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و همچنین وجود یک نهاد تنظیم گر برای این صندوقها ارائه گردید.
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واژگان کلیدی :متغیرهای کالن اقتصادی ،صندوقهای بازنشستگی ،بار مالی در بودجه دولت ،مدل . STR

 .3مقدمه

جامعه و یک تکلیف قانونیِ دولتها شناخته شده است و تمامی جوامع ،صرفنظر از نوع نظام
اقتصادی ،سیاسی یا اجتماعی ،آن را به عنوان یک ضرورت تاریخی تلقی نمودهاند (پناهی.)8911 ،
در کشور ما نیز طبق اصل بیست و نهم ( )33قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،از کارافتادگی ،بی سرپرستی،
در راه ماندگی ،حوادث و سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به
صورت بیمه و غیره حقی همگانی است .دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای
عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک
یک افراد کشور تأمین کند» .بر این اساس بخش زیادی از اعتبارات بودجه دولتی صرف کمک به
پرداخت صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری میگردد.
فلسفه وجودی صندوقهای بازنشستگی دریافت کسور بازنشستگی به عنوان منابع (ورودی)
صندوق و پرداخت حقوق بازنشستگی به عنوان مصارف (خروجی) صندوق میباشد .در حال
حاضر تمام صندوقهای بازنشستگی دولتی ایران از نوع مزایای معین هستند و ساز و کار آنها
مبتنی بر نظام پرداخت جاری است یعنی شیوه پرداخت آنها متأثر از نسبت تعداد شاغالن به
مستمری بگیران یا به عبارت دیگر نسبت ورودیهای صندوق به خروجیهای صندوق (که همان
نرخ پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی است) میباشد که با کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به
زندگی و به تبع آن افزایش تعداد سالهای دریافت مستمری توسط بازنشستگان ،مدیریت منابع و
مصارف صندوقهای بازنشستگی با چالش هایی مواجه خواهد شد.
از طرفی با توجه به اینکه حدود 51درصد از جمعیت کشور تحت پوشش صندوقهای بیمهای
و بازنشستگی هستند ،ناپایداری این صندوق ها ،زندگی عموم افراد جامعه را با چالشهای جدی
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مواجه خواهد کرد و از سوی دیگر بهدلیل اینکه دولت متولی جبران کسری منابع نسبت به
مصارف این صندوقها میباشد ،این ناپایداری به شدت بودجه دولت را نیز متأثر خواهد نمود و
بار مالی سنگینی به بودجه تحمیل مینماید.
کمک به تأمین کسری صندوقهای بازنشستگی میشود ،از سوی دیگر پیش بینیها حاکی از آن
است که این روند در سالهای آتی با شیبی فزاینده ادامه خواهد داشت ،پرداختن به موضوع
بارمالی ایجاد شده توسط صندوقهای بازنشستگی برای دولت ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است .از
مهمترین شاخصهایی که برای ارزیابی بارمالی مستمریهای بازنشستگی در اقتصاد کاربرد دارد
میتوان به «نسبت مستمریهای بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی» و «سهم مستمریهای
بازنشستگی از بودجه دولت» اشاره نمود (گالب؛  .)8931بر اساس آمار سال 8 3185باالترین نسبت
مستمری بازنشستگی به

GDP

متعلق به کشور گرجستان (81.11درصد) و ایتالیا(81/81درصد)

است و پائینترین نسبت متعلق به کشورهای شیلی (3/1درصد) ،مکزیک(3/9درصد) و ایسلند
(3/15درصد) میباشد .عدد متعلق به این نسبت برای ایران در حدود  1درصد میباشد که از
متوسط کشورهای  5/15( OECDدرصد) پائینتر است .در شرایط کنونی ،از جمعیت  11میلیونی
ایران حدود  11میلیون نفر تحت پوشش صندوقهای بیمهای قرار دارند که  51درصد جمعیت
ایران را شامل میشود (ابراهیمی .)8935،در نتیجه تداوم چالشهای پیش روی این صندوقها که
ناشی از عدم تعادل و وجود کسری در منابع آنهاست زندگی درصد باالیی از جمعیت ایران را
تحت تأثیر قرار خواهد داد .با توجه به آنچه گفته شد ،اهمیت پرداختن به پایداری صندوقهای
بازنشستگی و کاهش شکاف بین منابع و مصارف آنها و همینطور چگونگی تأثیر پذیری بار مالی
ایجاد شده توسط این صندوقها -به واسطه کسری منابع -برای دولت آشکار میگردد .به منظور
کمک به ایجاد تعادل و پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی ،ضروری است متغیرهای تأثیرگذار
بر منابع و مصارف این صندوقها شناسایی شوند تا با در نظر گرفتن اثر هریک از متغیرها ،بتوان
8. Pension Spending /OECD
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پیشبینی درست و چارهاندیشی مؤثری انجام داد .از آنجا که صندوقهای بازنشستگی جزیی از
یک کل به نام نظام تأمین اجتماعی به شمار میروند که کارکردی اجتماعی -اقتصادی دارند،
یعنی وظیفه آنها به زبان ساده تجمیع و پسانداز بخشی از حقوق و دستمزد افراد جامعه در زمان
ارزش پساندازهای بیمه شدگان ،باید اقدام به سرمایهگذاری آنها نمایند که این سرمایهگذاری
درهم تنیده با بازار پولی و بازار سرمایه کشور خواهد بود .لذا صندوقهای بازنشستگی به واسطه
منابع قابل توجهی که در اختیار دارند و این منابع را وارد اقتصاد کشور میکنند ،بر متغیرهای
اقتصادی کشور تأثیرگذارند و البته بیشتر ،از متغیرهای اقتصادی تأثیر میپذیرند و این موضوع
اهمیت بررسی نحوه تأثیرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی بر صندوقهای بازنشستگی و شدت
تأثیرگذاری هریک و همچنین مدیریت منابع صندوقها در مواجهه با نوسانات این متغیرها را
آشکار میسازد.
بر این اساس به منظور پیشگیری و یا کاهش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی این امر ،شناسایی
و مدیریت عوامل تأثیرگذار بر منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی باید در اولویت مطالعات
اقتصادی قرارگیرد .در این مطالعه ،هدف ،بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد کالن بر بار مالی ایجاد
شده توسط صندوقهای بازنشستگی برای دولت است که به این منظور متغیرهای نرخ تورم ،نرخ
بیکاری ،نرخ رشد اقتصادی ،نرخ بازده بازار سرمایه و نرخ ارز به عنوان اصلیترین متغیرهای کالن
اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهاند.

 .2مبانی نظری
با توجه به اینکه طبق استاندارد حسابداری شماره ( 35طرحهای مزایای بازنشستگی) ،صندوقهای
متولی اجرای طرحهای بازنشستگی ،مکلف گردیدهاند که با محاسبات اکچوئری ،توان پرداخت
تعهدات آتی صندوق را ارزیابی و نتیجه را در ذیل ترازنامه جهت استفاده کنندهگان درج نمایند،
بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی درایران و تعادل بین منابع و مصارف آنها در جهت ایجاد
پایداری مالی در این صندوقها بسیار حائر اهمیت است .براین اساس در این مطالعه ،به بررسی
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متغیرهای کالن تأثیرگذار بر منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی و نحوه تأثیرگذاری آنها
میپردازیم.
اهم منابع درآمدی صندوقهای بازنشستگی عبارتند از:
•

سودهای حاصل از سرمایهگذاری در طرحهای بلندمدت.

•

یارانههای دولت.

•

سایر درآمدها شامل کمکها ،هدایا و جریمههای ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمهها
مصارف یا هزینههای صندوقهای بازنشستگی عبارتند از :

•

هزینههای پرداخت مزایا (حقوق و مستمری) که شامل مزایای کوتاه مدت و بلندمدت میباشد.

•

هزینههای اداری.
متغیرهای کالن اقتصادی تأثیرگذار انتخابی بر منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی-پس

از بررسی مطالعات صورت گرفته که در ادامه به تفصیل به آنها اشاره خواهد شد  -عبارتند از :نرخ
تورم ،نرخ ارز حقیقی ،نرخ رشد اقتصادی ،نرخ بیکاری و نرخ بازده بازار بورس اوراق بهادار.
شایان ذکر است هر یک از متغیرها عالوه بر تأثیرگذاری بر بار مالی صندوقهای بازنشستگی
برای دولت ،بر یکدیگر نیز تأثیرگذارند که به بررسی روابط بین آنها خواهیم پرداخت.
 .3-2بار مالی صندوقهای بازنشستگی بر بودجه دولت
از مهمترین شاخصهایی که برای ارزیابی بار مالی مستمریهای بازنشستگی در اقتصاد کاربرد دارد
میتوان به «نسبت مستمریهای بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی» و «سهم مستمریهای
بازنشستگی از بودجه دولت» اشاره نمود (گالب .)8931 ،صندوقهای بازنشستگی از متغیرهای
اقتصادی کشور تأثیر میگیرند و برآن تأثیر میگذارند .بر اساس آمار سال  3185باالترین نسبت
مستمری بازنشستگی به

GDP

متعلق به کشور گرجستان (81/11درصد) و ایتالیا (81/81درصد)
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است و پائینترین نسبت متعلق به کشورهای شیلی (3/1درصد) ،مکزیک (3/9درصد) و ایسلند
(3/15درصد) میباشد .عدد متعلق به این نسبت برای ایران در حدود  1درصد میباشد که از
متوسط کشورهای

OECD

)5/15درصد) پائینتر است .همچنین در مدل معروف رفاه کشورهای

مورد استقبال واقع شده است ،کشورهای نروژ ،دانمارک ،سوئد و فنالند بهطور متوسط حدود یک
چهارم از  GNPکشورشان را صرف هزینههای حمایتی و رفاه اجتماعی میکنند (نروژ 31درصد،
دانمارک 31درصد ،سوئد  98درصد و فنالند 39درصد) .در شرایط کنونی ،از جمعیت  11میلیونی
ایران حدود  11میلیون نفر تحت پوشش صندوقهای بیمهای قرار دارند که  51درصد جمعیت
ایران را شامل میشود .در نتیجه تداوم چالشهای پیش روی این صندوقها که ناشی از عدم تعادل
و وجود کسری در منابع آنهاست زندگی درصد باالیی از جمعیت ایران را تحت تأثیر قرار خواهد
داد .با توجه به آنچه گفته شد ،اهمیت پرداختن به پایداری صندوقهای بازنشستگی و کاهش
شکاف بین منابع و مصارف آنها و همینطور چگونگی تأثیر پذیری بار مالی ایجاد شده توسط این
صندوقها -به واسطه کسری منابع -برای دولت آشکار میگردد.

8

 .2-2نرخ تورم
تورم از سویی نرخ بازدهی سرمایهگذاریهای صندوقها را متأثر میکند و ارزش واقعی منابع
نقدی صندوقها را به شدت کاهش میدهد چون متناسب و همزمان با تورم ،بر وصولیهای
صندوق افزوده نمیشود؛ از طرفی چنانچه مستمریها متناسب با تورم افزایش یابد ،تعهدات
صندوقهای بازنشستگی افزایش مییابد .تورم همچنین بر هزینههای درمانی هم تأثیرگذار است و
تعهدات صندوقهای بازنشستگی را در برابر جامعه هدف افزایش میدهد.

 .8نسبتها با استناد به گزارش  Pension Markets in Focusاز وب سایت زیر عنوان شده است:
www. oecd. org/finance/pensionmarketsinfocus. htm
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شکل  .2نحوه تأثیرگذاری نرخ بیکاری بر بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای دولت

 .1-2نرخ بیکاری
بازار کار نیز به عنوان یکی دیگر از متغیرها ،به طرق مختلف بر منابع و مصارف صندوقهای
بازنشستگی تأثیرگذار است .به عنوان مثال ،از متغیرهای کلیدی بازار کار که بر عملکرد
صندوقهای بازنشستگی تأثیرگذارند میتوان به نرخ مشارکت ،نرخ بیکاری و سطح دستمزدها
اشاره کرد .نرخ مشارکت پایین نیروی کار به معنی پائین بودن تعداد شاغلین در بازار کار و به
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همین ترتیب کم بودن تعداد بیمه پردازان است .همین طور باال بودن نرخ بیکاری به معنی عدم
امکان مشارکت بخش قابل توجهی از افراد جامعه در صندوقهای بازنشستگی به عنوان بیمه پرداز
و در نتیجه کاهش تعداد ورودیها و بر هم خوردن توازن بیمهای و مالی صندوقهای کشور است.
نیروی کار در بازار کار بهدست میآید .فزونی عرضه نیروی کار بر ظرفیت شغلی ایجاد شده
(تقاضای نیروی کار) ،منجر به عدم تناسب افزایش بین دستمزدها و سطح عمومی قیمتها میشود
و این رویه موجب کاهش جریان نقدی ورودی صندوقهای بازنشستگی -ناشی از پائین بودن
سطح دستمزدها در دوران اشتغال و تراز مالی منفی هر فرد در زمان بازنشستگی  -خواهد شد
(جعفری.)8935،
 .4-2نرخ رشد اقتصادی
در خصوص رابطه رشد اقتصادی با صندوقهای بازنشستگی میتوان بررسی را از سمت و سوی
افزایش جمعیت سالخورده آغاز نمود .افراد در دوران سالمندی بر اساس الگوی دوره زندگی ،از
پساندازهای طول عمر خود استفاده میکنند یعنی بخشی از آن مصرف میشود و بخشی از آن
اگر بنا باشد سرمایهگذاری شود ،در داراییهای با بازده ثابت مانند اوراق قرضه دولتی،
سرمایهگذاری میشود و کمتر در سرمایهگذاری با بازده متغیر مثل سرمایهگذاری در تجهیزات و
ماشین آالت (که بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند) هزینه میشود .از سوی دیگر افراد
سالمند تقاضای بیشتری برای خدمات نسبت به کاالی تولیدی دارند .در نتیجه با افزایش جمعیت
سالمند ،سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد و با توجه به اینکه رشد بهرهوری
در بخش خدمات کمتر از بخش تولیدی است ،در نتیجه نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید
کاهش خواهد یافت (ادیب نیا .)8931،در نتیجه افزایش تعداد بازنشستگان میتواند بر رشد
اقتصادی تأثیر منفی بگذارد .از طرفی بهدلیل اینکه بخش عمدهای از دارائیهای این صندوقها ،به
واسطه سرمایهگذاری انجام شده توسط این صندوقها ،در فعالیتهای اقتصادی کشور به کار
گرفته میشوند ،بنابراین منابع صندوقهای بازنشستگی از رشد اقتصادی کشور متأثر خواهد شد.
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شکل  .1نحوه تأثیرگذاری بازده بورس اوراق بهادار بر بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای دولت

 .5-2نرخ بازده بورس اوراق بهادار
صندوقهای بازنشستگی از مسیر تأمین منابع مالی و ارائه خدمات به جامعه هدف ،با سرمایهگذاری
یا سپرده گذاری منابع حاصل از کسور (که مبلغ قابل مالحظهای در هر کدام از صندوقهای کشور
میباشد) میتوانند بر بازارهای پولی و مالی کشور تأثیرگذار باشند .از آنجا که بخش عمدهای از
سرمایهگذارهای صندوقهای بازنشستگی ،در سهام شرکتها متمرکز شده ،بررسی نحوه
تأثیرگذاری نرخ بازدهی این بازار بر منابع و مصارف این صندوقها از اهمیت ویژهای برخوردار
است .هر چقدر بازار سرمایه توسعه یافتهتر باشد ،کسب بازدهی باالتر برای پرتفوی صندوقها
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عملیتر و فرآیند مدیریت ریسک دارائیهای صندوقها بهتر انجام میشود .البته بهدلیل حجم
باالی سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در بازار سرمایه ،این تأثیرگذاری دو سویه است به
این معنی که بهدلیل حجم باالی سرمایهگذاری این صندوقها در بازار سهام ،تصمیمات خرید و
و نوسانات قیمت سهام و حتی شاخص کل بورس اوراق بهادار را موجب میگردد.
 .6-2نرخ ارز حقیقی
از دیگر متغیرهای اقتصادی کالن تأثیرگذار بر صندوقهای بازنشستگی میتوان به نرخ ارز اشاره نمود
که اندازه صندوقهای بازنشستگی ،شکل تمرکز وجوه در آنها ،رفتار متحدالشکل سرمایهگذاری
صندوقها ،باز بودن حساب سرمایه و سرمایهگذاری در خارج و ...همگی بر نحوه تأثیرگذاری نرخ ارز
بر منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی مؤثر است که چگونگی این تأثیرگذاری در صندوقهای
بازنشستگی ایران -با توجه به شرایط موجود -نیازمند تحلیل دقیق میباشد.

شکل  .5نحوه تأثیرگذاری ارز بر بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای دولت
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شایان ذکر است که نوآوری مقاله حاضر استفاده از مدل غیرخطی  STRجهت برآورد روابط
بین متغیرها و مقایسه آن با نتایج حالت خطی این مدل میباشد.
 .7-2سهم نظام بازنشستگی از بودجه دولتی امور رفاهی ایران
نظام بازنشستگی ،به دالیل متعددی ،در طول بیش از یک دهه ،رفته رفته ،سهم بزرگ و
بزرگتر ی از کیک نظام رفاهی در ایران را به خود اختصاص داده است .صندوقهای بازنشستگی
در ایران ضمن اینکه در طی این سالها نتوانستند ماهیت بیمهای خود را حفظ کنند ،بلکه حتی
درصد رشد وابستگی آنها به بودجه عمومی کشور بهمراتب بیشتر شده است.
برخی از این دالیلی که باعث شده صندوقهای بازنشستگی ،رفته رفته ،ماهیت بیمهای خود را
از دست داده و عمالً از بودجه عمومی دولت ارتزاق کنند ،عبارتند از :قوانین مصوب و رویههای
آسیبرسان به صندوقها ،متعهد نبودن دولتها به پرداخت حقبیمهها ،عدم گسترش بیمههای
اج تماعی به دلیل رشد بخش غیررسمی اقتصاد ،عدم تناسب بسیاری از پارامترها نسبت به تغییرات
اجتماعی و اقتصادی از جمله افزایش امید به زندگی ،چالشهای مدیریتی صندوقها ،کاهش
ارزش پول ملی در اثر تورمهای افسارگسیخته در سالهای اخیر و عواملی از این دست.
در ایران  81صندوق بازنشستگی بیمهای وجود دارد که تمامی آنها براساس نظام سنتی
پرداخت جـاری اداره میشوند .تمامی نارساییهای یاد شده در مورد نظام پرداخت جاری ،درباره
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صندوقهای بازنشستگی ایران مصداق دارد و هیﭻ بهسازی قابل توجهی بهجز افزایش کسور
بهمنظور کـاهش تـأثیر عوامـل منفی درون یا برون نظام انجام نیافته است .این امر باعث شده که
کسور بازنشستگی صندوقهای ایران یکـی از باالترین نرخها را نسبت به سایر کشـورهایی کـه
در نظام پرداخت جـاری ،پرداخـت حقـوق بازنشسـتگی بـراسـاس میانگین حقوق سالهای آخر
خدمت محاسبه میشود -نه براساس کسور پرداخت شده -و از آنجا که داشتن مدرک تحصیلی
درنظام استخدامی عاملی مؤثر در میزان حقوق است ،از این رو ،کارکنان غالب دسـتگاههـا و
نهادها با مجوزهایی سعی برگرفتن مدرک تحصیلی باالتر در سالهای آخر خـدمت بـرای
برخـورداری از حقوق بازنشستگی بیشتر (بدون پرداخت کسور آن) میکنند که تأثیر منفی این
واقعیت بر ثبـات صـندوقهـا هر روز افزایش مییابد .براساس بررسیهای انجام شده برای غالـب
صـندوقهـا ،مصـارف بـر منـابع فزونـی گرفته و بررسی روندهای تأثیرگذار ،حاکی از آن است
که در آیندهای نه چندان دور برای سایر صندوقها ،افزون شدن مصارف بر منابع اتفاق خواهد
افتاد (روغنی زاده.)8911 ،

 .1مطالعات تجربی
خالصه مطالعات خارجی و داخلی پیرامون موضوع این مطالعه به شرح زیر میباشد:
 .3-1مطالعات خارجی
 نستور آماخلو )3183( 8در مطالعهای به بررسی رابطه سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی بارشد اقتصادی در نیجریه پرداخته است .در این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی برای دوره
 3111تا  3185و روش

OLS

به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبت و معناداری بین

سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ در نتیجه باید بر مدیریت

۱. Nestor Amahalu
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صحیح داراییهای بازنشستگی در بازار سرمایه و همچنین اوراق قرضه دولتی تأکید شود تا موجب
بهبود رشد اقتصادی نیجریه گردد.
افری و پیکسون )3185( 8در مطالعهای به بررسی تأثیر برخی از شاخصهای کالن اقتصادی بر
بهره ،نرخ ارز و نرخ تورم ،که تأثیر این متغیرها بر مجموع مزایای پرداختی صندوقهای
بازنشستگی در دوره زمانی  81ساله (برای سالهای  )3111-3181با ،روش خود توضیح با
وقفههای توزیعی 3مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که تورم تأثیر
منفی بر مزایای بازنشستگی دارد و همچنین افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت
مؤثرتر از بلندمدت است .این مطالعه نتیجهگیری میکند که اگر سیاستگذاران کاهش نرخ بهره
و حفظ ارزش پول ملی را هدف قرار دهند ،میتوانند در بلندمدت پایداری صندوقهای
بارنشستگی را فراهم سازند و ابزار اصلی این پایدار سازی ،هدف گذاری برروی تورم است.
استرید9و همکاران ( )3185به بررسی چگونگی تأثیرگذاری نرخ تورم و نرخ ارز بر ارزش
واقعی صندوقهای بازنشستگی در مالزی پرداختهاند .بازه زمانی بررسی و پیش بینی شده در این
مطالعه سالهای  8311-3191است و تحلیل دادهها با روش جدیدی که جعبه ارزش واقعی
صندوق بازنشستگی1نام نهاده شده ،انجام شده است .نتیجه این مطالعه نشان داد که نرخ تورم و
نرخ ارز بر ارزش صندوقهای بازنشستگی تأثیرگذار است.
وانجیکو )3181( 1به ارزیابی تأثیر متغیرهای انتخابی اقتصاد کالن بر روی صنعت بازنشستگی در
کنیا پرداخته است .متغیرهای مستقل در این مطالعه نرخ تورم ،نرخ بهره ،نرخ ارز و نرخ رشد
اقتصادی است .تأثیر این متغیرها برروی بازده صنعت بازنشستگی در بازه زمانی  3111-3189با
8. Grace Ofori-Abebrese, Robert Becker Pickson
)3. Autoregressive Distributed Lag(ARDL
9. Mario Arturo Ruiz Estrad, Alam khan, Marcin waldemar staniewski, Norma mansor
)1. Pension Real Value Box (PRV-Box
1. Elizabeth Wanjiku
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استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد
بازده صنعت بازنشستگی از میان متغیرهای انتخاب شده بیشترین تأثیر را از نرخ ارز و کمترین تأثیر
را از نرخ بهره میپذیرد.
دارائیهای صندوقهای بازنشستگی در کنیا پرداخته شده است .متغیرهای مستقل در این مطالعه
شاخص بورس اوراق بهادار ،نرخ تورم ،نرخ بهره و عرضه پول بوده که تأثیر این متغیرها برروی
خالص ارزش دارائیهای صندوقهای بازنشستگی با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی در بازه
زمانی  3118-3183با استفاده از مدل تصحیح خطای چند متغیره 3مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که ارزش خالص دارائیهای صندوقهای بازنشستگی با نرخ تورم،
نرخ بهره و شاخص بورس اوراق بهادار رابطه مثبت و با عرضه پول رابطه منفی دارد.
توماس 9و همکاران ( )3181ارتباط متقابل بین تأثیر نوسانات بازار سهام و دارائیهای
صندوقهای بازنشستکی را برای  91کشور عضو  OECDرا برای سالهای  3111-3181به روش
دادههای تابلویی 1مورد بررسی قرار دادهاند .متغیرهای مستقل در این مطالعه سهم دارائیهای
صندوقهای بازنشستگی که در سهام سرمایهگذاری شدهاند ،ارزش معامالت سهام ،نرخ تورم،
درآمدسرانه و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی است و متغیر وابسته نوسانات بازار
سهام میباشد .نتایج نشان میدهد بین سهم دارائیهای صندوقهای بازنشستگی در بازار سهام و
همچنین ارزش معامالت سهام با نوسانات بازار سهام رابطه منفی وجود دارد و رابطه نرخ تورم،
درآمدسرانه و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی با نوسانات بازار سهام مثبت است .بر

8. Leah J. Kemboi
)3. Vector Error Correction Model (VECM
9. Ashok Thomas
1. Panel Data
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این اساس توصیه میکند از صندوقهای بازنشستگی (به عنوان یک نهاد سرمایهگذار) جهت
تعدیل نوسانات بازار سهام استفاده شود.

صفرزاده ،اسماعیل ( )8933در مطالعهای به بررسی اثر متغیرهای اقتصاد کالن بر صندوق
بازنشستگی کشوری پرداخته است .وی متغیرهای تورم ،نرخ ارز ،رشد اقتصادی ،نقدینگی ،نرخ
مشارکت در بازار کار ،نرخ بیکاری و امید به زندگی را مورد مطالعه قرارداده است که برآوردها
حاکی از تأثیر مثبت نرخ ارز و تأثیر منفی تورم ،حجم نقدینگی ،درآمدهای نفتی و نرخ سود
بانکی بر درآمدهای صندوق بازنشستگی مورد بررسی است .همچنین رشد اقتصادی ارتباط مستقیم
با بهبود درآمدهای این صندوق دارد.
حسینی و ادبی ( )8935در مطالعهای به ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
و راهکارهایی برای استحکام بخشی آن پرداختند .در این مطالعه با استفاده از روشهای توصیفی و
آماری و به کمک اطالعات صورتهای مالی صندوق بازنشستگی ن.م ،میزان کسری مالی
صندوق (مابهالتفاوت مصارف و منابع مالی صندوق) برآورد شده که نشان داده میشود در
وضعیت کنونی ،منابع موجود صندوق بازنشستگی ن.م با در نظر گرفتن کسور بازنشستگی و بدون
کمک دولت ،تنها قادر به تأمین  31درصد از مصارف خود خواهد بود و عمالً  51درصد از حقوق
و مزایای بازنشستگان و مستمریبگیران از محل بودجه دولت تأمین میشود .همچنین برآوردها
حاکی از آن است که در  81سال آتی (پایان سال  )8111منابع صندوق توانایی تأمین حدود
39/3درصد از مصارف را خواهد داشت و وابستگی آن به بودجه دولت به حدود 51/8درصد
خواهد رسید .در ادامه این مطالعه راهکارهایی برای بهبود پایداری مالی صندوق ارائه شده است.
جعفری( )8935در مطالعهای تحت عنوان شاخصهای کلیدی بازار کار و تأثیر آن بر
صندوقهای بازنشستگی در ایران به بررسی بازار کار ایران از منظر شاخصهای کلیدی همچون
نرخ مشارکت ،نرخ بیکاری ،سطح دستمزدها و ...و تأثیر آنها بر نظام بازنشستگی پرداخته است.
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نتایج این مطالعه نشان میدهند که بازار کار ایران وضعیت نامطلوبی دارد و تداوم این روند بر منابع
صندوقهای بازنشستگی به شدت تأثیرگذار است و بر بحران این صندوقها عمق میبخشد.
ابراهیمی و همتی ( )8935در مطالعهای با عنوان نقش و اثرگذاری صندوقهای بازنشستگی در
این کسری در کوتاه مدت بر منابع دولت و در میان مدت به عنوان ریسک سیستماتیک بر ثبات
مالی کشور میآورند اشاره نموده و پیشنهاد میکنند که دو نهاد ناظر در سطح خرد و کالن برای
صندوقهای بازنشستگی به وجود بیاید تا با نظارت و هدایت تصمیمات و عملکرد این صندوق ها،
به خطر افتادن ثبات مالی را کنترل نمایند.
گالب (  )8931در مقالهای تحت عنوان «بودجه محدود ،تعهدات هنگفت» نگاهی به بار مالی
صندوقهای بازنشستگی در بودجه دولت داشته و بحران صندوقهای بازنشستگی را در قالب کسری منابع
به مصارف با جداول و دادههای آماری بیان نموده است و پیامد بحران صندوقهای بازنشستگی را از زاویه
بار مالی برای دولت و کل اقتصاد بررسی نموده است .وی برای بررسی بار مالی صندوقهای بازنشستگی
از دو شاخص «نسبت مستمریها به تولید ناخالص داخلی» و «سهم مستمریها از بودجه دولت» استفاده
نموده است و با مرور اعداد و ارقام مربوطه به این نتیجه رسیده است که پرداختهای دولت بابت
بدهیهای صندوقهای بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی فزاینده داشته و با توجه به پیش بینی
تداوم این روند ،سیاستگذاران باید به فکر اصالحات جدی در نظام بازنشستگی کشور باشند.
سبحانیان و آقاجانی معمار ( )8931به تبیین آثار رکود تورمی بر صندوقهای بیمه اجتماعی
در ایران پرداختند .در این مطالعه تالش شده ،بااستفاده از رویکرد تحلیلی -توصیفی ،مسیرهای
احتمالی اثرگذاری پدیده رکورد تورمی بر منابع و مصارف صندوقها را شناسایی کنند .با توجه به
استدالل این گزارش ،رکود تورمی بر منابع سازمان تأمین اجتماعی از جمله درآمدای حاصل از
حق بیمه ،درآمدهای حاصل از وجوه و ذخایر و وصولی از دولت تأثیر منفی خواهد گذاشت .به
عالوه نحوه اثرگذاری پدیده رکود تورمی بر مصارف صندوقهای بیمه اجتماعی از طریق افزایش
پرداخت بیمه بیکاری و نیز کاهش نسبت پشتیبانی بیان شده است.
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راغفر و کاشانیان ( )8931به بررسی تأثیر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کالن با استفاده از مدل
تعادل عمومی با نسلهای همپوشی دو مرحلهای برای یک دوره  91ساله پرداختهاند .این مدل از سه
بخش خانوار ،دولت و تولید تشکیل میشود که در یک بازار قابت کامل با هم فعالیت میکنند .نتایج
افزایش مییابد و از طرفی سهم سرمایهگذاری عمومی کاهش مییابد .به عبارت دیگر سالمندی
جمعیت سبب برون رانی سرمایه عمومی و کاهش نرخ رشد سالیانه تولید سرانه سرمایه میشود و این
عوامل باعث میشود رشد اقتصادی روندی کاهنده داشته باشد .همچنین سیاستهای دولت به علت
زیاد شدن جمعیت سالمند و کاهش عرضه نیروی کار مولد ،افزایش مالیات و افزایش سن بازنشستگی
خواهد بود که این سیاستها کمی از شدت برون رانی سرمایهگذاری عمومی میکاهد.

 .4روش شناسی
پژوهش حاضر از حیث هدف از جمله پژوهشهای کاربردی است .این پژوهش از نظر طبقهبندی
بر مبنای روش و ماهیت از نوع پژوهشهای علّی – مقایسهای است که در آن دادههای اسنادی و
دادههای مشاهده شده)پس رویدادی) استخراج و مبنا قرار گرفته خواهد شد .در این مطالعه از مدل
غیر خطی رگرسیون انتقال مالیم  8STRاستفاده شده است.
مدل رگرسیونی انتقال مالیم یک مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که میتوان آن
را بهعنوان یک شکل توسعهیافته از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت- 3که توسط کوانت()8311
معرفی شد -تلقی کرد.
مدل

توسط باکون و واتس( )8358بهکار گرفته شد .این محققان دو خط رگرسیونی در

نظر گرفتند و به طراحی مدلی پرداختند که در آن گذار از یک خط به خط دیگر بهصورت مالیم
اتفاق میافتد .در ادبیات سری زمانی چان و تونگ( )8311برای نخستین بار به تشریح و پیشنهاد
مدل

در مطالعات خود پرداختند .مدل رگرسیونی تغییر وضعیت با دو رژیم متفاوت بههمراه
8. Smooth Transition Auto Regressive
3. Switching Regression Model
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استاندارد میباشد ،8اما مدل

یک متغیر تغییر وضعیت قابل مشاهده ،یک مورد خاص از مدل

 ،مدلهای رگرسیونی تغییر وضعیت با بیش از دو رژیم را در بر نمیگیرد.
بهصورت زیر تعریف میشود:

شکل استاندارد مدل

که بردار متغیرهای توضیحی میباشد.
بهعالوه،

)

پارامترها و) 3

( 1

8

(1

)

( 1 8

)

و

بردار

میباشند.
)

تابع انتقال
( 8 3

)

8

(

(

یک تابع کراندار برحسب متغیرگذار γ ، 3پارامتر شیب و

یک بردار از پارامترهای موضعی 9است ،بنحوی که

3

8

میباشد .آخرین عبارت در معادله فوق بیانگر این است که مدل میتواند
بهصورت یک مدل خطی با ضرایبی که بهطور تصادفی در طی زمان تغییر میکنند ،1نیز تفسیر شود.
در این بخش فرض میکنیم که تابع گذار یک تابع لجستیک عمومی میباشد:
1

()3

8

)})

(∏ 8

(8

{

اگر معادالت ( )3-1و ( )8-1را بهصورت توأم با هم در نظر بگیریم به مدل
)

)

(

الجستیک

( دست مییابیم.
تخمین مدل غیرخطی به کمک یک متغیرگذار از پیش تعیین شده صورت میگیرد .برای

انتخاب متغیرگذار بدین نحو عمل میشود که اگر تئوریها بهطور صریح متغیرگذار را انتخاب
نکرده باشد ،آزمون غیرخطی بودن برای متغیرهای گذار بالقوه که عموماً زیرمجموعهای از
میباشند تکرار میشود و از بین این متغیرها ،متغیری به عنوان متغیرگذار جهت تخمین مدل
 .8مدل خود رگرسیونی انتقال مالیم)

( نیز ،یک مدل رگرسیونی کرانهای با دو رژیم می باشد
3. Transiton Variable
9. Locational Parameters
1. Time-Varaying parameters
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انتخاب میشود که نتایج بهتری را در پی داشته باشد 8.مدلسازان با انجام آزمون غیرخطی بودن
دو هدف را دنبال میکنند؛ نخست ،تشخیص خطی بودن در مقابل مدلهای (متنوع) غیرخطی و
دوم اینکه نتایج آزمون خود به ما برای انتخاب نوع الگوی غیرخطی کمک میکند .اگر فرض

در ساختن مدلهای
متغیرهایگذار بالقوه

کمتری را داشته باشد.

 ،آزمون بهصورت زیر انجام میشود .نخست به انتخاب یک مجموعه از
3

8

میپردازیم ،که میتواند عناصری مشابه با داشته باشد،

این امکان نیز وجود دارد که تئوریها به محدود کردن برخی متغیرها (حذف برخی از متغیرها) و یا به
معرفی برخی متغیرهای جدید بپردازد .پس از تعریف  ،آزمون را به اینصورت انجام میدهیم که هر
بار یکی از متغیرهای موجود در را بعنوان متغیرگذار استفاده میکنیم .اگر فرض صفر مبنی بر خطی
آزمون

بودن برای بیشتر از یک متغیرگذار رد شد ،به انتخاب متغیری میپردازیم که مقدار

برای آن حداقل باشد .منطقی که در پشت این پیشنهاد وجود دارد این است که فرض صفر خطی بودن
نسبت به سایر متغیرهای گذار را با قدرت بیشتری رد میکند.
فرض صفر خطی بودن را میتوان بهصورت رابطه زیر ،آزمون کرد.
1

()9

9

3

8

1

اگر فرض صفر ما مورد پذیرش قرار بگیرد مدل خطی است ولی در صورتیکه فرض صفر به
ازاء متغیر گذار انتخاب شده رد شود ،مدل غیرخطی خواهد بود.
پس از تعیین متغیر گذار باید تعداد وقفه بهینه را برای متغیر گذار تعیین نماییم .اگر فرض صفر
خطی بودن به ازاء بیشتر از یک وقفه متغیر گذار رد شود ،وقفهای بعنوان وقفه بهینه انتخاب
میگردد که مقدار

آزمون به ازاء آن حداقل گردد.

 .8معموالً با توجه به معیار  SSRمتغیر گذار انتخاب می شود .بدین صورت که متغیری انتخاب می شود که مقدار
 SSRمدل به ازاء آن متغیر گذار کمترین مقدار ممکن باشد.
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پارامترهای مدل

با استفاده از روش حداکثر درست نمایی تخمین زده میشوند .در این

مورد پیدا کردن مقادیر شروع مناسب برای الگوریتم مورد استفاده حائز اهمیت است.

 .5دادهها و نتایج تجربی

فصلی از سال  8911:18تا  ،8931:11پس از بررسی مانایی متغیرها و تعیین تعداد وقفههای بهینه،
الگوی غیرخطی مناسب برآورد شد.
در صورت رد فرضیهی صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل و تأیید غیرخطی بودن آن
باید متغیر انتقال مناسب و تعداد رژیمهای مدل غیرخطی بر اساس آزمونهای  F9 ،F3 ،Fو

F1

تعیین شود .نتایج تمامی آزمون آمارهها در جدول شماره ( )8گزارش شدهاست.
جدول  .1انتخاب نوع مدل و متغیر انتقال
ارزش احتمال

ارزش احتمال

ارزش احتمال

ارزش احتمال

مدل

متغیر انتقال

آماره F

آماره F4

آماره F3

آماره F2

پیشنهادی

SE

0/602

0/391

0/651

0/111

Linear

ERR

0/595

0/322

0/126

0/925

Linear

g

00399

00055

00034

00005

Linear

)g(-1

00111

00224

00641

00605

Linear

inf

0/525

0/430

0/531

0/514

Linear

)inf(-1

00000

00041

00024

00001

*LSTR1

un

00062

00105

00051

0/151

Linear

)un(-1

00001

00035

00059

00051

LSTR1

آماره خی-دو

فروض کالسیک
آزمون همبستگی سریالی بروش-گادفری

1

آزمون F

آماره

احتمال

آماره

احتمال

11/90

0/002

4/15

0/015

8. Breusch-Godfrey
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آزمون واریانس ناهمسانی بروش-پاگان-گادفری

1

Smooth Threshold Parameter Constancy
Test
Smooth Threshold Remaining
Nonlinearity Tests

1061

0011

1055

00113

-

-

65/59

000116

-

-

3/19

0/002

با توجه به ارزش احتمال آمارهی آزمون

F

گزارش شده در جدول باال ،فرضیه صفر این

آزمون مبنی بر خطی بودن مدل ،فقط برای وقفهی اول متغیر نرخ تورم () )inf(-8و نیز وقفهی اول
متغیر نرخ بیکاری () )un(-8رد شده و دلیلی مبنی بر رد فرضیه وجود رابطهی غیرخطی برای این دو
متغیر یافت نشد .گام بعدی انتخاب متغیر انتقال مناسب از بین متغیرهای انتقال پیشنهادی برای مدل
غیرخطی است .برای انتخاب متغیر انتقال میتوان هر غیر بالقوهای را مورد آزمون قرار داد ،اما
اولویت با متغیر انتقالی است که فرضیهی صفر آزمون  Fآن بهطور قویتری رد شده باشد .با توجه
به نتایج برآورد مدل ،متغیر نرخ تورم با یکوقفه بهعنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب و مدل
پیشنهادی بهصورت الگوی

LSTR8

خواهد بود .نتایج حاصل از برآورد الگوی

LSTR8

در

جدول( )3گزارش شده است.
جدول  .2نتایج برآورد نهایی مدل خطی-غیرخطی تحقیق
ضریب Ω

مقدار آماره t

ارزش احتمال آماره t

رشد اقتصادی**

1/65

2/15

0/035

وقفه اول رشد اقتصادی**

-2/10

-2/35

0/024

الگوی خطی

نرخ تورم*

1/60

1/95

0/051

وقفه اول نرخ تورم**

1/11

2/10

0/042

رشد شاخص بورس*

-11/5

-4/62

0/000

نرخ بیکاری**

10/3

2/25

0/029

وقفه اول نرخ بیکاری***

14/9

3/35

0/001

رشد نرخ ارز حقیقی***

-9/22

-4/34

0/000

عرض از مبداء***
الگوی غیرخطی
رشد اقتصادی**

-299/5

-3/43

0/001

ضریب Ω

مقدار آماره t

ارزش احتمال آماره t

-2/65

-2/44

0/019
8. Breusch-Pagan-Godfrey

Downloaded from qjerp.ir at 13:28 +0330 on Sunday November 14th 2021

مأخذ :یافتههای پژوهش

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  /سال  ،48شماره  ،89تابستان 0011

084

وقفه اول رشد اقتصادی
نرخ تورم**

-2/21

-2/02

0/049

وقفه اول نرخ تورم*

-1/35

-1/96

0/054

رشد شاخص بورس***

11/13

4/11

0/000

نرخ بیکاری**

-11/15

-2/25

0/030

وقفه اول نرخ بیکاری***

-14/23

-2/52

0/009

رشد نرخ ارز حقیقی***

6/34

3/33

0/001

313/01

3/21

0/002

عرض از مبداء***
مأخذ :یافتههای پژوهش

*** ** ،و * بهترتیب بیانگر معناداری در سطح  %1 ،%8و  %81است.
تعداد تکرار بر پایه الگوریتم نیوتن-رافسون در برآورد الگوی نهایی تحقیق برابر با  5است.

با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگوی  ،LSTR8مقادیر نهایی برآورد شده برای پارامتر
یکنواختی ( ) برابر  1/11و برای مقدار آستانهی نرخ تورم ( )cبرابر با  81/11درصد میباشد .با
توجه به انتخاب متغیر انتقال ،وقفهی اول نرخ تورم ،مدل دو رژیمی به تفکیک نرخ تورم باال و نرخ
تورم پایین شناسایی میشوند .حد آستانه برای تغییر رژیم ،نرخ تورم  81/11درصد است .با توجه
به مطالب مطرح در روششناسی تحقیق حاضر ،در رژیم پایین نرخ تورم  G=1و در رژیم باالی
نرخ تورم  G=8را داریم که معادالت هر دو رژیم بهصورت زیر میباشند:
رژیم اول (:)G=1
8

81 3

81 9

رژیم دوم (:)G=8

88 5

8

8 18
333 5

81

8

3 33

38

8 15

1 18 1

1 31
8 95
1 15
8 1 15
8 1 11
89 98
با توجه به نتایج ،اختالف ضرایب بین متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری
متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم ،نرخ بیکاری ،نرخ ارز حقیقی و شاخص کل بورس بر
روی متغیر وابستهی بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای بودجه دولت ،در هر رژیم است.
بر اساس نتایج در دو رژیم ،مجموع ضرایب متغیر نرخ رشد اقتصادی و مقادیر با وقفهاش در
رژیم اول (نرخ تورم پایین) برابر با  -1/39بوده که با قرار گرفتن در رژیم نرخ تورم پایین ،با
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افزایش  81درصدی در نرخ رشد اقتصادی ،شاهد کاهش  3/9درصدی در بار مالی صندوقهای
بازنشستگی برای بودجه دولت میباشیم و میتوان گفت رشد اقتصادی اثرات نامطلوبی بر بار مالی
صندوقهای فوق ندارد .بهعالوه ،در رژیم نرخ تورم باال ،بهعلت غیرمعنادار بودن متغیر باوقفهی
ضریب نرخ رشد اقتصادی در رژیم باال معادل  -8است ،همانند رژیم اول ،با افزایش  81درصدی
در نرخ رشد اقتصادی ،شاهد کاهش  81درصدی در بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای بودجه
دولت هستیم .بهعبارت دیگر ،میتوان گفت که در هر دو رژیم باال و پایین ،نرخ رشد اقتصادی
اثرات مطلوبی بر بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای بودجه دولت دارد .بنابراین ،در رژیم با
نرخ تورم پایین و باال ،تقویت رشد اقتصادی سبب کاهش بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای
بودجه دولت شده که در واقع رشد اقتصادی آثار مطلوبی از خود بر جای میگذارد.
در سمت دیگر ،مجموع ضرایب نرخ تورم و مقادیر باوقفهاش ،در رژیم اول ،معادل  9/18و
در رژیم دوم (نرخ تورم باال) معادل  1/31است .همانطور که نتایج نشان میدهد در هر دو رژیم،
نرخ تورم بهعنوان مهمترین عامل تورمی کوتاهمدت شناخته میشود .بهطوریکه ،این اثر در رژیم
اول قوی تر بوده و در حقیقت در رژیم نرخ تورم پایین ،افزایش نرخ تورم اثرات تورمی بیشتری در
کوتاهمدت بر روی بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای بودجهی دولت داشته است .یعنی با
افزایش  81درصدی در نرخ تورم شاهد افزایش  91/8و  3/1درصدی بهترتیب در رژیمهای اول و
دوم هستیم.
از دیگر نتایج تحقیق میتوان به ضرایب متغیر رشد شاخص کل بورس اشاره داشت.
بهطوریکه ،رابطهی منفی بین رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار و رشد شاخص بار مالی
صندوقهای بازنشستگی برای بودجه ی دولت وجود داشته که این اثر در رژیم اول (با ضریب
 )-88/5به مراتب قویتر از رژیم دوم ( )-1/15میباشد .در هر دو رژیم ،افزایش رشد شاخص کل
بورس در کوتاهمدت سبب کاهش بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای بودجهی دولت شده که
با افزایش یک درصدی در متغیر شاخص کل بورس شاهد کاهش  88/5و  1/15درصدی بهترتیب
در رژیمهای اول و دوم هستیم.
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همچنین ،مجموع ضرایب نرخ بیکاری و مقادیر باوقفهاش ،در رژیم اول ،معادل  31/3و در
رژیم دوم (نرخ تورم باال)  -1/5است .همانطور که نتایج نشان میدهد این اثر در رژیم اول مثبت
و در رژیم دوم منفی است .بهطوریکه ،در رژیم اول (نرخ تورم پایین) ،افزایش نرخ بیکاری
دولت داشته است .یعنی با افزایش یک درصدی در نرخ بیکاری شاهد افزایش  31/3درصدی بار
مالی صندوقهای بازنشستگی برای بودجه دولت ،در رژیم نرخ تورم پایین میباشد .در حالیکه،
این اثر در رژیم دوم (نرخ تورم باال) ،بهصورت منفی بوده و با افزایش  81درصدی در نرخ بیکاری
انتظار کاهش  5درصدی در بار مالی صندوقهای فوق را داریم .پس میتوان گفت که در رژیم
اول (نرخ تورم پایین) نرخ بیکاری عامل تشدید بار مالی صندوقهای فوق بودهاست.
نتیجه دیگر حاکی از آن است که در هر دو رژیم ،متغیر رشد نرخ ارز حقیقی اثرات منفی بر
بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای بودجه دولت دارد .بهطوریکه ،ضریب اثرگذاری متغیر
نرخ ارز حقیقی در رژیم اول ( )-3/33بزرگتر از رژیم دوم ( )-1/11میباشد .در حقیقت با
افزایش نرخ ارز حقیقی ،شاهد کاهش بار مالی صندوقهای بازنشستگی ،با شدت بیشتری در رژیم
اول نسبت به رژیم دوم هستیم.

 .6جمع بندی
با توجه به ادبیات تحقیقات پیشین ،از آنجا که هیﭻ یک از مطالعات ،بهشکل منسجم به بررسی
اثرات غیرخطی متغیرهای کالن بر متغیر بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای بودجه دولت
نپرداختهاند ،لذا این تحقیق بر آن شد تا به بررسی اثرات غیرخطی متغیرهای کالن اقتصادی شامل
نرخ تورم ،نرخ بیکاری ،نرخ رشد اقتصادی ،نرخ ارز حقیقی و شاخص کل بورس بر شاخص بار
مالی صندوقهای بازنشستگی برای بودجه دولت ،با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی طی
دورهی  8911:18تا  ،8931:11به کمک روش رگرسیون انتقال مالیم ( ،)STRبپردازد .نتایج
حاصل از انتخاب الگوی رگرسیون الجستیک غیرخطی مناسب حاکی از آن است که تقریب
خطی قادر به توضیح اثرات غیرخطی متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ تورم بهصورت
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رضایتبخش در رژیمهای مختلف نیست .در واقع الگوی سری زمانی غیرخطی با ملحوظ کردن
تغییرات رژیم و ضرایب در طول زمان ،توانایی بیشتری برای تبیین رفتار بار مالی صندوقهای
بازنشستگی در اقتصاد ایران نسبت به الگوی خطی داشته و پویاییهای تأثیر نرخ تورم و سایر
به تصویر میکشد .با توجه به نتایج مربوط به تصریح الگوی مناسب ،تعداد رژیمهای بهینه برابر دو
رژیم و وقفهی اول نرخ تورم بهعنوان متغیر انتقال انتخاب شد بهطوریکه تغییر ضرایب ،تابعی از
نرخ تورم بودهاند .بهعالوه ،سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر مالیم بوده که آستانهی نرخ
تورم با وقفهی یکساله ،در حدود  81درصد در یک فصل (یا  13/91درصد در سال) ،سبب تغییر
رژیم شدهاست.
نتایج برآورد الگوی رگرسیون انتقال مالیم الجستیک نشان داد که متغیرهای نرخ رشد
اقتصادی ،رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار و رشد نرخ ارز حقیقی اثرات منفی بر بار مالی
صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت در هر دو رژیم پایین (نرخ تورم کوچکتر از
81درصد) و باال (نرخ تورم باالتر از  81درصد) داشتهاند بهطوریکه ضریب اثرگذاری متغیرهای
رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار و رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم اول بزرگتر از رژیم دوم
بوده و این ضریب برای متغیر رشد اقتصادی در رژیم دوم بیشتر از رژیم اول بودهاست .با افزایش
رشد نرخ ارز حقیقی ،مصارف صندوقهای بازنشستگی که شامل ارائه خدمت به جامعه هدف (از
قبیل خدمات درمانی ،رفاهی و  )...و تأمین منابع مالی جهت سرمایهگذاری است افزایش مییابد؛
همچنین افزایش نرخ ارز حقیقی بر رشد آن بخش از منابع صندوقهای بازنشستگی که ناشی از
سرمایهگذاری در صنایع صادرات محور است تأثیرگذار خواهد بود اما برآیند این دو اثر موجب
کاهش کسری بودجه صندوقها و بار مالی آنها بر بودجه دولت خواهد بود .همچنین با افزایش
رشد بازده بورس اوراق بهادار ،بار مالی صندوقهای بازنشستگی بر بودجه دولت کاهش مییابد.
رشد بازده بورس ،بهطور مشخص بر منابع صندوقهای بازنشستگی تأثیرگذار است .از سوی دیگر
رشد اقتصادی عالوه بر افزایش بازده بورس ،در رشد سرمایهگذاریها و افرایش اشتغال تأثیر
بهسزایی داشته و در نتیجه موجب رشد منابع و کاهش کسری صندوقهای بازنشستگی خواهد شد.
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همچنین ،در رژیم با نرخ تورم پایین ،افزایش نرخ تورم اثرات تورمی بیشتری در کوتاهمدت بر روی
بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای بودجهی دولت در مقایسه با رژیم دوم داشته است .نرخ تورم نیز
رابطه مستقیم با بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای دولت دارد زیرا نرخ تورم باال موجب کاهش ارزش
جبران این کاهش ،عمدهترین راهکار اتخاذ شده توسط هیئت وزیران و مجلس شورای اسالمی ،افزایش
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران (بدون توجه به محاسبات اکچوئری و بیمه ای) بوده است و
صندوقهای بازنشستگی موظف به اجرای این مقررات شدهاند .این اقدام موجب انتقال هزینههای مرتبط با
نظام حمایتی به نظام بیمهای شده و هزینههای صندوق بازنشستگی را بهطور تصاعدی افزایش میدهد .از
سوی دیگر حق بیمه دریافتی از شاغلین (که منابع این صندوقها را ایجاد میکند) متناسب با افزایش
مصارف ،افزایش نمییابد و همچنین ورودهای آن با لحاظ غیرمستقیم تورم به عنوان منابع به صندوقهای
بازنشستگی ،با یک وقفه صورت میپذیرد .در نتیجه با افزایش تورم ،شکاف بین منابع و مصارف (و در
نتیجه کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی) افزایش مییابد و در نتیجه بار مالی صندوقهای بازنشستگی
بر بودجه دولت افزایش مییابد .بهعالوه ،مجموع ضرایب نرخ بیکاری و مقادیر باوقفهاش در رژیم اول
مثبت و در رژیم دوم منفی بوده بهطوریکه ،در رژیم اول (نرخ تورم پایین) ،افزایش نرخ بیکاری اثرات
تورمی شدیدی در کوتاهمدت بر روی بار مالی صندوقهای بازنشستگی برای بودجهی دولت داشته ولی
این اثر در بلندمدت برعکس میباشد بهطوریکه این نتیجه حاکی از آن است که در رژیم با نرخ تورم
باالتر از  81درصد ،به احتمال قوی بهدلیل انتخاب نادرست از بین سیاستهای هدفگذاری تولید ،نرخ
تورم و یا نرخ بهره از جانب تصمیمگیران و برنامهریزان اقتصادی کشور ،شاهد پدیده رکود تورمی بوده
که در ایران بر خالف واقعیات اقتصادی ،منجر به تقویت بار مالی صندوقهای بازنشستگی ناشی از افزایش
بیکاری بوده و به دور از اهداف یک اقتصاد مطلوب است.

 .7پیشنهادات
 .8همانگونه که اشاره شد افزایش بیکاری ،بار مالی صندوقهای بازنشستگی بر بودجه دولت
افزایش خواهد داد .آنچه مسلم است تداوم نظام بازنشستگی  DB-PAYGدر بلندمدت به این
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مشکل دامن خواهد زد ،زیرا در این نظام ،هزینههای بازنشستگی هر نسل به نسلهای بعدی
انتقال مییابد و در نتیجه رشد بیکاری و کاهش حق بیمه پرداختی در نسل فعلی ،منجر به
کسری در پرداخت حقوق نسل گذشته میگردد .براین اساس پیشنهاد میگردد مقررات
 .3با افزایش رشد نرخ ارز حقیقی ،بار مالی صندوقهای بازنشستگی افزایش مییابد .به منظور
کاهش این اثر نامطلوب ،پیشنهاد میشود دولت ،مطالبات معوق این صندوقها را تسویه نماید
تا صندوقهای بازنشستگی با در اختیار داشتن منابع و سرمایهگذاری آنها در صنایع صادرات
محور (در فرصتهای مناسب) از رشد نرخ ارز -به موازات مصارف ( و حتی بیشتر از آن)-
بهرهمند شوند و از این طریق ،شکاف بین دریافتها و پرداختها کاهش یافته و بار مالی این
صندوقها بر بودجه دولت کاهش بیابد.
 .9افزایش نرخ تورم نیز موجب افزایش بار مالی صندوقهای بازنشستگی بر بودجه دولت خواهد
شد .برای حل این مسئله پیشنهاد میشود محاسبات اکچوئری (پیش از تصویب هر گونه قانون و
یا دستورالعملی از سوی مبادی قانونگذار) در دستور کار قرار گیرد و بار مالی هرگونه افزایشی
در دریافتی بازنشستگان ،در بودجه صندوقهای بازنشستگی و در بعد وسیعتر ،در بودجه
عمومی دولت برآورد شود و پس از آن نرخ افزایش و یا تغییر مورد تصویب قرار گیرد.
 .1همانگونه که در این مطالعه اشاره شد ،بخش عمدهای از سرمایه صندوقهای بازنشستگی (فارغ
از دریافتی مصوب از دولت بابت پرداخت حقوق) در بورس اوراق بهادار سرمایهگذاری شده
است که با افزایش نرخ بازدهی بازار بورس اوراق بهادار ،بازده سرمایهگذاری صورت گرفته
توسط صندوقها افزایش خواهد یافت که البته این امر ،مستلزم حضور مدیران مجرب و
متخصص در رأس این صندوقها میباشد که با در نظر گرفتن جمیع شرایط ،تصمیمات صحیح
و به موقع در امر سرمایهگذاری اتخاذ کنند و در کنار این بحث ،وجود یک نهاد تنظیمگر
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(رگوالتور) 8جهت نظارت به عملکرد این صندوقها ضروری است (همانگونه که سایر
حوزههای مشابه مانند بیمه و بانک تحت نظارت بیمه مرکزی و بانک مرکزی قرار دارند).
 .1به منظور استفاده حداکثری صندوقهای بازنشستگی (که بین نسلی هستند و ارتقاء و پایداری
سرمایهگذاری مورد بازنگری قرار گیرد.
 .1از دیگر فواید رونق افزایش بازدهی بازار بورس برای صندوقهای بازنشستگی ،تأمین مالی
پروژههای سرمایهگذار ی از محل انتشار اوراق و عرضه آن در بورس اوراق بهادار و یا افزایش
سرمایه شرکتهای بورسی جهت تأمین منابع مالی الزم میباشد که این امر نیز مستلزم ایجاد
واحد تخصصی تأمین مالی در صندوقهای بازنشستگی میباشد تا امر پذیرش شرکتهای
غیربورسی در بورس اوراق بهادار و انتشار اوراق و همچنین افزایش سرمایه شرکتهای
زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی را در بورس اوراق بهادار راهبری نمایند .مجموعه این
عوامل در کنار ثبات شرایط سیاسی و اقتصادی کشور که موجب جذب سرمایهگذاریهای
خارجی در صندوقهای بازنشستگی (به منظور تأمین مالی آنها) خواهد شد که نتیجه آن پیشی
گرفتن رشد منابع این صندوقها از رشد مصارف آنها خواهد شد و در نتیجه کسری منابع آنها و
بار مالی بر بودجه دولت نیز کاهش خواهد یافت.
 .5در کنار موارد ذکر شده فوق ،ایجاد نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک در صندوقهای
بازنشستگی و انجام مطالعات تخصصی در حوزه آینده پژوهی اعم از برآورد جامعه هدف آتی
و انتظارات آنها ،رشد هزینههای صندوقهای بازنشستگی ،زمینههای مطلوب سرمایهگذاری
پیش رو و تخصصی نمودن نیرویهای فعال در این صندوقها در کنار ایجاد ساز و کار رقابتی
برای ارتقای کارآیی مدیریت دارایی در صندوقها میتواند به ارتقاء جایگاه این صندوقها و
کاهش کسری بودجه آنها کمک شایانی نماید.

8. Regulator
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 . .1در خصوص بهبود شرایط صندوقهای بازنشستگی الزم است مقررات مرتبط با عوامل
پارامتریک شامل سن بازنشستگی ،نحوه تعیین حقوق و مستمری بازنشستگی ،مقررات وراث و
برخور داری افراد وابسته به بازنشسته اصلی پس از فوت وی ،نرخ کسور بازنشستگی و سهم
حقوق و مزایا و دریافتهای مشمول و غیرمشمول کسور بازنشستگی و مواردی از این دست،
بر اساس اصول علمی و با لحاظ مبانی اکچوئری اصالح شوند.
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