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 -1مقدمه
فلسفه اصلی نهفته در کارکرد صندوقهای بازنشستگی ،دریافت و پسانداز بخشی
از حقوق و دستمزد افراد در دورۀ اشتغال و بازپرداخت آن در دورۀ بازنشستگی
است .در عالم واقع اما همین فرآیند به ظاهر ساده با پیچیدگیهایی همراه است که
پیشبرد آنرا با مشکالتی مواجه میسازد .عواملی همچون ریسک و نااطمینانی نسبت
به آینده ،نرخ ترجیح زمانی مصرف ،تعداد سالهای قابل تصور برای دوران اشتغال و
بازنشستگی و موارد مشابه سواالتی را در خصوص میزان بهینۀ (مطلوب) پسانداز،
نحوۀ پسانداز ،سطح بازده مورد انتظار آتی از پسانداز و طول دورۀ زمانی مورد انتظار
برای مصرف از محل پسانداز را به وجود میآورد.
بر این اساس صندوقهای بازنشستگی از منظر شیوههای تامین منابع مالی به دو
دستۀ باپرداخت حقبیمه 1و بدونپرداخت حقبیمه 2تقسیم میشوند .در این بین
طرحهای مستمری مبتنی بر حقبیمه خود به روش توازن درآمد با هزینه( 3بدون
1. Contributory Pension Systems
2. Non-contributory Pension Systems
)3. Pay As You Go System (PAYG

اندوختهگذاری) و اندوختهگذاری کامل 4تامین مالی میشوند .اما طرحهای مستمری
بدون حقبیمه ،که «مساعدت اجتماعی» نیز نام دارند ،از محلی بهجز حق بیمه
عمدتاً مالیاتهای عمومی -تامین میشود و مخصوص گروههایی از جمعیت هستندکه امکان مشارکت و پرداخت حقبیمه را ندارند.
از طرف دیگر ،سیستمهای بازنشستگی حقبیمه ازنظر سازوکار تعیین مزایای
بازنشستگی نیز به دو دسته مجزا تقسیم میشوند:
	-سیستمهای مبتنی بر مزایای معین :در چنین سیستمهایی بر اساس یک
فرمول که معموالً تابع نرخ تورم یا نرخ افزایش دستمزدها است ،سطح معینی از
مستمریها (معموالً متناسب با دستمزدهای زمان اشتغال فرد بیمهشده) برای همۀ
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بیمهشدگان واجد شرایط تعهد میشود ،بدون آنکه بین مقدار حقبیمۀ پرداختشده
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بهوسیلۀ هر فرد و مقدار دریافتیهای او ارتباط مستقیمی برقرار باشد .در این سیستم
مخاطرات ناشی از تورم و نوسانهای اقتصادی به صندوق یا دولت منتقل میشود.
	-سیستمهای مبتنی بر حقبیمه معین :در این سیستمها حقبیمه از نظر
فنی تعیین میشود؛ اما میزان مستمری از قبل تعهد نمیشود بلکه ،مستمری قابل
پرداخت به هر فرد در زمان واجد شرایط شدن کام ً
ال به وجوه اندوختهشده در حسابش
با احتساب سود و یا زیان و کسر هزینههای اداری صندوق بستگی خواهد داشت .در
این سیستمها مخاطرات ناشی از تورم و نوسانهای اقتصادی به خود شخص منتقل
میشود.
در اصل میتوان چنین نتیجه گرفت که سیستمهای مبتنی بر مزایای معین از
نوع توازن هزینه با درآمد هستند و سیستمهای مبتنی بر حقبیمه معین به روش
اندوختهگذاری کامل عمل میکنند.
4. Fully Funded

انتخاب بین هر یک از سیستمهای مذکور و یا ترکیبی از آنها با هدف دستیابی
به پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی از مهمترین مباحث مطرحشده در سطح
سیاستگذاریهای عمومی دولتهای مختلف دنیا از اواخرسدۀ گذشته تا کنون
بوده است .اولین اصالح اساسی با هدف کاهش مداخالت بخش عمومی در تامین
مستمریها را میتوان قانون تامین اجتماعی در بریتانیا در سال  1986دانست که طی
آن اقدام به «برونسپاری» سیستم بازنشستگی عمومی به برنامههای شغلی حقبیمۀ
معین ( )DCو یا آنچه که امروزه برنامههای بازنشستگی انفرادی گفته میشود ،شد.
اما نوآورانهترین اصالحات در کشورهایی چون لتونی ،ایتالیا ،لهستان و سوئد ،با معرفی
سیستم حقبیمه معین صوری )NDC( 5بهوقوع پیوست.
ایدۀ اصلی پشتیبان یک سیستم حقبیمۀ معین صوری ( ،)NDCعبارت از بردن
سیستم  ،PAYGکه در آن حقبیمههای (معین) دریافتی از شاغالن فعلی ،مستمریهای
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بازنشستگان فعلی را تامین مالی میکند ،به سمت نوعی شبیهسازی (تقلید) از یک
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طرح حساب مالی که در آن شاغالن با پرداخت حق بیمه در طی زمان اشتغال،
مزایای (معین) خود در زمان بازنشستگی را ترسیم میکنند .با این وجود ،برخالف
طرحهای حساب مالی ،حقبیمههای پرداختی به سیستم  NDCدر داراییهای مالی
سرمایهگذاری نمیشوند و بنابراین بازدهی این حقبیمهها نیز به بازدهی اوراق قرضه و
یا بازارهای مالی بستگی نخواهند داشت .این سیستم یک سیستم «صوری» است که
در آن حقبیمهها به سمت ادارۀ تامین اجتماعی ملی جریان مییابند که همچنان از
آن برای تامین مزایای بازنشستگی فعلی استفاده میکند .بازدهی این نوع حقبیمههای
معین به صورت برونزا تعیین میشوند و معموالً با متوسط بلندمدت رشد تولید ناخالص
داخلی سرانه و یا دستمزدها منطبق میشود .به محض بازنشستهشدن یک شاغل ،کل
5. Notional Defined Contribution

ارزش تبدیل به سرمایهشدۀ حقبیمههای طول دورۀ کاری وی به صورت ارزش واقعی
سالیانه نوعی تبدیل میشود :مزایای مستمری.
به طور خالصه میتوان گفت که سیستم  NDCیک طرح بازنشستگی

PAYG

است که در آن نحوۀ مواجهه با حقبیمههای پرداختشده طی دورۀ اشتغال اینگونه
است که «اگر کل آنها در یک صندوق مستمری که در داراییها سرمایهگذاری میکند
انباشته میشد» چه اتفاقی میافتاد .حقبیمهها عموماً متناب با درآمدهای نیروی کار
است ،اما همه آنها لزوماً وارد یک صندوق واقعی نمیشوند ،بنابراین از بازدهی بازار
نیز بهرهمند نمیشوند .در چنین سیستمی ،بهشکل صوری محاسبه میشود که اگر
حقبیمهها در یک صندوق سپردهگذاری شوند و نیز بازدهی آنها –اغلب متاثر از نرخ
رشد اقتصادی -از طریق قانون برآورد شود ،چه رخ خواهد داد .کلیۀ افرادی که به
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سیستم حقبیمه پرداخت کردهاند ،به محض بازنشستهشدن از محل ثروت انباشتۀ
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خود در طول سالهای اشتغال از حقوق کامل مستمری برخوردار خواهند شد .این
ثروت انباشته را میتوان از طریق فرمول زیر محاسبه کرد.
)

w
j

n +1

∏ (1 + g

j = i +1

n

=
P ô∑w i
i= 1

که در آن  pمزایای بازنشستگی τ ،نرخ حقبیمۀ دریافتی نیروی کار ( wi)، nتعداد
سالهای پرداخت حقبیمه (مشارکت) g ،نرخ بازده حقبیمههای پرداختی است .این
معادله نشان میدهد که مزایای بازنشستگی هر فرد به ثروت انباشتشده از طریق
انباشت حقبیمههای سالیانۀ پرداختی فرد ،wτ ،در طول زمان اشتغال و نرخ بازدهی
حقبیمهها ( )gبستگی دارد.
چنانچه معالۀ فوق در معکوس ضریب تبدیل ( ،)γکه از رابطۀ زیر به دست میآید،

ضرب شود متوسط مستمری سالیانۀ فرد در طول سالهای بازنشستگی وی به دست
میآید.
1
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که در آن  δنرخ شاخصبندی و  mتعداد سالهای مورد انتظار بازنشستگی است.
(معکوس) ضریب تبدیل،
در زمان بازنشستگی ،حقبیمههای انباشتشده از طریق
ِ
 ،γبه یک جریان درآمدی سالیانه (مزایای بازنشستگی) تبدیل میشود .همانطور که
مالحظه میشود ،این ضریب به متوسط طول عمر مورد انتظار در زمان بازنشستگی و
 -2انباشت اصل و بازده حقبیمه در سیستم  CDNو در چارچوب قواعد
صندوق بازنشستگی کشوری
برای برآورد میزان انباشت اصل و بازده حقبیمه در طول دوران اشتغال با
هدف تامین مستمریها در دوران بازنشستگی یک فرد نوعی در چارچوب صندوق
بازنشستگی کشوری ،قواعد و قوانین حاکم بر این صندوق از یک طرف و متغیرهای
کالن اقتصادی کشور از طرف دیگر میبایست مدنظر قرار گیرند .بر این اساس و با
توجه به معادلۀ ثروت انباشتهشده ،مفروضات محاسباتی زیر جهت برآورد مزایای
بازنشستگی در نظر گرفته شدهاند.
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نرخ شاخصبندی مستمریها ،δ ،بستگی دارد.
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جدول  -1مفروضات برآورد مزایای بازنشستگی در سیستم NDC

شرح

واحد

متوسط دستمزد سالیانۀ مشمول پرداخت حقبیمه
در ابتدای دوره ()w

ریال

180,000,000

نرخ افزایش دستمزد کسورپرداز

15

ی بازنشستگی
نرخ افزایش مستمر 

13

نرخ بازده حقبیمههای پرداختی ()g

14

میزان

درصد

16
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نرخ حق بیمه ()τ

0.225

نرخ شاخصبندی مستمری ()δ

15

متوسط طول دورۀ اشتغال ()n

30
سال

متوسط طول دورۀ بازنشستگی ()m

20

الزم به ذکر است که این محاسبات به صورت تورمی انجام شده؛ به عبارتی
دستمزد کسورپرداز و مستمریهای دوران بازنشستگی فرد به ترتیب با نرخ رشد
متوسط سالیانۀ  15و  13درصد افزایش مییابند .عالوه بر این فرضشده که اولین
مستمری بازنشستگی فرد معادل متوسط دستمزد دو سال پایانی دوران اشتغال وی
است .متوسط نرخ بازده سرمایهگذاری کسورات پرداختشده نیز با فرض یک درصد
بیش از متوسط نرخ تورم بلندمدت کشور معادل  16درصد درنظر گرفته شده است.
بدیهی است که هرگونه تغییر در هر یک از این فروض و قواعد ،نتایج حاصله را نیز
تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بر اساس مفروضات ذکرشده ،میتوان به روند زمانی حقوق مشمول کسر حقبیمه،
ذخیره (انباشت) حقبیمه و سود حاصل از سرمایهگذاری حقبیمه به شرح جدول
( ،)2دست یافت.
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جدول  -2دستمز سالیانه ،ضریب نرخ بازدهی حقبیمه و بازده ساالنۀ کل حقوق دوران
اشتغال فرد طی  30سال
ِ

سال

حقوق سالیانه
()wi

ضریب نرخ بازدهی
حقبیمه
(

16

)

w
j

n +1

∏ (1 + g

j = i +1

)

بازدهی ساالنۀ کل
حقوق دوران اشتغال
n +1

) (1 + g wj
∏
j = i +1
(

wi

)
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180,000,000

85.85

15,452,977,844

1396

207,000,000

74.01

15,319,762,517

1397

38,050,000

63.80

15,187,695,599

1398

273,757,500

55.00

15,056,767,189

1399

14,821,125

47.41

14,926,967,472

1400

362,044,294

40.87

14,798,286,718

1401

416,350,938

35.24

14,670,715,280

1402

478,803,578

30.38

14,544,243,597

1403

550,624,115

26.19

14,418,862,187

1404

633,217,733

22.57

14,294,561,650

1405

728,200,392

19.46

14,171,332,671

1406

837,430,451

16.78

14,049,166,010

1407

963,045,019

14.46

13,928,052,510

ضریب نرخ بازدهی
سال

حقوق سالیانه
()wi

حقبیمه

(

)

w
j

بازدهی ساالنۀ کل

حقوق دوران اشتغال

n +1

∏ (1 + g

) j = i +1

(

)

w
j

n +1

∏ (1 + g

j = i +1

wi

1409

1,273,627,038

10.75

13,688,948,754

1410

1,464,671,093

9.27

13,570,940,576

1411

1,684,371,757

7.99

13,453,949,709

1412

1,937,027,521

6.89

13,337,967,383

1413

2,227,581,649

5.94

13,222,984,906

1414

2,561,718,896

5.12

13,108,993,657

1415

2,945,976,731

4.41

12,995,985,091

1416

3,387,873,240

3.80

12,883,950,737

1417

3,896,054,226

3.28

12,772,882,196

1418

4,480,462,360

2.83

12,662,771,142

1419

5,152,531,714

2.44

12,553,609,322

1420

5,925,411,472

2.10

12,445,388,552

1421

6,814,223,192

1.81

12,338,100,720

1422

7,836,356,671

1.56

12,231,737,783

1423

9,011,810,172

1.35

12,126,291,767

1424

10,363,581,698

1.16

12,021,754,769

جمع

410,043,631,397
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1408

1,107,501,772

12.47

13,807,983,091

)

چنانچه مالحظه میشود ،مجموع انباشت ناشی از بازده کل دستمزد دریافتی در
طول دوران اشتغال یک فرد با متوسط دستمزد دریافتی معادل  180میلیون ریال
(معادل ماهانه  15میلیون ريال) در سال اول ،در انتهای سال سیام (آغاز دوران
بازنشستگی) حدود  410میلیارد ريال خواهد بود .حاصل ضرب این عدد در ضریب
ثابت نرخ حقبیمه کسورپردازان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری (22.5
درصد) ،رقم  92میلیارد ريال را به دست میدهد .به عبارتی کل انباشت ناشی از
پرداخت حقبیمه و بازده  16درصدی حاصل از سرمایهگذاری آن در طی سی سال،
 92میلیارد ريال خواهد بود.
از طرفی دیگر ،با فرض اینکه اولین مستمری فرد پس از بازنشستگی برابر متوسط
حقوق دریافتی دو سال پایانی دورۀ اشتغال وی باشد ،روند سالیانۀ مستمری دریافتی
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و میزان پوشش حقبیمۀ انباشتشده و بازده حاصل از آن طی دورۀ اشتغال فرد به
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شرح جدول زیر خواهد بود.

جدول  3-مستمری سالیانۀ انتظاری و میزان پوشش اصل و بازده حقبیمههای انباشتشده

1425

9,687,695,935

1426

10,947,096,406

1427

12,370,218,939

1428

13,978,347,401

1429

15,795,532,563

1430

17,848,951,796

1431

20,169,315,530

1432

22,791,326,549

1433

25,754,199,000

1434

29,102,244,870

1435

32,885,536,703

1436

37,160,656,475

1437

41,991,541,817

1438

47,450,442,253

1439

53,618,999,746

1440

60,589,469,713

1441

68,466,100,775

1442

77,366,693,876

1443

87,424,364,080

1444

98,789,531,410

82,572,121,130
71,625,024,723
59,254,805,784
45,276,458,383
29,480,925,820
11,631,974,024
-8,537,341,506
-31,328,668,055
-57,082,867,055
-86,185,111,926
-119,070,648,629
-156,231,305,104
-198,222,846,921
-245,673,289,173
-299,292,288,919
-359,881,758,631
-428,347,859,407
-505,714,553,282
-593,138,917,362
-691,928,448,772
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سال

مستمری سالیانه

مانده کسورات سرمایه گذاری شده

ارقام جدول فوق بیانگر این است که چنانچه کلیۀ حقبیمههای پرداخت شده از
جانب فرد طی سی سال دورۀ اشتغال به نوعی سرمایهگذاری شوند که نرخ بازده آن
تنها یک درصد بیش از متوسط نرخ تورم سالیانۀ کشور در بلندمدت باشد ،حقبیمۀ
انباشتشده و بازده حاصل از آن پاسخگوی بیش از  6سال ،مستمری فرد در دوران
بازنشستگی خواهد بود.
 -3تحلیل حساسیت
جدول زیر به طور خالصه تاثیر تغییر برخی از متغیرها و مفروضات کلیدی
محاسبات بر افزایش و یا کاهش سالهای پوشش مستمریها توسط ثروت انباشته در
طی دوران اشتغال را نشان میدهد.
20

جدول  -4تحلیل حساسیت نتایج با تغییر برخی متغیرهای کلیدی
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شرح

سالهای پوشش

افزایش حقبیمه به  27درصد

7

افزایش نرخ بازده به  18درصد

7.5

تغییر مبنای اولین مستمری از متوسط حقوق دو سال به پنج
سال پایانی دوران اشتغال

7

افزایش سالهای اشتغال به  35سال

10

همانطور که مالحظه میشود از بین کلیۀ تغییرات ،افزایش سالهای اشتغال به
 35سال از بیشترین تاثیر بر تعداد سالهای پوشش مستمری در سنین بازنشستگی
از طریق ثروت انباشتۀ دوران اشتغال برخوردار است .بدیهی است که تغییر هر یک
از نرخهای رشد حقوق کسورپرداز ،مستمری بازنشستگی و نرخ بازده کسورات طی
سالهای اشتغال ،به دلیل وابستگی به آنها به یکدیگر و نرخ تورم واقعی در کشور،
تاثیر محسوسی بر نتایج حاصله نخواهد داشت.
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 -4خالصه و جمعبندی
سیستم  NDCیک طرح بازنشستگی  PAYGاست که در آن نحوۀ مواجهه
با حقبیمههای پرداختشده بدین صورت است که اگر کل آنها در یک صندوق
مستمری انباشته و سرمایهگذاری شوند ،ذخیرۀ انباشته در پایان دوران اشتغال فرد
به چه میزان خواهد بود؟ از این طریق به راحتی میتوان میزان مستمری فرد با توجه
به طول دوران بازنشستگی انتظاری برآورد کرد .به تعبیر دیگر ،چنانچه سطح اولین
مستمری فرد در زمان بازنشستگی تعیینشده باشد (مزایا معین) میتوان برآورد کرد
که با چنین شرایطی ثروت انباشتۀ فرد تا چند سال امکان پوشش مستمریها در
زمان بازنشستگی را خواهد داشت.
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برآورد انجامشده در این گزارش نشان میدهد که در شرایط معمول و با فرض
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قواعد حاکم بر صندوق بانشستگی کشوری ،ثروت انباشتۀ فرد از محل پرداخت
حقبیمه و بازده ناشی از آن در طی دوران اشتغال ،پاسخگوی پرداخت مستمری
بازنشستگی فرد به مدت شش سال خواهد بود.

