
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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یبازنشستگ يهاصندوق یتوضع یینتب
1عاطفه غالمي

چكيده
ازجمله مشكالت ساختاري، باال بودن نسبت جایگزینی و بنا به دالیل مختلف ي بازنشستگیهار حال حاضر صندوقد

مدت سرریز آن با فشار بر منابعبا كسري و شكاف نقدینگی مواجه هستند كه در كوتاه ، پایین بودن نسبت پشتیبانی
ها در بودجه دولت هرساله بیش از سال گذشته شده، اما میزان سودآوريت. سهم صندوقدولت، در بودجه ظاهر شده اس

شدت كاهش یافته است. ازآنجاكهها بنا به دالیلی ازجمله مدیریت ناصحیح، نظارت نادرست و وابستگی به دولت، بهآن
هاي بازنشستگی ضامن تأمین نیازهاي مردم در دوران بازنشستگی هستند و نقش حیاتی و كليدي در نظام تأمینصندوق

سازد و منجر به گسترشصادي جامعه و كشور را با خطر مواجه میها، امنیت اقتاجتماعی دارند، هرگونه اخالل در آن
شود. راهكارهايي براي اصالح مشكالتفقر، آسیب به نظام درمان، آسیب به بازار سرمایه، كاهش رفاه اجتماعی و... می

اي برايان حرفهانتصاب مدیراند از: شود كه عبارتها پیشنهاد میوكار آنهاي بازنشستگی و بهبود فضاي كسبصندوق
هاي بازنشستگی، مد نظر قرار دادن اصالحات ساختاري در برنامه هفتم توسعه، كاهش تعهداتمدیریت صندوق

هاي بازنشستگی.ها و بهبود نسبت پشتیبانی صندوقها به دولت در راستاي كاهش بدهی و افزایش استقالل آنصندوق

.نی، نرخ جایگزینی، مشكالت ساختاريصندوق بازنشستگی، نسبت پشتیبا واژگان كليدي:

مقدمه
.صندوق بازنشستگي فعال وجود دارد 18در ايران 
هاي بازنشستگي از چند جهت داراي اهميتصندوق

هاي بازنشستگيهستند. يكي از ابعاد اهميت صندوق
اي از جمعيت كشورتأمين آتيه تمام يا بخش عمده
هاي بازنشستگي نقشاست. ديگر اينكه، صندوق

ويژه بازار سرمايهاي در بازارهاي مالي، بهكنندهتعيين
هاي بازنشستگي بخشدارند. ازآنجاكه صندوق

اي از جمعيت بازنشسته را مورد حمايت قرارعمده
هايدهند و امرار معاش آنان در گرو فعاليتمي

ايط برايهاي بازنشستگي است، بايد شرصندوق
اي مهيا باشد كه باالترين بازدهيگونهفعاليت آنان به

at.gholami@ut.ac.ir.1 دانشجوي دکتراي اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

را كسب كنند. در واقع، هرچه ميزان موفقيت
هاي بازنشستگي در حمايت ازصندوق
نوعي رضايت و آرامشبگيران باالتر باشد، بهمستمري

شود.رفاهي براي مردم فراهم مي
هايهاي اخير صندوقمتأسفانه در سال

روي با چالش و مشكالت متعددي روبهبازنشستگ
ها به ورشكستگي نيز نزديكو برخي از آن بوده
اند. داليل بسياري باعث پديد آمدن وضعيتشده

فعلي شده است. نبود مديريت صحيح، دخالت شديد
ها، انتصاب افراد بدون مهارتدولت در امور صندوق

به و دانش كافي، وجود نرخ جايگزيني باال و... منجر
هايگذاري صندوقكاهش بازدهي سرمايه



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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بازنشستگي شده است. با توجه به اينكه در حال
احتمال زياد در آينده، همچنان نرخ رشدحاضر و به

جمعيت روند نزولي خود را حفظ خواهد كرد، پايين
بگيران،بودن اشتغال و باال بودن جمعيت مستمري

ت.هاي بازنشستگي استهديد جدي براي صندوق
طور مستقيم با سطحهاي بازنشستگي بهصندوق

گويرفاه مردم سروكار دارند و اگر نتوانند پاسخ
تعهداتشان باشند، در بلندمدت امنيت

شود؛ زيرااجتماعي كشور دچار اختالل ميـاقتصادي
هاي بازنشستگي از مردماكنون هم حمايت صندوق

درصد 97هاي زندگي درصد از هزينه 45تنها حدود 
ها براي پوششدهد و آنبازنشستگان را پوشش مي

مانده، متوسل به قرض ياهاي باقيدرصد هزينه 55
هاي گذشته خوداندازهاي سالاستفاده از پس

درصد از بازنشستگان 3ديگر، تنها عبارتشوند. بهمي
هاي زندگيهاي بازنشستگي هزينهصندوق با حمايت

رو ضروري استزاين. ا1دهندخود را پوشش مي
هاي بازنشستگيتبييني از وضعيت فعلي صندوق

صورت گيرد. در اين گزارش، ابتدا وضعيت فعلي
هاي بازنشستگي در سه محور ساختاري،صندوق

نسبت پشتيباني و نرخ جايگزيني مورد بررسي قرار
گرفته است. درنهايت، مالحظات امنيت اقتصادي،

اند.دي ارائه شدهبندي و راهكارهاي پيشنهاجمع

هاي بازنشستگيـ وضعيت صندوق1
با توجه به اينكه ريز جزئيات آمار و اطالعات

هاي بازنشستگي در دسترس عموم قرار نداردصندوق

هاي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي.. گزارش1

و تنها آمار كلي موجود است، در اين گزارش با استناد
بر آمار منتشره موجود، براي تبيين وضعيت فعلي

گيردها، سه محور اصلي مورد بررسي قرار ميصندوق
هاي ساختاري،اند از: مشكالت و چالشكه عبارت

مشكالت مالي و بررسي نسبت پشتيباني و نرخ
. در ادامه،هاي بازنشستگيجايگزيني در صندوق

شود.هريك از سه محور فوق به تفكيك بررسي مي
ـ وضعيت ساختاري1ـ1

اي برخوردارهاي بازنشستگي از اهميت ويژهصندوق
ها ممكنهستند؛ زيرا هرگونه اختالل در عملكرد آن

هاي اجتماعي مردم شود.است موجب خدشه به بيمه
المللي برايها و اسناد بينبا وجود اهميتي كه سازمان

هاي بازنشستگي در تحقق تأميننقش صندوق
، اين نهادها در ايران  با مشكالتاجتماعي قائل هستند

رو هستند؛ به طوري كه در دو دههمتعددي روبه
هاي بازنشستگي در ايران دچارگذشته، برخي صندوق

اند. برخي از اينبحران مالي و ورشكستگي شده
هاي بازنشستگيمشكالت به مسائل ساختاري صندوق

اند.ارائه شده 1گردد كه در شكل شماره بازمي

هايدرصد از حقوق 76هرساله بالغ بر 
بازنشستگی كشوري و لشكري از محل

هايهاي دولت از صندوقحمایت
شود. آماربازنشستگی پرداخت می

دهنده وابستگی شدیدمذكور نشان
ولت است.هاي بازنشستگی به دصندوق
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تبیین وضعیت صندوق هاى بازنشستگى 
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هاي بازنشستگيـ مشكالت ساختاري صندوق1شكل 

.1400مأخذ: معصومي، 

بخش عمده مشكالت ساختاري مديريت:
هاهاي بازنشستگي به نحوه مديريت آنصندوق
هاي بازنشستگيگردد. مديران بيشتر صندوقبازمي

صورت مستقيم و غيرمستقيمدولتي و غيردولتي را به
بر مديريتكند. در حال حاضر افزوندولت تعيين مي
هاي تابعها، نحوه مديريت شركتدولتي صندوق

نيز دولتي شده كه خروجي چنين مديريتي، هاصندوق
هاست؛ زيرا موفقيتبازدهي پايين صندوق

شدت متأثر از تصميمات مديرانگذاري بهسرمايه
هاي بازنشستگي. ازآنجاكه صندوق1هاستصندوق

هاي تأمين اجتماعي هستند، مديريتمجري طرح
هايها منجر به تحميل هزينهضعيف اين صندوق

1. Dobra, & H. Lubich, 2013: 84 .
2. Issa, 2018: 20.
3. Varadkar T. & others, 2018: 6 .

.1393ويژه و كتابي،  3.

وق، كاهش سود يا تأخير در كسبگزاف بر صند
. همچنين، منجر به ناتواني در حمايت2شودسود مي

. با3شودبگيران ميصندوق از بازنشستگان و مستمري
هاتوجه به موارد ذكرشده، قرار گرفتن اين صندوق

اي از ضروريات است كهدر دست مديران حرفه
متأسفانه قوانيني هم در اين باره وضع شده، اما

بازنشستگي هايصندوق مديران برخي انتصاب
از بسياري در كه است گرفته صورت ايگونهبه

امور و هاصندوق از شناختي گونههيچ افراد موارد،
همين منجر به كاهش بازدهي و ندارند هاآن به مربوط
ها و حركت  به سمت ورشكستگي شدهصندوق
. همچنين، ضعف نظام اداري موجود نيز4است

مشكالت ساختاري

مدیریت

ضعف نظام اداري

مدیریت دولتی

انتصاب مدیران غیرحرفه اي

نظارت

فقدان نهاد ناظر عالی

نارسایی قانونی و اجرایی

فقدان شفافیت

استقالل وابستگی به دولت

دخالت سیاسی و مالی دولت



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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عملكرد مديران را تحت تأثير قرار داده و منجر به
ها شده است.تضعيف آن

امروزه در بسياري از كشورها، نهاد نظارتي نظارت:
بيني شدههاي بازنشستگي پيشصندوق براي فعاليت

حال و با توجه به اهميت نظارت بر. بااين1است
شستگي، متأسفانه ساختارهايهاي بازنصندوق

ها در ايران مناسب نيست. يكي ازنظارتي صندوق
داليل نامناسب بودن نظارت، نبود نهاد ناظر عالي

اي نيز نهاد نظارتي بانكهاي بانكي و بيمهاست. نظام
مركزي و بيمه مركزي را دارند، اما متأسفانه

هاي بازنشستگي از چنين نهاد نظارتي عاليصندوق
خوردار نيستند. نارسايي قانوني، اجرايي و فقدانبر

شفافيت نيز از ديگر عواملي است كه منجر به نبود
ها شدهنظارت صحيح و مطلوب بر فعاليت صندوق

است. براي مثال، در قانون بازار اوراق بهادار
) براي ايجاد شفافيت،1384جمهوري اسالمي ايران (

دهيشهاي بازنشستگي مكلف به گزارصندوق
اند، اما تاكنونوضعيت مالي خود به بورس شده

.2انديك از نهادها چنين گزارشي را منتشر نكردههيچ
هايدر اساسنامه بسياري از صندوق استقالل:

بازنشستگي و قوانين موجود، به لزوم استقالل
، اما به3هاي بازنشستگي اشاره شده استصندوق

ت و دخالت دولتها به دولدليل وابستگي صندوق
ها، استقاللدر امور سياسي و مالي مربوط به صندوق

هاي بازنشستگي وجود ندارد. طبق آمارهايصندوق
ها به دولت هر سال بيشترموجود، وابستگي صندوق

، اين1از سال پيش شده كه در نمودار شماره 
وابستگي تصوير شده است.

هاي بازنشستگي (هزار ميليارد تومان)ـ كمك دولت به صندوق1نمودار 

مأخذ: وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي.

1. Kortleve et al., 2011: 15 .
.1395. عبده تبريزي، 2
. ماده يك قانون تأمين اجتماعي. 3
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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شود،مشاهده مي 1طور كه در نمودار شماره همان
هاي بازنشستگيهاي حمايتي دولت از صندوقكمك

هرساله نسبت به سال قبل افزايش يافته است. اين
هاي بازنشستگيبدان معناست كه وضعيت صندوق

قدري نامطلوب است كه توان پرداخت حقوقبه

ارناچبگيران را ندارند و بهبازنشستگي مستمري
ها را دولتهرساله بخش عظيمي از اين پرداختي

، درصد كمك2شود كه در نمودار شماره متحمل مي
دولت براي پرداخت حقوق بازنشستگان ارائه شده

است.

ـ كمك دولت براي پرداخت حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري2نمودار 
)لشكري و كشوري بازنشستگان حقوق ميزان كل از درصد(

مأخذ: وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي.

شود،مشاهده مي 2طور كه در نمودار شماره همان
هاي بازنشستگيدرصد از حقوق 76هرساله بالغ بر 

هاي دولت ازكشوري و لشكري از محل حمايت
آمارشود. هاي بازنشستگي پرداخت ميصندوق

هايدهنده وابستگي شديد صندوقمذكور نشان
بازنشستگي به دولت است.

ـ بررسي نسبت پشتيباني2ـ1
دهندهنسبت پشتيباني شاخصي است كه نشان

وضعيت جريان مالي ورودي به جريان مالي خروجي
بگيران است.شدگان به تعداد مستمرييا تعداد بيمه

هاي بازنشستگي.. صندوق10كل كشور،  1400بررسي اليحه بودجه  .1

دهندهاشد، نشانتر بهر اندازه نسبت پشتيباني بزرگ
وضعيت مطلوب درآمد و هزينه صندوق بازنشستگي

.1است  6است. حد استاندارد نسبت پشتيباني حدود 
هاي، نسبت پشتيباني صندوق3در نمودار شماره 

ارائه شده است. 1399بازنشستگي در سال 
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نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی از سال
روند كاهشي داشته است. 1399تا سال  1392

دهنده كاهش جریان مالیاین موضوع نشان
خروجی است. ورودي نسبت به جریان مالی



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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1399هاي بازنشستگي سال ـ نسبت پشتيباني صندوق 3نمودار 

هاي مجلس.مأخذ: مركز پژوهش

شود،مشاهده مي 3ر كه در نمودار شماره طوهمان
هاي بازنشستگي از وضعيتنسبت پشتيباني صندوق

6مطلوبي برخوردار نيست و نسبت به استاندارد آن كه 

، روند زماني4است، بسيار فاصله دارد. در نمودار شماره 
عنوان يكي ازنسبت پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي به

زنشستگي ارائه شده است.هاي باترين صندوقبزرگ

ـ روند زماني نسبت پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي4نمودار 

مأخذ: سازمان تأمين اجتماعي.

، نسبت پشتيباني سازمان تأمين4طبق نمودار شماره 
روند كاهشي داشته 1399تا سال  1392اجتماعي از سال 

دهنده كاهش جريان مالياست. اين موضوع نشان
ورودي نسبت به جريان مالي خروجي است. رشد
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تبیین وضعیت صندوق هاى بازنشستگى 
            تدبیر اقتصاد
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نامتوازن جمعيت يكي از مواردي است كه در وقوع چنين
دن نرخ رشد جمعيتوضعيتي نقش داشته است. باال بو

در يك دوره (دهه شصت) و كاهش نرخ جمعيت بعد از
آن، منجر به نامتوازن شدن تركيب سني جمعيت شده
است؛ البته مشكالت ساختاري مانند مديريت نامناسب،

اي و... كه در بخش قبل بيان شدانتصاب مديران غيرحرفه
تنيز در كاهش نسبت پشتيباني اثرگذار است؛ زيرا مديري

شودگذاري ميناصحيح منجر به كاهش بازدهي سرمايه
دهد.ها را كاهش ميو جريان مالي ورودي به صندوق

ـ بررسي نرخ جايگزيني3ـ1
نرخ جايگزيني به معناي نسبت مقرري بازنشستگي

پردازيبه آخرين حقوق و دستمزد مبناي بيمه
هايايران داراي يكي از باالترين نرخاست. 

دنياست و افراد وقتي بازنشسته جايگزيني
تقريباً همان حقوق زمان اشتغال را ،شوندمي

، روند زماني5. در نمودار شماره كننددريافت مي
نرخ جايگزيني صندوق بازنشستگي كشوري ارائه

شده است.

زنشستگي كشوري (درصد)ـ روند زماني نرخ جايگزيني صندوق با5نمودار 

وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي. مأخذ:

صورت درصد، نسبت ميانگينبه 5نمودار شماره 
بگيران به ميانگين آخريننخستين حقوق حقوق

دهد كه همانحقوق مشمول كسر كسور را نشان مي
نرخ جايگزيني است. همان طور كه در نمودار

به بعد 1393شود، نرخ جايگزيني از سال مشاهده مي
همواره روند صعودي داشته است. در شرايطي كه

عداد شاغالن كسورپرداز بيشتر از شاغالنت
بگير باشد، باال بودن نرخ جايگزيني تهديديحقوق

آيد، اماجدي براي صندوق بازنشستگي به شمار نمي
اگر تعداد شاغالن كسورپرداز كمتر از شاغالن

بگير باشد، باال بودن اين نرخ خطري جديحقوق
يهاي بازنشستگي است؛ مخصوصاً وقتبراي صندوق
ها با مشكالت ساختاري ذكرشده دركه صندوق

نيز درگير باشند. از همين رو، در نمودار 1بخش 
، جمعيت تحت پوشش به تفكيك حالت6شماره 

اشتغال ارائه شده است.
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي
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ـ جمعيت تحت پوشش به تفكيك حالت6نمودار 

رفاه اجتماعي.وزارت كار، تعاون و  مأخذ:

شود، باطور كه در نمودار فوق مشاهده ميهمان
1393بگير از سال توجه به اينكه جمعيت حقوق

افزايش يافته، جمعيت كسورپرداز كاهش يافته است.
، نرخ 5اين در حالي است كه طبق نمودار شماره 

اشته است. اينجايگزيني نيز روندي صعودي د
هايشرايط منجر به وضعيت نامطلوب صندوق
بگيرانبازنشستگي در پوشش حقوق مستمري

هايكه طبق بررسيطوريبازنشسته شده است؛ به
گرفته در بخش نسبت پشتيباني،كارشناسانه صورت

ها ازهاي صندوقبخش عظيمي از حمايت
گيرد. اينهاي دولت صورت ميبازنشستگان با كمك

ها به دولت كهيعني ايجاد بدهي عظيم صندوق
افزايد كهها به دولت ميروز هم به وابستگي آنروزبه
بيان شد، اين وابستگي 1طور كه در بخش همان

شود ونوعي منجر به ايجاد مشكالت ساختاري ميبه
دولت به خود اجازه مداخله در مسائل سياسي و مالي

رويكرد، وضعيتدهد كه نتيجه اين صندوق را مي
شود.نامطلوب فعلي مي

ـ مالحظات امنيت اقتصادي2
ايگونههاي بازنشستگي بهحيطه فعاليت صندوق

شده بااست كه امنيت اجتماعي و اقتصادي عجين
گيرد. بعد اجتماعي امنيت بريكديگر را دربرمي

حراست از حيات جمعي و بقاي زندگي مردم و بعد
يازهاي مردم و كشور تأكيداقتصادي آن بر تأمين ن

هاي بازنشستگي امنيتدارد. درمجموع، صندوق
و اقتصادي را با برقراري آرامش و ايجاد اجتماعي

هاكنند. عملكرد نامطلوب اين صندوقرفاه برقرار مي
تهديد جدي براي امنيت  اجتماعي و اقتصادي به

، چگونگي2آيد. در شكل شماره شمار مي
هاي بازنشستگي بر امنيت ارائهقتأثيرگذاري صندو

شده است.
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تبیین وضعیت صندوق هاى بازنشستگى 
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هاي بازنشستگي بر امنيت اجتماعي و اقتصاديـ تأثير عملكرد نامطلوب صندوق2شكل 

هاي پژوهشمأخذ: يافته

شود،مشاهده مي 2طور كه در شكل شماره همان
هاي بازنشستگي منجر بهقعملكرد نامطلوب صندو

شود. ازآنجاكه حقوقاخالل در تأمين نيازهاي مردم مي
بازنشستگي درصد بااليي از مردم تنها راه درآمد آنان

ها نتوانند تعهدات حمايتي واست، زماني كه صندوق
پوششي خود را به انجام برسانند، مردم در تأمين

ند و اگرشوترين نيازهاي خود دچار مشكل ميابتدايي
دار باشد، منجر به گسترشاين روند در بلندمدت ادامه

شود.فقر و نابرابري، ايجاد اعتراضات مردمي و... مي
هاي بازنشستگي مانندازآنجاكه فعاليت صندوق

عنوان نظام باالدستي تنها ارائهتأمين اجتماعي به
حقوق بازنشستگي نيست و در ارائه خدمات درماني

درصورت وضعيت نامطلوب مالي هم نقش دارد،
ممكن است خدمات درماني با كيفيت باال ارائه نشود

طور كل حذف شود. اين قضيه موجبيا اينكه به
تهديد سالمت مردم و درنهايت، سالمت جامعه

شود. در بخش اول گزارش بيان شد كهمي

هاي بازنشستگي نقش بسزايي در بازارهايصندوق
ها ورشكست شوند وندوقمالي دارند. اگر اين ص

هاي مالي خود را متوقف كنند، چرخش ماليفعاليت
ها كاستهيابد و از اعتبار آنبازارهاي مالي كاهش مي

هايترين بخششود. بازارهاي مالي يكي از مهممي
هر اقتصادي در دنياي امروز هستند و هرگونه ايجاد

دي ونوعي اختالل در نظام اقتصاها، بهاختالل در آن
امنيت اقتصادي كشور است.

امكان اخالل در تأمین نیازهاي كشور

آسیب به نظام اشتغال و سرمایه گذاري

امنیت اقتصادي

گسترش فقر، ناامنی و فساد اخالقی

آسیب به خدمات درمانی

امنیت اجتماعی

هايصندوق مدیران برخی انتصاب
گرفته صورت ايگونهبه بازنشستگی

افراد موارد، از بسیاري در كه است
امور و هاصندوق از شناختی گونههیچ

همین منجر و ندارند هاآن به مربوط
ها و حركتبه كاهش بازدهی صندوق

.به سمت ورشكستگی شده است



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي
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ي پيشنهاديبندي و راهكارهاجمع
هايدر گزارش حاضر به تبيين وضعيت صندوق

گرفتههاي صورتبازنشستگي پرداخته شد. بررسي
هاست كه درحاكي از وضعيت نامطلوب صندوق

هاي اخير بدتر هم شده است. وابستگي شديدسال
ها، ازها به كمك دولت براي پوشش هزينهصندوق
هزار 160افزايش  1400تا سال  1392سال 

درصد 76ني داشته است؛ يعني بالغ بر ميلياردتوما
هاي بازنشستگي بايداز ميزان حقوقي را كه صندوق

كند.به بازنشستگان پرداخت كنند، دولت تأمين مي
هااين ميزان وابستگي باعث شده است كه صندوق

كه حتي مديرانطورياستقالل نداشته باشند؛ به
ها را هم دولت بدون در نظر گرفتنصندوق
كند و متأسفانه درهاي الزم انتخاب مييتصالح
اي برايهاي اخير شاهد انتصاب افراد غيرحرفهسال

ايم. چنين مشكالتي راها بودهمديريت صندوق
هاي بازنشستگيمشكالت ساختاري صندوق

نامند.مي
براين، دو شاخص مهم و حياتي برايافزون
هاي بازنشستگي مورد بررسي قرار گرفت؛صندوق

دهندهاخص اول، نسبت پشتيباني است كه نشانش
بگير به تعداد شاغالنتعداد شاغالن حقوق

6كسورپرداز است. حد استاندارد اين شاخص 
گرفته برايهاي صورتدرصد است. طبق بررسي

1399هاي بازنشستگي ايران، در سال صندوق
باالترين شاخص نسبت پشتيباني مربوط به سازمان

ترين آندرصد و پايين 5/4معادل  تأمين اجتماعي،
براي صندوق بازنشستگي كاركنان فوالد، معادل

درصد بوده است. همچنين، روند زماني 11/0
شاخص نسبت پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي

(نسبت 1390دهنده سير نزولي آن از سال نشان
(نسبت 1399درصد) تا سال  66/6پشتيباني= 
ت. كاهش شاخص نسبتدرصد) اس 5/4پشتيباني= 

دهنده كاهش جريان مالي وروديپشتيباني نشان
نسبت به جريان مالي خروجي است. بنابراين، طبق

هاي بازنشستگياين شاخص، وضعيت صندوق
ها رو بهگذاري آنمطلوب نيست و بازدهي سرمايه

كاهش است.
نسبتشاخص دوم، نرخ جايگزيني به معناي 

ن حقوق و دستمزدمقرري بازنشستگي به آخري
پردازي است. متأسفانه اين شاخص روندمبناي بيمه

صعودي داشته است. اين در حالي است كه تعداد
بگيرشاغالن كسورپرداز كمتر از شاغالن حقوق

است. اين وضعيت در كنار بازدهي پايين
ها، مديريت نادرست و...گذاري صندوقسرمايه

را به مرز هاها و آنتهديدي جدي براي صندوق
ورشكستگي رسانده است. چنين عملكرد نامطلوبي

هاي بازنشستگي با تحت تأثير قرار دادندر صندوق

از دالیل نامناسب بودن نظارت، نبود
هاي بانكينهاد ناظر عالی است. نظام

اي نیز نهاد نظارتی بانك مركزيو بیمه
و بیمه مركزي را دارند، اما متأسفانه

هاي بازنشستگی از چنین نهادصندوق
نظارتی عالی برخوردار نیستند.
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تبیین وضعیت صندوق هاى بازنشستگى 
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بازارهاي سرمايه، رفاه اجتماعي مردم، آسيب به
خدمات درماني و... امنيت اقتصادي كشور را با خطر

رو در زير راهكارهايي برايسازد. ازاينمواجه مي
بازنشستگي و رهايي از هايحل مشكالت صندوق

شود.وضع موجود پيشنهاد مي
اي براي مديريتانتصاب مديران حرفه-

يكي از مشكالت: هاي بازنشستگيصندوق
هاي بازنشستگي كه منجر به بروز وضعيتصندوق

نامطلوب فعلي شده است، انتصاب مديران
اي است. با توجه به وضعيت فعلي كهغيرحرفه
ورشكستگي سوق داده است، ها را به سمتصندوق

هاي بازنشستگي نگاهمديريت صندوق
شود درطلبد. پيشنهاد ميمحور را ميتخصص

ها، پارامترهايي مانندانتخاب مدير براي اين صندوق
تحصيالت مرتبط، آشنايي با بازارهاي سرمايه،
سوابق شغلي مرتبط و تجارب شخصي باال مد نظر

راي مهارت و دانش الزمقرار گيرد تا بتوان افراد دا
را براي چنين مديريت خطير و مهمي انتخاب كرد.

هامد نظر قرار دادن اصالحات ساختاري صندوق -
طور كه بيان شد، بخشهمان: در برنامه هفتم توسعه

هاي بازنشستگياي از مشكالت فعلي صندوقعمده
به دليل وجود مشكالت ساختاري مانند ضعف
يمديريت، ضعف نظارت و عدم استقالل است. برا
اياز بين بردن چنين مشكالت ساختاري بايد ريشه

رسد مد نظر قرار دادن اصالحاتعمل كرد. به نظر مي
ساختاري در برنامه هفتم توسعه كارساز باشد.

:هاي بازنشستگيبهبود نسبت پشتيباني صندوق -
شود براي بهبود نسبت پشتيباني،پيشنهاد مي

اقداماتي مانند حذف هرگونه ارفاق سنواتي و مزاياي
هاي پيش از موعد مشاغلناعادالنه بازنشستگي

عادي، برقراري الزامات قانون مؤثر براي
هاي سودآور و مطمئن در نظام بيمهگذاريسرمايه

ها درها و زيانسازي ارفاقاجتماعي و منطقي
آور صورتهاي مشاغل سخت و زيانبازنشستگي

گيرد.
ها به دولت براي كاهشكاهش تعهدات صندوق-

طور كه بيانهمان: هابدهي و افزايش استقالل آن
هايشد، دولت با ايجاد تعهداتي صندوق

بازنشستگي را بدهكار و وابسته خود  كرده؛ البته
سودآورهاي اقتصادي ها در فعاليتناتواني صندوق

تأثير نبوده است.هم در ايجاد چنين تعهداتي بي
شود اقداماتي مانند جلوگيري از تصويبپيشنهاد مي

قوانين جديد تعهدآور و حذف قوانين قبلي تعهدآور
ها برايصورت گيرد. همچنين، فرصتي به صندوق
مرور زمانتسويه بدهي خود با دولت داده شود تا به

دولت و كسب استقالل به سمت عدم وابستگي به
پيش روند.

شدت متأثر ازگذاري بهموفقیت سرمایه
هاست.تصمیمات مدیران صندوق

هاي بازنشستگی مجريازآنجاكه صندوق
هاي تأمین اجتماعی هستند، مدیریتطرح

ها منجر به تحمیلضعیف این صندوق
صندوق، كاهش سودهاي گزاف بر هزینه

.شودیا تأخیر در كسب سود می
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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