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مجتبیقاسمی1
چکیده

دو هــدف اصلــی ایجــاد سیســتم های مســتمری هموارســازی مصــرف و پوشــش ریســک عمــر طوالنــی 
بــرای مشــمولین صنــدوق و بازمانــدگان قانونــی آنهــا اســت� مجموعــه قوانیــن و مقرراتــی کــه در ایــن حــوزه 
ــه ایــن اهــداف ذاتــی سیســتم مســتمری باشــند� در  ــد بایــد در جهــت رســیدن ب وضــع و اعمــال می گردن
ــداری آن  ــد و پای ــن اهــداف بازخواهــد مان ــه ای ــن صــورت نه تنهــا سیســتم مســتمری از رســیدن ب ــر ای غی
ــا ایجــاد مکانیســم های ضدانگیزشــی  ــن قوانیــن ب ــا اختــالل مواجــه خواهــد شــد بلکــه ممکــن اســت ای ب
هزینه هــای اقتصــادی و اجتماعــی دیگــری را نیــز بــر جامعــه تحمیــل کننــد� امــروزه در بســیاری از محافــل 
ــرای قانونگــذاری در  ــزاری توانمنــد ب ــه عنــوان اب آکادمیــک و سیاســتگذاری از تحلیــل اقتصــادی حقــوق ب
ــاری  ــر ی ــد قانونگــذاران را در تصویــب قوانیــن کارات ــاد می شــود کــه می توان حوزه هــای مختلــف حقوقــی ی
رســاند� قوانیــن حــوزه تأمین اجتماعــی از جملــه قوانیــن مربــوط بــه بازنشســتگی و مســتمری نیــز از ایــن 
قاعــده مســتثنی نبــوده و بــا کمــک تحلیــل اقتصــادی ایــن قوانیــن می تــوان امیــدوار بــود تــا قوانینــی کاراتــر 
در ایــن حــوزه تصویــب کــرد و بــه کار گرفــت� هــدف اصلــی ایــن مقالــه، آغــاز گفتمانــی علمــی در حــوزه 
ــا بــه کارگیــری تحلیــل اقتصــادی حقــوق  ــا ب قانونگــذاری صندوق هــای بیمــه ای اســت کــه ســعی شــده ت

ــه نمایــد�  تحلیلــی کلــی از قوانیــن حــوزه مســتمری به ویــژه بازنشســتگی ارائ
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1-مقدمه
ــن مخــارج زندگــی ســالمندان  ــای مســتمری در بســیاری از کشــور ها نقــش مهمــی در تأمی صندوق ه
ــی  ــازمان تأمین اجتماع ــوده و س ــتثنی نب ــده مس ــن قاع ــز از ای ــران نی ــور ای ــد� کش ــتمری بگیران دارن و مس
ــغ  ــاالنه مبال ــران س ــه ای در ای ــای بیم ــن صندوق ه ــوان بزرگتری ــه عن ــوری ب ــتگی کش ــدوق بازنشس و صن
هنگفتــی را صــرف پرداخــت مســتمری بــه مشــترکین بازنشســته، از کارافتــاده و بازمانــدگان آنهــا می کننــد� 
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دو هــدف اصلــی ایجــاد سیســتم های مســتمری هموارســازی مصــرف1 در چرخــه زندگــی و پوشــش ریســک 
ــا مشــارکت در  ــه ایــن ترتیــب افــراد ب ــواده آنهــا اســت� ب عمــر طوالنــی2 مشــمولین صنــدوق و اعضــاء خان
ــه  ــه صــورت پرداخــت حــق بیمــه3 )کســورات( ب ــن سیســتم ها بخشــی از درآمــد دوران کاری خــود را ب ای
ــارج  ــد مخ ــردن را ندارن ــوان کار ک ــه ت ــال هایی ک ــد در س ــا بتوانن ــد ت ــل می کنن ــتگی منتق دوران بازنشس
زندگــی خــود را تأمیــن کننــد� بــا توجــه بــه وجــود عــدم اطمینــان4 در مــورد طــول عمــر افــراد، پرداخــت 
مســتمری ها تــا زمــان مــرگ مشــمولین ادامــه خواهــد داشــت� پــس از آن نیــز در صــورت وجــود بازمانــدگان 
ــه آنهــا پرداخــت خواهــد شــد� در کنــار ایــن اهــداف اصلــی کــه  قانونــی5 تمــام یــا بخشــی از مســتمری ب
ــاری  ــه صــورت طرح هــای مشــارکت اجب ــه6 ب ــد الی ــه دوم سیســتم های تأمین اجتماعــی چن ــروزه در الی ام
قابــل تصــور هســتند، اهــداف دیگــری از جملــه کاهــش فقــر7 در میــان ســالمندان و اهــداف توزیعــی8 نیــز 
ــراد  ــا اف ــدف در اینج ــای ه ــوند� گروه ه ــدی می ش ــتمری طبقه بن ــتم های مس ــی سیس ــداف فرع ــزء اه ج
ــه  ــوان در الی ــداف را می ت ــن اه ــای آســیب پذیر هســتند� ای ــوار و ســایر گروه ه ــان سرپرســت خان ــر، زن فقی
اول سیســتم تأمین اجتماعــی چنــد الیــه جــای داد کــه توســط دولــت از محــل درآمد هــای عمومــی تأمیــن 

ــد9، 2006(�  ــار و دائمون ــود )ب ــی می ش مال
صندوق هــای بیمــه ای بــرای تأمیــن مالــی هزینه هــای خــود کــه بخــش عمــده  آن پرداخــت مســتمری 
ــذاری10 و  ــد: سیســتم های اندوخته گ ــش رو دارن ــا اســت دو راه پی ــی آنه ــدگان قانون ــه مشــمولین و بازمان ب
سیســتم های غیراندوخته گــذاری11� در سیســتم اول بــه ازای هــر مشــمول یــک حســاب جداگانــه ایجــاد شــده 
ــرمایه گذاری های  ــل از س ــد حاص ــل درآم ــا از مح ــوند ت ــرمایه گذاری می ش ــی س ــای دریافت ــق بیمه ه و ح
ــی گــردد�  ــه مشــمول مــورد نظــر در دوران بازنشســتگی تأمیــن مال صــورت گرفتــه مســتمری پرداختــی ب
ــل  ــاً از مح ــتمری بگیر عمدت ــمولین مس ــه مش ــی ب ــتمری پرداخت ــذاری مس ــتم های غیراندوخته گ در سیس
ــاط  درآمد هــای حاصــل از کســورات دریافتــی از بیمه شــدگان شــاغل تأمیــن می شــود� در اینجــا یــک ارتب
بین النســلی بیــن مشــمولین صنــدوق وجــود خواهــد داشــت و در واقــع یــک قــرارداد اجتماعــی ضمنــی12 

1. Consumption Smoothing
2. Longevity Risk Covering
3. Payroll Tax
4. Uncertainty
5. Legal Survivors
6. Multi-Pillar Social Security systems
7. Poverty Relief
8. Distributional Objectives

9. Barr & Diamond 
10. Fully Funded
11. Pay-As-You-Go (PAYG)
12. Implicit Social Contract
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ــی  ــاغل فعل ــه نســل ش ــی ب ــال مســتمری پرداخت ــز در قب ــده نی ــه نســل آین ــن ک ــر ای ــی ب ــود دارد مبن وج
)بازنشســتگان آینــده( مســئول خواهــد بــود� شــایان ذکــر اســت کــه در ســال های ابتدایــی تأســیس صنــدوق 
بیمــه ای بــا سیســتم PAYG بــا توجــه بــه نبــود یــا تعــداد بســیار پاییــن مشــمولین مســتمری بگیر بخــش قابل 
توجهــی از منابــع مالــی در اختیــار صنــدوق خواهــد بــود کــه بــا ســرمایه گذاری ایــن مبالــغ و انباشــت ســرمایه 
ــای  ــل درآمد ه ــتمری( از مح ــت مس ــدوق )پرداخ ــای صن ــی از هزینه ه ــده بخش ــا در آین ــود ت ــک می ش کم
ــد  ــن سیســتم های مســتمری دو بُع ــوع ای ــر دو ن ــی شــود� در ه ــن مال ــن ســرمایه گذاری ها تأمی حاصــل از ای
کلیــدی وجــود دارد: زمــان و ریســک� افــراد حــق بیمه هایــی را در زمــان حــال پرداخــت می کننــد تــا جریانــی از 
مســتمری را در آینــده و در دوران بازنشســتگی دریافــت کننــد� بنابرایــن کارکــرد اصلــی سیســتم های مســتمری 
انتقــال منابــع و در نتیجــه مصــرف در طــول زمــان اســت� عنصــر کلیــدی دیگــر در سیســتم های مســتمری 
ــراد در دوران  ــع ممکــن اســت مســتمری دریافتــی توســط اف ــن برنامه هــا اســت� در واق ــه در ای ریســک نهفت
بازنشســتگی کمتــر از آنچــه باشــد کــه آنهــا انتظــارش را داشــته اند� در حالــت حــدی حتــی در صــورت ناتوانــی1 
سیســتم مســتمری ممکــن اســت هیــچ مســتمری بــه مشــمولین پرداختــه نشــود� از ایــن رو در ادبیــات مربوطه 
بیشــتر از اصطــالح »وعــده پرداخــت مســتمری2« و نــه »تضمیــن بــه پرداخــت مســتمری3« اســتفاده می شــود� 
نهایتــاً میــزان مســتمری پرداختــی بــه مشــمولین بازنشســته یــا از کارافتــاده بــر مبنــای مزایــای تعریــف 
ــی  ــتمری پرداخت ــت اول مس ــردد� در حال ــبه می گ ــده DC(5( محاس ــف ش ــارکت تعری ــا مش ــدهDB( 4( ی ش
بــه صــورت متوســط درآمــد ســال های پایانــی دوران کاری )مثــاًل 3 یــا 5 ســال( خواهــد بــود� در حالــت دوم 
مســتمری پرداختــی بــه میــزان حــق بیمــه ای کــه افــراد بابــت بازنشســتگی پرداخــت می نماینــد بســتگی دارد� 
ــوع  ــوری، از ن ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی و صن ــدوق تأمین اجتماع ــران، صن ــزرگ در ای ــه ای ب ــدوق بیم دو صن
طرح هــای مســتمری مبتنــی بــر مشــاغل6 هســتند کــه سیســتم آنهــا از نــوع DB-PAYG اســت� بــه عبــارت 
دیگــر در ایــن صندوق هــا، مســتمری پرداختــی بــه صــورت متوســطی از درآمــد ســال های پایانــی دوران کاری 
ــی  ــن مال ــاغل تأمی ــدگان ش ــی از بیمه ش ــورات دریافت ــل کس ــاً از مح ــتمری ها عمدت ــن مس ــوده و ای ــراد ب اف
ــد  ــگاه کنی ــا ن ــای آنه ــواع سیســتم های مســتمری و ویژگی ه ــه ان ــه بیشــتر راجــع ب ــرای مطالع می شــوند� )ب

بــه بلیــک )2006(� 
ــه آن  ــتگذاری ها ب ــات و سیاس ــه در مطالع ــتمری ک ــتم های مس ــای سیس ــن ویژگی ه ــی از مهمتری یک

1. Insolvency 
2. Pension Promise
3. Pension Guarantee 
4. Defined Benefits
5. Defined Contributions
6. Occupational Pension Scheme



فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوازدهم، شماره  44 62

ــداری سیســتم های مســتمری  ــداری1 سیســتم های مســتمری اســت� منظــور از پای ــه می شــود، پای پرداخت
توانایــی آنهــا در تأمیــن رفــاه دوران بازنشســتگی مشــمولین آنهــا اســت� پرســش اساســی ایــن اســت کــه 
آیــا مســتمری پرداختــی بــه بازنشســتگان قابلیــت تأمیــن رفــاه آنهــا را در ســال های پایانــی زندگــی خواهــد 
ــاروری دارد  ــرخ ب ــش ن ــی3 و کاه ــه زندگ ــد ب ــش امی ــود ریشــه در افزای ــه خ ــت2 ک ــری جمعی داشــت؟ پی
ــه رو  ــا چالش هــای جــدی روب ــداری سیســتم های مســتمری را در بســیاری از کشــور های توســعه یافته ب پای
کــرده اســت� در کنــار پیــری جمعیــت نــوع سیســتم مســتمری و تناســب میــان حــق بیمه هــای پرداختــی 
ــتم  ــداری سیس ــز در پای ــتگی نی ــا را در دوران بازنشس ــه آنه ــه ب ــق گرفت ــای تعل ــمولین و مزای ــط مش توس

مســتمری نقــش بســزایی دارد )بــرای مطالعــه بیشــتر رجــوع کنیــد بــه راماســوامی4، 2012(� 
ــررات  ــن و مق ــتمری دارد قوانی ــتم های مس ــداری سیس ــزایی در پای ــر بس ــه تأثی ــی ک ــی از موضوعات یک
کاربــردی حاکــم بــر صنــدوق مســتمری اســت کــه در ایــن راســتا هــدف اصلــی ایــن مقالــه تجزیــه و تحلیــل 
ــن  ــی از پرکاربرد تری ــوق5 یک ــادی حق ــل اقتص ــت� تحلی ــادی اس ــرد اقتص ــا رویک ــررات ب ــن و مق ــن قوانی ای
مطالعــات میــان رشــته ای اســت کــه بــه بــاور بســیاری از صاحبنظــران تأثیــری بســزا و غیرقابــل انــکار بــر 
ــت  ــته اس ــکا داش ــژه آمری ــعه یافته به وی ــور های توس ــی در کش ــف حقوق ــائل مختل ــش در مس ــان پژوه جری
)نــگاه کنیــد بــه پوزنــر )2011( و کوتــر و یولــن )2012((� ادامــه مقالــه بــه صــورت زیــر خواهــد بــود: ابتــدا 
ــح داده می شــود� ســپس در بخــش ســوم ســعی  ــوق توضی ــل اقتصــادی حق در بخــش دوم مختصــراً تحلی
می شــود تــا بــا دســته بندی قوانیــن مربــوط بــه بازنشســتگی و مســتمری بطــور خالصــه تحلیلــی اقتصــادی 

ــردازد�  ــه جمع بنــدی می پ ــز ب ــه شــود� بخــش چهــارم نی ــا ارائ ــک از آنه از هــر ی

2-تحلیلاقتصادیحقوق
تحلیــل اقتصــادی حقــوق به کارگیــری تئوری هــای علــم اقتصــاد به ویــژه اقتصــاد خــرد و اقتصــاد رفــاه 
در تحلیــل قواعــد حقوقــی اســت� ســه فــرض بنیــادی در علــم اقتصــاد بــرای تحلیــل رفتــار عوامــل اقتصــادی 
عبارتنــد از: »رفتــار حداکثرســازی6، تعــادل بــازار7 و ترجیحــاًت بــا ثبــات8« کــه در مرکــز تحلیــل اقتصــادی 
حقــوق نیــز قــرار دارنــد )پوزنــر، 2011(� فــروض فوق الذکــر کــه بخشــی از رویکــرد اتنخــاب عقالیی9 هســتند، 

1. Sustainability 
2. Population Aging
3. Life Expectancy 
4. Ramaswamy 
5. Economic Analysis of Law
6. Maximizing Behavior
7. Market Equilibrium
8. Stable Preferences
9. Rational Choice Approach
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توســط اقتصاددانــان بــه کار گرفتــه می شــوند تــا تحلیلــی نظامنــد از مســائل مختلــف حقوقــی ارائــه گــردد� 
تحلیــل اقتصــادی حقــوق بطــور خــاص بــه دنبــال پاســخگویی بــه پرســش های زیــر اســت: 

قواعــد حقوقــی بــا مکانیســم انگیزشــی کــه ایجــاد می کننــد چــه تأثیــری بــر رفتــار افــراد و بنگاه هــا   
خواهنــد داشــت؟ تحلیــل صــورت گرفتــه بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال مشــخصاً تئوری هــای اقتصــاد 
ــم های  ــا مکانیس ــه ب ــا در مواج ــراد و بنگاه ه ــار اف ــن رفت ــه تبیی ــا ب ــرد ت ــه کار می گی ــرد را ب خ

انگیزشــی حاصــل از قواعــد حقوقــی بپــردازد� 
آیــا پاســخ داده شــده توســط افــراد و بنگاه هــا در مواجــه بــا یــک قاعــده حقوقــی خــاص بــه لحــاظ   
ــه  ــا ب ــوند ت ــه می ش ــه کار گرفت ــاه ب ــاد رف ــای اقتص ــا تئوری ه ــت؟ در اینج ــوب اس ــی مطل اجتماع
ــل  ــد� تحلی ــاص بپردازن ــی خ ــده حقوق ــک قاع ــل از ی ــی حاص ــرات اجتماع ــن تأثی ــی و تببی بررس

ــود�  ــن راســتا خواهــد ب ــزار اصلــی در ای ــده1 اب هزینه-فای
چــه قواعــد حقوقــی بایــد در یــک جامعــه حکمفرمــا باشــند؟ آیــا قوانیــن موجــود از کارایــی کافــی   
ــد  ــه بای ــورد نظــر چگون ــا قوانیــن م ــون ی ــودن پاســخ، قان برخــوردار هســتند؟ در صــورت منفــی ب
اصــالح گردنــد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه از برآینــد پاســخ بــه دو ســؤال قبلــی حاصــل می شــود 
ــک  ــداوم ی ــوق اســت� در صــورت وجــود و ت ــل اقتصــادی حق ــن بخــش از تحلی ــش برانگیز تری چال
ــای  ــا شناســایی گروه ه ــا ب ــه می شــود ت ــره گرفت ــات اقتصــاد سیاســی2 به ــد، از ادبی ــون ناکارآم قان

ذینفــع و قــدرت چانــه زنــی آنهــا بــه بررســی و تببیــن وجــود و تــدوام آن پرداختــه شــود� 
پاســخ بــه دو ســؤال نخســت در حــوزه اقتصــاد اثباتــی3 قــرار دارنــد، حــال آن که پاســخ به ســؤال ســوم در 
حــوزه اقتصــاد هنجــاری4 قــرار می گیــرد کــه قضاوت هــای ارزشــی در آن نقــش بســزایی دارنــد� همــان طــور 
ــل اقتصــادی  ــای تحلی ــی6« کلیدواژه ه ــاال پیداســت »مکانیســم انگیزشــی5« و »کارای ــه از پرســش های ب ک
ــاال از دیگــر کلیدواژه هــای تحلیــل  ــار کلیدواژه هــای ب ــز در کن ــت8« نی ــع7« و »عدال حقــوق هســتند� »توزی
اقتصــادی حقــوق هســتند� بطــور خالصــه تحلیــل اقتصــادی حقــوق بــه کارگیــری روش هــا و تئوری هــای 
علــم اقتصــاد، عمدتــاً اقتصــاد خــرد، اقتصــاد رفــاه، اقتصــاد سیاســی و مطالعــات تجربــی حقــوق9 بــا کمــک 
روش هــای اقتصادســنجی اســت تــا بتوانــد پاســخی بــرای پرســش های بــاال ارائــه دهــد� ایــن شــیوه تفکــر 

1. Cost-Benefit Analysis
2. Political Economy
3. Positive Economics
4. Normative Economics
5. Incentive Mechanism
6. Efficiency
7. Distribution 
8. Justice
9. Empirical Legal Studies
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در مــورد تمــام قواعــد حقوقــی در زمینه هــای مختلــف از جملــه »حقــوق قراردادهــا1«، »قوانیــن جزایــی2«، 
»قوانیــن اجرایــی3« قابــل کاربــرد اســت )بــرای جزییــات بیشــتر در مــورد تحلیــل اقتصــادی حقــوق بــه کوتــر 

ویولــن )2006( و فریدمــن )2002( مراجعــه شــود(�
آنچــه در ایــن مقالــه مدنظــر اســت صرفــاً تحلیــل اقتصــادی قوانیــن حاکــم بــر صندوق هــای مســتمری 
ــازی  ــه ای )هموارس ــی سیســتم های بیم ــداف ذات ــتای اه ــد در راس ــوزه بای ــن ح ــن ای ــع قوانی اســت� در واق
مصــرف و پوشــش ریســک عمــر طوالنــی( باشــد، در غیــر ایــن صــورت نه تنهــا صنــدوق مســتمری از انجــام 
اهــداف ذاتــی خــود بازخواهــد مانــد بلکــه ممکــن اســت هزینه هــای اقتصــادی و اجتماعــی مضاعفــی نیــز بــر 

جامعــه تحمیــل شــود کــه شــرح آن در ادامــه خواهــد آمــد� 

3-قوانینحوزهمستمریوتحلیلاقتصادیآنها
ــای  ــا در گروه ه ــک آنه ــا حــوزه مســتمری، تفکی ــط ب ــن مرتب ــل اقتصــادی قوانی پیــش از شــروع تحلی
ــری را  ــل دقیق ت ــکان تحلی ــد بلکــه ام ــه می کن ــن ارائ ــن قوانی ــا دســته بندی مشــخصی از ای ــف نه تنه مختل
نیــز فراهــم خواهــد کــرد� قوانیــن مربــوط بــه حــوزه مســتمری ها را می تــوان بــه چهــار دســته کلــی زیــر 

کــه در ادامــه می آینــد تقســیم کــرد� تحلیــل اقتصــادی مربوطــه نیــز بــه دنبــال آن خواهــد آمــد� 

1-3-قوانینیکهبطورمستقیممنابعورودیبهصندوقراتحتتأثیرقرارمیدهند�
نخسـتین دسـته از ایـن قوانین، قوانینی هسـتند که بطور مسـتقیم منابـع ورودی به یک صنـدوق را تحت 
تأثیـر قـرار می دهنـد� مهمتریـن منابع ورودی بـه یک صندوق بیمـه ای حق بیمه هـای دریافتی4 از مشـمولین 
صنـدوق و کارفرمایـان اسـت� حـق بیمه پرداختـی معموالً به صـورت درصـدی از حقوق پرداختی بـه کارکنان 
توسـط کارفرمـا یـا درصدی از حقـوق خویش فرمایان5 اسـت� بنابراین در کنـار قوانینی که اختیـاری یا اجباری 
بـودن اشـتراک در صنـدوق را مشـخص می کننـد، قوانینـی که سـهم کارمنـد و کارفرما را تعییـن می کنند نیز 
بطـور مسـتقیم منابـع ورودی بـه صنـدوق را تحـت تأثیـر قرار می دهنـد� حق بیمه هـای دریافتی توسـط یک 
صنـدوق بیمـه ای از دو بخـش تشـکیل شـده اسـت: بخشـی کـه از حقـوق پرداخـت شـده بـه کارمند کسـر 
می شـود کـه در واقـع همـان سـهم وی از کسـورات بیمـه اسـت و بخـش دیگـر که توسـط کارفرمـا پرداخت 
می شـود کـه می توانـد بـه صـورت ثابـت یـا درصـدی از حقـوق پرداخـت شـده بـه کارمند باشـد� کشـور های 
مختلـف نرخ هـای متفاوتـی را بـر سـهم کارفرمـا و کارکنان اعمـال می کنند که جدول شـماره 1 ایـن نرخ ها را 
1. Contract Law
2. Criminal Law
3. Administrative Law
4. Payroll Contribution
5. Self-Employed Employee
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بـرای برخـی از کشـور های منتخب نشـان می دهـد� البته بخشـی از این منابـع دریافتی برای درمان و سـالمت 
هزینـه می شـود کـه بخشـی از خدمـات ارائه شـده توسـط سیسـتم های تأمین اجتماعـی اسـت و صندوق های 

مسـتمری بخشـی از آن هستند� 

جدولشماره1-کسوراتدریافتیازکارفرماوکارکنانبهصورتدرصدیازحقوقناخالص
درکشورهایمنتخبدرسال2014

حقبیمهپرداختی

کل سهمکارمند% سهمکارفرما% کشور

27/9 11/2 16/7 آلبانی 

35 9 26 الجزایر

39/87 18/07 21/8 اتریش

48/07 35 13/07 بلژیک

30/8 12/9 17/9 بلغارستان 

35/2 20 15/2 کرواسی

45 11 34 جمهوری چک

36 2 34 استونی

31/1 9/5 21/6 فنالند

39 19 20 آلمان

43/96 16/5 27/46 یونان

45/5 18/5 27 مجارستان

45 10 35 ایتالیا

16 11 5 قزاقستان

22/3 8/2 14/1 نروژ

19/52 9/76 9/76 لهستان

34/75 11 23/75 پرتغال

38/42 7 31/42 سوئد

OECD :منبع

ــای  ــق بیمه ه ــرخ ح ــی ن ــای تأمین اجتماع ــارکت در طرح ه ــودن مش ــاری ب ــا اجب ــاری ی ــارغ از اختی  ف
ــن  ــارکت در چنی ــرای مش ــا ب ــای آنه ــر انگیزه ه ــد ب ــان( می توان ــان و کارفرمای ــراد )کارکن ــی از اف دریافت
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طرح هایــی تأثیرگــذار باشــد� از منظــر یــک کارفرمــا پرداخــت حــق بیمــه کــه بــه صــورت اجبــاری در قانــون 
ــه معنــای افزایــش در هزینه هــای  ــرخ ب آمــده اســت یکــی از هزینه هــای تولیــد اســت و افزایــش در ایــن ن
تولیــد و قیمــت تمــام شــده کاال یــا خدمــات تولیــدی توســط وی اســت کــه ممکــن اســت ســود وی را بــا 
کاهــش همــراه ســازد� میــزان کاهــش در ســود بنــگاه تولیــدی بــه کشــش قیمتــی تقاضــای1 کاال یــا خدمــات 
تولیــدی توســط آن بســتگی خواهــد داشــت� در صــورت بی کشــش بــودن2 تقاضــای کاال یــا خدمــت مزبــور 
ــی  ــودن تقاضــای3 کاالی ــا کشــش ب ــا فــرض ب ــا ب ــه خواهــد کــرد� ام ســود بنــگاه کاهــش کمتــری را تجرب
کــه توســط بنــگاه تولیــد می شــود، ســود بنــگاه بــا کاهــش بیشــتری مواجــه خواهــد بــود� ایــن امــر بــدان 
معناســت کــه افزایــش ســهم حــق بیمــه دریافتــی از کارفرمایــان کــه بــا هــدف افزایــش منابــع ورودی بــه 
صنــدوق صــورت گرفتــه بــود ممکــن اســت در نهایــت حتــی منابــع ورودی بــه صنــدوق را کاهــش دهــد� 
امــا چگونــه؟ هــدف اصلــی بنگاه هــا از بــه کارگیــری نهاده هــای4 تولیــدی و انجــام تولیــد، حداکثــر کــردن 
ســود5 اســت� افزایــش ســهم حــق بیمــه دریافتــی از کارفرمــا بــا افزایــش قیمــت نهــاده نیــروی کار ممکــن 
اســت منجــر بــه کاهــش ســود بنــگاه شــود )همانطــور کــه اشــاره شــد میــزان کاهــش بســتگی بــه کشــش 
ــه  ــدام ب ــدت ممکــن اســت اق ــگاه در کوتاه م ــن صــورت بن ــورد نظــر دارد(� در ای ــی تقاضــای کاالی م قیمت
ــه صنــدوق ممکــن اســت  ــع ورودی ب کاهــش تولیــد و اخــراج نیــروی کار نمایــد کــه در ایــن صــورت مناب
حتــی بــا کاهــش همــراه گــردد6� در میان مــدت و بلندمــدت نیــز بنــگاه ممکــن اســت در اثــر سیاســت دولــت 
در افزایــش ســهم کارفرمــا از حــق بیمه هــای دریافتــی و افزایــش قیمــت نســبی نیــروی کار و بــا فــرض ثابــت 
بــودن قیمــت ســرمایه بــه ســمت تکنولوژی هــای تولیــدی ســرمایه بر7 گام بــردارد کــه بــه معنــای کاهــش 
تقاضــا بــرای نیــروی کار و در نتیجــه کاهــش مشــترکین شــاغل صنــدوق و منابــع ورودی بــه صنــدوق اســت� 
بنگاه هایــی کــه بــه دلیــل ماهیــت کاربــر بــودن8 تولیــد خــود نتواننــد جایگزینــی تکنولوژی هــای ســرمایه بــر 
را دنبــال کننــد، در صــورت امــکان ممکــن اســت بــه بــازار غیررســمی کار9 رجــوع کــرده و تقاضای خــود را در 
ایــن بــازار شــکل دهنــد کــه قیمــت نیــروی کار در آن پایین تــر اســت� ایــن امــر به ویــژه در ایــران بــا توجــه 
ــه عنــوان مثــال متوســط ســن بازنشســتگان صنــدوق بازنشســتگی  ــه پاییــن بــودن ســن بازنشســتگی )ب ب
کشــوری در حــدود 52 ســال اســت( و تمایــل بــه عرضــه نیــروی کار توســط بازنشســتگان در بازار غیررســمی 
1. Price Elasticity of Demand
2. Inelastic Demand
3. Elastic Demand
4. Inputs
5. Profit-Maximization
6� در صـورت وجـود مزایـای بیـکاری )Unemployment Benefits) در سیسـتم تأمین اجتماعـی بـه ایـن ترتیب منابع خروجـی از صندوق 

نیز تحـت تأثیر قـرار خواهـد گرفت� 
7. Capital-Intensive Technologies
8. Labor-Intensive 
9. Informal Labor Market
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کار از احتمــال بیشــتری برخــوردار اســت� در واقــع ایــن بازنشســتگان عــالوه بــر ایــن کــه نیــازی بــه پرداخــت 
حــق بیمــه توســط کارفرمــا ندارنــد بلکــه ممکــن اســت دســتمزد پایین تــری را نیــز مطالبــه کننــد� بنابرایــن 
افزایــش نــرخ حــق بیمــه و افزایــش ســهم کارفرمــا بــه منظــور افزایــش منابــع ورودی بــه صنــدوق ممکــن 
ــا  ــت ب ــه همــراه داشــته باشــد� در عیــن حــال ممکــن اســت ادعــا شــود کــه دول ــج معکــوس ب اســت نتای
نظــارت می توانــد اثــرات جانبــی نظیــر افزایــش تقاضــای نیــروی کار در بــازار غیررســمی را کنتــرل کنــد کــه 
البتــه ایــن امــر بــدون هزینــه نبــوده و در عیــن حــال هیــچ تضمینــی بــرای موفقیــت آن بــه دلیــل امــکان 
وقــوع فســاد وجــود نخواهــد داشــت� نکتــه آن کــه نــرخ حــق بیمــه پرداختــی به ویــژه ســهم کارفرمــا بایــد در 

ســطحی بهینــه باشــد تــا احتمــال وقــوع اثــرات فوق الذکــر حداقــل گــردد� 

2-3-قوانینناظربرفعالیتهایسرمایهگذاریصندوقهایبیمهای
مقــررات ســرمایه گذاری یکــی از جنبه هــای کلیــدی چارچــوب مقررات گــذاری1 بــر فعالیت هــای 
ــا  ــرد� ب ــورت می گی ــا ص ــک پذیری2 آنه ــار ریس ــرل رفت ــور کنت ــه منظ ــه ب ــت ک ــه ای اس ــای بیم صندوق ه
ــور  ــه منظ ــا ب ــداری آنه ــت پای ــار اهمی ــور ها در کن ــی کش ــازار مال ــا در ب ــم صندوق ه ــش مه ــه نق ــه ب توج
ــوزه  ــن ح ــذاری ای ــی( مقررات گ ــاغلین فعل ــده )ش ــال و آین ــته ح ــترکین بازنشس ــی مش ــاه زندگ ــظ رف حف
ــررات  ــال مق ــی اعم ــدف اصل ــت� ه ــوده اس ــور ها ب ــیاری از کش ــا در بس ــه دولت ه ــورد توج ــواره م هم
ــد دوران بازنشســتگی( در صندوق هــای  ــان )در اینجــا تضمیــن درآم ــع ذینفع ســرمایه گذاری تضمیــن مناف
ــاختار  ــر س ــتند ب ــا هس ــرای آنه ــه اج ــزم ب ــه ای مل ــای بیم ــه صندوق ه ــررات  ک ــن مق ــت� ای ــه ای اس بیم
پرتفــوی3 آنهــا تأثیــر می گــذارد� بطــور ســنتی صندوق هــای بیمــه ای بــا محدودیت هــای ســرمایه گذاری، از 
جملــه ســرمایه گذاری در دارایی هــای خارجــی، روبــه رو هســتند کــه البتــه در ســال های اخیــر در برخــی از 
کشــور ها ایــن محدودیت هــا تــا حــدودی کم رنــگ شــده  اســت )بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن زمینــه نــگاه 

ــه اســتوارت و یرمــو4 )2008(��  کنیــد ب
مقــررات  ناظــر بــر ســرمایه گذاری صندوق هــا را می تــوان در دو دســته کلــی جــای داد: مقــررات  کمــی 
و کیفــی� در مــورد مقــررات کمــی محدودیت هایــی بــر میــزان دارایی هــای مختلــف )حســاب بانکــی، ســهام، 
امــالک و مســتغالت و����(، محــدوده جعرافیایــی ســرمایه گذاری و ماهیــت مبــادالت اعمــال می شــود� مثــاًل 
ــای  ــقف، صندوق ه ــا س ــل و ی ــال حداق ــا اعم ــذار5 ب ــف، مقررات گ ــای مختل ــص دارایی ه ــورد تخصی در م
بیمــه ای را ملــزم می کنــد کــه در ســبد دارایــی خــود حداقــل یــا تــا ســقف مشــخصی را بــه انــواع مشــخصی 
1. Regulation
2. Risk-Taking Behavior
3. Portfolio Structure
4. Stewart & Yermo
5. Regulator
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ــا بیــش از ســقف  از دارایی هــا اختصــاص دهنــد� تخصیــص ســبد دارایــی کمتــر از حداقــل مــورد نظــر و ی
ــات کمــی  ــز مکمــل الزام ــی نی ــات کیف ــر آن، الزام ــف محســوب می شــود مضــاف ب ــع تخل ــی در واق اعالم
بــوده و در پــی آن اســت تــا بــا اعمــال اســتاندارد های رفتــاری و انگیزشــی بــر مدیریــت صندوق هــا نســبت 
ــک اســتاندارد کیفــی مهــم در  ــد� ی ــان حاصــل نمای ــا اطمین ــوب در آنه ــت ریســک مطل ــه اعمــال مدیری ب
ایــن زمینــه »اصــل شــخص محتــاط1« اســت کــه مطابــق آن صندوق هــای بیمــه ای مســئول هســتند کــه 
اطمینــان حاصــل کننــد کــه منابــع صنــدوق )کســورات دریافتــی از مشــمولین( در راســتای حفــظ منافــع 
ــی را  ــذاری کم ــی از مقررات گ ــماره 2 نمونه های ــدول ش ــردد� ج ــرمایه گذاری گ ــبی س ــو مناس ــه نح ــا ب آنه
ــورد  ــتر در م ــه بیش ــرای مطالع ــد )ب ــان می ده ــب نش ــور های منتخ ــتمری در کش ــای مس ــرای صندوق ه ب
ــن  ــزارش OECD در ای ــه گ ــد ب ــوع کنی ــه رج ــرکت های بیم ــه ای و ش ــای بیم ــذاری صندوق ه مقررات گ

زمینــه کــه در ســال 2015 منتشــر شــده اســت2(� 

جدولشماره2-برخیازمحدودیتهایسرمایهگذاریبهصورتسقفسرمایهگذاریدرکشورهایمنتخب

ارززیرساختهامسکنشرکتهایسهامیخاصHedge Fundsکشور

25%کانادا

40%کلمبیا

10%کاستاریکا

5%5%5%5%5%جمهوری چک

30%25%15%5%آلمان

15%15%مکزیک

10%10%10%10%10%لهستان

2%رومانی

30%سوئیس

OECD:منبع

*جا های خالی در جدول به منزله نبود سقف سرمایه گذاری برای صندوق بیمه ای در حوزه مشخص شده در کشور مورد نظر است� 

ــه تعهــدات بلندمدتــی  ــا توجــه ب ــع صندوق هــای مســتمری ب ــه ســرمایه گذاری مناب ــوط ب مقــررات مرب
کــه ایــن صندوق هــا دارنــد در تمــام کشــور های OECD و کشــور های غیرعضــو از اهمیــت باالیــی برخــوردار 

1. Prudent Person Principle
2. Regulation of Insurance Company and Pension Fund Investment, OECD Report to G20 Finance 
Ministers and Central Bank Governors, September 2015(�



69تحلیلاقتصادیقوانینومقرراتحاکمبرصندوقهایمستمریبارویکردپایداریصندوقها

بــوده و بــا جدیــت اعمــال می گــردد )بــرای مشــاهده لیســت کامــل ایــن کشــور ها و دامنــه مقررات گــذاری 
 .(Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds، OECD 2014 در آنهــا رجــوع کنیــد بــه
اعمــال مقــررات  کمــی ســرمایه گذاری بــر تخصیــص منابــع در اقتصــاد تأثیرگــذار اســت� بــا توجــه بــه نقشــی 
ــا  ــن محدودیت ه ــال ای ــد اعم ــی دارن ــای مال ــادی1 در بازار ه ــرمایه گذاران نه ــوان س ــه عن ــا ب ــه صندوق ه ک
ــت  ــا مدیری ــرده اســت ت ــذار ســعی ک ــذار باشــد� در اینجــا مقررات گ ــرد اقتصــاد تأثیرگ ــر عملک ــد ب می توان
ــای بازدهــی  ــه معن ــر )کــه ب ــا ریســک کمت ــه ســمت فعالیت هــای ب ریســک در صندوق هــای بیمــه ای را ب
ــا می توانســتند  ــر صندوق ه ــذاری اگ ــود قانون گ ــع در صــورت نب ــد� در واق ــت کن ــز هســت( هدای ــر نی کمت
ــه کاهــش بازدهــی  ــدان معناســت کــه قانون گــذاری منجــر ب ــر ب ــن ام ــد، ای ــری کســب کنن بازدهــی باالت
منابــع صنــدوق و در نتیجــه کاهــش مزایــای مســتمری شــده اســت� از طــرف دیگــر تخصیــص منابــع صندوق 
بــه فعالیت هــای بــا ریســک باالتــر )کــه می توانــد بازدهــی باالتــری را نیــز بــه همــراه داشــته باشــد( ممکــن 
ــک  ــی آن اســت کــه ی ــن قانون گــذار در پ ــع صنــدوق همــراه باشــد� بنابرای ــا از دســت رفتــن مناب اســت ب
ــژه در  ــر به وی ــن ام ــد� ای ــم نمای ــا فراه ــرای صندوق ه ــتری را ب ــان بیش ــا اطمین ــا ب ــر ام ــی پایین ت بازده
ــوردار اســت� در برخــی  ــت بیشــتری برخ ــده )DC( از اهمی ــف ش ــا مشــارکت تعری ــای مســتمری ب طرح ه
ــاخت ها2  ــده اند در زیرس ــب ش ــه ای ترغی ــای بیم ــتان صندوق ه ــد انگلس ــور هایی مانن ــز در کش ــوارد نی م
ــرای رشــد اقتصــادی  ــن ترتیــب هــم در ایجــاد بســتر های مناســب ب ــه ای ســرمایه گذاری انجــام دهنــد و ب
مشــارکت کــرده باشــند و هــم از بازدهــی مناســب و بلندمدتــی برخــوردار گردنــد )فــورر،3)2014(� در مجموع 
ــه کشــور ها در ایــن زمینــه حاکــی از آن اســت کــه وزن و اهمیــت قانون گــذاری کیفــی )پیاده ســازی  تجرب
ــه  ــی نســبت ب ــذاری کم ــل قانون  گ ــوده و در مقاب ــش ب ــال افزای ــه روز در ح ــاط( روز ب اصــل شــخص محت

ــر شــده اســت�  ــا حــدودی کمرنگ ت گذشــته ت

3-3-قوانینمربوطبهحاکمیتشرکتی
ــه  ــت ک ــی اس ــال و روش های ــه ای از اعم ــتاندارد و مجموع ــتم اس ــرکتی4، سیس ــت ش ــور از حاکمی منظ
فعالیت هــای صــورت گرفتــه در یــک شــرکت را نظم دهــی و مشــخص می کنــد� حاکمیــت شــرکتی بطــور 
مشــخص حقــوق و مســئولیت های افــراد درگیــر در فعالیــت یــک شــرکت ماننــد اعضــاء هیأت مدیــره، مدیــر 
عامــل و ســهامداران را تعییــن می کنــد� بــه ایــن ترتیــب در حاکمیــت شــرکتی ســاختار و اســتانداردی کــه 
ــرار دارد� حاکمیــت شــرکتی   ــد، مدنظــر ق ــک شــرکت را مشــخص می کن ــع در ی ــراد ذینف ــان اف ــط می رواب

1. Institutional Investor
2. Infrastructures 
3. Forrer
4. Corporate Governance
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ــوده و در ســال های اخیــر بیــش از پیــش مــورد توجــه پژوهشــگران  در صندوق هــای بیمــه ای نیــز مهــم ب
ایــن حــوزه قــرار گرفتــه اســت� ســؤال مهمــی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه حاکمیــت شــرکتی در 
صنــدوق از چــه جنبه هایــی دارای اهمیــت اســت کــه ایــن بخــش بطــور خالصــه بــه آن می پــردازد� دو واژه 
کلیــدی در حاکمیــت شــرکتی صندوق هــای بیمــه ای، مســئولیت پذیری مدیریــت ایــن صندوق هــا و نحــوه 
نظــارت بــر آنهــا اســت� هــدف اصلــی در حاکمیــت شــرکتی صندوق هــا حداقــل کــردن تضــاد منافــع1 بیــن 
اعضــای صنــدوق و مدیریــت صنــدوق اســت کــه ممکــن اســت در صــورت وجــود، بطــور معکــوس امنیــت 
ــد�  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــدوق را تح ــتمری در صن ــت مس ــای پرداخ ــه و وعده ه ــورت گرفت ــای ص پس انداز ه
ــدوق بیمــه ای  ــود عملکــرد صن ــاده و هــدف خــود را بهب ــر نه ــن فرات ــا را از ای حاکمیــت شــرکتی خــوب پ
معرفــی می کنــد بــه نحــوی کــه تمــام ذینفعــان صنــدوق از آن بهــره ببرنــد )بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن 

بــه اســتورات و یرمــو، 2008 مراجعــه شــود(�
نقــش مرکــزی حاکمیــت شــرکتی خــوب بــر عملکــرد صندوق هــای بیمــه ای بــه تازگــی مــورد توجــه 
پژوهشــگران در ایــن حــوزه قــرار گرفتــه اســت� در مطالعــه صــورت گرفتــه توســط آمباچتشــیر2 و همکارانــش 
ــا  ــق صندوق ه ــرد موف ــر عملک ــوب ب ــرکتی خ ــت ش ــه حاکمی ــت ک ــده اس ــان داده ش ــال 2006 نش در س
ــوده اســت� در مطالعــه دیگــری کــه توســط ایــن نویســندگان در ســال 2007 صــورت گرفــت  تأثیرگــذار ب
مــواردی از قبیــل فراینــد نامناســب انتخــاب اعضــای هیأت مدیــره صنــدوق، نبــود مکانیســم های خودارزیابــی3 
ــر عملکــرد مدیریــت صنــدوق از مهمتریــن  ــره و نظــارت ضعیــف ایــن هیــأت ب ــرای اثربخشــی هیأت مدی ب
مــوارد ضعــف حاکمیــت شــرکتی در صندوق هــا بیــان شــده اند� مــوارد دیگــری از قبیــل عــدم شــفافیت بیــن 
مســئولیت های هیأت مدیــره و مدیریــت، خــرده مدیریت هــای صــورت گرفتــه توســط هیأت مدیــره و وجــود 
ــف  ــق ضع ــز از مصادی ــره نی ــران و اعضــای هیأت مدی ــات مدی ــران خدم ــرای جب ــی ب سیاســت های غیررقابت

ــه ای برشــمرده شــده اند�  ــای بیم ــت شــرکتی در صندوق ه حاکمی
در مطالعــه دیگــری کالرک و اورویــن4 )2007( بــر عملکــرد صندوق هــای بازنشســتگی بــزرگ )بــا بیش از 
5 میلیــارد دالر دارایــی( تمرکــز کــرده و نشــان داده انــد کــه موفقیــت آنهــا بــا حاکمیت شــرکتی خــوب پیوند 
ــاور ایــن نویســندگان اســتراتژی های ســرمایه گذاری کــه صندوق هــا بــه کار می گیرنــد  ــه ب خــورده اســت� ب
بایــد متناســب بــا ظرفیت هــای حاکمیــت شــرکتی آنهــا باشــد� بــه ایــن ترتیــب کــه اســتراتژی های بــرای 
ــه  ــد� مطالع ــته باش ــا را داش ــر آنه ــارت ب ــت نظ ــره قابلی ــه هیأت مدی ــود ک ــد انتخــاب ش ــرمایه گذاری بای س
دیگــری کــه توســط شــرکت مشــاور ه ای مرســر5 در انگلســتان در ســال 2006 صــورت گرفــت نشــان داد کــه 
1. Conflict of Interests
2. Ambatsheer
3. Self-Evaluation Mechanism
4. Clark & Urwin
5. Mercer
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کاهــش ســطح کســری1 صندوق هــای مســتمری در ایــن کشــور مرهــون بهبــود حاکمیــت شــرکتی در ایــن 
ــت  ــر مدیری ــه صــورت نظــارت مســتمر و کارا ب ــره ب ــود در عملکــرد هیأت مدی ــوده اســت� بهب ــا ب صندوق ه
صنــدوق، بــه تغییــر قانــون مســتمری2 در ســال 2004 برمی گــردد کــه منجــر بــه بهبــود حاکمیــت شــرکتی 

و در نتیجــه عملکــرد بهتــر صندوق هــای مســتمری در ایــن کشــور شــد� 
ــرد  ــر عملک ــر مســتقیم ب ــا تأثی ــای مســتمری ب ــت شــرکتی صندوق ه ــن حــوزه حاکمی ــن قوانی بنابرای
صندوق هــای مســتمری نقــش بســزایی را در انجــام تعهــدات صندوق هــای مســتمری کــه در واقــع همــان 

ــازی می کنــد�  ــاده اســت ب ــده و از کارافت ــاه مشــمولین بازنشســته، بازمان حفــظ و تأمیــن رف

3-4-قوانینیکهبطورمستقیممنابعخروجیازصندوقراتحتتأثیرقرارمیدهند
دسـته آخر از قوانینی که سـاز و کار صندوق های بازنشسـتگی را تحت تأثیر قرار می دهد، قوانینی هسـتند 
کـه بـه حلقـه آخر سیسـتم مسـتمری که همـان برقـراری مسـتمری اسـت بازمی گردد� ایـن قوانین بـا تعیین 
شـرایط برقراری مسـتمری برای مشـمولین بازنشسـته، از کارافتاده و بازماندگان قانونی و میزان مسـتمری که 
بـه آنهـا تعلـق می گیرد بطور مسـتقیم منابـع خروجی از سیسـتم را تحت تأثیر قـرار می دهند� بـه عنوان مثال 
قوانیـن مربـوط بـه حداقـل سـن بازنشسـتگی در این گروه قـرار می گیرد� شـایان ذکر اسـت که وجـود حداقل 
سـن بازنشسـتگی یـا حداقـل سـابقه کاری برای بازنشسـتگی منابـع ورودی به صنـدوق را نیز مسـتقیماً تحت 
تأثیـر قـرار می دهـد )قوانیـن دسـته اول(، امـا بـا توجه بـه این که متغیر سـن یا میزان سـابقه کاری از شـرایط 
برقـراری مسـتمری اسـت، به نظر می رسـد بررسـی ایـن قوانین در گـروه چهارم از تناسـب بیشـتری برخوردار 
باشـد� دامنـه پوشـش و میـزان مسـتمری تعلـق گرفتـه بـه مشـمولین از متغیر هایی اسـت کـه ایـن قوانین به 
آنهـا می پردازنـد� بطور مشـخص نحوه محاسـبه مسـتمری تعلق گرفته به مشـمولین بازنشسـته یـا از کارافتاده 
مـد نظـر ایـن قوانیـن اسـت� به عنوان مثـال همان طور که اشـاره شـد در سیسـتم های مسـتمری DB مزایای 
مسـتمری معموالً به صورت متوسـط درآمد در سـال های پایانی دوران کاری محاسـبه می شـود� یا در الیه اول 
سیسـتم های تأمین اجتماعـی چنـد الیـه تمـام افـراد باالتر از یک سـن مشـخص مثـاًل 65 سـال ماهیانه مبلغ 

ثابتـی را بـه عنوان مسـتمری دریافـت می کنند� 
شــرایط برقــراری مســتمری بــرای بازمانــدگان از جملــه همســر و فرزنــدان نیــز از مــواردی اســت کــه در 
ایــن قوانیــن بــه آنهــا پرداختــه می شــود� نکتــه دیگــر میــزان مســتمری اســت کــه بــه ایــن بازمانــدگان تعلــق 
ــی  ــان حاک ــف جه ــازوکار های سیســتم های مســتمری در کشــور های مختل ــه و  س ــرد� بررســی تجرب می گی
از آن اســت کــه اختــالف چندانــی میــان ایــن کشــور ها دربــاره شــرایط برقــراری مســتمری بــرای بازمانــدگان 

1. Deficit Level
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وجــود نداشــته و تنهــا تفاوت هــای جزیــی در میــزان بخشــندگی ایــن سیســتم ها بــه ایــن بازمانــدگان اســت1� 
در اینجــا نیــز همــان طــور کــه پیشــتر نیــز اشــاره شــد دامنــه پوشــش و میــزان حمایــت صــورت گرفتــه از 

مشــمولین دغدغــه اصلــی قوانیــن مربــوط بــه ایــن حــوزه اســت� 
ــه  ــوان ب ــد را می ت ــای می گیرن ــروه ج ــن گ ــه در ای ــی ک ــادی قوانین ــل اقتص ــی تحلی ــه اصل دغدغ
دغدغه هــای توزیعــی2 و تخصیصــی3 دســته بندی کــرد کــه در ادامــه توضیــح آنهــا خواهــد آمــد )قاســمی، 
ــه  ــد ب ــن بای ــن قوانی ــه ای ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــه ای ــی توجــه ب ــای توزیع ــورد دغدغه ه 2012(� در م
نحــوی تنظیــم شــوند کــه عدالــت توزیعــی4 را بــا خدشــه مواجــه نســازند� ایــن امــر به ویــژه در سیســتم های 
DB-PAYG کــه مزایــای مســتمری تعریــف شــده هســتند و یــک ارتبــاط بین النســلی وجــود دارد از اهمیــت 

ــا مشــارکت تعریــف شــده )DC( افــراد بــه میــزان مشــارکتی  بیشــتری برخــوردار اســت� در سیســتم های ب
ــد� در  ــه می رس ــر عادالن ــه نظ ــه ب ــوند ک ــوردار می ش ــای مســتمری برخ ــته اند از مزای ــه در سیســتم داش ک
سیســتم های بــا مزایــای تعریــف شــده و ارتبــاط بین النســلی )DB-PAYG( ایــن مزایــا نیــز بایــد بــه صورتــی 
تعریــف شــوند کــه بطــور ضمنــی تناســبی میــان مشــارکت افــراد در سیســتم و میــزان برخــورداری آنهــا 
ــر دوش ســایر  ــراد ب ــه اف ــه ب ــق گرفت ــای تعل ــن صــورت مزای ــر ای ــردد� در غی ــرار گ ــای سیســتم برق از مزای
مشــترکین شــاغل خواهــد بــود و حتــی ممکــن اســت پایــداری سیســتم مســتمری را نیــز بــا چالش هــای 
جــدی روبــه رو ســازد� در اینجــا میــزان مســتمری و ســال های برخــورداری از مســتمری دو متغیــر کلیــدی 
هســتند� در مــورد تعــداد ســال های برخــورداری از مســتمری عــدم اطمینــان وجــود دارد کــه در واقــع بــه 
ــی سیســتم مســتمری  ــف ذات ــن ریســک از وظای ــات بازنشســته بازمی گــردد کــه پوشــش ای ســال های حی
بــوده و طوالنــی شــدن آن بــه هیچوجــه بــه معنــای نقــض عدالــت توزیعــی نیســت� ایــن امــر ممکــن اســت 
بــرای هــر یــک از مشــترکین صنــدوق اتفــاق بیافتــد و ســایر اعضــاء متعهــد هســتند کــه از محــل منابعــی 
کــه در اختیــار صنــدوق قــرار می دهنــد ایــن ریســک عمــر طوالنــی را پوشــش دهنــد� بخشــی از افزایــش 
ــه دلیــل برخــورداری  ــرای یــک مشــمول بازنشســته ممکــن اســت ب ســال های برخــورداری از مســتمری ب
بازمانــدگان آن مشــترک از مســتمری باشــد� بازمانــدگان از اعضــای خانــواده مشــترک بــوده و میــزان و نحــوه 
برخــورداری هــر یــک از آنهــا از مســتمری متفــاوت اســت� معمــوالً بــرای همســر بــه عنــوان بازمانــده بخشــی 
از مســتمری تــا پایــان عمــر وی برقــرار می گــردد� امــا در مــورد فرزنــدان فــارغ از جنســیت آنهــا یــک ســقف 
ــرای برخــورداری از مســتمری وجــود دارد کــه در صــورت ادامــه تحصیــل توســط ایــن مشــمولین  ســنی ب
ــد از ایــن  ــدان معلــول کــه توانایــی یافتــن شــغل را ندارن ــد� البتــه فرزن ســقف مذکــور نیــز افزایــش می یاب
ــه  ــاوت از تجرب ــاث بســیار متف ــدان ان ــی از فرزن ــن حمایت ــوده و قوانی ــده مســتثنی ب ــن قاع ــران از ای ــه سیســتم های مســتمری در ای 1� البت

ــه آن پرداختــه خواهــد شــد�  ــه طــور مختصــر ب جهانــی اســت کــه در ادامــه ب
2. Distributional Concerns
3. Allocative
4. Distributional Justice
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قاعــده مســتثنی هســتند و می تواننــد مادام العمــر از بخشــی و نــه تمــام مســتمری والدیــن خــود که مشــترک 
صنــدوق بوده انــد اســتفاده کننــد� بــه ایــن ترتیــب بــا کنتــرل ســال های برخــورداری از مســتمری بــرای یــک 
مشــترک و بازمانــدگان قانونــی وی تــالش می شــود تــا عدالــت توزیعــی تــا حــد امــکان نقــض نشــود و افــراد 

ــد�  ــای مســتمری بهره منــد گردن ــد از مزای ــه تناســب منابعــی کــه وارد صنــدوق مســتمری کرده ان ب
همانطــور کــه اشــاره شــد در ایــران صندوق هــای بیمــه ای همگــی از نــوع DB-PAYG هســتند و بنابرایــن 
عدالــت توزیعــی در آنهــا هنــگام تنظیــم قوانیــن مربــوط بــه برقــراری مســتمری بایــد مدنظــر قانونگــذار قــرار 
ــون  ــاده 111 قان ــد 2 م ــق »بن ــد1 طب ــی ناکارآم ــی و در قانون ــه جهان ــال برخــالف تجرب ــوان مث ــه عن ــرد� ب گی
ــادام  ــد م ــوهر می توانن ــغل و ش ــتن ش ــورت نداش ــران در ص ــاث در ای ــدان ان ــوری فرزن ــات کش ــت خدم مدیری
العمــر از تمــام مســتمری والدیــن خــود اســتفاده کننــد« و حتــی در صورتــی کــه هــم پــدر و هــم مــادر دختــری 
مشــترک صنــدوق بــوده باشــند، دختــر بــه عنــوان بازمانــده می توانــد همزمــان از هــر دو مســتمری برخــوردار 
گــردد� وجــود ایــن قانــون در ایــران ســال های برخــورداری یــک مشــترک و اعضــای خانــواده آن را از مســتمری 
ــرده  ــور ها ک ــایر کش ــتمری در س ــورداری از مس ــال های برخ ــط س ــر از متوس ــیار طوالنی ت ــتگی را بس بازنشس
اســت� در حــال حاضــر در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مشــترکینی وجــود دارنــد کــه صرفــاً بــا پرداخــت 20 
ســال حــق بیمــه و اســتفاده از قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد و قانــون حمایتــی فوق الذکــر بــرای فرزنــدان 
DB- دختــر بیــش از 35 ســال اســت کــه از مزایــای مســتمری اســتفاده کرده انــد کــه بــا توجــه بــه سیســتم
PAYG در ایــن صنــدوق بــه معنــای تحمیــل بــار اضافــی بــر مشــترکین شــاغل و نقــض عدالــت توزیعــی اســت� 

از مواردی که در تحلیل اقتصادی قوانین این حوزه مورد عالقه پژوهشگران بوده است، مکانیسم  یکی دیگر 
انگیزشی ایجاد شده توسط این قوانین و پاسخ مشمولین بالفعل و بالقوه به این مکانیسم های انگیزشی است که در 
قالب دغدغه های تخصیصی در باال بدان اشاره شد )برای نمونه نگاه کنید به بخش دوم از همین مقاله(� به عنوان مثال 
آیا قوانین حمایتی از همسران و فرزندان بازمانده مکانیسم انگیزشی ایجاد خواهد کرد که پاسخ به آنها منجر به ایجاد 
اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی شود؟ این سؤالی اساسی در تدوین قوانین حمایتی بطور عام و قوانین مستمری 
حمایتی از بازماندگان بطور خاص است که توجه به آن توسط قانونگذار برای تنظیم قوانین کارآمد در این حوزه 
حیاتی و ضروری است� در ادامه مثال هایی در زمینه قوانین حمایتی در سیستم های تأمین اجتماعی ارائه خواهد شد� 
همان طور که اشاره شد در ایران حمایت از فرزندان اناث در نوع خود پدید ه ای نادر در جهان محسوب می شود� 
قانون مربوط که شرح آن در سطور پیشین آمد گواهی عدم توجه همه جانبه قانونگذار به مکانیسم انگیزشی ایجاد 
شده توسط یک قانون و آثار اقتصادی و اجتماعی مترتب بر آن است� شرط برقراری مستمری مادام العمر برای 
فرزندان اناث نداشتن شغل و شوهر است2� مکانیسم انگیزشی ایجاد شده توسط این بند قانونی برای دختران مجرد 

1� برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به قاسمی )2013(
2� البتــه در بنــد قانونــی مذکــور )بنــد 2 مــاده 111 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری( کــه در روزنامــه رســمی نیــز آمــده اســت قانونگــذار بــه 
طــرز ناشــیانه ای بــه جــای شــغل و شــوهر از شــغل یــا شــوهر اســتفاده کــرده اســت� در ایــن صــورت حتــی دخترانــی کــه شــغل و یــا شــوهر 
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در جهت عدم تالش برای ازدواج و یافتن شغل رسمی است� زیرا هزینه )قیمت ضمنی1( ازدواج و کار رسمی برای 
این دختران افزایش یافته است� دختران بهره مند از این قانون در صورت تمایل به داشتن شغل یا شوهر تقاضای 
خود را به بازار های غیررسمی انتقال خواهند داد� دختران بالقوه مشمول دارای همسر و شغل نیز در صورت جدایی 
از همسر یا ر هایی شغل می توانند از مزایای مستمری بهره مند شوند� بنابراین تمایل آنها به بیکاری و طالق افزایش 
خواهد یافت زیرا اکنون قیمت ضمنی بیکاری و طالق با این بند قانونی برای آنها کاهش یافته است� این دختران 
نیز پس از جدا شدن از همسر و ر هایی شغل خود و برقراری مزایای مستمری می توانند تقاضا برای همسر و شغل 
را به بازار های غیررسمی انتقال دهند که قیمت های پایین تری برای آنها خواهد داشت� این بند قانونی یک مثال 
عینی و واقعی از عدم توجه قانونگذاران در این حوزه در ایران بوده است� در واقع با در نظر گرفتن نقض عدالت 
توزیعی توسط این بند قانونی که توضیح آن در سطور قبلی آمد و هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن به صورت 
آثار ضدانگیزشی برای کار و ازدواج و گسترش بازار های غیررسمی کار و ازدواج، می توان نتیجه گرفت که این بند 

قانونی در تناقض آشکار با اهداف سیستم مستمری و حمایت از خانواده2 است� 
به عنوان مثالی دیگر یک برنامه رفاهی حمایتی از زنان سرپرست خانوار در آمریکا را در نظر بگیرید� یکی 
از دغدغه های همیشگی سیاستگذاران سیستم های رفاهی در کشور های مختلف از جمله آمریکا، مکانیسم های 
ضدانگیزشی3 این سیاست های رفاهی برای کار و ازدواج برای بهره مندان از این مزایای رفاهی بوده است� یکی از 
این برنامه های رفاهی در ایاالت متحده آمریکا برنامه کمک به خانواده های دارای فرزند وابسته )AFDC4( بوده است� 
هدف این برنامه رفاهی حمایت از زنان سرپرست خانوار دارای فرزندان زیر 18 سال بوده است� یکی از شرایطی که 
منجر به قطع حمایت از این خانوار ها می شد ازدواج زن بود که در نتیجه انگیزه ازدواج را برای این زنان کاهش می داد� 
پس از آن اصالحاتی در این زمینه انجام شد تا مکانیسم ضدانگیزشی که برای ازدواج زنان مشمول وجود داشت از 
میان برداشته شود� در قانون اصالح شده مزدوج نبودن زن به عنوان یکی از شرایط برقراری حمایت از آنها حذف شد 

و شرط تمکن مالی پررنگ شد )برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به ویتینگتون و آلم5، 2004(� 

جمعبندی
دو هـدف اصلـی ایجـاد سیسـتم های مسـتمری هموارسـازی مصـرف و پوشـش ریسـک عمـر طوالنـی بـرای 
مشـترکین صنـدوق و بازمانـدگان قانونـی آنهـا اسـت� قوانین و مقـررات مربوط به مسـتمری یکـی از عوامل مهم و 
تأثیرگـذار بـر پایـداری سیسـتم مسـتمری بـرای تأمیـن اهـداف فوق الذکر اسـت� به بیـان دیگر مجموعـه قوانین و 

دارند نیز می توانند مشمول این قانون گردند� 
1. Implicit Price

2� متأسفانه این بند قانونی عیناً در ماده 43 قانون حمایت خانواده تکرار شده است� 
3. Preserve Incentives
4. Aids to Families with Dependent Children (AFDC)
5.Whittington & Alm
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مقرراتـی کـه در ایـن حـوزه وضـع و اعمـال میگردند باید در جهت رسـیدن به این اهداف ذاتی سیسـتم مسـتمری 
باشـند� در غیـر ایـن صورت نه نتها سیسـتم مسـتمری از رسـیدن بـه این اهـداف بازخواهند ماند بلکه ممکن اسـت 
ایـن قوانیـن بـا ایجـاد مکانیسـم های ضدانگیزشـی هزینه هـای اقتصـادی و اجتماعی دیگـری را نیز بـر جامعه 

تحمیـل کنند� 
امـروزه در بسـیاری از محافـل آکادمیـک و سیاسـتگذاری از تحلیـل اقتصادی حقـوق به عنوان ابـزاری توانمند 
بـرای قانونگـذاری در حوزه هـای مختلـف حقوقی یاد می شـود کـه می تواند قانونگـذاران را در تصویـب قوانین کاراتر 
یـاری رسـاند� قوانیـن حـوزه تأمین اجتماعـی از جملـه قوانین مربوط به بازنشسـتگی و مسـتمری نیـز از این قاعده 
مسـتثنی نبـوده و بـا کمـک تحلیـل اقتصـادی ایـن قوانیـن می تـوان امیدوار بـود تـا قوانینی کاراتـر در ایـن حوزه 
تصویـب کـرد و بـه کار گرفـت� هـدف اصلـی ایـن مقاله آغـاز گفتمانـی علمـی در حـوزه قانونگـذاری صندوق های 
بیمه ای اسـت که سـعی شـده تا با بـه کارگیری تحلیل اقتصادی حقـوق، تحلیلی کلی از قوانین حوزه مسـتمری به 
ویـژه بازنشسـتگی ارائـه نمایـد� هر چند بند های هر یک از دسـته قوانینی که شـرح آنها در متن آمـد خود می تواند 
در معـرض تحلیـل اقتصـادی حقـوق قرار گیرد تـا نقاط ضعف و قوت ایـن قوانین را برای قانونگذار مشـخص نماید1� 
تحلیـل اقتصـادی قوانیـن مربـوط به بازنشسـتگی با بررسـی همه جانبـه این قوانیـن این امـکان را بـرای قانونگذار 

فراهـم مـی آورد تـا از بروز نتایج ناخواسـته2 ناشـی از آنها جلوگیـری نماید� 

1� به عنوان یک مثال در این زمینه نگاه کنید به قاسمی )2013(�
2. Unintended Consequences
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