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چکیده
برنامههاي تامین اجتماعی و صندوقهاي بازنشستگی ،تعهدات بلندمدتی را درنظر میگیرند که این
تعهدات میتوانند تاثیرات عمدهاي بر اقتصاد داشته باشند؛ اما این تعهدات ذاتاً مالی هستند و بنابراین
تعهدات نباید و نمیتوانند بدون توصیهها و نظرات مناسب اکچوئري در ارتباط با اثرات و بارمالی بلندمدت
آنها مورد استفاده قرار گیرند .مشکل صندوقهاي بازنشستگی ریشه در این واقعیت دارد که اگرچه
طرحهاي بازنشستگی نوعی تعهد بلندمدت است؛ اما داراي برخی از ویژگیهاي خاص هستند که در سایر
انواع تعهدات وجود ندارد .از یکسو ،مبلغ آنها قطعی نیست؛ از سوي دیگر در بسیاري از موارد شرکتها
نمیدانند که تا چند سال مجبور به پرداخت مستمري به بازنشستگان هستند .اگرچه براي آنها حدود این
پرداختها مبهم نیست .از اینرو ،در این تحقیق  4صندوق در نظر گرفته شد و نتایج نشان داد که
هیچکدام از این اختالف روشها گسترش ابعاد بحران در آینده را نفی نمیکنند؛ بنابراین باید حتما راه
چارهاي براي خروج از بحران یا جلوگیري از گسترش آن در آینده ،اندیشیده شود.

واژگان کلیدی :تأمین مالی ،طرحهاي مستمري ،مزایاي تعریفشده ،کسور تعریفشده.

تاریخ دریافت مقاله ،1393/10/04 :تاریخ پذیرش مقاله1393/11/29 :
 .1کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالمشهر و پژوهشگر سازمان تأمین اجتماعی.
E-mail: Kafi_mmk@yahoo.com

 .2دانشیار ،دکتري مدیریت مالی،هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر.
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 .1مقدمه
سازمان تامین اجتماعی بهعنوان سازمانی فعالیت میکند که در جهت رفاه افراد جامعه عمل میکند.
این سازمان با ابزارهایی که در اختیار دارد در جهت توزیع عادالنه منابع دولتی در میان اقشار جامعه
تالش میکند .افراد بسیاري در جامعه زندگی میکنند که ممکن است در زندگی خود با مخاطرات
بسیاري روبهرو شوند و وجود سازمانی که از این افراد تا حدي در برابر این مخاطرات محافظت کند،
ضروري است .یکی از گروههایی که از خدمات تأمین اجتماعی استفاده میکنند و ممکن است این
خدمات براي آنها بسیار حیاتی باشد ،افراد بازنشسته هستند.
حقوق بازنشستگی ،جبران خدمات کارکنان است و بهعنوان یک سیستم انگیزشی و تامین امنیت
آینده کارکنان در رضایت شغلی و آرامشخاطر آنان نقش موثري دارد .صندوقها با دریافت حق بیمهها و
تحصیل بازدهی مناسب براي حق بیمهها و سایرکمکها ،میتوانند منابع مالی کافی براي حفظ سطح
زندگی کارکنان در دوران بازنشستگی ،فراهم کنند .تامین اجتماعی و صندوقهاي بازنشستگی ،با ارائه
حمایتهاي متنوعی مانند پرداخت مستمري یا حقوق بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،بازماندگان و حقوق
وظیفه بگیران ،یکی ازاهرمهاي قوي دولتها بهمنظور هدایت جامعه بهسوي بالندگی و پویایی هستند (ام
سی کوري.)2007 ،1
برنامههاي تامین اجتماعی و صندوقهاي بازنشستگی ،تعهدات بلندمدتی را درنظر میگیرند که این
تعهدات میتوانند تاثیرات عمدهاي بر اقتصاد داشته باشند؛ اما این تعهدات ذاتاً مالی هستند و بنابراین
تعهدات نباید و نمیتوانند بدون توصیهها و نظرات مناسب اکچوئري در ارتباط با اثرات و بارمالی بلندمدت
آنها مورد استفاده قرار گیرند .مشکل صندوقهاي بازنشستگی ریشه در این واقعیت دارد که اگرچه
طرحهاي بازنشستگی نوعی تعهد بلندمدت است؛ اما داراي برخی از ویژگیهاي خاص هستند که در سایر
انواع تعهدات وجود ندارد .از یک سو ،مبلغ آنها قطعی نیست و از سوي دیگر در بسیاري از موارد
شرکتها نمیدانند که تا چند سال مجبور به پرداخت مستمري به بازنشستگان هستند .اگرچه براي آنها
حدود این پرداختها مبهم نیست (حسنزاده.)1384 ،
همچنین افزایش شمار سالمندان و طوالنی شدن دوران بازنشستگی ،تحوالت جمعیتی ،رکود بازار
کار و بازنشستگی زودرس ،سبب افزایش روزافزون این تعهدات شده است .به همین علّت اثرات بلندمدت
و میانمدت تعهدات صندوقهاي بازنشستگی ،باید از دیدگاه اکچوئري مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
طراحی یک سیستم بازنشستگی بهنحويکه تعادل بین منابع و مصارف آن ،در بلندمدت برقرار باشد،
نیازمند محاسبههاي پیچیدهاي درخصوص چگونگی تنظیم پارامترهاي مؤثر در دریافتها (نرخ حق بیمه،
سقف حقوق و مزایا ،مدت پرداخت حق بیمه و ). ..و پرداختها (سن درزمان بازنشستگی ،امید به زندگی،
فرمول تعیین حقوق بازنشستگی و )...با توجه به عوامل اقتصادي و اجتماعی است (بهزادي.)1387 ،
علم اکچوئري ،پاسخ منطقی به فرآیند درآمدها ،تعهدات و هزینههاي آتی و چگونگی رسیدن به نقطه
تعادل ،بهمنظور برنامهریزيهاي مالی در ارتباط با کمکهاي بلندمدت و بیمههاي اجتماعی اشخاص
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است .اکچوئر مستقیماً مسئول ارزیابی کیفیت و کمیت ریسکهایی خواهد بود که قرار است توسط
بیمهگر تحت پوشش قرار گیرند (ناتالیا.)2004 ،1
براي نظامهاي تأمین اجتماعی با ارائه خدمات بلندمدت ،همواره مسئله مهم و قابلتوجه چگونگی
تأمین مالی و حفظ پایداري مالی در طی زمان مطرح بوده است.در حقیقت با توجه به اینکه در نظامهاي
مستمري ،افراد عضو با پرداخت حق بیمه جهت بهرهمندي از مزایاي مقرر ،صاحب حق و حقوق هستند،
نظام مالی انتخاب شده باید بتواند در راستاي عمل به تعهدات خود ثبات و پایداري مالی خود را حفظ کند.
انتخاب یک نظام مالی مناسب در طرحهاي مستمري به دلیل آنکه ماهیت حمایتهاي آن بلندمدت
است و بالطبع ممکن است طرح در طول زمان با مخاطرات متعددي روبهرو شود ،از اهمیت باال و
همچنین پیچیدگیهاي فراوان برخوردار است (حسنزاده اصفهانی.)1386 ،
با توجه به اینکه طبق استاندارد حسابداري شماره ( 27طرحهاي مزایاي بازنشستگی) ،صندوقهاي
متولی اجراي طرحهاي بازنشستگی ،مکلّف شدهاند که با محاسبههاي اکچوئري ،توان پرداخت تعهدات
آتی صندوق را ارزیابی و نتیجه را در ذیل ترازنامه جهت استفادهکنندهگان درج نمایند ،هدف این پژوهش،
انتخاب روشهاي تأمین مالی مناسب در طرحهاي مستمري با استفاده از دانش اکچوئري است.
 .2پیشینه تحقیق
استوگر 2و همکاران ( ،)1999در تحقیقی به تبیین نقش و مسئولیتهاي اکچوئري در انگلستان
پرداختند .آنها در این تحقیق ،با مرور کلی از نقش و مسئولیتهاي بالقوه اکچوئري در انگلستان ،دو
روش طرحهاي کسور تعریفشده 3و طرحهاي با مزایاي تعریفشده 4را با یکدیگر مقایسه کردند،
شباهتها و تضادهاي موجود در دوطرح ،و مزایا و معایب آنها را در انگلستان مورد بررسی قرار دادهاند.
گولد ،)2003( 5با بررسی نظریه موجود (مدل شفاف) که در آن مدیران و سرمایهگذاران ،عملیات
طرحهاي سرمایهگذاري با مزایاي تعریفشده را مشابه عملیات یک شرکت فرعی در نظرگرفته و ارزش
آن را بر حسب ارزش بازار پرتفوي آن اندازهگیري میکنند ،مدل جایگزین دیگري را پیشنهاد کرد که در
این مدل (مدل مات) ،سرمایهگذاران و مدیران ،ارزش طرحهاي بازنشستگی را بر اساس روشهاي
اکچوئري و مفروضات اقتصادي و بر حسب درآمد و هزینههاي مورد انتظار محاسبه میکند.
آناتارامان ،)2001( 6در تحقیقی ،نقش اکچوئرها و مشوقهاي اقتصادي که با آن مواجه میشوند را در
انتخاب مفروضات اکچوئري طرحهاي بازنشستگی با مزایاي تعریفشده ،مورد بررسی قرار داد .یافتههاي
او حاکی از آن است که همانند شرایط مشابهی که حسابرسان با آن مواجه میشوند ،خطر از دست دادن
درآمد حاصل از اکچوئري ،میتواند بر انتخاب مفروضات ،اثر گذاشته و موجب تحریف نتایج اکچوئري،
درباره وضعیت طرحهاي بازنشستگی گزارششده ،شود.
Natalia
Stooger
Defined contributions
Defined Benefits
Gold
Anataraman
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چالشها و راهکارهاي صندوقهاي بازنشستگی در
جواد میر و همکاران ( ،)1393مقالهاي را باعنوان « 
ایران :مطالعه موردي صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزي» را به تحریر درآورند .در این مقاله آمده است
روند رو به رشد سالمندي جمعیت در ایران و افزایش تصاعدي تعداد مستمريبگیران و بازنشستگان،
صندوقهاي بازنشستگی را با چالشهاي جدي مواجه کرده و نگرانیهاي اساسی را نه تنها براي
صندوقها ،بلکه براي اعضاي آنها که امنیت اقتصادي و آرامشخاطرشان در دوران سالمندي و
بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوقها و ایفاي صحیح تعهداتشان میباشد ،ایجاد کرده است.
جهت یافتن راهحلهایی براي این مشکل و طراحی تدابیر و سازوکارهاي مورد نیاز ،تحقیق حاضر با
استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی و با هدف کاربردي ،صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد
کشاورزي را بهعنوان پایلوت انتخاب کرده و در دوره زمانی  1358تا  1391با بهکارگیري روشهاي
اکچوئري مورد تجزیهوتحلیل قرار داده است .نتایج این تحقیق ،گویاي آن است که عوامل سیستمیک و
پارامتریک متعددي بر عملکرد صندوقها تأثیر میگذارد .نسبت وابستگی سالخوردگان بهطور تصاعدي رو
به افزایش است .نرخ باالي تورم ،تحمیل برخی از هزینههاي حمایتی به نظام بیمهاي ،نادیده گرفتن
اصول و محاسبههاي اکچوئري در تصمیمات و سیاستگزاريهاي صندوقها و مداخالت غیرحرفهاي
دولت ،تداوم سیستم بازنشستگیِِ  ،DB-PAYGعدم ایفاي تعهدات دولت نسبت به صندوق و در نتیجه
مطالبات کالن از دولت ،نظام بازنشستگی را در آینده با تهدید فروپاشی مواجه ساخته است .راهکارهاي
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت براي کنترل و مدیریت تهدید مذکور و اصالح نظام بازنشستگی ارائه
شده است.
حسنزاده اصفهانی ( ،)1386مقالهاي با عنوان «روشهاي تامین مالی در تامین اجتماعی روشهاي
تامین مالی در طرحهاي مستمري و نقش اکچوئري» به تحریر درآوردند .مقاله حاضر سعی دارد عالوه بر
معرفی و تشریح برخی از روشهاي تأمین مالی برجسته و مطرح در سطح جهان و همچنین معرفی برخی
اصالحات با رویکرد تأمین مالی این طرحها ،چگونگی ایفاي نقش اکچوئرها را در هر یک از روشهاي
تأمین مالی یا اصالحات مبتنی بر تغییر رویکرد مالی طرحهاي مستمري به اختصار توضیح دهد .در مقاله
حاضر آمده است نظامهاي تأمین اجتماعی با هدف ارائه حمایتهاي اجتماعی و تأمین درآمد جایگزین
براي شاغلین ازکارافتاده یا بازنشسته و همچنین ارتقاي سطح سالمت اجتماعی و حمایت از خانوادهها
جهت امرار معاش بهوجود آمدند .اولین مکانیزمهاي رسمی ارائه درآمدهاي جایگزین براي بازنشستگان،
ازکارافتادگان و بازماندگان که به شدت عمومیت یافتند ،طرحهاي بیمه مستمري عمومی بودند .از همان
ابتدا در این نظامها در مورد حمایتهاي بلندمدت ،مسئله مهم چگونگی تأمین مالی و حفظ پایداري مالی
مطرح بود .بهطورکلی انتخاب یک نظام تأمین مالی مناسب در مورد این طرحها به دلیل آنکه ماهیت
حمایتهاي آن بلندمدت است و بالطبع ممکن است در طول زمان با مخاطرات متعددي روبهرو شود ،از
اهمیت باال و همچنین پیچیدگیهاي فراوان برخوردار است .براي مثال ،در نیمه نخست قرن بیستم با
وقوع جنگ جهانی دوم و بروز بحرانهاي اقتصادي ،در بسیاري از کشورها این طرحها عمالً براساس
اصل توازن هزینه و درآمد ساالنه تأمین مالی شدند و اکنون بهواسطه بروز وقایع متعددي نظیر تغییر
ساختار جمعیتی کشورها و سالمند شدن جمعیت (باال رفتن نسبت وابستگی بازنشستگی ناشی از کاهش
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سطوح باروري و کاهش مرگ و میر) که براي توسعه اقتصادي و تعادل مالی طرحهاي تأمین اجتماعی
تهدید بهشمار میروند ،ضرورت اصالح نظامهاي عمومی مستمري ( )PAYGبهشدت آشکار شده است.
تاکنون نیز اصالحات مختلفی بهویژه درخصوص روشهاي تأمین مالی نظامهاي مستمري (ارزیابی
ساالنه ،مبتنی بر اندوختهگذاري و ،).. .در کشورهاي مختلف جهان بهکار گرفته شده است که در این
مقاله بهطور اجمالی به انواع آن پرداخته میشود .در این بین اکچوئرها در زمینههاي بررسی وضعیت مالی
صندوقهاي بیمهاي در بلندمدت و طراحی اصالحات مناسب هر سیستم و مهمتر از همه بررسی تأثیر
این اصالحات بر سطح منابع و مصارف ،نقش بسیار مهم و کلیدي ایفا مینمایند و کمک شایانی براي
تصمیمگیران و سیاستگذاران بهشمار میروند .زهرا شمس اسفندآبادي ( ،)1392مقالهاي را با عنوان
«ترکیب رویکردهاي اکچوئري و مالی در ارزیابی و تحلیل ریسک قراردادهاي بیمه عمر» به تحریر
درآورده است .در این مقاله آمده است قراردادهاي سنتی بیمه عمر در بسیاري از کشورها با تضمین
حداقل نرخ بهره فروخته میشوند .مقاله پیشرو به تحلیل قراردادهاي سنتی بیمه عمر قراردادهایی غیر از
قراردادهاي با نرخ بهره تضمینی و مشارکت در سود مازاد میپردازد .سه مدل توزیع سود مازاد و یک
مدل تخصیص دارایی که شامل بازار پول ،اوراق قرضه با سررسیدهاي مختلف و سهام است ،در نظر
گرفته می شود .در این شرایط ،رویکردهاي مالی و اکچوئري را از طریق انتخاب تخصیص دارایی
کمینهکننده ریسک (تحت سنجه واقعی) و توزیع سود مازاد پایانی ترکیب میکنیم؛ بهگونهاي که ارزش
قرارداد (تحت سنجه قیمتگذاري) منصفانه باشد .نشان خواهیم داد که این استراتژي همیشه امکانپذیر
است مگر اینکه قراردادهاي بیمه ،فرصتهاي آربیتراژي را در بازار ایجاد نمایند .سپس تفاوت بین
مدلهاي مختلف توزیع سود مازاد را تحلیل و تاثیر سنجه ریسک انتخابی را روي پرتفوي کمینهکننده
ریسک بررسی مینمایند.
با توجه بهبررسیهاي صورت گرفته الگویی به شکل زیر ارائه میشود:

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش (منبع :محققساخته)
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 .3روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردي و از حیث نحوة گردآوري اطالعات ،توصیفی از نوع پیمایشی
است که به توصیف و تعیین تفاوت در مزایاي مختلف تأمین مالی طرحهاي مستمري تأمین اجتماعی بر
اساس محاسبههاي آکچوئري میپردازد .جامعه آماري پژوهش شامل  15صندوق بازنشستگی موجود در
دستگاههاي اجرایی است؛ اما با توجه به محاسبههاي زیاد و محدودیتهاي مربوط به دسترسی به
اطالعات صندوقهاي کشور ،این تحقیق که یک تحقیقی موردي است 4 ،مورد از صندوقهاي
بازنشستگی کشور را بهعنوان نمونه انتخاب و با دریافت گزارش اکچوئري و همچنین جمعآوري کلیه
اطالعات آن صندوقها بهبررسی روشهاي مختلف تأمین مالی پرداخته شده است.
 .4یافتههای تحقیق
بهمنظور انجام حداقل پیشبینیها در یک دوره  15ساله براي چهار صندوق با استفاده از روش
رگرسیون مقدار  mو مقدار  bبراي موارد مختلف محاسبه شده است .سال  1380بهعنوان مبدأ در نظر
گرفته شده و جداول مربوط به مقدار  mو  bدر زمینههاي مختلف آورده شده است.
همانطور که دیده میشود ،مقادیر  mو  bبراي پیشبینی تعداد شاغلین و بازنشستگان محاسبه شده
است .براي نمایش تقریب محاسبه ،ابتدا جداول با دادههاي بهدستآمده از معادله رگرسیون در مورد هر
چهار صندوق براي تعداد شاغلین و بازنشستگان در دوره مورد بررسی اشاره شده است .سپس ،با استفاده
از ضرائب معادله رگرسیون براي هر صندوق ،تعداد شاغلین و تعداد بازنشستگان بهعنوان پیشبینی براي
مقاطع مختلف محاسبه شده است.
جدول  :1جدول ضریب  xو مقدار ثابت  bمعادله رگرسیون برای پیشبینی تعداد شاغلین صندوقها
نام صندوق
تأمین اجتماعی
بانکها
معذوریت جهاد
بنادر و کشتیرانی
منبع :یافتههاي تحقیق

m
161/2
5/1
-0/5
-0/16

b
6322
160/6
31/4
1/96

براي پیشبینی تعداد بازنشستگان صندوقها (با فرض سال  1380بهعنوان سال مبدأ /و واحد
محاسبه هزار)  mو  bبا استفاده از نرمافزار  spssو روش رگرسیون برآورد شده است.
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جدول  :2برآورد ضرائب معادله پیشبینی تعداد بازنشستگان
نام صندوق
تأمین اجتماعی
بانکها
معذورت جهاد
بنادر و کشتیرانی
منبع :یافتههاي تحقیق

m
55/1
2/6
0/11
0/172

b
1206
40/4
2/18
1/07

بهمنظور انجام مطالعة موردي بر  4صندوق بازنشستگی و با جزئیات بیشتر ،در این قسمت از
تحقیق 4 ،صندوق بازنشستگی با جزئیات بیشتري مورد بررسی قرار گرفت .علّت انتخاب این صندوق
بهعنوان مطالعة موردي ،موارد زیر است:
این صندوقهاي بازنشستگی ،از نخستین صندوقها از منظر قدمت و از صندوقهاي بزرگ
بازنشستگی از منظر تعداد مشترك در کشور هستند.
این صندوقهاي بازنشستگی به مرحلة بحران وارد شدهاند؛ بنابراین الزم است که ابعاد موضوع در
این صندوقها تا حد ممکن بررسی شود.
نتایج ناشی از بررسی این صندوقها به اندیشه راهکارهاي برونرفت از بحران صندوقهاي
بازنشستگی بهطور اعم و صندوق بازنشستگی بهطور اخص در فاز سوم پروژه بررسی صندوقها ،کمک
خواهد کرد.
آنچه در این قسمت قابل یادآوري است ،توجه دادن به موضوع بحران صندوقهاي بازنشستگی با
ساختار و وضعیت فعلی است که دیر یا زود اکثر صندوقها را در برخواهد گرفت .به بیان دیگر ،با توجه
به شرایط اقتصادي و اجتماعی موجود و افزایش روزافزون تعداد بازنشستگان ،صندوقها به تدریج وارد
مرحلهاي از بحران و شکنندگی میشوند که در صورت بیتوجهی به شرایط پیشآمده ،ممکن است
مشکالت بزرگی براي صندوقها ،بازنشستگان آنها ،دولت و یا حتی در سطح ملّی بهوجود آید؛ البته
موضوع جدي بودن بحران دیر یا زود با توجه به دادههاي موجود تا اندازهاي روشن است .هدف این
فصل آن است که در حول موضوع  ،بررسی بیشتري براي  4صندوق بزرگ که وارد مرحلة بحران خود
شده اند ،انجام شود .یکی از علتهاي ایجاد وضعیت بحران و شکنندگی ،براي صندوقهاي بازنشستگی
کشور و بهویژه این  4صندوق آن است که متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی و مؤلفههاي تأثیرگذار بر
صندوقها ،نظیر تورم ،بسته شدن وروديها ،افزایشها و ترمیمهاي حقوق بازنشستگان در سالهاي
اخیر ،دچار تغییرات شوکی شدهاند .از طرف دیگر ،این  4صندوق بازنشستگی کارکنان دولت را تحت
پوشش خود دارند و در گذشته براي حل مشکالت صندوق همواره به دولت رجوع کردهاند؛ در حالیکه
امروزه به دلیل وسعت مشکالت ،رجوع به دولت نیز کارساز همة مسائل نیست.
با توجه به فقدان سرمایهگذاريهاي مؤثر بر اندوختههاي این  4صندوق ،درگذشتههاي نسبتاً دور که
امروز باید ثمرات خود را میداد ،در حال حاضر درآمد چندانی که پاسخگوي وضعیت منتج از این
تغییرات شوکی باشد ،به چشم نمیخورد .ترمیمهاي اخیر در مورد حقوق بازنشستگان تحت پوشش
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صندوقها و نزدیک شدن حقوق شاغلین و بازنشستگان این صندوقها در سالهاي اخیر ،اگر چه به نفع
بازنشستگان بوده است؛ اما صندوقها و اندوختههاي آن را مورد تهدید جدي قرار داده است.
این صندوقهاي بازنشستگی در سالهاي اخیر ،مالکیت تعدادي از شرکتهاي دولتی را در قبال
طلبهاي خود از دولت بهدست آوردهاند و بعد از اصالح ساختار شرکتها ،آنها را به شرکتهاي سودده
تبدیل کردهاند .با این وجود ،در برخی موارد دارایی شرکتها در اثر تورم ،براي صندوقهاي بازنشستگی
سودآور شده است .با این وجود ،سود ناشی از شرکتها در قیاس با تعهدات صندوق نسبت به شاغلین و
بازنشستگان ،قابل توجه نیست.
با این وجود ،این  4صندوق بازنشستگی وارد مرحلهاي شدهاند که در آن به تدریج مجموع
دریافتیها از محل کسور ،اندوختههاي قبلی و سود ناشی از فعالیت شرکتها نسبت به تعهدات در مقابل
شاغلین و بازنشستگان ،با کسري قابل مالحظه و افزایش روزافزون این کسري مواجه شده است .این
شرایط از یک جهت داراي حساسیت زیادي است و آن تعهداتی است که صندوق باید در پایان هرماه
بهعنوان حقوق بازنشستگان پرداخت نماید که تأخیر حتی چند روزه آن ،مشکالت بزرگی را در صندوق
در پی دارد؛ درصورتیکه در مکانیسمهاي اقتصادي و سودآوري ،گاه مدت زمان الزم براي حصول
درآمدهاي مورد نظر به راحتی در اختیار ادارهکنندگان نیست و ممکن است تأخیرهاي چندماهه یا
چندساله نیز درکسب درآمدهاي مورد نظر مشکلی را ایجاد نکند.
نتیجه اینکه صندوقها مجبورند جهت ایفاي تعهدات ماهانه خود در قبال بازنشستگان ،به راههاي
ممکن عمل کند .اگر در گذشته براي حل این مشکالت به دولت رجوع میشد ،امروزه به دلیل ابعاد
تعهدات و مشکالت ،رجوع به دولت ،روز به روز مشکلتر و غیرممکنتر میشود.
پیشبینی آینده صندوقهای بازنشستگی :بهمنظور پیشبینی آینده  4صندوق بازنشستگی ،بر
اساس سه سناریوي متفاوت عمل شده است .سناریوها و موارد عمل به آنها به شرح زیر است:
سناریوي اول :پیشبینی بر اساس اطالعات پایة دوره  10ساله  1383الی  ،1392با استفاده از روش
رگرسیون و با فرض بسته شدن ورودي صندوق .به دلیل لحاظ شدن اطالعات سالهاي بیشتري در
این سناریو ،پیشبینی بر اساس آن ،داراي شدت تغییرات کمتري نسبت به بقیه سناریوها است.
سناریوي دوم :پیشبینی بر اساس اطالعات پایة دوره 7ساله  1386الی  1392ولی با فرض بسته نشدن
وروردي .علت محدود کردن دوره به  7سال اخیر ،لحاظ شدن سهم تغییرات این دوره در پارامترهاي
پیشبینی بوده است .به دلیل بیشتر بودن تغییرات در این دوره و محدودکردن این سناریو به این
تغییرات ،شدت تغییرات بر اساس آن ،نسبت به سناریوي قبلی بیشتر است .در این سناریو ،همچنین
تعداد شاغلین نسبت به سناریوي اول که ثابت فرض شده بود ،با نرخ برآوردي از رگرسیون افزایش
خواهد یافت.
سناریوي سوم :پیشبینی براساس دادههایی که در سالهاي اخیر ،از سازمانهایی که شاغلین آنها
بیشترین تعداد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوري را تشکیل میدهند ،جمعآوري شده است .در این
سناریو فرض شده است که عوامل مؤثر در پیشبینی نظیر افزایشهاي حقوق و تعداد بازنشستگان بر
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اساس آخرین نرخ و بهطور یکسان در سالهاي آینده همچنان ادامه داشته باشد .به دلیل این نحوه
عمل در این سناریو ،پیشبینی بر اساس آن ،نسبت به دو سناریوي قبلی داراي شدت تغییرات بیشتري
است.
اگر چه نتایج بهدستآمده از پیشبینی بر اساس این سه سناریو ،متفاوت هستند؛ ولی این تفاوت تنها در
ابعاد و بزرگی بحران است و در اینکه بحران قطعی است ،تردیدي وجود ندارد.
سناریوی اول :بر اساس اطالعات پایة سالهاي  1383الی  ،1392با استفاده از روش رگرسیون اقدام
به محاسبه ضریب  xدر معادله رگرسیون ( )mو مقدار ثابت آن ( )bدر موارد مختلف شده است.
جدول مربوط به ضرایب و مقادیر ثابت ،مقدار آنها را براي موارد مختلف نشان میدهد.
بر اساس معادلههاي رگرسیون استخراج شده براي پیشبینی تعداد شاغلین و بازنشستگان و نیز
میانگین حقوق آنها براي مقاطع  1395و  1400اقدام به برآورد پیشبینی براي موارد یاد شده گردیده
که نتایج حاصل در جدول مربوطه در صفحات بعد آورده شده است.
همچنین بر اساس تعداد و میانگین حقوق پیشبینیشده براي شاغلین و بازنشستگان نسبتهاي
مربوط به تعداد شاغل به بازنشسته و حقوق بازنشسته به شاغل براي مقاطع یادشده محاسبه و در جدول
مربوطه منعکس شده است.
بهمنظور پیشبینی درآمدهاي ناشی از کسور  22/5درصدي و تعهدات صندوقها در مقابل
بازنشستگان ،براساس تعداد و میانگین حقوق پیشبینیشده براي شاغلین و بازنشستگان براي مقاطع یاد
شده در باال ،اقدام به محاسبه درآمد و تعهدات صندوق شده است .نتایج در جدول مربوطه منعکس
است.
نگاه به جداول پیشبینی استخراج شده ،ابعاد بحران را نشان میدهد .براي تحلیل بیشتر موضوع ،فقط
مقطع سال  1395در نظر گرفته شده است .مقاطع بعدي همانطور که از جداول مربوطه پیداست داراي
وضعیت نامطلوبتري نسبت به مقطع سال  1395هستند.
باتوجه به شتاب افزایش تعداد بازنشستگان ،نسبت تعداد شاغل به بازنشسته از  3/02در سال 1392
به  2/33در سال  1395خواهد رسید؛ بنابراین در فاصلة سالهاي  1392الی  1395صندوقهاي
بازنشستگی کشوري از مرز تعادل بین شاغلین و بازنشستگان عبور کرده و با کسري موازنه درآمدهاي
ناشی از کسور و تعهدات در مقابل بازنشستگان روبهرو خواهد شد.
به بیان دیگر میزان تقریبی کسري صندوق از محل دریافتیها در طول دورة  3سالة  1392الی
 1395قریب  6/9برابرخواهد شد .توجه اینکه در برآورد این کسري فقط دریافتیهاي ناشی از کسور
منظور شده و درآمدهاي از سایر منابع مورد محاسبه قرار نگرفته است.
تمامی مطالب باال ،در حالتی است که براساس پیشبینی نسبت حقوق بازنشسته به شاغل در حد
 0/68تثبیت داشته باشد  .چنانچه این نسبت به واسطه ترمیمهاي آینده که مواردي از آنها در حال
حاضر در مورد بازنشستگان جدید اعمال میشود ،افزایش یابد ،ممکن است کسري موازنه از مبالغ
پیشبینیشده نیز بهشدت فزونی گیرد.
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جدول  :3معادالت رگرسیونی در سناریوی اول
مورد پیشبینی
تعداد بازنشستگان
میانگین حقوق شاغلین
میانگین حقوق بازنشستگان
منبع :یافتههاي تحقیق

ضریب  xمعادله
34/45
95/73
67/41

مقدار ثابت معادله
502/02
974/2
651/25

نظر به اینکه طبق سناریوي اول ،ورودي صندوق براي شاغلین جدید بسته فرض شده است ،در
مورد تعداد شاغلین ،ضرایب مربوطه آورده نشده و تعداد شاغلین در بقیه سالها نیز همان  1392منظور
شده است.
سناریوی دوم :اطالعات مربوط به این سناریو در زیر آمده ا ست .یادآور میشود که در این سناریو
اطالعات پایه به سالهاي  1386الی  1392محدود شده و ورودي صندوقها نیز بر اساس تغییرات در
طول همین سالها در نظر گرفته شده و ثابت فرض نشده است .همانطور که دیده میشود ،با فرض
افزایش وروديهاي صندوق ،نتایج بهدستآمده با توجه به افزودن سهم تغییرات سالهاي اخیر در
پیشبینیها (که با افزایشهاي دریافتی بازنشستگان همراه بوده) ،شرایط وخیمتري را نسبت به
سناریوي قبلی براي صندوقها پیشبینی میکنند.
جدول  :4معادالت رگرسیونی در سناریوی دوم
مورد پیشبینی
تعداد شاغلین
تعداد بازنشستگان
میانگین حقوق شاغلین
میانگین حقوق بازنشستگان
منبع :یافتههاي تحقیق

ضریب  xمعادله
20/2
46/3
146/5
141/9

مقدار ثابت معادله
1552/9
527/8
1082/6
810/3

سناریوی سوم :در این سناریو ورودي صندوقها بسته فرض شده است.
بر اساس سناریوي سوم چنانچه تعداد شاغلین در سال  1395را که حدود  1573است در میانگین
حقوق شاغلین در همین سال که  2150است ،ضرب کرده و آن را براي برآورد یک سال در  12نیز
ضرب کنیم و از حاصل  22/5درصد آن را حساب کنیم ،عدد تقریبی  9131265بهدست خواهد آمد.
حال اگر جهت محاسبه میزان تعهدات در برابر بازنشستگان نیز ،تعداد آنها را در میانگین حقوق آنان
که به ترتیب  825و  1862است ،ضرب کنیم و حاصل را نیز در  12ضرب نماییم ،عدد تقریبی
 16655800بهدست میآید .اختالف این دو عدد حدود  7520535خواهد شد .به بیان دیگر ،بر اساس
پیشبینی سناریوي سوم ،در سال  1395حدود  7520535میلیون ریال کسري موازنه وجود خواهد
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داشت؛ بنابراین جهت اداي تعهدات در مقابل بازنشستگان بجاي  22/5درصد کسور فعلی باید این کسور
به حدود  41/20درصد افزایش مییابد تا بین دریافتیها و پرداختیها توازن برقرار شود.
این کسري با پیشبینی بر اساس سناریوي دوم (محدود کردن دوره و بسته نبودن ورودي) حدود
 5745045برآورد شده است .به نظر میرسد که پیشبینیهاي صورت گرفته براساس سناریوي اول و
دوم (رگرسیون) در خوشبینانهترین حالت است .چنانچه پیشبینی بر اساس سناریوي سوم را در مورد
سال  1400نیز انجام دهیم نتایج به ترتیبی خواهد شد که نتایج این پیشبینی وضعیت به مراتب
وخیمتري را براي  4صندوق بازنشستگی رقم میزند.
نتیجه بحث باال این است که به دلیل متغیر بودن پارامترهاي مؤثر بر پیشبینیها ،با فرضهاي
مختلف ،نتایج متفاوتی بهدست میآید؛ البته هیچکدام از این اختالفها گسترش ابعاد بحران در آینده را
نفی نمیکنند؛ بنابراین باید حتما راهی براي خروج از بحران یا جلوگیري از گسترش آن در آینده،
اندیشیده شود.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد
چنانچه اشاره شد ،با توجه به وضعیت جاري صندوقهاي بازنشستگی در کشور ،تردیدي در بهسازي
آنها وجود ندارد .شاید یکی از راههاي برونرفت از بحران که در سیستمهاي  DBمعمول است
افزایش مشترکین صندوقها و توسل به روش پرداخت بین نسلی باشد .باید اشاره کرد که در دهة جاري
به خاطر رشد حدود  4درصدي جمعیت در سالهاي دهة  ،1360یک فرصت براي صندوقها و یک
تهدید براي دولت وجود خواهد داشت.
فرصت براي صندوقها از این منظرکه افراد زیادي به تدریج وارد بازار کار شده و نیروي آماده به
کار کشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهند داد .وجود نیروي کار و شغل و درآمد براي آنان،
براي صندوقها به منزلة فرصتی است که با بسیج امکانات خود بتوانند به تعداد مشترکین خود بیفزایند.
تهدید براي دولت از این نظر است که دولت باید امکانات و سرمایهگذاري براي ایجاد شغل براي این
نیروي کار را مهیا سازد .براي بررسی آینده این وضعیت ،الزم است شرایط موجود اشتغال و بیکاري
مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد.
در حال حاضر نسبت پوشش بیمه بازنشستگی نزدیک به  50درصد نیروي شاغل است .اگر همین
نسبت براي سال  1395نیز حفظ شود ،در این سال صندوقها میتوانند ،تعداد افراد تحت پوشش
صندوقها را  1/5برابر تعداد فعلی خود کنند .با وجود این فرصت ،براي صندوقها ،آنها از خود توان
چندانی براي ایجاد شغل و درآمد براي سایرین دارند و ارگانهاي دیگري باید این وظیفه را انجام دهند،
اگرچه خود بهعنوان سرمایهگذار اندوختههاي صندوق نیز باید سهمی در این مهم داشته باشند.
مرور آمار اشتغال و بیکاري در کشور نشان میدهد که رشد اشتغال منفی است و در نتیجه بیکاري
رو به افزایش است .انتظار میرود که در سال  1395درصد بیکاران ،نسبت به کل نیروي آماده به کار ،از
مرز  30درصد تجاوز کند .با درنظر گرفتن نیروي آماده به کار برآوردي براي سال  ،1395تعداد بیکاران
از مرز  10میلیون نفر خواهد گذاشت.
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همچنین براساس آمارهاي موجود ،نرخ رشد وروديهاي صندوقها در بهترین شرایط و براي
صندوق تأمین اجتماعی که وضعیت نسبتاً بهتري داشته ،قریب  5درصد خواهد بود .این نرخ براي سایر
صندوقها به دلیل محدودیت در استخدامها به مراتب کمتر است و با توجه به سیاستهاي دولت مبنی
بر خصوصیسازي و کوچک کردن دولت در آینده کمتر نیز خواهد شد .براي مثال ،این نرخ براي
صندوق بازنشستگی کشوري حداکثر  1/2درصد پیشبینی شده است.
این پیشبینیها در شرایطی درست است که شرایط اقتصادي و سیاستهاي دولت ،آنها را
پشتیبانی نماید .درصورتیکه اوضاع خاص اقتصادي و سیاستهایی که بسته به این اوضاع اتخاد
میشوند پیش بیایند و وقوع آنها در ده سال آینده بعید نیست ،ممکن است این نرخها در مجموع به
سمت وضعیت بدتر براي صندوقها سوق پیدا کند.
پیشنهادهای تحقیق :از آنجاکه نسبت حقوق بازنشسته به شاغل یا نرخ جایگزینی در ایران بسیار
باال است ،تأمین چنین نرخهاي جایگزینی حتی با نرخهاي حق بیمه بسیار باال نیز قابل تأمین نیست .در
برخی از کشورهاي توسعهیافته (استرالیا ،کانادا ،آلمان ،سوئد) نرخ جایگزینی با افزایش درآمد ،کاهش
مییابد .براي نمونه ،در کانادا ،نرخ جایگزینی براي افرادي که  2/5برابر متوسط درآمدها را داشتهاند
کمتر از  %20است.
افزایش دوره ذخیرهسازي براي شاغلینی که دیرهنگام وارد خدمت میشوند بهطورکلی سبب کاهش
نرخ بازده خواهد شد؛ بنابراین تحلیل نارساییهاي نهفته در افزایش دوره ذخیرهسازي ،نسبتاً مهم ارزیابی
میشود .باید گفت که این نارسایی در مورد صندوق بازنشستگی کشوري از اهمیت چندانی برخوردار
نیست؛ از اینرو ،گزینه حذف دوره ذخیرهسازي در محاسبههاي مربوط به نظام بازنشستگی پیشنهاد
میشود .از این منظر ،الزم است که معیارهاي متفاوتی براي محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ شود.
پیشنهاد میشود که نرخ انباشتی با افزایش سن مشترکین شاغل کاهش یابد .چنین راهکاري تضمین
میکند که شاغلین با سوابق حق بیمه و درآمد یکسان بدون درنظر گرفتن زمان ورود آنها به نظام ،از
نرخهاي بازده یکسانی بهرهمند شوند.
درباره مشترکین بازنشسته و وظیفه بگیر در ایران ،هیچ راهکاري که بتوان توسط آن ثبات صندوق
را بهبود بخشید وجود ندارد .بهسازي مؤلفهاي و سیستمیک فقط درباره مشترکین شاغل و جدید ممکن
خواهد بود؛ اما راهکار نرخ جایگزینی متغیر (کاهش نرخ جایگزینی متناسب با افزایش حقوق) حتی براي
مشترکین شاغل چندان شدنی نیست؛ بنابراین چنین راهکاري براي کاهش بحرانهاي صندوق ،حداقل
در کوتاهمدت ممکن نیست.
یکی از روشهاي افزایش توانمندي صندوق ،افزایش دوره ذخیرهسازي است .در صورت افزایش
دوره ذخیرهسازي الزم است که براي هرسال ،نیم سال به دوره ذخیرهسازي افزوده شود .در غیر این
صورت مشترکینی که در حال حاضر فقط یکسال تا آغاز بازنشستگی فاصله دارند باید براي بازنشسته
شدن سالها منتظر بمانند.
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افزایش دوره ذخیرهسازي باعث کندشدن ایجاد شرایط براي بازنشسته شدن و در نتیجه تقویت
وضع مالی صندوق میشود .هر چند که این ویژگی نیز داراي نارساییهایی است؛ اما در مجموع
میتوان از آن بهعنوان یکی از مؤلفههاي مؤثر در توانمندي صندوق نام برد .این روش داراي
کاستیهایی است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
با افزایش دوره ذخیره ،خطر ایجاد انگیزه براي گریز از پرداخت حق بیمه (بهخصوص صندوق تأمین
اجتماعی) افزایش مییابد .براي مثال ،شاغلین باالي  40سال تمایلی براي پیوستن به نظامهایی که
حداقل دوره ذخیره آن  30سال است ،نخواهند داشت.
افزایش دوره ذخیره ،سبب کاهش نرخ بازده (میزان بهرمندي بازنشسته از مزایا) براي شاغلین مسن
خواهد بود .افزایش دوره ذخیرهسازي براي شاغلین که دیرهنگام وارد خدمت میشوند؛ بهطورکلی سبب
کاهش نرخ بازده خواهد شد؛ البته کاهش نرخ بازده ،بستگی به عوامل دیگري از قبیل سطح حقوق
ذينفع ،لحاظ شدن و یا نشدن حداقلها ،کامل شدن و یا نشدن دوره ذخیرهسازي و شرط مربوط به
حداقل دوره ذخیرهسازي خواهد داشت .در مواردي که حداقلها براي حقوق رعایت شود ممکن است
ذينفع در اثر رسیدن به سن مشخص بازنشسته شود .در این صورت افزایش دوره ذخیره سبب کاهش
نرخ بازده نخواهد شد.
چون در حال حاضر ،سیاست کلی دولت کوچکسازي دولت است؛ بنابراین افزایش دوره (سنوات
خدمت) سبب کند شدن روند کوچکسازي خواهد شد.
چون حذف دوره ذخیرهسازي براي شاغلین فعلی قابلیت اجرا ندارد .از اینرو ،نمیتوان از چنین
راهکاري براي کاهش بحرانهاي صندوق در کوتاهمدت استفاده کرد .افزون بر این اگر چنین راهکاري
براي مشترکین جدید اجرا شود به نظر میرسد که افراد تحصیلکرده که بهطور طبیعی در سنهاي
باالتر وارد نظام میشوند از نرخ بازدهی کمتري در دوران بازنشستگی بهرهمند شوند .به هرحال استفاده
از چنین راهکاري حتی براي وروديهاي جدید نیازمند بررسی بیشتري است.
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