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بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده
از رویکرد تلفیقی نگاشتشناختی فازی و پویایی سیستمی
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تاریخ پذیرش9911/69/82 :

چکیده

نظامهای بازنشستگی جزو مهمترین ابزارهای پاسخگویی به مسئولیت تأمین و تضمین حداقل
سطح زندگی برای سالمندان هستند .از این رو دولتها با هدف تأمین نوعی ایمنی برای تضمین
حداقل سطح زندگی مردم خود را مکلف به تدوین طراحی صندوقهای بازنشستگی كردهاند.
این در حالی است كه طی سالیان اخیر ،طرحهای بازنشستگی دولتی در اكثر نقاط دنیا با
چالشهای عظیمی مواجه شده است .این طرحها كه اغلب به ارائة پوششهای مزایای معین
میپردازند بدهیهای عمدهای برای دولتها ایجاد كرده و لذا اندیشمندان را به تفکر در زمینة
اصالح سیستمهای بازنشستگی واداشتهاند .یکی از بدیلهای مناسب كه در دنیا مورد استفاده
قرار میگیرد ،بهرهگیری از طرحهای بازنشستگی خصوصی تركیبی است .این طرحها به دلیل
ویژگیهای خاص خود همچون حکمرانی خوب ،رقابتپذیری و امکان نظارت مبتنی بر
ریسک از كارآمدی بیشتری برخوردارند .تحقیق حاضر به امکانسنجی مالی پیادهسازی این
طرحها میپردازد .از این جهت با استفاده از روش نگاشتشناختی فازی عوامل مؤثر بر
پایداری طرحهای بازنشستگی تركیبی احصا و میزان تأثیر هر عامل معین شد .سپس با استفاده
از روششناسی پویایی سیستمی ،مدل تحقیق مورد شبیهسازی و آزمون قرار گرفت .نتایج
شبیهسازی بیست ساله حکایت از عدم پایداری طرحهای با مزایای معین دارد ،در حالی كه در
طرحهای بازنشستگی تركیبی ،خالص جریان وجه نقد طرح طی سالهای مورد مطالعه ،نهتنها
از ارزش منفی برخوردار نبود كه روندی افزایشی نیز داشت.
واژگان کلیدی :طرح بازنشستگی خصوصی ،پایداری طرح بازنشستگی ،نگاشتشناختی فازی،
پویایی سیستمی.
 .7دكتری مدیریت مالی ،دانشکدۀ معارف اسالمی و مدیریت ،دانشگاه امام صادق

(ع)msafari64@yahoo.com،
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 .9مقدمه
نظام بازنشستگی با عملکرد خوب ،عنصر اصلی هر اجتماع مدرن است .نظامهای
بازنشستگی و برنامههای مربوط به آن در بسیاری از كشورها مهمترین ابزار
پاسخگویی به مسئولیت تأمین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان هستند.
از این رو دولتها با هدف تأمین نوعی ایمنی برای تضمین حداقل سطح زندگی مردم
خود را مکلف به تدوین طراحی صندوقهای بازنشستگی كردهاند .این در حالی است
كه طی سالیان اخیر ،طرحهای بازنشستگی دولتی در اكثر نقاط دنیا با چالشهای عظیمی
مواجه شده است .این طرحها كه اغلب به ارائة پوششهای مزایای معین میپردازند
بدهیهای عمدهای برای دولتها ایجاد كرده و لذا اندیشمندان را به تفکر در زمینة اصالح
سیستمهای بازنشستگی واداشتهاند.
در طرحهای بازنشستگی با مزایای معین ،میزان مستمری پیش از زمان بازنشستتگی
تعیین می شود و بدون توجه به اینکه سرمایه گذاری در صندوق به چته شتکل خواهتد
بود ،پرداخت مستمریها تضمین میشود .معموالً مستمریها بر استا

ستالهای ختدمت

افراد در زمان اشتغال و نسبتی از حقوق سالهای پایانی اشتغال محاسبه میشود .افزایش
طول عمر در دهههای اخیر و روند روبهرشد آن ،منجر به تعهدات تتأمین نشتدۀ قابتل
توجهی در طرحهای بازنشستگی با مزایای معین شده است .یکی از ریستکهای جتدی
كه طرحهای بازنشستگی مزایای معین با آن مواجه هستند افزایش طتول عمتر استت و
آنچه مسلم است با گذشت زمان این ریسک جدیتر خواهد شد .افتزایش طتول عمتر
مستتتمریبگیتتران بتته معنتتای افتتزایش متتدت پرداختتت مستتتمری توست صتتندوقهای
بازنشستگی است (.)Broeders and Chen, 2013
از سوی دیگر افزایش نسبت سالمندی جمعیت ،مشکالت زیتادی را هتم مستتقیماً
برای طرحهای بازنشستگی مخصوصاً طرحهای فاقد اندوخته 7ایجاد میكنتد .طرحهتای
بازنشستگی دولتی كه اغلب فاقد اندوخته هستند با كاهش تدریجی مشتاركتكننتدگان
1. Unfunded
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(ورودیها) نسبت به دریافتكنندگان مزایتا (خروجیهتا) مواجته شتدهانتد چراكته ایتن
سیستمها بر مبنای پرداخت مزایا به بازنشستگان از طریق دریافت حقبیمته از شتاغلین
عمل میكنند .بنابراین افزایش جمعیت سالمند نسبت به جمعیت شتاغل موجتب عتدم
توازن این سیستمها میشود و درنتیجه موجب افزایش بتار متالی دولتت خواهتد شتد.
بهعالوه ،فرایندهای كاری این سیستمهای دولتی ،افراد را به بازنشستگی پیش از موعتد
تشویق میكند كه در كنار تغییرات جمعیتی بار مالی سنگینی را نیز بتر دولتت تحمیتل
میكند .در یک نگاه كلی می توان گفت هر چه امید به زندگی بیشتر شتود صتندوقهای
بازنشستگی در تدارک مستمری و پرداخت آن دچار ناتوانی بیشتری میشوند .امیتد بته
زندگی مردم در اغلب نقاط دنیا رو به افزایش است كه درنتیجه نسبت افتراد مستن بته
كل جمعیت نیز در آنها روبهرشد است.
طبق برآوردها ،جمعیت سالمند ایتران نیتز ستال بته ستال افتزایش خواهتد یافتت.
بهنحوی كه در سال  7100حدود  70درصد و در ستال  7171حتدود  71درصتد و در
سال  7181بیش از  81درصد از جمعیت ایران باالی  00سال خواهند داشت .همچنتین
گزارشهای سازمان ملل متحد نشان میدهد در ایران طی ستالهای  7310تتا  8078امیتد
زندگی از  17/7سال به  13/8سال رسیده است ( .)United Nations, 2013: 2ایتن در
حالی است كه در وضعیت كنونی برای بیشتر صتندوقهای بازنشستتگی كشتور ،شتاغل
جدید وجود ندارد .اما در عوض تعداد افرادی كه در هر سال بازنشسته میشوند رو به
افزایش است .این دو ویژگی سبب شتده استت كته نستبت پوشتش حمتایتی (تعتداد
شاغلین مشترک صندوق به تعداد بازنشستگان مشترک) بهشدت كتاهش یابتد .از آنجتا
كه صندوقهای بازنشستگی در ایران بر اسا

مزایای معین اداره میشوند روند كتاهش

پوشش حمایتی بسیار مشکلزاست .نرخ پشتیبانی نرمال نسبتی برابر  1استت در حتالی
كه در حال حاضر بیشتر صندوقهای بازنشستگی كشور نسبتی به مراتب پایینتر از ایتن
رقم را دارند .بهعنوان مثال در سال جاری نترخ پشتتیبانی بترای صتندوق بازنشستتگی

 / 11پژوهشنامة بیمه /سال سیوسوم /شمارۀ  /3پاییز  /7331شمارۀ مسلسل 737

كشوری كمتر از یک است در حالی كه این نسبت برای همین صندوق در ستال 7310
معادل  1/7بوده است (گرجیپور.)7331 ،
در مجموع میتوان گفت چالشهای متعدد پتیش روی صتندوقهای بازنشستتگی در
كشور از جمله تغییرات جمعیتی و افتزایش عمتر (عطاریتان ،)1 :7330 ،پیشتیگترفتن
تعداد مستمریبگیران از تعتداد شتاغلین (عطاریتان 7 :7330 ،انتظتاری و حستینینیتا،
 ،)7331نبود مدیریت سرمایهگذاری كارآمد (روغنتیزاده ،)7311 ،متدیریت و مداخلته
دولت در امور صندوقهای بازنشستگی ،بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی و تتأثیر
پیامدهای كسری بودجه دولت بتر ایتن نهادهتای متالی (قاستمی ،)80 :7311 ،ضتعف
نیروی انسانی ،ضعف مطالعات آكچوئری ،ضعف نظارت بر عملکترد صتندوقها ،نبتود
سیاستهای سرمایه گذاری صحیح و مبتنی بر اصول علمی در صتندوقهای بازنشستتگی،
وجود رواب حقوقی غیرمتعارف و بعضاً غیرمعقول میان طرح بازنشستتگی و اعضتای
طتترح و ...مطالعتتة عمیتتق و تحقیتتق پیرامتتون جتتایگزینی مناستتب بتترای صتتندوقهای
بازنشستگی دولتی فعلی در كشور و ارائة یک بتدیل خصوصتی قابتل اتکتا را آشتکار
میسازد .همانطور كه مالحظه میشود ،طرحهای بازنشستگی با مزایای معین در حتال
حاضر با مشکالت و مسائل جدی مواجه هستند كه بقای آنها را دچار تهدیتد و منتاف
اعضا را با ریسک قابل توجهی مواجه كرده است .از این رو در بستیاری از كشتورهای
دنیا از طرحهای بدیل همچون طرحهای بازنشستگی بتا مشتاركت معتین 7و طرحهتای
بازنشستگی تركیبی استفاده میشود.
هدف از انجام این تحقیق «امکانسنجی متالی پیتادهستازی طرحهتای بازنشستتگی
تركیبتتی در نظتتام بازنشستتتگی كشتتور» استتت .پرستتش تحقیتتق عبتتارت استتت از «آیتتا
جایگزینی طرحهای بازنشستگی مزایای معین با طرحهتای خصوصتی تركیبتی از نظتر
مالی توجیهپذیر است؟» .برای اجرای تحقیق از روش تركیبی نگاشتشتناختی فتازی و
پویایی سیستمی استفاده میشود.
1. Defined Contribution
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.8پیشینۀ تحقیق
 .9-8پژوهشهای داخلی

عبده تبریزی و رادپور ( )7330در مقالهای تحت عنوان «تجدید ساختار نظام تتأمین اجتمتاعی
و بازنشستگی در جمهوری اسالمی ایران» ضتمن بته چتالشكشتیدن وضتعیت فعلتی نظتام
بازنشستگی كشور و برشمردن نقاط ضعف و نارستائیهای سیستتم دولتتی فعلتی صتندوقهای
بازنشستگی ،جداسازی و كوچکسازی ،تجدید ساختار تشکیالت دولتتی و تشتکیل و بست
صندوقهای بازنشستگی خصوصی را پیشنهاد میدهند.
فرتوک زاده ،رجبی نهوجی و بایرامزاده ( )7338در مقالتة ختود بتا عنتوان «بحتران
فزونی مصارف نسبت به مناب » ابتدا عوامتل كلیتدی تأثیرگتذار بتر وضتعیت صتندوق
بازنشستگی را شناسایی میكنند سپس با استفاده از مدلسازی دینامیکی در قالتب روش
تحلیل پویاییهای سیستم بحران فزونی مصارف بر مناب صندوق بازنشستتگی در ابعتاد
كالن و استراتژیک را مدل كرده و با استفاده از شبیهسازی رفتاری ،متورد تحلیتل قترار
میدهند .درنهایت ،این مقاله ضمن آزمون راهکارهای مختلف در محتی شتبیهستازی،
سیاستهای پیشنهادی برای برون رفتت از عتدم تعتادل منتاب و مصتارف را سیاستتهای
مرتب با قوانین بازنشستگی و جمعیت ،سیاست سرمایهگذاری ،سیاست ورود صندوق
به بازار غیر دولتی ،سیاست سرویس مشترک رفاهی و سیاستت تغییتر ستازوكار فعلتی
صندوق ذكر می كند كه در این میان سیاست سترمایهگتذاری و تغییترِ ستازوكار فعلتی
صندوق نسبت به سایر سیاستها را مؤثرتر میداند.
آذر و صفری ( )7331در مقالة خود بتا عنتوان «شناساای عواملامعلا برعپارعاایا م

ع

طرحها عپازنشستگ عخصاص عپاعمستفادهعمزع ویکردعترکیب علت ولاژ عسیساتهها عناروعوع
نگاشتشناخت عفاز » با هدف تبیین ابعاد مختلف طرحهای بازنشستگی خصوصی ابتدا
ع
عوامل مؤثر بر پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصتی را شناستایی ،ستپس وزن هتر
یک از عوامل را در پایداری طرح تعیین كردهاند .روش تحقیق متورد استتفاده در ایتن
مطالعه ،رویکرد تركیبی متدولوژی سیستمهای نترم و نگاشتتشتناختی فتازی بتوده ،و
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تصویر غنیشده ،تحلیل كاتوو و تعریف ریشهای از طرحهتای بازنشستتگی خصوصتی
جزو یافتههای آن به شمار می روند .بر اسا

نتایج این تحقیق« ،میزان حقوق دریتافتی

كاركنان»« ،تعداد كاركنان»« ،برخورداری مالی كارفرما»« ،تعداد بازنشستگان» و «امید بته
زندگی كاركنان» پتنج عنصتر اصتلی بتا بیشتترین نمترۀ تتأثیر بتر پایتداری طرحهتای
بازنشستگی هستند.
 .8-8پژوهشهای خارجی
ساپیری 7و همکاران ( ،)8070در مقالهای با عنوان «رویکرد شتبیهستازی پویتا در تحلیتل
مخارج صندوق بازنشستگی» ضمن معرفی ریسک درآمد 8و ریسک جمعیتت 3بتهعنتوان
دو ریسک اساسی در مخارج صندوقهای بازنشستگی از نوع مزایای معین ،به بررسی آنهتا
در سطح صندوقهای بازنشستگی میپردازند .عوامل مؤثر بتر مختارج صتندوق از طریتق
مطالعة نوشتگان موضوع و مصتاحبة بتا متدیران ارشتد صتندوقهای بازنشستتگی بختش
عمومی شناسایی و رواب میان این عوامل از طریتق ترستیم نمودارهتای علتی -حلقتوی
تحلیل شده است .سپس از طریق اجرای رویکرد سیستمهای پویا در نرمافزار آی تینتک،1
نحوه تأثیر دو ریسک پیشگفته بر مخارج صندوق بازنشستتگی نشتان داده شتده استت.
درنهایت این تحقیق با استفاده از دادههای واقعی ،تأثیر سناریوهای سیاستتی مختلتف بتر
مخارج صندوق بازنشستگی را تحلیل میكند.
الیچکینا و متوروزوا )8071( 1در مقالتة ختود تحتت عنتوان «شتبیهستازی پویتای
فرایندهای توسعة نظام بازنشستگی» جنبه های ساختاری و دینامیکی فرایندهای توستعة
نظام بازنشستگی روسیه و حمایتهای تحلیلی تصمیم گیری توس دولت را با استفاده از
مجموعتتهای از متتدلهای شتتبیهستتازی بررستتی و بتتر استتا

روش سیستتتمهای پویتتا و

1. Sapiri
2. Salary Risk
3. Demographic Risk
4. iThink Software
5. Lychkina and Morozova
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مدلسازی مبتنی بر نمایندگی ،مجموعهای از مدلها را توسعه دادهانتد .ایتن متدلها بترای
تحلیل عملکردی و ساختدهی استتراتژیهای توستعه بلندمتدت در نظتام بازنشستتگی
روسیه میتواند مورد استفاده دولت قرار گیرد.
ساپیری و همکاران ( )8071در مقالة خود با عنوان «استفاده از نمودار حلقههای علتی
برای فهم فعالیتهای مالی صندوقهای بازنشستگی در مالزی» با برشمردن عوامتل متؤثر بتر
وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی و ترسیم نمودار حلقههتای علتی و تحلیتل روابت
میان اجزاء ،به ارائة یک چارچوب شبیهسازیشتده متیپردازنتد كته در آن منتاب اصتلی
صندوقهای بازنشستگی تبیین میشود .یافتههای تحقیتق كته از تحلیتل نمودارهتای علتی
حلقوی حاصل میشود بیانگر رواب عوامل موجتود در سیستتم بازنشستتگی مخصوصتاً
تخصیص دارایی و پرداخت مزایای بازنشستگی است.
سیالم ،استاركس و ژانگ )8071( 7در مقاله خود با عنتوان «طرحهتای بازنشستتگی
با كسور معین :تغییرات تخصیص دارایی در صندوقهای سرمایهگتذاری» پتس از تبیتین
اهمیت طرحهای بازنشستگی با كسور معین نشان میدهند كه  81/1درصد از داراییهای
صندوقهای بازنشستگی در سه ماهة سوم سال  8071در دنیا مربوط به این طرحهاست.
آنها بیان میدارند كه دارایی این طرحها مناب مهمی بترای صتندوقهای سترمایهگتذاری
مشترک به شمار می رود .از این رو در تحقیق خود تتأثیر دارایتی طرحهتای بتا كستور
معین را بر صندوقهای سرمایهگذاری مورد آزمون قرار میدهند.
همانطور كه مشاهده میشود ،در هیچكدام از مطالعههای پیشگفته به طتور آشتکار بته
پرستتش تحقیتتق پتتیشرو ،پاستتد داده نشتتده استتت .از آنجتتا كتته طرحهتتای بازنشستتتگی
خصوصی تركیبی به عنوان یک بدیل مناسب بترای طرحهتای بازنشستتگی بتا مزایتای
معین دولتی مطرح هستند و با لحاظ نقش صندوقهای بازنشستگی خصوصی در توسعة
پایدار اقتصاد ،رونق بازار سرمایه و سالمت روانتی جامعته متی تتوان تحقیتق پیرامتون
طرحهای بازنشستگی خصوصی تركیبی را تحقیقی ضروری و بایسته دانست .در ادامته
1. Sialm, Starks and Zhang
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ابتدا ضمن مروری مختصر بر نوشتگان طرحهای بازنشستتگی خصوصتی ،بته بررستی
مختصات طرحهتای بازنشستتگی خصوصتی پرداختته ،ستپس بتا استتفاده از رویکترد
نگاشت شناختی فازی ،عوامل مؤثر بر پایداری طرحهای مزبور شناستایی خواهتد شتد.
درنهایت با استفاده از متدولوژی پویتایی سیستتمی توجیتهپتذیری متالی بتهكتارگیری
طرحهای بازنشستگی خصوصی تركیبی نسبت به طرحهای بازنشستتگی مزایتای معتین
مورد آزمون قرار میگیرد.

 .9روش پژوهش
در مقالة حاضر از رویکرد تركیبی نگاشتشناختی فازی و متدولوژی پویایی سیستتمی
به عنوان روش تحقیق استفاده میشود .شکل  7گامهای سهگانتة تحقیتق را بته تصتویر
میكشد.
گام اول

گام سوم

گام دوم
طراحی مدل مفهومی

شناسایی و استخراج
مفاهیم پژوهش از
مطالعۀ نوشتگان موضوع

نگاشت
اولیه

استخراج متغیرها از
نوشتگان موضوع

شناسایی متغیرها و مؤلفهها:
گردش اول
دلفی

نگاشت
نهایی

طراحی
نمودار
علی

طراحی
نمودار
جریان

تعیین وزن روابط متغیرها:

مصاحبه با خبرگان
جهت شناسایی
ذینفعان مسئله

خبرگان

گردش دوم
دلفی

شبیهسازی و تست

اعتبار سنجی مدل

شکل  .9مراحل انجام تحقیق

در این تحقیق برای شبیهسازی و آزمون متدل طراحتی شتده از نترمافتزار ونستیم
استفاده می شود .مدل تحقیق نیز كه بر اسا

7

روش نگاشتشناختی طراحتی شتده ،بتا

استفاده از مدل پویایی سیستمی مورد آزمون قرار می گیترد .بتدیهی استت در طراحتی
سیستم پویای تحقیق عالوه بر مؤلفهها و متغیرهای حاصل از فرایند نگاشتتشتناختی،

1. Vensim
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از متغیرهای مورد استفاده در سایر مطالعات كه در بختش نوشتتگان تحقیتق ،احصتا و
استخراج شده است نیز استفاده می شود .در این تحقیق دو دسته مدل پویتایی سیستتم،
طراحی میشود دستة اول مدلهای مربوط به طرحهای بازنشستگی بتا مزایتای معتین و
دستة دوم مربوط به طرحهای تركیبی است.
در طراحی مدلهای مربوط به طرحهای بازنشستگی با مزایای معین از اطالعات یک
صندوق بازنشستگی مکمل شغلی در یکی از بانکهای كشور كه دسترسی بته دادههتای
آن برای محقق مقدور بود ،استفاده شده است .بتدین ترتیتب در ایتن بختش صتندوق
بازنشستگی مزبور به عنوان یک افته ،مورد بررسی قرار متیگیترد .یکتی از مهتمتترین
داده هایی كه برای تحلیل چنین صتندوقی متورد نیتاز استت ،وضتعیت فعلتی منتاب و
مصارف آن است بدین شرح كه چگونگی تأمین مناب صندوق بازنشستگی و همچنین
چگونگی انجام مصارف آن بر اسا

رویه های موجود به چه ترتیب استت .جتدول 7

شرح مناب و مصارف صندوق بازنشستگی را نشان میدهد.
جدول  .9منابع و مصارف طرح بازنشستگی با مزایای معین مورد بررسی
مناب صندوق

مصارف صندوق

سهم كاركنان ( 3درصد از حقوق)

حقوق بازنشستگی ( 30درصد از آخرین حقوق دریافتی)

سهم كارفرما ( 0درصد از حقوق)

تا سقف  3،100،000ریال

منب  :اطالعات طرح بازنشستگی مورد بررسی

پس از شبیه سازی مدل پویایی سیستمی طرح بازنشستگی با مزایتای معتین ،میتزان
داراییهای انباشته طرح بازنشستگی طی  80سال آینده ،برآورد متیشتود .بتا توجته بته
وضعیت قابل پیشبینی سایر طرحهای بازنشستگی با مزایای معین ،طرح موردنظر پتس
از چند سال با مشکل جدی مناب و مصارف مواجه متیشتود .بنتابراین الزم استت بتر
اسا

پیشنهاد تحقیق ،با استفاده از اعمال اصالحات ساختاری در طرح بازنشستگی بتا

مزایای معین ،اقدام به طراحی طرح بازنشستتگی تركیبتی در چتارچوب متدل پویتایی
سیستمی شود .از این رو در گام بعدی ،سعی میشود با ستاختاردهی مجتدد صتندوق
بازنشستگی مورد بررسی به عنوان افته موردكاوی در این تحقیق ،آن را در قالتب یتک
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طرح بازنشستگی تركیبی ساماندهی كرد .برای این منظور ابتدا باید نتوع طترح تركیبتی
مورد نظر را تعیین و ویژگیهای صندوق را با آن مطابقت داد .نوع طرح تركیبتی كته در
این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت از نوع تركیب مزایای معین و كسور معتین
است ،بدین شرح كه صندوق در زمتان بازنشستتگی اعضتا ،مستتمریهایی را در قالتب
مزایای طرحهای مزایای معین تعیین و پرداخت میكند و نسبت به مابقی مناب صندوق
در قالب طرحهای كسور معین برخورد میكند .بر این اسا  ،در تحقیق پیشرو هم بتا
نسبتی از مناب صندوق كه كارفرما آن را تأمین میكند همچون مزایای معین و با ستایر
مناب صندوق كه كاركنان تأمین میكنند همچون مشاركت معین برخورد خواهد شد.
حال برای بررسی پایداری صندوق در حالت طترح تركیبتی الزم استت داراییهتای
انباشته طرح طی سالهای آینده برآورد شوند .این متغیر كه از نتوع ستطح استت ،ختود
حاصل تفاضل مناب و مصارف صندوق است .با توجه به شناسایی و پیشبینتی مقتادیر
عوامل مؤثر بر منتاب و مصتارف طترح بازنشستتگی ،چتارچوب متدلستازی پویتایی
سیستمی این امکان را فراهم می كند كته رفتتار طترح تركیبتی را بترای ستالهای آینتده
برآورد كرد.

 .9تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پایداری طرحهای بازنشستگی
تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پایداری طرحهای بازنشستگی در این تحقیق از طریتق
نگاشتشناختی حاصتل متیشتود .از آنجتا كته محقتق در مطالعتهای جداگانته (آذر و
صفری )7331 ،به شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری طرحهای بازنشستتگی پرداختته ،در
این بخش سعی میشود با بهرهگیری از یافتههای مطالعة مزبور ،میزان تأثیر هتر یتک از
عوامل بر پایداری طرحهای بازنشستگی تعیین شود.
نگاشت نهایی كه برآمده از نظر خبرگان است و در جلسات متعدد از جمله جلستة
توفان فکری اولیه و سایر جلسات مصاحبه با خبرگان حاصل شده است در جدول زیر
قابل مشاهده است.
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شکل .8نگاشت شناختی پایداری طرح بازنشستگی (آذر و صفری)9911 ،
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در این تحقیق بررسی اعتبار نگاشتشناختی ،از طریق ارجاع مجدد نگاشتت نهتایی
حاصله به دو نفر از خبرگان و اخذ تأیید از آنان است .بررسی اعتبتار از طریتق جلستة
مصاحبة دو نفره میان محقق و هر یک از خبرگان صورت گرفت.
در تحقیق حاضر برای محاسبة اثتر نهتایی هتر یتک از عوامتل بتر پایتداری طترح
بازنشستگی از رویکرد آكسلرود 7استفاده شده است .برای تعیین وزن روابت در نقشتة
شناختی نهایی از پرسشنامهای استفاده شد .پس از جم آوری پرسشنامهها تمام پاسخها
بر اسا

نوشتگان فازی ،در بازۀ صفر تا یک نرمالسازی شد.

در نگاشتشناختی فازی اثر نهایی یک متغیر بر متغیر دیگر برابتر بتا مجمتوع آثتار
غیرمستقیم همة مسیرها از متغیر اول به متغیر دوم است .با این توضتیح كته اگتر چنتد
مسیر مختلف برای رسیدن به متغیر دوم وجود داشته باشد ،بترای محاستبة اثتر نهتایی
متغیر اول بر متغیر دوم نخست به تعیین كوچکترین مقدار در تکتک مسیرها پرداختته
میشود ،سپس از میان آنها بزرگترین مقدار به عنوان اثر نهایی متغیر اول بتر متغیتر دوم
در نظر گرفته میشود (.)Nakumara et al., 1982 Axelrod, 1976

 .4بررسی توجیهپذیری بهکارگیری طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی
برای امکانسنجی مالی پیادهسازی طرحهتای بازنشستتگی خصوصتی تركیبتی در ایتن
تحقیق از رویکرد پویایی سیستمی استفاده میشود .در ادامه ابتتدا متدل تحقیتق كته بتا
استفاده از نگاشتشناختی فازی در مرحلة قبل حاصل شده است ،در قالب نمودارهتای
علی طرحریزی میشود ،سپس به كمک نمودارهای حالت ،جریان متدل تحقیتق متورد
آزمون قرار میگیرد.
 .9-4طرحریزی مدل تحقیق در قالب نمودارهای علی
نمودارهای علت -معلولی ابتزاری بترای ترستیم ارتباطتات علتی میتان مجموعتهای از
متغیرهای درگیر در داخل سیستتم هستتند كته بتا استتفاده از حلقتههتای علتی شتکل

1. Axelrod
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متغیرهای حاصل از مترور نوشتتگان

می گیرند .حلقه های علی در این تحقیق بر اسا

پیشینة تحقیق و نیز مدل مفهومی طراحیشده در بخش نگاشتشتناختی ،ترستیم شتده
است .چنانچه كلیة متغیرهای تحقیق كه حاصل از بررسی نوشتگان موضوع و همچنتین
عوامل مستخرج از مدل مفهومی تحقیق است ،در یک نمودار علتی طترحریتزی شتود،
شکل  3حاصل میشود .بدیهی است این شکل مبنای تهیة نمودار جریان و شبیهستازی
سیستم تحقیق مسئله خواهد بود كه در بخش بعدی بدان پرداخته خواهد شد.
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سن بازنشستگی

ویژگیهای واحد
اکچوئری

نرخ بازدهی مورد
انتظار

مؤلفههای حکمرانی

بازدهی اوراق مشارکت

هزینههای مدیریتی
سودآوری

نرخ تورم

ویژگیهای واحد
سرمایهگذاری

پسانداز صندوق

میزان نفوذ صاحبان قدرت در
اداره صندوق

بیثباتی مدیریتی
رشد بازارهای مالی

داراییهای مالی

نقش حاکمیتی دولت

شکل  .9نمودار حلقه علی پایداری طرحهای بازنشستگی(منبع :ترسیم توسط نویسنده)

 .8-4شبیهسازی مدل تحقیق در قالب نمودارهای جریان
هدف اصلی نمودار جریان ،بازنمایی ساختار جریانی دقیتقِ سیستتم در قالتب ستاختار
سیاستهای جزئی است بهنحوی كه ایجاد متدل ریاضتی بترای شتبیهستازی را تستهیل
میكند .این نمودار كاملترین و دقیقترین نمودار در فرایند است و محدودیتهای ستایر
نمودارهای پیشین در آن وجود ندارد.
متغیرهای نمودار جریان را میتوان به سه گروه عمدۀ متغیرهتای ستطح ،متغیرهتای
نرخ و متغیرهای كمکی تقسیم كرد .مهمترین متغیر سطح در مدل ،متغیر خالص جریان
وجه نقد است .از آنجا كه مازاد مناب هر طرح بازنشستگی یعنی مابهالتفاوت پرداختت
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مستمریها و دریافت حقعضویتها ،همهساله مجدداً سرمایهگذاری میشود ،لتذا بررستی
رفتار جداگانه داراییها یا بدهیها برای امکانسنجی مالی یتک طترح نامناستب استت ،از
این رو در این تحقیق از متغیر خالص جریان وجه نقد استفاده شده است.
مهمترین متغیرهای نرخ مدل شامل متغیرهای كیفی حاصتل از نگاشتتشتناختی و
عبتتارت از متغیرهتتایی همچتتون مؤلفتتههتتای حکمرانتتی ،نظتتارت ،ویژگیهتتای واحتتد
سرمایه گتذاری ،ویژگیهتای واحتد آكچتوئری و ضتمانت استت .بتدیهی استت ستایر
متغیرهای موجود در مدل از نوع متغیرهای كمکی هستند .بدین ترتیب نمتودار جریتان
تحقیق طراحی و نحوۀ اثرگذاری متغیرها در مدل مشخص و در محی نرمافزار ونستیم
شبیهسازی شد .نمودار جریان در شکل  1نشان داده شده است.
داراییهای مالی +
+

مؤلفههای نظارت

پسانداز صندوق

نرخ بازدهی مورد

ضمانت

انتظار

رشد بازارهای مالی

ویژگیهای واحد
سرمایهگذاری

+

+
مازاد منابع

نرخ بهره

ویژگیهای واحد
اکچوئری

+
رشد مستمری
بازنشستگی

+

+
+

خالص جریان
+
مستمری بازنشستگی

جریان نقد خروجی

+

+ +

ویژگیهای واحد
مدیریت ریسک

وجه نقد

جریان نقد ورودی
+

+

سن اعضای
صندوق

+

+

مبتنی بر مشارکت
سن
بازنشستگی

امید به زندگی

+مستمری بازنشستگی
معین
+
هزینههای پیشبینی شده
طرحهای بازنشستگی +

رشد تعدادی کارکنان

تعداد بازنشستگان

حق عضویت +
کارفرما

+

+

حق عضویت
کارکنان

+
تعداد کارکنان

+

مؤلفههای حکمرانی
+

اندازه صندوق

رشد تعدادی
بازنشستگان

میزان حقوق
+
تعداد اعضای
جدید صندوق
+

رشد حقوق
نرخ تولد

نرخ رشد
بازار کار

+

جمعیت

+

شکل  .4شبیهسازی مدل تحقیق در قالب نمودار جریان (منبع :ترسیم توسط نویسنده)

از آنجا كه هدف از انجام تحقیق امکانستنجی پیتادهستازی طرحهتای بازنشستتگی
تركیبی است ،مدل نهایی تحقیق مبتنی بر طرحهای تركیبی طترحریتزی و شتبیهستازی
شده است اما با توجه به اینکته صترف پایتداری طرحهتای تركیبتی نمتیتوانتد دلیتل
توجیتتهپتتذیری استتتفاده از طرحهتتای بازنشستتتگی تركیبتتی باشتتد ،در اینجتتا طرحهتتای

بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی تركیبی با استفاده31 /...

بازنشستگی با مزایای معین نیز در محی نرمافزار ونسیم مورد شبیهسازی قترار گرفتت
تا امکان مقایسة نتایج پیادهسازی این دو نوع طرح در طول زمان وجتود داشتته باشتد.
آزمونهای صورتگرفته بر اسا

شبیهسازیهای مزبور در بخش بعدی خواهتد آمتد .در

این بخش الزم است در خصوص مفروضات و مقادیر متغیرهای مورد استفاده در متدل
توضیحاتی ارائه شود .تنها نکتة قابل توجه در اینجتا آنکته كلیتة شتبیهستازیها در بتازۀ
زمانی  7331تا  7171صورت گرفتته استت ،چراكته مقصتود ،بررستی رفتتار متدل در
سالهای آتی و پس از پیادهسازی سناریوهای پیشفرض است.
همانطور كه پیشتر بیان شد ،در این تحقیق برای شبیهسازی طرحهای بازنشستگی
تركیبی از اطالعات یک طرح بازنشستگی كه دادههای مورد نیاز آن برای محقتق قابتل
دسترسی بود ،استفاده شده است .این طرح بازنشستگی از نوع مزایای معین است و بتر
اسا

ارقام موجود در جدول  8از اعضای شاغل ختود حتق عضتویت دریافتت و بته

بازنشستگان مستمری میپردازد.
جدول  .8ویژگیهای اصلی طرح بازنشستگی مورد بررسی
نوع طرح

مزایای معین

حق عضویت پرداختی به طرح توس كاركنان

 3درصد از حقوق

حق عضویت پرداختی به طرح توس كارفرما

 0درصد از حقوق

مستمری بازنشستگی پرداختی به بازنشستگان

 30درصد از آخرین حقوق دریافتی (تا سقف
 3،100،000ریال)

منب  :اطالعات طرح بازنشستگی مورد بررسی

مفروضات این طرح بازنشستگی كه به عنوان طرح بازنشستگی مکمتل شتغلی هتم
اكنون در یکی از بانکهای دولتی كشور ،در حال استفاده است ،در جدول  3آمده است.
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جدول  .9مفروضات طرح بازنشستگی مورد بررسی در تحقیق
ردیف

عنوان

مرد

زن

کل

7،0330

7،100

78،030

3141

3041
7841

7

تعداد شاغلین تحت پوشش

8

میانگین سن شاغلین تحت پوشش

31

3

میانگین سابقه شاغلین تحت پوشش

73

70

701،331،071

713،111،100

701،703،871

3،833

318

3،017

میانگین حقوق و مزایای مشمول

1

كسور شاغلین (ساالنه)
تعداد بازنشستگان

1

متوس تعداد افراد مشمول
بازنشستگی در هر سال

0

711

1

717

(در  1سال آینده)
1

تعداد فوت شدگان

001

71

010

1

میانگین سن فعلی بازنشستگان

08

00/11

07/11

3

میانگین حقوق بازنشستگان (ساالنه)

710،030،311

730،117،111

700،110،711

71

71

71

71

71

71

 81سال سابقه یا

حداقل  80سال

 10سال سن

سابقه

70

نرخ افزایش حقوق و مزایای سالیانه
مشمول كسور شاغلین

77

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان

78

شرای بازنشستگی (سن)

---

منب  :اطالعات طرح بازنشستگی مورد بررسی

مفروضات شبیهسازی طرح بازنشستگی مزایای معین
بر اسا

دادههای موجتود در جتدول  ،3در معتادالت مربتوط بته شتبیهستازی طترح

بازنشستگی فعلی كه از نوع مزایای معین است ،برای هر یک از جریانهای نقتد ورودی
و خروجی از مفروضات زیر استفاده شده است:
الف -مفروضات جریان نقد ورودی :تعداد پرستنل در زمتان حتال  78,030نفتر،
حقوق دریافتی هر نفر به طور متوس  ،700،110،711حق عضتویت پرداختتی توست
هر كارمند  3درصد از حقوق ماهانه ،حق عضویت پرداختی توست كارفرمتا معتادل 0
درصد از حقوق ماهانه و درنهایت رشد حقوق ستاالنة  71درصتد لحتاظ شتده استت.

بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی تركیبی با استفاده31 /...

همچنین در سالهای ابتدایی كه میزان جریان نقد خروجی بیش از میتزان جریتان وجته
ورودی است ،فرض میشود كه مناب مازاد صندوق با نرخ  71درصتد سترمایهگتذاری
مجدد میشود.
ب -مفروضات جریان نقد خروجی :تعداد بازنشستگانی كه مشمول دریافت مستتمری
بازنشستگی هستند ،برابر  3،017نفر ،میزان مستمری ماهانه معادل  3،100،000ریتال ،میتزان
رشد ساالنه مستمری هر ماه برابر  71درصد لحاظ شده است.
مفروضات شبیهسازی طرح بازنشستگی ترکیبی
برای شبیهسازی طرح بازنشستگی دقیقاً از همان مفروضات شبیهسازی طرح
بازنشستگی با مزایای معین استفاده شده است ،تنها با این تفاوت كه در بخش محاسبة
جریان وجه نقد خروجی ،به جای اینکه صرفاً یک نوع مستمری وجود داشته باشد ،دو
تیپ مستمری مورد استفاده قرار گرفته است آن بخش از حقعضویتهایی كه توس
كارفرما به طرح بازنشستگی پرداخت شده است تشکیلدهندۀ جزء «مزایای معین» از
مستمری بازنشستگی است .و آن بخش از حقعضویتهایی كه توس كاركنان به طرح
بازنشستگی پرداخت شده ،تشکیلدهندۀ جزء دیگر از طرح بازنشستگی تركیبی یعنی
جزء «مشاركت معین» است .بدین ترتیب مستمری پرداختی به بازنشستگان از دو
بخش مجزا تشکیل شده و در مدل محاسبات هر یک به صورت جداگانه صورت
پذیرفته است .برای این منظور ابتدا مجموع حقعضویتهایی كه كارفرما برای هر
بازنشسته به طرح پرداخت كرده استخراج ،و بر اسا

نرخ سود سپردۀ بانکی

بلندمدت بهعنوان نرخ بهره بدون ریسک به صورت ساالنه مركب و محاسبه شد .مبلغ
حاصل بهعنوان مستمری پرداختی به بازنشستگان در قالب مزایای معین بر اسا
فرمول اقساط مادامالعمر برای بازنشستگان محاسبه و در مدل لحاظ شد .همچنین
آوردۀ كاركنان كه در قالب حقعضویت به طرح بازنشستگی پرداخت شده بود نیز،
محاسبه و بر اسا

نرخهای بازدهی متفاوت برای سالهای آینده برآورد شد .نتایج

حاصل از شبیهسازی و آزمون هر یک از سناریوها در بخش بعدی آمده است.
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 .9-4اعتبارسنجی مدل تحقیق
در این تحقیق برای اعتبارسنجی ساختار مدل از آزمون شرای حدی استفاده متیشتود.
نتایج حاصل از این آزمون حاكی از اعتبار ساختاری مدل تحقیتق استت .عتالوهبتراین
اعتبار ساختاری مدل تحقیق حاضر در چند گروه كانونی نیز تأیید شد .همچنتین بترای
اعتبارسنجی رفتار مدل از آزمون حساسیت پارامتری استفاده شده است .نتتایج حاصتل
از تغییر در متغیرها ،ایجاد تغییرات متناسب در سبک رفتاری مدل بود كته متورد تأییتد
خبرگان قرار گرفتت .درنهایتت ،در ایتن تحقیتق از آزمونهتای حساستیت سیاستت و
استحکام ،برای اعتبارسنجی مضامین سیاستها استفاده شده است و بتا اعمتال تغییترات
معقتول در مقتتادیر متغیرهتتایی همچتون نتترخ بتتازدهی سترمایهگتتذاری و نتترخ تتتورم،
سیاستهای پیشنهادی توس مدل مورد بررسی قرار گرفتند.
 .4-4آزمون مدل تحقیق؛ بررسی رفتار طرح بازنشستگی ترکیبی در طول زمان
با توجه به طرح ریزی مدل تحقیق در چارچوب نمودارهای جریان در محی نترمافتزار
ونسیم و همچنین اطمینان از اعتبار مدلها در بخشتهای قبتل ،در ایتن بختش بته نتتایج
آزمونهای شبیهسازی پرداخته میشود .برای این منظتور ابتتدا نتتایج حاصتل از آزمتون
شبیهسازی طرح بازنشستگی با مزایای معین ارائه و سپس نتایج حاصل از شتبیهستازی
طرح تركیبی تبیین میشود .مزیت بررسی همزمان نتایج شبیهسازی این دو نتوع طترح،
آن است كه عالوه بر بررسی توجیهپذیری متالی ،امکتان مقایسته آنهتا فتراهم آمتده ،و
درنهایت تغییرات حاصل از تبدیل طرح از نوع مزایتای معتین بته تركیبتی نیتز آشتکار
میشود.
 -9-4-4نتایج شبیهسازی طرح بازنشستگی مزایای معین
همانطور كه پیشتر نیز بیان شد ،متغیر اساسی كه پیرامتون توجیتهپتذیری یتک طترح
بازنشستگی و بررسی پایداری آن ،متی توانتدرهنمون سیاستتگتذاران باشتد ،ختالص
جریان وجه نقد طرح برای سالیان آتی است .با توجه به اینکه خالص جریان وجه نقتد
حاصل تفاضل جریان وجه نقد ورودی و خروجی است ،در این بخش نتایج حاصل از

بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی تركیبی با استفاده33 /...

شبیهسازی طرح بازنشستگی با مزایای معین برای سالهای  7331تا  7171كه یتک بتازۀ
بیست ساله است ،با استفاده از نمودار خالص جریان وجه نقد بررسی میشود.
این نمودار كه از برآیند دو نمودار جریان ورودی وجه نقد و جریان خروجی وجه
نقد حاصل میشود ،دارای روندی نزولی است .نمودار موردنظر تتا  1ستال اول طترح،
تقریباً از ثبات برخودار بوده لیکن از سال پنجم رونتد نزولتی آن شتدت متیگیترد .بتا
بررسی این نمودار بهوضوح میتوان عدم پایتداری طرحهتای بازنشستتگی بتا مزایتای
معین را مشاهده كرد .تدقیق در نمودار خالص جریان وجه نقد حاكی از آن استت كته
داراییهای طرح بازنشستگی تنها تا  1سال اول امکان تکافوی تعهدات را دارد و از سال
پنجم با كسری مواجه می شود .این كسری در پایان دورۀ بیستستاله بته حتدود 7100
میلیارد ریال خواهد رسید.
NI
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شکل  .1نتایج شبیه سازی طرح بازنشستگی با مزایای معین (خالص جریان وجه
نقد) ،منبع :یافتههای تحقیق

 .8-4-4نتایج شبیهسازی طرح بازنشستگی ترکیبی
با توجه به عدم پایداری طرحهتا ی بازنشستتگی بتا مزایتای معتین كته در بختش قبتل
نمونه ای از آن مورد بررسی قرار گرفت ،در این بخش نتایج شبیهسازی همان طترح بتا
مزایای معین پس از اعمال اصالحات و طرحریتزی در قالتب یتک طترح بازنشستتگی
تركیبی ،مورد بررسی قرار میگیرد .در شکل  0نتتایج شتبیهستازی طترح بازنشستتگی
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تركیبی برای متغیر خالص جریان وجه نقد نشان داده شده است .ایتن شتکل بتالعکس
شکل  1كه روندی نزولی و منفی داشت ،از روندی افزایشی و مثبت برختوردار استت.
بررسی این شکل ،پایداری طرحهای بازنشستگی تركیبی را آشکار میسازد .همانطتور
كه مشخص است چنین طرحی ،نهتنها با مشکل عدم توازن دریافتها و پرداختها مواجته
نیست بلکه همهساله از مازاد مناب نیز برخوردار است كه امکان سرمایهگتذاری مجتدد
آن برای طرح بازنشستگی وجود دارد.
خالص جریان وجه نقد
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شکل  .0نتایج شبیه سازی طرح بازنشستگی ترکیبی (خالص جریان وجه نقد) ،منبع :یافتههای تحقیق

 .1جمعبندی و نتیجهگیری
هدف از انجام این تحقیق ،امکانسنجی پیادهسازی طرحهای بازنشستگی تركیبی استت.
از این رو در راستای پاسخگویی بته ستئوال تحقیتق ،بتا بهترهگیتری از روش تركیبتی
نگاشتشناختی فتازی و رویکترد پویتایی سیستتمی ،ابتتدا همتة ذینفعتان ،عوامتل و
متغیرهای مؤثر بر پایداری طرحهای بازنشستگی شناسایی شد.
توجیهپذیری مالی طرحهای بازنشستگی در این تحقیق از طریتق بررستی پایتداری
آنها در طول زمان مورد آزمون قرار گرفت .بدیهی استت چنانچته متدیریت داراییهتا و
بدهیهای طرح بازنشستگی بهگونهای برنامهریزی شود كه داراییها و سترمایهگتذاریهای

بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی تركیبی با استفاده707 /...

طرح بتواند تعهدات طرح بازنشستگی را تأمین كند ،طرح بازنشستتگی از جریتان نقتد
خالص مثبت برخوردار خواهد بود ،و در صورتی كه میزان تعهدات از مجموع داراییهتا
و سرمایهگذاریها پیشی بگیرد ،پایداری طرح زیر ستئوال خواهتد بتود .لتذا در تحقیتق
پیشرو با طرحریزی مدل تحقیق در قالب نمودارهای جریان پویتایی سیستتمی ،متغیتر
خالص جریان وجه نقد برای طرحهای بازنشستتگی بته عنتوان متغیتر اصتلی ستنجش
پایداری طرحهای بازنشستگی مورد شبیهسازی و آزمون قرار گرفت .برای ایتن منظتور
ابتدا یک طرح بازنشستگی مکمل شغلی كه از نوع مزایتای معتین بتود ،شتبیهستازی و
پایداری آن در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از شبیه سازی طرح بازنشستگی با مزایای معین برای سالهای  7331تتا
 7171كه یک بازۀ بیستساله است ،با استتفاده از سته شتاخص جریتان نقتد ورودی،
خروجی و خالص جریان وجه نقد بررسی شد .بر استا

یافتتههتای تحقیتق ،جریتان

وجه نقد ورودی طرح بازنشستگی با مزایای معین طی سالهای آتتی رونتدی صتعودی
دارد ،بهنحوی كه ارزش این متغیر در سال  7171بالغ بتر  8100میلیتارد ریتال خواهتد
بود .از سوی دیگر جریان وجه نقد خروجی هم با توجه به روند رو به افتزایش تعتداد
بازنشستگان و همچنین افزایش میزان مستمری پرداختتی بته آنتان ،طتی ستالهای آتتی
روندی صعودی خواهد داشت ،بهنحوی كه در پایان دورۀ شبیهسازی ارزش این متغیتر
بالغ بر  3110میلیارد ریال خواهد بود .اما درنهایت ،نمودار خالص جریان وجه نقد كته
از برآیند دو نمودار قبلی حاصل می شود ،دارای روندی نزولی است .این نمتودار تتا 1
سال اول طرح ،تقریباً از ثبات برخودار بوده لیکن از سال پنجم روند نزولتی آن شتدت
می گیرد .با بررسی این نمودار بهوضوح میتوان عدم پایداری طرحهای بازنشستگی بتا
مزایای معین را مشاهده كرد .تدقیق در نمودار خالص جریتان وجته نقتد حتاكی از آن
است كه داراییهای طرح بازنشستگی تنها تا  1سال اول امکان تکافوی تعهتدات را دارد
و از سال پنجم با كسری مواجه میشود .این كسری در پایان دورۀ بیستساله به حدود
 7100میلیارد ریال خواهد رسید.
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پس از تأیید عدم پایداری طرحهای بازنشستگی با مزایای معتین ،الزم استت بتدیل
مناسبی ارائه شود .آنچه در این تحقیق بهعنوان جایگزین ارائه شتد ،اعمتال اصتالحات
ساختاری و طرح ریزی آن در قالب طرح بازنشستگی تركیبی استت .بتر استا

نتتایج

شبیهسازی صورتگرفته ،جریان ورودی وجه نقد در این نتوع طرحهتا نیتز از رونتدی
افزایشی برخوردار است .یکی دیگر از نتایج شتبیهستازی متدل طرحهتای تركیبتی كته
توس نرم افزار ونسیم حاصل شد ،نمودار جریان خروجی وجه نقد است كه رونتد آن
طی سالهای آتی از روندی افزایشی برخوردار است .اگرچه نمودارهای جریتان ورودی
و خروجتتی وجتته نقتتد بتترای ادهتتارنظر در خصتتوص وضتتعیت پایتتداری طرحهتتای
بازنشستگی اهمیت دارد ،اما متغیری كه در این خصوص متیتوانتد بته تصتمیمگیتری
سیاستگذاران كمک كند ،متغیر خالص جریان وجه نقد است .نمتودار ایتن متغیتر در
طرح پیشنهادی ،بالعکس نمودار خالص جریان وجه نقد در طرح بازنشستگی با مزایای
معین كه روندی نزولی و منفی داشت ،از روندی افزایشتی و مثبتت برختوردار استت.
بررسی این نمودار ،پایداری طرحهای بازنشستگی تركیبی را آشکار میسازد .همانطور
كه مشخص است چنین طرحی ،نهتنها با مشکل عدم توازن دریافتها و پرداختها مواجته
نیست بلکه همهساله از مازاد مناب نیز برخوردار است كه امکان سرمایهگتذاری مجتدد
آن برای طرح بازنشستگی وجود دارد.
نتیجه آنکه پس از آزمون شبیهسازی طرح بازنشستگی تركیبی ،خالص جریان وجته
نقد طرح طی سالهای مورد مطالعه ،نهتنها از ارزش منفی برختوردار نبتود كته رونتدی
افزایشی نیز داشت .بنابراین با مقایسة این متغیر در مورد دو طرح بازنشستتگی مزایتای
معین و تركیبی ،می توان روند بهبود پایداری را در طرح تركیبی نسبت به طرح مزایتای
معین دریافت.
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