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پیشگفتار مؤسسه
تحلیـل و بررسـی کارکردها ،نقـاط ضعف و قوت و تاثیر و تاثر سیسـتمهای ذات ًا اجتماعی
میبایست از داالن تحلیل الگوهایی عام و فراگیر عبور کنند؛ الگوهایی که نه تنها به روابط
لدهندۀ آنها میپردازن د بلکه قادر به کشـف روابط و برهمکنشهای
درونی اجزای تشـکی 
پیچی دهشـان با محیط پیرامونی نیز هسـتند .با طراحی یک چنین فضایی اسـت که امکان
شـناخت دقیق و واقعیتر سیسـتمهای اجتماعی در مجموعهای درهمتنیده اما برخوردار از
روابـط درونی و بیرونی مشـخص فراهم میآیـد .نظام پرداخت مسـتمریها بهعنوان ام ِر
اجتماعـی مـدرن و کارکر د صندوقهای بازنشسـتگی را در چارچوب سیسـتمهای مذکور،
ِ
که در حقیقت پیگیر بخشـی از اهداف اقتصادی نظامهای رفاه و تامین اجتماعی هسـتند،
نیز نمیتوان از این قاعده مستثنی دانست؛ بهطوریکه تالش برای هرگونه تحلیل ،تغییر
عملکـر د و یا تحول سـاختاری در آنها ،مسـتلزم تحلیل ،تغییر یا تحـول در برخی قواع د و
سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و حتی بعض ًا فرهنگی و سیاسی است .بهعبارتی ،پرداختن
به مسائل صندوقهای بازنشستگی ،بهمثابه موجودیتهایی مستقل ،نه تنها درک و دریافت
یده د بلکه هرگونه اقدام
ما را نسبت به مشکالت آنها به پایینترین سطوح تحلیل تنزل م 
برای سیاستگذاری و برنامهریزی جهت رفع مشکالت را نیز منحرف میکند .بدیهی است
پرداختـن تمام و کمال به ادعایی اینچنین سـنگین ،یعنی تجزیـه و تحلیل تمامی عوامل
و پدی دههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسـی کشـور که بر صندوقهای بازنشسـتگی تاثیر
میگذارن د و همچنین از آنها تاثیر میپذیرند ،نیازمن د صرف زمان ،هزینه و همیاری بسیاری
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از اندیشمندان و صاحبنظران است.
سازمانی
بااینوجود ،مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا بنا بر وظیفۀ قانونی و وابستگی
ِ
خود ،تالش کر د در قالب پژوهشی با هدف تحلیل و برآور د اثر مهمترین متغیرهای کالن
اقتصـادی ،جمعیتی و بازار کار بر عملکر د مالی صندوق بازنشسـتگی کشـوری -بهعنوان
دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور -به تصویری روشنتر از برخی تاثیرات متغیرهای
بیرونی بر صندوق بازنشستگی کشوری دست پیدا کند.
مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

مقدمه
در سالهای اخیر وضعیت مالی و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در کشور به طور اعم
و صندوق بازنشستگی کشوری به طور اخص به شرایط نگرانکنن دهای رسیده است .بحران
اساســی پیش روی صندوق این اســت که در جهت ایفای تعهدات خو د با کسری روبهرو
شــده است .در حال حاضر برای تأمین این کسری نیز سه راه بیشتر ندارد؛ یا بای د از نظام
بانکی اســتقراض کند ،یا به فروش داراییهای خو د اقدام کن د و یا اینکه کسری خو د را از
طریق بودجه دولتی تأمین نمای د .1این شــرایط نگرانکننده در صورت عدم عالج به موقع
ممکن است به یک بحران بزرگ مالی با هزینههای گزاف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
منجر شود.
به طور کلی عوامل ایجا د این شرایط نگرانکننده را میتوان در دو گروه خالصه کرد:
گروه اول به سیاستگذاریها و مقرراتگذاریهای درون بخشی؛ به ویژه نظام مدیریت و
تدبیر صندوق مربوط میشو د که ریشه آنها را بای د در قوانین و مقررات بخشی و باالدستی
مرتبط با این حوزه جستوجو کرد .گروه دوم عوامل به شرایط کالن اقتصادی و جمعیت
شناختی برمیگر دد .به نظر میرس د که در دهههای اخیر شوکهای فراگیر و مداوم اقتصاد
کالن و ســاختار جمعیتی و بازار کار در تشدی د وضعیت نگرانکننده صندوق نقش بسیار
مؤثری داشته است .عملکر د این صندوق از روندهای کالن اقتصادی و اجتماعی مانن د نرخ
 .1البته بای د توجه شو د که امکان تامین کسری صندوق از طریق بودجه عمومی را قانون فراهم کرده است ولی توان دولت برای
تامین مالی کسریهای فزاینده محدو د است.
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رش د اقتصاد ،فضای عمومی کسب و کار ،وضعیت رونق و رکو د در کشور ،رون د جمعیت و
ساختار آن ،اشتغال ،نرخ مشارکت در بازار کار ،امی د به زندگی ،وضعیت سرمایهگذاری و بازار
سرمایه ،نرخهای بازدهی سرمایه ،نرخ سو د بانکی ،رون د تغییرات سطح عمومی قیمتها و...
بهشدت متأثر میشود .هدف این پژوهش هم آزمون همین ادعا است.
بررسی رون د نرخ رش د اقتصادی کشور ،رون د تورم و  ...بیانگر این است که در دهههای
اخیر اقتصا د کالن کشور رون د باثباتی نداشته است .بالطبع وضعیت مالی و اقتصادی صندوق
نیز از این روندها بیگزن د نمانده است .بر اساس آمار و اطالعات موجود ،متوسط نرخ رشد
اقتصادی کشــور در  6دهه گذشــته  4درص د و در سه دهه گذشــته  2درص د بوده است.
همچنین بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول نرخ رش د اقتصا د ایران بر مبنای
سال پایه  1395برای سالهای  1397و  1398به ترتیب  -4.8و  -9.5خواه د بود .همچنین
نرخ رش د اشتغال در سه دهه گذشته  2درص د بوده است .در کنار این عوامل ،چهار دهه تورم
 2رقمي ،نرخهاي باالي بيكاري ،تعديلهاي رو به باالی نرخ ارز و شوکهای مکرر بازار
سرمایه در کنار عمق و گستردگی محدو د آن عواملی هستن د که میتوانن د بر عملکر د مالی
صندوق اثرگذار باشند .در کنار این روندها ،بدهی فزاینده دولت به صندوق ،واگذاری برخی
نده به آن ،پایین بودن نرخ رش د سرمایهگذاریهای صندوق ،مشکالت
شــرکتهای زیا 
مدیریتی و راهبری صندوق ،عوامل پارامتریک (از جمله عدم تناســب سن بازنشستگی و
امی د به زندگی) و فشارهای سیاسی و خط مشیگذاریهای حمایتی بدون توجه به شئونات
بیمهای نیز مزی د بر علت شده و از عوامل احتمالی موثر بر بحران مالی صندوق به حساب
میآیند 1.در راستای موار د فوقالذکر مطالعه حاضر به دنبال بررسی میزان اثرپذیری عملکرد
مالی صندوق بازنشستگی کشوری از تحوالت اقتصا د کالن کشور است.
پرســش اصلی کتاب حاضر این است که آثار شرایط کالن اقتصادی ،جمعیتی و بازار
کار و همچنین شاخصهای عملکردی خو د صندوق بر عملکر د مالی صندوق بازنشستگی
 .1رون د زمانی این متغیرها و شاخصها در فصلهای سوم و چهارم این کتاب ارائه شده است.

مقدمه
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کشوری چگونه است؟ برای این منظور در فصل اول مؤلفههای کالن اقتصادی و اجتماعی
مؤثر بر پایداری مالی نظام بازنشستگی معرفی شده و نحوه اثرگذاری آنها بر عملکر د صندوق
تشریح شده است .فصل دوم به بررسی تحوالت شرايط كالن اقتصادي ،جمعیتشناختی
و بازار کار كشــور اختصاص دارد .این فصل با شــناخت بهتری که از وضعیت متغیرهای
یدهد ،کمک میکن د سپهر عمومیای که
اقتصادی و اجتماعی کالن کشــور به دست م 
صندوق بازنشستگی کشوری در آن فعالیت میکن د بهتر درک شود .در فصل سوم وضعیت
موجو د صندوق بازنشستگی کشوری از نگاه آمار بررسی شده است .فصل چهارم به برآورد
مدل اختصاص دارد .در این فصل ابتدا شــاخصهای مالی و عملکردی صندوق در قالب
درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی ،منابع کل ،مصارف کل ،نســبت پشــتیبانی و
نسبت کفایت تعریف شده و سپس اثر متغیرهای کالن بر این شاخصها مور د بررسی قرار
گرفته است .درنهایت در فصل پنجم نتایج نهایی این پژوهش خالصه شده است.

فصل اول:

مؤلفههایکالن
اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر
عملکر دمالینظامبازنشستگی

 -1-1مقدمه
امروزه بخش مالی اقتصا د یکی از مهمترین زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورها در
ی صندوقهای بازنشستگی
جهت نیل به اهداف رش د و توسعه اقتصادی است .سرمایهگذار 
از دیرباز نقش بســیار پررنگ و حائز اهمیتی در بازارهای مالــی ایفا کر دهان د و اهمیت و
جایگاه این صندوقها در دهههای اخیر بهطور چشــمگیری افزایشیافته است .شاه د این
مدعا افزایش قابل توجه داراییهای  22صندوق بازنشستگی عمده جهان از حدو د  24هزار
میلیار د دالر در سال  2006به بیش از  36هزار میلیار د دالر در سال  2016است .داراییهای
این صندوقها در طول  10سال اخیر به طور متوسط ساالنه  4درصد رشد داشته و حدودا
ن کشــورها است .ضمن اینکه این نسبت در سال
معادل  62درص د تولی د ناخالص داخلی آ 
 2016به اعتبار افزوده شــدن کشور چین به فهرست صندوقهای مور د بررسی افت کرده
است (ویلیس تورز واتسن.)2017 ،1

1. Willis Towers Watson (2017), Global Pension Asset Study
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ی صندوقهای عمده جهان در طول دهه اخیر (ارقام به میلیار د دالر)
جدول  -1-1تغییرات دارای 
کشور

2006

2016

اسپانیا

استرالیا

40

809

39

نسبت به تولی د ناخالص داخلی
*
کشورها (( )2016درصد)

متوسط رش د ساالنه
(درصد)

1583

126

6.9

ایرلند

116

130

42.2

1.2

322

415

11.9

2.3

ایتالیا

-

آفریقای جنوبی

160

آلمان

153

207

3.1

8.2

73.8

- 0.1
-

2.6

آمریکا

13878

22480

121.1

4.9

بریتانیا

2439

2868

108.2

1.6

ژاپن

2936

2808

59.4

- 0.4

89

172

73

199

83.2

برزیل
چین

177
-

251

141

سوئیس

479

فرانسه

158

146

کانادا

شیلی

فنالند

-

-

965
-

190

62.7

-

مکزیک
هند

-

کل

5.9

- 0.8

6.8

1575

96

هنگکنگ

123.3

5.5

102.8

کره جنوبی

هلند

1.2

-

5

-

مالزی

817

14.2

3.6

575

154

40.9
14.5

4.8

98.5

1296

168.3

2.8

62

133

42

7.8

23721

105

36435

4.7
62

4

* نسبت به تولی د ناخالص داخلی برای هر کشور بر اساس پول رایج آن و برای کل بر حسب دالر آمریکا محاسبه شده است.
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بر این اســاس مشاهﺩه میشو د که صندوقهای بازنشســتگی به یکی از مهمترین
واسطهگریهای مالی در کشورهای پیشرو تبدیل ش دهان د و در حال حاضر بیش از  22هزار
میلیار د دالر سرمایه آمریکاییها در کنترل این صنﺩوقها است.
صندوقهای بازنشستگی به عنوان صندوق سرمایهگذاری مشترک1یکی از مهمترین
راههای سرمایهگذاری هستن د که خانوارها میتوانن د از طریق آن برای دوران بازنشستگی
خو د پسانــداز کنند .از طرف دیگر عملکر د مالی این صندوقها از منظر بازارهای مالی و
رشــ د اقتصادی هم حائز اهمیت است؛ زیرا که داراییهای پسانداز و سرمایهگذاری شده
از این طریق ،توســط ســرمایهگذاران نهادی نگ هداری میشو د که بخش قابل توجهی از
داراییهای ســرمایهای کل اقتصا د را در اختیار دارند .صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
سرمایه سرمایهگذاران خر د را تجمیع کرده و آن را در بازار سهام ،اوراق مشارکت ،ابزارهای
کوتاهمدت بازار پول و یا سایر داراییها سرمایهگذاری میکنند.
عملکر د مالی این صندوقها هم برای ســرمایهگذاران و پسانداز کنندگان جزء بسیار
حائز اهمیت است و هم برای مدیران آنها .ثبات مالی این صندوقها دو دستاور د عمده دارد:
یده د مدیران صندوقها توان حفظ و افزایش ارزش سرمایه تجمیع شده
اول اینکه نشان م 
را داشتهان د و همچنین میتوان از اطالعات عملکر د مالی دورههای قبلی صندوق در جهت
تصمیمگیریهای سرمایهگذاری جدی د بهره جست.
با توجه به اهمیت عملکر د مالی صندوقهای بازنشســتگی ،شناسایی و تبیین عوامل
تعیینکننده و مؤثر بر این عملکر د و نقش هر یک از آنها بســیار مهم و ضروری اســت.
ادبیات موجو د در این زمینه گویای آن اســت که عملکر د مالی صندوقها تحت تأثیر دو
گروه عوامل قرار میگیرد .گروه اول به عوامل درونبخشی مربوط میشو د که در این زمینه
مدیریت و حاکمیت مؤثر بر ســرمایهگذاریهای این صندوقها موضوعیت پیدا میکند.
عوامل درون بخشــی را میتوان در ســه مؤلفه مدیران صندوق ،مدیریت سرمایهگذاری
1. Mutual Funds
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صندوق و مشترکان خالصه کرد .بررسی اهمیت و نقش این گروه از عوامل نیاز به مطالعات
جدی و جداگانه دار د که خارج از موضوع این پژوهش است.
گروه دوم از عوامل مؤثر بر عملکر د مالی صندوق به عوامل فرابخشی و شرایط کالن
اقتصادی مربوط میشــود .ویژگی اصلی این گروه عوامل این اســت که ضمن اثرگذاری
بر کلیت فعالیتهای اقتصادی و مالی صنــدوق ،از اختیار مؤلفههای گروه اول هم خارج
هستند .اما بای د توجه داشت که تصمیمات مالی و اقتصادی بدون لحاظ این شرایط به دور
از عقالنیت مالی و اقتصادی است.
نظریههــای مختلفی از جمله پدیده منحنی  ،Jنظریه نوین ســب د دارایی ،نظریههای
قیمتگــذاری آربیتراژ و  ...بر ایــن امر تأکی د دارن د که شــرایط کالن اقتصادی و برخی
متغیرهای اصلی اقتصا د کالن مانن د تورم ،رش د اقتصادی ،مقررات صنعتی ،نرخ ارز ،عرضه
اولیه سهام و یا سرمایهگذاریهایی که صندوقها در آن مشارکت دارند ،ریسک ،نرخهای
بهره ،نرخ اشتغال ،پسانداز ملی ،و  ...بر عملکر د صندوقهای بازنشستگی مؤثر هستن د.1
روندهای توســعه امروزی نیازمن د تغییر دیدگاه نســبت به پایــداری مالی نظامهای
بازنشستگی و جهتگیریهای آتی توسعه آنهاست .تغییرات شدی د و سریع جزء جداییپذیر
اقتصادهای امروزی اســت که این تغییرات ،ســاختار جمعیتشــناختی کشورها را تحت
یدهد .با پیشــرفتهای علمی و فنی ،امی د به زندگی افزایش یافته اســت که
تأثیر قرار م 
این تحوالت ارتباط بین تعدا د نیروی کار (شــاغل) و مستمریبگیران را تغییر داده است.
همچنین سیاستها و برنامههای کارآم د سالمت ،چالشهای جمعیتشناختی صندوقها را
 .1برای اطالعات بیشتر در مور د این نظریههای منابع زیر مفی د خواه د بود:
Fama, E. F., and French, K. R. (2004): ‘‘The Capital Asset Pricing Model: Theory
and Evidence”, The Journal of Economic Perspectives, Vol.18, No.3, pp. 25-46.
American Economic Association.
Wagacha, A. B., (2001); ‘‘A Survey of Investment Practices of Pension Fund
Managers in Kenya”, Unpublished MBA Project. University of Nairobi ,2001i.
Risk Encyclopedia: Portfolio Theory, Retrieved July 2014 from http://
riskencyclopedia.com/articles/portfolio_theory/
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بیشتر کرده است .با این برنامهها ،بهرهوری نیروی کار و بخش واقعی اقتصا د بهبو د یافته و
تغییرات ساختار اقتصادی و تقاضای نیروی کار را به دنبال داشته است.
در راستای موار د فوق در ادامه به نحوه اثرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی و مؤلفههای
جمعیتشناختی و بازار کار بر عملکر د صندوقهای بازنشستگی پرداخته شده است.

 -1-2وضعیت اشتغال
مؤلفههای بازار کار بهطور اعم و اشتغال بهطور اخص با نظام بازنشستگی ارتباط تنگاتنگی
دارد .بدون شــکلگیری فرصتهای شــغلی جدی د ثبات و پایــداری مالی صندوقهای
بازنشستگی تهدی د میشــو د و این صندوقها توان حمایت از جمعیت تحت پوشش خود
یدهند .رونق و رکو د در بازار کار از طریق تغییر منابع درآمدی و هزینههای
را از دســت م 
یدهد .در
صندوقهای بازنشســتگی ،عملکر د مالی آنها را بهشــدت تحت تأثیر قــرار م 
دورانهای رونق اقتصادی افزایش شمار شاغلین و کاهش نرخ بیکاری توان مالی صندوقها
را ارتقا میبخش د و زمینه مناسبی برای سرمایهگذاری آنها فراهم میسازد؛ در حالی که در
دورانهــای رکو د عکس این پدیده اتفاق میافتــد .در دورانهای رکو د اقتصادی ،از یک
ســو با کاهش ظرفیتهای تولیدی در بنگاهها و تعدیل نیروی انسانی ،حق بیمه دریافتی
صندوقها کاهش پیدا میکند؛ زیرا که با باال رفتن نرخ بیکاری نرخ مشارکت کاهش یافته
و زمان ورو د جوانان به بازار کار به تعویق میافت د و بدین ترتیب رش د شمار پرداختکنندگان
حق بیمه بهشدت کاهش مییابد .از سوی دیگر دورههای رکودی با گسترش اشتغال غیر
رسمی همراه است ،که شاغالن این بخش از پوشش بیمه محروم هستن د و بدین ترتیب
این رویه ورودی حق بیمه به صندوق را متوقف میکند .بنابراین باال رفتن ســن ورو د به
بازار کار و افزایش مشــاغل غیررسمی ،پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی را با خطر
مواجه میسازد.

22

اثر متغیرهای اقتصاد کالن بر صندوق بازنشستگی کشوری

 -1-3تورم
در ادبیــات اقتصا د کالن ،تورم به افزایش فراگیر و مداوم ســطح عمومی قیمت کاالها و
خدمات اطالق میشــود .در شــرایط تورمی قیمت کاالها و خدمات بدون افزایش متناظر
ارزش واقعی آنها ،افزایش پیدا میکند .بر اساس ماهیت صندوقهای بازنشستگی که حق
یدهند،
بیمهها و پساندازها را تجمیع کرده و در سررسی د آنها را در اختیار بازنشستگان قرار م 
انتظار میرو د که منابع و به ويژه مصارف و تعهدات این صندوقها تحت تاثير تورمهاي باال
و نوسانات آن قرار گرفته و تراز مالي صندوق در اثر افزايش مخارج آن دچار كسري شود.
در نظامهای بازنشستگی مبتنی بر نظام پرداخت جاری ،تورم معمو ًال از دو کانال تعادل
یدهد .از یک طرف با تعدیل حقوق و دستمز د با تورم،
مالی صندوقها را تحت تأثیر قرار م 
ســطح دستمزدهای اسمی باال رفته و حق بیمههای بازنشستگی و کسورات از این طریق
افزایش مییابد .نتیجه این تعدیل دستمز د طبیعت ًا افزایش ورودی صندوقها خواه د بود .از
طرف دیگر مستمریهای بازنشستگی نیز ضرورت ًا در جهت جلوگیری از افت شدی د کفایت
این مســتمریها ،با تورم تعدیل میشوند .این امر نیز خروجی یا مصارف مالی صندوق را
یدهد؛ نتیجه احتمالي این فرآین د فشــار بر منابع مالی صندوقها خواه د بود .اثر
افزایش م 
نهايــي تورم از اين دو كانال بر تــراز مالي صندوق به برآين د اثرگذاري آن از اين دو كانال
بستگي دار د كه براي تعيين جهت و ميزان آن به برآوردهاي تجربي نياز است.
از طرف دیگر صندوقهای بازنشستگی در دنیا معمو ًال در نقش نهادهای تأمین سرمایه
ظاهر میشوند؛ بهطوریکه این صندوقها سرمایه الزم برای گسترش خط تولی د و یا ایجاد
خطوط تولی د جدی د در بنگاههای تولیدی خصوصی را تأمین میکنند .در شــرایط تورمی
اگر بازدهی اســمی سرمایهگذاریهای صندوق متناسب با تورم رش د نکند ،بازدهی واقعی
کاهشیافته و جذابیت ســرمایهگذاری آنها در بخش واقعی اقتصا د کاهش خواه د یافت.
تدیگر در این شــرایط هزینه فرصت داراییهای صندوقها افزایشیافته و از این
بهعبار 
کانال نیز تراز مالی آنها متأثرمیسازد.
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 -1-4تولی د ناخالص داخلی و رش د اقتصادی
یده د که رشــ د تولی د ناخالص داخلی در ایجا د جذابیت برای
مطالعات مختلف نشــان م 
1
ســرمایهگذاری نهادهای مالی نقش اساســی ایفا میکند .بهعنوانمثال گمپرس و لرنر
( )1998نشــان دا دهان د که رشــ د باالی  GDPفرصتهای سرمایهگذاری با بازدهی باال را
برای کارآفرینان فراهم میکن د که این امر بهنوبه خو د تقاضا برای وجوه ســرمایهگذاری را
تدیگر بر اساس این مطالعات رش د اقتصادی بهعنوان متغیر پیشرو
یدهد؛ بهعبار 
افزایش م 
برای فرصتهای سرمایهگذاری عمل میکنند .صندوقهای بازنشستگی بهعنوان یکی از
مهمترین نهادهای مالی تأمین ســرمایه میتوانن د از این فرصتها بهرهمن د شده و از این
طریق کسب درآم د نمایند.
البته در رابطه با پیشــرو بودن رش د اقتصادی برای فرصتهای سرمایهگذاری اتفاق
نظــر وجو د ندارد؛ به عنوان نمونه جنگ و ولز )2000( 2شــواه د کافی برای ارتباط بین
فرصتهای ســرمایهگذاری نهادهای مالی و رشــ د اقتصادی پیدا نکر دهاند؛ اما برناث،
کوالویچیو ،ســانس )2010( 3به ارتباط مثبت بین عملکر د مالی نهادهای تأمین مالی و
رش د اقتصادی دست یافتهاند.
در دورههــای رونق اقتصادی و افزایش تقاضــای کل ،نهادهای مالی به طور اعم و
یدهن د و دسترسی
صندوقهای بازنشستگی به طور اخص عملکر د مالی قابل قبولی ارائه م 
آنها به منابع مالی جهت پوشــش تعهداتشان تسهیل میشود .به عبارت دیگر سب د دارایی
یدهد .به
آنها از لحاظ میزان و تنوع بهبو د یافته و فرصتهای سودآوری آنها را افزایش م 
این اعتبار از لحاظ نظری انتظار براین است که ارتباط بین رش د اقتصادی و عملکر د مالی
صندوقهای بازنشستگی مثبت باشد.
1. Gompers & Lerner
2. Jeng & Wells
3. Bernoth & Colavecchio & Sass
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 -1-5محیط قانونی و چارچوب مقررات
ادبیات موجو د در زمینه بازار سرمایه گویای آن است که چارچوب قانونی و فضای کسب و
کار بر اندازه و عمق بازار سرمایه تأثیر داشته و در دسترسی بنگاهها به منابع مالی نهادهای
مالی نقش پررنگی ایفا میکند .قوانین مرتبط با حمایت از ســرمایهگذاران ،حق صاحبان
سهام و قابلیتهای اجرایی ،اندازه و ترکیب دارایی صندوقهای تأمین مالی را متأثر میسازد.
آدنگو )2012( 1نشان داده است که اهمیت کیفیت نظام قانونی کشور در تسهیل عملکر د
مالی نهادهای تأمین سرمایه بیشتر از اندازه بازار سرمایه آنهاست .جنگ و ولز ( )2000نشان
دا دهان د که چســبندگیهای بازار کار ،برنامههــای کارآفرینی دولتها و رویههای اعالم و
پذیرش ورشکستی در تفاوت بین عملکر د مالی نهادهای سرمایهگذاری کشورهای مختلف
نقش قابل توجهی دارند .از این منظر ادعا میکنن د که ارتباط بلندمدت بین محیط قانونی و
عملکر د مالی نهادهای تأمین سرمایه مثبت است.
بــروزو و همــکاران )1991( 2بر این نکته تأکی د داشــتهان د که تفاوت در ســطح
قانونپذیری کشــورها یکی از مهمترین مؤلفههای اثرگذار در مدیریت ســرمایهگذاری
نهادهای تأمین مالی است.
 -1-6نرخ ارز
نرخ ارز عموم ًا بهعنوان معیار رقابتپذیری بینالمللی پذیرفته شده است .این متغیر به عنوان
شاخص رقابتپذیری پول هر کشور هم شناخته میشو د و از این منظر یک رابطه معکوس
قوی بین قدرت رقابتپذیری اقتصا د کشورها و این شاخص متصور است؛ به عبارت دیگر
هر چقدر ارزش این شاخص پایینتر باشد ،رقابتپذیری پول کشور بیشتر خواه د بود .انتظار
بر این اســت که تالطمات نرخ ارز جریانات نقدی انتظاری شــرکتها و نهادهای مالی و
1. Adongo
2. Bezozo & at.el

فصل اول :مؤلفههای کالن اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر عملکر د مالی نظام بازنشستگی

25

به تبع آن عملکر د مالی آنها را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا که نوســانات نرخ ارز درآمدها و
هزینههای مبتنی بر پول داخلی نهادهــا و همچنین رابطه رقابت بینالمللی آنها را تغییر
یده د (هاینشــبرگر .)2013 ،1نرخ ارز از کانال تحریک تورم و به دنبال آن تعدیل حقوق و
م
دســتمز د و مستمریها منابع و مصارف صندوق را تحت تاثیر قرار داده و از آن طریق نیز
میزان منابع مازا د قابل سرمایهگذاری را متاثر خواه د کرد .بر این اساس انتظار بر این است
که جهت اثرگذاری این متغیرها از این کانال بر درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی
صندوق منفی باشد .اما بای د توجه شو د که علیرغم اثر کاهشی نرخ ارز بر درآمدهای صندوق
از محل سرمایهگذاریها به تبع آثار تورمی آن ،درآمدهای ریالی این صندوق با افزایش نرخ
ارز و نرخ تبدیل دالر به ریال افزایش خواه د یافت.

 -1-7ریسک
ریســک فعالیتهای اقتصادی ،عامل اقتصادی مهم دیگری اســت که میتوان د عملکرد
مالی صندوقهای بازنشستگی را متأثر سازد .در واقع اندازهگیری و مدیریت ریسک بخش
جداییناپذیر شرکتهای بیمهای به طور اعم و صندوقهای بیمه اجتماعی به طور اخص
است؛ چرا که تسهیم ریسک ویژگی ذاتی این نوع صندوقهاست .کوچران )2005( 2بر این
باور است که به اعتبار ممکننبودن پیشبینی بازدهی آتی سرمایهگذاریهای و همچنین
نوســانات و تالطمات احتمالی در متغیرهای کالن اقتصادی ،عملکر د مالی صندوقهای
تأمین مالی از جمله صندوقهای بازنشستگی همواره در معرض ریسک قرار دار د و این امر
فعالیتهای سرمایهگذاری و به تبع آن عملکر د مالی صندوقها را به صورت معكوس تحت
يدهد .بر اين اساس متنوعسازی داراییهاي صندوقها يكي از بهترين الزامات
تأثير قرار م 
مديريت ريسك است .از طرف ديگر كوسيس )2009( 3نشان داده است كه نبو د بازارهاي
1. Hinchberger
2. Cochrane
3. Kocis
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ثانويه قوي ريسك نقدشوندگي سرمايهگذاري صندوقها را بيشتر ميكند.
در واقع مؤسســات مالی و اقتصادی معمو ًال با دو گروه عمده ریسک روبهرو هستند.
گروه اول به ریسکهای درونبخشــی مربوط میشو د که این ریسکها از عملکر د خود
مؤسسات ناشی میشود .در این صورت نماگر اصلی ریسک ارزش انتظاری سو د یا درآمد
آن است .گروه دوم ریسکهای فرابخشــی است که از نوسانات و نابسامانیهای محیط
کالن اقتصادی ناشی میشــود .نماگر این نوع ریسک را میتوان در قالب نوسانات رشد
اقتصادی ،نوســانات تورم و یا سایر متغیرهای اصلی اقتصا د کالن اندازهگیری کرد .بر این
اساس انتظار نظری بر این است که به اعتبار بر هم زدن چشمانداز فعالیتهای اقتصادی
و مالی صندوق ،ریسکهای کالن اقتصادی بر عملکر د مالی صندوق تأثیر منفی بگذارد.

 -1-8ساختار جمعیتشناختی و سالمندی جمعیت
فرآین د توسعه اقتصادی به همراه پیشرفتهایی که حوزه سالمت تجربه کرده است ،منجر
به بهبو د استانداردهای زندگی شده است که حاصل آن را بهراحتی میتوان در افزایش طول
عمر و امی د به زندگی افرا د مناطق مختلف جهان مشاهده کرد .به این موضوع بای د کاهش
نرخ باروری زنان را نیز اضافه کر د که پس از دوره انفجار زادوول د اتفاق افتاده و هر ساله از
نرخ آن در کشورهای مختلف کاسته شده است .این دو موضوع درنهایت رش د نسبت افراد
مسن در جامعه را به دنبال داشته است.
پدیده ســالمندی را میتوان تغییر توزیع جمعیت یک کشور به سمت سنین باالتر به
شمار آور د (ویل .)2007 ،1گسترش پدیده سالمندی به یکی از مهمترین معضالت کشورهای
توسعهیافته در دهههای اخیر تبدیلشده است که پایداری رش د اقتصادی آنها و توازن مالی
صندوقهای بازنشستگی را با نگرانیهای جدی روبهرو ساخته است .با آغاز قرن  21اغلب
کشورهای در حال توسعه هم با برخی از جنبههای این پدیده جمعیتی روبهرو ش دهاند .فشار
1. D.Weil
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ناشی از این پدیده به نحوی بوده است این کشورها را وادار به تجدی د نظر در سیاستهای
جمعیتیشان کرده اســت .به عنوان مثال ژاپن (به عنوان کشوری محافظه کار در زمینه
مهاجرت) در راســتای جذب نیروی کار اقدام به اصالح قوانین مهاجرت خو د نموده است.
سنگاپور که از دهه  1980شعار «دو بچه کافی است» را در رأس برنامههای جمعیتی خود
داشت ،بع د از دو دهه آن را به شعار «اگر توان مالی دارید ،سه بچه داشته باشید» تغییر داده
است .البته پیری جمعیت در کشورهای در حال توسعه به دالیل مختلف بسیار پیچی دهتر از
کشــورهای توسعه یافته است؛ زیرا که بسیاری از این کشورها از درآم د سرانه بسیار پایین
برخوردارن د و افرا د در این کشورها قبل از اینکه درآم د کافی برای پسانداز داشته باشند ،با
بازنشستگی از بازار کار خارج میشوند .عالوه بر این در کشورهای در حال توسعه ،سالمندان
اغلــب به منابع دریافتی از فرزنــدان خو د اتکا دارن د که این منابع نیز پایدار نبوده و قابلیت
اتکای بلندمدت ندارند؛ زیرا که ساختارهای سنی جمعیتی در این کشورها بهشدت در حال
تحول است (کانینگ.)2007 ،1
دلیل دیگر اهمیت ســالمندی جمعیت در کشورهای در حال توسعه ،وضعیت سالمت
این افرا د است .در کشورهای توسعهیافته سالمندی با بهبو د وضعیت سالمت (ازجمله عدالت
تأمین مالی در این بخش) همراه اســت ،اما این وضعیت در کشــورهای در حال توسعه با
تردی د جدی همراه است (یاوری و همکاران.)1394 ،
بر اســاس پیشبینیهای بخش جمعیت ســازمان ملل که در گزارشی تحت عنوان
«پیری جمعیت جهان »2انجام گرفته است ،تعدا د افرا د باالی  65سال جهان از  800میلیون
یدهد) به بیش از  2میلیار د نفر
نفر سال ( 2015که  11درص د جمعیت جهان را تشکیل م 
در ســال ( 2050یعنی حدو د  22درص د جمعیت جهان) خواه د رسید .همچنین در گزارش
مذکور پیشبینیشده است که جمعیت جهان در فاصله سالهای  1950تا  ،2050بیش از
1. D.Canning
2. World population aging, 1950-2050

28

اثر متغیرهای اقتصاد کالن بر صندوق بازنشستگی کشوری

 3.7برابر خواه د شــد ،اما تعدا د افرا د باالی  65سال و باالتر طی این مدت حدو د  10برابر
خواه د ش د (یاوری و همکاران.)1394 ،
سالمندی در کنار آثار جمعیتی و اجتماعی ،پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی
خواه د داشــت ،در این میان صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی شای د مهمترین و
نگرانکنن دهترین بخشی باش د که تحت تأثیر هزینههای ناشی از این پدیده قرار میگیرند.
بر این اســاس در دهههای اخیر بخش عم دهای از مطالعات انجام یافته در زمینه سالمندی
جمعیت به اثرات این پدیده بر منابع و مخارج صندوقهای بازنشستگی اختصاص یافته است.
در کشــورهایی که نظام بازنشســتگی آنها مبتنی بر پرداخت جاری یا توازن درآمد-
مخارج اســت ،انتظار بر آن است که نرخ باروری بیشتر از نرخ جایگزینی در بازار کار باشد
تا اثرات رش د جمعیت سالمندان در جامعه محدو د شود .دو نرخ رش د جمعیت و بهره نقش
تعیینکنن دهای در تعادل مالی این نظام بازی میکنند .در کنار این دو نرخ ،سیاستگذاران
از تغییر سن بازنشستگی و مزایای آن به عنوان متغیرهای مؤثر بر نظام بازنشستگی سود
بر دهاند .سالمندی جمعیت در حالی در کشورهای توسعه یافته آثار خو د را نشان داده است
که نظام تأمین اجتماعی در اکثر این کشــورها بر مبنای نظام پرداخت جاری شکل گرفته
است .مهمترین فرضی که این نظام بر اساس آن استوار است ،فزونی نرخ باروری بر نرخ
جایگزینی ،ثبات در نرخ رش د جمعیت و سهم پایین سالمندان در کل جمعیت است .به این
فروض بای د سن بازنشستگی مناســب را نیز افزو د که به عنوان شرط کافی فعالیت نظام
پرداخــت جاری م د نظر قرار میگیرد .از دهه  1970به این ســو ،دیدگاههای اجتماعی و
اقتصادی به نفع کاهش ســن بازنشستگی تغییر پیدا کر د که این موضوع ریشه در ادبیات
اقتصا د خر د داشته و هدف از آن جذب نیروی کار جوان به بازار کار بود .اما با افزایش امی د به
زندگی و اجرای سیاستهای مربوط به کاهش سن بازنشستگی ،رفتهرفته بحث تأمین مالی
نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی تبدیل به یکی از مشکالت اقتصادی ش د و افزایش نرخ
مالیات برای جبران کسری صندوق در پیش گرفته شد .این افزایش به ایجا د ناکارایی در
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بازار نیروی کار و کاهش عرضه نیروی کار و درنهایت کاهش نرخ مشارکت انجامید .عالوه
بر این ،بازنشستگی در سنین پایینتر منجر به افزایش ظرفیتهای بالاستفاده از نیروی کار
(بهویژه در سنین  64-55سال) میشود؛ زیرا که نرخ باالی مالیات انگیزه افرا د برای باقی
یدهند
یده د و افرا د بازنشستگی و فراغت را به کار ترجیح م 
ماندن در بازار کار را کاهش م 
(یاوری و همکاران.)1394 ،
در نظام تأمین اجتماعی مبتنی بر پرداخت جاری ،نرخهای مشارکت اجباری با توجه به
نرخ خالص جایگزینی و نرخ پشتیبانی تعیین میشود .ساموئلسون به عنوان یکی از اولین
افرادی که مدل تعادل عمومی مربوط به این نوع از نظام تأمین اجتماعی را مور د توجه قرار
داد ،نرخ رش د جمعیت ،نرخ پشتیبانی سالمندان و نرخ بهره را سه متغیر تاثیرگذار بر جریان
مصرف و پساندازدانست و تغییر هر کدام از آنها را بر هم زننده تعادل اقتصادی نظام تأمین
اجتماعی قلمدا د کرد .او معتق د بو د که هر اقتصا د وابسته به مصرف -وام که با نرخ هندسی
در حال رش د باشد ،نرخ بهره تعادلی آن دقیق ًا برابر با رش د بیولوژیکی خواه د بو د.1

 -1-9موقعیت اجتماعی زنان
وضعیت اجتماعی زنان نیاز به توجه دارد ،رون د شــاخصهای جمعیتشــناختی در سراسر
جهان گویای آن است که زنان بیشتر از مردان عمر میکنند؛ بهطوریکه در کل جهان دو
یدهن د (کارپاتی.)2009 ،
سوم افرا د  75سال و بیشتر را زنان تشکیل م 
در کشورهای در حال توسعه باالخص در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی مراقبت از
سالمندان اغلب مبتنی بر ارتباطات خانوادگی است و نظام مراقبتهای دولتی از آنها و بویژه
برای زنان سالمن د هنوز رسمیت نیافته است.
 .1برای اطالعات بیشتر در این زمینه منابع زیر مفی د خواه د بود:
- Lee, Ronald (2019), Samuelson’s Contributions to Population Theory and
Overlapping Generations in Economics, IZA DP No. 12442.
- Barr, Nicholas, Diamond, Peter (2006), The economics of pensions, Oxford
Review of Economics Policy, Vol. 22. No. 1.
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یکی از عوامل انزوای اجتماعی زنان در این منطقه محدودیتهای آموزشــی آنهاست
که ریشه در مشــکالت دهههای گذشته دارد .این پدیده نرخ مشارکت آنها در بازار کار و
بهتبع آن بهرهمندی از حمایتهای اجتماعی در قالب بیمههای بازنشســتگی را نیز تحت
تأثیر قرار داده است .بنابراین به دلیل عدم دسترسی زنان به بازار کار رسمی و ورو د ناگزیر
آنها به بخشهای غیر رســمی ،امکان تدارک ترتیبات رسمی برای دوران بازنشستگی را
نیز از آنها سلب کرده است؛ و به این اعتبار وابستگی آنها به سایر اعضای خانواده افزایش
مییابد .بنابراین میتوان ادعا کر د که محدودیت زنان در ورو د به بازار کار رســمی به هر
دلیلی که باشــ د و کاهش نرخ مشارکت آنها در این بازار یکی از عوامل کاهش ورودی به
صندوقهای بازنشستگی است.

فصل دوم:

تحوالت شرايط كالن
اقتصادي،جمعیتشناختی
و بازار کار كشور

 -2-1مقدمه
در ادبيات اقتصاد كالن معمو ًال وضعیت اقتصاد کالن به تغییرات و تحوالت متغیرهای
کالن اقتصادی اطالق ميشود .متغیرهای کالن اقتصادی نیز به متغیرهایی اشاره دارد
که به کلیت اقتصا د در سطح منطقهای یا ملی مربوط بوده و آثار و تبعات آنها کل جمعیت
یدهد .تحوالت این متغیرها عملکر د تمامی بخشهای اقتصادی
را تحــت تأثیر قرار م 
کشــور را متأثر میسازند .نظام بازنشستگی کشوری یکی از مهمترین حوزههایی است
که در دهههای اخیر به اعتبار نوسانات شدی د در اقتصا د کالن کشور و وضعیت ساختار
جمعیتی و بازار کار دچار چالش شده است .به جهت فهم بهتر این چالشها و تهدیدها
در این فصل به تحوالت شرایط اقتصاد کالن کشور و ساختار جمعیتی و بازار در قالب
تحوالت مهمترین متغیرهای اقتصا د کالن از جمله رشــد اقتصادی ،درآمدهای نفتی،
نرخ ارز ،تورم ،نرخ ســو د سپردههای بانکی ،نقدینگی ،ساختار جمعیت ،امید به زندگی و
بازار کار پرداخته شده است.
 -2-2تحوالت رش د اقتصادی در ایران
در میان شــاخصهای عملکردی اقتصا د کالن ،میزان تولیــد ناخالص داخلی یکی از
مهمترین شاخصهاســت؛ زیراکه این شاخص اندازه اقتصا د یک کشور و ظرفیتهای
یدهد .تولی د ناخالص داخلی بنا به تعریف ،ارزش مجموع کاالها
تولیدی آن را نشــان م 
و خدمات نهایی اســت که طی یک ســال در یک کشور تولی د میشود .البته بای د توجه
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داشــت که میزان رفاه و برخورداری مردم یک کشــور صرف ًا به واسطه تولید ناخالص
داخلی تعیین نمیشــود ،بلکه شاخص مناســبتر تولید ناخالص داخلی سرانه است که
یدهد .درواقع رفاه مردم یک
میزان تولی د به ازای هر نفر را بهصورت ســرانه نشــان م 
کشــور متأثر از تولید ناخالص داخلی و میزان جمعیت آن کشــور اســت که در تولید
ناخالص داخلی سرانه منعکس میشود .رون د تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در دوره
 1338-1396افتوخیزهای زیادی را تجربه کرده است.
همانطور که پیشتر بیان شــد ،سطح تولید و درآمد ســرانه بیانگر میزان رفاه
یک جامعه اســت؛ بر این اساس نرخ رشد اقتصادی سرعت افزایش یا کاهش تولید
ناخالص داخلی و بهتبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را
نشان میدهد .تحوالت این شــاخص در دورههای مختلف در نمودارهای ( )2-1تا
( )2-5گزارششده است.
نمودار  -2-1رش د اقتصادی ایران در بازه زمانی (( )1338-1356درصد)

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا
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از ســال  1339تا اواسط سال  1356اقتصا د ایران نرخهای رش د باالیی را تجربه کرده
است .در این دوره نرخ رش د اقتصا د بین  5تا  18درص د در نوسان بوده است که بیشینه این
شاخص با  18.2درص د در سال  1355ثبت شده است .در کل در این دوره  18ساله میانگین
رش د اقتصا د کشور در حدو د  10درص د گزارش شده است.
با آغاز شرایط انقالبی از انتهای سال  1356و به دنبال آن شروع جنگ تحمیلی در کشور،
تحریمهای اقتصادی ،کاهش درآمدهای نفتی در بعضی سالها و خالیماندن بخش قابل
توجهی از ظرفیتهای تولی د به دلیل درگیری در جنگ ،رش د اقتصادی در دوره ()1357-67
به شدت کاهش یافته و به متوسط ساالنه  -4.05درص د تنزل کرد.
نمودار  -2-2رش د اقتصادی ایران (( )1357-1367درصد)

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

طی برنامه اول توسعه ( )1368-1372میزان رش د اقتصادی ایران بهطور متوسط برای
هرسال  6.7درص د محقق شد .در این دوره رش د اقتصادی نسبت ًا باال به علت درآمدهای نفتی
قابل توجه و اتمام جنگ و بهکارگیری ظرفیتهای تعطیل شده اقتصا د بوده است .همچنین
افزایش شــتاب رش د اقتصادی در این دوره ناشی از سرمایهگذاریهای زیربنایی و تولیدی
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در دوران بع د از جنگ و سیاســتهای اقتصادی اعمال شــده در طول برنامه بود .برنامه
دوم توسعه ( )1374-1378در شرایطی آغاز ش د که اقتصا د ایران با رون د فزاینده انتظارات
تورمی روبه رو بود .این رون د که از اوایل نیمه دوم ســال  1373آغاز شده بود ،در اواخر آن
در اثر گسترش عملیات مالی انبساطی شدت یافت .علیرغم اینکه در طول این برنامه رشد
اقتصادی به طور متوسط ساالنه با افت قابل توجه نسبت به دوره قبل از آن به حدو د 2.8
درص د رسیده بو د نرخ تورم  49.4درصدی در ابتدای آن تجربه شد.
در کنار شــکلگیری رون د فزاینده انتظارات تورمی و سیاســتهای مالی تحریک
کننده تورم در ابتدای برنامه دوم ،کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و رکو د بخش
ســاختمان در اواسط آن دوره رش د اقتصادی را به شــدت تحدی د کرده و از سرعت آن
کاســت .رش د تولیدات در این مدت بهطور عمده ناشی از رش د قابل توجه بخش صنعت،
خدمــات و بخشهای زیربنایی بود .عدم تعادل متغیرهای اساســی اقتصا د ایران در دو
ســال پایانی برنامه ،همراه با مشکالت ســاختاری اقتصا د باعث ش د که اقتصا د کشور
طی دو ســال پیاپی با کاهش نرخ رشد ،کاهش سرمایهگذاری ،ضعف مالی ،مشکل تراز
پرداختها و افزایش ســطح عمومی قیمتها مواجه شود .ادامه رکو د اقتصادی جهان و
تداوم وضعیت نامساع د بازار نفت ،عم دهترین عامل برونزا در شکلگیری این تحوالت
بودند .در این دوره دولت با ایجا د ثبات در بازار ارز اهتمام جدی در یکسانسازی نرخ ارز
و حرکت به سمت نظام مبتنی بر بازار به عمل آور د که عمده این اقدامات در سال 1378
عملی ش د (خالصه تحوالت اقتصادی بانک مرکزی.)1378،
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نمودار  -2-3رش د اقتصادی ایران (( )1368-1378درصد)

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

اقتصا د ایران در دوره ( )1379-88رون د نسبتا باثباتتری را طی کرده و در طول این دوره
متوسط رش د ساالنه تولی د ناخالص داخلی حدو د  4.3درصدی رقم خورده است .در سالهای
ابتدایی این دوره که با برنامه توسعه ســوم مقارن بود ،علیرﻏﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در
بازارهای جهانی ،مازا د ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای سیاستهای
ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺒﺴﺎﻃﯽ موجبات تداوم اﻋﺘﻤﺎ د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﻘﻖ رﺷﺪ قابل
قبــول ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎ د ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورد .در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮ
ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت رﯾﺎﻟﯽ
و ارزی ﺑﻪ ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺬف
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﯿﺮﺗﻌﺮﻓﻪای ،رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ برنامه سوم را در شرایطی به پایان رسان د که ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻻ
بــو د ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺏ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ میﺩﺍﺩ .ﺩﺭ انتهــای آن برنامه ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻼﻳﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﻴاســتهای اتخاذ شده ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺭﮐﻮﺩ ﻧﺴبی
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ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎنــی ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ خلیجفــارس ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﮐﻪ عمدت ًا ﻧﺎشی از افزایش ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖ ﺑﻮﺩ ،ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ
ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻳﻔﺎ کرد.
در خالل ســال پایانی برنامه سوم توسعه و انتخابات  1388به اعتبار ارتقای تولیدات
ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﺴﺒﻲ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺟﻮﻱ ،ﺭﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ،ﺭﻭﻧﻖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖ و بــه آن اعتبــار ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺨﺶ خارجی ﻭ
لدوام
بهتبع ﺁﻥ افزایش ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ وضعیت قاب 
ﺩﺭ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺪ .بر این اســاس در این دوره اقتصا د کشور به جز سالهای
انتهایی دوره رشــ د قابل توجهی را تجربه کر د که رونــ د آن را میتوان در نمودار ()2-4
ردیابی کرد .کاهش چشــمگیر رش د اقتصادی کشور در سالهای  1387و  1388عالوه بر
ناکارام دیهای داخلی ،از ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻥ در آن سالها نیز متاثر بوده است .اﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻫﻢﺗﺮﺍﺯ بینالمللــی ﺳﺒﺐ ﻣﺼﻮﻥ
ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻱ شــد؛ با این وجو د ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷـﺪﻳﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ
ﺍﺭﺯﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖ باعث شــ د ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ تغییر کند.
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ تأﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﻳﻦ مجرای ﺳﺮﺍﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ به ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ .ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ،ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺍﺭﺯﻱ ﮐﺸﻮﺭ
ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑـﺎ تــأﺧﻴﺮﯼ چندماهه ﻭ عمدتــ ًا ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1388ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ متأثــر کرد .ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﯼ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
ﺁﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺸﻮﺭ ،ﺍﺯ پیــاﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎر برخــی ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺩﺭﻭﻥﺯا و بــرونزا ،ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
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ﺳـﺎﻝ  1388ﺭاﺗﺤﺖ تأثیر قرار دادن د (خالصه تحوالت اقتصادی بانک مرکزی.)1388 ،
نمودار  -2-4رش د اقتصادی ایران (( )1379-1388درصد)

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

تولي د ناخالص داخلي كشــور در دوره  10ســاله اخير ( )1389-98از رقم  6456هزار
ميليار د تومان به قيمت ثابت ســال  1390در سال  1389به  7130هزار ميليار د تومان در
سال  1397رسيده است .همچنين بر اساس برآور د صندوق بين المللي پول اين متغير در
سال  98با رش د منفي  9.5درصدي مواجه خواه د شد .به عبارت ديگر در طول اين  10سال
رش د اقتصادي كشور به صورت متوسط ساالنه فقط  0.45درص د بوده است.
همانطــور كه در نمودار ( )2-5مالحظه ميشــو د عملكر د اقتصــاد ايران از منظر
رشــد اقتصادي در ابتداي اين دوره مناسب بوده و رشــد حدود  6.5درصدي را تجربه
كرده اســت .ﺑﺎﺭﺵﻫﺎﯼ ﺟﻮﯼ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ بلندمدت ﻭ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳب
بارشهــا ،بهبــو د درآمدهاي نفتــي ،ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات صنایع نفت و گاز و ﭘﺘروشــیمی از
مهمتريــن عوامل موثر بر ايــن عملكرد بودهاند .اما اين روند در ســالهاي بعد تداوم
نداشــته و ركورد منفي عجيبي از اين منظر به ثبت رســيد .ســال  1391در اين دوره
با شــرايط ويژهتري مواجه شــد .در آن سال اقتصاد كشــور با تكانههاي كم سابقهاي
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با منشــا داخلي و خارجي روبهرو شــد .ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭ سیاســتﻫﺎﯼ ﺍﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎﻝ
گذشــته ،پیــاﻣﺪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫـﺎ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ چندباره ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ
ﺗﺸﺪﻳﺪ تحریمهــای ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ بینالمللی ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳـﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ بــروز رکــو د ﺗﻮﺭﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺪ ،ﮐﻪ بهویــژه ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اولیــه ﺁﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ .ﺭﮐﻮﺩ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ
در آن ســال ﺭﺍ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻧﻪ لزوم ًا شــدت اثرگذاری ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﺷﻲ
ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺮ ﺩﺍﻧﺴﺖ :اول ،ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝهــای قبــل از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ سیاستگذاری ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﺸﺪﻳﺪ شده ﻭ ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﻟﺪ شــد .ﺩﻭﻡ ،ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ حامــلﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ
ﺳﺎﻝ  1389ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ تمــام ﺷﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ انرژیبر و هزینههای حمل و
نقل را افزایش داده و کاهش توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرفکنندگان را
به دنبال داشت .سوم ،تشدید تحریمهای تجاری و مالی مبادالت مالی و تجاری کشور
با دنیای خارج را بسیار سخت و پرهزینه کرده بود .این تحریمها کاهش مقادیر فروش
نفت خام و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشــور را به دنبال داشت و بودجه دولت
را با محدودیت منابع مواجه کرد و آثار خود را بر کاهش فعالیتها و نرخ رش د اقتصادی
برجای گذاشت (خالصه تحوالت اقتصادی بانک مرکزی.)1391 ،
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نمودار  -2-5رش د اقتصادی ایران در بازه زمانی (( )1389-1398درصد)

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا و پیشبینیهای سازمانهای بینالمللی

از نيمــه دوم ســال  1392ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ جدیــد ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴﺒﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪ .در آن سال عليرغم اينكه اقتصا د ايران همچنان
گرفتار رشــ د منفي بو د ولي آهنگ افت فعاليتهاي اقتصادي كندتر شد .كه در ادامه اين
دوره به اعتبار بهبو د شرايط سياسي داخلي و خارجي و توافقات بينالمللي در زمينه انرژي
هستهاي و تعليق و برداشته شدن نسبي تحريمها اقتصا د ايران دوره رو به رشدي را تجربه
كر د و رشــ د باالي  12درصدي را در سال  1395به ثبت رسان د كه بخش قابل توجه اين
رش د از افزايش درآمدهاي نفتي ناشي ميشد .البته همانطور كه مشاهده ميشو د اين روند
خيلي دوام نداشــت و اقتصا د ايران از نيمه دوم ســال  1396و به ويژه از زمستان آن سال
با تشدي د بیثباتیهای فراگیر در بازارها روبهرو ش د و به دلیل گرایش فعاالن اقتصادی به
بازار داراییها به ویژه ارز و سکه به جای سرمایهگذاری در داراییهای مول د و همچنین با
توجه به تاثیرگذاری تحریمهای خارجی ،رون د تشکیل سرمایه بیش از پیش کاهش یافت.
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بر این اســاس و با عنایت به کاهش جدی رش د تشکیل سرمایه ثابت ،رش د اقتصادی
دچار ناپایداری و کاهش شــدی د شد .اين رون د در ادامه دوره هم با خروج یکطرفه ایاالت
متحده از توافق بینالمللی برجام و تشدی د تحریمها و بدتر شدن چشمانداز اقتصادی از منظر
ملی و بینالمللی با شدت بيشتر تداوم يافت؛ به طوری که پيشبينيهای صندوق بینالمللی
يده د كه در انتهاي سال  1398ركور د جديدي از منظر رش د اقتصادي با رقم
پول نشان م 
منفی  9.5درص د به ثبت خواه د رسيد.

 -2-3تحوالت درآمدهای نفتی در اقتصا د ایران
در عرصه اقتصا د جهانی بازار نفت از ویژگی خاصی برخوردار اســت .این ویژگی ناشــی
از نقش دو ســویهای است که این منبع مهم اســتراتژیک برای کشورهای صادرکننده و
واردکننده آن دارد .نفت یکی از مهمترین نها دههای تولی د در کشــورهای واردکننده نفت
است و افزایش قیمت آن موجب افزایش هزینههای تولی د و در نتیجه کاهش سطح تولی د
میشود .از سوی دیگر برای کشورهای صادر کننده ،درآمدهای حاصل از صادرات نفت یک
منبع بزرگ درآمدی به حساب میآید .مالحظه واقعیتهای اقتصا د ایران بیانگر نقش عمده
و غالب بخش نفت و درآمدهای آن در اقتصا د ملی اســت .در دهههای گذشته درآمدهای
ارزی حاصل از صدور نفت و گاز با وجو د بروز شــوکهای مختلف اقتصادی و سیاسی در
بازارهای جهانی نفت ،پیروزی انقالب اسالمی ،وقوع جنگ تحمیلی و نظیر اینها ،همواره
بخش غالب و عمده درآمدهای ارزی کشــور را تشــکیل داده است .نوسانات قیمت نفت
از اصلیترین منبع نوســانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است .افزایش ناگهانی
قیمت نفت بع د از سال  1973تأثیرات مهمی بر اقتصا د کشورهای صادرکننده نفت گذاشت،
بهطوریکه افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت ،باعث رش د سطح قیمتها ،نرخهای
دستمز د و واردات در این کشورها شد .رش د بخش نفت بهعنوان یک عامل مؤثر در درآم د
ملی ،منجر به افزایش تقاضای کل اقتصا د و درنتیجه افزایش قیمتها و سودآوری در بخش
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غیرقابل مبادله نسبت به بخش قابل مبادله میشو د (مرکز پژوهشهای مجلس.)1380 ،
درآمدهای نفتی به خصوص در اقتصا د کشــورهای متکی به این نوع درآمدها ،منشاء
اثرات مختلفی است .این درآمدها بخش اعظم منابع ارزی کشور و بخش مهمی از درآمدهای
دولت را تأمین میکنن د و با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصا د این کشورها ،بر متغیرهای
اقتصا د کالن مانن د رش د اقتصادی ،مصرف ،پسانداز ملی ،سرمایهگذاری ،نرخ تورم و نرخ
ارز تأثیر میگذارند .نوسانات درآمدهای نفتی موجب نوسانات اقتصادی و اجتماعی در این
کشورها نیز میشود .به عبارت دیگر بحرانهای اقتصادی و سیاسی در بازار جهانی از طریق
نوســانات قیمت نفت ،به سرعت به کشورهای نفتی منتقل میشو د (حاجی میرزایی.)1385 ،
معمو ًال در کشورهای صادرکنن د ه نفت ،درآمدهای نفت ،از طریق مخارج دولت به دو صورت
جاری و عمرانی به اقتصا د کشور تزریق میشود .امروزه تأثیر بسیار منفی افزایش مخارج
دولت بر ساختار اقتصادی بهخصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایهگذاری بخش خصوصی،
ندهنده مشارکت مردم در اداره اقتصا د است ،مور د تأیی د بسیاری از مطالعات انجام
که نشا 
شده است .در کشورهای کمتر توسعه یافته که بعضی از آنها که صادرکننده نفت نیز هستند،
به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آنها دولت به عنوان بزرگترین کنشگر اقتصادی کشور در
اغلب بخشهای تولیدی و خدماتی حضور فعال دار د (پیکارجو.)1380 ،
درآمدهای نفتی نقش کلیدی در ساختار اقتصادی کشورهای صادرکنن د ه نفت ایفا میکند.
آثار نامطلوب تکانههای نفتی در بیشتر این کشورها دیده میشو د که ایران نیز از این قاعده
مستثنا نیست .وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شده است که هرگونه شوك نفتی منفی و
کاهش درآم د نفتی ،اقتصا د ایران را تحت تأثیر قرار دهد .این وابستگی موجب میشو د که اثر
نوســانات نفتی دراز مدت ،رش د اقتصادی را کاهش دهد .مهمترین پیام د افزایش درآمدهای
نفتی ،برجســته شدن هرچه بیشتر جایگاه بخش نفت در اقتصا د ایران و کماهمیتتر شدن
سایر بخشها بوده است؛ بهطوریکه سهم نفت در تولی د ناخالص ملی از  27درص د در سال
 1351به  45درص د در سال  1354رسید .با شروع انقالب و بیثباتیهای ناشی از آن تولید
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نفت افت قابل توجهی را پشــت سر گذاشت اما در اوایل این دوره ( )1358علیرغم کاهش
تولی د نفت ،به دلیل افزایش قیمت آن درآمدهای نفتی حدو د یک میلیار د دالر نسبت به سال
قبل از آن افزایش یافت .در دوره جنگ تحمیلی به دالیل شرایط جنگی و بحرانهای ناشی
از آن درآمدهای نفتی رون د پر افت و خیزی را تجربه کر د به طوری که پایینترین درآم د نفتی
در سال  1365و در اوج جنگ رقم خورد .در طول سالهای ( )1363-1365نرخ رش د تولید
ناخالص داخلی به ترتیب منفی  1.9 ،7و منفی  9.8درص د بود .پس از پایان جنگ و همزمان
با آغاز برنامه اول توســعه ،درآمدهای نفتی طی دو سال با جهش روبهرو ش د (ابتدا به حدود
 12میلیار د دالر در سال  1368رسی د و سپس در سال  1369به 16.6میلیار د دالر بالغ گشت).
از سال  1370به بع د به علت جنگ خلیج فارس قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی نیز
به شدت افزایش یافت و این افزایش تا سال  1375ادامه یافت .از سال  1375تا سال 1377
اقتصا د ایران با کاهش چشــمگیر درآمدهای نفتی روبهرو شد .این کاهش ناشی از رکودی
بو د که اقتصا د جهانی را در برگرفته و باعث کاهش تقاضا برای نفت شده بود .در آن سالها
اوپک تصمیم گرفته بو د تولی د خو د را افزایش دهد .با این تصمیم کاهش کمسابقه قیمتها
در سطح جهانی آغاز شد .کاهش قیمتها به حدی بو د که نفت خام در ابتدای بهمن ماه سال
 76بیش از  6.7دالر ارزانتر در بازار جهان به فروش رفت .مطابق آمارها رشــ د درآمدهای
نفتی ایران در این دو ســال به ترتیب برابر منفی  4.47و منفی  38.1و درص د بوده است .در
ســال  1377اوضاع بدتر از این بو د و در این ســال دالیل متع ددی از جمله تقاضای پایین
مخصوص ًا از طرف کشورهای آسیایی ،زمستان نهچندان سر د و ذخایر عظیم ،همگی باعث
کاهش قیمت بازار شدند .در ســالهای  1378و  1379رش د قابلمالحظهای در درآمدهای
نفتی و نرخ رش د مثبت و نسبت ًا مناسبی در تولی د ناخالص داخلی تجربه شد .در این سال نفت
نرخ رشــدی حدو د  8.2درص د داشت .در سال  1380ارزش افزوده بخش نفت با  8.4درصد
کاهش روبهرو ش د که عمدت ًا متأثر از کاهش تولی د نفت خام به میزان  10.3درص د بود .در این
سال متوسط قیمت هر بشکه از نفت خام صادراتی ایران ،با  15.3درص د کاهش به  21.4دالر
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رسی د که با کاهش مقدار صادرات نفت خام سبب ش د درآمدهای صادراتی بخش نفت 20.4
درصــ د کاهش یابد .درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بخش نفت از  24280میلیون دالر
در ســال  1379به  19339میلیون دالر در سال  1380تقلیل یافت .در سال  1381تحوالت
بازار جهانی نفت و نیز اجرای تدریجی مقررات جدی د تسهیل تجارت خارجی که در راستای
تحقق اهداف برنامه پنجساله صورت گرفت ،تراز پرداخت کشور را متأثر ساخت .در این سال
متوسط قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی نسبت به سال قبل  20.3درص د افزایش داشت و
نهایت ًا افزایش  17.9درصدی در صادرات بخش نفت فراهم شد .ضمنا منابع ارزی حاصل از
صادرات بخش نفت از  19339میلیون دالر در سال  1380به  22807در سال  1381افزایش
پیدا کرد .همچنین در این ســال با اعمال سیاست یکسانسازی نرخ ارز ،نرخ دالر از 1755
ریال به  79658ریال افزایش پیدا کرد .در سال  1382تولی د نفت خام ایران با  13درص د رشد
به  3.7میلیون بشکه در روز بالغ ش د و خالص صادرات نفت کشور (شامل صدور فراور دههای
نفتی) نیز با  16.9درص د رش د به  7.2میلیون بشکه در روز رسید .تحوالت سیاسی خاورمیانه
و رعایت نسبی سهمیه تولی د از سوی اعضای اوپک از دالیل اصلی افزایش بهای نفت در آن
ســال بود .در آن سال کل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات با  19.7درص د افزایش نسبت
به ســال قبل به  33788میلیون دالر رسی د که  27033میلیون دالر آن مربوط به صادرات
نفت و گاز بود .در سال  1383افزایش تقاضای نفت به ویژه در امریکا و چین از عوامل مهم
افزایش قیمت بود .در آن ســال میانگین تولی د نفت خام در ایران در راســتای سهمیه تولید
تعیین شده از ســوی اوپك در سطح  3.8میلیون بشکه در روز بو د که  2.6درص د نسبت به
سال  1382رش د داشت .در سال مذکور کل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بخش نفت با
 34.6درص د افزایش نسبت به سال قبل به  36827میلیون دالر رسید .در سال  1384عالوه
بر افزایش تقاضا برای نفت ،عواملی مانن د کمبو د ظرفیت پاالیشــی ،ناآرامیهای سیاسی و
نظامــی در منطقه خاورمیانه ،نیجریه و ونزوئال ،اعمــال خرابکارانه در صنعت نفت عراق و
تشدی د فعالیت بورس بازان باعث افزایش قابل مالحظه بهای نفت شد؛ بهطوریکه میانگین
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قیمت هر بشکه نفت خام اوپك در این سال با  40.5درص د افزایش به  50.59دالر رسید .در
این ســال میانگین بهای تک محمولهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران با  34.4درصد
رشــ د روبهرو بو د و درآمدهای نفتی از  36.827میلیون دالر به  48.823میلیون دالر رسید.
در ســال  1385همانن د سال قبل از آن رونق در بازارهای جهانی نفت موجب تقویت بخش
خارجی اقتصا د شــد .علی رغم حجم وسیع واردات ،رش د قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای
نفتی کشور موجب افزایش ذخایر خارجی و وضعیتی قابل دوام در بدهیهای خارجی کشور
عالوه بر افزایش تقاضا ،عواملی نظیر کمبو د ظرفیت پاالیشی ،ناآرامیهای سیاسی و نظامی
در منطقه خاورمیانه ،نیجریه و ونزوئال ،تداوم مناقشات ایران و غرب بر سر مسائل هستهای،
اعمال خرابکارانه در صنعت نفت عراق و کاهش ارزش دالر از جمله عوامل افزایش مقطعی
بهای نفت بودند .در این ســال میانگین تقریبی بهای تک محمولهای هر بشکه نفت خام
صادراتی کشــور با  12.3درص د رش د نســبت به  1384به  59.65دالر افزایش یافت .در این
سال اقتصا د کشور رش د  6.2درصدی را تجربه نمود .در سال  ،1386عالوه بر افزایش تقاضا،
عواملی نظیر تغییرات ســطح ذخیره نفت خام و بنزین در آمریکا ،کاهش ارزش دالر آمریکا
در مقابل ارزهای معتبر جهان ،کمبو د ظرفیت پاالیشگاهها ،ناآرامیهای سیاسی و نظامی در
منطقه خاورمیانه و نیجریه و تداوم موضوع هســتهای ایران از جمله عوامل مؤثر در افزایش
بهای نفت بودند .در این سال متوسط صادرات نفت خام ایران با  2درص د افزایش نسبت به
سال قبل به  2.5میلیون بشکه در روز رسید .هربشکه نفت خام صادراتی ایران با  30.9درصد
رش د نسبت به سال  1385به  78.04دالر افزایش یافت؛ همچنین اقتصا د با رش د  6.9درصد
روبهرو شد .در سال  ،1387عوامل مختلفی در شکلگیری نوسانات شدی د قیمت نفت نقش
داشتند .درسه ماهه اول سال  1387قیمت نفت خام افزایش قابل مالحظهای داشت .از جمله
این عوامل میتوان به کاهش ذخیرهسازی بنزین در آمریکا در آستانه ورو د به فصول رانندگی،
کاهش ارزش دالر در مقابل ارزهای عمده ،ناآرامیهای نیجریه ،تحوالت سیاسی -نظامی
در منطقه خاورمیانه ،اختالل در عرضه نفت خام غرب آفریقا ،کاهش سطح ذخیره سازیهای
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نفت آمریکا و افزایش فعالیت بورسبازی در بازار نفت اشاره نمود ،اما از اواسط سه ماهه دوم
سال  ،1387عواملی نظیر کاهش تنشهای سیاسی در منطقه خاورمیانه ،اعالم کاهش تقاضا
برای نفت خام اوپک توســط آژانس بینالمللی انرژی ،افزایش سطح ذخیرهسازی نفت خام
آمریکا ،افزایش ارزش دالر آمریکا در مقابل ســایر ارزها ،افزایش تولی د نفت دریای شمال و
کاهش واردات نفت خام چین باعث کاهش شدی د قیمتهای نفت ش د که این رون د تا پایان
 1387ادامه یافت .در این سال متوسط صادرات نفت خام ایران با  4.4درص د کاهش نسبت
به سال قبل به سطح  2.4میلیون بشکه در روز بالغ شد .در این سال میانگین تقریبی بهای
تك محمولهای هر بشکه نفت خام دالر افزایش یافت .رش د نسبت به سال  1386به حدو د
 80.36دالر افزایش یافت .در ســال  ،1388قیمت نفت افزایش قابل توجهی داشت ،عوامل
مختلفی در شکل گیری قیمتهای باالی نفت در این دوره نقش داشتند .از جمله این عوامل
میتوان به تصمیم گروه  20مبتنی بر تزریق  1.1تریلیون دالر به سیســتم اقتصادی جهت
بهبو د اوضاع اقتصادی جهان ،پایبندی اعضای اوپک به تعهدات کاهش تولی د خود ،کاهش
ارزش دالر ،پیشبینی بهبو د وضع اقتصادی جهان ،افزایش نســبی تقاضای جهانی نفت به
خصوص توســط چین و کاهش سطح ذخایر تجاری نفت خام در آمریکا اشاره نمود .در این
سال متوسط نفت خام ایران با  13.3درص د کاهش نسبت به سال قبل به  2.1میلیون بشکه
در روز محدو د شد .اما صادرات فراور دههای نفتی با  12.3درص د افزایش به  109هزار بشکه
در روز رســید .در این سال میانگین تقریبی بهای تک محمولهای هر بشکه با  14.2درصد
کاهش نسبت به سال قبل به  68.96دالر تنزل یافت.
در ســال  ،1389تولی د نفت خام کشور در چارچوب رعایت سهمیه تولی د تعیین شده از
سوی اوپک انجام شد .در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشکه نفت
خام صادراتی کشور با  21.7درص د رش د نسبت به سال  1388به  83.9دالر افزایش یافت.
در ســال  1390قیمت نفت به ازای هر بشکه  110دالر شــ د و در سال  1391هربشکه
ایران  107دالر معامله شــ د و در طی این دو دوره درآم د نفتی کشــور به ترتیب به  113و
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 50میلیار د دالر رســید .درآمدهای نفتی ایران در سال  90بر اساس قیمت هر بشکه نفت
 44درص د رشــ د داشت که نسبت به سال قبل نزدیک  56درص د و در سال  91که قیمت
هر بشــکه نفت ایران سه درص د کاهش داشته ،نزدیک  56درص د کاهش داشت .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 1391میاﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ خام ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ
ﺍﻭﭘﮏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﺍﻱ ﻫـﺮ ﺑﺸـﮑﻪ ﻧﻔـﺖ
ﺧﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ  3.1ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻝ 1390به  107.7دالر رســید .ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺭ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮﻱ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﻘﺶ داشتند .ﺗﺪﺍﻭﻡ
ﺗﻨﺶ در منطقه ﺧﺎﻭﺭمیانه ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ سوریه ﻭ ﻣﺼﺮ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ از ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﮏ
مرکزی آمریکا ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ و ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻮرو ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺍﻭﭘﮏ ﻭ غیر ﺍﻭﭘﮏ ،ﺗﺮﺩﻳﺪﻫﺎ
در ﺧﺼﻮﺹ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،کاهش تنش در روابط ایران و غرب از جمله عوامل
کاهنده قیمت نفت در سال  2012بودند .در ﺳﺎﻝ  ،1392ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ،
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﻭﭘﮏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ  10.9ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  1.6ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺑﺸﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﺮﺁﻭردهﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻧﻴـﺰ بــا  4.2ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ 99
ﻫـﺰﺍﺭ ﺑﺸﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻴﺪ .در این سال میانگین تقریبی بهای تک محمولهای هر بشکه نفت
خام صادراتی کشور با  2.2درص د کاهش نسبت به سال  1391به  105.3دالر رسید .در ﺳال
 ،1393ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻛﺸﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي
اوﭘﻚ اﻧﺠﺎم ﺷد .در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻳﺮان ﺑﺎ  16.4درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ  1.3ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز رﺳﻴﺪ؛ اﻣﺎ ﺻﺎدرات فرآور دههــای ﻧﻔﺘﻲ
 20درص د اﻓزایش ﺑﻪ  119ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز رسید .در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻬﺎي ﺗﻚ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪاي ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ  21.1درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1392

فصل دوم :تحوالت شرايط كالن اقتصادي ،جمعیتشناختی و بازارکار كشور

49

به  83.1دالر رســید .در ﺳﺎل 1394ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻳﺮان ﺑـﺎ  6.8درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  1.4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺻﺎدرات ﻓﺮآور دههای نفتی
نیز با  47.5درص د افزایش به  176هزار بشــکه در روز رسید .عمده افزایش مقدار صادرات
نفت خام در سال  1394ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ مقدار ﺻﺎدرات نفت خام در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل
ﭘﺲ ازاﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮك (برجــام) در ﺧﺼﻮص پرونده ﻫﺴﺘﻪای ایران
در دي ﻣﺎه  1394بــود ،ﺑﻪ ﮔﻮنهاي ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات روزاﻧـﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  1394در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  ،1393معادل  2.24درص د رشــ د نشان
یدهــد .در اﻳـﻦ ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻬﺎي ﺗﻚ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪاي ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺻﺎدراﺗﻲ
م
ﻛﺸﻮر با  46درص د کاهش نســبت به سال  1393به  44.9دالر رسید .در ﭘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل 1393در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﺎل 1394منفی
ﺷﺪ ﻛﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ آن را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮد .با این ﺣﺎل ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ،1394ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر
ﺷﺪ و در نهایت رشــ د  1.6درص د در سال  1394محقق شد .درسال  ،1395میانگین تولید
نفت خام کشور در چارچوب رعایت سهمیه تولی د تعیین شده از سوی اوپک با  16.4درصد
رشــ د در مقایسه با سال  1394به  3.8میلیون بشــکه در روز رسید .در این سال متوسط
صادرات نفت خام ایران با  48.6درص د افزایش نســبت به سال قبل به سطح  2.1میلیون
بشکه در روز افزایش یافت در حالی که صادرات فرآور دههای نفتی با  16.7درص د کاهش
به  146.3هزار بشکه در روز رسید.
میانگین تولی د نفت خام کشــور در سال  1396بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی
اوپک با  2.3درص د رش د در مقایسه با سال ماقبل آن به  3.8میلیون بشکه در روز رسید .در
آن سال متوسط صادرات نفت خام ایران با  0.7درص د افزایش نسبت به سال قبل به 2.1
میلیون بشکه در روز افزایش یافت؛ اما صادرات فراور دههای نفتی با افزایش  75درصدی به
 256هزار بشکه در روز رسید .افزایش صادرات نفت کوره ،نفت گاز و گازمایع عامل اصلی
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افزایش صادرات فراور دههای نفتی در آن سال بود .در سال  ،1396میانگین تقریبی بهای
تک محمولهای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با  19.8درص د افزایش نسبت به سال
قبل از آن به  55.1دالر رسی د (بانک مرکزی ،خالصه تحوالت اقتصادی ایرن در سالهای مختلف).
نمودار  -2-6رون د درآم د حاصل از صادرات نفت ایران (میلیار د دالر)

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

 -2-4تحوالت نرخ ارز در اقتصا د ایران

 -2-4-1تحوالت ارز قبل از انقالب اسالمی

از سال  1336تا سال  1339دولت ،سیاست «دروازههاي باز»را به عنوان سیاست بازرگانی
خارجی خو د انتخاب کر د که این اقدام دولت فشــار شدیدي روي ذخایر ارزي کشور وارد
کرد .این وضعیت منجر به اجراي برنامه تثبیت اقتصادي در سال  1339شد .بع د از اجراي
این برنامه وضعیت تراز پرداختها بهبو د یافت ،بهگونهای که باعث ش د در سالهاي 1341
و  1342کشور با مازا د حساب جاري روبهرو شود .در طول برنامههاي سوم و چهارم عمرانی،
دولت سیاست انبساطی اتخاذ کرد .اجراي این سیاست مستلزم مصارف ارزي زیادي بود .به
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دلیل افزایش مخارج دولتی و افزایش شدی د واردات انواع کاالها که براي مبارزه با تورم باال
انجام شــد ،کسري شدی د در تراز پرداختهاي ایران ایجا د شد .این وضعیت باعث ش د که
روي ریال فشار وار د شو د و دولت براي مقابله با این فشارها از منابع خارجی کمک بگیرد.
در ســال  1339درآم د ارزي حاصل از صادرات نفت  65درص د کل عایدات ارزي ایران و
در ســال  77 ،1350درص د آن را به خو د اختصاص داده اســت .در طول این سالها روند
بهگونهای بوده اســت که از سال  1353درآم د نفت ،سایر درآمدهاي ارزي کشور را کام ً
ال
تحت تأثیر قرار داد .در این دوره به کمک درآم د ارزي به دســت آمده از محل نفت ،بانک
مرکزي بهتدریج موفق میشــو د که سیاست نظارت ارزي را رها کرده و مبادالت ارزي را
بهتدریــج آزا د کند .همچنین با افزایش درآمدهاي ارزي ،بانک مرکزي نرخ ریال را تثبیت
کرد .با افزایش قیمت نفت ،ایران توانست در پرداختهاي خارجی خو د موازنه برقرار کند،
بهطوریکه با وجو د افزایش واردات به میزان قابل توجه حســاب جاري تراز پرداختها به
مرور مانده مثبت پیدا کر د (بانک مرکزي.)1365 ،
در سال  1353به دلیل نوسانات دالر در مقابل سایر پولهاي معتبر جهان ،ایران رابطه
ثابت ریال را نسبت به دالر از بین بر د و ریال را به حق برداشت مخصوص مرتبط ساخت،
بهگونــهای که هر  SDR1برابر  82.247ریال بو د و طبق مقررات صندوق بینالمللی پول
این نرخ میتوانســت تا  2.25درص د از هر طرف نوسان نماید .از آنجایی که حق برداشت
مخصوص فقط یک واح د شمارش است ،بر اساس قوانین صندوق بینالمللی پول ،یک ارز
واسطهاي میبایست از طرف دولت ایران انتخاب میش د تا نوسانات ریال را در برابر ارزهاي
عمده نشان دهد .با توجه به اهمیت و وزن باالیی که دالر در تجارت خارجی ایران داشت،
دالر به عنوان ارز واسطه انتخاب شد .اتخاذ سیاستهاي فوق موجب ش د تا واردات گمرکی
کشور در فاصله ســالهای  1352- 1356به شدت افزایش یابد .در طی این سالها بازار
آزا د ارز گسترش یافت و نقل و انتقال سرمایه در این بازار رونق گرفت .به علت خروج ارز
1. Special Drawing Right
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از کشور که در شهریور ماه و مهرماه سال  1357به اوج خو د رسیده بود ،بانک مرکزي در
آبان ماه  1357به ناچار محدودیتهایی در زمینه خروج ارز از کشور برقرار کر د (همان منبع).
به طور خالصه میتوان گفت طی ســالهاي قبل از انقالب به دلیل عدم بروز بحران در
تراز پرداختها ،نرخ دالر تقریب ًا حدو د  70ریال تثبیت شــده بود .البته بای د توجه داشت که
در ایــن دوران ،وجو د درآمدهاي نفتی از ایجا د بحران در تراز پرداختها جلوگیري میکر د
(بانک مرکزي.)1375 ،
-2-4-2تحوالت ارز بع د از انقالب اسالمی

بع د از انقالب اسالمی بازار ارز ایران نظام چن د نرخی تا یکسانسازی نرخ ارز و تعیین نرخ
ارز بر اساس نظام ارزی شناور مدیریت شده را تجربه کرده است.
نظام ارزی در اقتصا د ایران تا سال  ،1380یک نظام ارزی حداقل دو نرخی شامل یک
نرخ ارز رســمی ثابت (نرخ مرجع بانک مرکزی) و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بوده
است .با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز از سال ،1381نظام ارزی ایران به نظام ارزی
تکنرخی شــناور مدیریتشده تغییر یافت .اما از نیمه دوم سال  1389با گسترش شکاف
میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی و انحراف از نقطه تعادلی ،اقتصا د ایران عم ً
ال به نظام ارزی
دو نرخی بازگشــته است و در سال  90و 91تفاوت نرخ مرجع و بازار آزا د منجر به شوک
ارزی ش د و اقتصا د کشور را با مشکالت فراوانی روبهرو کرد .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺸﺎرهــا عمدتــ ًا ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﻮ د ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺻﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ارزي دوﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ سیاســتها ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﺮوج ارز ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز ﯾﮏ وﻗﻔﻪ در ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،در ﺳﺎل  ،1358صادرات نفت مج د داً آغاز شد .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻣﻮازﻧﻪ
ارزي ﮐﺸﻮر در ﺣﺪو د  6میلیار د دالر مازا د داشــت .از سال  1359ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي
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ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،دوﻟﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻣﺤﺪو د ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺎرف ارزي ﮐﺮد .در ﺳﺎل  1359به علت بلوکه شــدن ذخایر ارزی
ﮐﺸﻮر در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻻري ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪو د شد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم وارداﺗﯽ و ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ دﻻر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل  58-1356و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت
ﺧﺮﯾﺪ رﯾﺎل ،راﺑﻄﻪ رﯾﺎل و دﻻر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮ د و رﯾﺎل ﻣﺠﺪ داً در اول ﺧﺮدا د ﻣﺎه ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﺑﺎ ﺣﻖ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ  SDRبرابــر 92.2984رﯾﺎل ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﮐﻪ در ســال
 1358اتخاذ شده بود ،در سال  1359نیز ادامه یافت .در سال  1360ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮ د ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزي ،دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ سهمیهبندی
و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ را بهمنظور ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزي اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .در ﺳﺎل
 1361دولت موفق ش د با کاستن از ارزش کاالهای وارداتی و افزایش صدور نفت ،حساب
جاری موازنه ارزی را حدو د  6.4میلیار د دالر تثبیت کند .در سال  1362سیاستها و اقدامات
تشــویقی دولت در زمینه صادرات غیر نفتی ادامه یافت .در سال  1363به واسطه کاهش
درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت ،سیاست ارزی بر اساس صرفهجویی در پرداختهای
ارزی و اســتفاده بهینه از امکانات ارزی موجو د در کنار سیاست تشویق و توسعه صادرات
غیرنفتی تنظیم ش د (پسران.)1378 ،
این رون د را به طور کلی میتوان به چهار دوره تقسیم کرد:
دوره اول1357 -1370 :

در این دوره به دلیل شرایط انقالبی و حوادث ناشی از بروز جنگ تحمیلی و نیز سیاستهای
ناشــی از تمرکزگرایی دولتها و محدو د شــدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت و
مشــکالت صادرات و فروش و در نتیجه محدو د شدن عرضه ارز و دشوار شدن دسترسی
به ارز در بازار آزا د در کنار تالش دولتها برای کنترل تورم از محل واردات ،شیب افزایشی
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این نسبت تا حدو د نزدیک به  24مشاهده میشود؛ بر این اساس طی سالهای  57تا 59
نرخ دالر در بازار رســمی  7تومان و در سالهای  60تا  62حدو د  8تومان فروخته میشد،
در سال  63نرخ دالر به  9تومان رسید ،اما در سال  64مج د داً با روندی کاهشی  8تومان
تعیین شــد .کاهش تا  6تومان در سال  70پیش رفت ،این در حالی بو د که هرروز تفاوت
دو نرخ رسمی و آزا د بیشتر میش د و در سال  70به  142تومان رسی د و این رون د افزایشی
ادامه یافت (پسران.)1378 ،
نمودار  -2-7رون د نرخ ارز رسمی و غیر رسمی ایران در بازه زمانی ()1357-1370

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

دوره دوم( 1371 -1381 :دوران سیاست چن د نرخی)

با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ و شرایط اضطراری در کشور و فشار وار د بر درآمدهای
ارزی دولت و تشدی د عوارض ناشی از آن دولت در جهت تکنرخی شدن قیمت ارز اولین
قدم خو د را برداشــت و درنتیجه در سال  70به یکباره این نسبت بهشدت کاهش یافت
و تقریب ًا تعادل بین نرخ ارز رســمی و بازار آزا د برقرار شــد؛ اما به دلیل ادامه سیاستهایی
که ناشــی از تعیین دســتوری نرخ ارز و ع د م تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی ،ازجمله
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تورم داخلی است ،مج د داً شیب افزایشی این نسبت ادامه یافت .سیاست یکسانسازی ارز
نتوانست دوام بیاور د و به دلیل سررسی د بدهیهای خارجی و کاهش قیمت نفت شوک ارزی
رخ دا د و تورم به باالترین ح د خو د به حدو د پنجاه درص د رسید .در این دوره مج د داً هر سال
فاصله بین نرخ ارز رســمی و نرخ ارز در بازار آزا د ادامه یافت و در سال  1379به باالترین
ح د خو د رسید .در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی ،نسبت بهای ارز رسمی به نرخ ارز در
بازار آزا د به  4.53برابر رســید .از آن سال تا سال  1381سیاست چن د نرخی برای دالر در
نظر گرفته شــد؛ اما در سال  1381به دلیل تک نرخی کردن نرخ برابری ارز جهش بزرگ
دیگری در قیمت دالر اتفاق افتاد.
نمودار  -2-8رون د نرخ ارز رسمی و غیر رسمی ایران در بازه زمانی ()1370-1381

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

ت شده)
ک نرخی شناور مدیری 
دوره سوم( 1381 -1389 :دوران نظام ارزی ت 

نظام ارزی کشور تا سال  81چن د نرخی اعمال میشد ،اما در سال مذکور یکسانسازی نرخ
ار ِز رســمی و آزا د انجام گرفت و به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تبدیل شد.
این کار منجر به افزایش یکباره قیمت ارز شــ د و یک شــوک ارزی به اقتصا د ایران وارد
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کرد .بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز قیمت دالر رسمی را دوباره در سال  83افزایش
دا د و  871تومان تعیین کرد ،در عین حال از سال  82به این طرف بو د که تفاوت نرخ دالر
در بازار رسمی و غیررسمی کاهش یافت ،این دوره یکی از دورههای ثبات ارزی در کشور
بوده است .این رون د در نمودار زیر نشان داده شده و تفاوت قابل توجهی بین دو نرخ رسمی
و آزا د وجو د ندارد .اما از نیمه دوم ســال  1389به دلیل تورم ناشی از هدفمندی یارانهها و
نقدینگی و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی ،شــکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی
دوباره تشدی د شد.
نمودار  -2-9رون د نرخ ارز رسمی و غیر رسمی ایران در بازه زمانی ()1381-1389

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

رون د کلی تحوالت در طی سه دوره ()1357-1389

نظام ارزی بع د از انقالب تا سال  1372نظام نرخهای ثابت نگه داشته شده بو د و در این
سال دو نرخ رسمی و آزا د یکی شدن د ولی به دلیل مشکالت ساختاری در بازار ارز موفق
نبو د و چندین نرخ (رقابتی ،رســمی پایه و نرخ شــناور) اعالم ش د تا اینکه در سال 1381
یکسانســازی ارز انجام گرفت و تا مهر  1390برقرار بود .اگر طی سالیان گذشته بانک
یداد .در
مرکزی نرخ واقعی دالر را متناسب با نرخ تورم اعالم میکرد ،شوک ارزی رخ نم 
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نمودار زیر تعییرات نرخ ارز در ســه دوره بررسیشده مشخص است ،بهطورکلی میتوان
عنوان کر د که افزایش نرخ ارز ،معلول عدم تعا دلها ،مشــکالت ساختاری اقتصاد ،تورم،
کمبو د موا د اولیه صنعتی ،کاهش عرضه ارز (درنتیجه نقصان صادرات) ،تحریم اقتصادی
و همچنیــن تمایل به تبدیــل داراییهای نقدی از حالت ریالی به حالت دالری اســت.
اصوال مشکالت ساختاری اقتصاد ،مانند :افزایش هزینههای دولت ،کسری بودجه ،اجرای
طرحهای عمرانی ،انتشــار اسکناس جدی د بدون پشتوانه ،بدهی دولت به بانک مرکزی و
باالخره اســتقراض خارجی ،منجر به تورم و افزایش نــرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی
میشو د و شوک ارزی را به وجو د میآورد.
نمودار  -2-10رون د نرخ ارز رسمی و غیر رسمی ایران در بازه زمانی ()1357-1389

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

دوره چهارم( 1390-97 :دوره نوسانات ارزی)

بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه ،نظام ارزی کشور ،شناور مدیریت شده است،
ولی در عمل بانک مرکزی نتوانست مدیریت ارزی متناسب این رویکر د داشته باش د و طی
یک ســال بیشترین نوســان در نرخ ارز رخ داد؛ به همین دلیل میتوان این دوره را «دوره
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نوسانات ارزی» نامید .در این دوره به دلیل تحریمها ،تورم ،نقدینگی باال در اقتصا د ایران و
عدم تعادل در بخشهای مختلف اقتصاد ،اقتصا د ایران شاه د شوکهای ارزی بزرگ مکرر
بوده اســت .قیمت بازار ارز از مهر  90شــروع به باال رفتن کر د و انحراف از قیمت تعادلی
بازار ارز طی چن د ماه اوج گرفت .دولت در بهمن  90نرخ مرجع را  1226تومان تعیین کرد،
گرچه بازار چن د ماه ثبات داشت ولی از تیر  91به دنبال تحریم خری د نفت ،نرخ دالر شروع
به افزایش کر د و در مهر  91به باالی سه هزار و پانص د تومان رسید .تحریم بانک مرکزی
و تحریم خری د نفت به عنوان منبع درآم د ارزی کشور همراه با حمالت سوداگرانه به بازار
ارز ،منجر به بحران ارزی از پاییز  91شــد .با بروز شــوک ارزی «مرکز مبادله دارندگان و
متقاضیان ارز» سوم مهر سال 1391در وزارت صنعت ،معدن و تجارت افتتاح شد .هدف از
راهاندازی این مرکز جلوگیری از نوسانات شدی د نرخ ارز و جلوگیری از رانت و سفتهبازی در
این بازار بود .دالر  1226تومانی نرخ مرجع عم ً
ال به دالر مرکز مبادالت تبدیل ش د و نیمه
دوم سال  91با این نرخ واردات کاالهای دهگانه انجام گرفت.
پس از برگزاری انتخابات در  24خردا د  92و اعالم نتایج آن ،رون د افزایش قیمت دالر
بهســرعت تغییر کر د و درســت یک روز پس از برگزاری انتخابات ،نرخ دالر در بازار آزاد
 130تومان پایین آم د و به قیمت  3470تومان رسید .این رون د کاهشی تا زمان تنفیذ حکم
ریاســت جمهوری ( 12مردا د  )92با شدت بیشتری ادامه یافت؛ بهطوریکه در این تاریخ،
قیمــت دالر تا  3280تومان هم پاییــن آمد .در واقع ،از زمان اعالم نتایج انتخابات تا آغاز
به کار دولت یازدهم ،دالر حدو د  320تومان پایین آم د و رش د آن نسبت به ابتدای سال به
حدو د منفی  9درص د رسید .تغییر انتظارات فعاالن اقتصادی و امی د به گشایش و بهبو د روابط
بینالمللی کشور مهمترین عواملی بودن د که زمینهساز معکوس شدن رون د قیمت دالر پس
از انتخابات خردا د  92شدند.
بدین ترتیب مج د داً آرامش به بازار ارز بازگشــت و از مهر  92تا پایان ســال ،افزایش
قابــل توجهی در نرخ ارز رخ نداد .چنین توفیقی در اولین ســال فعالیت دولت یازدهم در
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شرایطی رخ دا د که تحریمها کماکان برقرار بو د و درآمدهای نفتی نیز در سطح پایینتری
نسبت به سالهای  90و  91قرار داشت .یکی از مهمترین تحوالت سال  92که اثرگذاری
ویژهای نیز بر بازار ارز داشت ،مذاکرات ایران با طرفهای غربی (گروه  )5+1بو د که حول
مسائل هستهای کشور و رفع تحریمها انجام میشد .این مذاکرات و توافق حاصله ،نقش
تعیینکنن دهای در بهبو د انتظارات نسبت به آینده قیمت ارز و ثبات در این بازار داشت.
نیمه اول سال  93نیز بهآرامی و با کمترین نوسان سپری شد ،ولی در آذرماه  93قیمت
ارز مج د داً دچار شــوک ش د که البته با مداخله بانک مرکزی و عرضه مناسب ارز در بازار،
نوسانات مدیریت شد .پس از تمدی د دوباره مذاکرات هستهای در اوایل آذر  ،93قیمت دالر
بهیکباره دچار افزایش شــ د و تا مرز  3600تومان باالرفت ،ولی پس از آن قیمتها روند
کاهشی در پیش گرفت و متوسط قیمت دالر در اسفن د  93به حدو د  3390تومان رسی د که
حدو د  6.5درص د باالتر از اسفن د  92بود .با این حال ،بخش زیادی از افزایش ارزش دالر در
بازار داخلی ناشی از تقویت ارزش این ارز در بازارهای جهانی بود ،بهطوریکه قیمت جهانی
دالر در ســال  93بیشترین رش د در دهه  90را داشت و  24درص د باالرفت .عالوه بر این،
درآمدهای نفتی کشور همچنان در سیر نزولی قرار گرفت و میزان آن  15درص د نسبت به
ســال قبل پایین آمد .در همین سال نرخ رسمی دالر با حدو د  11درص د افزایش نسبت به
دوره مشابه سال قبل به حدو د  2800تومان رسید.
در تیرمــاه  1394باالخره پس از چندین ســال مذاکره متمادی ،توافق نهایی با 5+1
تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» امضا شد .در این سال ،وضعیت بازار ارز با
سال  93تفاوت چندانی نداشت و سیر طبیعی خو د را طی کرد .رش د ارز به نسبت سال 93
محدودتر شــ د و به حدو د  2درص د رسید .در واقع ،متوسط قیمت غیررسمی دالر در اسفند
 94به  3460تومان رسی د که تنها  73تومان باالتر از نرخ آن در دوره مشابه سال قبل بود.
این رش د محدو د در فضایی به ثبت رسی د که درآمدهای نفتی کشور به دلیل کاهش جهانی
قیمت طالی سیاه حدو د  40درص د پایین آمده بود .میتوان گفت که توافق نهایی با  5+1و
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امیدواری به رفع تحریمها مهمترین عاملی بو د که دامنه نوسانات ارز در این سال را محدود
کرد .در همین سال نرخ رسمی دالر با حدو د  8درص د افزایش به  3024تومان رسید.
در سال  ،1395دالر غیررسمی کار خو د را با قیمت حدو د  3460تومان آغاز کرد .تا آبان
همان سال ،قیمت با شیب مالیمی در مسیر افزایشی قرار داشت تا اینکه از اوایل آذرماه رشد
قیمت تندتر شد .قیمت دالر که تا آخرین روز آبان ماه تا  3680تومان باال آمده بود ،در کمتر
از  40روز تا  4200تومان باالرفت .البته بهجز این مقطع زمانی ،در دیگر ماههای ســال 95
فضای بازار ارز آرام و کم نوسان بود .پس از نوسانات افزایشی آذرماه ،مج ددا نرخ ارز در مسیر
کاهشی قرار گرفت و تا کانال  3700تومان پایین آم د و درنهایت یک روز مانده به آخرین روز
ندهنده رش د حدود
کاری بازار در سال  ،95دالر روی قیمت  3755تومان قرار گرفت که نشا 
 9درصدی نســبت به همین نقطه زمانی در سال  94بود .آخرین سال کاری دولت یازدهم
تنها سالی بو د که درآمدهای نفتی نسبت به سال پیش از آن در سطح باالتری قرار داشت .در
همین سال نرخ رسمی دالر با حدو د  7درص د افزایش به  3242تومان رسید.
نمودار  -2-11رون د نرخ ارز رسمی و غیر رسمی ایران در بازه زمانی ()1390-1395

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا
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از ابتدای سال  96تا زمان برگزاری انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و حتی تا  2ماه
پس از انتخابات ،آرامش و ثبات در بازار ارز حاکم بود ،بهطوریکه حتی در بعضی مقاطع قیمت
دالر تا  3730تومان نیز کاهش پیدا کرد .اما از تیرماه به بعد ،نرخ ارز دوباره در مســیر افزایشــی
قرار گرفت و قیمت دالر در شــهریورماه به  3900تومان و در آبان ماه به  4130تومان افزایش
یافت .افزایش تقاضای ارز زیارتی در اواخر نیمه اول ،تقاضای فصلی ارز جهت واردات توأم با آثار
روانی ناشی از ضرباالجل بانک مرکزی برای کاهش سو د سپر دههای بانکی به  15درص د تا 11
شهریور و زمزمههای تکنرخی شدن ارز تا پایان  96از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت دالر در بازار
بودند .البته سخنرانی رئیسجمهور آمریکا در نشست سازمان ملل در  28شهریور  96در خصوص
برجام و نگرانیهای ناشــی از این موضوع نیز عامل مؤثر دیگری بو د که انتظارات افزایشی نرخ
ارز را تقویت کرد .بدین ترتیب ،در نیمه دوم ســال  96دور تازهای از نوسانات و بیثباتی در بازار
ارز شــروع ش د که دقیق ًا مشابه جریان سالهای  90و  91بود .از آذرماه سال  ،96افزایش قیمت
دالر شتاب بیشتری گرفت و بهتدریج تا مرز  4850تومان در بهمنماه افزایش یافت .در پی این
التهابات ،بانک مرکزی با هدف تسهیل تأمین ارز ،ایجا د فضای امن برای خریداران و فروشندگان
ارز و امکان ایجا د فضای رقابتی برای صرافان در راســتای تأمین ارز متقاضیان ،ســامانه ارزی
جدی د با عنوان «نظام یکپارچه معامالت ارزی» موسوم به «نیما» را راه اندازی کر د تا خریداران
و فروشندگان ارز بتوانن د با استفاده از این سامانه متناسب با نیازهای خو د نسبت به انجام عملیات
ارزی در محیط الکترونیک اقدام کنند .در واقع این سامانه امکان مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار
و امکان فعالیت شفاف برای متقاضیان را فراهم میکرد .نوسانات بازار ارز در ماههای پایانی سال
 96به اندازهای بو د که مداخله مجلس ،دولت و بانک مرکزی و همچنین راهکارهای ارائه شده در
این زمینه ،از جمله راهاندازی سامانه نیما ،پیشفروش سکه و افتتاح سپرده ریالی مبتنی بر ارز و ...
مؤثر واقع نش د و باالخره دالر در آخرین روزهای کاری سال  96در مرز  4800تومان متوقف شد.
در همین سال نرخ رسمی دالر با حدو د  16درص د افزایش به  3769تومان رسید.
همزمان با شــروع به کار بازار ارز در روزهای آغازین ســال ( 97هفته دوم تعطیالت
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نوروزی) ،بازار ارز با افزایش قیمت مواجه ش د و قیمت دالر تا  5100تومان افزایش پیدا کرد.
برخی کارشناســان بازار و مقامات پولی اعالم کردن د که عامل اصلی رش د نرخ دالر ،ادامه
سفرهای خارجی و نیاز مشتریان به ارز و تعطیلی صرافیها بوده و با شروع به کار صرافیها
بع د از تعطیالت ،نرخها باثبات خواه د شد .اما علیرغم این تحلیلها ،رون د افزایشی قیمت دالر
بع د از تعطیالت هم ادامه یافت تا اینکه که طبق تصمیم دولت مبنی بر تکنرخی کردن ارز،
بانک مرکزی نرخ دالر را در  ۲۰فرودین  ،۹۷مبلغ ۴۲۰۰تومان تعیین و خری د و فروش بیش
از این قیمت را قاچاق اعالم کرد .در کمتر از یک ماه پس از اعالم ارز تکنرخی توسط بانک
مرکزی ،رئیسجمهوری آمریکا در  18اردیبهشــت  97رسم ًا کشورش را از توافق هستهای
میان ایران و شــش قدرت جهانی خارج و اعالم کر د که تحریمهای هستهای ایران که بر
اساس برجام تعلیق شده بود ،طی یک دوره زمانی برخواه د گشت .برخور د قضایی و انتظامی
و محدویتهای ارزی ایجا د شده توسط دولت بع د از تک نرخی شدن ارز توأم با جنگ روانی
ناشی از خروج آمریکا از برجام به وخامت بیشتر بازار ارز در ایران دامن ز د و در کمتر از  2ماه،
قیمت دالر در پایان خردا د ماه  97از مرز  7500تومان عبور کرد .تحوالت نرخ دالر در طول
ماههاي مختلف سال  1397در نمودار ( )2-12گزارش شده است.
نمودار  -2-12رون د تحوالت نرخ ارز غیر رسمی در دوازده ماهه 1397
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 -2-5تحوالت تورم در اقتصا د ايران
يکي از مهمترين متغيرهايي که کشــورها عمدت ًا سياســتگذاري پولي خو د را بر اساس
تحوالت آن تنظيم ميکنند ،نرخ تورم (تغییرات شاخص قيمت مصرفکننده) است .داليل
ايجا د تورم و بيثباتي آن در اقتصا د به بروز عدم تعا دلهاي کالن اقتصادي مربوط ميشود.
عدم تعادل بلندمدت در بين متغيرهاي کالن و يا بين بخشهاي مختلف اقتصادي ريشه
در ساختارهاي مالي و طرف عرضه اقتصا د دارد ،که منجر به بروز تورمهاي باال و پايدار با
رش د اقتصادي محدو د و بيثبات میشود .از آنجا که عدم تعا دلهاي خارجي و عدم توازن
مالي دولت در نهايت به شکل رش د پول يا نقدينگي تجلي مينمايد ،تورم حاصل به تورم
پولي موسوم ميشود ،که ويژگي بارز تورم در ايران است .وجو د عدم تعا دلهاي ساختاري
در بخش دولت و نيز وضعيت ناپايدار و شدي داً وابسته تراز پرداختهاي خارجي به نوسانات
درآم د نفت موجب شــده که بخش عم دهاي از رش د نقدينگي در کشور شکل ساختاري به
خو د بگيرد .از بع د عرضه نيز ســاختار هزينهاي بنگاهها ،پايينبودن بهرهوري کل اقتصاد،
درجه وابســتگي به واردات و ســاختار نيروي کار از عوامل مؤثر در ايجا د و پايداري تورم
هســتند .با توجه به عوامل ســاختاري تورم در اقتصا د ايران ،بررسي اين عوامل و نهايت ًا
پيشبيني تورم مبتني بر اين عوامل ،ميتوان د مالک تصميمگيريهاي ســرمايهگذاران،
سياستگذاران و ساير بازيگران اقتصا د کشور قرار گيرد.
نرخهاي باالي تورم و نوســانات قابل توجه آن در اقتصا د ايران در دهههاي اخير در
مقايسه با عمده كشورهاي جهان ،نشان از عدم اجراي سياستهاي مناسب در جهت كنترل
آن از سوي سياستگذاران كشور دارد .هر چن د در بازههايي از زمان و بهویژه پس از تجربه
نرخهاي تورم بســيار باال ،اعمال سياستهای مقطعی در جهت کاهش تورم با تعجیل در
دستور کار قرار گرفته است ،تالش در جهت کنترل این پدیده مزمن هیچگاه در برنامههای
کالن اقتصادی کشور در اولویت قرار نداشته و یا در عمل آنچنان که بای د مور د توجه قرار
نگرفته است.
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رون د تورم در سالهای پیش از انقالب اسالمی

اقتصا د ایران در دوره زمانی  1338-1351که با اجرای ســه برنامه عمرانی دورم ،ســوم و
چهارم مقارن بود ،از لحاظ نرخ تورم دوره نســبتا با ثباتی را طی کرده است؛ به طوری که
این شاخص از  13درص د در ابتدای دوره به حدو د  6درص د در انتهای آن کاهش یافته است.
به ویژه در طول برنامه عمرانی ســوم که دوره ثبات قیمتها بوده است ،نرخ رش د متوسط
ساالنه شاخص قیمتهای مصرفکننده در حدو د  1.4درص د گزارش شده است .طی دوره
اجرای برنامه عمرانی چهارم و پس از دوره ثبات قیمتها در طول برنامه ســوم ،نرخ تورم
شــروع به افزایش میکند؛ به طوری که بر اســاس اطالعات موجو د متوسط رش د سطح
عمومی قیمتها در طول دوره این برنامه به  3.8درص د افزایش یافته است.
مهمتریــن تکانه بر اقتصا د ایران قبل از انقالب را میتوان تکانه نفتی ســال 1353
دانســت .در دوره  ،1352-56افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی
حاصل از صادرات نفت ،منجر به افزایش شدی د نقدینگی ش د و این مسئله همراه با افزایش
اعتبارات بخشهای مختلف ،تقاضای داخلی را به شدت افزایش دا د ولی به دلیل ظرفیت
محدو د کشور برای جذب دالرهای حاصل از نفت و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کل،
در نهایت تورم شدیدی به وجو د آمد .کمبو د زیرساختها اعم از جاده ،بندر ،امکانات حمل
و نقل ،نیروهای متخصص و نبو د مدیریت کارآم د باعث ش د که بخش عرضه نتوان د مازاد
تقاضا را جبران کند؛ در نتیجه قیمتها افزایش یافته و اقتصا د کشــور با پدیده جدیدی به
نامه تورم وارداتی نیز مواجه ش د (محنتفر و دهقانی .)1388 ،متوسط نرخ رش د شاخص قیمتها
در این دوره بع د از حدو د دو دهه مج ددا دو رقمی شده و به ع د د  14.8افزایش یافته است.
رون د تورم در سالهای پس از انقالب اسالمی

ساختار اقتصادی ناسالم به جای مانده در دوران قبل از انقالب در دوره بع د از آن نیز تداوم
یافته و در برخی موار د به شتاب تورم افزود .در این میان عواملی مانن د جنگ ،تحریم ،رشد
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شتابان نقدینگی ،کاهش تولید ،افزایش هزینههای تولید ،افزایش قیمت کاالهای وارداتی،
افزایش هزینه حملونقل و بیمه و نوسانات درآمدهای ارزی و ...نیز بر شدت تورم اقتصاد
ایران افزو د و مهار تورم به عنوان یکی از دغدغههای اصلی صاحبنظران تلقی شد.
در ســال اول انقالب مشکالتی مانن د کمبو د موا د اولیه و کاالهای واسطهای ،مسائل
مالــی ،خروج تعدا د زیادی از مدیران و کارشناســان واحدهای تولیدی و ابهام در مالکیت
واحدهای تولیدی مانع بازگشــت وضعیت عادی به صنایع کشــور ش د و درنتیجه عرضه
یداد .ولی شــروع به کار بنادر و
محصوالت تولیدی کشــور کفاف تقاضای موجو د را نم 
گمرکات و ترخیص مقادیر متنابهی کاال که در دوره اعتصابات در بنادر انباشــته شده بود،
کمبو د عرضه داخلی را جبران کرد .در این سال اگرچه افزایش حقوق و دستمزدها تقاضای
کل را افزایش داد ،ولی کاهش میل به سرمایهگذاری که از بیثباتیها و ابهام در وضعیت
حقوق مالکیت بود ،مانع از رشــ د شــدی د تقاضای کل شد .در سال  1358قیمتها در کل
رشــ د آرامی را طی کردند .افزایش قیمتها در این ســال عمدت ًا از آبان ماه به دنبال بروز
تبعات سیاســی ناشی از اشغال سفارت آمریکا در تهران و به دنبال آن تحریم اقتصادی و
مســدو د شدن ذخایر ارزی کشور شروع ش د و به دلیل عوامل روانی و احتکار و سفتهبازی
شدت گرفت.
در ســال  1359آثار تورمی ناشــی از کســری بودجه دولت ،تحریمهای اقتصادی از
ســوی آمریکا و افزایش شــدی د مخارج دولت ،وقوع جنگ همراه با احتکار و سفتهبازی و
اختالالت موجو د در امر توزیع موجب افزایش شدیدتر سطح عمومی قیمتها شد .افزایش
شدی د نقدینگی بخش خصوصی که از کسریهای بودجه دولت ناشی میش د و همچنین
کاهش تولی د درنهایت به افزایش قابل توجه تورم انجامید .تحریم اقتصادی صنایع وابسته
کشور را به لحاظ تأمین موا د اولیه و کاالهای واسطهای با مشکالت اساسی مواجه ساخت
و تولی د برخی از کاالها را دچار اختالل کرد .از طرف دیگر به دلیل تحریم اقتصادی تهیه
کاالهای مور د نیاز از طریق واســطههای بینالمللی با قیمتهای باالتر ممکن شد .سال
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 1360به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از جنگ ،ابهام در حدو د و شمول مالکیت
و عدم وجو د زمینه الزم برای ســرمایهگذاری ،کمبو د موا د اولیه و کاالهای ســرمایهای و
واســطهای ،کمبو د نیروی انســانی و ضعف مدیریت ،وجو د احتکار و اختالالت موجو د در
امــر توزیع و نهایت ًا افزایش نقدینگی ،رون د صعودی قیمتها با اندکی تخفیف نســبت به
سال قبل از آن تداوم یافت .در سال  1361با توجه به افزایش درآم د دولت از محل صدور
نفت و کاهش محدودیتهای ارزی ،واردات کاالهای مصرفی ،واســطهای و ســرمایهای
و نیز موا د اولیه مور د نیازصنایع کشــور و به تبع آن تولیدات کشاورزی و صنعتی افزایش
یافت .در آن ســال از یک سو استقراض از بانک مرکزی برای تأمین مالی کسری بودجه
دولت و به تبع آن افزایش نقدینگی بخش خصوصی موجبات افزایش تورم را فراهم کرد
و از ســوی دیگر اجرای سیاست کنترل و سهمیهبندی کاالها باعت کاهش تورم شد .در
ســال  1362مشکالت ناشی از جنگ ادامه داشــت ولی علیرغم کاهش نسبی تولیدات
محصوالت کشــاورزی و به علت افزایش عرضه کاالهای صنعتی و کاالهای وارداتی از
یکسو و کاهش نرخ رش د نقدینگی از سوی دیگر از شدت تورم کاسته شد .در سال 1363
با وجو د تداوم جنگ و آثار محاصره اقتصادی کشــور به دلیل باال بودن درآمدهای نفتی و
ثبات نسبی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور و تأمین موا د اولیه و راهاندازی صنایع کشور
و نظارت دولت بر توزیع کاالها به ویژه در ســطح عمده فروشــی ،رش د شاخص قیمتها
به نحو چشــمگیری کاهش یافت .رون د نزولی نرخ رش د قیمتها که از سال  1359شروع
شده بو د در سال  1364هم تداوم یافت .در سال  1365اقتصا د کشور یکی از بحرانیترین
دوران اقتصادی را پشت سر گذاشت .علت اصلی بحران آن سال سقوط شدی د قیمت نفت
در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای ارزی دولت بود .اثرات تنگناهای ارزی کشــور به
صورت افزایش نرخ تورم و گسترش بیکاری و در نتیجه رکو د تورمی ظاهر شد .دولت جهت
مقابله با شرایط اضطراری و بحرانی و کاهش آثار سوء آن ،برنامه نوین اقتصادی را اعالم و
سیاستهاي جديدي را اجرا كر د كه تا حدودي از شدت بحران كاست .كاهش درآمدهاي
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ارزي دولت از يك ســو موجب كاهش واردات كاالهاي مصرفي و تنزل توليدات صنايع
وابسته شده و از سوي ديگر موجب افزايش كسري بودجه دولت و رش د شدي د نقدينگي و
تقاضاي كل ش د که به فشارهاي تورمي شديدي انجامید.
ســال  1366در شرايطي آغاز ش د كه جنگ و تبعات اقتصادي آن همراه با محدوديت
شدي د منابع ارزي ،حاكي از تشدي د فشارهاي تورمي در جامعه بود .لذا دولت متعاقب كسب
مجوز در خصوص قيمتگذاري و نظارت و كنترل قيمتها و تفويض اختيار اجراي تعزيرات
حكومتــي به دولت ،اقدام به تهيه و تنظيــم و اجراي طرح تثبيت قيمتها و كنترل تورم
موســوم به «طرح تعزيرات حکومتی» كرد .البته روشن است كه هدف اين طرح مقابله با
گرانفروشی كاالها و خدمات ضروري عامه مردم و نه تورم به مفهوم عام آن بود؛ زيرا كه
تورم ريشه در بنيانهاي اقتصادي و عدم تعا دلهاي موجو د در شالو دههاي اقتصادي كشور
داشته و حل اساســي آن در گرو تغييرات اساسي در نظام اقتصادي ،ساختار توليد ،بودجه
دولت ،تجارت خارجي ،نظام پولي و اعتباري و ...اســت .در سال  1367با تداوم مشكالت
ارزي ،عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي كل تشــدي د شد .كاهش بهاي نفت در بازارهاي
جهاني ،درآمدهاي دولت را به شــدت تحت تاثير قرار داد؛ حال آنكه پرداختهاي بودجه
انعطاف الزم را در جهت كاهش نداشت .در نتيجه دولت با كسري بودجه بيسابقه روبهرو
يداد .افزايش شدي د كسري
شــ د كه حدو د  50درص د كل پرداختهاي دولت را تشكيل م 
بودجه دولت و تأمین آن از طريق استقراض از بانك مركزي موجبات افزايش نقدينگي و
تقاضاي كل را فراهم كر د ولي در مقابل ،عرضه كل به دليل محدويتهاي ارزي و ســاير
تنگناهاي ســاختاري چه از جانب توليدات داخلي و چه از طريق واردات كاهش يافت .در
نتيجه عليرغم پذيرش قطعنامه  598از سوي ايران و آغاز مذاكرات صلح و آثار رواني مثبت
ناشي از آن ،رون د صعودي قيمتها با سرعت بیسابقهای ادامه يافت.
در سال  1368افزايش درآمدهاي نفتي ،افزايش واردات و توليدات داخلي و سیاستهای
ارزي دولت مبني بر فروش ارز ترجيحي رقابتي ،موجبات جذب بخشي از نقدينگي و افزايش
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درآمدهاي دولت را فراهم كر د و نهايتا كاهش قابل مالحظ ه كســري بودجه عمومي را به
همراه داشت .در نتيجه از شدت فشارهاي تورمي كاسته ش د و نرخ رش د شاخص قيمتها
محدو د شــد .در ســال  1369با اجراي سياست فروش ارز به نرخ شناور و رقابتي از يكسو
و افزايش درآمدهاي نفتي از ســوي ديگر منابع عظيمي در اختيار دولت قرار گرفت .بدين
ترتيب دولت توانست ضمن گسترش ســطح پرداختهاي خو د به ميزان قابل توجهي از
كسري بودجه و در نتيجه اتكا به منابع بانك مركزي بكاهد .كاهش كسري بودجه دولت
باعث ش د كه عمليات مالي دولت اثر محدودتري نسبت به سال قبل از آن در رش د نقدينگي
بر جاي گذارد ،ليكن تأمین نيازهاي اعتباري بخش غير دولتي توسط بانكها موجبات رشد
سريعتر نقدينگي را نسبت به سال قبل از آن فراهم آورد .به موازات كاهش كسري بودجه
دولت و تخفیف آثار انبساطي عمليات مالي دولت ،عرضه كل چه از جانب توليدات داخلي
و چه از جانب واردات رش د سريعتري نسبت به سال قبل يافت و در مجموع باعث كاهش
قابل مالحظه نرخ تورم شد .در سال  1370كسري بودجه دولت عليرغم افزايش درآمدهاي
بودجه عمومي و به دليل رش د سريعتر پرداختهای دولت افزایش یافت و موجبات تشدید
فشارهای تورمی را فراهم ســاخت .در نتیجه علیرغم رش د تولیدات داخلی و واردات ،نرخ
رش د شاخص قیمتها افزایش یافت .در همین زمان رون د صعودی تورم بهای عمده فروشی
کاالها تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و قیمت تمامشده کاالها ادامه یافت.
در د دوره برنامه اول توسعه ( ،)1368-72بسته سیاستی شامل سیاستهای انبساطی
پولی و مالی و حرکت در جهت تکنرخی شــدن ارز و آزادسازی واردات بود .در سالهای
 1373و  1374با فرارســیدن سررسی د بازپرداخت بدهیهای خارجی و در کنار آن اعمال
سیاستهای پولی و مالی انبساطی و سایر عوامل ،فشارهای تورمی افزایش یافت .اجرای
سیاســتهای ارزی به خصوص کاهش ارزش رسمی پول در مقابل سایر ارزها و حرکت
به ســمت نظام شــناور ارزی ،دومین شــوک را به اقتصا د وار د کرد ،درحالیکه هیچگاه
سیاســتهای پولی و مالی هماهنگ با آن اجرا نشد .سیاستهاي پولي و مالي انبساطي و
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كاهش ارزش پول ملي ،سياستهاي ناسازگاري بودن د كه فشارهاي تورمي شديدي را به
اقتصا د ايران تحميل كرد .بهاینترتیب اقتصا د ايران در سالهاي  1373و  1374باالترين
نرخهاي تورمي را تجربه كرد .درآمدهاي نفتي از اواخر ســال  1372شروع به كاهش كرد
و بازپرداخت بدهيهاي كوتاه مدت و درازمدت را كه سررســي د آنها عمدتا در سال 1373
بو د به مشكل مواجه ساخت .با وقوع اين شرايط ،در خردا د  1374دولت نرخ ارز را تثبيت و
بازار غير رسمي ارز را غير قانوني اعالم كر د و با تعيين دو نرخ رسمي و صادراتي در كنترل
قيمتها کوشید .همچنین سعی ش د با اعمال کنترل اعتبارات و نیز کاهش قدرت وا مدهی
بانکها ،حجم نقدینگی کنترل شده و در عمل سیاست پولی انقباضی اعمال شود.
دوره زمانی ( )1376-83در شرایطی آغاز ش د که کاهش پیاپی قیمت نفت در بازارهای
جهانی در سالهای  1376و  1377و به دنبال آن کاهش مداوم رش د اقتصا د بار دیگر نشان
دا د که از وابستگی اقتصا د ایران به نفت کاسته نشده است .به دنبال کاهش شدی د قمیت
نفت در ســال  ،1377رشــ د نقدینگی به  27.1درص د رسی د که قسمت عمده آن از محل
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به تبع کسری بودجه ناشی از افت درآمدهای نفتی
بود .با افزایش قیمت نفت در اواخر ســال  ،1378آثار بهبو د شرایط اقتصادی بروز کر د که
این بهبو د در سال  1379بیشتر جلوهگر شد.
دومین سال برنامه سوم توسعه ( )1380در شرایطی آغاز ش د که اقتصا د ایران با توجه
به تحوالت مساع د بازار نفت در سال قبل از آن ،در مسیر رش د تولی د و سرمایهگذاري همراه
با كاهش نرخ تورم قرار داشت .اين رون د در سال  1381ادامه نيافت و رش د سطح عمومي
قيمتها دوباره رون د صعودي در پيش گرفت .اين وضعيت موجب شــ د كه سياستگذاران
اقتصادی به صورت جدی به ریشهیابی این مسئله بپردازند .در این راستا به تدوین یک بسته
سیاستی برای مهار تورم اقدام ش د که اجرای آن به توقف رون د صعودی تورم انجامید .اجرای
برخی از موا د تورمزای قانون برنامه ســوم ،قانون بودجه و قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت و نظام قیمتگذاری در بخش دولتی و همچنین اجرای سیاست یکسانسازی
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نرخ ارز در سال  1381به عنوان عوامل اصلی رش د فزاینده قیمتها معرفی شدند .همچنین
عوامل دیگر مانن د قطع فروش تراکم مسکن ،وضع محدودیتهاي مقداري عوارض خاص
بر واردات كاال و سياست حمايت از تولي د داخلي نيز به افزايش نرخ تورم كمك كردند.
در دوره زمانــی  1385-89افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی،
وابســتگی شدیدتر بودجه دولت به درآمدهای نفتی را به دنبال داشت .در این دوره اجرای
طرحهای مانن د بنگاههای زودبازده و مسکن مهر و همچنین طرح پرداخت یارانه گسترده به
مردم به رغم وجودی کسری قابل توجه آن ،از نتایج عدم درایت دولت در خصوص تبعات
منفی وابستگی بودجه به درآمدهای غیر قابل پیشبینی بود .بهاینترتیب ابتدا داراییهای
خارجی بانک مرکزی و سپس بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت که سبب رشد
پایه پولی و بهتبع آن رش د قابل توجه نقدینگی و نهایتا تورم شد.
عدم تداوم رون د افزایش قیمت حاملهای انرژی در دولت وقت که از زمان دولت قبل
از آن شروع شده بود ،کاهش قیمت نسبی این حاملها و در نتیجه وابستگی بیشتر تولید
کشــور به انرژی ارزان را به دنبال داشت .تثبیت نرخ ارز به واسطه درآمدهای باالی نفتی،
تورم باال و افزایش هزینههای تولی د نیز به کاهش قدرت رقابت صنایع داخلی منجر شــد
که این امر تضعیف بیشــتر سمت عرضه اقتصا د را به دنبال داشت .از سوی دیگر کاهش
نرخ حقیقی ارز ،افزایش واردات و وابســتگی مصرف خانوارها و تولی د بنگاهها به کاالهای
وارداتی را تشدی د کرد.
کاهش دســتوری نرخ ســو د بانکی در ابتدای این دوره و وجو د تورم دو رقمی باعث
شــ د نرخ سو د حقیقی تســهیالت و سپر دهها منفی شــو د که این وضعیت به اختالل در
توجیهپذیری بسیاری از طرحها و تخصیص نابهینه منابع بانکی و در نتیجه وابستگی بیشتر
بنگاهها به تأمین مالی از طریق سیســتم بانکی انجامید .این امر در کنار کاهش مدیریت
بدهی بانکها از سوی بانک مرکزی افزایش پایه پولی و تورم را در پی داشت .مهمترین
تحوالت اقتصا د ایران در دوره یا د شده در شکل ( )2-1ارائه شده است.
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شکل  -2-1مهمترین تحوالت اقتصادی نیمه دوم دهه ۸۰

منبع :گزارش بسته تحلیلی دولت با عنوان «چرایی بروز رکو د تورمی در اقتصا د و جهتگیریهای برونرفت از آن» ،تیرماه 1393

نرخ تورم شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی و شــاخص بهای تولیدکننده در
طول ســالهای  1390به بع د تحت تأثیر مجموعهای از رویکردهای سیاســتی و عوامل
خارجی ،تحوالت زیادی را تجربه کرده است .اجرای قانون هدفمنﺩسازی یارانهها از اواخر
ســال  1389و تعدیل قیمتهای انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی
مزبور در ســال  1390تلقی میشوند .از ســال  1391و در پی تشدی د تحریمهای خارجی
و در بســتری از ع دمتعا دلهای انباشته ناشــی از اجرای چن د سال سیاستهای اقتصادی
ناســازگار و ناهماهنگ ،زمینه افزایش چن د برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم
(متوسط  12ماهه) شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به
ترتیب به ( 40.4در مهرماه  )1392و  46.1درص د (در شــهریورماه  )1392فراهم شد؛ تورم
نقطه به نقطه شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در نقطه اوج خو د در خردا د 1392
ن  1391به  49.0درص د رسید.
به  45.1درص د و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهم 
در طول دوره مور د بررســی ،تورم اقالم قابل تجارت که به طور عمده شامل کاالهایی از
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قبیل «خوراکیها و آشــامیدنیها»« ،پوشــاک و کفش» و «اثاث و لوازم و خدمات مور د
اســتفاده در منزل» میشود ،متاثر از تحوالت نرخ ارز ،افزایش قابل مالحظهای را تجربه
کر د و در شــهریور  1392به  57.9درص د رسید .همچنین با توجه به چسبندگیهای تورم
اقالم غیرقابل تجارت و تأثیرپذیری نســبت ًا پایین آن از تحوالت نرخ ارز  ،در این سالها
ســهم عم دهای از افتوخیزهای تورم شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از نوسانات
تورم اقالم قابل تجارت ناشــی بود .بررسی تورم گروههای اصلی شاخص بهای کاالها و
خدمات مصرفی حاکی از آن است که در این سالها ،پس از گروه «دخانیات» ( 98.5درصد
در شــهریور  ،)1392بیشــترین تورم مربوط به گروه«اثاث و لوازم و خدمات مور د استفاده
در منزل» ( 75.1درص د در شــهریور  )1392بوده است .همچنین نرخ تورم نقطهبهنقطه و
میانگین  12ماهه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» به ترتیب به  57.9درص د در فروردین
 1392و  51.7در شــهریورماه  1392رسی د که در سطحی بهمراتب باالتر از تورم شاخص
بهای کاالها و خدمات مصرفی قرار داشت.
با توجه به ماهیت اقالم گروه خوراکیها و آشــامیدنیها که بیشــتر شامل کاالهای
ضروری اســت ،تورم باالی این گروه تبعات ســوء رفاهی باالیی بر خانوارها و بهویژه بر
خانوارهای دهک پایین جامعه وار د ســاخت .عالوه بر «گروه خوراکیها و آشامیدنیها»،
تورم گروه «مســکن ،آب و برق و ســوخت» که ضریب اهمیت باالیی در سب د مصرفی
ت  1393به باالترین مقدار خو د در دوره موردبررسی ( 20.7درصد)
خانوار دارد ،در اردیبهش 
رسید؛ در این خصوص الزم به توضیح است که افزایش تورم این گروه به واسطه تعدیل
تدریجی قراردادهای اجاره معمــو ًال با وقفه صورت میپذیرد ،از این جهت افزایش تورم
این گروه برخالف دیگر گروههای اصلی با وقفه و در ســال  1393نمایان شده است .از
نیمه اول سال  ،1392با شروع به کار دولت یازدهم و شکلگیری انتظارات مثبت نسبت
به تحوالت سیاســی و اقتصادی آتی ،رون د صعودی تورم متوقف ش د و همزمان با اجرای
اصالحات سیاســتی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی بهویژه
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اصالح رویه ناســالم تأمین مالی مســکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز ،زمینه آغاز و
تداوم رون د نزولی نرخ تورم طی ســالهای فعالیت دولت یازدهم فراهم گشــت؛ تا جایی
که نرخ تورم در خردا د  1395در محدوده تک رقمی ( 9.7درصد) محقق ش د و با استمرار
آن تا پایان ســال  ،1395پس از  26ســال بار دیگر نرخ تورم سال  9( 1395درصد) تک
رقمی شد .اقدامات کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی ،سالمسازی رشد
نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز  -حتی در شــرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت
افت کر د و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشــد -نقشی اساسی در کاهش تورم و
حفظ این دستاور د بزرگ داشته است.
آهنگ کاهشی تورم که از نیمه دوم سال  1392شروع شده بود ،از نیمه دوم سال 1396
در اثر عواملی مانن د تخلیه تدریجی آثار رش د نقدینگی در سال قبل از آن ،افزایش قیمتهای
جهانی کاالهای اساسی ،افزایش قیمت مسکن و تأثیر آن بر اجارهبها و همچنین افزایش
نرخ ارز که از نااطمینانیهای به وجو د آمده در مور د تداوم توافقنامه برجام بود ،متوقف ش د و
با  0.6واح د درص د افزایش نسبت به سال قبل به  9.6درص د در پایان سال رسید.
نمودار  -2-13رون د تحوالت نرخ تورم در اقتصا د ايران

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

74

اثر متغیرهای اقتصاد کالن بر صندوق بازنشستگی کشوری

 -2-6تحوالت نرخ سو د بانکی
نرخ سو د سپر دههای بانکی همواره عامل جذابی برای جذب پساندازهای مردم به سمت
بانکها بوده است و هرگاه این نرخ نسبت به بازدهی سایر بخشهای واقعی اقتصا د برتری
داشته است ،به طور حتم یکی از انتخابهای اصلی مردم برای کسب بازدهی مطمئن نظام
بانکی بوده اســت .اما تعیین نرخ سو د بانکی خو د عاملی است که اغلب توافق چندانی در
مور د آن وجو د ندار د و در نظام بانکی کشور روال به اینگونه نیست که همیشه بازار بانکی
تعیینکننده آن باشد؛ بلکه در اغلب موار د این نرخ به صورت دستوری تعیین شده و با ابالغ
بانک مرکزی ،بانکها ملزم به اجرای آن بو دهاند.
اطالعات و آمارهای رسمی منتشر شده در زمینه نرخهای سو د بانکی بیانگر آن است
که در طول دهههای گذشــته علیرغم اینکه در برخی مواقع نرخ سو د واقعی بانکی در اثر
تورم منفی بوده اســت؛ اما در مجموع هیچگاه مشــتریان شبکه بانکی در سرمایهگذاری
تدار خو د سو د اسمی کمتر از هشت درص د دریافت نکر دهاند .این نرخ در برخی موار د تا
م د 
بیش از  ۳۰درص د نیز پیش رفته است.
یده د که در این
بررسی تغییرات نرخ سو د ســپر دههای بانکی از سال  1357نشان م 
مدت نرخ سو د همواره بیش از هشت درص د بوده و بیشترین آن به دهه  ۹۰برمیگر د د که
در رقابت مخرب بانکها تا بیش از  ۳۰درص د نیز پیش رفته بود .در این بین جریان تغییرات
تورم عامل مهمی در چرخش نرخ سو د بانکی محسوب میشد؛ چون نرخ سو د بای د متناسب
با نرخ تورم باشــد .در فاصله ســالهای  1357تا  ۱۳۶۸یعنی در دورهای که نرخ تورم با
نوسانات جدی روبهرو بوده و از  10تا  ۳۰درص د هم پیش رفت ،نرخ سو د برای سپر دههای
کوتاهمدت بین  ۶تا  ۷.۲درص د تعیین شــد .نرخ ســودی که برای دورههای بلندمدت (از
یکساله به باال) مور د محاسبه قرار میگیر د نیز بین  ۸تا  ۹درص د متغیر بوده است؛ یعنی با
وجو د اینکه نرخ تورم تا  ۳۰درص د هم پیش رفته بو د اما نرخ سو د بانکی از  ۹درص د تجاوز
نکر د و به نحوی سو د واقعی منفی بوده است.
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تدار بین یک تا پنج
طی سالهای  ۱۳۶۹تا  ۱۳۸۹نرخ سو د بانکی برای دورههای م د 
ساله تقسیمبندی شد .در همین دوره زمانی نرخ تورم نوسان متفاوتی داشته و در برههای
( )1374به مرز  ۵۰درص د و در ســال  ۱۳۸۹نیز به  ۱۰درص د رســیده بود .نرخ سو د در این
دوره بین  ۹تا  ۱۹درص د در بانکها تعیین شده بود؛ اما در فاصله سالهای  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲
تعیین نرخ ســو د بانکی در محدوده بین  7تا  20درص د در اختیار بانکها قرار گرفت .البته
این نرخها چندان در بانکها اجرایی نش د و در نتیجۀ رقابت مخرب بانکها و در زمان به
اوج رسیدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز ،نرخهای بیش از  ۳۰درص د هم در برخی
بانکها و موسسات ارائه شد .در این فاصله سه ساله نرخ تورم نیز رون د رو به رشدی را طی
کرده و تا بیش از  ۳۵درص د هم پیش رفت.
از ســال  ۱۳۹۳مدیریت و کاهش نرخ سو د بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار
گرفت و از این رو در راستای متناسبسازی با نرخ تورم (که در مسیر کاهشی قرار گرفته
بود) نرخ سو د بانکی به  ۲۲درص د ساالنه کاهش پیدا کر د و برای کوتاهمدت نیز حداکثر
 ۱۰درص د تعیین شد .در سال  ۱۳۹۴یک بار به  ۲۰و بار دیگر به  ۱۸درص د کاهش پیدا
کرد .در این مدت با توجه به شــرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکمفرما بود
و زمینههای مناسب برای کاهش نرخ سو د همچنان فراهم نشده بود ،در نهایت انحراف
بانکها از نرخهای مصوب بســیار مشهو د بود .در سال  ۱۳۹۵بار دیگر نرخ سو د بانکی
کاهش پیدا کر د و به  ۱۵درص د رسی د که تاکنون ( )1398تغییری نکرده است؛ اما در این
فاصلــه با توجه به اینکه بع د از مدتی بانکها دچار انحراف از نرخهای مصوب شــدند،
بانک مرکزی اعالم کر د که در حال مهیا کردن زمینههای الزم برای اجرای نرخ ســود
بانکی است .بر این اساس ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز ،ایجا د راهکاری برای
کاهش اضافه برداشــت بانکها و ساماندهی نرخ سو د در خودروسازها و همچنین ایجاد
فضایی برای تأمین نقدینگی بانکها از جمله مسائلی بو د که بانک مرکزی اعتقا د داشت
آنها را انجام داده تا بتوان د در فضایی مناســب که نرخ ســو د را کاهش داده است ،زمینه
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پایبندی بانکها به آن را فراهم کند .از این رو بانک مرکزی در شهریور سال  ۱۳۹۵طی
دســتورالعملی بانکها را مکلف کر د که نرخ سو د را تا حداکثر  ۱۵درص د کاهش دهند.
گرچه تاکنون رسما نرخ سو د همان  ۱۵درص د باقی مانده است ،در بهمنماه سال 1396
و در جریان نوســان ارزی ،بانک مرکزی بــرای جذب نقدینگی به مدت دو هفته اوراق
گواهی سپرده با سو د  ۲۰درص د را منتشر کر د که در این مدت با فروش  ۲۴۰هزار میلیارد
تومان ،نه تنها منابعی جذب نشــد ،بلکه عمدتا ســپر دههای قدیمی از  ۱۵به  ۲۰درص د
افزایش یافت که برآوردها نشان از تحمیل هزین ه  ۱۲هزار میلیاردی برای بانکها دارد.
این یکی از اقداماتی اســت که هرچن د بانک مرکزی عنوان کرده ناچار بو د برای ترمیم
بازار ارز انجام دهد ،ولی کارشناســان آن را تصمیمی نادرست و اشتباه در حوزه پولی و
یدانند.
بانکی م 
تحوالت نرخ سو د علی الحساب سپر دههای كوتاه مدت و یکساله بانكي در نمودارهاي
( )2-14و ( )2-15گزارش شده است.
نمودار  -2-14رون د تحوالت نرخ سو د علی الحساب سپر دههای كوتاه مدت

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا
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نمودار  -2-15رون د تحوالت نرخ سو د علی الحساب سپر دههای يكساله

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

 -2-7تحوالت نقدینگی در اقتصا د ایران
در طــول دهههای اخیر رشــ د حجم پول و نقدینگی در اقتصا د ایران رون د رو به رشــ د و
بیثباتی را طی کرده است که آثار این بیثباتیها و تحوالت پولی روی متغیرهای کالن
اقتصادی به وضوح قابل مشــاهده است؛ این در حالی است که در ادبیات اقتصا د پولی از
ثبات و انضباط پولی به عنوان شــرط اصلی ثبات اقتصادی و باالخص متغیرهای کلیدی
کالن اقتصادی یا د میشود.
يده د كه متوسط رش د نقدینگی در طول دهه ١٦.٩ ،١٣٤٠
آمار رسمي منتشر شده نشان م 
درص د بوده اســت که این شاخص در دهه  ،١٣٥٠مقارن با شوک بزرگ نفتی ،به  ٣٣درصد
یده د که در طول  6دهه اخیر ،باالترین
افزایش یافته است .همچنین آمار منتشر شده نشان م 
نرخ رش د نقدینگی در ایران به سال  ١٣٥٣با نرخ  ٥٧درص د مربوط میشود .حجم نقدينگي طی
سالهای بع د از انقالب تا  1396با رش د متوسط ساالنه  25درصدي ،حدو د  5933.4برابر شده
است .در همین دوره متغيرهاي پول پرقدرت ،حجم پول و شبه پول هم به ترتيب با نرخهاي
رش د متوسط ساالنه  21 ،21و  27درصدي 1574.4 ،1768.7 ،و  9949.4برابر ش دهاند.
رون د اين متغيرها در نمودارهاي ( 2-16تا  )2-20گزارش شده است.
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نمودار  -2-16رون د تحوالت نقدينگي در اقتصا د ايران (میلیار د ریال)

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

نمودار  -2-17رون د تحوالت رش د نقدينگي در اقتصا د ايران (درصد)

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

نمودار  -2-18رون د تحوالت پول پرقدرت ،حجم پول و شبه پول در اقتصا د ايران (میلیار د ریال)

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا
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نمودار  -2-19رون د تحوالت ضريب فزاينده نقدينگي در اقتصا د ايران

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

در این دوره سهم شبه پول در نقدینگی نیز تقویت شده است؛ بهطوریکه این سپر دهها
یداده است؛ ولی در سال
در ســال  1357حدو د  52درص د از نقدینگی کشور را تشکیل م 
 1396سهم آن به حدو د  87درص د افزايش يافته است .دالیل اصلی افزایش سهم شبه پول
در نقدینگی باالخص در دو دهه اخير را میتوان در موار د زیر جستجو کرد :افزایش میزان
مبادالت الکترونیکی که نیاز به اســتفاده از پول نق د را کاهش داده و به خودی خو د حجم
شبه پول را باال میبرد؛ افزایش سرعت گردش پول که بخشی از آن نیز به رش د مبادالت
الکترونیکی بازمیگر دد؛ ولی سومین و مهمترین عامل ،افزایش تعدا د موسسات پولی و مالی
و بانکهای خصوصی اســت که در افزایش شبه پول مؤثر بوده و باعث رش د خلق پول از
محل ارائه تسهیالت ش دهاند.
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نمودار  -2-20رون د تحوالت سهم شبه پول در نقدينگي

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

از اوایل دهه  1380به بع د با توجه به رونق شدی د تجارت پول در کشور ،اقتصا د کشور
شــاه د رش د قارچگونه موسسات مالی و پولی بوده است؛ بهطوریکه در بسیاری از شهرها
تعدا د شــعب بانکی از بسیاری از اصناف پر مراجعه بیشتر شده است .این رون د درنهایت به
رشــ د هزینه پول نیز دامن زده اســت .در این دوره موسسات مالی به دلیل رقابت زیا د در
جذب سپرده نمیتوانستن د هزینههای خو د را با نرخهای سو د پایین پوشش دهند؛ بنابراین به
صورت خودسرانه به افزایش نرخ سو د دامن زدند .نرخ سو د دریافتی از سوی این موسسات
از طرق خاص قانونی و غیر قانونی بعضا تا مرز  40درص د در ســال نیز رسیده بو د که این
رویه بر خالف منطق بانکداری اسالمی است (صفرزاده و جعفری.)1393 ،
یده د که طی دوره مور د
اطالعات مندرج در نمودار مربوط به رشــ د نقدینگی نشان م 
بررســی این شاخص رون د با ثباتی را طی نکرده است؛ بهطوریکه رقم  22.97درصدی را
در ســال  1357را تجربه کرده و در ســال بع د از آن با جهش قابل توجه به  37.67درص د
رسیده است .در سالهای بع د از آن فقط در سال  1363کمترین میزان خو د ( 6.02درصد)
را داشته است ولی بع د از آن به سرعت به رون د بلندمدت خو د بازگشته است که همواره در
حدو د  25درص د بوده است .بیشترین نرخ رش د نقدینگی در این دوره به سال  1385مربوط

فصل دوم :تحوالت شرايط كالن اقتصادي ،جمعیتشناختی و بازارکار كشور

81

میشود .در آن سال خالص داراییهای بانک مرکزی و بدهیهای دولت ،بیشترین سهم را
در رش د نقدینگی داشتهاند.
رش د نقدینگی در پایان سال  1386نسبت به پایان سال قبل معادل  27.7درص د بوده
است که در مقایسه با رش د دوره مشابه سال قبل  11.7واح د درص د کاهش داشت .طی دوره
مذکور ،خالص داراییهای خارجی و داخلی سیســتم بانکی به ترتیب از سهمی معادل 3.6
و  24.1واح د درص د در رشــ د نقدینگی برخوردار بوده است .در این سال مطالبات از بخش
غیر دولتی با  31.3درصد ،باالترین ســهم را در میان داراییهای داخلی در رش د نقدینگی
داشته است .سایر اقالم خالص داراییهای داخلی یعنی مطالبات از دولت ،خالص مطالبات
از شــرکتها و موسسات دولتی و خالص سایر عوامل به ترتیب سهمی معادل  0.6 ،0.9و
 5.7واح د درص د در رش د نقدینگی نقش داشتهاند .در این سال پایه پولی معادل  30.5درصد
رشــ د داشته است که در این رابطه مطالبات بانک مرکزی از بانکها با  29.6واح د درصد،
بیشترین سهم را در رش د پایه پولی داشته که این افزایش قابل توجه در مطالبات هم عمدت ًا
به اضافه برداشــت بانکها مربوط میشد .باالترین سهم در رش د پایه پولی سال  1385به
خالــص داراییهای خارجی بانک مرکزی ( )51.5مربوط بو د که در ســال  1386به 41.1
واح د درص د کاهش یافت .التزام دولت به اجرای بودجه مصوب و قابلیت بازار بین بانکی در
جذب ارز عرضه شده توسط دولت ،از دالیل اصلی کاهش سهم خالص داراییهای خارجی
در رش د پایه پولی بوده است .بنابراین جایگاه مسلط افزایش داراییهای خارجی در رش د پایه
پولی طی سالهای گذشته ،در سال  1386به افزایش در بدهی بانکها تغییر یافت .بع د از
مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی ،سایر داراییها مانن د حساب سرمایه بانک مرکزی
و خالص مطالبات بانک از بخش دولتی بیشترین سهم را در رش د پایه پولی داشتهاند.
ضریب فزاینده نقدینگی در ســال  1386نسبت به سال قبل  2.2درص د کاهش داشته
است؛ که مهمترین دلیل این کاهش ،افزایش نسبت ذخیره قانونی به کل سپر دهها به دلیل
تدار ارزی بانکها نز د بانک مرکزی بوده است.
افزایش سپر دههای دیداری و م د 
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رشــ د نقدینگی در سال  1387کاهش قابل توجهی تجربه کرد .در این سال نقدینگی
 15.9درص د رش د داشت که در مقایســه با رش د سال قبل 11.8واح د درص د کاهش نشان
یدهد .در این سال کاهش سهم خالص داراییهای داخلی نسبت به سال قبل مهمترین
م
دلیل کاهش رش د نقدینگی است .این کاهش معلول علل متفاوتی است که مهمترین آن
تأکی د بانک مرکزی بر رعایت توازن منابع و مصارف بانکها بوده است.
در سال  1388رش د نقدینگی مج ددا شتاب گرفته و به  23.9درص د رسی د که در مقایسه
یدهد .در این سال هم افزایش خالص
با رش د ســال قبل 8 ،واح د درص د افزایش نشان م 
داراییهای داخلی ســهم قابل توجهی در رش د نقدینگی داشته است که مهمترین عامل
ی بخش غیردولتی ( 15.9درصد) و افزایش خالص مطالبات از
این افزایش هم رشــ د بده 
دولت ( 101.6درصد) بوده است .دلیل اصلی سهم فزاینده خالص مطالبات از دولت در رشد
نقدینگی ،کاهش  57.7هزار میلیار د ریالی سپر دههای دولت نز د بانک مرکزی بود .در این
سال ،خالص داراییهای بانک مرکزی با سهم فزاین دهای معادل  17.2واح د درص د و خالص
مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهم فزاین دهای معادل  11.4واح د درصد ،بیشترین
سهم را در رش د پایه پولی داشتهاند.
رش د نقدینگی در سال  1389باز هم شدت گرفته و با افزایش  1.3واح د درصدی نسبت
به ســال قبل از آن ،با رشدی معادل 25.2درص د همراه بوده است .در این سال مهمترین
عامــل افزایش نقدینگی خالص داراییهای داخلی سیســتم بانکی بو د که با  632.5هزار
میلیار د ریال افزایش ،موجب رشــ د  26.8واح د درصدی نقدینگی شــد .مهمترین عوامل
افزایش داراییهای داخلی در این سال هم مطالبات از بخش غیر دولتی و خالص مطالبات
از دولت بود .رشــ د خالص مطالبات از دولت نیز به ترتیــب از افزایش 103.2و  80.8هزار
میلیار د ریالی بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری و بدهی دولت به بانک مرکزی
(شامل مطالبات بانک مرکزی از سازمان هدفمندسازی یارانهها) ناشی شد.
خالص ســایر عوامل با  62.9درص د کاهش نسبت به پایان سال قبل ،سهمی کاهنده
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معادل  9.4واح د درص د در رشــ د نقدینگی ایفا کرد .طی ســال  ،1389خالص داراییهای
خارجی سیستم بانکی نیز به میزان  39.5هزار میلیار د ریال کاهش یافت که این امر موجب
کاهش  1.7واح د درصدی نقدینگی شد.
در ســال  ،1389مهمترین عوامل رشــ د پایه پولی ،بدهی بانکها به بانک مرکزی و
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده اســت .در این سال عالوه بر رش د پایه
پولی ،ضریب فزاینده نقدینگی هم با رش د مثبت همراه بوده است که با 10.1درص د افزایش
به  4.296رسیده اســت .افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در سال  1389به دلیل کاهش
هر سه جزء اصلی تشکیل دهنده آن یعنی نسبت ذخایر اضافی به کل سپر دهها ،نرخ ذخایر
قانونی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپر دهها بود.
رش د نقدینگی در ســال  1390به  20.1درص د رسی د که در مقایسه با رش د سال قبل،
یدهد .مهمترین عامل رش د نقدینگی در این سال خالص
 5.8واح د درص د کاهش نشان م 
داراییهای داخلی سیستم بانکی بود .در میان خالص داراییهای داخلی ،مطالبات از بخش
غیر دولتی ،ســهمی فزاینده به میزان 17.8واح د درص د در رشــ د نقدینگی داشت .عامل
مهم دیگر در افزایش ســهم مطالبات داخلی در رش د نقدینگی ،افزایش خالص مطالبات از
موسسات و شرکتهای دولتی بو د که موجب رش د  2واح د درصدی نقدینگی شد.
ســال  1390عالوه بر افزایش خالص داراییهای داخلی ،خالص داراییهای خارجی
سیســتم بانکی هم به میزان  149.8هزار میلیار د ریــال افزایش یافت که این امر موجب
افزایش  5.1واح د درصدی نقدینگی شــد .در این ســال خالص داراییهای خارجی بانک
مرکزی مهمترین عامل فزاینده رش د پایه پولی بود .بع د از آن هم بدهی بانکها به بانک
مرکزی در افزایش پایه پولی نقش اساسی ایفا کرده است.
خالص سایر اقالم بانک مرکزی با  34.4درص د کاهش نسبت به پایان سال قبل ،نقش
کاهن دهای معادل  12.3واح د درص د در رش د پایه پولی داشت که  8.6واح د درص د آن مربوط
به ذخیره تســعیر داراییها و بدهیهای ارزی بود .خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش
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دولتی با سهم کاهنده  8.6واح د درصدی از دیگر عوامل کاهنده پایه پولی بود.
رون د فزاینده رشــ د نقدینگی در ســال  1391هم تداوم یافت و به  30درص د رســید.
مهمترین عامل این افزایش ،خالص داراییهای داخلی سیستم بانکی بود .در میان خالص
داراییهای داخلی ،مطالبات از بخش غیر دولتی با  17.6درص د رشــد ،سهمی فزاینده به
میزان  15.8واح د درص د در رش د نقدینگی داشت .عامل مهم دیگر در افزایش سهم خالص
داراییهای داخلی در رش د نقدینگی ،افزایش  200.2هزار میلیار د ریالی خالص مطالبات از
دولت بو د که موجب رش د  5.7واح د درصدی نقدینگی شد .در این سال خالص داراییهای
خارجی سیســتم بانکی هم با افزایش روبهرو بو د که از این کانال هم نقدینگی  1.8واحد
درص د رش د کرد.
در سال  1391پایه پولی رش د  27.6داشته که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش
دولتی مهمترین عامل این افزایش بوده است .بع د از بدهی دولت به بانک مرکزی ،در این
سال بدهی بانکها به بانک مرکزی عامل مهم دیگر در رش د پایه پولی بوده است .در این
سال عالوه بر پایه پولی ،ضریب فزاینده نقدینگی هم با رش د 1.9درصدی مواجه بوده و به
 4.721رسیده است.
دومین رکور د رشــ د نقدینگی در دو دهه گذشــته با نرخ  38.82درص د به سال 1392
مربوط میشــود .مهمترین عامل افزایش نقدینگی در این ســال افزایش شــدی د خالص
داراییهای خارجی بانک مرکزی و سیســتم بانکی به ترتیــب به میزان  118.2و 126.1
درص د بوده اســت .بع د از خالص داراییهای خارجی ،بدهی بخش غیر دولتی به بانکها
بیشترین نقش را در افزایش نقدینگی داشته است .در این سال پایه پولی هم با رش د 17.8
درصدی همراه بوده است.
بع د از ســال  ،1392رون د رش د نقدینگی هرگز از  22درص د پایینتر نیامده و در سال
انتهایی دوره مور د بررســی ( ،)1396با  22.1درص د افزایش نســبت به پایان سال قبل از
آن به  15299.8هزار میلیار د رسی د که نسبت به نرخ رش د سال  1.1 ،1395درص د کاهش
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یداد.
نشان م 
مهمترین عامل افزایش نقدینگی طی سال  1396خالص داراییهای داخلی سیستم
بانکی بو د که با  2423.5هزار میلیار د ریال افزایش ،موجب رشــ د  19.3واح د درصدی در
نقدینگی شد .در این میان مطالبات از بخش غیر دولتی (بدون سو د و درآم د سالهای آتی)
با  18.5درص د افزایش ،سهم فزاین دهای به میزان  12.1واح د درص د در رش د نقدینگی داشت.
همچنین خالص ســایر اقالم سیستم بانکی سهم فزاین دهای به میزان  5.1واح د درص د در
رش د نقدینگی داشته است.

 -2-8تغییر ساختار جمعیت در اقتصا د ایران
یکی از ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی خاص کشــور در دهههای اخیر افزایش شــدید
جمعیت در دورهای خاص و تحوالت ساختار جمعیت در این دورهها است .جمعیت ایران در
اواخر دهه  50و اوایل دهه  60رش د بیسابقهای را تجربه کرد؛ به نحوی که متولدین دوره
 1355-64به ترتیب حدو د  1.7و  1.2برابر متولدین دورههای  1345-54و  1365-74بوده
است .متوسط نرخ رش د جمعیت در دوره یا د شده به  3.9درص د افزایش یافته بوده است؛ در
حالی که این نرخ در دهههای قبل و بع د از آن به ترتیب  2.7و  2درص د بوده است .این نرخ
در سرشماریهای اخیر نیز به شدت کاهش یافته است.
ی دورههای مختلف ،جمعیت ایران در
بر اساس اطالعات به دســت آمده از سرشمار 
دوره  1355-1395یعنی در مدت  40سال اخیر  2.4برابر ش د و در این مدت از  33.7میلیون
نفر به  79.9میلیون نفر افزایش یافت .این در حالی است که در همین دوره تولی د ناخالص
داخلی به قیمت ثابت سال  1383تنها  1.5برابر شده است؛ يعني سطح تولی د سرانه در این
دوره کاهش یافته و هر فر د ایرانی درآم د کمتری به دست آورده است.
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نمودار  -2-21تحوالت جمعیت کشور

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن

مفهوم ضمنی رش د ناگهانی جمعیت در یک دهه ،تغییر قابل توجه ساختار سنی و به
تبع آن تغییر در ساختار بازار کار و همچنین نیازها و سلیقههای مصرفی جامعه در سالها
و دهههای آتی آن اســت .اطالعات موجو د بیانگر آن اســت که قاعده هرم جمعیتی در
سال  1355به دوره میانسالی در سالهای  1390و  1395منتقل شده است .به این اعتبار
طبیعی است که ســاخت تابع مصرف جامعه و ویژگیهای رفتار مصرفی مردم نیز دچار
تحول شده باشد.
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نمودار -2-22تغییرات ساختار جمعیت در طول دوره 1355-95
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منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن

 -2-9تحوالت امی د به زندگی در ایران
یکی از دســتاوردهای مهم دهههای اخیر در کشور ،افزایش امی د به زندگی در بدو تولد
نز د زنان و مردان اســت .کاهش چشــمگير مرگ و میر زنان باردار هنگام تول د فرزند،
نتیجه ایجا د مراکز بهداشــتی و درمانی در اقصی نقاط کشور و احداث راههای روستایی
بوده اســت .کاهش مرگ و میر کودکان از بدو تول د تا پنجســالگی در کشور نيز مرهون
پیشــرفت واکسیناسیون گسترده اطفال در مناطق شــهری و روستایی در دوره پس از
انقالب اســامی اســت .افزون بر اين ،پرداخت یارانه کاالهای اساسی مور د نیاز عموم
مردم ،تأمین برق و گاز در سراســر کشور و افزایش نرخ باسوادی جمعیت و مراقبتهای
بهداشتی و درمانی هر یک سهم بسزایی در افزایش امی د به زندگی در کشور داشت ه است
(هادی زنوز.)209-210 ،1396 ،
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نمودار  -2-23امی د به زندگی مردان و زنان کشور در بدو تولد 60 ،سالگی و  65سالگی

2010-2015

1975-1980

1950-1955

منبع :هادی زنوز210 ،1396 ،

افزایش امی د به زندگی زنان و مردان کشــور در  60ســالگی بیانگر آن اســت که
صندوقهای بازنشســتگی بای د مدت بیشــتری حقوق بازنشستگی و مستمری بپردازن د
یدهد .این وضعیت در ايران
كه این مســئله بار سنگینی بر دوش این صندوقها قرار م 
که میانگین بازنشســتگی مردان و زنان در صندوقها کمتر از  60سال است ،بهصورت
حادتــری خودنمایی میکند .تأثیرات توأم کاهش میزان باروری جمعیت و افزایش امی د
به زندگی در کشــور ،موجب افزایش تعدا د جمعیت  65ســاله و بیشتر کشور و در نتیجه
نرخ وابستگی ســالمندان کشور (نسبت جمعیت باالی  65سال به جمعیت در سن کار)
شده است (همان).
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نمودار  -2-24تحوالت نرخ وابستگي سالمندان در ايران (درصد)

منبع :هادی زنوز210 ،1396 ،

نمودار فوق گویای آن است که ايران هنوز گرفتار مشکل حا د کهولت جمعیت نیست.
به هر حال پیشبینی کارشناســان بانک جهانی گویای آن اســت که در درازمدت سهم
جمعیت  65سال و بیشتر در کل جمعیت کشور از حدو د  5درص د در سال  2015به بیش از
 18درص د در سال  2050افزایش خواه د یافت و نسبت جمعیت  65ساله و بیشتر به جمعیت
در سن کار نیز بهموازات آن نزدیک به  4برابر خواه د شد .آمارهای جمعیتی ایران گویای آن
است که نبای د نگرانی اصلی بیمههای بازنشستگی در ایران را در یک افق زمانی دهساله در
ترکیب سنی جمعیت آن ديد ،بلکه بای د در عملکر د بازار کار و نحوه تعیین عوامل پارامتریک
در طراحی نظام بازنشستگی جستوجو کر د (همان).
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 -2-10تحوالت بازار کار در اقتصا د ایران
منابع و مصارف نظام بازنشســتگي با ساختار جمعيتي و به ويژه وضعيت بازار كار كشورها
ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زيرا كه جمعیت جوان کشــور نیروی مول د محســوب میشو د و در
صورت اشــتغال به کار ،توانایی مشاركت در نظام تأمین اجتماعي و پرداخت حق بیمه را
خواه د داشت؛ بهاینترتیب هرچقدر تعدا د بیمهپردازان صندوق بازنشستگی بیشتر از تعداد
مســتمریبگیران آن باشند ،بهاصطالح نسبت پشــتیبانی باالتر خواه د ش د و صندوق در
وضعیت پایداریتری به سر خواه د برد.
-2-10-1نرخ مشاركت

يدهد .اين جمعيت یا
نرخ مشــارکت ،سهم جمعیت در سن کار از كل جمعيت را نشان م 
در بازار کار فعال بوده و شــغل دارن د و یا در جستوجوی کار هستند .به عبارت دیگر این
ندهندۀ تعدا د نیروی کار بالفعل و بالقوه جامعه است که پرداختکنندگان
شــاخص نشــا 
بالقوۀ حق بیمه به نظامهای بازنشســتگی و مســتمریبگیران آتی این نظامها محسوب
میشوند .ازاینرو نرخ مشارکت را میتوان یکی از مهمترین شاخصهای مؤثر بر نظامهای
بازنشستگی دانست .از این حیث هرچه تعدا د افرا د بیشتری وار د بازار کار شون د و به واسطه
داشتن شغل عضو صندوقهای بازنشستگی شده و حق بیمه پرداخت کنند ،منابع درآمدی
صندوقها ،همچنین نسبت پشتیبانی آنها ،افزایش مییابد.نمودار زير تغییرات نرخ مشارکت
یدهد.
اقتصادی جمعیت  10ساله و بیشتر کشور را طی سالهای  1365تا  1396نشان م 
چنانچه مالحظه میشود ،باالترین نرخ مشارکت نیروی کار طی سه دهۀ گذشته در سال
 1384با  41درص د ثبت شده است ،که با گذشت بیش از یک دهه این نرخ همچنان پایینتر
از سال مذکور است .این رون د را میتوان چنین تفسیر کر د که طی سی سال گذشته همواره
بیش از  60درص د جمعیت فعال کشور هیچ مشارکتی در بازار کار نداشتهاند .اطالعات بازار
یده د که سهم بسیار باالیی از این  60درص د را زنان تشکیل
کار ایران همچنین نشــان م 
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یدهند .شــکاف چشمگیر بین نرخ مشــارکت زنان و مردان بیانگر عدم توازن جنسیتی
م
اشتغال در کشور است؛ بهطوریکه در سال  1395این نرخ برای زنان  14.9و برای مردان
 64.1درص د بوده است (جعفري.)1397 ،
نمودار  -2-25نرخ مشارکت اقتصادی افرا د  10ساله و بیشتر ایران (درصد)

منبع :مرکز آمار ایران ،طرح آمارگیری نیروی کار

-2-10-2نرخ بیکاری

نرخ بیکاری نسبتی از جمعیت فعال اقتصادی کشور ( 10ساله و بیشتر) است که فاق د شغل
بوده اما آماده و جویای کار هستند .نمودار زير رون د تغییرات نرخ بیکاری جمعیت  10ساله
یدهد .بر این اساس متوسط نرخ بیکاری کشور طی سه دهۀ
و بیشــتر در ایران را نشان م 
گذشته همواره دو رقمی و اندکی بیش از  11درص د بوده است .بهعبارتی بیش از  11درصد
جمعیت فعال در بازار کار کشــور همواره بیکار بو دهاند .بدیهی اســت که بهتبع نرخ پایین
مشــارکت زنان ،نرخ بیکاری این گروه جمعیتی نیز بیش از نرخ بیکاری مردان بوده است؛
ندهندۀ نرخ بیکاری بیش از  2برابری زنان نسبت به مردان
بهطوریکه آمارهای موجو د نشا 
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است .بدین معنا که در سال  1395نرخ بیکاری زنان ( 10ساله و بیشتر) 20.7 ،درص د و نرخ
بیکاری مردان مشابه  10.5درص د بوده است (جعفري.)1397 ،
نمودار  -2-26نرخ بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر در ایران (درصد)
16
14
12
10
8
6
4
2
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

0

منبع :مرکز آمار ایران ،طرح آمارگیری نیروی کار

-2-10-3سطح دستمزدها

در حســابداري درآم د ملي در اقتصا د ایران ،رويكر د درآمدي در محاسبات مور د استفاده
قرار نميگیرد .بر این اســاس امکان دستیابی به وضعیت شغلی نیروی کار و آمار سری
زمانی دســتمزدهای اســمی و واقعی وجو د ندارد .تنها اطالعات معتبــر در این زمینه،
به حداقل دســتمزدهای اسمی مربوط اســت که مطابق قانون کار همهساله محاسبه و
با توافق دولت ،نمایندگان تشــکلهای کارگری و کارفرمایی تصویب میشــود .برای
محاســبه میزان دقیق حداقل دستمزدی که کارگران در عمل دریافت ميكنند ،بای د دو
ماه حقوق و پاداش آخر ســال ،و پرداخت بابت اضافهکاری و سایر پرداختیها به نیروی
کار نیز به این مبلغ اضافه شود.
در سال  1358حداقل دستمز د  17هزار ریال بوده است .در دوره زمانی 1368-1358
دستمز د اسمی تقریب ًا ثابت مان د و حداقل دستمز د تغییر محسوسی نکرد؛ اما بالفاصله بع د از
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جنگ دستمزدها افزایش يافت؛ بهطوریکه در سال  1378سطح حداقل دستمزدها به 360
هزار ریال ،در سال  1384به  1220هزار ریال ،در سال  1390به  3303هزار ریال و در سال
 1395به  9310هزار ریال رسی د (هادی زنوز.)229-230 ،1396 ،
در نمودار زیر رون د تحوالت حداقل دستمز د اسمی و حقیقی در اقتصا د ایران گزارش
شده است.
نمودار  -2-27تحوالت حداقل دستمز د اسمی و حقیقی به قیمت سال ( 1390تومان)

منبع :هادی زنوز230 ،1396 ،

در ادبیات متعارف اقتصادی نرخ دســتمز د از تعــادل عرضه و تقاضای نیروی کار در
بازار کار به دســت میآید .اما عدم توازن بلندمــدت عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار،
یعنی فزونی نیروی کار از ظرفیتهای شــغلی ایجادشده ،منجر به افزایش مداوم شکاف
دستمزﺩهای نیروی کار نسبت به ســطح عمومی قیمتها میشود .شرایط کنونی حاکم
بر بازار کار و وضعیت دستمزدهای پرداختی به نیروی کار در ایران کام ً
ال منطبق با چنین
شرایطی است .علیرغم تأکی د ماده  41قانون کار جمهوری اسالمی ایران ( )1369بر اینکه
حداقل دستمز د بای د به اندازهای باشــ د که زندگی یک خانوار که تعدا د متوسط آن توسط
مراجع رســمی اعالم میشــو د را تأمین کن د و به موجب این قانون «شورای عالی کار»
موظف است همه ساله میزان حداقل دستمز د کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع
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مختلف با توجه به معیارهای درص د تورمی اعالم شده از سوی بانک مرکزی و هزینههایی
که زندگی یک خانوار با جمعیت متوسط را تأمین میکند ،تعیین کند ،اما آمارهای رسمی
یده د که در بهترین شرایط حداقل دستمزدها تنها قادر به پوشش  25درص د مخارج
نشان م 
خانوار در طی بیست سال گذشته بو دهان د (جعفری.)1397 ،
نمودار  -2-28کفایت حداقل دستمز د در پوشش مخارج خانوار
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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1380

1375

منبع :جعفری1397 ،

-2-10-4ساختار سنی بازار کار

یکی دیگر از شاخصهای تاثیرگذا ِر بازار کار بر عملکر د نظامهای بازنشستگی را میتوان
یده د که میانگین سنی شاغالن
در ساختار سنی شاغالن جستجو کرد .نمودار زیر نشان م 
بازار کار در ایران طی دهههای گذشــته افزایش یافته است .در سال  1365شاغالن گروه
سنی  29-25سال از بیشترین سهم در بازار کار برخوردار بو دهاند؛ این درحالی است که در
سال  1395شاغالن در گروه سنی  34-30سال سهم غالب را در بازار کار به خو د اختصاص
دا دهاند .همچنین سهم سایر گروههای سنی باالتر از  35سال نیز در سال  1395نسبت به
سال  1365به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
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نمودار  -2-29سهم گروههای مختلف سنی در اشتغال کشور (درصد)
20
15
درصد

10
5

 65به باال 64-60

59-55

54-50

49-45

44-40

سال 1395

39-35

سن

34-30

29-25

24-20

19-15

14-10

0

سال 1365

منبع :جعفری1397 ،

 -2-11جمعبندی
تحوالت شــرایط اقتصا د کالن کشور و ساختار جمعیتی و بازار کار از کانالهای مختلفی
منابع و مصارف صندوق را متاثر و ضمن اینکه عملکر د مالی و چشمانداز آتی آن را با چالش
مواجه ساخته است ،نسبتهای وابستگی و پشتیبانی و کفایت مستمریهای پرداختی را نیز
دچار مشکل کرده است .در ادامه به اهم این تحوالت و تاثیرگذاری آن بر عملکر د صندوق
اشاره شده است:
 .1رشــ د پایین و پرنوسان اقتصا د ایران در طول شش دهه گذشته و تشدی د آن در
سالهای اخیر به تبع تحریمهای فراگیر و گرفتاری اقتصا د ایران در رکو د تورمی
شدی د تمام شئونات اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است که عملکر د مالی
نظام بازنشستگی کشوری هم از این قاعده مستثنی نیست.
 .2اتکای اقتصا د کشور به درآمدهای برونزای نفتی منشاء اثرات مختلفی است .این
درآمدها بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت را تأمین میکن د و با توجه به نقش
مسلط دولت در اقتصا د کشور ،بر متغیرهای اقتصا د کالن مانن د رش د اقتصادی،
مصرف ،پسانداز ملی ،سرمایهگذاری ،نرخ تورم و نرخ ارز تأثیر میگذارد .نوسانات
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درآمدهای نفتی موجب نوسانات اقتصادی و اجتماعی در کشور نیز میشود .به
عبارت دیگر بحرانهای اقتصادی و سیاســی در بازار جهانی از طریق نوسانات
قیمت نفت ،به سرعت به کشور منتقل میشود .در دهه اخیر هم که به تبع تشدید
تحریمهای یکطرفه بر اقتصا د کشور این درآمدها به شدت کاهش یافته است،
دولت در تامین تعهدات مالی به دستگاهها و به ویژه صندوقها با چالش مواجه
شده است.
 .3تورم فزاینده در اقتصا د ایران و نااطمینانیهای ناشــی از آن در صول  60سال
گذشــته و تشدی د رش د و نوسانات آن در سالهای اخیر به اعتبار نوسانات شدید
ارزی ،تحریمها ،افزایش بیســابقه حجم نقدینگی و رکو د تورمی ایجا د شده در
ساختار اقتصا د کشور ،چشمانداز مالی و سرمایهگذاریهای صندوق را با چالش
مواجه کرده است .از طرف دیگر رش د شتابان سطح عمومی قیمتها ضمن اینکه
از طریق افزایش مصارف تراز مالی صندوق را تحث تاثیر جدی قرار داده است؛
کفایت مستمری پرداختی به بازنشستگان را هم به شدت تنزل داده است.
 .4افزایش شــدی د و پرنوســان نرخ ارز در طول دهههای گذشته و تشدی د آن در
ســالهای اخیر و افزایش بی سابقه نااطمینانیها از این کانال ،از دیگر عواملی
اســت که دخل و خرج ،سرمایهگذاری و چشــمانداز آتی فعالیتهای اقتصادی
صندوق را متاثر ساخته است.
 .5تحوالت ســاختار جمعیت و افزایش تعدا د سالمندان در هرم جمعیتی ،افزایش
قابل توجه امی د به زندگی و در کنار این تحوالت عدم اصالح ســن بازنشستگی
از دیگر مواردی اســت که بر منابع و مصارف صندوق اثرگذار بوده است و تداوم
ایــن رون د صندوق را با چالشهای جدی روبهرو خواه د کرد .از طرف دیگر این
تحوالت نرخ وابســتگی را در ایران تشدی د کرده و در صندوقهای بازنشستگی
نسبت پشتیبانی را نیز به شدت کاهش داده است.
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 .6در کنار تحوالت ساختار جمعیتی ،تحوالت ساختار سنی بازار کار ،نرخ بیکاری،
پایین بودن نرخ مشارکت در بازار کار ،پایین بودن سطح دستمزدها و عدم تناسب
آن با تحوالت سطح عمومی قیمتها ضمن اینکه صندوق را در تامین تعهدات
خو د با چالش مواجه ساخته است ،کفایت مستمریهای پرداختی را نیز به شدت
تحث تاثیر قرار داده است.

فصل سوم:

وضعیتموجو د
صندوقبازنشستگیکشوری

 -3-1مقدمه
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی در ایران بزرگترین صندوقهای
یدهند .مجموع مشترکین (شاغالن و
بازنشســتگی نظام تأمین اجتماعی را تشکیل م 
مســتمریبگیران) این دو صندوق تقریب ًا  80درص د از مشترکین کل نظام بازنشستگی
یدهد .از این رو در این بخش ،به بررســی اجمالی و
در کشــور را به خو د اختصاص م 
توصیف آمار و اطالعات مربوط به صندوق بازنشســتگی کشــوری و چالشهای پیش
روی آن پرداخته شده است تا چالشها و مشکالت پیش روی نظام بازنشستگی کشور
روشنتر شود.
 -3-2صندوق بازنشستگی کشوری از نگاه آمار
 -3-2-1وضعیت جمعیت شناختی

تعدا د شــاغلین کســورپرداز و همچنین حقوقبگیران صندوق بازنشســتگی کشوری در
سالهاي اخير در جداول ( )3-1و ( )3-2گزارش شده است.
جدول  -3-1تعدا د کسورپردازان به صندوق بازنشستگی کشوری
1393

1394

1395

1396

1397

1,150,000

1,142,328

1,098,071

1,057,522

1,031,755

منبع :نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری
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جدول  -3-2تعدا د حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری
1393

1394

1395

1396

1397

1,237,125

1,278,176

1,325,386

1,372,146

1,429,861

منبع :نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

در نظام بازنشســتگی مزایای معین که از طریق پرداخت جاری تأمین مالی میشو د
نسبت پشتیبانی شاخص بسیار مهمی اســت .این شاخص که از تقسیم تعدا د شاغلین یا
یدهد
کسورپردازان به صندوق بر تعدا د مستمریبگیران از صندوق به دست میآید ،نشان م 
که به ازای هر یک بازنشسته چن د نفر کسورپرداز در صندوق وجو د دارد .بر اساس تجربیات
بینالمللی (و با توجه به عواملی مانن د نرخ جایگزینی) یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای
نسبت پشتیبانی حداقل  3و در سطح مطلوب  6تا  7است .بدین معنا که به ازای هر یک نفر
بازنشسته سه نفر شاغل کسورپرداز به صندوق وجو د دارد .در نمودار ( )3-1مالحظه میشود
که این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری در طول دو دهه اخیر به طور مرتب در حال
کاهش بوده و از حدو د  3.03در سال  1380به  0.92در سال  1396سقوط کرده است .اين
امر به عنوان یکی از چالشهای اصلی این صندوق محسوب میشود.
نمودار  -3-1تحوالت نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری

منبع :دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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بایستی این موضوع را مدنظر قرار داد که جبر صندوقهای بازنشستگی به تبعیت از ساختار
جمعیتی و وضعیت اشــتغال جوامع عامل کاهش این نســبت در طی زمان است .اما موضوعی
که سبب ایجاد بحران به تبع کاهش این نسبت میشود بیتوجهی مدیران صندوقها به مقوله
ســرمایهگذاری در زمان مازاد تعداد حق بیمهپردازان نسبت به تعداد مستمریبگیران بوده است.
به طور کلی در هیچ صندوقی حق بیمهای که دریافت میشــود با میزان مستمری که پرداخت
میشود برابر نیست و در هر صندوقی در دوران اولیه تشکیل تعداد افراد شاغل آن خیلی بیشتر از
تعداد بازنشستگان هست .به عبارت دیگر نسبت پشتیبانی در سالهای اولیه تشکیل صندوق که
یدانن د که این نسبت این
گاه تا چندین دهه طول میکشد ،رقم قابل توجهی است؛ اما کاردانان م 
طور باقی نمیمان د و زمانی میرس د که تعداد این گروه ابتدا با هم برابر و سپس رون د آن معکوس
میشود ،مانن د وضعیتی که اکنون در صندوق بازنشستگی کشوری وجود دارد (روغنیزاده.)24 ،1395 ،
وظیفه صندوق بازنشستگی این است که در زمانی که تعداد حقبیمهپردازان چندین برابر تعداد
مستمریبگیران است برای آینده در فعالیتهای پربازده سرمایهگذاری کن د تا بعدها و در روزهایی
که مستمریها بیش از حق بیمهها ش د از آن استفاده کند ،اما این اتفاقی است که به صورتی مناسب
در صندوقهای بازنشستگی ایران رخ نداده است (همان).
میانگین حقوق پرداختی در کل برقراریهای صندوق در جدول ( )3-3ارائه شده است.
بر اســاس اطالعات این جدول میانگین حقوق پرداختی صندوق در سال  1397نسبت به
سال  1396حدو د  19.2درص د رش د داشته است.
حقوق حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری (کل برقراریها)
جدول  -3-3میانگین
ِ
زمان

میانگین حقوق ماهانه (ريال)

1397

22,072,472

1396

18,519,979

منبع :نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری
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جدول زير میانگین حقوق بازنشستگان جدی د که در زمستان سال  1397بازنشسته ش دهان د را
یده د كه میانگین
با افرادی که در زمستان سال 1396بازنشسته ش دهان د مقایسه میکن د و نشان م 
حقوق بازنشستهشدگان در زمستان سال  1397حدود  8درص د نسبت به بازنشستهشدگان دوره
مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است .تفاوت میانگین حقوق بازنشستگان جدی د نسبت به
کل بازنشستگان در سالهای نسبت ًا دور بازنشسته ش دهان د نیز قابل تأمل است.
حقوق حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری (برقراریهای جدید)
جدول  -3-4میانگین
ِ
میانگین حقوق ماهانه (ريال)

زمان

33,861,866

زمستان 1397

31,236,328

زمستان 1396
منبع :نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

در جدول زير برخی اطالعات در مور د سن بازنشستگی و میانگین مدت پرداخت کسور
و دریافت مستمری از این صندوق نشان داده شده است:
جدول  -3-5اطالعات جامعه حقوقبگیران در پایان اسفن د ماه 1397
میانگین سن
میانگین مدت پرداخت
وق
د
صن
بازنشستگی در
1
مستمری
بازنشستگی کشوری

 51.51سال

 27.5سال

میانگین
مدت خدمت

 29سال

میانگین سنی
مستمریبگیران
صندوق

 63.45سال

منبع :نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

از دیگر شــاخصهای مهم در صندوقهای بازنشستگی ،نرخ جایگزینی است که این
نرخ از تقسیم میانگین مستمری بازنشستگان بر میانگین حقوق شاغلین به دست میآید.
یده د که به طور متوسط چه درصدی از حقوق مشمول کسور در زمان
این شاخص نشان م 
 .1میانگین مدت دریافت حقوق از تاریخ بازنشستگی تا زمان قطع رابطه مالی با صندوق.
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اشتغال مشترکین صندوق به عنوان مستمری بازنشستگی به ایشان پرداخت میشود .روند
تغییرات این شاخص برای صندوق بازنشستگی کشوری در نمودار ( )3-2ارائه شده است.
نمودار -3-2تحوالت نرخ جایگزینی صندوق بازنشستگی کشوری

منبع :دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

در جدول ( )3-6برخی نماگرهای آماری صندوق بازنشستگی در سالهای اخیر از منظر
جمعیت شناختی ارائه شده است.
جدول  -3-6برخی نماگرهای صندوق بازنشستگي كشوري1394-96 :

سال

متوسط اولین مستمری
پرداختي ماهانه (ريال)

متوسط آخرین حقوق و مزاياي
مشمول وضع كسور (ريال)

متوسط مدت دریافت
مستمری (سال)

ميانگين مدت خدمت (سال)

پوشش حمايتي

نرخ جايگزيني (درصد)

مر د و زن

مرد

زن

نرخ نفوذ خدمات( 1درصد)

ميانگين سن
بازنشستگي

49.3 52.5 51.5 4.1 90.8 0.9 29.0 27.0 22,060,621 20,038,188 1394
48.9 52.0 51.1 4.3 90.3 0.8 28.8 27.0 27,172,516 24,523,634 1395
49.5 52.5 51.5 4.3 97.1 0.8 28.8 27.4 30,133,765 29,265,141 1396
منبع :دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 .1عبارت است از نسبت تعدا د شاغلین بیمه شده اصلی به کل جمعیت شاغل کشور.
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 -3-2-2وضعیت مالی
رون د منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک عوامل تشکیل دهنده آنها
و همچنین خدمات رفاهی ارائه شــده توسط این صندوق در سالهای اخیر در جداول زير
گزارش شده است.
جدول  -3-7میزان منابع صندوق بازنشستگی کشوری در سالهاي ( 1393-97میلیار د ريال)
شرح

1393

1394

1395

1396

1397

کسور دریافتی (حق بيمه دريافتي)

27,225

5,885

68,878

62,023

68,250

کمک دولت بابت پرداخت حقوق

271,638 221,112 157,724 123,667 104,999

حق بيمه انتقالي از ساير طرحها

29,058

31,999

35,352

33,233

37,356

ساير درآمدها

494

491

495

545

587

سو د حاصل از فعاليتهاي اقتصادي

25,338

24,565

23,374

19,566

21,894

جمع

399,725 336,479 285,823 239,576 207,114

منبع :سالنامه آمار صندوق بازنشستگی کشوری سال 7931

همانطور که در جدول فوق مشــاهده میشود ،کمک دولت برای پرداخت مستمری
بازنشســتگان این صندوقها به طور قابل توجهی در حال افزایش اســت و نشان از عدم
پایداری مالی این صندوق دارد .نکته قابل توجه ديگر در اين زمينه کاهش مســتمر سو د
حاصل از فعاليتهاي اقتصادي صندوق اســت؛ که بر اســاس اطالعات مندرج در جدول
( )3-8بخش قابل توجهی از این کاهش به سو د سهام مربوط میشود.
رون د تحوالت کمکهای دولت به صندوق در جهت پرداخت تعهدات در نمودار ()3-3
گزارش شده است.
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نمودار  -3-3رون د کمکهای دولت به صندوق برای پرداخت مستمریها (میلیار د ریال)

منبع :نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

جدول -3-8سو د حاصل از فعالیتهای اقتصادی صندوق در سالهای ( 1393-97میلیار د ريال)

شرح

1393

1394

1395

1396

1397

سو د سهام

21,471

22,428

19,843

13,910

15,301

سو د تسهیالت مالی اعطایی

436

388

352

363

364

سو د سپرده بانکی و اوراق مشارکت

1,042

1,185

2,471

4,490

5,582

سو د (زیان) فروش سهام

1,238

270

405

624

510

سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
و غیر عملیاتی

1,142

283

297

124

98

درآم د اجاره

9

11

6

55

39

جمع

25,338

24,565

23,374

19,566

21,894

منبع :نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

ترکیب مصارف صندوق بازنشســتگی کشوری در ســالهای اخیر در جدول ()3-9
گزارش شده است.
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جدول  -3-9میزان مصارف صندوق بازنشستگی کشوری ( 1393 -97میلیار د ريال)
شرح

حقوق و سایر مزایای بازنشستگی

1393

1394

1395

1396

1397

373,328 306,929 259,256 214,382 181,285

حق بیمه انتقالی به سایر طرحها

1,059

2,603

3,263

3,751

4,276

هزینه پرسنلی و اداری

421

564

639

728

870

سرمايهگذاريها

24,349

22,027

22,665

25,071

21,251

جمع

399,725 336,479 285,823 239,823 207,114

منبع :همان

در جدول ( )3-10ترکیب سرمایهگذاریهای صندوق در طول سالهای اخیر گزارش
شده است.
جدول -3-10میزان سرمایهگذاریهای صندوق در سالهای ( 1393-97میلیار د ريال)
شرح

1393

1394

1395

1396

1397

سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی

33,766

34,298

44,614

45,057

46,733

سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته

7,385

7,497

9,178

9,062

9,129

سرمایهگذاری در سایر شرکتها

15,722

12,568

5,552

5,535

5,532

امالک

488

503

444

2,163

2,163

اوراق مشارکت

305

305

501

3,515

4,136

تسهیالت اعطایی

4,491

7,617

8,630

14,880

22,545

سپر دههای بانکی

2,161

2,161

5,242

2,293

1,420

جمع

64,318

64,949

74,161

82,505

91.685

منبع :نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری
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در نمودار ( )3-4رون د نسبت مصارف به منابع صندوق بازنشستگی کشوری مالحظه
میشود.
نمودار  -3-4رون د نسبت مصارف به منابع صندوق بازنشستگی کشوری

منبع :نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

همانطور که مشــاهده میشو د این نسبت در طول دوره مور د بررسی به طور مداوم
در حال افزایش بوده و از ســال  1392به بع د مصارف و منابع صندوق برابر ش دهاند .این
امر بیانگر تشــدی د ناپایداری مالی این صندوق است .البته در این زمینه بای د به این نکته
اساســی توجه شو د که بخش قابل توجهی از منابع صندوق را کمکهای دولت تشکیل
داده اســت و اگر منابع واقعی صندوق در نظر گرفته شــو د این نسبت به شدت بحرانی
تر نیز خواه د بود .همانطور كه در نمودار ( )3-5مشــاهده ميشو د بدون در نظر گرفتن
كمكهاي دولت به صندوق و لحاظ منابع واقعي آن ،نســبت مصارف به منابع به شدت
افزايش مييابد؛ به طوري كه در ســال  1397مصارف صنــدوق بيش از  3برابر منابع
واقعي آن بوده است .در حالي كه در ابتداي دوره مور د بررسي منابع واقعي صندوق توان
پوشش مصارف را داشته است و اين نسبت در حدو د  0.93بوده است .بهترين ركور د اين
شــاخص با رقم  0.83مربوط به سال  1383است و بدترين وضعيت آن با رقم  2.76به
سال  1390مربوط ميشود.
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نمودار  -3-5رون د نسبت مصارف به منابع واقعي صندوق بازنشستگی کشوری

منبع :نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

برخالف سازمان تأمین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری موظف به ارائه خدمات
درمانی به مشــترکین خو د نبوده و وظیفه خدمات درمانی شاغلین و بازنشستگان دولت در
چارچوب وظایف وزارت بهداشت کشور است .اما این صندوق برای رفاه بیشتر مشترکین خود
خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و افرا د تحت تکفل آنان را ارائه میکند؛ در جدول زیر
خدمات رفاهی و حمایتی این صندوق و هزینههای آن براي سال  1397نشان داده شده است:
جدول  -3-11خدمات رفاهی و حمایتی صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1397
شرح

تعداد

مبلغ (میليون ريال)

بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و وظیفهبگیران (غرامت)

1,517,639

2,615,004

عصا ،عینک و سمعک

34,103

48,236

بیمه عمر و حوادث

6,455

357,843

افرا د اعزامی به تورهای سیاحتی و زیارتی

141,674

553,475

وام ضروري اعطايي به بازنشستگان و وظيفه بگيران

320,127

12,702,840

منبع :سالنامه آمار صندوق بازنشستگی کشوری سال 1397
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 -3-2-3كفايت مستمريها

شاخص کفایت در پی حصول اطمینان از حفاظت و پشتیبانی مستمری دریافتی بازنشستگان
از کانال حق بیمه پرداختی -در مقابل فقر و افت شــدی د اســتاندارهای زندگی در دورانبازنشستگی است که میتوان د به شیوههای گوناگونی چون نسبت مستمری بازنشستگی به
متوســط دستمزدها ،سطوح فقر و یا آخرین درآم د دوران اشتغال (نرخ جایگزینی) محاسبه
شود .لذا این شاخص عالوه بر تأثیرپذیری از تغییر و تحوالت شاخصهای کالن اقتصادی،
همچون تورم ،از وقوع پیامدهای پس از بازنشســتگی و ســن افرا د نیز تأثیر میپذیرد .در
مفهوم کلی ،انتظار بر این است که در شاخص کفایت میزان مزایای پرداختی از جانب نظام
بازنشستگی با مخارج افرا د تحت پوشش مقایسه شود .در سال  2015میالدی ایسا (سازمان
بینالمللی تأمین اجتماعی) پژوهشهای جدیدی را در خصوص گســترش مفهوم کفایت
انجام دا د که بر اســاس آن عالوه بر نرخ جایگزینی ،شاخصهایی مانن د قابلیت دسترسی
افرا د به مستمریها ،نحوه ارائه آن و ارزش افزوده مزایای قابل ارائه نیز مدنظر قرار گرفت
(زاه د اسدی.)1395 ،

میزان مستمریهای بازنشستگی در سیستمهای بیمهای ایران ،تحت تأثیر عوامل زیر
است (جعفري:)1396 ،
 سابقه پرداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه معدل حقوق و مزایای مشــمول پرداخت حق بیمه یا کســور بازنشستگی درسالهای پایانی خدمت (معدل حقوق و مزایای مشمول) ،و
 مدت زمان الزم جهت پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی به منظور امکاندریافت حقوق بازنشستگی به میزان یک ماه حقوق و مزایای مشمول پرداخت
(ضریب سنوات).
بر این اساس ،میزان حقوق بازنشستگي مشتركين صندوق بازنشستگي به موجب ماده ۱
و تبصره  ۳ماده  ۲قانون اصالح مقررات بازنشستگي مصوب  1368/۱۲/13قانون استخدام
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کشــوری و ماده  ۶قانون اصالح پارهاي از مقررات بازنشستگي مصوب  ۱۳۷۹/۱۲/13برابر
است با:
معدل حقوق و مزایای * سنوات خدمت قابل قبول (حداکثر  30سال)
30

= میزان حقوق بازنشستگی

معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی  3سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق= معدل حقوق و مزایای
سنوات خدمتی که جهت تعیین حقوق مالک محاسبه قرار میگیرد= سنوات قابل قبول

برای بررســی دقیقتر میزان کفایت مســتمری پرداختی به بازنشستگان میتوان از

شاخص نسبت میانگین مستمری بر متوســط هزینه خانوار شهری استفاده کر د (جعفري،

 .)1396رون د اين شــاخص براي مستمريبگيران صندوق بازنشستگي كشوري در نمودار
( )3-6گزارش شده است.
نمودار  -3-6رون د نسبت كفايت مستمريهاي صندوق بازنشستگی کشور (درصد)

اطالعات منعكس شــده در نمودار فوق بيانگر آن است كه در سالهای ابتدایی دوره
تنها حدو د  27درص د از هزینههای خانوارهاي با سرپرســت بازنشســته كشوري از طریق
مستمریهای بازنشستگی پوشــش داده شده است .این شاخص در سالهای بع د از یک
رون د افزایشی برخوردار بوده که در سال  1386به حداکثر میزان خو د یعنی  50درص د رسيده
است .از آن سال به بع د به دلیل افزایش قابل توجه نرخ تورم ،کفایت مستمری سیر نزولی به
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خو د گرفته و در سال  1392تا سطح  38درص د کاهش يافته است .در نهایت طی سالهاي
اخير به دلیل کنترل فشار تورم و پیش گرفتن نرخ رش د مستمریهای بازنشستگی از نرخ
تورم ،شــاخص مذکور دوباره رون د افزایشــی به خو د گرفته و در سال  1396به  48رسیده
است .البته انتظار بر اين است كه با جهش شدي د تورم در دو سال اخير ،اين شاخص مج ددا
رون د كاهشي گيرد.

 -3-4چالشهای صندوقهای بازنشستگی
بررســی وضعیت موجو د منابع و مصارف و سایر شــاخصهای جمعیتشناختی صندوق
بازنشستگی کشوری گویای آن است که این صندوق در وضعیت کنونی هم با مشکالت
مالی روبهرو اســت و در صورت تداوم رون د فعلی ادامه حیــات آن و بهطور کلی پایداری
مالی آن با ابهام و مخاطره روبهرو خواه د بود .این صندوق از نظام بازنشســتگی «مزایای
تعریف شــده»  DB1تبعیت میکند .تأمین مالی نظام مزایای تعریف شده ،بر اساس نظام
«توازن درآم د و هزینه»  PAYGاســت .از این رو بخشی از منابع مور د نیاز برای پرداخت
مستمریها از دریافت کسور بازنشستگی تأمین میشو د و فقط بخش اندکی از این منابع
توســط سرمایهگذاری و ذخایر صندوق تأمین میشون د و مابقی تعهدات صندوق از طریق
کمکهای نقدی دولت به صندوق تأمین مالی میشــود .ریشههای اصلی بروز مشکالت
مالی صندوق و چالشهای پیش روی آن را میتوان به شرح زیر خالصه کرد.
الف) تحول باروری و سالمن د شدن جمعیت کشور

در دوره پس از انقالب اســامی ،میزان باروری به دلیل عمومیت و کاهش سن
ازدواج ،همچنين برچیده شدن برنامه کنترل زا د و ول د در کشور بهشدت افزایش
یافت .ایــن عامل همراه با کاهش درخور توجه مــرگ و میر کودکان ،موجب
1. Defined Benefits
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افزایش سریع جمعیت کشور در دوره  1365-1355شد؛ اما پس از جنگ ایران
و عراق به دالیل مختلف از جمله نبو د فرصتهای اشــتغال و درآم د کافی برای
جوانان ،همچنين رواج تحصیالت دانشگاهی زنان و مردان ،سن ازدواج افزایش
یافت و از عمومیت آن کاسته ش د و خانوارهای جوان زمان فرزن د دار شدن خو د را
به دالیل اقتصادی به تأخیر انداختند .در این دوره دولت نیز بیش از پیش متوجه
عواقب ناگوار رشــ د مهارنشده جمعیت ش د و برنامههای تنظیم خانواده را از سر
گرفت (عباسی .)2015 ،البته از اواسط دهه  1380به بع د مج ددا برنامههای مهار
رشــ د جمعیت به محاق رفته و سیاستگذاران و برنامهریزان اجتماعی کشور به
برنامههای ترویج باروری و افزایش رش د جمعیت روی آور دهاند.
نمودار  -3-7نرخ باروری کل کشور طی دوره 1351 -99
(تعدا د فرزندان به ازای زنان واقع در گروه سنی  15تا  49سال)

)Source: Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal (2015

ب) افزایش امی د به زندگی

افزایــش قابل توجه امی د به زندگی در میان زنان و مردان ایرانی در کنار کاهش
چشمگیر نرخ باروری در دهههای اخیر سالمندی جمعیت کشور را به دنبال دارد.
این ساخت جمعیتی همانطور که در فصل پیشین این پژوهش به آن اشاره شده
است ،بار مالی سنگینی متوجه صندوقهای بیمه اجتماعی کرده و پايداري مالي
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آنها را تهدي د ميكند.
ج) رش د جمعیت کشور

در فصل پيشين اين پژوهش گزارش شــ د كه جمعیت ایران در دوره 1355-
 1395یعنی در مدت  40سال اخیر  2.4برابر شده و در این مدت از  33.7میلیون
نفر به  79.9میلیون نفر افزایش یافته اســت .این در حالی اســت که در دوره
 1355-1395تولی د ناخالص داخلی به قیمت ثابت ســال  1383تنها  1.5برابر
شــده است؛ يعني سطح تولی د سرانه در این دوره کاهش یافته و هر فر د ایرانی
درآم د کمتری به دست آورده است .رش د باالی جمعیت زمانی که با رش د اندک
اقتصادی همراه میشود ،قطع ًا پیامدهای منفی بر بازار کار ،سطح دستمزدها و
ســطح پسانداز خانوارها بر جای میگذارد .بدیهی اســت در این وضعیت فقر
و بیکاری در مقیاس گســترده افزایش خواه د يافت و کارفرمایان خصوصی و
دولتها نمیتوانن د شرکایي اجتماعی باشن د كه به وظایف خو د در زمینه تأمین
اجتماعی عمل کنند.

د)

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت و عرضه نیروی کار

منابع و مصارف سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی هر کشور ،با نسبت
و هرم جمعیتی آن کشور ارتباطي مستقیم دارد؛ زيرا جمعیت جوان کشور نیروی
مول د محسوب میشو د و در صورت اشتغال به کار ،توانایی پرداخت حق بیمه را
خواه د داشت؛ بهاینترتیب هرچقدر تعدا د بیمهپردازان صندوق بازنشستگی بیشتر
از تعدا د مستمریبگیران آن باشند ،بهاصطالح ضریب پشتیبانی باالتر خواه د شد
و صندوق در وضعیت پایداریتری به سر خواه د برد.
در فصل پيش اشــاره ش د كه طی سی ســال گذشته همواره بیش از  60درصد
جمعیت فعال کشور هیچ مشارکتی در بازار کار نداشتهاند .اطالعات بازار کار ایران
یده د که سهم بسیار باالیی از این  60درص د را زنان تشکیل
همچنین نشان م 
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یدهند .شکاف چشــمگیر بین نرخ مشارکت زنان و مردان بیانگر عدم توازن
م
جنسیتی اشتغال در کشور است؛ بهطوریکه در سال  1395این نرخ برای زنان
 14.9و برای مردان  64.1درص د بوده است.
هـ) رش د اقتصادی و تأثیر آن بر تقاضای نیروی کار و ورودی صندوقها

رشــ د پايين و پرنوسان اقتصادی از اوایل دهه  1390از دو كانال اساسي منابع و
مصارف صندوقهاي بازنشستگي را تحت تاثير قرار داده است .از يك سو با رشد
ناكافي و بیثبات ،بازار كار و تقاضاي نيروي كار دچار چالش شده و از اين طريق
ورودي صندوقها محدو د شده است .از طرف ديگر نوسانات زيا د رش د اقتصادي
و بيثباتيهاي ناشــي از آن میتوان د بازدهي فعاليتهاي اقتصادي صندوق را
تحت تاثير قرار دهد.

و)

تحول حقوق و دستمزد

يكي از كاســتيهاي موجو د در نظام بازنشستگي كشــور و باالخص صندوق
بازنشستگي كشوري همانطور كه در بخشهاي پيشين همين فصل از پژوهش
هم اشــاره شد ،پايين بودن نسبت کفایت مستمريهاي پرداختي است .به نظر
ميرس د كه ريشه اصلي اين كاستي را باي د در وضعيت حقوق و دستمزدهاي بازار
كار جستجو كرد .در فصل پيشين اشاره ش د كه حداقل دستمز د پرداختي در بازار
كار در خوشبینانهترین حالت فقــط  25درص د هزينه زندگي خانوارها در طول
20سال گذشــته را پوشش داده است .روشن است که وجو د چنین شرایطی در
بازار کار ایران منجر به کاهش جریان نقدی ورودی صندوقهای بازنشستگی (به
دلیل پایین بودن ســطح دستمزدها در دوران اشتغال) و تراز مالی منفی هر فرد
(به دلیل نرخ جایگزینی باال و بیش از  90درصد) در زمان بازنشســتگی ،خواهد
شد .بااینوجود ،همین مستمری پرداختی به بازنشستگان نیز کفایت هزینههای
خانوار را نخواه د داشت.
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بدهیهای دولت به صندوق

از اوایل دهه  1380بدهیهای معوق دولت به سازمان تأمین اجتماعی ،صندوق
بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به نحو بیسابقهای
افزایش یافت .برای مثال میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سال
 1395از نظر این ســازمان  120هزار میلیار د تومان برآور د شده که معادل 9.4
درص د تولی د ناخالص داخلی همان سال است؛ اما به ادعای وزارت امور اقتصادی
و دارایی این بدهی در حدو د  30.2هزار میلیار د تومان یا  2.4درص د تولی د ناخالص
داخلی است .وضعیت این بدهیها بر اساس برآور د صندوقهای بازنشستگی به
شرح جدول ( )3-12است.
جدول  -3-12برآور د بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی
نام صندوق

سال

مبلغ
(میلیار د تومان)

سهم در تولی د ناخالص داخلی
سال برآورد

تأمین اجتماعی

1395

120,000

9.4

بازنشستگی کشوری

1395

3,678

0.29

بازنشستگی کارکنان فوالد

1392

19,746

0.20

تأمین اجتماعی نیرویهای مسلح

1392

15,540

1.58

جمع

-

158,964

-

منبع .1 :نشریه ثمر شماره  ،913فروردین و اردیبهشت  ،6931ص  .2 .31گزارش بانک جهانی ( ،)7102ارزیابی نظام بازنشستگی
در ایران ،ترجمه مجی د حسنزاده .3 .سالنامه آماری  5931صندوق بازنشستگی کشوری ،ص .08

همانگونه در جدول فوق مشــاهده میشــو د یکی از مهمترین دالیل بیثباتی مالی

صندوقهای بازنشســتگی بدهی دولت به این صندوقهاست؛ که این بدهیها هم ناشی
از عدم پرداخت ســهم کارفرمایی دولت در کسور بازنشستگی است و هم ناشی از قوانین
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حمایتی که توسط دولت وضع شده و جبران مالی ناشی از این قوانین بر عهده خو د دولت
بوده و پرداخت نشــده است .طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ،دولت
بر اساس نرخ سو د اوراق مشارکت ،سو د ناشی از تأخیر را نیز بای د بپرداز د که این امر سبب
افزایش تصاعدی بدهی میشود.

 -3-5جمعبندی
با تحوالت ساختار جمعیتی و رون د رو به تزای د سالمندی جمعیت و همچنین وضعیت موجود
بازار کار کشور ،نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری در طول دو دهه اخیر از
 3.03به  0.92کاهش یافته اســت .در حالی که بر اساس تجربیات جهانی به جهت حفظ
قها این شاخص بای د باالتر از  3باشد .همچنین منطق مدیریت مالی
پایداری مالی صندو 
صندوقها حکم میکن د که مدیران صندوق بای د در دورانی که نســبت پشتیبانی باال بود،
برای مواجهه با چالشهای مالی آتی مازا د منابع خو د را در فعالیتهای پربازده سرمایهگذاری
میکردند؛ اما این آینده نگری هم در صندوق بازنشســتگی کشوری اتفاق نیفتاده است.
یده د که نسبت مصارف صندوق به منابع آن از  0.93در
همچنین شــواه د آماری نشان م 
سال  1380به  2.53در سال  1396افزایش یافته است .بر این اساس صندوق در وضعیت
کنونی که مصارف بر منابع آن پیشــی گرفته است به شدت به بودجه دولت و کمکهای
دولتی وابســته شده است؛ این امر بیانگر تشدی د ناپایداری مالی این صندوق است .به نظر
میرســ د که عوامل ایجا د این وضعیت موار د زیر باشد؛ که در فصل آتی مور د آزمون قرار
خواه د گرفت:
 .1با تحوالت باروری و ســالمن د شدن جمعیت کشــور نسبت پشتیبانی به شدت
کاهش یافته و کسورات قانونی شاغلین حاضر کفاف مستمریهای بازنشستگان
یده د و نظام توازن پرداخت جاری را با مشکل مواجه ساخته است.
را نم 
 .2بهبو د استانداردهای زندگی و شاخصهای سالمت ،افزایش امی د به زندگی را به
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دنبال داشــته است که این امر به طور مستقیم بر تعدا د و دوره مستمریبگیری
بازنشستگان تاثیرگذار است.
رش د جمعیت کشور متناســب با رش د تولی د ناخالص داخلی نبوده است و به این
اعتبار درآم د واقعی شــاغلین با افت چشمگیر مواجه شده است .این امر ورودی
صندوق را محدو د کرده است.
نرخ پایین مشارکت اقتصادی جمعیت و عرضه نیروی کار از دیگر عواملی است
که منابع ورودی صندوق را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است.
بیثباتی و نوسانات ایجا د شــده در رش د اقتصادی کشور باالخص در دهه اخیر
تقاضای نیروی کار را محدو د کرده و از طرف دیگر مانع رشــ د متناسب با تورم
دستمزدها شده است .این امر ضمن اینکه بر نسبت پشتیبانی اثرگذار بوده است،
منابع ورودی صندوق را نیز دچار مشکل کرده است.
عدم تعدیل متناسب حقوق و دستمز د با تورم سالیانه ،از طریق محدودیت منابع
حاصل از حق بیمهها ،تعادل مالی صندوق را مختل کرده است.
بدهی دولتها به صندوق ،که اغلب از عدم پرداخت ســهم کارفرمایی دولت از
کسورات بازنشستگی و قوانین حمایتی وضع شده توسط دولتها و عدم جبران
مالی ناشی از این قوانین ناشی شده است.

فصل چهارم:

تصریح
و برآور د تجربی مدل

 -4-1مقدمه
در این فصل ابتدا مدل پژوهش معرفی و تصریح شــده است .معرفی متغیرهای پژوهش
یدهد .به دنبال آن
و منبع جمعآوری اطالعات آنها موضوع بعدی این فصل را تشــکیل م 
به جهت احتراز از گرفتاری در دام رگرســیونهای کاذب ،مانایی آنها مور د بررســی قرار
گرفته است .بع د از مشخص شدن وضعیت مانایی متغیرها ،جهت بررسی اثرپذیری عملکرد
صندوق از متغیرهای کالن اقتصادی ،م دلهای متناسب با شاخصهای عملکردی و مالی
صندوق تصریح شده و مور د برآور د و آزمون تجربی قرار گرفته است.
 -4-2معرفی و تصریح مدل
در این فصل شــاخصهای عملکــردی و مالی صندوق در قالــب درآمدهای حاصل از
فعالیتهای اقتصادی ،منابع و مصارف صندوق ،نسبت پشتیبانی و کفایت مستمریهای
پرداختی مور د بررســی قرار گرفته است .این شــاخصها از متغیرهای کالن اقتصادی و
جمعیت شناختی و بازار کار در قالب مدل مفهومی ارائه شده در شکل ( )4-1متاثر میشوند.
متغیرهای جمعیتشناختی و بازار کار در قالب نرخ رش د جمعیت ،نرخ مشارکت در بازار کار،
نرخ بیکاری و سالمندی جمعیت از طریق اثرگذاری بر جمعیت شاغل و بیمهپرداز و تعداد
یدهند؛
مســتمریبگیران ،منابع و مصارف صندوق را به طور مســتقیم تحت تاثیر قرار م 
به طوری که هرچه نرخ رشــ د جمعیت و مشارکت در بازار کار بیشتر باش د با فرض اینکه
استخدام دولتی هم با همین نسبت رش د کند ،منابع صندوق از طریق افزایش حق بیمههای
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پرداختی بهبو د خواه د یافت؛ ضمن اینکه سالمندی جمعیت و کاهش نسبت جمعیت در سن
کار و اســتخدام و بیکاری از طریق کاهش ورودی صندوق و همچنین افزایش مستمری
پرداختی منجر به کاهش منابع و افزایش مصارف آن خواه د شد .این امر نیز به نوبه خود
منابع مازا د قابل ســرمایهگذاری را متاثر خواه د ســاخت .از طرف دیگر متغیرهای کالن
اقتصادی مانن د نرخ ارز ،نقدینگی و کسری بودجه دولت از کانال تحریک تورم و به دنبال
آن تعدیل حقوق و دستمز د و مستمریها منابع و مصارف صندوق را تحت تاثیر قرار داده
و از آن طریق نیز میزان منابع مازا د قابل سرمایهگذاری را متاثر خواه د کرد .بر این اساس
انتظار بر این اســت که جهت اثرگذاری این متغیرها از این کانال بر درآمدهای حاصل از
فعالیتهای اقتصادی صندوق منفی باشــد .اما بای د توجه شو د که علیرغم اثر کاهشی نرخ
ارز بر درآمدهای صندوق از محل سرمایهگذاریها به تبع آثار تورمی آن ،درآمدهای ریالی
این صندوق با افزایش نرخ ارز و نرخ تبدیل دالر به ریال افزایش خواه د یافت .در کنار این
عوامل رشــ د اقتصادی نیز از طریق اثرگذاری بر نرخ بازدهی سرمایهگذاریها ،درآمدهای
حاصل از فعالیتهای اقتصادی صندوق را تحت تاثیر قرار خواه د داد .متغیرهای نرخ سود
بانکی ،ریســک اقتصادی و پسانداز هم منابع و گرایش به سرمایهگذاری را متاثر ساخته
و از این طریــق درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی صنــدوق را تحت تاثیر قرار
خواه د داد .به عنوان مثال انتظار بر این اســت که افزایش نرخ ســو د سپر دههای بانکی از
طریق محدودسازی منابع سرمایهگذاری ،درآمدهای حاصل از فعالیتها اقتصادی صندوق
را کاهش دهد.
در این فصل انتظارات نظری مطرح شــده در قالب مدل تصریح شــده مور د آزمون
تجربی قرار میگیرد .بر این اساس در این پژوهش شاخصهای مالی و عملکردی صندوق
بازنشستگی در قالب درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی ( ،)Invکل منابع صندوق
( ،)trکل مصارف صندوق ( ،)tcنســبت پشتیبانی ( )srو نسبت کفایت ( )adدر نظر گرفته
شده است .که شکل تبعی هر کدام از آنها به صورت زیر طراحی شده است.
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((1 −)4-1
)5
((2 )4-2
)− 5

((3 −)4-3
)5
((4)4-4
)− 5
((5)4-5
)− 5

) f (ex, gr ,inf, m, oil , un, r
) f (r , prem, pgr , pr , mw, oil
)f (lrep, lpgr , lper , lpen, llife, l inf, lex
) f (un, pgr , life, gr
)f (ap, aw, gr ,inf, rep, un
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tr
ltc
sr
ad

حرف ( )lدر ابتدای نما د متغیرها در مدل سوم بیانگر لگاریتم طبیعی متغیرها است.
شکل  -4-1مدل مفهومی پژوهش

روش الگوسازی که به منظور بررســی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر عملکرد
مالی صندوق بازنشستگی کشــوری به کار گرفته شده است ،روش سری زمانی است.
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽشو د ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ دروﻧﺰا و ﺗﻌﺪادي ﻧﯿﺰ ﺑﺮوﻧﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺑﺮآور د ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮ د ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻻت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دارنــد .روﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮض ﺷﻮ د ﺗﻌﺪادي از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺮوﻧﺰا ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﮕﻮ وار د ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻗﺒﻞ از ﺑﺮآور د اﻟﮕﻮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻟﮕﻮ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺮوﻧﺰا
و درونزا ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻗﯿﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻟﮕﻮ اﻋﻤﺎل ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .این امر به شــدت از ســوی سیمز )1980(1مور د انتقاد
قرار گرفت .به عقیده وی اگر واقعا بین مجموعههایی از متغیرهای الگو ،همزمانی وجود
داشــته باشد ،بای د همه متغیرها را به یک چشم نگریست و قضاوت قبلی در مور د درونزا
و برونزا بودن متغیرها صحیح نیست؛ در همین راستا الگوی  VARرا ارائه کرد .لذا این
الگو برای بررســی میان مجموعهای از متغیرهای اقتصادی کامال مفی د است .طرفداران
یدانن د که روش کارش بســیار
مــدل  VARبه این دالیل روش مذکور را مناســب م 
ساده است .استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( (OLS2محقق را درگیر تشخیص
درونزا و برونزا بودن متغیرها نمیکند ،پیش بینیهای ارائه شــده بر اســاس الگوهای
 ،VARبهتر از پیشبینیهای معادالت همزمان اســت ،توانایی بیان ساختار پویای مدل
و انتظارات عقالیی در کوتاهمدت ،دارای توانایی حذف قیو د و محدودیتهایی است که
غالبا همراه نظریههای اقتصادی هســتند .به دالیل ذکر شده فوق ،گفته میشو د که در
روششناسی  VARبرای برآور د تجربی مدل به مدل آشکاری نیاز نیست .البته تصریح
شکل ساختاری این م دلها )SVAR( 3با استنا د به مبانی نظری اقتصا د صورت میگیر د
که در این مطالعه هم مور د توجه قرار گرفته است.
1. Sims
2. Ordinary Least Square
3. Structural VAR
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 -4-3معرفی متغیرها و برآور د تجربی م دلهای تصریح شده

در جدول ( )4-1متغیرهای مور د استفاده در پژوهش و نمادهای هر یک از آنها ارائه شده
است .اطالعات مربوط به تمامی متغیرهای کالن اقتصادی به قيمت ثابت  1390و برای
دوره زمانی  1380-96است .اما از آنجا که طول دوره اطالعات موجو د در این زمینه و در
مور د برخی متغیرها برای برآور د م دلهای سری زمانی کفایت الزم را ندار د سعی شده است
این اطالعات به صورت فصلی از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دریافت شود .برای
برخی از این متغیرها که دا دهها به صورت فصلی گزارش نشده بود ،فصلیسازی انجام شده
است .سایر متغیرهای مربوط به عملکر د صندوق بازنشستگی کشوری از سالنامهآماری این
صندوق و آمارنامههاي آن به صورت ساالنه و براي دوره زماني  1380-96جمعآوری و بر
اساس شاخص قمیت مصرفکننده بر مبنای سال پایه  1390به قیمت ثابت تبدیل شده و
بع د از آن به روش دیز 1فصليسازي شده است.2
جدول  -4-1معرفی متغیرهای پژوهش و نما د آنها
ردیف

متغیر

نماد

1

درآمدهاي نفتي

oil

2

نرخ ارز

ex

3

نقدينگي

m

4

نرخ رش د اقتصادي

gr

5

تورم

inf

6

نرخ سو د بانكي

r
1. Diz, Adolfo. C

 .2برای اطالعات بیشتر در مور د این روش منبع زیر مفی د خواه د بود:
Diz, Adolfo. C. (1970) Money and Prices in Argentina 1935-65. In Varieties
of Monetary Experiences, pp. 69-162. Chicago: University of Chicago Press.

128

اثر متغیرهای اقتصاد کالن بر صندوق بازنشستگی کشوری

ردیف

متغیر

نماد

7

نرخ بيكاري

un

8

نرخ مشاركت در بازار كار

pr

9

حداقل دستمزد

mw

10

امي د به زندگي

life

11

جمعيت

p

12

نرخ رش د جمعيت

pgr

13

متوسط دستمز د شاغلین تحت پوشش صندوق

aw

14

متوسط مستمري پرداختي صندوق

ap

15

نسبت كفايت مستمريهاي پرداختي صندوق

ad

16

نرخ جايگزيني

rep

17

نسبت پشتيباني

sr

18

مصارف كل صندوق

tc

19

هزینه پرسنلی و اداری

per

20

حقوق و سایر مزایای بازنشستگی

pen

21

كل منابع صندوق

tr

22

کمک دولت بابت پرداخت حقوق

ga

23

درآم د حاصل از فعالیتهای اقتصادی

inv

24

کسور دریافتی

prem
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پس از تعیین متغیرها الزم است مانایی متغیرها نیز سنجیده شود .مانایی 1متغیر به این
معناست که اگر تکانه یا شوکی به متغیر مور د نظر وار د شود ،این متغیر پس از طی نوسانات
تدیگر متغیر مور د نظر دارای ویژگی
الزم بــه میانگین بلندمدت خو د بازمیگــر دد .بهعبار 
بازگشت به میانگین 2باش د (شــیرین بخش و صلوی تبار ،1395 ،ص  .)223اگر متغیرهای سری
زمانی مانا نباشند ،آزمون آماری که اساس آنها بر پایهی  ... ،T ،Fبنا شده است ،مور د تردید
قرار میگیرن د و احتمال بروز مشکل رگرسیون کاذب وجو د دارد .در این دسته از رگرسیونها،
یداری میان متغیرها وجو د ندارد ،ضریب تعیین  R2و مقدار
در عین حال که هیچ رابطه معن 
آماره  tضرایب بزرگ بدست میآی د و امکان دار د موجب استنباطهای غلط در رابطه با میزان
ارتباط بین متغیرها شــود .برای آزمون مانایی متغیرها آزمونهای گوناگونی وجو د دار د که
در این پژوهش از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته اســتفاده شده است .بر اساس نتایج آزمون
یداری نامانا بوده ولی با یک بار
دیکی فولر تعمیمیافته تمامی متغیرها در سطوح مختلف معن 
تفاضلگیری مانا هستند .به عبارت دیگر تمامی متغیرها انباشته از درجه یک ) I (1هستند.
پس از تعیین مانایی نوبت به تصریح مدل میرســد .برای این منظور الزم است سه
گام ابتدایی برداشته شود :تعیین وقفه بهینه ،آزمون پایداری مدل و تحلیل روابط بلندمدت.
ایــن آزمونها برای تمامی برآوردهای مور د نظر انجام شــده که نتایج آن در ادامه مورد
بررسی قرار گرفته است.
 -4-3-1برآور د مدل تصریح شده برای درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی

مدل نخست مربوط به برآور د اثر متغیرهای تعیین شده بر درآمدهای حاصل از فعالیتهای
اقتصادی صندوق است .همانطور که اشاره ش د در ابتدا باید
وقفه بهینه تعیین شــده ،پایداری مدل آزمون و روابط بلندمدت تحلیل شــوند .نتایج
آزمونهای انجام شده برای این سه منظور نشان دا د با استنا د به معیار شوارتز ،وقفه بهینه
1. Stationarity
2. Mean-Invert
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برای مدل  VARطراحی شــده یک اســت .بع د از تعیین وقفه بهینه ،اطمینان از ثبات یا
پایداری سیســتم طراحی شــده هم ضرورت دارد .برای پایداری مدل بای د تمام ریشههای
مشــخصه کوچکتر از یک باشد؛ به عبارت دیگر بای د ریشههای مدل در داخل دایره واحد
قرار گیرد .نتیجه این آزمون نشــان دا د تمامی ریشههای معادالت در داخل دایره واح د قرار
گرفتهاند .بنابراین مدل تصریح و برآور د شده از پایداری الزم برخوردار است .در بحث مربوط
به روابط بلندمدت بین متغیرهای سریهای زمانی نامانا مفهوم هم انباشتگی مطرح میشود.
وقتی متغیرها نامانا باشــن د ممکن است بین آنها یک رابطه تعادلی بلندمدت وجو د داشته
باشــ د که موسوم به رابطه هم انباشتگی اســت .در چنین حالتی یک ترکیب خطی مانا از
متغیرها به دست میآی د که همان رابطه تعادلی یا هم انباشتگی است .هم انباشتگی راهحلی
برای مشکل نامانایی است که رابطه بلندمدت را بین متغیرها توصیف میکند .بنابراین برای
اطمینان از وجو د رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تصریح شــده بای د آزمونهای
همانباشــتگی انجام شود .از جمله این آزمونها ،آزمون یوهانسن است .بر اساس نتایج این
یدار بین متغیرها وجو د دار د و میتوان این رابطه را تخمین
آزمون یک رابطه بلندمدت معن 
زد .رابطه به دست آمده به شرح زیر است:
()4-6

inv= 4.2+0.24 ex+1.21 gr-2.71 inf-0.001 m2-0.01 oil-0.47 un-3.16 r

ندهنده ارتبــاط بلندمدت بین درآمدهای حاصــل از فعالیتهای
رابطه ( )4-6نشــا 
اقتصادی صندوق با ســایر متغیرها است .بر این اســاس رابطه بین درآمدهای حاصل از
فعالیتهای اقتصادی صندوق با نرخ ارز مثبت است؛ به عبارت دیگر نوسانات رو به باالی
نرخ ارز یکــی از عوامل تقویت کننده درآمدهای اقتصادی صندوق بوده اســت .در واقع
تضعیف پول ملی و افزایش نرخ تبدیل دالر به ریال یکی از عواملی است که در سالهای
اخیر به صورت صوری بخشی از ناکارام دیهای بنگاههای اقتصادی کشور را پنهان کرده
است .فعالیتهای سرمایهگذاری صندوق هم از این قاعده مستثنی نبوده است و صرفا به
یدهد .ضرایب سایر متغیرها هم طبق
صورت حسابداری درآمدهای ریالی افزایش نشان م 
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انتظار است؛ به نحوی که رشــ د اقتصادی از طریق اثرگذاری بر نرخ بازدهی فعالیتهای
ســرمایهگذاری ،محرک درآمدهای اقتصادی صندوق و تقویت کننده آن بوده اســت ،اما
متغیرهای تورم ،حجم نقدینگی ،درآمدهای نفتی ،نرخ بیکاری و نرخ ســو د بانکی مخرب
این درآمدها هستند.
در رابطه با روششناســی م دلهای  ،VARاز آنجاکه تعبیر و تفسیر ضرایب تکی این
م دلها غالب ًا دشــوار است؛ در عمل معمو ًال توابع واکنش آنی 1و تجزیه واریانس 2استخراج
میشــوند .بر همین اساس الزم اســت به برآور د و تحلیل این نمودارها پرداخته میشود.
یده د که هریک از متغیرهای سیستم  VARچگونه به
نتایج توابع واکنش آنی نشــان م 
یدهند .با این روش میتوان به
شــوکهای وار د شده بر تکتک متغیرها واکنش نشان م 
اثرات پویای متغیرها در کوتاهمدت و بلندمدت پیبرد .نتایج به دست آمده برای این توابع در
یده د شوک وار د شده بر سیستم در نهایت از بین میرود؛ این امر بیانگر
مدل فوق نشان م 
پایداری سیستم طراحی شده است .از طرف دیگر بیشترین حساسیت یا واکنش درآمدهای
اقتصادی صندوق به شوکهای وار د شده بر خو د متغیر است .بع د از آن شوک وار د شده بر
تورم بیشترین واکنش را در این متغیر ایجا د میکند.

1. Impulse response function
2. Variance Decomposition
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شکل -4-2واکنش آنی متغیر درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی
به شوک وار د شده به متغیرهای مدل

فصل چهارم :تصریح و برآور د تجربی مدل

133

در کنــار ارزیابی توابع واکنش آنی ،روش مهم دیگری که برای بررســی روابط بین
متغیرها مور د استفاده قرار میگیرد ،تجزی ه واریانس است .از روش تجزیهی واریانس برای
بررســی عملکر د پویای میان متغیرها استفاده میشود .با استفاده از این روش میتوان اثر
شــوکهای وار د شــده بر هر متغیر را بر روی متغیرهای دیگر در طول زمان اندازهگیری
کرد .در تجزیه سهم متغیرهای موجو د در الگو از تغییرات هر یک از متغیرها در طول زمان
مشخص میشــود .نتایج تجزیه واریانس برای متغیر درآمدهای اقتصادی صندوق نشان
یدهد ،بیشترین تغییرات ایجا د شده متغیر فوق به شوکهای وار د شده به خو د آن مربوط
م
میشو د و سهم شوکهای وار د شده به متغیرهای دیگر ناچیز است .البته در طول دورههای
بعدی سهم شوکهای وار د شده بر خو د متغیر در نوسانات آن شروع به کاهش کرده و سهم
شوکهای وار د شده به تورم شروع به افزایش کرده است.
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در واقع خروجیهای توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس امکان تحلیل حساســیت را
فراهم میکنند .همانطور که از این خروجیها استنباط میشود ،حساسیت درآمدهای حاصل
از فعالیتهای اقتصادی صندوق به شوکهای تورمی بیشتر از شوک سایر متغیرهاست و
سهم شوک تورمی در نوســانات این درآمدها نیز همانطور که در شکل مربوط به تجزیه
واریانس دیده میشود ،بیشتر از شوک وار د شده به سایر متغیرهاست و در طول زمان هم
رون د افزایشی دارد.
 -4-3-2برآور د مدل تصریح شده برای کل منابع صندوق

نتیجه آزمون تعیین وقفه بهینه برای این مدل نیز یک است .همچنین آزمون پایداریگویای
پایداری سیستم طراحی شده برای این مدل است .نتایج آزمون همانباشتگی نیز مشخص
میساز د یک رابطه بلندمدت بین متغیرها وجو د خواه د داشت که این رابطه بلندمدت بع د از
نرمالسازی برای کل منابع صندوق به صورت زیر خواه د بود:

()4-7
بر اساس رابطه تعادلی بلندمدت فوق ،منابع کل صندوق در بلندمدت به طور معکوس
تحت تأثیر نرخ سو د بانکی قرار میگیر د و با هر یک واح د درص د افزایش در نرخ سو د بانکی،
منابع صندوق  5.52واح د افت میکند .درآمدهای نفتی نیز بر منابع صندوق اثر کاهشــی
دارد .اما متغیرهای کسورات قانونی ،نرخ رش د جمعیت کشور (به اعتبار افزایش باروری و به
تبع آن ساخت جوان جمعیت) ،نرخ مشارکت در بازار کار و حداقل دستمز د بر منابع صندوق
اثر مثبت و فزاینده دارند.
یدهد
نتایج مربوط به نمودار توابع واکنش آنی برای متغیر منابع کل صندوق نیز نشان م 
اثر شــوکهای وار د شده بر متغیرهای لحاظ شده در مدل روی منابع کل صندوق مطابق
انتظار بوده و به مرور زمان زایل میشــود .این امر بیانگر پایداری سیستم تصریح و برآورد
شده است.
tr= -1579.03+5.52 r+1.77 prem+5.86 pgr+2.67 pr+0.002 mw-0.06 oil
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به متغیرهای مدل مربوط به منابع صندوق
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نتایج تجزیه واریانس برای متغیر منابع صندوق هم مشخص میکن د در این مور د هم
بیشترین تغییرات ایجا د شده متغیر فوق به شوکهای وار د شده به خو د آن مربوط میشود
و سهم شوکهای وار د شده به متغیرهای دیگر ناچیز است .البته در طول دورههای بعدی
سهم شوکهای وار د شــده بر خو د متغیر در نوسانات آن شروع به کاهش کرده و سهم
شــوکهای وار د شده به نرخ سو د بانکی شــروع به افزایش کرده و به حدو د  11درصد
رسیده است.
با استفاده از خروجیهای توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس میتوان تحلیل حساسیت
کرد .همانطور که از این خروجیها استنباط میشود ،حساسیت منابع صندوق به شوکهای
نرخ سو د بانکی بیشتر از شوک سایر متغیرها ست و سهم شوک سو د بانکی در نوسانات این
منابع نیز همانطور که در شکل مربوط به تجزیه واریانس دیده میشود ،بیشتر از شوک وارد
شده به سایر متغیرهاست و در طول زمان هم رون د افزایشی دارد.
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 -4-3-3برآور د مدل تصریح شده برای مصارف کل صندوق

در مدل تصریح شده برای مصارف کل صندوق ،به جهت سهولت تفسیر و تحلیل نتایج از
شکل لگاریتمی متغیرها استفاده شده است .و از آنجا که تمامی متغیرها در شکل لگاریتمی
در ســطح مانا بو دهان د برای برآور د مدل تصریح شده نیاز به آزمون همانباشتگی نبوده و از
روش متعارف حداقل مربعات معمولی اســتفاده شده اســت که نتایج آن در رابطه ()4-8
گزارش شده است.

()4-8

ltc= -42.81+0.12 lrep-0.95 lpgr+0.06 lper+0.63 lpen+10.16 llife +
(t )-3.73( )1.38( )-5.11
()0.95( )6.31( )3.75
+0.2 linf +0.28 lex

اعدا د داخل پرانتز بیانگر آماره ( )tاست .بر اساس نتایج فوق:

()0.69( )3.12
R2= 0.9897 R2= 0.9885

اوال :اثر متغیرهای نرخ جایگزینی ،هزینههای پرسنلی و تورم روی مصارف کل صندوق
یدار نیست.
معن 
ثانیا :متغیرهای نرخ جایگزینی ،هزینههای پرســنلی ،مستمریهای پرداختی ،امی د به
زندگی ،تورم و نرخ ارز بر روی مصارف صندوق اثر افزایشــی و اثر رشــ د جمعیت بر آن
کاهشی است .ضرایب برآور د شده در این مدل به اعتبار اینکه متغیرها به صورت لگاریتمی
وار د ش دهاند ،کشش مصارف نسبت به متغیرهای مستقل را نشان خواه د داد .به عنوان مثال
ضریب امی د به زندگی بیانگر آن اســت که به ازای یک درص د بهبو د در وضعیت امی د به
زنگی ،مصارف صندوق بیش از  10درص د افزایش خواه د یافت.

 -4-3-4برآور د مدل تصریح شده برای نسبت پشتیبانی صندوق

همانطور که در بخش تصریح مدل گزارش شد ،نسبت پشتیبانی صندوق به صورت تابعی
از متغیرهای نرخ بیکاری ،رش د جمعیت ،امی د به زندگی و رش د اقتصادی تصریح شده است.
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یده د وقفه
نتیجه آزمون تعیین وقفه بهینه برای مدل مربوط به نســبت پشتیبانی نشان م 
بهینه برای مدل  VARطراحی شــده یک خواه د بود .همچنین آزمون پایداری مشخص
میکن د مدل تصریح و برآور د شده برای نسبت پشتیبانی از پایداری الزم برخوردار است.
ندهنده چهار رابطه
نتایج آزمون همانباشتگی برای متغیرهای لحاظ شده در این مدل نشا 
بلندمدت بین متغیرهاســت که بع د از نرمالســازی برای نسبت پشتیبانی صندوق رابطه
بلندمدت نهایی به صورت زیر به دست آمده است:
sr= 3.59-0.36 un+3.265 pgr-0.05 life+0.19 gr
()4-9
بر اســاس رابطه تعادلی بلندمدت فوق ،نسبت پشتیبانی صندوق در بلندمدت به طور
معکوس تحت تأثیــر نرخ بیکاری و امی د به زندگی قرار میگیر د و با هر یک واح د درص د
افزایش در نرخ بیکاری ،نسبت پشتیبانی صندوق  0.36درص د و با هر سال افزایش در امید
به زندگی مردم نیز این نســبت به میزان  0.05واح د درص د کاهش خواه د یافت .از طرف
دیگر متغیرهای نرخ رش د جمعیت کشور و نرخ رش د اقتصادی بر نسبت پشتیبانی صندوق
اثر مثبت دارن د و به ازای هر واح د درص د افزایش در رش د جمعیت و رش د اقتصادی ،نسبت
پشتیبانی صندوق به ترتیب به میزان  3.265و  0.19واح د درص د افزایش مییابد.
نتایج به دست آمده برای این توابع واکنش آنی نیز در شکل ( )4-6آمده است
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شکل  -4-6واکنش آنی متغیر نسبت پشتیبانی به شوک وار د شده به متغیرهای مدل

بر اساس اطالعات منعکس شده در این شکل اوال شوک وار د شده بر سیستم در نهایت
از بین میرود .این امر بیانگر پایداری سیســتم طراحی شده است .از طرف دیگر بیشترین
حساسیت یا واکنش نسبت پشتیبانی صندوق به شوکهای وار د شده بر خو د متغیر است .بعد
از آن شوک وار د شده بر نرخ رش د جمعیت بیشترین واکنش را در این متغیر ایجا د میکند.
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نتایج تجزیه واریانس برای متغیر نسبت پشتیبانی صندوق نیز در شکل ( )4-7منعکس شده
است .همانطور که مالحظه میشود ،بیشترین تغییرات ایجاد شده متغیر فوق به شوکهای وارد
شــده به خود آن مربوط میشود و سهم شوکهای وارد شده به متغیرهای دیگر ناچیز است.
البته در طول دورههای بعدی سهم شوکهای وارد شده بر خود متغیر در نوسانات آن شروع به
کاهش کرده و سهم شوکهای وارد شده به نرخ رش د جمعیت شروع به افزایش کرده است.
شکل  -4-7تجزیه واریانس برای متغیر درآمدهای اقتصادی صندوق

فصل چهارم :تصریح و برآور د تجربی مدل

143

در واقع همانطور که پیش از این نیز اشاره ش د خروجیهای توابع واکنش آنی و تجزیه
واریانس امکان تحلیل حساسیت را فراهم میکنند .همانطور که از این خروجیها استنباط
میشود ،حساسیت درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی صندوق به شوکهای تورمی
بیشتر از شوک سایر متغیرهاست و سهم شوک تورمی در نوسانات این درآمدها نیز همانطور
که در شــکل مربوط به تجزیه واریانس دیده میشــود ،بیشتر از شوک وار د شده به سایر
متغیرهاست و در طول زمان هم رون د افزایشی دارد.
برآور د مدل تصریح شده برای کفایت مستمریها

نتیجه برآور د رابطه بلندمدت برای مدل تصریح شــده برای کفایت مستمری صندوق به
صورت رابطه زیر بدست آمده است.
()4-10

ad= 33.07+0.0006 ap-0.0002 aw+0.32 gr-0.15 inf+2.6 rep-1.49 un
(t )2.19( )5.29
()-2.22( )2.75( )-1.84( )0.155( )-3.59
2
2
R = 0.71 R = 0.61

همانطور كه مالحظه ميشو د متغيرهاي لحاظ شده براي تبيين رفتار كفايت مستمري
يدهند .ضرايب برآورد
پرداختي صندوق ،حدو د  70درص د تغييرات رفتاري آن را توضيح م 
يداري آماري قابل قبولي برخوردار
شده براي تمام متغيرها غير از نرخ جايگزيني از معن 
اســت .بر اين اساس ميزان كفايت مســتمريها با تورم و بيكاري كاهش يافته ولي با
بهبو د وضعيت رشــ د اقتصادي ارتقا پيدا ميكند .ضرايب برآور د شده بيانگر اين است كه
به ازاي هر واح د درص د افزايش در نرخ تورم و نرخ بيكاري ،كفايت مســتمري پرداختي
صنــدوق به ترتيب  0.15و  1.49واحــ د درص د کاهش مییابد .همچنین با افزایش یک
واح د درصدی در نرخ رشــ د اقتصادی ،کفایت مستمریهای صندوق حدو د  0.32واحد
درص د بهبو د پیدا میکند.
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 -4-4خالصه یافتهها
 -1رابطه بین این درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی صندوق با نرخ ارز مثبت
است؛ به عبارت دیگر نوسانات رو به باالی نرخ ارز یکی از عوامل تقویت کننده
درآمدهای اقتصادی صندوق بوده اســت .در واقع تضعیف پول ملی و افزایش
نرخ تبدیل دالر به ریال یکی از عواملی اســت که در سالهای اخیر به صورت
سوری بخشی از ناکارام دیهای بنگاههای اقتصادی کشور را پنهان کرده است.
فعالیتهای سرمایهگذاری صندوق هم از این قاعده مستثنی نبوده است و صرفا
یدهد.
به صورت حسابداری درآمدهای ریالی افزایش نشان م 
 -2رشــ د اقتصادی از طریق اثرگذاری بر نرخ بازدهی فعالیتهای سرمایهگذاری،
محــرک درآمدهای اقتصادی صندوق بوده و تقویت کننده آن بوده اســت ،اما
متغیرهای تورم ،حجم نقدینگی ،درآمدهای نفتی ،نرخ بیکاری و نرخ سو د بانکی
مخرب این درآمدها هستند.
 -3منابع کل صندوق در بلندمدت به طور معکوس تحت تأثیر نرخ سو د بانکی قرار
میگیر د و با هر یک واح د درص د افزایش در نرخ سو د بانکی ،منابع صندوق 5.52
واح د افت میکند.
 -4درآمدهای نفتی بر منابع صندوق اثر کاهشی دارد.
 -5متغیرهای کسورات قانونی ،نرخ رش د جمعیت کشور (به اعتبار افزایش باروری و
به تبع آن ساخت جوان جمعیت) ،نرخ مشارکت در بازار کار و حداقل دستمز د بر
منابع صندوق اثر مثبت و فزاینده دارند.
 -6اثر متغیرهای نرخ جایگزینی ،هزینههای پرسنلی و تورم روی مصارف کل صندوق
یدار نیســت .متغیرهای نرخ جایگزینی ،هزینههای پرسنلی ،مستمریهای
معن 
پرداختی ،امی د به زندگی ،تورم و نرخ ارز بر روی مصارف صندوق اثر افزایشی و
اثر رش د جمعیت بر آن کاهشی است .ضرایب برآور د شده به اعتبار اینکه متغیرها
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به صورت لگاریتمی وار د شــ دهاند ،کشش مصارف نسبت به متغیرهای مستقل
را نشان خواه د داد .به عنوان مثال ضریب امی د به زندگی بیانگر آن است که به
ازای یــک درص د بهبو د در وضعیت امی د به زنگی ،مصارف صندوق بیش از 10
درص د افزایش خواه د یافت.
 -7نســبت پشتیبانی صندوق در بلندمدت به طور معکوس تحت تأثیر نرخ بیکاری
و امی د به زندگی قرار میگیر د و با هر یک واح د درص د افزایش در نرخ بیکاری،
نســبت پشــتیبانی صندوق  0.36درص د و با هر سال افزایش در امی د به زندگی
مردم نیز این نســبت به میزان 0.05واح د درص د کاهش خواه د یافت .از طرف
دیگر متغیرهای نرخ رش د جمعیت کشور و نرخ رش د اقتصادی بر نسبت پشتیبانی
صندوق اثر مثبت دارن د و به ازای در واح د درص د افزایش در رش د جمعیت و رشد
اقتصادی ،نسیت پشتیبانی صندوق به ترتیب به میزان  3.265و  0.19واح د درصد
افزایش مییابد.
 -8ميزان كفايت مســتمريها با تورم و بيكاري كاهش يافته ولي با بهبو د وضعيت
رش د اقتصادي ارتقا پيدا ميكند .ضرايب برآور د شده بيانگر اين است كه به ازاي
هر واح د درص د افزايش در نرخ تورم و نرخ بيكاري ،كفايت مســتمري پرداختي
صندوق به ترتيب  0.15و  1.49واح د درص د کاهش مییابد .همچنین با افزایش
یک واح د درصدی در نرخ رش د اقتصادی ،کفایت مستمریهای صندوق حدود
 0.32واح د درص د بهبو د پیدا میکند.

فصل پنجم:

بحث و نتایج پژوهش

 -5-1خالصه پژوهش
صندوقهای بازنشســتگی در کنار نقشهای اجتماعی خو د در قالب دریافت و انباشــت
حقبیمههای کارکنان و پرداخت مستمریها و مزایای حمایتی به بازنشستگان ،در قامت
صندوق ســرمایهگذاری مشترک1یکی از مهمترین راههای ســرمایهگذاری هستن د که
خانوارهــا میتوانن د از طریق آن برای دوران بازنشســتگی خو د پسانداز نمایند .از طرف
دیگــر عملکر د مالی ایــن صندوقها از منظر بازارهای مالی و رشــ د اقتصادی هم حائز
اهمیت اســت؛ زیرا که داراییهای پسانداز و ســرمایهگذاری شده از این طریق ،توسط
سرمایهگذاران نهادی نگ هداری میشو د که بخش قابل توجهی از داراییهای سرمایهای
کل اقتصا د را در اختیار دارند.
ثبــات و تداوم عملکــر د مالی این صندوقها هم برای شــاغالن ،بازنشســتگان و
ســرمایهگذاران و پساندازکنندگان جزء بسیار حائز اهمیت است و هم برای مدیران آنها.
یده د مدیران صندوقها
ثبات مالی این صندوقها دو دستاور د عمده دارد :اول اینکه نشان م 
توان حفظ و افزایش ارزش سرمایه تجمیع شده و توان عمل به تعهدات خو د را داشتهان د و از
این طریق ایجا د اعتما د و اطمینان ایجا د میکند؛ و همچنین میتوان از اطالعات عملکرد
مالی دورههای قبلی صندوق در جهت تصمیمگیریهای سرمایهگذاری جدی د بهره جست.
با توجه به اهمیت ثبات عملکر د مالی صندوقهای بازنشســتگی ،شناسایی و تبیین
عوامل تعیین کننده و مؤثر بر این عملکر د و نقش هر یک از آنها بســیار مهم و ضروری
1. Mutual Funds
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است .ادبیات موجو د در این زمینه گویای آن است که عملکر د مالی صندوقها تحت تأثیر
دو گروه عوامل قرار میگیرد .گروه اول به عوامل درون بخشی مربوط میشو د که در این
زمینه مدیریت و حاکمیت مؤثر بر سرمایهگذاریهای این صندوقها موضوعیت پیدا میکند.
عوامل درون بخشــی را میتوان در سه مؤلفه هیئت مدیره صندوق ،شرکتهای مدیریت
سرمایهگذاری صندوق (هلدینگها) و سهامداران خالصه کرد .بررسی اهمیت و نقش این
گروه از عوامل نیاز به مطالعات جدی و جداگانه دار د که خارج از موضوع این پژوهش است.
گروه دوم از عوامل مؤثر بر عملکر د مالی صندوق به عوامل فرابخشی و شرایط کالن
اقتصادی و ویژگیهای جمعیت شــناختی و بازار کار مربوط میشــود .ویژگی اصلی این
گروه عوامل این است که ضمن اثرگذاری بر کلیت فعالیتهای اقتصادی و مالی صندوق،
از اختیار مؤلفههای گروه اول هم خارج هستند .اما بای د توجه داشت که تصمیمات مالی و
اقتصادی بدون لحاظ این شرایط به دور از عقالنیت مالی و اقتصادی است.
وضعیت نگران کننده اوضاع مالی و اقتصادی صندوق بازنشســتگی کشوری در کنار
وخامت روزافزون وضعیت عوامل مؤثر بر آن و بیثباتیهای فراگیر در عرصه اقتصا د کالن
کشور و به اعتبار در هم تنیدگی تمامی این عوامل به ویژه تاثیرپذیری وضعیت اقتصادی
صندوق از تحوالت اقتصا د کالن ،بررسی و مطالعه تأثیر و تاثر آنها را ضروری ساخته است.
پژوهش حاضر در پاســخ به اين پرســشها و دغدغههاي حوزه نظري و سياستگذاري
تعريف و انجام يافته است.
این پژوهش از چن د جهت برای ذینفعان صندوق بازنشســتگی مفی د خواه د بود :اوال
خو د صندوق با استفاده از نتایج این پژوهش میتوان د با علم به نحوه و میزان تاثیرپذیری
عملکر د خو د از تحوالت کالن اقتصادی ،برای رویارویی با این شــرایط چارهاندیشی کند.
از طرف دیگر نتایج پژوهش در جهت مقرراتگذاریهای کالن اقتصادی نیز مفی د خواهد
بو د و نهادهای مرتبط با سیاستگذاری میتوانن د اثربخشی مقررات خو د را افزایش دهند.
سایر پژوهشگران این حوزه هم میتوانن د از اسنا د و گزارشهای تهیه شده در این چارچوب

فصل پنجم :بحث و نتایج پژوهش

151

بهرهمن د شوند.
در این پژوهش شــرایط کالن اقتصادی و ویژگیهای جمعیت شناختی و چگونگی
اثرگذاری آنها بر شــاخصهای مالی و عملکردی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب
متغیرهای تورم ،نرخ ارز ،رش د اقتصادی ،نقدینگی ،نرخ مشارکت در بازار کار ،نرخ بیکاری،
امی د به زندگی و  ...مور د بررسی قرار گرفت.
در اقتصا د کالن تورم منجر به افزایش قیمت تمام کاالها و خدمات میشــود ،بدون
اینکه ارزش واقعی آنها افزایش یابد .به این اعتبار بر عملکر د مالی صندوقهای بازنشستگی
یدهن د و
تأثیر منفــی دارد؛ زیرا که این صندوقها ســرمایهگذاریهای بلندمدت انجام م 
تعهدات آنها نیز بلندمدت بوده و در طول زمان اتفاق میافتد .بنابراین تداوم نرخهای باالی
تورم سرمایهگذاری بلندمدت را برای صندوق مشکل میسازد.
رشــ د اقتصادی متغیر کالن اقتصادی دیگری است که بر عملکر د مالی صندوق مؤثر
است .مطالعات مختلف بر این امر تأکی د دارن د که رش د تولی د ناخالص داخلی و رونق اقتصادی
در جذابیت سرمایهگذاریهای صندوق نقش اساسی ایفا میکند .نرخ باالی رش د اقتصادی
فرصتهای جدی د ســرمایهگذاری را ایجا د کرده و نیاز بازار به وجوه انباشته صندوقها را
یدهد .از این منظر انتظار بر این است که رش د اقتصادی با عملکر د ارتباط مستقیم
افزایش م 
داشته باشد.
اثرگذاری نرخ ســو د بانكي بر عملکر د مالی صندوق از دو منظر قابل بررسی است .از
یک طرف در شرایط وفور منابع مالی ،پساندازها و پایین بودن سو د بانكي ،سرمایهگذاران
بخش خصوصی به فعالیتهای سرمایهگذاری تشویق میشون د و در این شرایط صندوقها
میتوانن د منابع پساندازی خو د را در اختیار سرمایهگذاران قرار داده و از فرصتهای پیش
آمده بهرهمن د شوند.
از طرف دیگر ترکیب نرخ سو د پایین و افزایش امی د به زندگی وضع را برای صندوقهای
بازنشســتگی بدتر میکند .زیرا که با کاهش نرخ سود ،ریسک صندوقها افزایش یافته و
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ثبات مالی آنها به خطر میافتد .دلیل این امر این اســت که در شرایط فعلی صندوقها با
کاهش نرخ سو د بانکی (که در اقتصا د ایران به عنوان نماگر نرخ بهره عمل میکند) طبیعتا
به جای استفاده از ابزارهای کوتاهمدت مطمئن بانکی به سراغ سرمایهگذاریهای بلندمدت
ریسکی خواهن د رفت .در واقع تأثیر بلندمدت کاهش نرخ سو د بر صندوقها با دوره زمانی
داراییها و بدهیهای آنها در ارتباط اســت .در صندوقهای بازنشستگی ایران شکاف این
دوره زمانی منفی است؛ یعنی در صندوقها دوره زمانی بدهیها بلندم دتتر از داراییهاست.
این پدیده برعکس وضعیت بانکهاست ،که در آنها شکاف این دوره مثبت است؛ یعنی در
بانکها دوره زمانی داراییها بلندم دتتر از بدهیهاست .بنابراین صندوقهای بازنشستگی
بای د به دنبال انطباق سررسی د و پوشش ریسک نرخ سو د باشند .در دوره نرخهای پایین بهره
صندوقهای بازنشستگی با چالش مدیریت داراییها مواجهاند .چون همانطور که اشاره شده
دوره زمانی بدهیها از داراییها طوالنیم دتتر است .بدهیهای صندوقها مساوی ارزش
تنزیلشده جریانهای نقدی قابلپرداخت در آینده است و نرخ تنزیل پایینتر این بدهی را
بزرگتر میکند.

 -5-2خالصه نتايج
 -1عملكر د رشــ د اقتصادي كشــور در دوره بع د از انقالب رون د باثباتي نداشته و با
نوســانات بسيار و افت و خيزهاي جدي همراه بوده است .رش د منفي سالهاي
انقالب با رش د ماليم و نوساني دوره جنگ ادامه يافته و بع د از آن نيز به جزء چند
سال ابتداي پايان جنگ هرگز اهداف برنامههای توسعه را برآورده نکرده است .از
اول دهه  1390هم دچار رکور د فراگیر شده و هنوز هم از رکو د خارج نشده است.
عملکر د پرنوسان این متغیر اساسی اقتصا د کالن تمام حوزههای دیگر اقتصا د و
جامعه و باالخص صندوقهای بازنشستگی را نیز متاثر ساخته است.
 -2درآمدهای نفتی کشــور در طول دهههای گذشته تمام شئونات اقتصا د کشور را
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تحت تأثیر قرار داده است و علیرغم تمام برنامهها و شعارها نقش آن در اقتصاد
كشــور سال به سال پررنگتر شده اســت .اتكاي بيرويه به اين درآم د و عدم
توجه به رقابتپذيري و كارآمدي ،مديريت نهادهاي بازنشستگي را نيز مانن د تمام
بخشهاي ديگر اقتصا د بينصيب نگذاشته است.
نوسانات مكرر نرخ ارز و دستكاريهاي آن در دورههاي مختلف يكي از معضالت
مبتالبه اقتصا د و از جمله مشکالتی است که دهههاست گریبانگیر كشور شده
اســت .اين بيثباتيها ضمن اينكه ارزش داراييهاي نها د بازنشستگي را نشانه
رفته است ،از طريق ايجا د نااطمينانيها فعاليتهاي اقتصادي آن را نيز تحت تاثير
قرار داده است.
تورم يكي از معضالت ثابت و ماندگار اقتصا د كشور است كه در طول دوره مورد
بررســي به جزء در مقاطع بســيار كوتاه همواره دو رقمي بوده است .اين متغير
اساسي اقتصا د كالن نيز تمامي فعاليتهاي اقتصادي و بيمهاي صندوق را دچار
مشكل كرده است.
رشــ د شتابان نقدينگي در طول دهههاي اخير يكي از معضالت اساسي اقتصاد
كشور است كه بخش قابل توجهي از ساير كاستيهاي اقتصادي هم معلول اين
عامل هستند .در كنار اين معضل اقتصا د كشور گرفتار پديده نقدينگي سرگردان
هم شده است كه بر اســاس برآوردهاي سرانگشتي سهم اين نوع نقدينگي از
كل نقدينگي كشــور در سال  1396بيش از  65درص د بوده است .اين نقدينگي
با سيالن خو د در جامعه سالهاست كه تالطم اقتصادي در بخشهاي مختلف
ايجا د كرده است كه يكي از ابتداييترين نتايج آن تحليل ارزش داراييهاي مردم
و نهادهاي اقتصادي باالخص نهادهاي بيمه اجتماعي بوده است.
اطالعات بدســت آمده از سرشماريهاي دورههاي مختلف بيانگر آن است كه
جمعیت ایران در دوره  1355-1395یعنی در مدت  40سال اخیر  2.4برابر شده
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است؛ این در حالی است که در همین دوره تولی د ناخالص داخلی به قیمت ثابت
سال  1383تنها  1.5برابر شده است؛ يعني سطح تولی د سرانه در این دوره کاهش
یافته و هر فر د ایرانی درآم د کمتری به دست آورده است.
 -7رشــ د ناگهانی جمعیت در یک دهه ،تغییر قابل توجه ساختار سنی و به تبع آن
تغییر در ساختار بازار کار و همچنین نیازها و سلیقههای مصرفی جامعه در سالها
و دهههای بعدي را به دنبال داشته است .بر اساس اطالعات موجو د قاعده هرم
جمعیتی در سال  1355به دوره میانسالی در سالهای  1390و  1395منتقل شده
است .به این اعتبار طبیعی است که ساخت تابع مصرف جامعه و ویژگیهای رفتار
مصرفی مردم نیز دچار تحول شده باشد.
 -8یکی از دستاوردهای مهم دهههای اخیر در کشور ،افزایش امی د به زندگی در بدو
تول د برای زنان و مردان است .افزایش امی د به زندگی زنان و مردان کشور به اين
معني است که صندوقهای بازنشستگی بای د مدت بیشتری حقوق بازنشستگی و
یدهد.
مستمری بپردازن د كه این مسئله بار سنگینی بر دوش این صندوقها قرار م 
این وضعیت در ايران که میانگین بازنشستگی مردان و زنان در صندوقها کمتر از
 60سال است ،بهصورت حادتری خودنمایی میکند .تأثیرات توأم کاهش میزان
باروری جمعیت و افزایش امی د به زندگی در کشور ،موجب افزایش تعدا د جمعیت
 65ساله و بیشتر کشور و در نتیجه نرخ وابستگی سالمندان کشور شده است.
يده د که در درازمدت سهم جمعیت  65سال و بیشتر در
 -9پیشبینیها نشــان م 
کل جمعیت کشور از حدو د  5درص د در سال  2015به بیش از  18درص د در سال
 2050افزایش خواه د یافت و نسبت جمعیت  65ساله و بیشتر به جمعیت در سن
کار نیز بهموازات آن نزدیک به  4برابر خواه د شد .آمارهای جمعیتی ایران گویای
آن اســت که نبای د نگرانی اصلی بیمههای بازنشستگی در ایران را در یک افق
زمانی دهســاله در ترکیب سنی جمعیت آن ديد ،بلکه بای د در عملکر د بازار کار و
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نحوه تعیین عوامل پارامتریک در طراحی نظام بازنشستگی جستوجو کرد.
طی دهههاي گذشــته همــواره بیش از  60درص د جمعیت فعال کشــور هیچ
یدهد
مشارکتی در بازار کار نداشتهاند .اطالعات بازار کار ایران همچنین نشان م 
یدهند .شکاف چشمگیر
که سهم بسیار باالیی از این  60درص د را زنان تشکیل م 
بین نرخ مشــارکت زنان و مردان بیانگر عدم توازن جنسیتی اشتغال در کشور
اســت؛ بهطوریکه در سال  1395این نرخ برای زنان  14.9و برای مردان 64.1
درص د بوده است.
یده د که در بهترین شرایط حداقل دستمزدها تنها قادر
آمارهای رسمی نشان م 
به پوشش  25درص د مخارج خانوار در طی بیست سال گذشته بو دهاند .اين روند
به مستمريهاي بازنشستگي پرداختي هم منتقل ميشود.
میانگین سنی شاغالن بازار کار كشور طی دهههای گذشته افزايش يافته است.
در ســال  1365شاغالن گروه سنی  25-29سال از بیشترین سهم در بازار کار
برخوردار بو دهاند؛ این درحالی است که در سال  1395شاغالن واقع در گروه سنی
 30-34سال سهم غالب را در بازار کار به خو د اختصاص دا دهاند .همچنین سهم
ســایر گروههای سنی باالتر از  35سال نیز در سال  1395نسبت به سال 1365
به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
نســبت پشتيباني در صندوق بازنشستگی کشوری در طول دو دهه اخیر به طور
مرتب در حال کاهش بوده و از حدو د  3.03در ســال  1380به  0.92در ســال
 1396سقوط کرده است؛ اين امر به عنوان یکی از چالشهای اصلی این صندوق
محسوب میشود.
ق بازنشستگي
کمک دولت برای پرداخت مســتمری بازنشســتگان به صندو 
كشوري به طور قابل توجهی در حال افزایش است و نشان از عدم پایداری مالی
ق نیز رو به افزایش
ایــن صندوق دارد .از طرف دیگر بدهی دولت به این صندو 
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اســت .حتی با وجو د اینکه در سالهای گذشته دولت در قالب خصوصیسازی،
برخی از شرکتهای خو د را با عنوان ر د دیون به این صندوق واگذار کرده است
اما باز آمار بدهی دولت به این صندوق رو به افزایش است.
يده د که مصارف فعالیتهای
مقايســه جدول منابع و مصارف صندوق نشان م 
اقتصادی صندوق از منابع آن برای صندوق بیشتر است!!!
بر اساس اطالعات موجود ،نسبت مصارف به منابع صندوق در طول دوره مورد
بررسی به طور مداوم در حال افزایش بوده و از سال  1392به بع د مصارف و منابع
صندوق برابر شــ دهاند .این امر بیانگر تشدی د ناپایداری مالی این صندوق است.
البته در این زمینه بای د به این نکته اساســی توجه شو د که بخش قابل توجهی
ازمنابع صندوق را کمکهای دولت تشکیل داده است و اگر منابع واقعی صندوق
در نظر گرفته شو د این نسبت به شدت بحرانی تر نیز خواه د بود.
يده د كه در سالهای ابتدایی دوره ()1380-96
بررسي اطالعات موجو د نشان م 
تنها حدو د  27درص د از هزینههای خانوارهاي با سرپرست بازنشسته كشوري از
طریق مستمریهای بازنشستگی پوشش داده شده است كه این شاخص در سال
 1396به  48رسیده است .البته انتظار بر اين است كه با جهش شدي د تورم در دو
سال اخير ،اين شاخص مج ددا رون د كاهشي گيرد.
نتایج بــرآور د رابطه بلندمدت بین درآمدهای حاصــل از فعالیتهای اقتصادی
صندوق با سایر متغیرها بیانگر این است که رابطه بین این درآمدهای اقتصادی
صندوق با نرخ ارز مثبت اســت؛ البته بای د توجه شو د که این مسئله را نمیتوان
به کارامدی سرمایهگذاریها و یا بهبو د عملکر د صندوق نسبت داد .بخش قابل
توجهی از ریشــههای این ارتباط را بایــ د در افزایش نرخ تبدیل دالر به ریال و
افزایش سوری درآمدهای ریالی حاصل از سرمایهگذاریها جستجو کرد.
رشــ د اقتصادی محرک درآمدهای اقتصادی صنــدوق بوده و تقویت کننده آن
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اســت .اما متغیرهای تورم ،حجم نقدینگی ،درآمدهای نفتی ،نرخ بیکاری و نرخ
سو د ســپر دههای بانکی مخرب این درآمدها هستند .بررسی پویاییهای مدل
تصریح شده برای درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی صندوق نشان داد
که واکنش این درآمدها به شــوکهای تورمی بیش از ســایر متغیرهای مورد
یدهد
بررسی است .زیرا که این متغیر هم تعهدات بلندمدت صندوق را افزایش م 
یده د و از این طریق
و هم ارزش واقعی کســورات دریافتی را تحت تاثیر قرار م 
منابع مازا د قابل سرمایهگذاری را تحدی د میکند.
 -20منابــع صندوق در بلندمدت به طور معکوس تحت تأثیر نرخ ســو د بانکی قرار
میگیر د و با هر یک واح د درص د افزایش در نرخ سو د بانکی ،منابع صندوق 5.52
واح د افت میکند .اما متغیرهای کســورات قانونی ،نرخ رش د جمعیت کشور (به
اعتبار افزایش باروری و به تبع آن ساخت جوان جمعیت) ،نرخ مشارکت در بازار
کار و حداقل دستمز د بر منابع صندوق اثر مثبت و فزاینده دارند.
 -21اثر متغیرهای نرخ جایگزینی ،هزینههای پرسنلی و تورم روی مصارف کل صندوق
یدار نیســت .متغیرهای نرخ جایگزینی ،هزینههای پرسنلی ،مستمریهای
معن 
پرداختی ،امی د به زندگی ،تورم و نرخ ارز بر روی مصارف صندوق اثر افزایشی و
اثر رش د جمعیت بر آن کاهشی است .ضرایب برآور د شده به اعتبار اینکه متغیرها
به صورت لگاریتمی وار د ش دهاند ،کشش مصارف نسبت به متغیرهای مستقل را
نشان خواه د داد .به عنوان مثال ضریب امی د به زندگی بیانگر آن است که به ازای
یک درص د بهبو د در وضعیت امی د به زنگی ،مصارف صندوق بیش از  10درصد
افزایش خواه د یافت .حساسیت مصارف صندوق به متغیرهای نرخ جایگزینی و
امی د به زندگی بیش از ســایر عوامل موثر بر آن است .به عبارت دیگر مصارف
صندوق بیشــتر تحت تاثیر تحوالت جمعیتی و بیمهای افزایش یافته اســت و
اثرگذاری سایر متغیرهای کالن اقتصادی بر مصارف صندوق در مقایسه با این
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متغیرها قابل توجه نبوده است.
 -22نســبت پشتیبانی صندوق در بلندمدت به طور معکوس تحت تأثیر نرخ بیکاری
و امی د به زندگی قرار میگیر د و با هر یک واح د درص د افزایش در نرخ بیکاری،
نســبت پشــتیبانی صندوق  0.36درص د و با هر سال افزایش در امی د به زندگی
مردم نیز این نســبت به میزان  0.05واح د درص د کاهش خواه د یافت .این امر
بر ضرورت توجه به اصالحات پارامتریک در قالب افزایش ســن بازنشســتگی
متناســب با بهبو د امی د به زندگی و بازبینی نرخ جایگزینی در نظام بازنشستگی
صحه میگذارد .از طرف دیگر متغیرهای نرخ رشــ د جمعیت کشور و نرخ رش د
اقتصادی بر نســبت پشتیبانی صندوق اثر مثبت دارن د و به ازای در واح د درص د
افزایش در رش د جمعیت و رش د اقتصادی ،نسیت پشتیبانی صندوق به ترتیب به
میزان  3.265و  0.19واح د درص د افزایش مییابد.

منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی
 .1اخوان بهبهانی ،علی ( .)1396اصول و مبانی بیمههاي اجتماعی ،موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 .2ادراکی ،بهروز ،شریعتمداری ،شایســته ( .)1382بررسی اثرات معافیت کارگاههای کوچک از شمول
قانون تأمین اجتماعی و مغایرتهای آن با مبانی نظری و علمی ،فصلنامه تأمین اجتماعی ،سال پنجم،
شماره  ،4پیاپی .15
 .3اکبرآبادی ،محم د ( .)1392نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی در بازنشستگی پیش از موعد ،فصلنامه
تأمین اجتماعی ،شماره های  38و .39
 .4بانک مرکزی ،بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی ایران.
 .5بانک مرکزی ،خالصه تحوالت اقتصادی کشور در سالهای مختلف.
 .6تامپسون ،الرنس ( .)1379سالمندی و خردمندی :ابعا د اقتصادی بازنشستگی در بخش عمومی .ترجمه
زهره کسرایی و ناصر موفقیان .موسسسه پژوهش تأمین اجتماعی.
 .7جعفری ،هدی ( ،)1396مروری بر کفایت مســتمریها در صندوق بازنشســتگی کشوری ،موسسه
راهبردهای بازنشستگی صبا.
 .8جعفری ،هدی ( ،)1397شاخصهای کلیدی بازار کار و تأثیر آن بر صندوقهای بازنشستگی در ایران،
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.
 .9جعفری ،هدی ،گالب ،سمانه ( ،)1396بررسی میزان پوشش تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در
سناریوهای مختلف سرمایهگذاری ،موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.
 .10حسنزاده اصفهانی ،مجی د ( .)1386روشهای تأمین مالی در تأمین اجتماعی (طرح های مستمری و
نقش اکچوئری) ،فصلنامه تأمین اجتماعی ،شماره .59-77 :29
 .11حولهای ،محمدرضا ( .)1394بررســی عملکر د سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون تعیین تکلیف
تأمین اجتماعی اشخاصی که  10سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند ،گزارش داخلی سازمان تأمین

160

.12
.13

.14

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

اثر متغیرهای اقتصاد کالن بر صندوق بازنشستگی کشوری
اجتماعی ،گروه محاسبات بیمهای معاونت فنی و درآمد.
خندان ،عباس ( .)1393عوامل مؤثر بر بازنشستگیهای زو د هنگام در سازمان تأمین اجتماعی ایران،
فصلنامه تأمین اجتماعی .موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ،شماره .5-22 :43
راغفر ،حسین ،صفرزاده ،اسماعیل و مریم کریمی ( .)1397تأثیر بازنشستگی پیش از موع د (قانون تعیین
تکلیف) بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا ،دانشکده
علوم اجتماعی و اقتصادی.
راغفر ،حسین ،موسوی ،میر حسین و اردالن ،زهرا ( .)1393تأثیر پدیده سالمندی و تغییرات بهرهوری
بر بازنشســتگی و متغیرهای کالن اقتصادی در ایران با استفاده از رویکر د تعادل عمومی پویا -مدل
نسلهای همپوشان ،نامه انجمن جمعیتشناسی ایران ،دوره  ،9شماره  ،17صفحات .7-35
راغفر ،حسین ،موسوی ،میرحسین و زهرا کاشانیان ( .)1392شبیهسازی تأثیر سالمندی بر متغیرهای
اقتصا د کالن ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
روغنیزاده ،مصطفی ( .)1383چالشهای نظام بازنشستگی در جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه تأمین
اجتماعی ،س ،9ش.29
روغنیزاده ،مصطفی ( .)1384تحلیل ریاضی بر وضعیت صندوقهای بازنشســتگی ایران و طراحی
سیستم بهینه برای صندوقهای یا د شده ،سازمان بازنشستگی کشوری.
روغنیزاده ،مصطفی و شــهپریان ،نیلوفر ( .)1380پروژه شناخت سازمان بازنشستگی کشوری (امور
بازنشستگی و بازنشستگان) ،سازمان بازنشستگی کشوری.
ریاضی ،محسن ( .)1396بررسی تأثیر اجرای بازنشستگی سخت و زیانآور بر منابع و مصارف سازمان
تأمین اجتماعی .گزارش پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
زارع ،حســین ( .)1386چالشهای نظام تأمین اجتماعی (یادآوری احکام قانونی -عوامل اثربخش)،
گزارش پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک ،گزارش شماره .2.86.3.04
شاکری ،عباس ( ،)1392تحلیل وضعیت اقتصادی کشوری :ارزیابی وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی،
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
صفرزاده ،اسماعیل ،جعفری ،هدی ( ،)1393تبیین عوامل مؤثر بر رش د نقدینگی در اقتصا د ایران ،مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
صندوق بازنشستگی کشوری ،سالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری ،سال .1395
صندوق بازنشستگی کشوری ،نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری در سنوات مختلف.
طالب ،مهدی ( .)1381تأمین اجتماعی (با تجدی د نظر و افزو دهها) ،انتشارات دانشگاه امام رضا(ع).
عبداهلل میالنی ،مهنوش ( .)1380آثار توزیعی عملکر د سازمان تأمین اجتماعی بر بازنشستگان ،فصلنامه

منابع و ماخذ

.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

.34
.35
.36
.37
.38

.39

.40

161

تأمین اجتماعی ،سال سوم ،شماره دهم ،صفحات  41تا .58
عمادی ،محمدحســین و نصر اصفهانی ،آرش ( .)1397بازاندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی،
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.
فتحی ،الهام ( ،)1391چشم انداز جمعیت ایران تا افق سال 1430هجری شمسی ،همايش كاربر د آمار
در مديريت و حكمراني :دانشگاه تربیت مدرس.
قاسمی ،مجتبی ( .)1388بازارهای مالی و توسعه اقتصادی :نگاهی به نقش سیستمهای مستمری بر
بازارهای مالی و توسعه اقتصادی ،سازمان بازنشستگی کشوری.
کریمی ،مظفر ،مرتضوی ،کیوان و حسنزاده اصفهانی ،مجی د ( .)1388آسيبشناسي نظام جامع تأمین
اجتماعي و ارائه راهكارهاي اصالحي ،مرکز پژوهش های مجلس ،گزارش .9619
گرجی پور ،اسماعیل ( .)1390تحلیل وضعیت موجو د بیمههای اجتماعی در ایران .وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی.
گالب ،ســمانه ،جعفری ،هدی ( ،)1396پایداری مالی صندوق بازنشســتگی کشوری در سناریوهای
مختلف ،موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.
محنتفر ،یوســف ،دهقانی ،تورج ( .)1388بررســی رش د نقدینگی و اثر آن بر تورم در اقتصا د ایران:
یک مطالعه تجربی طی دوره  ،1350-85فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال هفدهم،
شماره .49
مرکز آمار ایران؛ اطالعات آماری؛ سریهای زمانی.
مریدی ،سیاوش ( .)1378فرهنگ بیمههای اجتماعی .موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
معاونت فرهنگی و اجتماعی ســازمان تأمین اجتماعــی ( .)1395مفاهیم و تعاریف بیمه اجتماعی و
تأمیناجتماعی.
موسســه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری ( .)1388تحوالت نظامهای بازنشستگی در جهان
(مجموعه مقاالت .)2
میر ،ســی د جواد ،گنجیــان ،مهدی و غالمرضا فروهــش تهرانی ( .)1393چالشهــا و راهکارهای
صندوقهای بازنشســتگی در ایران :مطالعه موردی صندوق بازنشســتگی جها د کشاورزی ،فصلنامه
سیاستهای راهبردی و کالن ،سال دوم ،شماره هفتم ،صص .39-111
نیرومندآالنکش ،محمدرضا ( .)1388معرفی طرحهای بازنشستگی ،کتاب مجموعه مقاالت تحوالت
نظامهای بارنشســتگی در جهان ،واح د مطالعات و تحقیقات بیمهای مؤسســه حسابرســی صندوق
بازنشستگی کشوری ،صفحات .28-1
ها دیزنوز ،بهروز ( .)1396صندوقهای بازنشســتگی ایران در گذر زمان با تأکی د بر ســازمان تأمین
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