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خلصه مدیریب:
ی
ن
تأمی مخارج زندگ سالمندان و سایر
صندوقهای مستمری در بسیاری از کشورها نقش مهیم را در
ر
دادگسیی از جمله صندوقهای مستمری در ایران
مستمریبگیان بازی یمکنند .صندوق حمایت وکالی
است که توسط بخش خصویص ارائه و مدیریت یمشود .ر
مشی ن
وکالی هستند که تحت نظر
کی این صندوق
ی
کانون وکال پروانه دریافت و اقدام به ارائه خدمات وکالت و مشاوره ح ر
قوق یمنمایند.
ر
مهمیین متغیهای عملکرد یک صندوق
پایداری مایل و انصاف اکچوئری در کنار کفایت مستمری از
ی
مهمیین رسالت و وظیفه ر
تأمی مستمری ر
ر
مشی ن
ن
کی
ذای صندوقهای بازنشستگ
مستمری هستند .در واقع،
ی
ی
ادگ و فوت ر
مشیک است .تحقق
شاغل کسورپرداز و افراد تحت تکفل آنها در هنگام بازنشستگ ،از کارافت
بینهای دقیق میرس نخواهد شد .این محاسبات و پیش ن
این امر مهم بدون محاسبات و پیش ن
بینها از مسی
ی
ر
جمعین و مایل صندوق بازنشستگ و احتمال مرگ و
علم بیمسنج 1یمگذرد که با استفاده از ریزدادههای
می و ازدواج افراد ،ارزش روز تعهدات مستمری 2و منابع صندوق برآورد یمشوند تا تصویری از پایداری مایل
طرح مستمری به دست دهد .در محاسبات اکچوئری به این پرسش مهم خواهیم پرداخت که در صورت
ی
تدوام ساختار و پار ر
ر
نسبن میان تعهدات مستمری صندوق
امیهای موجود در صندوق بازنشستگ وکال ،چه
و منابع ورودی به آن برقرار خواهد بود.
ی
طبق برریس های صورت گرفته در این مطالعه ،هر چندکفایت مستمری در صندوق بازنشستگ وکال قابل
قبول بوده و ر
مشی ن
کی آن را از نظر شان اقتصادی در میان گروههای باالی درآمدی و هزینهای در ایران قرار
یمدهد ،اما طبق نتایج به دست آمده از محاسبات اکچوئری بر اساس مدل آخرین بازمانده و بر اساس
ن
کنوی صندوق ،اگر قرار باشد حیات صندوق تا فوت آخرین بازمانده ادامه یابد ،با توجه به تعهدات
جمعیت
مستمری وعده داده شده به ر
مشی ن
کی صندوق و منابع ورودی به صندوق جهت برآوردن این تعهدات ،طرح
ن
تومای به ارزش حال  1397مواجه است .عدد
مستمری مزبور با کرسی قابل توجه حدود  76000میلیارد
ن
قانوی موجود
مزبور بیانگر آن است که پایداری مایل صندوق در آینده به شدت شکننده بوده و سازوکار
در صندوق ر
بسی یک بازی پانزی را فراهم نموده است.

Actuary
Pension Liabilities
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ر
ر
مشیک با ارزش
پرداخن توسط یک
برقراری انصاف اکچوئری مستلزم آن است که ارزش حال کسورات
دریافن توسط وی با هم برابر باشد .به زبان سادهتر ،هر ر
ر
مشیگ به طور متوسط به
حال مستمریهای
گوی یک بازی پانزی در
اندازه منابیع که وارد صندوق یمکند از آن برداشت نماید ،در غی این صورت ی
صندوق رخ داده است و افرادی در آینده متحمل هزینههای ی
نایس از این بازی خواهند شد .اعداد به دست
ی
آمده از شبیهسازی خرد برای ر
مشیگ که در سن  29سالگ وارد صندوق یمشود ،حایک از آن است که وی
ر
پرداخن به صندوق ،مستمری دریافت خواهد کرد که نسبت مذکور بسیار قابل
بیش از  7برابر کسورات
تامل است .ذکر این نکته ن
نی خایل از لطف نیست که در شبیهسازی مذکور فرض شده است که بازمانده
ن
پایین )1نسبت میان کسورات
فرزند نداریم که بیانگر آن است که نسبت استخراج شده حداقل (مرز
دریافن توسط یک ر
ر
ر
مشیک مرد است که تنها بازماندهاش همرس وی است.
پرداخن و مستمری
ر
علت وجود کرسی قابل توجه در صندوق را باید در ر
حقوق و اقتصادی که صندوق در آن فعالیت
بسیهای
یمکند جستجو کرد .عالوه بر این ،پیی جمعیت در کشور ن
نی به طور مستقیم و غیمستقیم پایداری مایل
صندوق را تحت تاثی قرار خواهد داد .همه این موارد حایک از آن است که اصالحات مستمری در صندوق
ی
بازنشستگ وکال امری اجتنابناپذیر بوده که ر
بهی است به فوریت در دستور کار آن قرار گید .تعلل در
ً
میله افزایش دامنه بحران و از ر
رصفا به ن ن
کنیل خارج شدن آن خواهد بود.
پیگیی اصالحات
با توجه به وجود ظرفیتهای مناسب برای انجام اصالحات پار ر
امییک در صندوق ،به نظر یمرسد بتوان با
انجام این قبیل اصالحات اوضاع صندوق را تا حد قابل توجیه بهبود بخشید .البته نتایج حاصل از شبیه-
سازی سناریوهای مختلف اصالحات گواه آن است که با توجه به عدم تناسب اسایس میان حقبیمههای
کی صندوق ،اصالحات مزبور نباید رصف ًا به یک پار ر
دریافن توسط ر
ر
ر
مشی ن
امی محدود
پرداخن و مستمریهای
شده و باید همزمان پار ر
امیهای مختلف موثر بر پایداری مایل صندوق را در جهت بهبود پایداری مایل آن
تغیی داد .این پار ر
امیها عبارتند از:
ی
میانگی ماخذ حق بیمه  2سال ن
ن
ن
میانگی
پایای به
• تغیی در فرمول محاسبه حقوق بازنشستگ از
ماخذ حق بیمه  5سال ن
پایای
پرداخن توسط ر
کی تا رسیدن به ن
ر
مشی ن
میان  24درصد.
• افزایش تدریج در نرخ کسورات
Lower Bound
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• بهبود در ر
اسیاتژی رسمایهگذاری صندوق به منظور کسب بازدیه باالتر (بازدیه  25درصدی) از
منابع صندوق.
انجام همزمان تغییات مذکور در این بسته اصالحا ری یمتواند به طور معناداری کرسی صندوق را بهبود
بخشد .در کنار تغییات پار ر
امییک باال ،یمتوان مورد زیر را ن
نی در دستور کار اصالح قرار داد:
ن
قانوی مرتبط با حمایت از بازماندگان به صورت کاهش در عمق و دامنه حمایت صورت
• تغیی مواد
گرفته از آنها مطابق با استانداردهای ن
بیالملیل در این زمینه.
البته ناگفته پیداست که مدیریت انجام اصالحات مزبور آسان نیست .توفیق اصالحات مستمری به شدت
به شناسای گروههای ذینفع صندوق و فراهم آوردن یک ر
بسی تعامل و گفتگو میان آنها برای پیشید
ی
ر
مهمیین ارکان هر گونه اصالحات از جمله
اصالحات پیشنهادی است .گفتمانسازی با ذینفعان یگ از
اصالحات مستمری است .انجام اصالحات در خالء و بدون در نظر ر ن
گرفی مشارکت گروههای ذینفع با
ایجاد اصطکاکهای فراوان در این مسی ،احتمال توفیق آن را به طور معناداری کاهش خواهد داد.
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بخش اول:
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فصل اول :فلسفه وجودی طرحهای مستمری و انواع آن

 -1مقدمه
ی
ن
تأمی مخارج زندگ سالمندان و سایر
صندوقهای مستمری در بسیاری از کشورها نقش مهیم را در
مستمریبگیان بازی یمکنند .کشور ایران ن
ن
مستثن نبوده و ،بهطورمثال ،صندوقهای
نی از این قاعده
ی
ن
تأمی اجتمایع و بازنشستگ کشوری ،به عنوان بزرگترین صندوقهای مستمری در ایران ،ساالنه
مستمری
ر
هنگفن را رصف پرداخت مستمری به بیمهشدگان بازنشسته ،ازکارافتاده و بازماندگان آنها یمکنند.1
مبالغ
عالوه بر این دو صندوق ،حدود  20صندوق دیگر ن
نی در ایران وجود دارند که عمده آنها توسط دولت ارائه
ر
دادگسیی از جمله صندوقهای مستمری در ایران است که
و مدیریت یمشوند .صندوق حمایت وکالی
توسط بخش خصویص ارائه و مدیریت یمشود .ر
مشی ن
وکالی هستند که تحت نظر کانون
کی این صندوق
ی
ر
حقوق یمنمایند.2
وکال پروانه دریافت و اقدام به ارائه خدمات وکالت و مشاوره
ی
دو هدف اصیل و اولیه ایجاد طرحهای مستمری هموارسازی مرصف 3در چرخۀ زندگ و پوشش ریسک عمر
ر
ن 4
مشی ن
کی صندوق و اعضای خانواده آنها است .به این ترتیب ،افراد با مشارکت در این طرحها
طوالی
ی
ی
بخش از درآمد دوران کاری خود را به صورت پرداخت حقبیمه( 5کسورات) به دوران بازنشستگ منتقل
ی
ن
تأمی کنند.
های که توان کارکردن ندارند مخارج زندگ و مرصف دوران پیی خود را
یمکنند تا بتوانند در سال ی
ن
نااطمینای 6در مورد طول عمر افراد ،پرداخت مستمری تا زمان مرگ ر
مشی ن
کی ادامه خواهد
با توجه به وجود

 1این دو صندوق در سال  1396بیش از  60هزار میلیارد تومان مستمری به مشترکین بازنشسته و بازمانده پرداخت کردهاند.
 2فصل دوم به طور مبسوط و مفصل به معرفی و توصیف صندوق حمایت وکال میپردازد.
3

Consumption Smoothing
Longevity Risk Covering
5
Payroll Tax
6
Uncertainty
4
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ن
بخش از مستمری تعلقگرفته به ر
داشت .پسازآن ن
قانوی ،1تمام و یا ی
مشیک
نی ،در صورت وجود بازماندگان
ر
مهمیین کارکردهای طرحهای مستمری
(بیمهشده) اصیل به آنها پرداخت خواهد شد .به این ترتیب ،یگ از
انتقال مرصف و هموارسازی آن در چرخه حیات افراد است .کارکردی که خود افراد به دلیل وجود پدیده
ن
نزدیک ن
نااطمینای در مورد طول عمر افراد
بین 2ممکن است آن را به خوی انجام ندهند .ضمن آنکه وجود
ن
طوالی) یمتواند منجر به رفتارهای غیبهینه در حوزه مرصف و پسانداز در افراد گردد .با توجه
(ریسک عمر
ً
میان ن
ن
ر
صوری که به ن
دقیقا چه ن
جوای
کاق در دوران
میان عمر خواهد کرد ،در
به این که هیچ کس نیمداند
پسانداز نکند ،ممکن است در دوران پیی به دلیل افزایش طول عمر با کاهش شدید مرصف همراه گردد.
از سوی دیگر ،احتیاط بیش از حد جهت جلوگیی از کاهش مرصف دوران پیی ی
نایس از افزایش طول عمر
ن
جوای گردد .هر چند پیش ن
بین
خود ممکن است منجر به کاهش شدید و سطح غیبهینه مرصف در دوران
دقیق این که یک فرد چه ن
میان عمر خواهد کرد کاری بس دشوار است ،اما پیش ن
بین متوسط طول عمر
ی
یک گروه از افراد که تحت عنوان "امید به زندگ" شناخته یمشود به مراتب آسانتر است .در واقع ،یگ
ن
طوالی افراد است .به این ترتیب ،افراد با
دیگر از کارکردهای مهم طرحهای مستمری ،پوشش ریسک عمر
ن
طوالی یکدیگر را به ر
اشیاک گذاشته و به این ترتیب بهینهیای
مشارکت در طرحهای مستمری ریسک عمر
مرصف چرخه حیات از دستور کار افراد خارج خواهد شد.
پرسش اسایس که راجع به فلسفه وجودی طرحهای مستمری به ذهن متبادر یمشود آن است که آیا
ی
بازنشستگ آنها ن
ن
کاق نیست؟ آیا در مدلهای ساده
تامی مرصف دوران
اقدامات داوطلبانه افراد جهت
اقتصادی افراد قادر هستند بدون وجود طرحهای مستمری و در قالب تصمیمات شخیص راجع به مرصف
ن
تعیی کنند؟ پاسخ به
و پسانداز ،مرصف خودشان را در چرخه حیات خود هموار کرده و سطح بهینه آن را
ً
ً
این پرسش به دو دلیل ن
منف است :اوال در این مدلهای ساده معموال فرض بر این است که اطالعات کامل
ن
تحریف 3ن
نی وجود ندارند .حال آنکه در دنیای
است (به استثنای اطالعات مربوط به زمان مرگ) و اثرات
پیچیده بی ن
وی اطالعات ناقص بوده و کسب اطالعات ن
نی خود مستلزم رصف هزینه از جمله زمان است.
ن
تحریف (از جمله اثرات تح ن
ن
ریف ی
نایس از مالیات)
نااطمینای و اثرات
عالوه بر این ،عدم بازارها ،ریسک و
ی
جدایناپذیر از دنیای پیچیده واقیع هستند .هر چند مدلهای ساده اقتصادی برای اهداف تئوریک
بخش
ی
1

Legal Survivors
Myopia
3
Distortionary Effects
2
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ی
ی
آموزیس مفید هستند ،اما بدون لحاظ پیچیدگهای دنیای واقیع ممکن است این مدلها منجر به گمرایه
و
در سیاستگذاری شوند .عالوه بر این ،ر
نارسایهای بازار ،دغدغههای جدی در مورد
حن بدون لحاظ
ی
توانای ذهن) در مورد بهرهبرداری از فرصتهای پیش روی آنها در انواع بازارها مطرح
توانای افراد (از جمله
ی
ی
ی
ر
بیشیی برخوردارند (از جمله بازارهای مایل) و
است .این دغدغه به ویژه در مواردی که بازارها از پیچیدگ
ن
ن
ر
بیشی است)
طمینای
طوالیتر از زمان رخ یمدهد (که خود به معنای وجود ریسک و ناا
بهینهیای در افق
نی است .بنابراین ،به نظر یمرسد مع ن
به مراتب جدیتر ن
رق و ارائه طرحهای مستمری در دنیای واقیع
ی
ن
تامی مایل مرصف بهینه افراد در دوران بازنشستگ باشد.
پیچیده ،گایم مهم در راستای
در کنار اهداف اصیل فوقالذکر ،که امروزه در الیۀ دوم سیستمهای مستمری چندالیه 1به صورت طرحهای
2
های که به صورت
مشارکت اجباری قابلتصور هستند ،اهداف دیگری ،ازجمله کاهش فقر در میان گروه ی
موقن توان کارکردن و پسانداز را ندارند و اهداف توزییع ،3ن
ر
نی جزء اهداف فریع طرحهای
دائیم و یا

ً
مستمری طبقهبندی یمشوند .هدف کاهش فقر یمتواند تمام سالمندان و یا رصفا افرادی که در طرح
5
مستمری مشارکت داشتهاند را دربرگید .اهداف بازتوزییع 4را ن
نی یمتوان در ادامۀ مالیاتهای تصاعدی
ن
جایگزین 6باالتر برای افراد در
درنظر گرفت .این اهداف بهطورمشخص از طریق قراردادن نرخهای
ن
پاییتر درآمدی محقق یمشوند که در زمان برقراری مستمری در الیۀ بیمهای صورت یمگید.
دهکهای
بازتوزییع طرحهای مستمری یمتوانند افراد فقی ،زنان
عالوه بر این ،گروههای هدف در سیاستهای
ِ
رسپرست خانوار و سایر گروههای آسیبپذیر ن
نی باشند که یمتوان آنها را ،در کنار هدف کاهش فقر ،در
الیۀ اول سیستم مستمری چندالیه جای داد که توسط دولت از محل درآمدهای عمویم ازجمله مالیاتها
ی
ن
تأمی مایل یمشود .افزون بر این ،طرحهای مستمری افراد و بازماندگان آنها را در مقابل ازکارافتادگ ،فوت
ی
بازنشستگ و معلولیت ن
نی بیمه یمکنند (بار و دایموند.)2006 ،7
پیش از

1

Multi-Pillar Pension Systems
Poverty Relief
3
Distributional Objectives
2

 4اهداف یا سیاستهای بازتوزیعی را بین نسلهای مختلف نیز میتوان در نظر گرفت .بهعنوانمثال ،دادن مزایای مستمری بیشتر به
یک نسل به منزلۀ گرفتن حقبیمههای بیشتر از نسلی دیگر است.
5

Progressive Taxes
Replacement Rate
7
Barr, N. & Diamond, P. (2006). the Economics of Pensions. Oxford Review of Economic Policy, 22 (1). 15-39.
6
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ن
اهداق که یرسح آنها در سطور قبیل آمد ،که از آنها بهعنوان اهداف اولیه 1در طرحهای مستمری
عالوه بر
یاد یمشود ،اهداف ثانویهای 2ن نی برای این طرحها درنظر گرفته یمشود که توسعۀ اقتصادی بهطور عام و
رشد اقتصادی بهطور خاص ازجملۀ آنها هستند .به عنوان مثال ،ن
ن
قوانی موجود در طرحهای
برخ از
مستمری با ایجاد مکانیسمهای ضد ن
انگی ییس 3در بازار کار یمتوانند رشد اقتصادی را با خلل همراه کنند .در
مقابل ،یک طرح مستمری کارا یمتواند با افزایش توان پسانداز زمینههای رشد اقتصادی را فراهم نماید.
ر
ن
تامی مایل
مهمیین واسطههای مایل در
در واقع ،صندوقهای مستمری به عنوان رسمایهگذاران نهادی 4از
در اقتصاد هستند .توفیق طرحهای مستمری در برآوردهکردن اهداف ثانویه یمتواند زمینۀ ر
بهیی را ن نی برای
رسیدن به اهداف اولیه فراهم نماید .البته ،در مورد اهمیت نسن اهداف اولیه و ثانویه میان اندیشمندان
ختالفنظر وجود دارد (همان منبع).
ِ
این حوزه ا
امروزه صندوقهای مستمری در کشورهای توسعهیافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله
ایران) ی
بخش مهم از بازارهای مایل هستند که نه تنها آثار اقتصادی ،اجتمایع و ر
حن سیایس قابل توجیه
دارند ،بلکه به طور مشخص نقش مهیم هم در ت ن
امی مایل و رشد اقتصادی ایفا یمکنند .هدف از نوشتار
ی
ن
ویژگهای مهم آنها به ن
ن
زبای ساده است تا مخاطبان
معرق انواع طرحهای مستمری و
حارص در این فصل
ن
معرق انواع طرحهای مستمری و
بتوانند درگ از سازوکار مایل این طرحها به دست آورند .بخش دوم به
ی
ویژگهای آنها یمپردازد .بخش سوم مفاهیم کلیدی در هر طرح مستمری را که دغدغه دستاندرکاران
ن
ن
تبیی خواهد کرد .این مفاهیم کلیدی
معرق و
صندوقهای مستمری و سیاستگذاران ذیربط است را
عبارتند از کفایت مستمری ،پایداری مایل و انصاف اکچوئری .سازوکار طرحهای مستمری ،ازجمله نحوۀ
ر
ر
پرداخن برای بیمهشده و کارفرما ،احراز یرسایط بهرهمندی از مزایای
اشیاک در طرح و سهم حقبیمههای
ن
مستمری برای بیمهشده اصیل و بازماندگان و  .....در ق ن
قوانی
وانی مستمری 5تبلور یمیابد .در واقع،
مستمری را یمتوان نرمافزار طرحهای مستمری در نظر گرفت .بخش چهارم ن
نی ارتباط ارگانیک میان مفاهیم

1

Primary Objectives
Secondary Objectives
3
Preserve Mechanism
4
Institutional Investors
5
Pension Law
2
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ن
ن
قوانی در دستیای به اهداف اولیه در
قوانی مستمری و اهمیت این
کلیدی در طرحهای مستمری با
صندوقهای مستمری را بیان خواهد کرد.

 -2انواع طرحهای مستمری
ن
تأمی مایل مستمری
طرحهای مستمری را با توجه به دو مؤلفۀ اصیل دستهبندی یمکنند :نخست ،نحوۀ
پرداخن به ر
کی مستمریبگی و ،دوم ،نحوۀ ارتباط میان ن
ر
مشی ن
میان مشارکت در طرح و برخورداری از مزایای
مستمری .در ادامه انواع طرحهای مستمری با توجه به این دو مؤلفه توضیح داده یمشوند.
ن
با درنظر ر ن
تأمی مایل هزینههای خود ،که بخش
گرفی مؤلفۀ اول یمتوان گفت که طرحهای مستمری برای
ن
عمدۀ آن پرداخت مستمری به ر
مشی ن
قانوی آنها است ،دو راه پیشرو دارند:1
کی بازنشسته و یا بازماندگان
طرحهای اندوختهگذاری کامل 2و طرحهای اندوختهگذارینشده 3که در ادبیات مربوطه به سیستم PAYG

شهرت یافته است .در سیستم اول به ازای هر ر
مشیک یک حساب جداگانه ایجاد شده و حقبیمههای
ر
4
ر
مشیک رسمایهگذاری یمشوند تا از محل انباشت حقبیمهها و درآمد حاصل از بازگشت
دریافن از
ی
ر
ر
ن
تأمی مایل
مشیک موردنظر در دوران بازنشستگ
پرداخن به
رسمایهگذاریهای صورتگرفته مستمری
ر
ر
مشیک ،و یا در سطج کالنتر به یک نسل ،مقید به
پرداخن به یک
گردد .در این سیستم ،مستمری
مشارکت آن فرد و یا آن نسل در طرح مستمری و بازگشت رسمایهگذاریهای صورت گرفته خواهد بود.
ر
ن
محدودین در طرحهای مستمری اندوختهگذارینشده تا حد قابلتوجیه مرتفع یمگردد .در
چنی قید و
واقع ،در طرحهای اندوختهگذارینشده هر ر
مشیگ بهطور جداگانه حساب انفرادی نداشته و مستمری
دریافن از ر
ر
ر
ر
مشی ن
مشی ن
کی
کی مستمریبگی از محل منابع حاصل از حقبیمههای (کسورات)
پرداخن به
بی ر
مشی ن
بینسیل 5ن
تأمی یمشود .در اینجا یک ارتباط ن
ن
کی صندوق و در واقع یک قرارداد اجتمایع
شاغل
مبن بر اینکه نسل شاغل آینده ن
ر
ضمن 6وجود دارد ،ن
ن
پرداخن به نسل شاغل فعیل
نی در قبال مستمری
ر
بیشی موارد در طرحهای اندوختهگذارینشده ،که توسط
(بازنشستگان آینده) مسئول خواهد بود .در
 1این دو راه دو سر طیف تأمین مالی مستمری هستند .طرحهای اندوختهگذاری جزئی نیز وجود دارند که بهصورت ترکیبی از این دو
راه حدی هستند و در واقع در میان آنها قرار میگیرند .برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه رجوع کنید به بار و دایموند (.)2006

2
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4
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5
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6
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ر
ابتدای تأسیس صندوق با توجه به نبود یا تعداد بسیار
دولن یا عمویم اداره یمشوند ،در سالهای
بخش
ی
ر
مشی ن
ن
کی مستمریبگی ،بخش قابلتوجیه از منابع مایل در اختیار صندوق خواهد بود که با
پایی
ی
بخش از هزینههای صندوق (پرداخت
رسمایهگذاری این مبالغ و انباشت دار یای انتظار یمرود در آینده
تأمی مایل شود .1از منظر خرد ،یک ر
ن
مشیک در
مستمری) از محل بازگشت حاصل از این رسمایهگذاریها
سیستم  PAYGبا پرداخت حق بیمه و مشارکت خود در طرح محق دریافت مستمری در آینده خواهد بود
که ن
میان و نحوه برخورداری از این حق (که در واقع نویع قول و وعده است که ر
حن ممکن است تحقق
ن
ن
قوانی موضوعه تبلور خواهد یافت .از منظر کالن ،سیستم  PAYGرا یمتوان بسان وضع
نی نیابد) در
ن
(شاغلی) و انتقال آن به گروه دیگر (مستمری بگیان) در نظر گرفت که کارکرد
مالیات 2بر یک گروه از افراد
اصیل آن انتقال درآمد از گروه اول به گروه دوم است .هر چند این سیستم انتقال درآمد ،از منظرهای
ن
ی
فاحش با دیگر سیستمهای انتقال درآمد دارد که
انگی ییس تفاوتهای
بسیاری از جمله ساختار و مکانیسم
هدف اصیل آنها بازتوزی ع منابع است.
نکتۀ مهم آن است که در طرحهای مستمری اندوختهگذارینشده ،بر خالف طرحهای اندوختهگذاریشده،
حسابهای انفرادی برای ر
مشی ن
کی وجود ندارد .بنابراین ،در طرحهای مستمری اندوختهگذارینشده یک
نسل ممکن است بیش از آوردۀ خود از مزایای مستمری بهرهمند شود .ساموئلسون ( )1958در مطالعات
خود نشان داد که ،در صورت وجود ی
پیرسفت تکنولوژی و یا افزایش نرخ رشد جمعیت ،یک نسل ممکن
است بیش از مشارکت خود در طرح مستمری غیاندوختهگذاری مزایای مستمری دریافت نماید .به هر
حال ،ر
حن در صورت عدمتحقق این یرسایط ،طرحهای مستمری  PAYGبرخالف طرحهای مستمری
اندوختهگذاری قابلیت ر
اشیاک ریسک 3توسط نسلهای مختلف را دارد .حال آنکه در طرحهای اندوخته-
گذاری با توجه به این که هر نسیل مقید به مشارکت خود و منابع حاصل از بازگشت رسمایهگذاری منابع
مزبور است ،ریسک هر نسیل بر دوش خودش خواهد بود.
ُ
های را در
در هر دو نوع این سیستمهای مستمری دو بعد کلیدی وجود دارد :زمان و ریسک .افراد حقبیمه ی
ی
ن
جریای از مستمری را در آینده و در دوران بازنشستگ دریافت کنند .بنابراین،
زمان حال پرداخت یمکنند تا
 1شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز برای ساماندهی به همین منابع مالی دریافتی از مشترکین بود که در دهۀ 1360
تأسیس شد.
Payroll tax
Risk Pooling
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2
3

ر
پیشی ن
نی اشاره شد کارکرد اصیل سیستمهای مستمری انتقال منابع و در نتیجه مرصف در
همان طور که
طول زمان است .عنرصکلیدی دیگر در سیستمهای مستمری ریسک نهفته در این برنامهها است .در واقع،
ی
بازنشستگ ر
کمی از آن ن
ر
می نای باشد که انتظارش را
دریافن توسط افراد در دوران
ممکن است مستمری
ن
ناتوای مایل 1طرح مستمری ،ر
حن ممکن است هیچ مستمری به
داشتهاند .در یک حالت حدی ،در صورت
ر
ر
ن
مشی ن
«تضمی
بیشی از اصطالح «قول مستمری »2و نه
کی پرداخت نشود .از این رو ،در ادبیات مربوطه
مستمری »3استفاده یمشود.
ً
نی به آن اشاره شد ،ن
نهایتا ،با توجه به مؤلفۀ دوم ،که پیشتر ن
ر
پرداخن به مش ری ن
کی بازنشسته
میان مستمری
ن
ن
معی ( 5)DCمحاسبه یمشود .در حالت اول،
معی ( 4)DBو یا مشارکت
یا ازکارافتاده بر مبنای مزایای
ً
ر
ن
تعیی شده است .در این حالت ،مستمری مستقیما
پرداخن از قبل با رابطۀ مشخیص تعریف و
مستمری
بر مبنای انباشت حقبیمههای پرداختشده توسط ر
مشیک محاسبه نیمشود ،بلکه به سابقۀ دستمزد و
ی
ر
پرداخن بهصورت درصدی از متوسط دستمزد
سالهای خدمت وی بستگ دارد .به عنوان مثال ،مستمری
ً
سالهای ن
پایای دوران اشتغال (مثال  2یا  5سال) محاسبه یمشود که درصد موردنظر خود تابیع از سالهای
ی
ن
ر
پرداخن
قانوی احراز بازنشستگ است .در حالت دوم ،مستمری
خدمت (پرداخت حقبیمه) و یرسایط
ی
ی
ً
مستقیما به ن
میان مشارکت افراد به صورت پرداخت حقبیمه در طرح بازنشستگ بستگ خواهد داشت.
طرحهای مستمری که بر مبنای  DCو  DBتعریف یمشوند از نظر توزی ع ریسک تفاوتهای اسایس با یکدیگر
ن
تامی مایل طرحهای مستمری که بر مبنای  DBتعریف یمشوند از نوع  PAYGهستند
دارند .به طور معمول
ن
معی تعریف شدهاند از نوع اندوختهگذاری هستند( .برای
و طرحهای مستمری که بر مبنای مشارکت
ی
ر
بیشی در مورد انواع سیستمهای مستمری و ویژگهای آنها نگاه کنید به بلیک)2006 ،6
مطالعۀ
نوع دیگری از طرحهای مستمری ،که در ابتدای قرن بیستویکم بهعنوان یک ر
اسیاتژی برای اصالح
معی صوری ( 7)NDCاست .این ر
ن
اسیاتژی
طرحهای مستمری  DB-PAYGمطرح شد ،سیستمهای با مشارکت
1

Financial Insolvency
Pension Promise
3
Pension Guarantee
4
Defined Benefits
5
Defined Contributions
6
Blake, D. (2006). Pension Economics. The United States: John Wiley & sons Ltd. And Blake, D. (2006). Pension
Finance. The United States: John Wiley & sons Ltd.
7
Notional Defined Contributions
2
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بینابین برای اصالحات مستمری است که میان اصالحات پار ر
ن
امییک 1و
به باور طرفداران آن راه سوم و
اصالحات ساختاری 2قرار یمگید .در این نوع سیستم مستمری گوی به ازای هر ر
مشیک یک حساب صوری
ی
ن
تعیی یمگردد (نه
ایجاد و بر اساس مشارکت وی در سیستم و یک نرخ بازدیه صوری ،که توسط دولت
توسط بازارهای مایل) ،مزایای مستمری محاسبه و به وی پرداخت یمشود .لذا ن
زمای که فرد به سن
ی
بازنشستگ یمرسد ،حقبیمههای انباشتهشده توسط وی به همراه یک نرخ بازدیه اسیم( 3که مجموع آنها
ی
حساب رسمایۀ صوری نامیده یمشود) و امید به زندگ وی تبدیل به مستمری ماهانه 4شده و به فرد
ی
بازنشسته پرداخت یمشود .بهاینترتیب ،به فرض ثابت بودن سایر یرسایط ،تأثی افزایش امید به زندگ با
افزایش دورۀ پرداخت مستمری در محاسبات اعمال و در نتیجه کاهش ن
میان مستمری خودبهخود و بدون
ی
تغیی در سن بازنشستگ قابل تعدیل خواهد بود .در این نوع سیستم ،مشابه سیستم اندختهگذارینشده
دریافن از ر
ر
ر
ر
ن
مشی ن
مشی ن
تأمی
کی شاغل
کی بازنشسته از محل حقبیمههای
پرداخن به
( ،)PAYGمستمری
ن
معی است
مایل خواهد شد .در واقع ،این سیستم مستمری ترکین از سیستم  PAYGو مزایای با مشارکت
( ،)DC-PAYGبا این تفاوت که حسابهای ایجادشده برای افراد و نرخ بازدیه تعلقگرفته به مشارکت
صورتگرفته توسط آنها صوری ،و نه واقیع ،هستند .حسابهای انفرادی ایجاد شده در این نوع طرحهای
ً
میان مشارکت ر
رصفا جهت ثبت ن
مشی ن
کی در طرح بوده و منابع مایل حاصل از مشارکت بر خالف
مستمری
ن
معی هیچگاه در بازارهای واقیع رسمایهگذاری نیمشوند .سیاستهای بازتوزییع در
طرحهای با مشارکت
ن
تضمی حداقل مستمری و یا پرداخت حقبیمه توسط دولت برای افرادی که
این نوع طرح مستمری شامل
ر
موقن از بازار کار خارج یمشوند است.
بهصورت
ر
منطف ن
بی مشارکت در طرح
نکتۀ مهیم که سیستم مستمری  NDCدر یی آن بوده است برقراری یک ارتباط
مستمری و ن
میان برخورداری از مزایای مستمری است که در طرحهای مستمری  DB-PAYGاحتمال نقض
آنها وجود دارد .به این ترتیب ،با استقرار سیستم مستمری  NDCانتظار یمرود که دغدغۀ عدالت ن
بینسیل
در طرحهای مستمری  DB-PAYGتا حد قابل قبویل مرتفع گردد .به اعتقاد پالمر ،5یگ از طراحان اصیل

Parametric Reform
Structural Reform

1
2

 3به طور مثال ،نرخ بازدهی مزبور میتواند نرخ افزایش در متوسط دستمزدها باشد.
4

Annuity
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ی
اصالح مستمری در کشور سوئد ،منصفانهبودن 1یگ از ویژگهای اصیل سیستم  NDCاست .هر چند این
نوع سیستم مستمری به دلیل آن که تا ن
می مایلاش از نوع  PAYGاست در مواجهه با پدیده پیی جمعیت
آسیبپذیر خواهد بود .البته در طرحهای  NDCبه دلیل وجود مکانیسم تعدیل خودکار 2در محاسبه ن
میان
ی
زندگ را لحاظ یمکند نسبت به طرحهای  DBاز آسیبپذیری ر
کمی خواهد بود .هر
مستمری که امید به
ن
تامی
چند ،تحوالت در نرخ باروری ،رشد جمعیت ،روند مشارکت در نیوی کار ،بهرهوری نیوی کار که بر
مایل  PAYGتاثی گذار هستند ،کماکان در مورد طرحهای  NDCن
نی قابل تصور هستند .به منظور مواجهه با
این موارد و جلوگیی از تاثی ن
منف آنها بر پایداری مایل طرح ،از مکانیسم توازن خودکار 3استفاده یمشود که
ن
تامی مایل نشده ،نرخ بازدیه صوری و
در آن پس از تنظیم ترازنامه ساالنه طرح ،در صورت وجود تعهدات
ر
پرداخن جهت برقراری توازن و پایداری مایل در طرح تغیی خواهند کرد.
یا نرخ تعدیل مستمریهای
ن
معرق و به کارگیی طرحهای  NDCیگ از جذابترین گزینههای اصالحات مستمری در بسیاری از کشورها
بوده است .کشورهای سوئد ( ،)1999ایتالیا ( ،)1995ن
لتوی ( )1996و لهستان ( )1999این نوع ر
اسیاتژی
اصالحات را آزموده و تجربههای ارزشمندی در این زمینه دارند .هلزمن (2006( 4بر این باور است که طرح
مزبور یمتواند بنیان یک سیستم مستمری جامع و واحد را برای اتحادیه اروپا فراهم نماید( .برای مطالعۀ
ر
بیشی رجوع کنید به پالمر 2003 ،و  .2013آلونسو گارسیا و همکاران .)2017
 -3مفاهیم بنیادی در طرحهای مستمری
ن
تبیی خواهد شد .این
در این بخش مفاهیم مهم و کلیدی در طرحهای مستمری و ارتباط آنها با یکدیگر
مفاهیم کلیدی عبارتند از :کفایت مستمری ،5پایداری مایل 6و انصاف اکچوئری.7
 -1-3کفایت مستمری

1

Fairness
)Automatic Adjustment Mechanism (AAMs
3
)Automatic Balance Mechanisms (ABMs
4
Holzmann, R. (2006). Towards a coordinated pension system in Europe: rationale and potential structure. In R.
)Holzmann & E. Palmer (Eds.), Pension reform: issues and prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC
schemes, P. 225–292. Washington, DC: The World Bank. chapter 11, ISBN 0-8213-6038-8.
5
Pension Adequacy
6
Financial sustainability
7
Actuarial Fairness
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ر
مشی ن
کی طرحهای مستمری و سیاستگذاران در کشورهای مختلف کفایت
یگ از دغدغههای اصیل
ی
ر
پرداخن به مستمریبگیان و وضعیت رفایه آنها در دوران بازنشستگ است .کفایت مستمری
مستمری
های که به برریس وضعیت
یگ از زیرشاخصهای وضعیت صندوقهای مستمری است که در گزارش ی
ی
صندوقهای بازنشستگ یمپردازند همواره مورد تأکید بوده است (برای مثال ،نگاه کنید به گزارش مررس،1
ر
مشی ن
کی صندوق در دوران
 .)2016در واقع ،پرسش اسایس این است که آیا مستمری پرداختشده به
ی
ی
بازنشستگ یمتواند سطح قابلقبویل از رفاه و استانداردهای زندگ را برای آنها فراهم سازد؟ به عبارت
ی
ر
درسن صورت
دقیقتر و در پرتو اهداف اصیل طرحهای مستمری ،آیا هموارسازی مرصف در چرخۀ زندگ به
خواهد گرفت؟ ازآنجایکه خود ر
مشیک و یا بازماندگانش تا زمان فرارسیدن مرگ مستمری دریافت یمکنند،
ی
ن
طوالی خودبهخود صورت یمگید ،اما آنچه مهمتر به نظر یمرسد کفایت مستمری
پوشش ریسک عمر
ر
ر
پرداخن ثابت هستند و قدرت خرید 2آنها با تورم کاهش
دریافن است .با توجه به اینکه مستمریهای
یمیابد ،دولتها و یا اجراکنندگان طرحهای مستمری ،که ممکن است خصویص ن
نی باشند ،مکلف هستند
ر
ر
پرداخن به
پرداخن به بازنشستگان و سایر مستمریبگیان مستمری
به منظور حفظ قدرت خرید مستمری
آنها را با شاخیص از قیمتها تعدیل 3کنند .در ر
اکی موارد از شاخص قیمت مرصفکننده ،4که متداولترین
شاخص برای محاسبۀ تورم است ،برای این منظور استفاده یمشود .بنابراین ،کفایت مستمری یک متغی
واقیع است 5نه اسیم.6
ر
مساعدی) به صورت ن
می نای مطلق از
کفایت مستمری در الیه اول سیستمهای مستمری چندالیه (الیه
ی
ر
کی در سالمندی فراهم نماید .ن
مشی ن
میان
مستمری است که بتواند حداقل استاندارهای زندگ را برای
مستمری مزبور یمتواند به تمام افرادی که به یک سن مشخیص یمرسند پرداخت شود و یا آنکه بر مبنای
آزمون وسع و تمکن مایل افراد به آنها تعلق گید .در اینجا کفایت مستمری را یمتوان به صورت نسبت آن
به متوسط دستمزد در اقتصاد اندازهگیی کرد .در الیه دوم که یک الیه بیمهای اجباری است ،کفایت
ی
مستمری یک مفهوم نسن بوده و به دنبال آن است که بتواند استانداردی که افراد پیش از بازنشستگ در

1

)Melbourne Global Pension Index (Mercer
Purchasing Power
3
Adjustment
4
)Consumer Price Index (CPI
5
Real Variable
6
Nominal
2
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ی
ی
زندگ خود داشتند را پس از بازنشستگ ن نی حفظ نمایند .برای اندازهگیی کفایت مستمری در اینجا از
ی
ر
ن
دریافن به دستمزد پیش از دوران بازنشستگ
جایگزین 1استفاده یمشود که نسبت مستمری
شاخص نرخ
ن
یگزین متفاوت برای افراد در دهکهای
است .2البته پیگیی اهداف بازتوزییع یمتواند منجر به نرخهای جا
ن
یگزین مستمری برای افراد در دهکهای پا ن
یی درآمدی نسبت
درآمدی مختلف گردد .در این راستا ،نرخ جا
ر
بیشی خواهد بود .مفهویم مشابه برای کفایت مستمری در الیه سوم
به افراد در دهکهای باالی درآمدی
(الیه بیمهای اختیاری) قابل تصور است .هر چند در این الیه پیگیی اهداف بازتوزییع وجود ندارد .از نظر
ر
بیشی در کوتاهمدت موضوعیت پیدا یمکند .حال آنکه پایداری مایل طرح
افق زم نای کفایت مستمری
مستمری که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد ،مفهویم است که در بلندمدت موضوعیت دارد.
 -2-3پایداری مایل
ی
ی
در بخش قبیل در مورد کفایت مستمری و اهمیت آن در حفظ استانداردهای زندگ در دوران بازنشستگ
بحث شد .پرسش مهیم که به ذهن متبادر یمشود آن است که برای برآورده کردن هدف کفایت مستمری،
میان کسورات باید توسط ر
چه ن
مشی ن
کی پرداخت شود؟ چگونه یمتوان اطمینان خاطر حاصل کرد که منابع
ی
ی
مایل ن
کاق برای هموارسازی مرصف دوران بازنشستگ و حفظ استاندارد زندگ آنان در صندوق مستمری
انباشته شده است؟ مفهوم کلیدی در هر دو پرسش مطروحه پایداری مایل طرح مستمری است .منظور از
ن
تأمی رفاه
توانای آن در
پایداری طرح مستمری برابری منابع و مخارج آن در یک دورۀ تعادیل و در نتیجه
ی
ی
ی
بازنشستگ ر
مشی ن
کی است .از نماگرهای مهم پایداری مایل در کوتاهمدت یمتوان به نقدینگ 3اشاره
دوران
توانای مایل 4طرح در پرداخت تعهدات مستمری ناظر بر پایداری مایل در بلندمدت است.
کرد .حال آنکه
ی
در یک حالت ایدهآل ،یک طرح مستمری در بلندمدت از نظر مایل پایدار بوده و علیغم انواع شوکها و
ن
ر
مشی ن
کی خود فراهم نماید .پیی
نااطمینایهای ممکن ،باید بتواند سطح قابل قبویل از مستمری را برای

Replacement rate

1

 2بر اساس مطالعات صورت گرفته ،نرخ جایگزینی  80-65درصدی از کل درآمد دوران کاری یا درآمد سالهای پایانی اشتغال برای
حفظ استانداردهای زندگی قبل از بازنشستگی مطلوب است .البته نرخ مزبور برای دهکهای پایین درآمدی باید باالتر باشد .ضمن آنکه
نرخ مزبور به خدمات ارائه توسط دولت نیز بستگی دارد .برای مثال ،در صورت وجود خدمات درمانی گسترده و رایگان ،این نرخ
میتواند کمتر نیز باشد .نکته آخر آنکه ،در مواردی که فقط از سالهای پایانی اشتغال برای میانگینگیری استفاده میشود ،نرخ جایگزینی
مطلوب برای حفظ استانداردهای زندگی قبل از بازنشستگی می تواند کمتر نیز باشد .برای مطالعه بیشتر در این زمینه برای مثال ر.ک
به مانوئل و همکاران (.)2014
Liquidity
Solvency
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3
4

ی
جمعیت ،1که خود ریشه در افزایش امید زندگ و کاهش نرخ زاد و ولد دارد ،با افزایش تعهدات مستمری و
کاهش منابع مایل ورودی به صندوق ،پایداری طرحهای مستمری را در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و
در حال توسعه با چالشهای جدی روبرو کرده است .در کنار پیی جمعیت ،نرخ بازگشت رسمایهگذاری
صورت گرفته توسط صندوق مستمری (که البته خود یمتواند متاثر از پیی جمعیت ن
نی باشد) و تناسب
ی
پرداخن توسط ر
بازنشستگ ن
ر
مشی ن
نی در پایداری
کی و مزایای تعلقگرفته به آنها در دوران
میان حقبیمههای
طرح مستمری نقش ن
برس یای دارد

2.

 -3-3انصاف اکچوئری
یگ دیگر از مفاهیم بنیادین در طرحهای مستمری ،انصاف اکچوئری است که منظور از آن برابری ارزش
حال کسورات پرداخت شده توسط ر
ر
دریافن توسط وی و بازماندگانش
مشیک با ارزش حال مستمریهای
است .در واقع ،انصاف ایجاب یمکند که هر ر
مشیک به اندازه آورده خود به صندوق از آن بهرهبرداری
نماید .به این ترتیب ،در صورت برقراری انصاف اکچوئری هیچ بازتوزییع میان ر
مشی ن
کی طرحهای مستمری
ن
(اعم از بازتوزی ع ن
پیشین 3است
بینسیل و دروننسیل) وجود نخواهد داشت .انصاف اکچوئری یک مفهوم
که بر اساس احتماالت مربوط به مرگ و می برآورد یمگردد و ممکن است با رخدادهای دنیای واقیع یگ
ی
زندگ جامعه خود عمر کند و ر
ر
کی دیگری ن
مشی ن
نی
مشیگ بیش از امید به
نباشد .در واقع ،ممکن است
هستند که ممکن است ک ر
می از این ن
میان عمر کنند .آنچه که مهم است این است که با در نظر ر ن
گرفی کل
ر
مشی ن
کی صندوق ،به طور متوسط سیع شود که انصاف اکچوئری رعایت گردد.
انواع طرحهای مستمری از نظر انصاف اکچوئری با یکدیگر متفاوت هستند .طرحهای اندوختهگذاری DC

پرداخن به ر
ر
مشی ن
کی تابیع مستقیم از مشارکت آنها در طرح است ،از نظر اکچوئری
با توجه به آنکه مستمری
منصفانه هستند .در طرحهای مستمری  ،NDCنظر به این که نرخ بازدیه صوری و نرخ ن ن
تییل که به ترتیب
در انباشت ثروت مستمری و تقسیط ماهانه این ثروت انباشت شده اهمیت دارند ،ممکن است از نرخ
بازگشت شاخص( 4که یمتواند نرخ بازدیه بازار یا نرخ بهره بدون ریسک 5باشد) متفاوت باشد .به این
Population Aging

1

2برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ن.ک به:
Ramaswamy, S. (2012). The Sustainability of Pension Schemes (BIS Working Paper, No 368).
Ex ante
4
Benchmark rate of return
5
Riskless interest rate
3
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ترتیب ،این طرحها ن
نی با چالش عدم رعایت انصاف اکچوئری مواجه هستند .در طرحهای  DBکه در آنها
ن
تعیی
مزایای مستمری از قبل با یک رابطه مشخیص تعریف یمشود ،برقراری انصاف اکچوئری به فرمول
ی
بستگ پیدا یمکند .در مواردی که نرخ تعلقپذیری 1باال بوده و از درآمد سالهای ن
پایای اشتغال
مستمری
ن
تعیی مستمری استفاده یمشود (موردی که برای صندوقهای مستمری در ایران ،از جمله صندوق
جهت
ر
بیشی است .نکته دیگر آن که اگر در
وکال مصداق دارد) ،احتمال آنکه از انصاف اکچوئری فاصله بگییم
ن
ن
پایی درآمدی به دنبال
جایگزین برای افراد در دهکهای
طرحهای  DBدر الیه بیمه اجباری با افزایش نرخ
اهداف بازتوزییع باشیم ،آنگاه انصاف اکچوئری برای افراد ن
حارص در این دهکها دیگر موضوعیت نخواهد
داشت .اما به هر حال ،به طور متوسط تنظیم سازوکاری که با رعایت انصاف اکچوئری همراه باشد در
ر
اهمین ویژه دارد .در هر صورت ،در مقایسه با طرحهای  ، DCطرحهای NDC
طرحهای مستمری بیمهای
ر
بیشیی برخوردارند.
و  DBاز نظر برقراری انصاف اکچوئری از آسیبپذیری
وانی مستمری و مفاهیم کلیدی در طرحهای مستمری
 -4ق ر
ن
ن
تعیی یمکنند ،بر مفاهیم کلیدی در
قوانی و مقررات کاربردی در طرحهای مستمری ،که سازوکار آنها را
طرحهای مستمری که توضیح آنها در بخش قبیل آمد موثر هستند .در واقع ی
ن
قوانی و مقررات
بخش از
مستمری ناظر بر نحوه و م نیان مشارکت در طرح مستمری است که در واقع به طور مستقیم بر منابع
ورودی به صندوق تاثیگذار هستند .از جمله این موارد یمتوان به سهم حق بیمه کارفرما و م ر
شیک شاغل
نی ناظر بر نحوه و ن
قوانی مستمری ن
اشاره کرد .ی
ن
میان برخورداری از مزایای مستمری برای
بخش دیگر از
ن
ر
قانوی وی است که به طور مستقیم بر منابع خروخ از صندوق (تعهدات
مشیک اصیل و بازماندگان
قوانی مزبور به طور مشخص بر کفایت مستمری ن
ن
نی تاثیگذار
مستمری) تاثیگذار هستند .دسته دوم از
هستند .برآیند دسته اول و دسته دوم ن
نی بر انصاف اکچوئری و پایداری مایل طرح تاثیگذار هستند .نکته
مهیم که نباید از آن غافل شد آن است که پیگیی و ارصار بیش از حد بر یگ از مولفههای کلیدی طرحهای
مستمری یمتواند دارای آثار سوء بر مولفههای کلیدی دیگر باشد .به عنوان مثال ،تاکید بیش از حد بر
هدف کفایت مستمری یمتواند منجر به نقض انصاف اکچوئری و پایداری مایل صندوق گردد .البته پایداری
مایل طرح از متغیهای دیگری ن
ن
قوانی مستمری ندارد .از جمله این
نی تاثیگذار هستند که ارتبایط به

Accrual rate
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1

متغیهای مهم یمتوان به نرخ بازگشت رسمایهگذاری در یک اقتصاد اشاره کرد .مورد دیگر ن
نی نرخ زاد و ولد
است که یمتواند به صورت مستقیم و غیمستقیم بر پایداری مایل طرحهای مستمری تاثیگذار باشد .به
ن
قوانی و مقررات مستمری نقش مهیم در ایجاد پایداری مایل
هر حال ،به فرض ثابت بودن سایر یرسایط،
ی
بازنشستگ ن
برخ از
طرحهای مستمری دارد که عدم توجه به آن یمتواند به هزینه به خظر افتادن آینده
ر
کی صندوق گردد .در حال ن
ن
ن
مشی ن
قوانی
قوانی مستمری جاری در صندوق وکال که در واقع همان
حارص
غالب جاری در سایر صندوقهای مستمری دیگر در کشور است یمتواند به صورت بالقوه پایداری مایل این
صندوق را به خطر بیاندازد .1با توجه به نوع طرح مستمری در این صندوق که مستلزم وجود نویع ارتباط
بینسیل ن
بینسیل است ،به خطر افتادن پایداری مایل صندوق به معنای نقض عدالت ن
ن
نی است .به عنوان
ن
قوانی مستمری مربوط به بازماندگان اناث در ایران بیش از حد بخشنده
مثال ،برریسها حایک از آن است که
انگی ییس آنها منجر به بروز هزینههای اجتمایع ن
ن
هستند که عالوه بر نقض عدالت ن
نی
بینسیل ،ساختار
یمشود.2
قوانی مستمری ن
نی ناظر بر حاکمیت یرس ر
ن
ن
قوانی
کن 3صندوقهای مستمری است .این
دستهای دیگر از
های است که حکمر نای و هدایت مطلوب یک سازمان را پیگیی یم-
شامل مجموعهای از فرآیندها و رویه ی
ن
نماید.
قوانی و مقررات مربوط به حکمر نای صندوقهای مستمری ایران ،نقش دولت را از رکن تنظیمگر و
ر
تضمیکننده فعالیتهای صندوق به رکن مداخلهگر تبدیل نموده است .صندوق وکال ن
ن
درجای از این
نی به
ن
های برای پایداری
آسیب در امان نبوده است .حفظ وضعیت کنوی در این زمینه یمتواند منجر به چالش ی
مایل صندوق در آینده گردد.4

 1برای مطالعه بیشتر در زمینه تاثیر قوانین مستمری بر پایداری مالی طرح های مستمری ن.ک به:
قاسمی ،مجتبی ( .)1394نقش قوانین و مقررات در شکلگیری بحرانهای مستمری :یک تحلیل اقتصادی .فصلنامۀ تحقیقات رفاه
اجتماعی.144-115 ،)1( 5 ،
 2برای مطالعه بیشتر در این زمینه ن .ک به:
Ghasemi. M, (2013). Economic Analysis of Pension Fund’s Laws for Female Heirs: Case of Iran’s Civil Servants
Pension Fund (CSPF). European Journal of Law and Economics, 36 (2), 407-421.

مجتبی قاسمی ( .)1397سیر تطور حمایت از بازماندگان در قوانین مستمري ایران ،انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
Corporate Governance

3

 4برای مطالعه بیشتر در زمینه حاکمیت شرکتی در صندوقهای مستمری ن.ک به:
حسن جوهری ( ،)1397حاکمیت شرکتی در صندوقهای مستمری با تاکید بر نظام حقوقی ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
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فصل دوم :صندوق مستمری وکل در آینه آمار

 -1مقدمه
ی
ویژگهای جمع ر
ین و مایل صندوق مستمری وکال یمپردازد .برای ارائه
این بخش از گزارش به توصیف ابعاد و
تصویر صندوق از ریزدادههای 1موجود در صندوق یط سالهای  1397-1378استفاده شده است .تصویر
ن
شاغلی کسورپرداز
مزبور شامل دو بخش مستمریبگیان (اعم از بازنشستگان ،ازکارافتادگان و بازماندگان) و
است که در ادامه به تفکیک ارائه خواهند شد .قبل از ارائه تصویری آماری از وضعیت صندوق ،نحوه
ر
اشیاک در صندوق و احراز برخورداری از مزایای مستمری پیش ن
بین شده در آن یمتواند مطلوب باشد که
این امر در قالب شکل  1ارائه شده است.
بگیان
 -2مستمری ر
مستمریبگیان صندوق وکال در سه دسته کیل جای یمگیند :بازنشستگان ،ازکارافتادگان و بازماندگان.
ی
بازنشستگان شامل افرادی هستند که پس از احراز یرسایط بازنشستگ و بازنشسته شدن مستمری به آنها
پرداخته یمشود .طبق ماده ( )7ن
آئینامه اجر یای ماده ( )8قانون تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان
دادگسیی ،ر
ر
مشی ن
کی صندوق در صورت حداقل  10سال پرداخت حق بیمه مصوب در دوران وکالت خود
ی
زنشستگ استفاده کنند .اگر ر
مشی ن
کی در دوره اشتغال خود بر اثر ابتال به بیماری و یا
یمتوانند از مستمری با
رن
داشی حداقل یک
وقوع حوادث دچار ضایعات جسیم و روخ شده و قادر به ادامه کار نباشند ،در صورت
سال سابقه پرداخت حق بیمه (متضمن حق بیمه  90روز در آخرین سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری) و

Microdata
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1

تایید کمیسیون پزشگ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشگ ن
مبن بر از دست دادن بیش از دو سوم
ً
توانای جسیم و روخ خود ،یمتوانند از مزایای مستمری بهرهمند گردند .نهایتا در صورت فوت بازنشسته،
ی
ازکارافتاده و ر
مشیک شاغیل که حداقل یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشد (متضمن
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پرداخت حق بیمه
کمتر از یک سال

عدم برخورداری از مزایای مستمری
برای مشترک اصلی و بازماندگان
خروج از صندوق

فوت شاغل

بازمانده

ندارد

دارد
ورود به صندوق و
پرداخت حق بیمه

برقراری
مستمری بازمانده

پرداخت حق بیمه
بیشتر از یک سال

ازکارافتادگی
برقراری
مستمری
مشترک اصلی
پرداخت حداقل ده
سال حق بیمه

بازنشستگی

شکل  -1فرآیند ورود و خروج ر
مشی ن
کی و بازماندگان آنها از صندوق وکال

22

فوت مشترک
اصلی

فوت
بازمانده

پرداخت حق بیمه  90روز در آخرین سال حیات) بازماندگان آنها (همرس ،فرزندان ،پدر و مادر) در صورت
واجد یرسایط بودن یمتوانند از تمام مستمری ر
مشیک اصیل بهرهمند گردند.
بگیان
 -1-2تعداد و ترکیب مستمری ر
شکل  2تعداد مستمریبگیان صندوق را یط سالهای  1378تا  1397به تفکیک جنسیت ر
مشیک اصیل
نشان یمدهد .همانطور که از شکل پیداست تا سال  1379هیچ مستمریبگیی در صندوق وجود نداشته
اولی مستمریبگی در قالب بازمانده ر
ن
است.
مشیک شاغیل که فوت کرده است در سال  1379وارد صندوق
یمشود .در واقع تا سال  1392که تعداد مستمری بگیان به  536نفر یمرسد ،تعداد مستمریبگیان
صندوق چندان قابل توجه نبوده است .در سال  1397تعداد مستمریبگیان صندوق به  1115نفر افزایش
یافته است .یط سالهای  93تا  97ن
نی به طور متوسط ساالنه حدود  115نفر به مستمریبگیان صندوق
اضافه شده است .این افزایش به ویژه در سالهای  92و  93قابل توجه و به ترتیب به ن
میان  318و 237
نفر بوده است .شکل  3تعداد افزایش خالص در تعداد مستمریبگیان را یط دوره ن
زمای مذکور نشان
ر
بیشیین افزایش خالص در تعداد مستمریبگیان مربوط به سالهای
یمدهد .همانطورکه از شکل پیداست
ر
مشیک اصیل (اعم از بازنشستگان و
 92و  93بوده است .شکل  4تعداد مستمریبگیان را به تفکیک
ازکارافتادگان) و بازماندگان نشان یمدهد .همانطور که از شکل پیداست تا سال  1392تمام مستمریبگیان
صندوق را بازماندگان تشکیل یمدادند .شکل  5ن
نی ترکیب مستمریبگیان را به همان ترتین که بیان شد
پویس است و تقریبا تمام ر
ناچی و قابل چشم ی
ن
مشی ن
کی اصیل که
نشان یمدهد .البته تعداد ازکارافتادگان بسیار
مستمری دریافت یمکنند بازنشسته هستند .شکل  6هم ترکیب جنش مستمریبگیان بازنشسته را نشان
ر
بیشی بازنشستگان صندوق را مردان تشکیل یمدهند.
یمدهد .همانطور که از شکل مزبور پیداست
 -2-2سابقه پرداخت کسورات
شکل  7متوسط سابقه کسورپردازی مستمریبگیان را به تفکیک بازنشستگان و بازماندگان نشان یمدهد.
همانطور که از شکل پیداست ،مستمریبگیان بازنشسته به طور متوسط حدود  30سال حق بیمه
بخش از مستمریبگیان بازمانده مربوط به ر
پرداخت کردهاند .با توجه به آن که ی
مشی ن
کین است که در ن
حی
ً
طبیعتا سالهای ر
کمیی را حق بیمه پرداخت کردهاند ،متوسط تعداد سالهای
اشتغال فوت کردهاند و
پرداخت حق بیمه برای مستمریبگیان بازمانده حدود  17سال است .شکل  8ن
نی متوسط تعداد سالهای
23

کسورپردازی را به تفکیک بازنشستگان مرد و زن نشان یمدهد .همان طور که از این شکل پیداست ،زنان
ی
ر
بیشیی برای خروج از صندوق و بازنشستگ دارند که به این ترتیب متوسط
نسبت به مردان اندگ تمایل
نی ر
تعداد سالهای کسورپردازی توسط آنها ن
کمی است.

 -4-2مستمری دریافب
ر
پرداخن به مستمریبگیان صندوق را به تفکیک بازنشستگان و بازماندگان
شکل  9متوسط مستمری ماهانه
در بازه ن
زمای  1392-97نشان یمدهد .ناگفته پیداست با توجه به نحوه محاسبه مستمری در صندوق که
تابیع مستقیم از ن
ی
بخش از بازماندگان مربوط به
میان سابقه پرداخت حق بیمه است و نظر به این که
ن
پرداخن به بازماندگان به طور معناداری ر
ر
کمی از این ن
ر
مشی ن
میان
متوق است ،متوسط مستمری
کی شاغل
کی بازنشسته است .به طور مثال ،در سال  97م ر
ر
شی ن
مشی ن
کی مستمریبگی بازنشسته بیش از دو
برای
کی بازمانده مستمری دریافت یمکردهاند .شکل  10ن
ر
برابر مش ری ن
دریافن توسط بازنشستگان را
نی مستمری
ی
همی بازه ن
ر
ن
بیشی وکالی زن به بازنشستگ و در
زمای به تفکیک جنسیت نشان یمدهد .با توجه به تمایل
در
نی ر
کمی است .در شکل  11ن
دریافن توسط آنان ن
ر
نی
نتیجه کاهش سالهای کسورپردازی ،متوسط مستمری
ر
ر
دریافن در صندوق آمده است.
حداکی و حداقل مستمری
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شاغلی
-3
ر
کی شاغل صندوق ارائه خواهد شد .شکل  12تعداد ر
در این بخش اطالعات مربوط به ر
مشی ن
مشی ن
کی شاغل
صندوق را یط بازه ن
زمای  1378تا  1397نشان یمدهد .همانطور که از شکل پیداست ،تعداد ر
مشی ن
کی
شاغل صندوق از  1905نفر در سال  1378به حدود  35000نفر در پایان سال  97رسیده است که رشد
آن قابل توجه است .شکل  13ن
نی تعداد ورودیهای جدید به صندوق را در هر سال به تفکیک جنسیت
نشان یمدهد .همانطور که از شکل پیداست ،در ن
برخ از سالها تعداد ورودیهای جدید به صندوق به
کی شاغل را یط بازه ن
ر
بیشی بوده است .شکل  14ن
ر
جنسین مش ری ن
زمای فوقالذکر نشان
نی ترکیب
طور نسن
یمدهد .نکته جالب توجه افزایش سهم زنان در صندوق یط بازه ن
زمای مذکور بوده است .در واقع ،سهم
زنان در صندوق به طور مستمر در حال افزایش بوده است .با این حال در پایان سال  97ر
کمی از  35درصد
ر
کی شاغل صندوق زن بودهاند .شکل  15ن
ر
مشی ن
جنسین ورودیهای جدید به صندوق را در هر
نی ترکیب
ر
بیشی
سال نشان یمدهد .در تمام سالها تعداد وکالی مرد ورودی به صندوق نسبت به همتایان زن خود
بوده است (به استثنای سال .)1387
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کی اصیل صندوق
 -4توزی ع سب مشی ر
ی
ر
کی در ایجاد تعهدات مستمری برای صندوق ،توزی ع ن
مشی ن
سن
با توجه به اهمیت سن و امید به زندگ
ر
ن
مشی ن
شاغلی در این بخش به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.
کی صندوق اعم از مستمریبگیان و
سن ر
در پایان سال  1397متوسط ن
مشی ن
کی بازنشسته و ازکارافتاده صندوق که زنده بوده و خود مستمری
میان برای ر
دریافت یمکردهاند حدود  69سال بوده است .این ن
مشی ن
کی مرد و زن به ترتیب  70و  64.5سال
ر
بوده است .شکل  16توزی ع ن
مشی ن
کی بازنشسته مستمریبگی را در پایان سال  1397نشان یمدهد.
سن
شکلهای  17و  18ن
ن
همی شکل را برای مردان و زنان بازنشسته مستمریبگی نشان یمدهد.
نی به ترتیب
ن
سن ر
متوق (اعم از بازنشسته ،شاغل و ازکارافتاده) ن
متوسط ن
مشی ن
نی تا پایان سال  1397در حدود 62
کی
سال بوده است .این ن
ن
میان برای مردان و زنان به ترتیب  63و  41بوده است.
پایی بودن سن مزبور برای
ی
ً
اوال تعداد آنها بسیار کم بوده و اغلب آنها ن
بازنشستگ و در ن
حی اشتغال
نی قبل از
زنان به دلیل آن است که
ن
سن ر
فوت کردهاند .شکل  19توزی ع ن
مشی ن
متوق صندوق را تا پایان سال  1397نشان یمدهد.
کی
کی شاغل صندوق را برای کل ر
سن ر
کی و ن
شکلهای  20تا  22ن
نی توزی ع ن
مشی ن
مشی ن
نی به تفکیک جنسیت
سن ر
در پایان سال  1397نشان یمدهند .متوسط ن
مشی ن
کی شاغل در پایان سال  97حدود  37.5سال بوده
میان برای ر
است .این ن
مشی ن
کی شاغل مرد و زن به ترتیب  38.8و  35.1بوده است.
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سن ر
شکل  -16توزی ع ن
مشی ن
کی اصیل مستمری بگی (بازنشسته و ازکارفتاده) که که تا پایان سال  97زنده بودهاند
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سن ر
شکل  -17توزی ع ن
مشی ن
کی اصیل مرد مستمری بگی (بازنشسته و ازکارافتاده) که که تا پایان سال  97زنده بودهاند
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سن ر
شکل  -18توزی ع ن
مشی ن
کی اصیل زن مستمری بگی (بازنشسته و ازکارافتاده) که تا پایان سال  97زنده بودهاند
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سن ر
شکل  -19توزی ع ن
مشی ن
کی اصیل صندوق که تا پایان سال  97فوت شدهاند
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سن ر
شکل  -20توزی ع ن
مشی ن
کی شاغل صندوق در پایان سال 1397
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سن ر
شکل  -21توزی ع ن
مشی ن
کی شاغل مرد صندوق در پایان سال 1397
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سن ر
شکل  -22توزی ع ن
مشی ن
کی شاغل زن صندوق در پایان سال 1397
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بگیان صندوق وکل
فصل سوم :برریس وضعیت رفایه مستمری ر

 -1مقدمه
ر
پرداخن به مستمریبگیان صندوق وکال (اعم از بازنشستگان
در این فصل با استفاده از دادههای مستمری
ن
تبیی خواهد شد .در این راستا از دادههای شاخص قیمت
و بازماندگان) ،وضعیت رفایه آنها برریس و
مرصفکننده بانک مرکزی ج.ا.ا و دادههای برریس بودجه خانوار 1مرکز آمار ایران ن
نی استفاده یمشود .ابتدا
ن
ر
پرداخن به مستمریبگیان را با استفاده از شاخص قیمت مرصفکننده
میان متوسط مستمری واقیع
پرداخن به ر
ر
مشی ن
کی صندوق آنها را از نظر رفایه
برآورد کرده و پس از آن نشان خواهیم داد که مستمری
در کدام دهک درآمدی (هزینهای) در کشور قرار خواهد داد.
 -2تورم و مستمری واقیع
همانطورکه در بخشهای قبیل اشاره شد ،طرح مستمری صندوق وکال از جمله طرحهای مستمری اجباری
ر
مشی ن
ر
کین که 30
پرداخن به
بر پایه مشاغل هستند که از نوع  DB-PAYGاست .به عبارت دیگر مستمری
ر
پرداخن خواهد
سال تمام سابقه خدمت داشته باشند ،به صورت متوسط دو سال آخر ماخذ حق بیمه
ر
مشیک.
بود که خود تابیع است از حداقل دستمزد در قانون مدیریت خدمات کشوری و سابقه وکالت
پرداخن به ر
ر
مشی ن
کی مستمریبگی صندوق (بازنشستگان و بازماندگان) را یط
شکل  23متوسط مستمری
سالهای  1389-97به قیمت جاری نشان یمدهد .همانطورکه از شکل پیداست متوسط ماهانه مستمری
ر
پرداخن به بازنشستگان از حدود  650هزار تومان در سال  89به حدود  4.3میلیلون تومان در سال
اسیم
 97رسیده است .این افزایش برای بازماندگان از  310هزارتومان به حدود  1.9میلیون تومان در ماه بوده
است .البته با توجه به این که این مستمریها در طول سالهای مورد برریس به صورت اسیم هستند و نه
)Household Budget Survey (HBS
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واقیع ،نیمتوان آنها را از نظر قدرت خرید با یکدیگر مقایسه نمود .از این رو و به منظور مقایسه قدرت
ر
ر
پرداخن در صندوق به
پرداخن یط این  9سال ،در شکل  24متوسط مستمری
خرید متوسط مستمری
بازنشستگان و بازماندگان به قیمت ثابت سال  95نشان داده شده است .به این ترتیب ،با کمک این شکل
ر
پرداخن در صندوق را مورد برریس و واکاوی قرار داد .شکل 25
یمتوان روند قدرت خرید متوسط مستمری
ن
نی روند نرخ تورم را در کشور یط بیست سال اخی نشان یمدهد.
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ً
قبال ن
ر
پرداخن
نی اشاره شد با توجه به وجود تورم ،به منظور حفظ قدرت خرید مستمریهای
همانطور که
ن
ر
ن
قوانی مستمری
پرداخن هر ساله باید با تورم تعدیل گردند .امری که به طور معمول در
میان مستمریهای
ن
ن
ن
تامی اجتمایع را به این امر مکلف
تامی اجتمایع سازمان
نی تبلور یمیابد .به طور مثال ،ماده  96قانون
ر
2
کرده است .1ماده  21ن
دادگسیی
آئینامه اجر یای ماده ( )8قانون تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان
پرداخن به ر
ن
ر
مشی ن
کی صندوق را دارد .در هر دو ماده فوقاالشاره،
نی دغدغه حفظ قدرت خرید مستمری
ی
یک کلمه کلیدی وجود دارد تحت عنوان "شاخص هزینههای زندگ "3که عدم شناخت آن و نسبت آن با
شاخص قیمت مرصفکننده که به طور معمول توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار در کشورهای مختلف
ی
گزارش یمشود یمتواند منجر به ابهام گردد .در واقع ،برای اندازهگیی شاخص هزینههای زندگ از شاخص
ن
مرصق متعارف یک خانوار شهری است که
قیمت مرصفکننده استفاده یمشود که خود دربرگینده سبد
ی
کاالی را در بر یمگید .رشد قیمت سبد مذکور (که در واقع همان رشد هزینههای زندگ است)
 12گروه ی
ر
بیشی در مورد شاخص قیمت مرصفکننده و نحوه اندازهگیی آن در پیوست 1
نرخ تورم است .اطالعات
ر
ن
شاغلی)
پرداخن (یا هر مبلغ ثابت دیگری ،از جمله دستمزد پرداخ رن به
آمده است .تعدیل 4مستمریهای
ی
زندگ ن
رن
نگهداشی قدرت
نی است) ،به معنای ثابت
با شاخص قیمت مرصفکننده (که همان شاخص هزینه
ر
پرداخن است .امری که دغدغه اصیل ن ن
مقی در مواد قانو نی فوقاالشاره بوده است .اما بنا
خرید این مبالغ
ر
پرداخن در ن
مالحظای ممکن است این امر تحقق پیدا نکرده و ن
ر
برخ
میان افزایش در مستمری
به دالیل و
ر
ر
ن
بیشی
های با نرخ تورم باالتر احتمال وقوع آن
سالها از میان تورم کمی باشد .امری که به ویژه در سال ی
است.
همانطور که شکل  23نشان یمدهد متوسط مستمری اسیم در طول  9سال گذشته افزایش داشته است.
ً
ر
پرداخن دقیقا به اندازه تورم افزایش یابند آنگاه مستمری واقیع و در
ناگفته پیداست که اگر مستمریهای
نتیجه قدرت خرید آن باید در طول زمان ثابت بماند .مقایسه شکلهای  23و  24حاوی نکات بسیار جالن

 1ماده  -96سازمان مكلف است میزان كلیه مستمریهاي بازنشستگي ،از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل
زماني كه حداكثر از سالي یكبار كمتر نباشد باتوجه به افزایشهزینه زندگي با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
 2ماده  -21مستمریهای موضوع این آئین نامه هر سال با توجه به تغییرات شاخص هزینه زندگی به پیشنهاد صندوق حمایت وکال و
کارگشایان دادگستری و تایید وزیر دادگستری اصالح می شود.
3

Cost of Living Index
Adjustment

4
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است که در ادامه به آنها پرداخته یمشود .علیغم افزایش متوسط مستمری اسیم در طول  9سال گذشته
ر
پرداخن است ،فراز و
(نگاه کنید به شکل  ،)23متوسط مستمری واقیع که نماگر قدرت خرید مستمری
ر
بیشیی را تجربه کرده است (نگاه کنید به شکل  .)24همانطور که از این شکل پیداست متوسط
نشیب
ر
پرداخن به بازنشستگان (نمودار با خط ممتد) پس از کاهش در سال  ،91رو به افزایش
مستمری واقیع
ً
نهایتا در سال  97باز هم رو به نزول گذاشته است که به ن ن
میله کاهش قدرت خرید وکالی
گذاشته است .اما
بازنشسته است .سیاستهای انبسایط پویل و مایل توسط دولت که منجر به تورم یمشود و عدم افزایش
ً
ر
ر
پرداخن و در نتیجه قدرت
پرداخن با تورم ایجاد شده ،عمال مستمریهای واقیع
متناسب مستمریهای
خرید مستمری بگیان دچار نوسان یمکند که این امر داللتهای رفایه مهیم برای جامعه مستمریبگیان
ن
نااطمینای حاصل از این یرسایط امکان تصمیمگییهای میان مدت 1را از این
خواهد داشت .به ویژه
مستمریبگیان سلب خواهد نمود .البته باید به این نکته ن
نی توجه داشت که متوسط مستمری ممکن
است به علت افزایش تعداد افراد با مستمری باالتر ن
نی افزایش یابد .در اینجا فرض شده است که جریان
ً
ورود افراد به جامعه مستمریبگیان در طول سالهای مورد برریس تقریبا همگن بوده و افزایش در متوسط
ً
ر
پرداخن با تورم بوده است .هر چند این فرض با توجه به جوان
مستمری رصفا به دلیل تعدیل مستمریهای
ر
بیشی و در نتیجه افزایش متوسط مستمری
بودن صندوق وکال و احتمال بازنشسته شدن افراد با سابقه
ر
پرداخن در صندوق ممکن است چندان برقرار نباشد .اما آنچه مشهود است آن است که وقوع تورم و عدم
پرداخن با آن در ن
ر
برخ از سالها (به ویژه سال  )97منجر به کاهش مستمری
تعدیل متناسب مستمریهای
ر
پرداخن و در نتیجه کاهش قدرت خرید مستمریبگیان شده است.
واقیع
بگیان صندوق وکل
 -3برریس وضعیت رفایه مستمری ر
پرداخن به ر
کی صندوق و ن
ر
مشی ن
نی دادههای
این قسمت با استفاده از ریزدادههای مربوط به مستمریهای
مربوط به برریس بودجه خانوارهای شهری مرکز آمار ایران ،به برریس وضعیت رفایه جامعه مستمریبگیان
صندوق وکال یط سالهای  1392-97یمپردازد .برریس بودجه خانوار که هر ساله توسط مرکز آمار ایران
ً
انجام یمشود شامل دو بخش اصیل است :هزینهها و درآمدهای خانوار .معموال با توجه به این که افراد
انگیه ر
ن
کمیی برای اظهار درآمدهای واقیع خود دارند ،دادههای مربوط به هزینه خانوارها قابل اتکاءتر است.
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البته در این قسمت از هر دو دسته داده استفاده خواهد شد .پرسش اسایس که در این قسمت در کانون
پرداخن توسط صندوق چه سطج از رفاه را برای ر
ر
مشی ن
کی
برریس قرار خواهد گرفت این است که مستمری
صندوق به همراه خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش فروض زیر در نظر گرفته یمشوند:
ً
ر
همی مستمری در ر
ن
مشی ن
یافن از صندوق
کی صندوق
• اوال ،تنها منبع درآمد (یا منبع اصیل درآمد)
است.
ً
• ثانیا ،با توجه به این که بر اساس یافتههای برریس بودجه خانوار ،به طور متوسط حدود  95درصد
ن
خانوارهای سالمند (خانوارهای که سن رسپرست بیش از  60سال باشد) دارای ن ن
مسکوی تملگ
میل
ی
ر
مشی ن
کی بازنشسته صندوق فرض یمشود که
هستند (نه اجارهای) ،در برریس وضعیت رفایه
ر
کاالی یمشود (نه اجاره مسکن).
مستمری دریافن توسط آنان رصف سایر گروههای ی
ً
ر
دریافن از
• ثالثا ،فرض یمشود که هیچ پساندازی توسط خانوارها صورت نگرفته و تمام مستمری
کاالی تخصیص داده یمشود.
صندوق به مرصف گروههای مختلف ی
برای پاسخ به پرسش باال و برریس وضعیت رفایه مستمریبگیان صندوق از یک روش ساده اما مفید
استفاده خواهیم کرد .در واقع یمتوان پرسش باال را به طور دقیقتر به این صورت مطرح کرد :در صورت
دریافن توسط ر
ر
مشی ن
کی صندوق ،آنها در کدام یک از دهکهای هزینهای (درآمدی)
مرصف تمام مستمری
ر
قرار خواهند گرفت؟ و یا به ن
ر
دریافن از صندوق مرصف شود ،توزی ع
صوری که تمام مستمری
بیای دیگر در
مستمریبگیان صندوق در دهکهای هزینهای (درآمدی) به چه صورت خواهد بود؟ با توجه به این که
ریزدادههای مستمریها و متوسط هزینه (درآمد) دهکهای مختلف به صورت رسی ن
زمای در بازه -97
 1392در دست است ،یمتوان روند تغییات توزی ع جامعه مستمریبگی صندوق را در دهکهای مختلف
هزینهای (درآمدی) رصد نمود .با توجه به فروض فوقالذکر ،سطح رفاه مشخص شده برای جامعه
ً
مستمریبگی را یمتوان آستانه یا مرز ن
پایی 1رفاه آنها در نظر گرفت .به عبارت دیگر ،احتماال سطح رفاه
ً
قبال ن
واقیع مستمریبگیان بیش از این ن
نی اشاره
میان برآوردی خواهد بود .نکته دیگر آن که همان طور که
ر
کی صندوق ن
ر
مشی ن
مبلیع ثابت است ،در صورت عدم
پرداخن به
شد ،با توجه به این که مستمریهای
تعدیل متناسب این مستمریها با تورم ،قدرت خرید و رفاه آنها کاهش پیدا خواهد کرد که در اینجا به

Lower Bound
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ن
صورت سقوط آنها به دهکهای ن
تبیی
پاییتر هزینهای (درآمدی) خود را نشان خواهد داد .در ادامه برای
دقیقتر وضعیت رفایه مستمریبگیان صندوق ،آنها را به گروههای مختلف تفکیک خواهیم کرد که یرسح
آن در ادامه یمآید.
 -1-3بازنشستگان
ر
ن
تبیی و برریس یمشود .1همانطور
رداخن به آنها
در ابتدا وضعیت رفایه بازنشستگان با توجه به مستمری پ
ن
ر
پرداخن
فرویص که در بخش قبیل مطرح شد ،پرسش کلیدی آن است که مستمری
که اشاره شد ،بر مبنای
به وکالی بازنشسته چه سطج از رفاه را برای آنها فراهم کرده و به طور مشخص آنها را در کدام یک از
دهکهای هزینهای (درآمدی) قرار خواهد داد .شکل  26توزی ع بازنشستگان صندوق را در دهکهای هزینه-
ای در سال  97نشان یمدهد .همانطور که از شکل پیداست در این سال حدود  90درصد بازنشستگان
صندوق در سه دهک باالی هزینهای قرار داشتهاند که نشان از رفاه نسن باالی وکالی بازنشسته است .در
واقع حدود  70درصد از وکالی بازنشسته در باالترین دهک هزینهای قرار دارند که حایک از شان باالی
ن
همی سال حدود  6درصد از بازنشستگان صندوق در دهک سوم هزینهای
اقتصادی آنها در ایران است .در
ن
ر
ن
رداخن و در نتیجه مستمری
پایی کسور پ
افتادگای هستند که به دلیل سابقه
قرار گرفتهاند .این افراد از کار
ً
ر
دریافن ن
پاییتر نهایتا توانستهاند در دهک سوم هزینهای قرار بگیند .تا پایان سال 1397متوسط سالهای
پرداخت کسور در میان وکالی بازنشسته حدود  30سال بوده است .ر
مشی ن
کین که کسورات خود را به طور
کامل و به اندازه  30سال پرداخت کنند ،بر اساس دادههای برریس بودجه خانوار در باالترین دهک هزینهای
ر
پرداخن به آنان است .شکل 27
در ایران قرار خواهند گرفت که حایک از قابل قبول بودن کفایت مستمری
ن
نی توزی ع وکالی بازنشسته را در دهکهای هزینهای در سال  1392نشان یمدهد .مقایسه این دو شکل
حایک از آن است که در فاصله ن
بی این دو سال شان اقتصادی وکال ارتقاء ن نی یافته است .البته شکل  28که
توزی ع وکالی بازنشسته در سه دهک باالی هزینهای را یط سالهای  1392تا  1397نشان یمدهد ،تصویر
دقیقتری از روند تغییات شان اقتصادی وکالی بازنشسته ارائه یمدهد .این شکل حاوی نکات جالن است.
همانطور از شکل پیداست از سال  1395به بعد شان اقتصادی وکالی بازنشسته رو به نزول نهاده و در
سال  1397ی
ن
پاییتر
بخش از آنان که در سالهای پیش در دهکهای باالتر هزینهای بودند به دهکهای

 1با توجه به تعداد بسیار ناچیز مشترکین مستمریبگیر ازکارافتاده ،این گروه نیز ذیل بازنشستگان در نظر گرفته شدهاند.
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ر
پرداخن با آن
سقوط کردهاند .علت این امر تورم باالی سال  1397و عدم تعدیل متناسب مستمریهای
بوده است که در نتیجه با کاهش قدرت خرید بازنشستگان صندوق و کاهش شان اقتصادی آنان همراه بوده
است .شکل  29ن
ن
همی تصویر را برای دهکهای درآمدی نشان یمدهد که در آن سقوط وکالی بازنشسته
نی
پاییتر از وضوح ب ر
یشیی ن
ن
نی برخوردار است .در سال  97فقط حدود  9درصد از وکالی
به دهکهای
بازنشستگان در باالترین دهک درآمدی جای گرفتهاند .این ن
میان در سال  1395حدود  55درصد بوده
است .شکلهای  30و  31ن
ن
پاییتر
نی روند توزی ع وکالی بازنشسته (از کارافتاده) را به ترتیب در دهکهای
ر
ر
مشی ن
بیشیکسور به
کین که  30سال و
هزینهای و درآمدی نشان یمدهد .در مجموع یمتوان گفت برای
صندوق پرداخت نمایند ،کفایت مستمری قابل قبول بوده و آنها را از نظر اقتصادی در دهکهای باالی
هزینهای و درآمدی در ایران قرار یمدهد.
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 -2-3بازماندگان
در این قسمت ،مشابه آنچه که در بخش قبیل آمد ،وضعیت رفایه بازماندگان صندوق وکال برریس یمشود.
ن
ر
مشی ن
متوق،
کی بازنشسته
بازماندگان صندوق وکال را یمتوان در سه گروه کیل جای داد :بازماندگان
ن
ن
ر
ر
رن
مشی ن
مشی ن
داشی
متوق .دو دسته آخر به دلیل
کی شاغل
متوق و بازماندگان
کی ازکارافتاده
بازماندگان
سابقه ر
ییتری ن
ن
کمی کسورپردازی مستمری پا ن
پاییتر هزینهای
نی دریافت یمکنند و به تبع در دهکهای
(درآمدی) جای خواهند گرفت .شکل  32توزی ع بازماندگان صندوق وکال را در دهکهای هزینهای در سال
 1397نشان یمدهد .همانطور که از شکل پیداست بیش ری بازماندگان ( 62درصد) در دهک سوم هزینهای
همی سال حدود  12درصد از بازماندگان ن
ن
ن
نی در باالترین
پایی آنها است .در
قرار گرفتهاند که حایک از رفاه
دهک هزینهای جای گرفتهاند که به ن ن
میله باالترین سطح رفاه برای آنان در کشور است .اینان بازماندگان
ن
متوفای هستند که متوسط سالهای پرداخت کسور توسط آنها به صندوق باال
شاغلی
بازنشستگان یا
ی
بوده است .حدود یک چهارم بازماندگان در سه دهک باالی هزینهای قرار دارند که به ن ن
میله قابل قبول بودن
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کفایت مستمری برای آنهاست .شکل  33ن
ن
همی تصویر را برای بازماندگان در سال  1392نشان یمدهد.
نی
در این سال ن
نی شاهد تصویری کم و بیش مشابه برای بازماندگان هستیم.
روند توزی ع بازماندگان در دهکهای باالی هزینهای و درآمدی ن
نی به ترتیب در شکلهای  34و  35آمده
است .در اینجا ن
نی مشابه آنچه که برای وکالی بازنشسته روی داده بود ،شاهد سقوط بازماندگان به دهک-
ن
پاییتر هزینهای (درآمدی) در سالهای  96و  97هستیم .برای نمونه ،سهم بازماندگان صندوق در
های
باالترین دهک درآمدی از  8درصد در سال  95به ر
کمی از  1.5درصد در سال  97رسیده است .علت ن
نی
ً
پرداخن با تورم .شکلهای  36و  37ن
ر
نی روند
همان است که قبال اشاره شد :عدم تعدیل متناسب مستمری
توزی ع بازماندگان را در دهکهای ن
پایی هزینهای و درآمدی نشان یمدهند .در شکل  36سقوط درصد قابل
توجیه از بازماندگان صندوق به دهک سوم هزینهای در سال  97بسیار قابل توجه است .در سال 97
حدود یک سوم از بازماندگان مربوط به ر
مشی ن
کین بودهاند که بیش از  25سال سابقه کسورپردازی داشتهاند.
کین بودهاند که ر
این در حایل است که حدود یک سوم از بازماندگان مربوط به ر
مشی ن
کمی از  10سال سابقه
ن
پاییتر بودن متوسط سالهای
کسورپردازی به صندوق داشتهاند .در مجموع ،بازماندگان به دلیل
کسورپردازی (این ن
میان در سال  97حدود  17سال بوده است) ،به طور نسن از مستمری پای ن
یتر و در
نتیجه رفاه ر
کمیی ن
نی برخوردار هستند.
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پیوست یک :شاخص قیمت مرصفکننده ( )CPIو نحوه محاسبه آن
به افزایش مستمر در سطح عمویم قیمتها تورم 1گفته یمشود .در واقع ،در نتیجه افزایش قیمت
ی
کاالها و خدمات مرصف شده توسط خانوارها ،هزینههای زندگ افزایش یمیابد .علت ناخوشایندی
ی
زندگ است که به تعبیی دیگر به ن ن
ن
میله کاهش فضای
همی افزایش هزینههای
تورم برای افراد
ی
بودجه خانوار است .افزایش هزینه زندگ بدان معناست که تهیه سبد مشخص و استانداردی از
ر
بیشیی توسط خانوار است .به این ترتیب ،یک تناظر
کاالها وخدمات مستلزم رصف منابع پویل
ی
یک به یک میان تورم و افزایش هزینه زندگ خانوار وجود دارد .برای محاسبه نرخ تورم از شاخص
قیمت مرصفکننده استفاده یمشود .شاخص مزبور که در واقع شاخص اندازهگیی هزینههای
ی
ر
اطالعای شاخص قیمت گروههای مختلف کاالها و خدمات و ن
زندگ خانوار ن
نی
نی هست ،از اجزاء
ن
مرصق خانوارها تشکیل شده است .این اوزان از دادههای برریس
وزن این کاالها و خدمات در سبد
Inflation
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1

بودجه خانوار استخراج یمگردند .به این تریتب ،شاخص مزبور هزینه تهیه یک سبد مشخص و
ی
زندگ "1ن
نی
استاندارد را برای خانوار برآورد یمکند که گایه از آن تحت عنوان "شاخص هزینههای
یاد یمشود .پس از اندازهگیی شاخص مزبور که خود کاری پرهزینه و زمانی است ،یمتوان نرخ تورم
ی
را که در واقع همان نرخ افزایش در هزینههای زندگ است را اندازهگیی کرد .برای محاسبه نرخ تورم
متوسط برای اقتصاد از رابطه زیر استفاده یمشود:

Pj ,t
Pj ,b
−1
Pj ,t −1
Pj ,b

m

 W j ,b
j =1

m

j ,b

W

=  tCPI

j =1

در رابطه باال  bسال پایه w ،وزن داده شده به کاالها و خدمات مختلف و اندیس  iمربوط به
گروههای مختلف کاالها و خدمات است .همانطور که اشاره شد ،نرخ مزبور برآوردی از متوسط
ن
مرصق ویژه خود (که
تورم در اقتصاد است .حال آنکه ممکن است خانوارها با توجه به سبد
ر
(بیشی و یا ر
ر
کمی) را نسبت به متوسط
متفاوی
یمتواند از سبد متوسط جامعه) متفاوت باشد ،تورم
جامعه تجربه کرده باشند.
از نظر تئوریک ،برای محاسبه نرخ تورم ویژه خانوارها در گام نخست سال پایه در هر دوره به روز
یمگردد .ن
یعن قرار یمدهیم  b=t-1که در نتیجه خواهیم داشت:

 p j ,t
 m

− 1 =  w j .t −1
− 1 =  w j .t −1 j ,t


p j ,t −1
 p j ,t −1  j =1
p j .t

m

 =  w j ,t −1
j =1


t

آنجای که به طور معمول نیمتوان
  j,tتغیی در قیمت کاالهای گروه  jام را نشان یمدهد .از
ی
پرداخت قیمتهای متفاوت توسط خانوارها را مشاهده نمود ،فرض یمشود که قیمتهای
پردا ر
خن توسط تمام خانوارها یکسان باشد .اما همانطور که اشاره شد ،با توجه به اینکه الگوی

Cost of living index
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1

کاالی و در
هزینهای آنها متفاوت است ،در مورد هر یک از آنها وزن داده شده به گروههای مختلف ی
نتیجه نرخ تورم متفاوت خواهد بود .نرخ تورم ویژه برای خانوار  iاز رابطه زیر به دست یمآید:
m

 i ,t =  wi , j ,t −1 j ,t
j =1

ن
کاالی jام یمدهد .البته با این فرض که  mگروه کاال وجود
 wi , j ,t −1وزی است که خانوار  iام به گروه ی
دارد که خانوارها یمتوانند از آنها استفاده نمایند .برای محاسبه این اوزان ن
نی یمتوان از دادههای
مربوط به برریس بودجه خانوار استفاده کرد .به این ترتیب یمتوان به ازای هر خانوار موجود در
نمونه یک شاخص قیمت مرصفکننده استخراج نمود .در اینجا یمتوان به این سوال مطرح شده
ً
مثال دهکهای مختلف درآمدی) به یک ن
میان تحت تاثی تورم
پاسخ داد که آیا خانوارهای مختلف (
ر
پایینیی را نسبت به تورم محاسبه
قرار دارند یا نه؟ آیا گروههای خایص وجود دارند که تورم باالتر یا
شده برای کل اقتصاد تجربه کرده باشند؟ به طور معمول ،با توجه به دشواریهای برآورد نرخ تورم
ویژه خانوارها (که در عمل انجام آن برای کل خانوارهای اقتصاد غیممکن است) ،مراجع صالحیت-
دار برآورد و اعالم تورم (بانک مرکزی یا مرکز آمار در کشورهای مختلف) به ارائه نرخ متوسط تورم
برای کل اقتصاد بسنده یمکنند که نرخ اعالیم مبنای واقیع کردن پرداخت های ثابت (از جمله
پرداخن به بازنشستگان و بازماندگان آنها) و یا برآورد خسارت ی
ر
نایس از تاخی تادیه است.
مستمری
شاخص  ،CPIقیمت سبد ر
ثابن از کاالها و خدمات را اندازه یمگید که توسط یک خانوار شهری
رن
ساخی این شاخص به این ترتیب عمل یمشود که گروه-
معمویل در طول سال استفاده یمشود .در
های مختلف کاالها و خدمات را به  12گروه عمده تقسیم یمکنند .هر یک از این گروهها ن
نی خود
های تقسیم یمشوند که خود این زیرگروهها شامل اقالم ریزتری از کاالها و خدمات
به زیر گروه ی
ً
ستقیما توسط مرصفکنندگان مورد استفاده قرار یمگیند و کار جمعآوری قیمت ن
نی
هستند که م
ی
رن
ن
های رخ
از همی اجزاء رسوع یمشود .در هر یک از مراحل ساخی این شاخص ممکن است تورش ی
دهد که به اختصار به آنها اشاره خواهد شد.
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• تورش جانشیب

1

رن
ساخی آن از شاخص السپیز استفاده شده است .در
این تورش از ذات  CPIنشات یمگید که در
ن
مرصق توسط خانوارها ثابت فرض یمشود و واکنش خانوارها به تغییات قیمتهای
اینجا سبد
ی
باالی 2هزینههای زندگ بوده و نرخ تورم را
نسن لحاظ نیمشود .به این ترتیب این شاخص مرز ی
ً
بیش از اندازه واقیع برآورد یمکند .معموال برای برطرف کردن این مسئله سیع یمکنند که سبد CPI
را به کمک برریس بودجه خانوار به روز نمایند و یا اینکه از شاخص قیمت دیگری مانند شاخص
فیرس به جای شاخص السپیز استفاده کنند .برآوردها نشان دادهاند که ن
ایدهآل ی
میان این تورش ن
بی
 0/5تا  1درصد در سال است (.)Boskin3, 2008
• تورش جمعآوری دادههای مربوط به قیمت

4

این تورش مربوط به فرآیند نمونهگیی از مراکز خرید برای جمعآوری اطالعات در مورد قیمتها
است.
تغیی کیفیت کاالها
• تورش ر

5

بخش از تغیی قیمت کاالها و خدمات در واقع ی
ی
نایس از تغیی کیفیت آن کاالها و خدمات است که
ر
قیمن که برای تورم محاسبه یمشود ،تفکیک گردد .این مسئله دشوارترین مسئله در
باید از تغیی
ارتباط با شاخص  CPIاست .البته روشهای اقتصادسنج وجود دارد که این تفکیک را بر اساس
ی
ویژگهای کاالی مربوطه و ارتقای کیفیت آنها ،انجام یمدهد.
• تورش مربوط به کاالهای جدید

6

1

Substitution Bias
Upper Bound
3
Boskin, Micheal,2008, "Better living Through economics: consumer price indexes", ,American Economics
Association Annual meetings.
4
Outlet Bias
5
Quality Change Bias
6
New Product Bias
2
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ن
این تورش ن
معرق کاالهای جدید به بازار و عدم لحاظ آنها در سبد  CPIنشات یمگید که به
نی از
روز ن
رسای سبد  CPIاین مسئله را ن
نی برطرف خواهد نمود.
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بخش دوم:
-گزارش اکچوئری صندوق مستمری وکل
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 -1مقدمه
ر
مهمیین
همانطورکه در بخش قبیل اشاره شد ،پایداری مایل و انصاف اکچوئری درکنارکفایت مستمری از
مهمیین رسالت و وظیفه ر
ر
ذای صندوقهای
متغیهای عملکرد یک صندوق مستمری هستند .در واقع،
ی
ی
ر
مشی ن
ن
کی شاغل کسورپرداز و افراد تحت تکفل آنها در هنگام بازنشستگ ،از
تأمی مستمری
بازنشستگ
ی
افتادگ و فوت ر
مشیک است .تحقق این امر مهم بدون محاسبات و پیش ن
بینهای دقیق میرس نخواهد
کار
بینها از مسی علم بیمسنج 1یمگذرد که با استفاده از ریزدادههای 2جم ر
شد .این محاسبات و پیش ن
عین و
ی
مایل صندوق بازنشستگ و احتمال مرگ و می و ازدواج افراد ،ارزش روز تعهدات مستمری 3و منابع صندوق
برآورد یمشوند تا تصویری از پایداری مایل طرح مستمری به دست دهد.
این بخش از مطالعه شامل دو قسمت است :در قسمت اول با استفاده از صورتهای مایل مصوب صندوق
تصویری کالن از عملکرد مایل صندوق در بازه ن
زمای  1378-97ارائه خواهد شد .در قسمت دوم ن
نی با
استفاده از ریزدادههای موجود در صندوق یط سالهای فوقالذکر محاسبات اکچوئری وضعیت پایداری
مایل صندوق و مقوله انصاف اکچوئری برریس و ارائه یمشود .در این بخش به این پرسش مهم خواهیم
ی
پرداخت که در صورت تدوام ساختار و پار ر
ر
نسبن میان
امیهای موجود در صندوق بازنشستگ وکال ،چه
تعهدات مستمری صندوق و منابع ورودی به آن برقرار خواهد بود 4.ادامه این بخش به یرسح زیر خواهد
ن
تبیی خواهد شد .نتایج
بود :ابتدا در قسمت دوم عملکرد مایل صندوق با استفاده از نمودارهای مناسب
حاصل از محاسبات اکچوئری و شبیهسازی خرد ن
نی در قسمت سوم ارائه یمشود.

1

Actuary
Microdata
3
Pension Liabilities
 4در انجام محاسبات اکچوئری ،ب ا در نظر گرفتن صندوق وکال به عنوان یک صندوق بسته ،به این پرسش پرداخته میشود که آیا کسورات دریافت
شده از مشترکین پاسخگوی تعهدات مستمری و هزینههای اداری صندوق هست یا خیر؟
2
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 -2عملکرد مایل صندوق
پیش از ورود به محاسبات اکچوئری و شبیهسازی خرد جهت برآورد ن
میان پایداری مایل صندوق وکال ،در
این قسمت با استفاده و استناد به صورتهای مایل مصوب صندوق ،تصویری کالن از وضعیت مایل
صندوق یط بازه ن
ن
مخاطبی با مختصات مایل
آشنای
 1378-97ارائه یمشود .هدف از این بخش
زمای
ی
صندوق است.
شکل  1ارزش دارایهای صندوق را به قیمت جاری 1یط بازه ن
زمای فوقالذکر نشان یمدهد .دار یای یک متغی
ی
ذخیه 2است که در هر لحظه از زمان امکان اندازهگیی آن وجود دارد .ارقام آمده در شکل ارزش دار یایها
ً
را در پایان هر سال مایل نشان یمدهد .دار یایهای صندوق ترکین از دار یایهای ثابت (عمدتا امالک و
سیدههای بانگ بلندمدت است .همانطور که مشاهده یمشود ارزش دار یایهای صندوق از
مستغالت) و ی
حدود  590میلیون تومان در سال  1378به بیش از  1250میلیارد تومان در سال  1397رسیده است.
شکل  2ارزش دار یایهای صندوق را به قیمت ثابت 3سال  1395نشان یمدهد .نکته جالب در این شکل
کاهش  65میلیاردی دار یایهای صندوق در سال  97به دلیل تورم باال در این سال بوده است که در واقع
سیدههای بانگ صندوق شده است .ویل همانطور که از هر دو شکل پیداست
منجر به کاهش ارزش واقیع ی
دارایهای صندوق در بازه ن
نی افزایش تعداد ر
زمای مزبور با رشد همراه بوده است که دلیل این امر ن
مشی ن
کی
ی
پرداخن توسط آنان و بازدیه ی
ر
نایس آن ،دار یای-
شاغل صندوق بوده است که در نتیجهی انباشت کسورات
های صندوق ن
نی با افزایش همراه بوده است .همانطور که اشاره شد ،بخش قابل توجیه از دار یایهای
سیدههای بانگ بلندمدت است که در شکل  3به قیمت جاری نشان داده شده است .شکل  4ن
نی
صندوق ی
سیدههای بانگ بلندمدت صندوق را به قیمت ثابت سال  1395نشان یمدهد .در اینجا ن
نی شاهد
ارزش این ی
سیدههای بلندمدت در سال  97به دلیل تورم هستیم.
کاهش ارزش واقیع ی
سیدههای بانگ بلندمدت است .شکل 5
یگ از منابع مهم ورودی به صندوق سود (بهره )4تعلق گرفته به ی
سود (بهره) سیدههای بانگ را یط بازه ن
زمای مزبور نشان یمدهد .شکل  6ن
نی سود (بهره) تعلق گرفته به
ی

1

Current Prices or Nominal Value
Stock variable
3
Fixed Prices or Real Value
4
Interest
2
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سیدههای صندوق را به قیمت ثابت سال  95نشان یمدهد .سود بانگ (بهره بانگ) یک متغی جریان 1است
ی
که اندازهگیی آن در یک بازه ن
زمای (در اینجا سال) صورت یمگید .نکته جالب در این شکل آن است که
ً
سیدههای
از سال  95به بعد به دلیل تورم موجود در کشور عمال ارزش واقیع سود (بهره) تعلق گرفته به ی
سیدهها با کاهش همراه بوده است .در واقع ،یط سالهای اخی
بانگ صندوق علیغم افزایش حجم این ی
ر
دولن و تورم موجود در کشور در جهت کاهش ارزش
ترکیب الزام صندوق به رسمایهگذاری در بانکهای
واقیع دار یایهای صندوق بوده است.
یگ دیگر از منابع ورودی به صندوق از محل ابطال تمی است که روند آن به قیمت جاری در شکل  7نشان
داده شده است .شکل  8ن
ن
همی روند را به قیمت ثابت سال  95نشان یمدهد .اما در کنار سود(بهره)
نی
دریافن از ر
ر
ر
مشی ن
کی شاغل است که
مهمیین منبع مایل ورودی به صندوق وکال کسورات
سیدههای بانگ،
ی
روند آن به قیمت جاری و قیمت ثابت سال  95در بازه ن
زمای مزبور به ترتیب در شکلهای  9و  10نشان
داده شده است .همانطور که از شکل  10پیداست تورم باال در سال  97علیغم افزایش تعداد ر
مشی ن
کی
شاغل منجر به کاهش ارزش واقیع کسورات دریاف رن از م ر
شی ن
کی شاغل در این سال شده است.
مهمیین هزینه (مصارف) صندوق ،مستمری پرداخت شده به ر
ر
مشی ن
کی بازنشسته ،ازکارافتاده و بازماندگان
ن
قانوی است .شکلهای  11و  12مجموع ن
میان مستمری پرداخت شده به گروههای مذکور را نشان یمدهد.
همانطور که از شکل  12پیداست ،وجود تورم در سال  97منجر به کاهش ارزش واقیع مستمری پرداخت
شده توسط صندوق شده است .بنابراین ،تورم همزمان با کاهش ارزش واقیع منابع ورودی به صندوق
دریافن از ر
ر
ر
مشی ن
پرداخن همراه
کی شاغل) و ارزش واقیع مستمریهای
سیدههای بانگ و کسورات
(سود ی
بوده است .یگ دیگر از هزینههای صندوق هزینه اجرای طرح است که در واقع همان هزینههای پرسنیل
و سایر هزینههای مربوط به مدیریت و اداره صندوق است .2به طور معمول ،طبق استانداردهای ن
بیالملیل
دریافن از ر
هزینه اجرای طرح در حالت مطلوب و بهینه خود ر
ر
مشی ن
کی شاغل
کمی از  3درصد کسورات
است .شکلهای  13و  14ن
نی هزینههای اجرای طرح را به قیمت جاری و قیمت ثابت سال  95نشان

Flow Variable
Administrative Costs
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1
2

یمدهد .همانطور که از شکل  14پیداست ،تورم در جهت کاهش ارزش واقیع هزینههای اجرای طرح ن
نی
ی
بوده است.
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 -3پایداری مایل و انصاف اکچوئری
جمعین و مایل صندوق و احتمال مرگ و می و ازدواج ر
ر
مشی ن
کی و
در این قسمت با استفاده از ریزدادههای
افراد تحت تکفل آنان و با استفاده از روشهای اکچوئری به برریس پایداری مایل و انصاف اکچوئری در
ن
کنوی صندوق سیع
صندوق وکال پرداخته یمشود .در ابتدا با استفاده از دادههای مربوط به مستمریبگیان
ی
یمشود تا تصویر سادهای از آنچه که در آینده برای صندوق بازنشستگ وکال یمتواند اتفاق بیفتد ارائه گردد.
نتایج حاصل از محاسبات آکچوئری ن
نی پس از آن ارائه خواهد شد.
 -1-3متوسط مدت زمان دریافت مستمری
ن
ن
متوق و ازکارافتادگان،
شاغلی
مستمریبگیان صندوق وکال به سه دسته کیل تقسیم یمشوند؛ بازنشستگان،
ن
قانوی آنها که پس از فوت ر
مشیک اصیل مستمری دریافت خواهند کرد .بازنشستگان شامل
و بازماندگان
ی
افرادی هستند که پس از احراز یرسایط بازنشستگ مستمری دریافت یمکنند .با توجه با اینکه بازنشستگان
بیشیین سهم مستمریبگیان را دارند ،ابتدا به برریس وضعیت آنها خواهیم پرداخت .جدول  1فر ن
ر
اوای و
ی
ن
بازنشستگای را نشان یمدهد که قبل از پایان سال  1397بازنشسته شدهاند و در پایان این سال
ویژگهای
خود این افراد یا بازماندگان آنها از صندوق مستمری دریافت یمکردهاند .از  771نفر ر
مشیک بازنشسته 67
ی
نفر قبل از پایان سال  1397فوت شدهاند که همگ این  67نفر مرد هستند و در پایان سال  1397همه این
 67ر
دفی کل دارای بازمانده مستمریبگی بودهاند.
ی
جدول  -1ویژگهای بازنشستگان مستمری بگی در پایان سال 1397
متوسط سن در
ی
هنگام بازنشستگ

متوسط سابقه

ر
دریافن
متوسط مستمری

کسورپردازی (سال)

در سال ( 1397ریال)

متوسط امید به
ی
زندگ1

زن

139

63/07

30/12

40802126

22/92

مرد

632

68/48

31/44

43586451

14/3

مجموع

771

67/50

31/20

43083826

28/17

جنسیت تعداد

 1این اعداد از جدول عمر سال  2000فرانسه استخراج شده است.
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ن
1
های که
تحلیل جدول فوق باید با دقت کاق صورت گید  .ستون آخر این جدول متوسط طول سال ی
های است که خود فرد بازنشسته با
مستمری پرداخت خواهد شد نیست ،بلکه فقط متوسط طول سال ی
ی
متوسط سن بازنشستگ قید شده در ستون سوم جدول مستمری دریافت خواهد کرد .در واقع ،این امکان
وجود دارد که بعد از فوت بازنشسته بازماندگانش ن
نی مستمری دریافت کنند ،امری که در مورد همه 67
ن ن
های که مستمری
بازنشسته متوق نی مصداق پیدا کرده است .به منظور تقریب دقیقتر متوسط طول سال ی
پرداخت خواهد شد ،در مورد بازنشستگان مرد ،یمتوان از متوسط طول عمر همرسان مردان بازنشسته
ی
استفاده کرد .جدول  2ویژگهای همرسان مربوط به بازنشستگان متاهل را که دادههای آنها موجود بوده
است را نشان یمدهد.
ی
ژگهای ن
سن همرسان مردان بازنشسته
جدول  -2وی
تعداد

متوسط سن همرسان
ی
در هنگام بازنشستگ مردان

168

60/54

2

متوسط سابقه

ی
متوسط امید به زندگ

کسورپردازی در زمان

همرسان

اشتغال
31/20

25/13

میانگی سن ورود ر
با توجه به این که در حال ن
ن
مشی ن
ن
میانگی
کی شاغل به صندوق تقریبا  9سال از
حارص
ن
ن
پاییتر است ،یمتوان گفت که در صورت یکسان ماندن متوسط
کنوی به صندوق
سن ورود بازنشستگان
ی
ن
شاغلی و عدم تغیی معنادار در رفتار بازنشستگ آنها ،دوره دریافت مستمری آنان به
دوره کسورپردازی این
ر
بیشی خواهد بود.
طور متوسط  9سال از دوره متوسط دریافت مستمری بازنشستگان کنو نی

 1نکته دیگری که باید در استفاده از این جدول توجه شود ،متوسط سن به هنگام بازنشستگی است .در برخی از گزارشهای اکچوئری
قبلی به استناد به اینکه در سالها ی گذشته متوسط سن به هنگام بازنشستگی تقریبا برابر  68بوده است ،این عدد را به عنوان سن
بازنشستگی برای محاسبات اکچوئری تعهدات مستمری مربوط به شاغلین در نظر گرفته بودند .در صورتی که میانگین سن ورود
بازنشستگان با در نظر گرفتن سابقه انتقالی در آن زمان  38سال بوده است .حال آنکه میانگین سن شاغلین کنونی  29سال است و به
این ترتیب با فرض بازنشستگی در سن  68سالگی ،آنها  39سال سابقه کسورپردازی خواهند داشت.
 2در جدول  2تعداد مردان بازنشسته که متأهل بودهاند از بین  632نفر  168بوده است .از این تعداد  67نفر فوت کردهاند و مستمری
به بازماندگانشان پرداخت میشود که از این رو اطالعاتشان نیز موجود بوده است .البته به نظر میرسد ارقام مزبور صحیح نباشند که
ناشی از عدم ثبت اطالعات مربوط به همسر و افراد تحت تکفل بازنشستگان مستمری بگیر است.
84

ن
کنوی صندوق ،در صورت فوت ر
بر اساس ن
مشیک شاغیل که حداقل یک سال حق بیمه پرداخت
آئینامه
کرده باشد (متضمن پرداخت حق بیمه  90روز در آخرین سال حیات) بازماندگان آنها (همرس ،فرزندان،
پدر و مادر) در صورت واجد یرسایط بودن یمتوانند از تمام مستمری ر
مشیک اصیل بهرهمند گردند .جدول
ی
ن
 3فر ن
ن
متوق مستمریبگی را در پایان سال  1397نشان یمدهد .در مجموع 309
شاغلی
اوای و ویژگهای
ن
متوق تا پایان سال  1397وجود داشته است که فقط  14مورد از آنها قبل از پایان سال 1397
پروند شاغل
متوق ر
ن
باق مانده در پایان سال 1397
ارتباط مایلشان با صندوق قطع شده است .اطالعات  295شاغل
به یرسح زیر در جدول  3آمده است.
ن
ن
متوق صندوق در پایان سال 1397
شاغلی
جدول  -3ویژگیهای
متوسط سابقه کسورپردازی

متوسط مستمری

جنسیت تعداد متوسط سن

(سال)

در سال ( 1397ریال)

زن

6

46/5

15/95

13118309

مرد

289

60/35

15/48

15908121

مجموع

295

60/13

15/26

85137915

ن
ن
ن
رن
متوق از صندوق وکال مستمری دریافت خواهند
شاغلی
های که
به منظور داشی تصویری از میان سال ی
ن
ن
متوق مرد یمپردازیم .اطالعات مربوط به
شاغلی
کرد ،در ادامه به برریس متوسط طول عمر همرسان
ن
شاغلی متوفا یی که دارای همرس هستند در جدول  4ارائه شده است .در پایان سال  ،1397از  289مورد
ن
متوق  ،تعداد کل افرادی که دارای بازمانده همرس بودهاند برابر  226مورد بوده است .در سایر
شاغل مرد
مواردی که بازمانده همرس وجود ندارد ،یک بازمانده فرزند وجود دارد که به احتمال خییل زیاد در صورت
ر
مونث بودن با توجه به ق ن
بیشیی را مستمری دریافت
وانی جاری حمایت از بازماندگان اناث سالهای
خواهد کرد.
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ی
ن
ن
شاغلی مرد متوق
جدول  -4ویژگهای همرسان
تعداد

ن
ن
شاغلی متوق
کسورپردازی

ی
متوسط امید به زندگ همرسان
ن
شاغل متوق

16/14

31/37

متوسط سابقه

متوسط سن
همرسان
ن
ن
شاغلی متوق مرد
53/56

226

از کارافتادگان آخرین گرویه هستند که صندوق در قبال آنها و خانوادههایشان دارای تعهدات مستمری
است .اگر ر
مشیگ در دوره اشتغال خود بر اثر ابتال به بیماری و یا وقوع حوادث دچار ضایعات جسیم و
روخ شده و قادر به ادامه کار نباشند ،و در صورت احراز یرسایط پیش ن
بین شده در ن
آئینامه یمتواند از
مزایای مستمری بهرهمند گردد .پس از فوت خود فرد شاغل ازکارافتاده ن
رن
داشی
نی بازماندگانش در صورت
ن
شاغلی از کارافتاده مستمریبگی
یرسایط یمتوانند کل حقوق مستمری را دریافت کنند .اطالعات مربوط به
ی
ن
در جدول  5آمده است .جدول  6ن
متوق را تا پایان سال  1397نشان یمدهد.
نی ویژگهای ازکارافتادگان
ی
ن
شاغلی از کارافتاده مستمری بگی در پایان سال 1397
جدول  -5ویژگهای
جنسیت

تعداد

متوسط سن متوسط سابقه کسورپردازی در

ر
دریافن
متوسط مستمری

دوران اشتغال (سال)

در سال ( 1397ریال)

زن

16

39/26

12/05

14619139

مرد

38

49/27

10/84

15069374

مجموع

54

46/31

11/12

14952313

جنسیت

تعداد

جدول  -6ویژگیهای ازکار افتادگان فوت شده تا پایان سال 1397
متوسط سن در
ی
هنگام ازکار افتادگ

متوسط سابقه کسورپردازی در

متوسط سن در

دوران اشتغال (سال)

هنگام فوت

زن

3

33/44

8/73

34/22

مرد

17

49/07

9/45

50/13

مجموع

20

46/72

9/34

47/74
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البته باید توجه داشته با توجه به تعداد بسیارکم ازکارافتادگان فوت شده ،اظهارنظر در مورد اینکه به طور
متوسط هر فرد ازکارافتاده ،چند سال مستمری قبل از فوتش دریافت خواهد کرد درست و دقیق نخواهد
همچنی باید دقت کرد که استفاده از جدول عمر ن
نی برای این افراد از دقت ن
ن
بود.
پاییتری برخوردار است،
زیر این افراد بنا به دالییل که ازکار افتاده شدهاند ،متوسط طول عمر ر
کمیی نسبت به افراد عادی جامعه
های که صندوق به این افراد یا خانوادههای آن
خواهند داشت .عالوه بر این ،برای برریس متوسط سال ی
مستمری خواهد پرداخت ،باید متوسط طول عمر همرسان افراد ازکارافتاده مرد را مبنا قرار دهیم .شایان
قوانی جاری شوهر یک ر
ن
مشیک زن در موارد معدودی یمتواند مستمری
ذکر است با توجه به اینکه بنا بر
ی
کی زن نرص ر
ویژگهای همرس ر
مشی ن
رن
وری نداشته باشد.
پرداخی به
همرس خود را دریافت کند ،به نظر یمرسد
هر چند فرزندان یمتوانند به عنوان بازمانده همزمان مستمری والدین خود را دریافت کنند.
ی
ن
ویژگهای همرسان ر
مشی ن
متوق
کی از کار افتاده مرد
جدول -6
تعداد

متوسط سن

22

40/77

متوسط سابقه کسورپردازی در دوران اشتغال

متوسط امید به
ی
زندگ

11/75

44

(سال)

های که یک پرونده ازکار افتاده مرد متاهل مستمری دریافت
با توجه به ارقام جدول  ،6متوسط طول سال ی
های است که وی در دوران اشتغال خود کسور پرداخت کرده
یمکند ،تقریبا  4برابر متوسط طول سال ی
ن
ن
متوق زیاد نیست و
شاغلی
است .ویل با توجه به اینکه کل تعداد ازکارافتادگان در مقایسه با بازنشستگان و
دریافن آنها ن
ر
نی ن
پایی است ،تعهدات مستمری مربوط به ازکارافتادگان قابل اغماض است.
متوسط مستمری
ی
کاهش را تجربه کرده و مجموع آنها در هرسال به زیر  10نفر رسیده
ضمن آنکه تعداد ازکارافتادگان یک روند
است.
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 -2-3محاسبات آکچوئری
در این قسمت با استفاده از روشهای آماری و محاسبه ارزش حال (روز) دارایها و کسورات ر
آی (حق
ی
دریافن) که در آینده وارد صندوق خواهد شد و ارزش حال تعهدات مستمری ر
ر
آی صندوق ،به
بیمههای
برریس پایداری مایل طرح مستمری صندوق و انصاف اکچوئری پرداخته یمشود .ارزش روز تعهدات
ی
مستمری ر
آی در صندوق به دو عامل زیر بستگ دارد:
زمای یرسوع و تا مدت ن
الف) اینکه پرداخت مستمری برای یک فرد از چه ن
زمای ادامه خواهد یافت .این
ر
شناخن 1در نظر گرفته یمشود.
عامل به عنوان عامل جمعیت
ب) ن
ر
پرداخن و ارزش روز آن؛ این عامل را عامل اقتصادی 2یمنامند.
میان مستمری
دریافن از ر
کی شاغل ن
ر
مشی ن
نی عامل اول بدین صورت خواهد بود که
در مورد برآورد ارزش حال کسورات
پرداخت حق بیمه تا چه ن
زمای ادامه دارد و عامل دوم هم بدین صورت است که ن
ر
پرداخن
میان حق بیمه
چقدر است و ارزش حال آن چه ن
میان خواهد بود.
ن
تصادق هستند که در مورد پیش ن
بین هر یک نیاز به
ناگفته پیداست که هر دو عامل فوق پیشامدهای
محاسبات و استفاده از آمار و احتماالت است که در مرکز توجه علم بیمسنج (آکچوئری) قرار یمگید.
ر
بیشیی ارائه خواهد شد.
در ادامه در مورد عوامل فوق توضیحات
 -1-2-3عامل جمعیتشناخب
به منظور پیش ن
سنی مختلف (با در نظر ر ن
ن
گرفی
بین طول عمر ،محاسبه نرخ مرگ و می و احتمال مرگ در
جنسیت) ،اغلب کشورهای ی
پیرسفته هر ساله جدول عمر 3تهیه یمکنند .به منظور تهیه جدول عمر باید
جمعین یک جامعه برای چندین سال متوایل در ر
ر
دسیس باشد.4
اطالعات

1

Demographic Factor
Economic Factor
3
Life Table
2

 4در واقع ،هر چقدر تعداد افراد جامعه بیشترو تعداد سالها بیشتر باشد ،جدول عمر دقیقتر خواهد بود.
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ر
بهیین حالت برای انجام محاسبات اکچوئری برای یک صندوق این است که جدول عمر مربوط به افراد
ر
ر
شناخن که برای صندوق وکال وجود دارد، 1
اطالعای جمعیت
آن صندوق تهیه شود .ویل با توجه به فقر
همچنی با توجه به اینکه ر
ن
تهیه جدول عمر ممکن نیست.
حن در ایران جدول عمری برای کل جامعه تهیه
نشده است ،در اغلب موارد برای محاسبات اکچوئری از جدول عمر سال  1988فرانسه استفاده یمشود.
با توجه به ی
پیرسفت علم پزشگ و افزایش بهداشت عمویم ،روند نرخ مرگومی در طول سالها تغیی کرده
ن
ن
پایی و متوسط ،کاهش معناداری پیدا کرده است که ثمره آن افزایش امید به
سنی
و احتمال مرگومی در
ی
گرفی این نکته که ر
مشی ن
زندگ افراد بوده است .با در نظر ر ن
کی صندوق وکال به طور نسن از سطح اجتمایع
و اقتصادی باالتری در جامعه برخوردارند ،در انجام محاسبات اکچوئری در این مطالعه از جدول عمر سال
 2000فرانسه استفاده شده است .همانطورکه پیش از این ن
نی اشاره شد ،اعدادی که در جداول بخشهای
ی
ی
قبیل تحت عنوان متوسط طول عمر یا امید به زندگ آمده است ،همگ برگرفته از جدول عمر سال 2000
فرانسه هستند.
 -2-2-3عوامل اقتصادی
ن
رن
قوانی و مقرارت
پرداخی به عوامل اقتصادی تأثیگذار در محاسبات اکچوئری ،ابتدا نکات مهم
قبل از
مربوط به دریافت حق بیمه و پرداخت مستمری را که مبنای محاسبات اکچوئری هستند ذکر یمشود.
حق بیمه :درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکالی پایهی دو،
ن
مشمولی
سه وکارگشایان ،یک برابر و برای وکالی پایه یک  1.2برابر حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر
قانون مدیریت خدمات کشوری در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد
مبلغ پایه به عنوان اضافه ساالنه به مبلغ پایه آن گروه اضافه یمشود.
ی
ی
مستمری بازنشستگ :مستمریهای این صندوق هر سال با توجه به تغییات شاخص هزینه زندگ به
ر
ر
دادگسیی اصالح یمشود.
دادگسیی و تایید وزارت
پیشنهاد صندوق وکال و کارگشایان

 1برای اینکه بتوان جدول عمر تهیه کرد باید اطالعات جمعیتشناختی حداقل برای سی سال گذشته با جمعیتی بیش از  500هزار نفر در دسترس
باشد.
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به این ترتیب ،همانند تمام طرحهای مستمری عوامل اقتصادی تأثیگذار در محاسبات اکچوئری به یرسح
زیر است:
ن
شاغلی کسورپرداز،
 )1نرخ افزایش دستمزذ
 )2نرخ افزایش مستمری حقوقبگیان،
 )3نرخ ن ن
تییل.
شاغلی کسورپرداز تابیع مرکب از حداقل حقوق سالیانه و ن
ن
میان سابقه فرد است،
با توجه به اینکه دستمزد
ر
مشی ن
ن
کی در یک سال ،یکسان وبرابر نخواهد بود .با توجه به
شاغلی کسورپرداز برای همه
نرخ افزایش
تعیی ماخذ حق بیمه ،در طول سالها اثری ر
ن
ن
تعیی دستمزد
ثابن دارد ،به منظور
اینکه سابقه افراد بر
شاغلی ،ن
بین کنیم .نرخ افزایش مستمری ن
کاق است ن
میان حداقل حقوق سالیانه را مدلبندی و پیش ن
ن
نی در
حقیقت تابیع از نرخ تورم است ،که با استفاده از نرخ تورم در سالهای قبل مدلبندی و پیش ن
بین یمشود.
ر
نرخ ن ن
بیشی از صد تومان فردا است"،
تییل در حقیقت بر این اساس است که " ارزش صد تومان امروز
عامل اصیل این حقیقت ارزش ن
زمای پول است که خود ریشه در تورم ،هزینه نگهداری پول و غیه دارد .در
واقع ،یمتوان نرخ ن ن
تییل را نرصین برای بروز کردن ارزش پویل که در آینده قابل دریافت است ،در نظر گرفت.
سیدهگذاری بلندمدت یمشوند ،نرخ ن ن
با توجه به اینکه اغلب منابع مایل صندوق نزد بانکهای ر
تییل
دولن ی
سیدهها در ارتباط خواهد بود.
در این محاسبات با سود (بهره) تعلق گرفته به این ی
بین هر سه نرخ فوق الذکر ،پس از انجام یکرسی تبدیالت از مدلهای رسی ن
برای پیش ن
ن
میانگی متحرک
زمای
ن
تاریج این نرخها بر اساس دادههای موجود در
انباشته اتورگرسیو 1استفاده شده است .2در ادامه روند
جداول پیش رو ارائه خواهد شد .جدول  7نرخ افزایش حداقل حقوق را یط سالهای  1378-97نشان
کی مستمری بگی صندوق را یط بازه ن
پرداخن به ر
یمدهد .جدول  8ن
ر
مشی ن
زمای
نی نرخ افزایش در مستمری
 97-1387نشان یمدهد .روند نرخ سود بانگ (نرخ بهره) یط بازه ن
زمای  1378-97ن
نی در جدول  9آمده
است.

)ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average
 2روشی که در اغلب پژوهشها ومقاالت علمی رشته اقتصادسنجی مورد استفاده است.
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1

جدول  -7نرخ افزایش حداقل حقوق یط سالهای 1378-97
منبع :وزارت کار ،رفاه و امور اجتمایع

سال

نرخ افزایش

سال

نرخ افزایش

1378

0.11

1388

0.11

1379

0.15

1389

0.07

1380

0.19

1390

0.10

1381

0.25

1391

0.15

1382

0.20

1392

0.25

1383

0.33

1393

0.22

1384

0.325

1394

0.25

1385

0.10

1395

0.20

1386

0.71

1396

0.15

1387

0.30

1397

0.16

جدول  -8نرخ افزایش مستمری 1397-1387
97

96

95

94

93

92

9.6

10

11.9

15

25

28.7

91

90

89

10.8 12.4 21.5

91

87

سال

88

18.4 21

درصد افزایش

جدول  -9نرخ سود (بهره) بانگ یط سالهای 1378-97
سال

نرخ بهره ()%

سال

نرخ بهره ()%

1378

18.5

1388

17.5

1379

18.5

1389

17

1380

17

1390

20

1381

17

1391

20

1382

17

1392

20

1383

17

1393

21

1384

17

1394

18

1385

16

1395

16.5

1386

15

1396

18

1387

19

1397

17.5

 -3-2-3نتایج محاسبات اکچوئری
ر
شناخن ،نتایج حاصل از
در این قسمت با استفاده از فروض مرتبط با عوامل اقتصادی و عوامل جمعیت
ر
دریافن و تعهدات مستمری صندوق ارائه خواهد شد.
محاسبات اکچوئری در مورد ارزش روز کسورات
فروض مرتبط با عوامل اقتصادی برای انجام محاسبات اکچوئری که با استفاده از مدلهای رسی ن
زمای
برآورد شدهاند به یرسح زیر هستند:
• نرخ افزایش حداقل حقوق به طور متوسط برابر  20/8درصد.
• نرخ افزایش مستمری  16/6درصد.
ن
میان سود (نرخ بهره) بانگ  17/8درصد.
•
ر
ر
بیشی شود 3 ،درصد
دریافن
• هزینه اداره صندوق را که به طور معمول نباید از  3درصد کسورات
ارزش روز کسورات درنظر گرفته شده است.
نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری به ارزش حال سال  1397در جدول  10آمده است:
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جدول  -10نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری
(واحد :میلیون ریال)
هزینههای صندوق
ی
ن
شاغلی فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگ

815039403

ارزش روز تعهدات مستمری ی
ن
شاغلی
نایس از فوت

40825424

فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان فعیل

9513159

ارزش روز هزینه اداره صندوق

2853498

مجموع تعهدات مستمری و هزینه های اداره صندوق

868231484

منابع صندوق
ارزش روز کسورات ر
ن
شاغلی
آی

95116621

ارزش روز دار یایهای صندوق

12459703

()760655160

برآیند کل

ن
کنوی صندوق،
همانطور که از جدول فوق پیداست ،بر اساس مدل آخرین بازمانده و بر اساس جمعیت
اگر قرار باشد حیات صندوق تا فوت آخرین بازمانده ادامه یابد ،با توجه به تعهدات مستمری وعده داده
شده به ر
مشی ن
کی صندوق و منابع ورودی به صندوق جهت برآوردن این تعهدات ،طرح مستمری مزبور با
ن
تومای به ارزش حال  1397مواجه است .عدد مزبور بیانگر آن
کرسی قابل توجه حدود  76000میلیارد
ن
قانوی موجود در صندوق ر
بسی
است که پایداری مایل صندوق در آینده به شدت شکننده بوده و ساز و کار
یک بازی پانزی 1را فراهم نموده است .در قسمت بعدی نتایج حاصل از شبیهسازی ُخرد ن
نی موید وجود
ی
بازنشستگ نسیل از ر
مشی ن
کی شاغل
بازی پانزی در صندوق وکال است که به معنای به خطر افتادن آینده
در آینده است.
 -4-2-3شبیهسازی خرد

Ponzi Game
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1

در این قسمت از یک مدل شبیهسازی خرد استفاده شده است تا برآوردی از انصاف اکچوئری در صندوق
ن
(میانگی سن ورود به صندوق در
وکال ارائه شود .در این سناریو فرض یمشود که فردی که  29سال دارد
پایان سال  )1397در سال  1397وارد صندوق یمشود .با توجه به تغیی الگوی ازدواج در ایران و کاهش
بی زوج و زوجه ،فرض یمشود که همرس این فرد ن
اختالف ن
سن ن
نی  26ساله باشد .در ادامه کسورات
ر
ر
دریافن توسط وی برآورد و به ترتیب در جداول  11و  12گزارش
پرداخن توسط این فرد و مستمریهای
ر
مشیک ن
فریص ،ستون سوم
شده است .در جدول  11ستون اول از سمت راست سال ،ستون دوم سن
پرداخن توسط وی در همان سال و ستون آخر ن
ر
نی ارزش
سابقه وی ،ستون چهارم ارزش جاری کسورات
پرداخن در پایان سال  1397است .ستونهای جدول  12ن
ر
نی سناریوهای مختلف برای سابقه
حال کسورات
کسورپردازی ر
مشیک ن
فریص و ارقام ستون ها ن
ر
دریافن توسط وی در پایان سال 97
نی ارزش حال مستمری
است.
ی
همانطور که مشاهده یمشود ،فرد از پایان سال  1427به بعد دارای یرسایط بازنشستگ بوده و یمتواند از
ابتدای سال  1428برای دریافت مستمری اقدام کند .حال در ادامه جدول ارزش روز مستمری ی
نایس از
ی
ی
ر
متفاوی که یمتواند اقدام به بازنشستگ کند،
بازنشستگ در ماه میانه (مهر ماه) این فرد را برای حالتهای
ی
ر
پرداخن
بدست یمآوریم .به عنوان مثال ،اگر فرد با سابقه  30سالگ بازنشسته شود ،ارزش روز کل کسور
ر
ر
بیشیین مقدار آن ن
صوری که ارزش حال پویل
نی است ،برابر  207170777ریال است .در
در سال آخر که
ی
ن
اولی سال بازنشستگ دریافت خواهد کرد ،برابر  117529433ریال است .در واقع ،همان
که در ماه میانه
ر
مشیک دریافت یمشود
طور که مشاهده یمشود ارزش حال مستمری که در عرض رصفا دو ماه توسط
ر
ر
پرداخن در آخرین سال اشتغال وی است .با این فرض که فرد ممکن
بیشیین کسور
بیش از ارزش حال
ر
حداکی تا  35سال سابقه کسورپردازی داشته باشد ،ارقام مربوط به ارزش حال کسورپرداخ رن تا 35
است
سال ن
نی در جدول  11آمده است.
دریافن توسط ر
جدول  12ن
ر
مشیک مزبور نشان یمدهد .در
نی ارزش حال سال  1397را برای مستمریهای
ی
سادگ فرض کردهایم که بازمانده فرزند وجود ندارد .خود فرد و همرسش ن
نی در همه
این شبیهسازی برای
ن
همی دلیل اعداد هر دو جدول با یکرسی احتماالت همراه است که از
سالها بطور حتم زنده نیستند ،به
جدول عمر سال  2000فرانسه استخراج شده است .پس از در نظر ر ن
گرفی این احتماالت ،متوسط ارزش
پرداخن ر
مشیک ن
ر
ن
فریص در سال  1397برابر  3512302905ریال است.
همچنی متوسط
حال کل کسورات
94

ر
تعهدای که صندوق در قبال این فرد دارد در سال 1397برابر  25508084629ریال
ارزش حال
ر
پیشی ن
نی اشاره شده بود ،برقراری انصاف اکچوئری مستلزم آن است که ارزش حال
است.1همانطور که
پرداخن توسط یک ر
ر
ر
دریافن توسط وی با هم برابر باشد .به
مشیک با ارزش حال مستمریهای
کسورات
زبان سادهتر ،هر ر
مشیگ به طور متوسط به اندازه منابیع که وارد صندوق یمکند از آن برداشت نماید ،در
غی این صورت گوی یک بازی پانزی در صندوق رخ داده است و افرادی در آینده متحمل هزینههای ی
نایس
ی
ی
از این بازی خواهند شد .اعداد به دست آمده از شبیهسازی خرد برای ر
مشیگ که در سن  29سالگ وارد
ر
پرداخن به صندوق ،مستمری دریافت
صندوق یمشود ،حایک از آن است که وی بیش از  7برابر کسورات
خواهد کرد که نسبت مذکور بسیار قابل تامل است .ذکر این نکته ن
نی خایل از لطف نیست که در شبیهسازی
مذکور فرض شده است که بازمانده فرزند نداریم که بیانگر آن است که نسبت استخراج شده حداقل (مرز
دریافن توسط یک ر
ر
ر
ن
مشیک مرد است که تنها بازماندهاش
پرداخن و مستمری
پایین )2نسبت میان کسورات
همرس وی است.

 1در این شبیه سازی و محاسبات ارزش روز تعهد ناشی از فوت شاغل را در نظر نگرفتیم.

Lower Bound
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2

پرداخن توسط ر
ر
مشی ن
کی
جدول  -11نتایج حاصل از شبیه سازی خرد برای کسورات
ارزش روز مقدار کسور سالیانه
27535916.96
30854300.07
34272022.59
37843068.96
41573013.17
45467613.21
49532816.81
53774767.33
58199809.92
62814497.7
67625598.34
72640100.63
77865221.39
83308412.5
88977368.24
94880032.71
101024607.6
107419560.2
114073631.3
120995844.2
128195512.6
135682250.4
143465980.3
151556943.3
159965709
168703185.1
177780627.9
187209653.2
197002246.9
207170776.6
217728003.3
228687093
240061629.3
251865626.3
264113541.3

مقدار کسور سالیانه
30004128
39549015.06
51768297.21
67361952.27
87205522.88
112392884.1
144289210.2
184596533.7
235434844.6
299442359.3
379899425.4
480881560.8
607448384.6
765876755.7
963948335.3
1211304132
1519881457
1904452239
2383285956
2978965767
3719392863
4639022080
5780381507
7195940801
8950407547
11123548919
13813657830
17141809660
21257088498
26343002111
32625354087
40381901885
49954203211
61762143325
76321746144
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سلبقه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

سن
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

سال
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432

دریافن توسط ر
ر
مشی ن
کی
جدول  -12نتایج حاصل از شبیه سازی خرد برای مستمری های
32
33
34
35
0
0
0
0
0
0
0
0
138017095
0
0
0
136548463 149227565
0
0
135095458 147639642 161124022.1
0
133657915 146068617 159409510.3
173739258
132235668 144514309 157713242.4 171890508.2
130828556 142976540 156035024.5 170061430.7
129436417 141455135 154374664.4 168251816.4
128059091 139949918 152731972.1 166461458.1
126696421 138460719 151106759.6 164690150.9
125348251 136987366 149498840.9 162937692.1
124014428 135529691 147908032 161203881.1
122694797 134087527 146334150.8 159488519.5
121389208 132660709 144777017.1 157791410.9
120097512 131249074 143236452.9 156112361.2
118819561 129852460 141712281.7 154451178.2
117555209 128470707 140204329.1 152807671.7
116304311 127103657 138712422.5 151181653.7
115066723 125751154 137236391.3
149572938
113842304 124413043 135776066.4 147981340.6
112630914 123089171 134331280.8 146406679.3
111432415 121779386 132901869 144848773.9
110246669 120483538 131487667.5 143307446.1
109073540 119201479 130088514.5 141782519.5
107912895 117933063 128704249.8 140273819.5
106764599 116678144 127334715 138781173.5
105628523 115436578 125979753.3 137304410.7
104504536 114208224 124639209.7
135843362
103392509 112992940 123312930.7 134397860.3
102292315 111790589 122000764.6
132967740
101203828 110601031 120702561.2 131552837.6
100126924 109424132 119418171.9 130152991.1
99061478.6 108259755 118147449.7 128768040.3
98007370.9 107107769 116890249.2 127397826.7
96964479.8 105968041 115646426.5 126042193.5
95932686.1 104840441 114415839.2 124700985.4
94911871.7 103724840 113198346.6 123374049.1
93901919.7 102621110 111993809.2 122061232.6
92902714.5 101529124 110802089.3 120762385.8
91914141.9 100448758 109623050.3 119477359.9
90936088.6 99379888.6 108456557.5 118206007.9
89968442.7 98322392.7 107302477.2 116948184.3
2.8039E+10 2.924E+10 30388776111 31536258231
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31
0
127461128
126104821
124762946
123435351
122121882
120822390
119536725
118264742
117006293
115761236
114529427
113310725
112104992
110912089
109731880
108564229
107409003
106266070
105135298
104016559
102909725
101814668
100731264
99659387.9
98598917.9
97549732.2
96511710.9
95484735.1
94468687.3
93463451.2
92468911.8
91484955.2
90511468.8
89548341.2
88595462.3
87652722.8
86720015
85797232.1
84884268.5
83981019.7
83087382.3
82203254
2.6817E+10

30
117529433
116278808
115041492
113817342
112606218
111407981
110222495
109049624
107889233
106741189
105605362
104481621
103369838
102269885
101181637
100104969
99039757.3
97985880.7
96943218.4
95911650.9
94891060.3
93881329.8
92882343.7
91893987.8
90916149
89948715.2
88991575.9
88044621.5
87107743.5
86180834.8
85263789.3
84356502
83458869.1
82570787.9
81692156.7
80822874.9
79962843.2
79111963
78270136.9
77437268.7
76613263
75798025.5
74991462.9
2.5582E+10

1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
EPV

بخش سوم:
-اصلحات مستمری
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 -1مقدمه
ر
مهمیین متغیهای عملکرد یک صندوق
پایداری مایل و انصاف اکچوئری درکنارکفایت مستمری از
ی
مهمیین رسالت و وظیفه ر
ر
ن
تأمی مستمری
ذای صندوقهای بازنشستگ
مستمری هستند .در واقع،
ی
ی
افتادگ و فوت ر
ر
مشی ن
مشیک
کی شاغل کسورپرداز و افراد تحت تکفل آنها در هنگام بازنشستگ ،ازکار
ر
است .انجام این رسالت بدون فراهم کردن ر
حقوق و اقتصادی که پایداری مایل صندوق
بسیهای
تامی یمکنند قابل حصول نخواهد بود .در کنار این ر
جمعین ن
ر
ن
نی بر پایداری مایل
بسیها ،تحوالت
را
صندوقها تاثیگذار هستند .به طور مشخص ،از ابتدای قرن بیستویکم تا کنون علت اصیل بحران
ی
ً
در صندوقهای بازنشستگ تقریبا در تمام کشورهای توسعهیافته پیی جمعیت بوده است .البته
اغلب کشورهای در حال توسعه به دلیل جوانتر بودن جمعیت ر
کمی با این مسئله دست به گریبان
ی
بودهاند .البته ،در این میان ،ایران کشوری جوان است که بحران صندوقهای بازنشستگ در آن در
ر
میان ابرچالشهای کشور شناسای شده است .علت این پدیده نادر را باید در ر
حقوق و
بسیهای
ی
ی
اقتصادی صندوقهای بازنشستگ در ایران جستجو کرد که عامل تخریبگر پایداری مایل در این
صندوقها بوده است .نکتهای که نباید از آن غفلت نمود رسعت باالی پیی جمعیت در ایران
ی
است 1که به معنای ر
گسیش دامنه بحران در صندوقهای بازنشستگ در کشور در سالهای پیش
رو است.
ی
در بخشهای قبیل مشاهده شد که کفایت مستمری در صندوق بازنشستگ وکال قابل قبول بوده و
ر
مشی ن
کی آن را از نظر شان اقتصادی در میان گروههای باالی درآمدی و هزینهای در ایران قرار
یمدهد .اما در بخش دوم ،نتایج به دست آمده از محاسبات اکچوئری نشان داد که تعهدات
 1طبق گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل ،ایران در میان کشورهای با باالترین سرعت پیری جمعیت در جهان است.
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مستمری صندوق بسیار ر
بیشی از منابع صندوق است که آن را در وضعیت کرسی قابل توجیه قرار
ن
کنوی در
خواهد داد .به طور مشخص ،نتایج به دست آمده نشان داد که در صورت ادامه روند
صندوق ارزش روز کرسی صندوق حدود  76000میلیارد تومان است که با توجه به مقیاس
صندوق رقیم قابل توجه است .عالوه بر این ،ننایج حاصل از شبیهسازی خرد نشان داد که هر
م ر
شیگ که وارد صندوق یمشود به طور متوسط حدود  8برابر منابیع را که در دوران کسورپردازی
ی
وارد صندوق یمکند در دوران بازنشستگ به صورت مستمری از صندوق خارج خواهد کرد که این
امر به ن ن
میله نقض انصاف اکچوئری در صندوق است .در مجموع ،نتایج به دست آمده در بخش-
ی
رن
داشی "بازی پانزی" در صندوق بازنشستگ وکال است که به
های قبیل این مطالعه حایک از جریان
تعبیی دیگر به ن ن
میله نقض عدالت ن
بینسیل در این صندوق است .علت وجود کرسی قابل توجه
ر
در صندوق را باید در ر
حقوق و اقتصادی که صندوق در آن فعالیت یمکند جستجو کرد.
بسیهای
عالوه بر این ،پیی جمعیت در کشور ن
نی به طور مستقیم و غیمستقیم پایداری مایل صندوق را
تحت تاثی قرار خواهد داد .همه این موارد حایک از آن است که اصالحات مستمری در صندوق
ی
بازنشستگ وکال امری اجتنابناپذیر بوده که ر
بهی است به فوریت در دستور کار آن قرار گید .تعلل
ً
میله افزایش دامنه بحران و از ر
رصفا به ن ن
کنیل خارج شدن آن خواهد بود.
در پیگیی اصالحات
این بخش از مطالعه شامل دو قسمت است :در قسمت اول انواع اصالحات در صندوقهای
ن
اطبی ارائه گردد.
مستمری بحث و برریس خواهد شد تا ادبیات موضوع به طور مخترص برای مخ
پس از آن ،در قسمت بعدی نتایج حاصل از شبیهسازی ن
برخ از سناریوهای اصالحات ارائه خواهند
ن
شد تا تصویری ی
پایای ن
نی به جمعبندی و ارائه
کیم از اصالحات پیشنهادی ارائه گردد .بخش
پیشنهادها یمپردازد.
 -2اصلحات مستمری
با پی شدن جمعیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که خود ریشه در کاهش
ی
ً
زاد و ولد و افزایش امید به زندگ دارد ،بسیاری از طرحهای مستمری در این کشورها که عمدتا از
ن
تامی مایل مستمری روبرو شدند که از آن به عنوان بحران مستمری
نوع  DB-PAYGبودند با مشکل

1

Pension Crisis
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1

ن
ن
تامی منابع مایل برای
نی یاد یمشود .به این ترتیب ،طرحهای مستمری در این کشورها قادر به
پرداخت مستمری به ر
مشی ن
کی مستمری بگی خود نبودند .این قسمت به دنبال برریس انواع مختلف
اصالحات در صندوقهای مستمری است .در مواجهه با بحران مستمری رویکردهای مختلف زیر
در کشورهای جهان تجربه شده است:
اصلحات پارامییک :این نوع اصالحات ساختار طرح  DBرا حفظ کرده و برای برقراری توازن میان
منابع و مصارف طرح اقدام به تغیی پار ر
امیهای تاثیگذار بر منابع و مصارف صندوق مستمری
ی
ی
یمکند .به عنوان مثال افزایش سن بازنشستگ و تعدیل آن با افزایش امید به زندگ ،کاهش حقوق
ی
پرداخن توسط ر
ر
مشی ن
کی شاغل از جمله
مستمری در زمان بازنشستگ و یا افزایش حق بیمههای
ر
مهمیین ابزارها در این نوع اصالحات است .همانطور که مشخص است اعمال هر یک از این
اصالحات دارای اثرات توزییع 1منحرص به خود است که توجه به این اثرات توزییع و مدیریت آنها
به عنوان عامیل مهم در توفیق اصالحات پار ر
امییک در کانون توجه اقتصاد سیایس اصالحات
مستمری بوده است .در ادامه به یرسح مخترص هر یک از این گزینههای موجود در اصالحات
پار ر
امییک یمپردازیم:
• افزایش حق بیمههای دریافب :این سناریوی اصالحات با هدف افزایش منابع ورودی
ی
ن
چنی
به صندوق صورت یمگید .در اینجا برای سادگ و به منظور تحلیل اثرات بازتوزییع
ً
ن
تحریف 2این سیاست معنادار نبوده و نهایتا افزایش حق
تغییی فرض کنید که اثرات
ر
ن
تامی تعهدات
دریافن از نسل شاغل با افزایش منابع ورودی به صندوق برای
بیمههای
مستمری همراه خواهد بود .در این حالت شاهد بازتوزی ع منابع از نسل شاغل (کارکن و
کارفرما) به نسل بازنشسته هستیم .به عبارت دیگر اکنون ی
بخش از منابیع که یمتوانست
ر
بیشی به نسل
رصف مرصف حال نسل شاغل و خانواده وی شود در قالب حق بیمههای
ی
ن
تامی مایل شود .ناگفته
بازنشسته منتقل یمشود تا مرصف دوران بازنشستگ آنها
ر
ن
اصالحای مخالفت خواهد کرد حال آنکه نسل
چنی
پیداست که نسل شاغل با

Distributional Effects
Distortionary Effects
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1
2

بازنشسته از آن حمایت خواهد کرد .در اینجا شاهد نویع تعارض عالیق ن
بینسیل

1

هستیم.
ی
ر
بیشی توسط نسل
• افزایش سن بازنشستگ قانون :این گزینه به معنای ورود منابع
ن
تامی تعهدات مستمری است .همانند گزینه افزایش حق بیمه-
شاغل به صندوق جهت
دریافن این گزینه ن
ر
نی در جهت بازتوزی ع منابع از نسل شاغل به نسل بازنشستگان
های
(مستمریبگیان) است .این گزینه ن
نی مورد حمایت نسل بازنشسته و مورد مخالفت نسل
ی
شاغل خواهد بود .در میان نسل شاغل ن
نی افرادی که در آستانه بازنشستگ قرار دارند
ی
ر
ن
شاغلین که در ابتدا
صوری که افزایش در سن بازنشستگ قابل توجه باشد نسبت به
در
ر
بیشیی خواهند کرد .از منظر
یا میانه دوره کاری خود قرار دارند با این گزینه مخالفت
ر
بینسیل دوباره شاهد نویع تعارض عالیق ن
ن
سیاسن هستیم .به
بینسیل در این گزینه
طور معمول به منظور مدیریت تنشهای احتمایل در این زمینه و افزایش موفقیت
ی
ن
ناگهای در سن بازنشستگ ،به صورت تدریج و مالیم این
اصالحات ،به جای افزایش
امر صورت یمگید.
تغیی نحوه محاسبه مزایای مستمری :در حال ن
حارص در طرحهای مستمری در کشور
•
ر
دریافن در دو سال ن
ر
پایای اشتغال مبنای محاسبه مزایای مستمری برای
متوسط حقوق
افرادی است که قرار است بازنشسته شوند .در صندوق وکال ن
ن
میانگی ماخذ حق بیمه
نی
در دو سال ن
پایای اشتغال ر
مشیک مبنای محاسبه حقوق مستمری است .حال فرض کنید
برای کاهش تعهدات مستمری آ ری صندوق این ن
ر
دریافن
میان به صورت متوسط حقوق
در  5سال ن
2
پایای اشتغال در نظر گرفته شود .در این صورت نرخ تعلقپذیری مستمری
ی
برای افرادی که در آستانه بازنشستگ قرار دارند نسبت به بازنشستگان سابق کاهش
خواهد یافت .در این حالت رفاه نسل بازنشسته فعیل تغییی نخواهد کرد اما رفاه نسل
ن
(شاغلی امروز) با کاهش مزایای مستمری تعلق گرفته به آنها کاهش
بازنشسته آینده
خواهد یافت .نسل شاغل امروز که با کار کردن خود سطح رفاه باالتری را برای نسل

Intergenerational Conflict of Interests
Pension replacement rate
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1
2

بازنشسته امروز فراهم کرده بود و انتظار داشت نسل ر
آی ن
ن
همی نقش را در قالب یک
نی
ن
ضمن برای آنها ایفا نماید ،حال با این تغیی ،سطح رفاه وعده داده شده
قرارداد اجتمایع
را در معرض کاهش دیده و به طور قطع با آن مخالفت خواهد کرد .در اینجا نسل
بازنشسته فعیل اگر این تغیی را در راستای تقویت پایداری مایل طرح مستمری و در نتیجه
ر
ن
دریافن توسط خود ببیند از آن حمایت خواهد کرد .بنابراین در یک
تضمی مستمری
بینسیل هستیم .در میان نسل شاغل ن
سطح بار دیگر شاهد نویع تعارض ن
نی افرادی که
ی
در سالهای ن
بازنشستگ قرار دارند بزر ر
گیین بازندگان
پایای کاری خود بوده و در آستانه
ن
تامی مستمری
این سیاست هستند .این افراد تعهد خود را به نسل بازنشسته امروز برای
ی
آنها ادا کردهاند حال آنکه پس از رسیدن به زمان بازنشستگ مستمری وعده داده شده
ابتدای اشتغال خود هستند و یا
به آنها تحقق نخواهد یافت .افرادی که در سالهای
ی
ن
نسل شاغل ر
قانوی قلمداد
آی درکنار نسل بازنشسته فعیل را یمتوان از برندگان این تغیی
نمود .در مورد نسل بازنشسته فعیل همانطور که در باال اشاره شد اگر این امر به ن ن
میله
ر
ن
پرداخن به آنها باشد ،در این صورت
تضمی مستمری
بهبود پایداری مایل مستمری و
ر
صوری که همزمان با تغیی در فرمول
آنها از این تغیی حمایت خواهند کرد .البته در
ر
تمهیدای در جهت همسانسازی مستمری نسل بازنشسته
محاسبه مزایای مستمری
صورت گید ،به انصاف اکچوئری نزدیکتر خواهیم شد .هر چند در این صورت
ن
کنوی ن
ن
مخالفی اصالحات خواهند پیوست .در مورد نسل شاغل
نی به صف
بازنشستگان
نی با توجه به این که این تغیی به معنای کاهش تعهدات مستمری ر
ر
آی ن
آی صندوق است
ن
تامی مایل کنند ،بنابراین این تغیی به معنای کاهش تعهدات آنها بوده
که آنها باید آن را
نی قرار خواهد گرفت .هر چند نسل ر
و مورد حمایت آنها ن
آی خود با این تغیی مستمری
ر
کمیی دریافت خواهد کرد .اما با علم به این که این اصالح گایم در جهت بهبودی پایداری
ی
مایل صندوق و حفظ آینده بازنشستگ آنها (هر چند نه به قدر کفایت) است ،از آن
حمایت خواهند کرد .نسل شاغل فعیل (به ویژه افرادی که از میانه سالهای اشتغال
خود عبور کردهاند) بزر ر
گیین ن
مترصر این تغیی خواهند بود.

103

ن
میان حمایت صورت گرفته از بازماندگان:
اولی گرویه که
• کاهش دامنه پوشش و ر
ً
مخالفت خود را با این اصالحات ابراز خواهند کرد افرادی هستند که مستقیما تحت
پوشش این برنامههای مستمری قرار دارند .به عنوان مثال فرض کنید در یک برنامه
ً
اصالخ پیشنهاد گردد که مستمری تعلق گرفته به همرسان بازمانده مثال از  100درصد
ن
ر
متوق به  70درصد کاهش یابد .یا به عنوان مثال،
پرداخن به بازنشسته
کل مستمری
ر
دخیان بازمانده سقف ن
سن برخوداری از مستمری برقرار گردد .هر دوی این
برای
سیاستهای اصالخ در جهت کاهش تعهدات ر
آی مستمری است و به نویع یمتواند با
اقبال نسل شاغل فعیل همراه باشد .هر چند ممکن است این دیدگاه ن
نی در آنها وجود
داشته باشد که این امر رفاه بازماندگان آنها در آینده کاهش خواهد داد و از این منظر
حن ی
مخالف این برنامه باشند .اگر این باور در نسل شاغل و ر
بخش از بازنشستگان فعیل
ن
تضمی
وجود داشته باشد که این برنامه در جهت بهبود پایداری مایل طرح مستمری و
رفاه آنها در آینده خواهد بود ،آنگاه احتمال حمایت آنها از برنامه مذکور افزایش خواهد
یافت .در هر صورت افرادی که برخورداری آنها از مستمری با این برنامه کاهش خواهد
یافت (همرسان و ر
ن
مخالفی این برنامه اصالخ
دخیان بازمانده در اینجا) از جدیترین
هستند.
اصلحات ساختاری :این نوع اصالحات همان طور که از نامش پیداست ساختار طرح را به کیل دگرگون
خواهد کرد .این نوع اصالحات در واقع گذار از طرحهای  DBبه طرحهای  DCاست .بر خالف طرحهای
مستمری  DBکه ممکن است در بلندمدت میان منابع و مصارف آن توازن وجود نداشته باشد ،طرحهای
 DCبا توجه به توازن بیمهای در نحوه محاسبه مزایای مستمری همواره در توزان خواهد بود .هر چند ممکن
است از نظر کفایت مستمری این نوع طرحها مطلوبیت الزم را نداشته باشند .شایان ذکر است که شکل
گذار ن
نی ممکن است یکسان نباشد .در عمل کشوره یای که دست به اصالحات ساختاری در طرحهای
ن
ن
تامی مایل
مختلف از آن را در این زمینه تجربه کردهاند .در هر حال نحوه
مستمری خود زدهاند شکلهای
ر
مهمیین دغدغههای اولیه در اصالحات ساختاری
هزینههای گذار که در واقع میاث طرح  DBاست یگ از
تامی مایل هزینههای گذار ن
ن
نی خود دارای اثرات توزییع متفاوت است.
است .ناگفته پیداست که نحوه
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اصلحات بینابیب :اگر دو رویکرد باال را دو رس طیف اصالحات در طرحهای مستمری در نظر بگییم ،یک
راه حل ن
میای ن
نی وجود دارد که از آن به طرحهای مستمری  NDCیاد یمشود .همانطور که اشاره شد عدم
ر
مهمیین دالیل اصالحات در این طرحها بوده است .در
توازن میان منابع و مصارف در طرحهای  DBیگ از
نوع دیگری از طرحهای مستمری که در ابتدای قرن بیستویکم به عنوان یک ر
اسیاتژی برای اصالح سیستم-
 DB-PAYGمطرح گردید ،سیستمهای با مشارکت مشخص صوری ( )NDC1است.

های مستمری
این ر
ن
بینابین اصالح مستمری است که در واقع میان
اسیاتژی اصالح به باور طرفداران آن ،راه سوم و
ر
3
2
گوی به ازای
اصالحات پارامییک و اصالحات ساختاری قرار خواهد گرفت .در این نوع سیستم مستمری ی
هر ر
مشیک یک حساب صوری ایجاد شده و بر اساس مشارکت وی در طرح مستمری و یک نرخ بازدیه
ن
تعیی یمگردد (نه توسط بازارهای مایل) ،مزایای مستمری محاسبه و به وی
صوری که توسط دولت
ی
پرداخت خواهد شد .ن
زمای که فرد به سن بازنشستگ یمرسد حق بیمههای انباشته شده توسط وی به
همراه یک نرخ بازدیه اسیم (که مجموع آن حساب رسمایه صوری 4نامیده یمشود) تبدیل به مستمری
ی
ماهانه شده و به فرد بازنشسته پرداخت خواهد شد .به این ترتیب ،تاثی افزایش امید به زندگ با افزایش
دوره پرداخت مستمری در محاسبات و در نتیجه کاهش ن
میان اقساط مستمری قابل تعدیل خواهد بود
ی
(البته به یرسط ثابت ماندن سن بازنشستگ) .در این نوع سیستم ،مشابه سیستم غیاندختهگذاری (،)PAYG
دریافن از ر
پرداخن به ر
ر
ر
ن
مشی ن
مشی ن
تامی مایل خواهد
کی شاغل
کی بازنشسته از محل حق بیمههای
مستمری
شد .همانطور که مشاهده یمشود در واقع این سیستم مستمری ترکین از سیستم  PAYGو مزایای با
مشارکت مشخص است ( )DC-PAYGبا این تفاوت که حسابهای ایجاد شده برای افراد و نرخ بازدیه تعلق
گرفته به مشارکت صورت گرفته توسط آنها صوری بوده و واقیع نیستند .سیاستهای بازتوزییع در این
ر
ن
موقن از بازار
تضمی حداقل مستمری و یا پرداخت حق بیمه افرادی که به صورت
طرح مستمری شامل
ر
منطف
کار خارج یمشوند است .نکته مهیم که سیستم مستمری  NDCدر یی آن بوده است برقراری ارتباط
بی مشارکت در طرح مستمری و ن
و منصفانه ن
میان برخورداری از مزایای مستمری است که در طرح مستمری
 DB-PAYGاحتمال نقض آنها وجود خواهد داشت .به این ترتیب ،با استقرار سیستم مستمری  NDCانتظار
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یمرود که دغدغه عدالت ن
بینسیل در طرحهای مستمری  DB-PAYGتا حد قابل قبویل مرتفع گردد .به
ی
اعتقاد ادوارد پالمر 1یگ از طراحان اصیل اصالح مستمری درکشور سوئد ،منصفانه بودن 2یگ از ویژگهای
اصیل سیستم  NDCاست .کشورهای سوئد ،ایتالیا ،ن
لتوی و لهستان این نوع ر
اسیاتژی اصالح را در سالهای
دهه  2000آزموده و تجربههای ارزشمندی در این زمینه دارند.
ن
به نظر یمرسد با توجه به ظرفیتهای موجود اصالحات پار ر
کنوی صندوق وکال بتوان
امییک در ساختار
کرسی موجود صدوق را با ریسک و هزینهای ر
کمی مدیریت نمود .از جمله ،اصالحات مربوط به یرسایط
ی
ی
بازنشستگ و برخورداری از مزایای مستمری (سن بازنشستگ و نحوه محاسبه مزایای مستمری) برای خود
مشیک اصیل و نحوه حمایت از بازماندگان آنها را یمتوان در دستورکار قرار داد .در یک افق ن
ر
زمای بلندمدت،
گزینه دیگری که با توجه به یرسایط ک ن
نوی صندوق وکال و ظرفیت بازار رسمایه در کشور به ذهن یمرسد
حرکت به سوی طرحهای مستمری  NDCاست که یمتواند همزمان با حفظ ساختار اصیل طرحهای
مستمری ک ن
ر
ن
پرداخن به بازنشستگان و سایر مستمری بگیان)
تامی مایل مستمری
نوی (از جمله نحوه
ی
ر
پرداخن و مزایای
بسیاری از ویژگهای مثبت انتقال از جمله برقراری ارتبایط منصفانه میان حق بیمههای
ن
ضمن طرحهای مستمری در
مستمری را به همراه داشته باشد .عالوه بر این ،با توجه به باال بودن بدیه
ن
ایران (که خود ی
ن
کنوی در این زمینه بوده است) که در گذار به طرحهای  DCباید
قوانی و مقررات
نایس از
ن
ن
ن
ضمن صندوق ،بعید است گذار به
تامی مایل بدیه مستمری
تامی مایل شوند و با توجه به ابهام در نحوه
ن
ن
چندای همراه باشد.
کنوی با توفیق
این طرحها در یرسایط
 -3شبیهسازی اصلحات مستمری در صندوق وکل
ی
در این قسمت ن
برخ از سناریوهای احتمایل اصالحات در صندوق بازنشستگ وکال مطرح و با استفاده از
روشهای بیمسنج (اکچوئری) پیامد ی
کیم حاصل از آنها گزارش خواهد شد .به این ترتیب ،یمتوان تصویری
از سناریوهای مختلف اصالحات به دست داد تا دست اندرکاران صندوق درک ر
بهیی از آنها داشته باشند.
ی
تغیی در فرمول محاسبه حقوق بازنشستگ :در این سناریو برای محاسبه حقوق مستمری بازنشستگان
•
ر
میانگی ماخذ حق بیمه در سه سال ن
میانگی مأخذ حق بیمه در دو سال ن
ن
ن
پایای
پایای،
جدید به جای

Edwrad Palmer
Fairness
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1
2

ن
مدنظر قرار یمگید.
همچنی مفروضات اقتصادی همانند بخش دوم گزارش به صورت زیر خواهد بود
که با استفاده از مدلهای رسی ن
زمای برآورد شدهاند:
• نرخ افزایش حداقل حقوق به طور متوسط برابر  20.8درصد.
• نرخ افزایش مستمری  16.6درصد.
ن
میان سود (نرخ بهره) بانگ  17.8درصد.
•
ر
ر
بیشی شود 3 ،درصد
دریافن
• هزینه اداره صندوق را که به طور معمول نباید از  3درصد کسورات
ارزش روز کسورات درنظر گرفته شده است.
نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری با در نظر ر ن
گرفی مفروضات فوق و اصالح مورد نظر بر مبنای ارزش
حال سال  1397در جدول  1آمده است:

جدول  -1نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری
(واحد :میلیون ریال)
هزینههای صندوق
ن
شاغلی فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان

739533680

ارزش روز تعهدات مستمری ی
ن
شاغلی
نایس از فوت

37098587

فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان فعیل

9513159

ارزش روز هزینه اداره صندوق

2853498

مجموع تعهدات مستمری و اداره صندوق

788998924

منابع صندوق
ارزش روز کسورات ر
آی صندوق

95116621

ارزش روز دار یای های صندوق

12459703

()681422600

برآیند کل
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همانطور که مشاهده یمشود ،اصالح مزبور هر چند با کاهش تعهدات مستمری به ن
میان  8000میلیارد
تومان همراه است ،اما ر
حن در صورت اعمال اصالحات مزبور کماکان ارزش روز کرسی صندوق بسیار قابل
توجه است.
ن
ن
میانگی
همی سناریو فرض کنید که محاسبه حقوق مستمری بازنشستگان جدید براساس
حال در ادامه
مأخذ کسورات پنج سال ن
پایای اشتغال ر
همچنی مفروضات اقتصادی ن
ن
مشیک باشد.
نی همانند حالت قبل
ی
باشد .نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری با در نظر ر ن
گرفی تغیی مزبور در محاسبه حقوق بازنشستگ بر
مبنای ارزش حال سال  1397در جدول  2آمده است:
جدول  -2نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری
(واحد :میلیون ریال)
هزینههای صندوق
ن
شاغلی فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان

596608467

ارزش روز تعهدات مستمری ی
ن
شاغلی فعیل
نایس از فوت

30168058

ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان فعیل

9513159

ارزش روز هزینه اداره صندوق

2853498

مجموع تعهدات مستمری و اداره صندوق

639143182

منابع صندوق
ارزش روز کسورات ر
آی صندوق

95116621

ارزش روز دار یای های صندوق

12459703

()531566858

برآیند کل

در این حالت ،نسبت به وضعیت جاری در صندوق ،تعهدات مستمری به ن
میان حدود  23000میلیارد
ی
تومان کاهش خواهد یافت .اما کماکان و ر
حن علیغم اعمال این اصالح در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگ،
ارزش روز کرسی صندوق قابل توجه و به ن
میان  53000میلیارد تومان است .نکته قابل توجه آنکه ر
حن
ن
چنین ،به دلیل عدم تناسب میان تعهدات ایجاد شده در صندوق و منابع
علیغم اعمال اصالحات این
ورودی به آن ،کرسی صندوق کماکان قابل توجه است.
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تغیی در حقبیمههای پرداخب :در این سناریو فرض یمکنیم که ن
ر
پرداخن توسط وکال و
میان کسورات
ر
ن
کنوی به  24درصد افزایش یابد .مفروضات اقتصادی ن
نی
کانونها به صندوق دو برابر شده و از  12درصد
به صورت زیر خواهند بود که با استفاده از مدلهای رسی ن
زمای برآورد شدهاند:
 oنرخ افزایش حداقل حقوق به طور متوسط برابر  20.8درصد.
 oنرخ افزایش مستمری  16.6درصد.
 oن
میان سود (نرخ بهره) بانگ  17.8درصد.
ر
دریافن دوبرابر شده است ،هزینه اداره صندوق را  1.5 ،درصد
 oبا توجه به اینکه کسورات
ارزش روز کسورات درنظر یمگییم.
نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری با در نظر ر ن
گرفی اصالح مزبور بر مبنای ارزش حال سال  1397در
جدول  3آمده است:
جدول  -3نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری
(واحد :میلیون ریال)
هزینههای صندوق
ن
شاغلی فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان

815039403

ارزش روز تعهدات مستمری ی
ن
شاغلی
نایس از فوت

40825424

فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان فعیل

9513159

ارزش روز هزینه اداره صندوق

2853498

مجموع تعهدات مستمری و اداره صندوق

868231484

منابع صندوق
ارزش روز کسورات ر
آی صندوق

190233242

ارزش روز دار یای های صندوق

12459703

()665538539

برآیند کل
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ر
پرداخن به صندوق ،هر چند ارزش
همانطور که مشاهده یمشود ،علیغم افزایش دو برابری در کسورات
روز کرسی صندوق به ن
میان حدود  10000میلیارد کاهش یافته است ،اما کماکان صندوق کرسی قابل توجه
ر
پرداخن و مستمری
 66هزارمیلیاردی دارد .این امر بار دیگر بیانگر عدم تناسب معنادار میان حقبیمههای
دریافن توسط ر
کی است که در بخش قبیل از شبیهسازی خرد ن
ر
مشی ن
نی به دست آمده بود.
ً :
قبال اشاره شد که ر
بسی
تغیی در اسیاتژی رسمایهگذاری و کسب بازدیه باالتر برای منابع صندوق
ر
اقتصادی که صندوقها در آن فعالیت یمکنند یمتواند تاثی ن
برس یای بر پایداری مایل آنها داشته باشد .در
ن
تامی مایل در اقتصاد
واقع ،صندوقهای مستمری به عنوان رسمایهگذاران نهادی ،1نه تنها نقش عمدهای در
دارند ،بلکه کسب بازدیه باالتر توسط آنها یمتواند گایم تاثیگذار در جهت بهبود پایداری مایل آنها باشد.
یگ از پار ر
امیهای کلیدی در محاسبات اکچوئری نرخ بهره (سود بانگ) است .با فرض ثبات در سایر یرسایط
صندوق ،در این قسمت محاسبات را بر این اساس که ن
میان بازدیه اکتسای صندوق از منابعش (از جمله
همچنی بقیه مفروضات اقتصادی ن
ن
سیدههای بانگ)  %25باشد ،2انجام یمدهیم.
نی به صورت زیر خواهد
ی
بود که با استفاده از مدلهای رسی ن
زمای برآورد شدهاند:
• نرخ افزایش حداقل حقوق به طور متوسط برابر  20.8درصد.
• نرخ افزایش مستمری  16.6درصد.
ر
ر
بیشی شود 3 ،درصد
دریافن
• هزینه اداره صندوق را که به طور معمول نباید از  3درصد کسورات
ارزش روز کسورات درنظر گرفته شده است.
نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری با در نظر ر ن
گرفی تغیی فوق به ارزش حال سال  1397در جدول 4
آمده است:

Institutional investors

 2در نظر داشته باشید که بیشترین بازدهی اکتسابی صندوق از منابعش (که همان نرخ بهره دریافتی از بانکهاست)  %21بوده است.
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1

جدول  -4نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری
(واحد :میلیون ریال)
هزینههای صندوق
ن
شاغلی فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان
ارزش روز تعهدات مستمری ی
ن
شاغلی
نایس از فوت

110136244
6913561

فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان فعیل

4792043

ارزش روز هزینه اداره صندوق

1194618

مجموع تعهدات مستمری و اداره صندوق

123036466

منابع صندوق
ارزش روز کسورات ر
آی صندوق

39820597

ارزش روز دار یای های صندوق

12459703

()70756166

برآیند کل

همان طور که از جدول باال مشاهده یم شود ،اگر صندوق بتواند با تغیی ر
اسیاتژی رسمایهگذاری خود ،از
ن
کنوی و منابیع که در آینده وارد صندوق خواهد شد) ،به ن
میان  25درصد
منابع صندوق (اعم از منابع
بازدیه کسب نماید ،کرسی صندوق ر
حن با فرض ثبات سایر یرسایط کاهش بسیار قابل توجیه داشته و به
 7هزار میلیارد تومان یمرسد .ناگفته پیداست که کسب بازدیه ساالنه  25درصد امری بسیار دشوار است.
بخش از کرسی برآورد شده در بخش قبیل مطالعه ،ی
اما یک نکته قابل توجه آن است که ی
نایس از عدم اتخاذ
ر
اسیاتژیهای مناسب رسمایهگذاری برای منابع صندوق بوده است.
تغیی همزمان در اسیاتژی رسمایهگذاری و فرمول محاسبه حقوق مستمری :در این قسمت آثار دو تغیی
ر
ن
همزمان برریس یمشود.
اولی تغیی در مورد نرخ بازدیه اکتسای است که به جای  17.8درصد 25 ،درصد
نی در مورد تعداد سالهای ن
دومی تغیی ن
ن
ن
در نظر گرفته یمشود.
تعیی حقوق مستمری است ،که
پایای برای
مابف مفروضات اقتصادی ن
به جای دو سال ن
پایای ،سه سال در نظر گرفته یمشود .ر
کماقسابق است .نتایج
حاصل از محاسبات اکچوئری با در نظر ر ن
گرفی تغییات فوق به ارزش حال سال  1397در جدول  5آمده
است:
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جدول  -5نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری
(واحد :میلیون ریال)
هزینههای صندوق
ن
شاغلی فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان

99927075

ارزش روز تعهدات مستمری ی
ن
شاغلی فعیل
نایس از فوت

6293650

ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان فعیل

4792043

ارزش روز هزینه اداره صندوق

1194618

مجموع تعهدات مستمری و اداره صندوق

112207386

منابع صندوق
ارزش روز کسورات ر
آی صندوق

39820597

ارزش روز دار یای های صندوق

12459703

()59927086

برآیند کل

اگر صندوق بتواند همزمان بازدیه ساالنه قابل توجه  25درصدی را برای منابع خود کسب کرده و ن
نی اقدام
به تغیی فرمول محاسبه حقوق مستمری بنماید ،کرسی صندوق به ن
میان قابل توجیه کاهش یافته و به
حدود  6هزار میلیارد تومان خواهد رسید .همانطور که مشاهده یمشود ،علیغم کسب بازدیه قابل توجه
ی
بازنشستگ ،کماکان صندوق در کرسی به رس یمبرد که خود ی
نایس از عدم
و تغیی در نحوه محاسبه حقوق
دریافن توسط ر
ر
ر
مشی ن
کی صندوق است .نکتهای که
پرداخن و حقوق مستمری
تناسب میان حق بیمههای
سیع یمشود در سناریوی اصالخ بعدی مرتفع گردد.
تغیی در اسیاتژی رسمایهگذاری ،فرمول محاسبه حقوق مستمری و افزایش حقبیمه پرداخب :در این
ر
قسمت عالوه بر تغیی رای که در قسمت قبل در نظر گرفته شد (افزایش در بازدیه اکتسای توسط صندوق
دریافن صندوق ن
و تغیی در فرمول محاسبه حقوق مستمری) ،فرض یمشود که ن
ر
نی از 12
میان کسورات
نی ن
درصد به  24درصد افزایش یابد .ر
مابف مفروضات اقتصادی ن
کماقسابق در نظر گرفته یمشوند .نتایج
حاصل از محاسبات اکچوئری با در نظر ر ن
گرفی تغییات فوق به ارزش حال سال  1397در جدول  6آمده
است:
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جدول  -6نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری
(واحد :میلیون ریال)
هزینههای صندوق
ن
شاغلی
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان

99927075

فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری ی
ن
شاغلی
نایس از فوت

6293650

فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان فعیل

4792043

ارزش روز هزینه اداره صندوق

1194618

مجموع تعهدات مستمری و اداره صندوق

112207386

منابع صندوق
ارزش روز کسورات ر
آی صندوق

79641193

ارزش روز دار یای های صندوق

12459703

()20106490

برآیند کل

ر
اصالحای مزبور( کسب بازدیه ساالنه  25درصدی برای منابع
همانطور که مشاهده یمشود ،بسته
میانگی سه سال ن
ن
ن
تعیی حقوق مستمری و نرخ کسورات 24
پایای ماخذ حق بیمه در
صندوق ،احتساب
درصدی) ،کرسی صندوق را به ن
میان قابل توجیه کاهش داده و آن را به حدود  2000میلیارد تومان یم-
رساند.
ر
ن
میانگی
اصالحای کسب بازدیه  25درصدی و مبنا قرار دادن
نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری بسته
ی
پنج سال ن
بازنشستگ ،و ثابت در نظر ر ن
ن
گرفی سایر
تعیی حقوق مستمری در زمان
پایای ماخذ حق بیمه در
نی در جدول  7آمده است .همانطور که مشاهده یمشود ،بسته اصال ر
مفروضات دیگر ن
حای مزبور منجر
به کاهش بسیار قابل توجه کرسی صندوق به حدود  400میلیارد تومان یمشود.
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جدول  -7نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری
(واحد :میلیون ریال)
هزینههای صندوق
ن
شاغلی فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان

80617368

ارزش روز تعهدات مستمری ی
ن
شاغلی فعیل
نایس از فوت

5151981

ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان فعیل

4792043

ارزش روز هزینه اداره صندوق

1194618

مجموع تعهدات مستمری و اداره صندوق

91756010

منابع صندوق
ارزش روز کسورات ر
آی صندوق

39820597

ارزش روز دار یای های صندوق

12459703

برآیند کل

()3947571

ر
ن
میانگی پنج سال
اصالحای مزبور (کسب بازدیه ساالنه  25درصدی ،مبنا قرار دادن
حال اگر به بسته
ن
ر
ن
پرداخن به  24درصد را اضافه کنیم،
تعیی حقوق مستمری) افزایش نرخ کسورات
پایای ماخذ حق بیمه در
با فرض ثبات سایر یرسایط و مفروضات ،صندوق در وضعیت مازاد قرار خواهد گرفت .نتایج حاصل از
محاسبات اکچوئری با در نظر ر ن
گرفی تغییات فوق به ارزش حال سال  1397در جدول  8آمده است.
ر
اصالحای مذکور صندوق را در وضعیت مازاد قرار خواهد داد .هر چند مبلغ
همانطور که اشاره شد ،بسته
ن
ناچی و در حدود  34میلیارد است.
مذکور بسیار
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جدول  -8نتایج حاصل از محاسبات اکچوئری
(واحد :میلیون ریال)
هزینههای صندوق
ن
شاغلی فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان

80617368

ارزش روز تعهدات مستمری ی
ن
شاغلی
نایس از فوت

5151981

فعیل
ارزش روز تعهدات مستمری بازنشستگان فعیل

4792043

ارزش روز هزینه اداره صندوق

1194618

مجموع تعهدات مستمری و اداره صندوق

91756010

منابع صندوق
ارزش روز کسورات ر
آی صندوق

79641193

ارزش روز دار یای های صندوق

12459703

344886

برآیند کل

 -4جمعبندی و پیشنهادها
نتایج به دست آمده از محاسبات اکچوئری صندوق و ن
نی شبیهسازی خرد صورت گرفته در بخش دوم
مطالعه حاوی دو نکته مهم و قابل تامل در مورد صندوق وکال است .نخست آنکه ارزش حال کرسی
ر
ر
دریافن
پرداخن و مستمری
صندوق قابل توجه است .دوم آنکه ،عدم تناسب معناداری میان حقبیمههای
توسط ر
مشی ن
کی وجود دارد که حایک از نقض انصاف اکچوئری در این صندوق است .نکات مزبور بیانگر آن
ن
کنوی در صندوق منجر به عدم توازن شدید مایل صندوق در سالهای پیش رو
هستند که ادامه وضعیت
خواهد شد و صندوق دیگر قادر به انجام تعهدات مستمری خود نخواهد بود .ضمن آنکه با سازوکار ن
کنوی
ً
عمال شاهد وجود "بازی پانزی" در صندوق هستیم که به ن ن
میله نقض عدالت ن
بینسیل در صندوق است.
به این ترتیب ،انجام اصالحات مستمری در صندوق اجتنابناپذیر بوده وگذشت زمان تنها منجر به پیچیده
شدن اوضاع و دشوارتر شدن اصالحات خواهد شد.
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با توجه به وجود ظرفیتهای مناسب برای انجام اصالحات پار ر
امییک در صندوق ،به نظر یمرسد بتوان با
انجام این قبیل اصالحات اوضاع صندوق را تا حد قابل توجیه بهبود بخشید .البته نتایج حاصل از شبیه-
سازی سناریوهای مختلف اصالحات در قسمت قبیل گواه آن است که با توجه به عدم تناسب اسایس میان
ً
دریافن توسط ر
ر
ر
مشی ن
کی صندوق ،اصالحات مزبور نباید رصفا به یک
پرداخن و مستمریهای
حقبیمههای
امی محدود شده و باید همزمان پار ر
پار ر
امیهای مختلف موثر بر پایداری مایل صندوق را در جهت بهبود
پایداری مایل آن تغیی داد .این پار ر
امیها عبارتند از:
ی
نگی ماخذ حق بیمه  2سال ن
ن
بازنشستگ از میا ن
میانگی
پایای به
• تغیی در فرمول محاسبه حقوق
ماخذ حق بیمه  5سال ن
پایای
• افزایش تدریج در نرخ کسورات پرداخ رن توسط ر
کی تا رسیدن به ن
مشی ن
میان  24درصد.
• بهبود در ر
اسیاتژی رسمایهگذاری صندوق به منظور کسب بازدیه باالتر (بازدیه  25درصدی) از
منابع صندوق.
ر
اصالحای یمتواند به طور معناداری کرسی صندوق را بهبود
انجام همزمان تغییات مذکور در این بسته
بخشد .در کنار تغییات پار ر
امییک باال که شبیهسازی آنها ن
نی در بخش قبیل صورت گرفت ،یمتوان موارد
زیر را ن
نی در دستور کار اصالح قرار داد:
ن
قانوی مرتبط با حمایت از بازماندگان به صورت کاهش در عمق و دامنه حمایت صورت
• تغیی مواد
گرفته از آنها مطابق با استانداردهای ن
بیالملیل در این زمینه.
البته ناگفته پیداست که مدیریت انجام اصالحات مزبور آسان نیست .توفیق اصالحات مستمری به شدت
به شناسای گروههای ذینفع صندوق و فراهم آوردن یک ر
بسی تعامل و گفتگو میان آنها برای پیشید
ی
ر
مهمیین ارکان هر گونه اصالحات از جمله
اصالحات پیشنهادی است .گفتمانسازی با ذینفعان یگ از
اصالحات مستمری است .انجام اصالحات در خالء و بدون در نظر ر ن
گرفی مشارکت گروههای ذینفع با
ایجاد اصطکاکهای فراوان در این مسی ،احتمال توفیق آن را به طور معناداری کاهش خواهد داد.
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