرکتهای بازنشستگی ،صندوقهای بازنشستگی و همچنین متولیان و مدیران سرمایههای خارجی نظارت
دارد .آژانس با وزارت دارایی ،بانک ملی جمهوری مقدونیه شمالی ،کمیسیون بورس و اوراق بهادار و سایر مؤسسات همکاری میکند تا
جمهوری مقدونیه شمالی :نمایندگی
بتواند کنترل مؤثری بر بیمه بازنشستگی با تأمین مالی کامل در جمهوری مقدونیه شمالی داشته باشد .عالوه بر گزارش ساالنه عملکرد
نظارت بر بیمه بازنشستگی با تأمین
به مجمع جمهوری مقدونیه شمالی ،گزارش ساالنه از تحوالت بیمه بازنشستگی با تأمین مالی کامل تهیه و منتشر میکند و بنابراین
مالی کامل
شفافیت را برای این نوع از بیمه فراهم میکند.
مأموریت و چشمانداز:
مأموریت این نهاد حمایت از منافع اعضای فعلی و بازنشسته صندوقهای بازنشستگی است و برانگیختن توسعه بیمه بازنشستگی با تأمین
مالی کامل برای دوران بازنشستگی امنتر.
چشمانداز این نهاد شناخته شدن بهعنوان یک نهاد مستقل ،متخصص و شفاف است که سیستم بازنشستگی در جمهوری مقدونیه
شمالی را حمایت و تقویت میکند.
اسپانیا :ریاست عمومی صندوقهای
[سایت معرفی شده درواقع سایت خود وزارتخانه است و اطالعات مجزا و مستقل چندانی در خصوص نهاد رگوالتور به زبان انگلیسی و
بیمه و بازنشستگی ،وزارت اقتصاد و
یا قابل ترجمه به آن در آن در دسترس نیست].
سرمایهگذاری
بهعنوان یک مرجع نظارتی مستقل ،مشمول هیچ نوع جهتگیری خارج از مجلس سوییس یا شورای فدرال نیست .این امر استفاده
از رویههای نظارتی سازگار با سیستم مزایای شغلی را تضمین میکند و سرپرستی و نظارت بر هشت مرجع منطقهای مسئول نظارت
سوییس :کمیسیون نظارت بر
مستقیم را بر عهده دارد .به این منظور این قدرت را دارد که دستورالعملهای دقیق و مفصلی را صادر کند .این کمیسیون مستقیم ًا
بازنشستگی حرفهای سوییس
مسئولیت نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری ،صندوق ضمانت و نهاد مزایای شغلی جایگزین را بر عهده دارد .همچنین مرجع صدور
مجوز اکچوئرهای بازنشستگی و مدیران سرمایه که در این حوزه فعالیت میکنند را دارد.

نهاد ناظر /رگوالتور
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مرجع تنظیم مقررات تأمین اجتماعی تحت قانون تأمین اجتماعی (مرجع تنظیمگری) در سال  ۲۰۱۵تأسیس شد و هدف اصلی آن تنظیم
مقررات بخش تأمین اجتماعی و امور مرتبط است .با توجه به اختیارات قانونی داده شده ،این مرجع نقش مهمی در تنظیم و نظارت بر مقررات
خدمات تأمین اجتماعی در کشور دارد.

چشمانداز :برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی با کیفیت ،گسترده و پایدار
مأموریت :نظارت و تنظیم مقررات بخش تأمین اجتماعی بهمنظور اطمینان از دستیابی هر تانزانیایی به خدمات با کیفیت تأمین اجتماعی.
وظایف و کارکردها:
ثبتنام کلیه مدیران ،متولیان و طرحها
تنظیمگری و نظارت بر کلیه مدیران ،متولیان و طرحهای تأمین اجتماعی
تانزانیا :مرجع تنظیم مقررات تأمین صدور دستورالعمل و رهنمود برای عملکرد مؤثر و کارآمد بخش تأمین اجتماعی
حفاظت و حراست از منافع اعضا
اجتماعی
ثبتنام ،تنظیم و نظارت بر ادارهکنندگان
مشاوره به وزیر در خصوص سیاستهای مربوط به بخش تأمین اجتماعی
تصویب و ابالغ دستورالعملهای گسترده قابل اجرا برای کلیه مدیران ،متولیان و طرحهای تأمین اجتماعی
نظارت و بررسی منظم عملکرد بخش تأمین اجتماعی
بنیان نهادن مطالعات و اصالحات در بخش تأمین اجتماعی
تعیین و انتصاب مدیران موقت طرحها در صورت لزوم
تسهیل گسترش پوشش تأمین اجتماعی
هدایت آگاهی و حساسیت عمومی در خصوص تأمین اجتماعی

نهاد ناظر /رگوالتور

 / 40موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

انگلستان :تنظیمگر مستمریهای
بازنشستگی

حصول اطمینان از این که کارفرمایان ،کارکنان خود را در یک طرح بازنشستگی ثبتنام میکنند و برای آن پول پرداخت میکنند
(معروف به ثبتنام خودکار).
محافظت از پسانداز افراد در مستمریهای مبتنی بر کار با بهبود نحوه اجرای طرحهای بازنشستگی مبتنی بر کار.
کاهش ریسک طرحهای بازنشستگی منتهی به صندوق حمایت بازنشستگی (.)PPF
حصول اطمینان از این که کارفرمایان توازن نیازهای طرح بازنشستگی مزایای معین خود را با رشد کسبوکارشان حفظ میکنند.

مسئولیتها:

تنظیمگر مستمریهای بازنشستگی نهادی عمومی است که حمایت از طرحهای بازنشستگی مبتنی بر کار در انگلستان را بر عهده دارد
تا اطمینان دهد که کارفرمایان ،امنا و متخصصان بازنشستگی و مشاوران شغلی از عهده وظایفشان در قبال اعضای طرحها برمیآیند.
این نهاد در سال  ۲۰۰۴بهعنوان جایگزین «مرجع تنظیمگری بازنشستگیهای حرفهای» (- )OPRAکه در سال  1995تأسیس شده
بود و در سال  1997به بهرهبرداری کامل رسیده بود -به تصویب رسید و از سال  ۲۰۰۵با اختیارات بیشتر و با رویکرد پیشتاز و مبتکر و
مبتنی بر ریسک آغاز به کار کرد و هیئتمدیره مستمری بازنشستگی مبتنی بر اشتغال بهعنوان تنظیمگر مستمریهای مبتنی بر اشتغال
در انگلستان مشغول شدند  .

قانون مرجع تنظیم مقررات مزایای بازنشستگی ( )URBRAدر سال  ۲۰۱۱مرجع تنظیم مقررات مزایای بازنشستگی را تأسیس کرد
اوگاندا :مرجع تنظیم مقررات مزایای
که هدف آن تنظیم مقررات ایجاد ،مدیریت و اجرای برنامههای مزایای بازنشستگی در اوگاندا در هر دو بخش خصوصی و دولتی است.
بازنشستگیاوگاندا
وزیر دارایی ،برنامهریزی و توسعه اقتصادی مسئولیت نظارت بر سیاستها را بر عهده دارد.

نهاد ناظر /رگوالتور
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انگلستان :تنظیمگر مستمریهای
بازنشستگی

نهاد ناظر /رگوالتور

مداخله در طرحهای مزایای معین در صورت لزوم بهطوریکه بهدرستی تأمین مالی شوند تا قادر به پاسخگویی به تعهداتشان باشند.
اطمینان از اینکه کارکنان فرصت پسانداز در بازنشستگی مبتنی بر کار را دارند از طریق ثبتنام خودکار.
قادر ساختن طرحهای بازنشستگی مبتنی بر کار در ارائه مزایا بهواسطه تحوالت چشمگیر از جمله پاسخ به برگزیت.
ایجاد یک تنظیمگر قادر به پاسخگویی به چالشهای پیش رو.
چشمانداز و ارزشها:
چشمانداز این نهاد این است که تنظیمگری قوی ،چابک ،منصف و کارآمد باشد و از این طریق بهدنبال کسب اعتماد و احترام کارفرمایان،
امنا و سایر ذینفعان است.
همچنین در پی ارتقای استانداردهای امانتداری و بهبود درک پساندازکنندگان از وضعیتشان برای ایجاد نتایج بهتر در دوره پایانی
حیاتشان است.
ارزشهای مشخصی که برای رسیدن به این چشمانداز اهمیت دارند عبارتاند از:
تعهد به پیگیری نتایج خوب برای پساندازکنندگان در محل کار.
شهامت و انصاف در تصمیمگیریها.
هوشیار و زیرک و حساس نسبت به ریسکها و فرصتهای در حال ظهور.
پشتیبانی و حمایت از افراد.
اتحاد تیم.

اولویتها( :ترجیحات دوره زمانی  ۲۰۱۸تا :)۲۰۲۱
گسترش تنظیمگری با طیف وسیعتری از  مداخالت تنظیمگری فعال و هدفمند.
ارائه وضوح و شفافیت ،ارتقا و اجرای استانداردهای باالیی از امانتداری ،حکمرانی و اداره مورد انتظار.
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زامبیا :مرجع بازنشستگی و بیمه

نهاد ناظر /رگوالتور

بازنشستگی و بیمه از طریق تنظیم مقررات مؤثر ،نظارت و مزیت در ارائه خدمات.
ارزشها :پاسخگویی و مسئولیت (پذیرش عواقب تصمیمات و اقدامات) ،تعالی (تالش برای سختکوشی ،تعهد ،کارآمدی و تأثیرگذاری
در انجام وظایف) ،محرمانه بودن اطالعات (عدم افشای اطالعات محرمانه برای افراد غیرمجاز) ،صداقت (کار با استاندارهای اخالقی
درستکارانه و پشتیبان) و عینیت (بیطرفی در جریان کار)
اهداف استراتژیک تا سال  :2021تقویت چارچوب تنظیم مقررات ،تقویت چارچوب نظارت ،شتاب دادن به توسعه بازار ،تقویت ظرفیت نهادی

نهاد رگوالتوری و نظارتی در صنعت بیمه و بازنشستگی در زامبیا است .این مرجع تحت نظارت وزارت دارایی است و وظایفش از قانون
تنظیم مقررات بازنشستگی سال  1996و قانون بیمه  ۱۹۹۷استخراج شده است.
چشمانداز :تنظیمگر صنعت بازنشستگی و بیمه قابلاعتماد و انعطافپذیر
مأموریت :حفاظت از منافع اعضا و حامیان مالی طرحهای بازنشستگی حرفهای ،بیمهگذاران و سهامداران بیمه؛ و ترویج توسعه صنعت

زیمبابوه :کمیسیون بیمه و
بازنشستگی

نهاد ناظر /رگوالتور

مأموریت :حمایت از منافع بیمهگذاران و اعضای طرحهای بازنشستگی از طریق تنظیم مقررات و نظارت مؤثر در صنعت بیمه و بازنشستگی
ارزشها :امانتداری ،انصاف ،شفافیت ،پاسخگویی و محرمانه بودن اطالعات
وظایف و اختیارات از نظر قانون کمیسیون بیمه و بازنشستگی:
ثبتنام بیمهگذاران ،انجمنهای بیمه مشترک و کارگزاران بیمه بر اساس قانون بیمه و تنظیم مقررات و  نظارت بر کسبوکار آنها.
ثبتنام صندوقهای بازنشستگی و احتیاطی از نظر قانون صندوقهای بازنشستگی و احتیاطی و بهموجب همان قانون ،تنظیم مقررات و
نظارت بر مدیریت و اداره آنها.
نظارت بر فعالیتهای بیمهگذاران ،انجمنهای بیمه متقابل ،کارگزاران بیمه ،صندوقهای بازنشستگی و احتیاطی برای اطمینان از حفظ
استانداردهای تعیینشده و حصول اطمینان از رعایت قانون بیمه و قانون صندوقهای بازنشستگی و احتیاطی.
ارائه اطالعات به عموم مردم درباره امور مربوط به بیمه و صندوقهای بازنشستگی و احتیاطی و تشویق و ترویج بیمه و سرمایهگذاری در
این صندوقها.
مشاوره به وزیر در مورد امور مربوط به بیمه و بازنشستگی و صندوقهای احتیاط.
انجام هر کارکرد دیگری ممکن است بر اساس قانون یا هر تصویبنامه دیگری به کمیسیون اعطا یا تحمیل شود.

نهاد قانونی مستقلی که بر اساس قانون کمیسیون بیمه و بازنشستگی و با دستورالعمل تنظیم فعالیتهای بیمه و بازنشستگی تأسیس شده
است.
چشمانداز :صنعت پرجنبوجوش بیمه و بازنشستگی در جهت یک سیستم مالی مطمئن و پایدار تا سال ۲۰۲۲
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جایگاه تنظیمگری صندوقها در نظام بازنشستگی
آنچه در مطالعه تجربه کشورها در خصوص نهادهای رگوالتور صندوقهای بازنشستگی  
مشاهده میشود ،این است که تمرکز اصلی این نهادها ،عمدت ًا برای نظارت و تنظیم طرحها و

صندوقهای بازنشستگی خصوصی یا شغلی است و کمتر به ایجاد نهاد رگوالتور در خصوص

بیمههای اجتماعی پایه که دولتها ضامن و پشتیبان آن هستند اشاره شده است .چنانکه در
معرفی سازمان بینالمللی ناظران بازنشستگی ( )IOPSتصریح شده است مؤسسات عضو

این سازمان در راستای بهبود و ارتقاء کیفیت و کارآمدی سیستمهای بازنشستگی خصوصی
نظارت بر تنظیمات و مقررات این نوع از بازنشستگیها را بر عهده دارند .دستورالعملها و

راهنماهای منتشر شده و در دسترس برای تنظیمگرها و ناظران صندوقهای بازنشستگی
نیز عموم ًا مختص صندوقهای بازنشستگی شغلی و یا خصوصی هستند (IOPS, 2010
و  .)OECD, 2010در مرور تجربیات کشورها در خصوص نهادها و مؤسسات تنظیمگر
هم برخی کشورها (همچون برزیل ،انگلستان ،ایرلند ،پرو و  )...بر نظارت و تنظیمگری در

صندوقهایی با ماهیت خصوصی ،شغلی ،مکمل و  ...تأکید شده است.

نکتهای که الزم است در اینجا توضیح داده شود این است که علیرغم پیچیدگی و

دشواری طبقهبندی نظامهای بازنشستگی  -با توجه به تنوع برنامهها و طرحها -در طراحی
نظام بازنشستگی در بسیاری از کشورها با نظامهای بازنشستگی بهنسبت کارآمدتر ،سطحی
از نظام چندالیه مد نظر قرار گرفته است .برای مثال در کشورهای عضو سازمان همکاری

و توسعه اقتصادی ( )OECDو اعضای گروه  ،۲۰انواع مختلف درآمد بازنشستگی ،ترکیبی
از بخشهای مختلف است و سه الیه اصلی تأمین درآمد بازنشستگی تفکیک شدهاند که در
الیه اول نوعی از طرحهای همگانی و عمومی وجود دارند که کفایت درآمد بازنشستگی را

هدف قرار دادهاند و در الیه دوم پسانداز اجباری (اغلب از نوع  )DBو الیه سوم صندوقهای

خصوصی برای پسانداز داوطلبانه (اغلب از نوع  )DCتعریف شدهاند (.)OECD, 2018

در این چارچوب در طراحی نظام بازنشستگی در الیه اول تدابیری برای پیشگیری از فقر
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سالمندی و تأمین حداقلهای زندگی این قشر اندیشیده شده که توسط بخش دولتی و در

یک یا ترکیبی از این سه حالت ارائه میشوند :پایه ،1آزمون منابع یا مساعدت اجتماعی 2و
حداقل حقوق بازنشستگی.3

بهجز کشورهای  OECDنمونههای فراوانی از مدلهای مبتنی بر نظامهای چندالیه

وجود دارند .بانک جهانی ،سازمان بینالمللی کار و کمیسیون اروپا هرکدام طراحی موردنظر

خود از نظام چندالیه ارائه کردهاند .سازمان بینالمللی کار ( )ILOبا در نظر گرفتن تجربیات

موجود نظامهای تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف یک مدل چهار الیه تأمین اجتماعی
پیشنهاد کرده است .این مدل چهار الیه بر اساس اجماع بینالمللی دولتها و سازمانهای
کارفرمایان و کارگران در مورد اهداف ،کارکردها و اصول طراحی مناسب سیستمهای

بازنشستگی ایجاد شده است:)ILO, 2018( 4

● ●الیه صفر یا کف مستمری بازنشستگی :هدف آن ایجاد کف حمایت اجتماعی از افراد
سالمند است .این الیه اغلب از طریق یک برنامه بازنشستگی غیر مشارکتی فراهم

میشود و از طریق بودجه عمومی (اغلب با مالیات) تأمین مالی میشود .باوجود امکان

طراحیهای مختلف این الیه ،همهآنها باید حداقلی از درآمد با مزایای کافی برای
زندگی با شرافت و کرامت را تضمین کنند .راهاندازی کف حمایت اجتماعی برای افراد

سالمند یکی از مهمترین اولویتها در کشورهای در حال توسعه است.

● ●الیه اول یا الیه بیمه اجتماعی :طراحی معمول سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی
را دنبال میکند که به صورت مزایای معین و اجباری و از طریق حقبیمه کارگر
و کارفرما تأمین مالی میشود .هدف آن فراهم کردن سطح باالتری از مزایای
1. Basic
2. Resource-tested/ Social assistance
3. Minimum pension

 .4اصول اساسی سازمان بینالمللی کار برای سیستمهای بازنشستگی شامل این موارد است .1 :فراگیری؛  .۲همبستگی
مالی و تأمین مالی جمعی؛  .۳کفایت و پیشبینی مزایا؛  .۴مسئولیت همهجانبه و اصلی دولت؛  .۵عدم تبعیض ،برابری
جنسیتی و پاسخگویی به نیازهای ویژه؛  .۶پایداری مالی ،محاسباتی و اقتصادی؛  .۷مدیریت مالی شفاف و سالم و .۸
مشارکت شرکای اجتماعی و مشاوره با ذینفعان.
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بازنشستگی بهمنظور حفظ استاندارد زندگی پس از بازنشستگی است.

● ●الیه دوم یا الیه مکمل :همه کشورها نیاز به این الیه ندارند بلکه جزء مکمل مشارکتی،
داوطلبانه یا اجباری ،مبتنی بر اشتغال یا غیر شغلی ،مزایای معین یا حقبیمه معین است
که معمو ًال با مشارکت کارفرمایان تأمین مالی میشود و به صورت خصوصی اداره
میشود و هدف آن تکمیل مزایای بازنشستگی دوالیه پیشین است .عملکرد آن نیاز

به سطح باالیی از تعهد دولت بهویژه در زمینه تنظیم مقررات و نظارت دارد.

● ●الیه سوم  یا الیه پسانداز شخصی داوطلبانه :الیه سوم نیز مکمل است شامل
مجموعهای از طرحهای بازنشستگی خصوصی داوطلبانه برای کسانی که دارای
ظرفیت اقتصادی برای پسانداز شخصی اضافی هستند ،عموم ًا توسط ادارات
بازنشستگی خصوصی تحت رقابت کامل بازار و تنظیم مقررات دولتی مدیریت
میشوند (.)ILO, 2018

همانطور که گفته شد در قریب به اتفاق کشورهای توسعهیافته و یا توصیههای سیاستی

نهادهای بینالمللی ،یک یا ترکیبی از طرحهای الیه اول /صفر با هدف تأمین مزایا در
حد مکفی و برای جلوگیری از فقر سالمندی پیشبینی شده است .تأکید بر این موضوع

از آن جهت است که اگرچه ممکن است صندوقهای بازنشستگی خصوصی در بسیاری از

کشورهای پیشرفته نقشی اساسی در تأمین درآمد بازنشستگی داشته باشند ،اما این صندوقها
جایگزین بخشهای حمایتی بازنشستگی نشدهاند .همچنان که سازمان بینالمللی کار هم بر

اساس سطوح چهار الیه پیشنهادی خود اذعان کرده است :تجربه بینالمللی نشان داده است
که طرحهای بازنشستگی مبتنی بر حسابهای انفرادی ،مانند مواردی که در الیه دوم و سوم
به کار برده میشوند ،ریسکهای بسیاری  -اقتصاد کالن ،مالی و جمعیتی -بر دوش افراد
میگذارند و قادر به تضمین اصول تأمین اجتماعی نیستند .بنابراین سیاست  ILOاین است

که چنین سیستمهایی ،اگرچه ممکن است برای تکمیل حقوق بازنشستگی دوالیه اول توسط
کشورهای به کار گرفته شوند ،اما به هیچ وجه نباید جایگزین آنها باشند.
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تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی ایران
در این گزارش در پی آن بودهایم تا ضمن بررسی گذرای فضای مفهومی و نظری تنظیمگری
و با نگاهی به تجارب بینالمللی در حوزه تنظیمگری صندوقهای بازنشستگی ،زمینهها و
ظرفیتهای ایجاد ترتیبات تنظیم مقررات در حوزه بازنشستگی ایران را مورد توجه و مطالعه

قرار دهیم .همانطور که پیش از این اشاره شد در سالهای اخیر کارشناسان و سیاستگذاران
بازنشستگی ایران بر ضرورت استقرار نهادهای تنظیمگر صندوقهای بازنشستگی برای غلبه
بر بخشی از مسائل مبتالبه نظام بازنشستگی ایران تأکید داشتهاند.

در خصوص مسائل گریبانگیر صندوقهای بازنشستگی ایران بحثهای فراوانی مطرح

شدهاند .مسائل صندوقهای بازنشستگی در گزارشهای مختلف «موسسه راهبردهای

بازنشستگی صبا» نیز بهطور ضمنی و یا مستقیم از منظری آسیبشناختی مورد توجه قرار
گرفتهاند؛ بهطور مشخص و مرتبطتر با بحث حاضر ،گزارشهای شماره  ۴۴1و  ۵۱2موسسه،
عدم  وحدت رویه در قوانین و مقررات ،فرایندهای اجرایی و همچنین ساختار و تشکیالت

حکمرانی صندوقهای بازنشستگی ایران را مورد بررسی قرار دادهاند .همانطور که هم در
دو گزارش مذکور و هم در منابع مطالعاتی و سیاستی دیگر اشاره شده است ،صندوقهای

بازنشستگی ایران از مرجع تصویب تا مقررات بیمهای و نحوه ساماندهی ساختار تشکیالتی،

هر یک ترتیبات مخصوص به خود را دارند و نظارت بر فعالیتهای صندوقها بهویژه در
صندوقهای اختصاصی /حرفهای به صورت بخشی و پراکنده و و غیر شفاف صورت میگیرد.
بهاینترتیب با وجود گذشت قریب به یک قرن از آغاز تالشهایی برای استقرار رسمی

نظام بازنشستگی در کشور ،هنوز فرایندهای اجرایی و سازوکارهای اداره این صندوقها از

شفافیت و هماهنگی الزم برخوردار نیستند .مرور ادبیات و پیشینه تدوین قوانین و مقررات در
حوزه صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد که پس از آزمونوخطاهای سالهای ابتدایی

استقرار ،نزدیک به دو دهه است که بحثها و بهتبع آن تالشهایی برای انتظام و وحدت
 .1مروی اجمالی بر قوانین حاکم بر صندوقهای بازنشستگی در ایران
 .2مطالعه ساختار و تشکیالت حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی ایران

 / 48موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

رویه در سازوکارهای قانونی و تشکیالتی صندوقهای بازنشستگی صورت گرفته است.
مطالعات و پژوهشها ،طرحها و لوایح مختلف  -عمدت ًا بیسرانجام -که در این راستا تدوین

و تألیف شدهاند را میتوان شاهد این مدعا دانست .شاید بتوان قانون «ساختار نظام جامع رفاه
و تأمین اجتماعی» را نقطه اوج این تالشها دانست.

اجرای کامل قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب سال ۱۳۸۳

میتوانست مسائل نظام رفاهی و بهتبع آن صندوقهای بازنشستگی را به میزان قابل توجهی

رفع کند .زیرا برای نمونه ،در ماده  ۲این قانون حوزه بیمهای شامل بیمههای اجتماعی

(همگانی و تکمیلی) و درمانی در کنار حوزههای حمایتی و توانبخشی و امدادی ،اجزای
سهگانه این قانون معرفی و در ماده  ۳این قانون اهداف و وظایف حوزه بیمهای برشمرده

شدهاند .مطابق این ماده از قانون ،اهداف و وظایفی همچون «گسترش نظام بيمهاي و

تأمین سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه « ،»...ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخشهاي
مختلف بيمههاي اجتماعي ودرماني»« ،اجراي طرح بيمه اجباري مزدبگيران»« ،نظارت بر

عملكرد صندوقهای بيمهاي»« ،پيگيري اصالح اساسنامههاي شرکتها و صندوقهای
بيمهاي « ،»...نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بيمهاي»،

«اطالعرسانی در خصوص خدمات بيمهاي» و مواردی از این دست هر یک به نوعی بر نقش

و کارکرد تنظیمگرانه ارجاع دارند و به نظر میرسد انسجامبخشی این حوزه مورد توجه این
قانون بوده است  .

فصل دوم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اصول و سیاستهای کلی این

نظام را در حوزههای ساختاری ،ملی ،اقتصادی ،اجرایی و یارانهای بهتفصیل برشمرده است
که هم با مفاهیم نظری و اصول تعریف شده بینالمللی تنظیمگری صندوقهای بازنشستگی
سازگاری بسیار دارد و هم با تجربیات سایر کشورها در راستای ایجاد نهادهای تنظیمگر و

ناظر صندوقهای بازنشستگی همخوان است.
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در ماده  ۶بر ساماندهی و هماهنگی فعالیتها و خدمات در جهت افزایش کارآمدی و

پوشش کاملتر و جلوگیری از تداخل و همپوشانی فعالیتها و مشارکت بخشهای غیردولتی،
تمرکز برنامهریزی ،سیاستگذاری ،نظارت ،ارزشیابی و توزیع منابع عمومی توسط دولت،
نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی و  ...بهعنوان

اصول و سیاستهای ساختاری تأکید شده است .در اصول و سیاستهای مالی پایداری منابع
مالی از جمله ایجاد تعادل منابع و مصارف صندوقهای بیمهای ضمن حفظ شخصیت حقوقی

و استقالل منابع مالی صندوقها و همچنین نظارت مالی بر منابع مورد توجه قرار گرفته است.
سیاستهای جامعیت ،کفایت ،فراگیری و  ...بهعنوان اصول و سیاستهای اجرایی این قانون

مورد توجه و تأکید بودهاند.

در عین حال در همین قانون ،تشکیالت الزم برای نیل به اهداف نیز پیشبینی شده و

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 1بهمنظور اجرای این قانون و در راستای تحقق نظام جامع تأمین

اجتماعی تشکیل شده است و «هرگونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعي اعـم از منـابع
عمـومي و يارانـههـا در حوزههاي بيمهاي ،حمايتي و امدادي براي دستگاههاي اجرايي

دولتي ،عمومي ،صندوقها و نهادهاي غيردولتي ،خارج از قلمرو اين نظام تحت هر عنوان و
براي هر منظور» ممنوع اعالم شده و اسـتفاده از آنها منوط به پذيرش نظارت و راهبري

كالن وزارت رفاه و تأمین اجتماعي شده است .همچنان که در تجربیات بینالمللی در زمینه

تنظیم مقررات صندوقهای بازنشستگی نیز دیده شد ،در بسیاری از کشورها ،تنظیمگری
صندوقهای بازنشستگی بر عهده وزارتخانهها ،کمیسیونها و مراجع اقتدار دولتی قرار گرفته
است .با نگاهی به قانون فوق و زمینههای شکلگیری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
شاید بتوان گفت جایگاه این وزارتخانه و مستندات و مبانی قانونی آن برای ایفای نقش و

کارکرد نظارت و تنظیمگری صندوقها از مشروعیت کافی برخوردار بوده است.

بر اساس قانون ،ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب «شورايعالي

 .1که پس از ادغام با دو وزارتخانه تعاون و کار و امور اجتماعی میتوان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را جایگزین
آن دانست.
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رفاه و تأمین اجتماعي»« ،وزارت رفاه و تأمین اجتماعي»« ،نهادها ،سازمانها ،مؤسسات و

صندوقهاي اصلي هريك از قلمروهاي بيمههـاي اجتمـاعي »... ،و «مؤسسات كارگزاری
 »...معرفی شدهاند.

شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی -ترکیبی از رییسجمهور بهعنوان رییس شورا و وزیر

رفاه و تأمین اجتماعی بهعنوان دبیر شورا و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و

برخی وزرا با حوزههای مرتبط و سه نفر نماینده مجلس شورای اسالمی از کمیسیونهای

مرتبط به انتخاب مجلس بهعنوان ناظر -هماهنگی سیاستهای اجتماعی در بخشهای

مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی را به عهده دارند و «پيشنهاد ضوابط كلي نحوه مديريت
وجوه ،ذخایر و سرمایهگذاریهای دستگاههای اجرايي ،دولتي و عمومي ،سازمانها ،مؤسسات

و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعي با تصويب هیئتوزیران»
ازجمله وظایف این شورایعالی است.

همچنین اختیارات و مسئولیتهای قانونی وزارت رفاه برای دستیابی به اهداف این

قانون شامل اموری است که بر اساس مفاهیم و تجربیاتی که در بخشهای پیشین مرور
شد ،شأن تنظیمگری وزارتخانه برای بیمههای اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی به ذهن

متبادر میکند؛ مسئولیتهایی همچون «زمینهسازی برای تحقق اصول فراگیری ،جامعیت
و کفایت نظام و بسط پوششهای بیمهای ،حمایتی و امدادی کشور»« ،تدوین سیاستها،

راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب
قانون و سیاستهای کلی نظام جهت تأیید شورایعالی و تصویب هیئتوزیران»« ،ایجاد

هماهنگی در برنامههای اجرایی قلمروهای سهگانه نظام جامع تأمین اجتماعی»« ،تهیه

و تدوین پیشنویس لوایح و آئیننامهها و دستورالعملهای مورد نیاز برای تحقق اهداف

و اصول سیاستهای نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای
تأیید و تصویب»« ،تنظیم کالن بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمههای اجتماعی،

بیمههای خدمات درمانی ،امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه
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و تأمین اجتماعی»« ،مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین

اجتماعی بهمنظور متعادلسازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای
مختلف نظام تأمین اجتماعی»« ،سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام

جامع تأمین اجتماعی و تنظیم و ارائه گزارشهای مربوطه به شورایعالی رفاه و تأمین

اجتماعی»« ،بررسی و ارزیابی مستمر بهمنظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (منابع و
مصارف) قلمروهای کارکردی نظام تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ارائه
گزارشهای الزم به مراجع ذیربط»« ،تشکیل پایگاه اطالعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی

بهمنظور جمعآوری و پردازش اطالعات مربوط و تعیین شاخصهای ذیربط در حوزههای
بیمهای ،حمایتی وامدادی».

عالوهبراین وزارت رفاه مکلف شده است حداکثر ظرف یک سال بعد از تصویب قانون در

سال « 1383نسبت به بررسی و اصالح اساسنامههای کلیه دستگاههای اجرایی ،صندوقها و
نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمهای ،حمایتی وامدادی [ ]...اقدام و مراتب را
پس از تأیید شورایعالی رفاه وتأمین اجتماعی به تصویب هیئتوزیران برساند».

در اصالح اساسنامهها ارکان و شیوه انتخاب و ویژگیهای افراد منصوب در چنین نهادهایی

نیز مطابق قانون تعیین شده است که شامل شورا یا مجمع یا هیئتامنا ،هیئتمدیره ،مدیرعامل

و هیئتنظارت است .اگرچه گاه بحثهایی پیرامون جایگاه تنظیمگرانه هیئتامنا نیز مطرح
است ،بااینحال ازآنجاکه مطابق قانون هیئتامنای هر صندوق میتواند بهطور مستقل تعریف
شود و حتی ترکیب اعضای آنها بهویژه در صندوقهای صنفی متفاوت تعریف شده است،

نمیتوان انتظار کارکردهای اصلی نهاد تنظیمگر برای ایجاد وحدت رویه و رفتار برابر را
از آنها انتظار داشت .درحالیکه اهداف ،اختیارات قانونی ،وظایف و مسئولیتهای وزارت

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تناسب و سازگاری زیادی با نهاد تنظیمگر بیمههای اجتماعی/

صندوقهای بازنشستگی دارد.

سامانه اینترنتی رسمی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مأموریت این وزارتخانه را
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«سیاستگذاری ،برنامهریزی ،راهبری ،پایش و نظارت بهمنظور تنظیم روابط کار مبتنی بر
رعایت اصل سهجانبهگرایی ،حفظ و صیانت از نیروی کار ،توسعه و توانمندسازی تعاونیها،

ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدارسازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در

حوزههای بیمهای ،حمایتی و توانمندسازی با رعایت اصول جامعیت ،کفایت و فراگیری مبتنی
بر قانون بیمهگری» اعالم کرده و «گسترش و ارتقای بیمههای اجتماعی» و «پایداری و

تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه اجتماعی» از اهداف کالن آن برشمرده شده

است« .برنامهریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار ،تعاون و ساختار نظام جامع رفاه و تأمین
اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ذیربط»«  ،برنامهریزی برای برقراری و بسط نظام تأمین

اجتماعی چندالیه»« ،سیاستگذاری و برنامهریزی بهمنظور فراهم نمودن فضای رقابتی
سالم بین صندوقهای بیمهای در راستای عدم عرضه انحصاری و نیمه انحصاری فعالیتها

بر اساس قوانین موضوعه» و «برنامهریزی بهمنظور انجام مطالعات اقتصادی در خصوص

نظام تأمین مالی و مشارکت و چگونگی حفظ پایداری منابع مالی صندوقهای حمایت
اجتماعی و بیمهای» بهعنوان وظایف اصلی آن بیان شده است  .

بااینحال علیرغم وجود چنین مبادی قانونی و حقوقی و با گذشت بیش از  ۱۵سال از

تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ،تنها نام چهار صندوق از  ۱۸صندوق

بازنشستگی فعال کشور در میان سازمانهای تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به
چشم میخورد و بخش عمده صندوقهای بازنشستگی کشور که عموم ًا شامل صندوقهای
اختصاصی /حرفهایاند از حوزه نفوذ و اعمال مقررات و نظارت این وزارتخانه خارج بودهاند.
ازاینرو آسیبشناسی و تبیین دالیل عدم توفیق این وزارتخانه و تجربیات و تالشهای ناکام

مشابه و پیشبینی عدم تکرار آسیبهای گذشته ،پیش از هر اقدامی برای ایجاد نهاد مستقل
مجزا برای ارائه کارکردهای مشابه ضروری به نظر میرسد.
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