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Abstract 
In the last century, various countries around the world, including Iran, have 
encountered a change in pension systems through the creation of pension funds 
to provide and manage pension assets, as well as the payment of pension benefits 
through these assets. The performance of pension funds and it’s financial 
condition affect on the future of million people. Since pension funds are the main 
players in the political, social and economic spheres of the country, the crisis 
related to these funds and the lack of appropriate strategies to manage this crisis, 
the stability of the economic, social and political spheres. It poses serious dangers 
to the country. On the other hand, risks such as salary rates, master rates, as well 
as the rate of return on investments of social security funds can be of special 
interest to industry managers. In this study, first, the factors affecting the balance 
of pension funds have been identified. Then, the systems dynamics method is 
used to model, simulate and finally evaluate the financial balance of pension 
funds. The simulation was performed in Vansim software in a time horizon of 70 
years.The resource and expenditure of pension funds simulation results show 
that there would be a crisis in the pension funds, if managers accept the current 
situation of the system. Meanwhile, the evaluation of different scenarios at the 
end of the simulation has shown that increasing the rate of return and wage rate 
has the most positive effect and increasing the rate of higher paid pensions has a 
negative effect on the stability of the fund. 
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Extended abstract 
1. Introduction   
One of the goals of a country's pension 
system is to maintain the financial stability 
of pension funds. Asset management in 
these funds should be so that they can 
meet their current and future obligations 
without the need for another source of 
income (Mir et al., 2014). To achieve this 
goal, it is necessary for financial experts to 
periodically monitor the status of pension 
funds, and, if necessary, propose 
amendments to the funds. The liquidity 
crisis of the funds due to the increase of 
expenditures in relation to the received 
resources, the demographic risks of the 
country due to the aging of the population, 
and the decrease of the birth rate, as well 
as the unfavorable return of the pension 
fund investments can lead to one of the 
main crises in the country. Hence, in the 
Sixth Development Plan, the crisis in 
pension funds has been placed as one of 
the three main challenges along with the 
water and environmental crisis 
(Parliament Empowerment Plan, 2020). 
There are several challenges facing the 
country's pension funds, including 
demographic change and increasing life 
expectancy, the exceed of the number of 
pensioners over the employees, the lack of 
efficient investment management, and the 
lack of sound investment policies based on 
practical principles ( Chaharmahali et al., 
2021). 

2. Research Method 
In this research, the existing and massive 
data of pension funds, social security 
organization, and statistics center that are 
created continuously have been used. It 
also completes the semi-structured 
interviews with experts and policymakers 
in the pension sector. The time horizon of 
this simulated model is a period of 70 years 

from 2002 to 2071. To simulate the 
mechanism of social security pension 
funds, the method of systems dynamics in 
Wensim Software has been used. 

3. Results  
The model studied in this paper has five 
subsystems that are divided into two 
series. The first series of subsystems 
outside the Social Security Organization 
includes the subsystems of population and 
macroeconomics and the second series of 
subsystems within the organization 
include the subsystems of employees and 
employers, pension and performance. The 
main focus of this paper is on pension 
subsystems, macroeconomics, and 
performance. The validation of the 
systems dynamics model is then 
performed to ensure the accuracy and 
usefulness of the model designed in the 
research. In this research, the most widely 
used methods, including limit method, 
past behavior reproduction, and error 
calculation test have been used. Then, the 
sensitivity of key variables, including total 
resources, liquidity, and fund capital to the 
parameters of investment rate of return, 
salary rate, and pension rate has been 
measured. For this purpose, these 
parameters have been changed by ten 
percent and their effect on key research 
variables has been investigated. 

The results show that increasing the 
wage rate and keeping the pension rate 
constant will create an ideal situation for 
the system and will not cause a crisis in the 
fund's liquidity and capital. Hence, the 
ideal scenario of choice are scenarios 2 
and 6. Moreover, the results have shown 
that a 10% increase in the return on 
investment compared to the other 
scenarios presented in this article will 
cause the fund's capital to face a crisis at a 
later time. Also, the results of evaluating 
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the research scenarios on the fund's 
capital variable in the software have shown 
that if the current trend continues until 
2051, the pension fund will not face a crisis 
and can cover the liquidity deficit (excess 
of expenditures over total resources) from 
the fund's capital. Give. The simulation 
shows that scenarios 2 and 6 show the best 
situation for the fund's capital, 
respectively, so that the fund will not face 
a crisis until 2051. In contrast, the results 
of the proposed scenarios show the worst 
situation for the fund's capital variable, 
respectively. The implementation of 
scenarios 3 and 5 shows the crisis in 2040 
and 2050. 

4. Conclusion 
In this paper, the current situation of the 
state pension fund in terms of economy, 
financing structure, and competitiveness 
is examined using the simulation system 
dynamics method based on inflation and 
investment scenarios and proposed 
policies. Scenario-making and policy-
making have been done in a 50-year time 
horizon in the simulation model. In the 
following, 9 scenarios have been designed 

based on the opinion of experts and 
analysis of sensitivities and their effect on 
the variables of liquidity, fund capital, and 
support ratio as the most effective key 
variables to predict the stable status of the 
fund has been investigated. The results 
obtained from the simulation of the 
resources and expenditures system of the 
pension fund of the Social Security 
Organization indicate the occurrence of a 
pension crisis in the case of the presence 
of the current status of the fund continues 
in the near future (1410). The results also 
show that the fund's liquidity is the best in 
scenarios 6 and 2 and the worst in scenario 
3. Finally, the fund's capital variable has 
shown the best results in scenarios 2 and 
6 and the worst results in scenarios 3 and 
5. In addition, the evaluation of research 
scenarios has shown that a 10% increase in 
investment returns and wage growth has 
had the greatest impact on the 
sustainability of the pension funds. In 
contrast, a 10 percent increase in the 
pension growth rate will further upset the 
fund's balance sheet and cause the fund to 
face a crisis in less time. 
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 چکیده
  های سیستم  در  تحولی  شاهد  ایران  جمله  از  دنیا   سطح  در  مختلف  کشورهای  اخیر،   قرن  در

 و  بازنشستگی  هایدارایی  اداره  و  تأمین  برای  بازنشستگی  هایصندوق  ایجاد  طریق  از  بازنشستگی
 هایصندوق   مالی  وضعیت  و  عملکرد.  بود  هادارایی  این  طریق  از   بازنشستگی  مزایای  پرداخت  نیز

  اصلی   بازیگران  از  بازنشستگی  هایصندوق  کهازآنجایی.  دارد  تأثیر  نفر  هامیلیون  آینده  بر  بازنشستگی
 این   به  مربوط  بحران  دلیل  همین  به  روند،می  شمار  به  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  هایحوزه 

 اقتصادی،   هایحوزه  ثبات  بحران  این  مدیریت  با  ارتباط  در  مناسب  راهبردهای  اتخاذ  عدم  و  هاصندوق
  حقوق   نرخ  چون  هاییریسک   طرفی  از.  کندمی  روروبه   جدی  مخاطراتی  با  را  کشور  سیاسی  و  اجتماعی

 تواندمی  اجتماعی  تأمین  هایصندوق  هایگذاریسرمایه  بازده  نرخ  همچنین  و  مستری  نرخ  دستمزد،  و
 هایصندوق  تعادل  روی  مؤثر  عوامل  نخست  تحقیق  این  در.  باشد  صنعت  این  مدیران  ویژه  توجه  مورد

 سازی،مدل  منظور  به  هاسیستم  پویایی  روش   از   سپس.  است  شده  شناسایی  بازنشستگی
.  است  شده  استفاده  بازنشستگی  هایصندوق  مالی  تعادل  ارزیابی  نهایت  در  و  سازیشبیه
  حاصل   نتایج.  است  شده  انجام  ساله  70  زمانی  افق  یک  در  و  ونسیم  افزارنرم   در  شده   یاد  سازیشبیه

 بحران   بروز  است  داده  نشان  بازنشستگی   صندوق  مصارف  و  منابع  سیستم  سازیشبیه  از
 سناریوهای  ارزیابی همچنین. بود خواهد نزدیک ایآینده  در صندوق فعلی وضعیت در بازنشستگی

  اثر   بیشترین  دستمزد  نرخ  و  بازده  نرخ  افزایش  که   است  داده  نشان  سازیشبیه  انتهای  در  مختلف
 . دارد صندوق پایداری بر را منفی  تأثیر بیشتری پرداختی هایمستمری نرخ افزایش و مثبت

 کلیدواژه ها: 
  تعادل بازنشستگی، صندوق

 سازیشبیه مصارف، و منابع
 ریسک پویا، هایسیستم
 ریسک مستمری، و دستمزد

 سرمایه بازده نرخ
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 مقدمه 1
کشور    یک  یکه در نظام بازنشستگ   یاز اهداف   یکی 

می  پا دنبال  حفظ  های  صندوق   یمال   یداریشود، 
مد  یبازنشستگ  ادارایی   یریتاست.  در    ین ها 

ای باشد که بتوانند تعهدات  به گونه  یدها با صندوق
  یگری د   یبه منبع درآمد  یازخود را بدون ن  یو آت   یجار

  یابی دست  ی. برا(1393)میر و همکاران،    برآورده سازند 
ا مال  دفه  ینبه  کارشناسان  است    یت وضع  یالزم 

بازنشستگ صندوق رصد    ی های  متناوب  طور  به  را 
ها  صندوق   ی را برا  ی کنند و در صورت لزوم اصالحات

به طور کلی نظام بازنشستگی زیر    .دهند  یشنهادپ
سیاست مجموعه  از  اجتماعی  ای  حمایت  های 

می  صندوقمحسوب  بازنشستگی  شوند.  در  های 
اصلی  از  اجتماعی  کشور  تأمین  حوزه  بازیگران  ترین 

آثار   دارای  و  رفته  شمار  به  ،  اجتماعی  مهمکشور 
به همین دلیل بحران   باشند.می اقتصادی سیاسی و 

به   صنمربوط  راهبردهای    هادوق این  اتخاذ  عدم  و 
ثبات   بحران  این  مدیریت  با  ارتباط  در  مناسب 

با  حوزه را  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور  های 
به یک  که  آنچه    اما.  کندمی رو  مخاطراتی جدی روبه 

مشی گذاران در حوزه  نگرانی مهم و اصلی برای خط
تبدیل شده   اجتماعی  نگران  است،  تأمین  وضعیت 

های بازنشستگی است به صورتی که  دوق کننده صن
پایداری با شاخص  نسبت    های  و  پشتیبان  )نسبت 
به مرز نگرانی و هشدار رسیده و حتی در    نقدینگی(

صندوق  این  از  کرده برخی  عبور  مرز  این  از  اند  ها 
 .  (1399،  محقق زاده)

صندوق  نقدینگی  افزایش  بحران  از  ناشی  ها 
ری  دریافتی،  منابع  به  نسبت  های  سک مصارف 

جمعیتی کشور ناشی از پیر شدن جمعیت و کاهش  
های  گذارینرخ زادوولد، عدم بازدهی مطلوب سرمایه 

می صندوق بازنشستگی  ایجاد  های  به  منجر  تواند 
که در  طوری ده به های اصلی کشور شیکی از بحران 

صندوق  در  بحران  توسعه،  ششم  های  برنامه 

ابر   سه  از  یکی  عنوان  به  را  چالش  بازنشستگی 
اساسی در کنار بحران آب و محیط زیست قرار داده  

توانمندسازاست   ا  (.1399مجلس،    ی )طرح    ین با 
که از جانب    ی ترین انتقاداتاز مهم   یکیوجود، امروزه  

صندوق در    یران به مد  یزانگذاران و برنامه ر سیاست
است که اگر صندوق    ینشود، اهای مختلف می دوره

گذاری  سرمایه   یحصح  رییهای خود را در مسدارایی 
گرمی امروز  بحران  نمی   ینا  یرگ  یبان کرد،   شدنهاد 

 . (1390؛ فرتوک و همکاران،  1396)گالب و جعفری،  

از جمله    یراندر ا  یدولت   یهای بازنشستگصندوق
(  DB)1  ینمع  یایاز نوع مزا  ی،صندوق تأمین اجتماع

م از  نظر  اعضا، صندوق    یزانهستند و صرف  آورده 
م پرداخت  مزا  یمشخص   یزانتعهد  به    یا از 

نت در  دارد.  سن    یجه،بازنشستگان  کاهش 
سن بازنشستگان پس از سن    یشافزا   یا  ی بازنشستگ 
ها  صندوق   ین منابع و مصارف ا  یریت، مد یبازنشستگ 

اساس چالش  با  می  یرا  چالش مواجه    ی هاسازد. 
ور  کش  یهای بازنشستگ صندوق   یرو  یشپ  یمتعدد

  یتی جمع  ییراتتوان به تغقرار دارد که از آن جمله می 
بگیران  گرفتن تعداد مستمری   یشیعمر، پ  یش و افزا 

  آمد کار   یگذاریه سرما  یریت از تعداد شاغلين، عدم مد
بر    یو مبتن  یحگذاری صحهای سرمایهو نبود سیاست 

عمل  نمود  یاصول  همکاران،)چهارمحال  اشاره  و    ی 
)نسل    ی شاغالن کنون   یمهق بح  یستمس  یندر ا  (. 1400
و سود    رسدی م  ی ( به مصرف بازنشستگان کنونیجار

سرمایه  از  چندانحاصل  تأثیر  تأمین    یگذاری  در 
ندارد.   شاخص  یکی تعهدات    یت وضع  ه ک  ی های از 

بیمهصندوق   یتیجمع به های  را  تصو ای  به    یر خوبی 
بر اساس    است.  یبانکشد، شاخص نسبت پشتیم

شماره   تقس  ینا   ،1نمودار  از  که  تعداد    یمشاخص 
اصل بیمه مستمری   ی شدگان  تعداد  بگیران  بر 

می  حاصل  پرونده  طبرحسب  سال    یشود  چهل 
  1340سال    2/25گذشته روند کاهش داشته و از رقم  

 است. یدهرس1398سال   یاندر پا  5/4به 

 

 
1 Define Benefit 
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 بازنشستگی   های صندوق   پشتیبان   نسبت .  1  شماره   نمودار 

 ( 1399)   همکاران   و   کریمیان :  منبع 

 

صندوق  سازوکار  اجتماع در  تأمین  از    یکی  ی،های 
ها  صندوق   ین رفتن تعادل ا   ین ها  از بترین چالش مهم

عوامل بروز  علت  تغ  ی به  جمع  ییرچون   یتی ساختار 
  ی عدم بازده   یت،ملل مختلف و سالمند شدن جمع

سرمایه  ریسک گذاریمناسب  و  و  ها  حقوق  های 
)ل است  همکاراندستمزد  و  ن2020  ی    ر پو  یک؛ 

در صورت  1398زاده،    یحسنعل است  واضح  پر    .)
به جر توجه  جار  یانعدم  و مصارف  آت  یمنابع    ی و 

های  سرمایه   یصندوق، عدم کسب بازده مناسب برا
موجود و مرتبط، ارائه خدمات    یهایسک ر صندوق و  

ممکن نبوده و احتمال بروز    شدگانیمه مطلوب به ب
  اشت را به همراه خواهد د  ی ورشکستگ  یاو    یکسر

  ی و همکاران، ؛ چهارمحال2011،    1یسنتینر)فرستل و و
 (.1396  یزدبخش و همکاران؛ ا 1396

پیاده  از  مديريت  هدف    ،مصارفو    منابعسازی 
ك كم  ت یفیتقويت  نظر    تیو  در  با  سازمان  منابع 

موردنظر برای مديريت بهتر آينده     یاهگرفتن ريسك 
م  همکاران  2)البرچر  باشدی صندوق  ؛  2018،  و 

مز2013،  3گنرسون ازجمله  از    یهات ی(.  استفاده 
سازمان  مصارفو    منابع   ت یریمد همه   ،در   درك 

 
1 Frestel and Wistiner 
2 Albercher 
3 Generson 
4 Baso 
5 Li 

موقع جامع  و  مد  ت یجانبه    ت ی ریسازمان، 
آمادگ  یگذارهیسرما کامل،  و  براي    یجامع  بهتر 

قطع  قابلهم عدم  مهم   ی آت  یهات یبا  همه  از  تر و 
و    5ی ؛ ل 2020،  4)باسو   باشدی بهبود عملکرد سازمان  م

ارو 2018همکاران،   همکاران  6ن ی؛  چا2018،  و  ، 7م ی؛ 
2006 .) 

در    یهای بازنشستگبا توجه به ساختار صندوق 
 باشد،ی م  نیمع  یایطرح مزا  عکه از نو  رانی کشور ا

به  ها  طرح   نیدر ا   یهای بازنشستگعملکرد صندوق 
مستق سال  میطور  دستمزد  به  هنگام    انهیوابسته 
آن بازنشستگ  افزاباشدی م  های  روزافزون    شی . 

به کسب   ی در فضا  سک یر   ت یر یویژه حوزه مدوکار 
صندوق مصارف  و  بازنشستگمنابع  از    یک ی  ،یهای 

مد  ی مسائل که  توجه    نی ا  ران یاست  مستلزم  حوزه 
هستند  یاژه یو آن  اخ  .به  مطالعات  موارد    ریدر 

ریسک   ی مختلف جمعچون  و    8یری)سپ  ی تیهای 
ر 2011همکاران،   سال  سکی(،  دستمزد  و    انه یحقوق 

( و  2016  مکاران،و ه  10نگ ی؛ دانپ2015،   9و ما  انگی)ل
  ن یتراز مهم   یک یقرارگرفته است.    ی تورم مورد بررس

مصارف    ییها سک یر و  منابع  تعادل  سازوکار  که 

6 Erwin 
7 Chaim 
8 Sepiri 
9 Liang and Ma 
10 Danping 
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بازنشستگ می  یصندوق  متاثر  ریسک را  های  سازد، 
باشد.  می   ، مستمری و بازده سرمایهحقوق و دستمزد

حقوق و   شی حقوق و دستمزد، افزا سکیمنظور از ر
نحو به  هز  ت اس  ی دستمزد  بر  مزا  نهیکه    ی ایارائه 

د  ،یبازنشستگ  عبارت  صندوق   گریبه  مصارف  بر 
 (.  2000، 1گذارد )چانگ تأثیر می  ی بازنشستگ 

در این مقاله با مرور کلیه مطالعات پیشین در حوزه  
عوامل   تمامی  بازنشستگی،  های  صندوق  پایداری 
اثرگذار و زیر سیستم های موثر در منابع و مصارف  
با   سپس  گردید،  شناسایی  بازنشستگی  صندوق 
ابر   یک  کارشناسان،  و  خبرگان  نظر  از  استفاده 

تشکل از کلیه متغیرهای موثر در منابع و  سیستم م
مصارف صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی  

زیرسیستم جمعیت، مستمری، شاغلین    5در قالب  
شبیه   و  طراحی  عملکرد  و  کالن  اقتصاد  کارفرما،  و 

همچنین   گردید.  صندوق    یمال   یداریپا سازی 
اجتماع   یبازنشستگ  گرفتن    یتأمین  نظر  در  با  

پرداختی و    یقوق و دستمزد و مستمرح  یهاسک یر
سرمایه بازده  نرخ  بررس   گذاریریسک    ی مورد 

ارائه مدل  است.  ا قرارگرفته  در  با    قیتحق  ن یشده 
رو  از  نرم   هاستمیس  ییا یپو  کرد یاستفاده  افزار  در 

شبیهپیاده   میونس و  است. سازی  شده  در    سازی 
بررس از  پس    ، یشنهادیپ  ی هااستی س  یادامه 

زم  ن یبهتر در  مال   نهیراهکار  صندوق    ن یا   یتعادل 
شده است. در ادامه و در بخش دوم پژوهش  ارائه
پ  ی نظر  یمبان حوزه    نهیشیو  در  مرتبط  پژوهش 
مد  یسازهیشب مصارف    ت ی ریو  و  منابع  تعادل 

بازنشستگصندوق گرد   ی های  در    دهیارائه  است. 
روش  سوم  زم  یشناسبخش  در  روش    نهیپژوهش 

ضمن  ارائه   ستمیس  یشناسیی ایپو  انتها  در  و  شده 
 نه یدر زم  قیتحق  ج ینتا  ،سازیشبیه  ی خروج  لیتحل

بازنشستگ  صندوق  بررس  یتعادل  قرارگرفته    یمورد 
 است.

 
1 Chang 

 پیشینه پژوهش  2
مسائل    هاچالش  های  صندوق  مقابل  یمتعدد و 

کشور    ی بازنشستگ  دارددر  م   وجود  به    توانی که 
جمع  راتییتغ افزا  یتیهرم  به    ش یو    زندگی امید 

  ران یبگیگرفتن تعداد مستمر  شی( پ1390ان،ی)عطار
)م شاغالن  تعداد  همکاران،    ریاز  عدم  1393و   )

)روغن  یگذاره یسرما  ت یریمد (  1388زاده،    ی کارآمد 
)آذر و    یدر امور بازنشستگ   لتو مداخله دو  تیریمد

  ی دولت به صندوق بازنشستگ  ی(، بده 1395  ،یصفر
پ تأثیر  د   ی کسر  ی امدهایو  ا بودجه  بر  نهاد    ن یولت 

اکچوئر1388  ، ی)قاسمیمال مطالعات  ضعف    ، ی( 
س نبود  صندوق،  عملکرد  بر  نظارت    است یضعف 

مبتن  حیصح  یگذارهیسرما علم   یو  اصول  در    یبر 
بازنشستگ صندوق حقوق  جودو  ،یهای    ی روابط 

طرح و    یو اعضا   ی طرح بازنشستگ  انیغیرمتعارف م
 ... اشاره نمود. 

مهم  از  که  چالش ترین  یکی  تهدیداتی  و  ها 
بازنشستگی در معرض آن هستند، به  صندوق های 

هم خوردن تعادل مالی به دلیل وجود عواملی چون  
تغییرات نرخ حقوق و دستمزد و نرخ مستمری است  

های بازنشستگی با دارا  (. صندوق 2015)لیانگ و ما،  
بودن افراد زیاد تحت پوشش، رسالت مهمی در امر  

تخدمت و  بازنشستهرسانی  معاش  امرار  و  أمین  ها 
دارند.ازکارافتاده به   ها  توجه  بدون  است  بدیهی 

بدهی دارایی  و  و  ها  صندوق  آتی  و  جاری  های 
های موجود و مرتبط ارائه خدمات مطلوب به  ریسک 

بروز  بیمه احتمال  به  منجر  و  نیست  شدگان میسر 
می  ورشکستگی  یا  و  و  کسری  )فرستل  شود 

همکاران،  رمحالی  چها؛  2011ویسنتینر،   ؛  1396و 
 . )1396و همکاران،    ایزدبخش

ترین عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد  یکی از مهم 
و  صندوق حقوق  نرخ   میزان  بازنشستگی  های 

ذی  این صندوقدستمزد  می نفعان    سطوح باشد.  ها 
به    به  و دستمزد در مشاغل  حقوق   نرخ زمان  مرور 

فضای    ینوآور   یلدل کسب   جامعهدر  دچار    وکارو 
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شود. از طرفی با توجه به این که  یم  ییر و تحول تغ
منابع   روی  مهم  و  اثرگذار  معیار  یک  شده  یاد  نرخ 

تواند  های بازنشستگی به حساب می آید، می صندوق
نقدینگی   تعادل  و  قرارگرفته  نیز  مخاطراتی  تحت 

های  صندوق ها را تحت تأثیر خود قرار دهد.  صندوق
اه  ی بازنشستگ  حاضر  عصر  در    یشتری ب  یت مدر 

بازنشستگکمک   یریت مد در  شرکت   یهای  کنندگان 
بازنشستگ با   یران مد  دارند.  ی طرح  از    ید صندوق 

  یط شرایک  و    نمودهحاصل    ینانصندوق اطم  یمنیا
به    کنند.  یجادصندوق ا  یو خروج   یاندر جر متعادل  

مدل    یکالزم است از  یجه  نت  ینبه ا  یابیدست  منظور
طرح    نفعانذی دستمزد  حقوق و  بینانه از سطح  واقع

شود  ی بازنشستگ  امر  استفاده  این  خود  .  نوبه  به 
ارائه صح با  مشارکت   یحامکان  میزان  های متناسب 

می   افراد  درآمد فراهم  همکاران،    1)آمیکو  کندرا  و 
2019).   

  ی های صندوق بازنشستگ ترین مسئولیت از مهم   یکی 
مد و  ارزش  اخت  یرذخا   یریتحفظ  که  - خود    یاردر 
در  محل  از  بیمه  یافتعموماً  بازنشستگ حق    ی های 

می  تأمین  پوشش  تحت  طر  - شوندشاغالن    یق از 
الزم    ی گذاری است تا ضمن تأمین منابع مالسرمایه

بازنشستگ  یبرا زمان  در  اعضا  به مطالبات    ی پاسخ 
صندوق    ی حفظ ثبات مال  ی الزم و کاف   یط توانند شرا ب

ها را  صندوق   یشده تمام  یاد فراهم آورند. اصل    یزرا ن
تحل به  و    ی بازارها  یطشرا   یقدق  یلوادار  مختلف 

می   ینهبه  یصتخص موجود  توزمنابع    ینهبه  یعکند. 
ها را نسبت  ها، صندوق به آن   یبخش ها و تنوع دارایی 

برقرار مطلوب    ی به  بازده    -ریسک توازن 
توانمند ساخته که منطبق بر اصول،    هایگذارهیسرما
استراتژ  یمبان ندرون   یهای و  باشند. ی م  یزسازمانی 

ذخا سرمایه بازنشستگ صندوق   یرگذاری    یکی   یهای 
ابزارها پا  یاز  در  صندوق   یمال  یداری حفظ  ها 

ا بر  است.  پا  ینبلندمدت  راه  تأمین    یداراساس 
آت بازدهصندوق   یتعهدات  کسب  از    یها  مطلوب 

کارامد    یریتاست و مد  ی شده فعل  ی منابع جمع آور

 
1  Amico  
2 Viehweger 

بازدهگذاریسرمایه با  همراه  منابع    ی ها،  مناسب، 
را فراهم خواهد ساخت.    یفایا   یبرا  یکاف تعهدات 

سرما بازده  و  های  صندوق  گذارییهعملکرد 
در    یدی کل  یار بس  یاز فاکتورها  یکی   یزن  ی بازنشستگ 

بازده    هاآن   یمال  یداریاپ  یینتع هرچقدر  است. 
  یباشد، منابع کمتر  یشترمورد انتظار ب  گذارییهسرما

ا  منظور  به  تا  است  آ   یفایالزم    ی برا  یندهتعهدات 
انتظار    گذارییهسرما مورد  بازده  نرخ  رود.  بکار 

بازنشستگصندوق متفاوت    یاربس  تواندی م  ی های 
  یط ها در شرا صندوق   یسکخطر و ر  ینترباشد. مهم 

امروزه    یجهان   یهسرما  ی است که بازارها  ینا   یکنون 
سرما بازگشت  گذشته  اندازه  تأمین    یی باال  یهبه  را 

را با    یهبازگشت سرما   یزانم  ین که ا  ین ا  یا   کنندی نم
ب م  یشترینوسان  ابراهیمی،  ی تأمین  )میر  نمایند 
 . (1399جهانفر،  

حلیل  های متعددی به منظور ت مطالعات و بررسی 
صندوق بحران  ارائه  های  و  بازنشستگی  های 

آن  مدیریت  از  راهکارهای  استفاده  با  ها 
سیستم پویایی  است.  شناسی  شده  انجام  به  ها 

پو2006)   میچ  دهیعق قادر    هاستمیس  یشناسیی ا ی( 
ر مد  سک ی است  بودن  بده   ییدارا  تیر یگرا  را    یو 

  ی سازهیمعتقد بود هدف از شب  نیبهبود دهد. همچن
  ها، یی دارا  ص یدر حوزه تخص  یریگم یاز تصم  تی حما
  ره یذخ  ت، یجمع  یی ایپو   ،یبازنشستگ   ی هانهیهز

مؤثر بر    یرهایاست. متغ  یو تعادل اکچوئر  یاض یر
بده   ییدارا  تیریمد ک  یو  انتزاع   یفیغالباً    ی و 

ا از  پو   ن یهستند.  روش    هاستم یس  یشناسیی ای رو 
و    2به عنوان نمونه، ویوگر   واهد بود.مناسب خ   یروش

( سیستم مستمری در آلمان را به  2003)  3جاگالسکی 
های این کشور معرفی کرده و به  عنوان یکی از چالش 

پرداخته بررسی روش  اند. های مدیریت و اصالح آن 
شبیه خاص  سازینتایج  سناریوهای  و  متعدد  های 

دهد درصورت عدم  شده در این مقاله نشان می ارائه
کشور  اصالح قوانین، تراز مالی صندوق بازنشستگی  

یابد، به طوری که قادر  آلمان به سرعت کاهش می 

3 Jagalski 
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به تأمین حقوق بازنشستگان نخواهد بود. برای گذر  
افزایش حق   از چنین موقعیت بحرانی دو سیاست 

مستمری  کاهش  و  است.  بیمه  شده  پیشنهاد  ها 
هایی را برای بررسی سیستم  سلسله پژوهش    1چیم

رایی ها و  تأمین اجتماعی دولتی و بحران مدیریت دا
آن  از  هدف  و  داده  انجام  ها  شبیهبدهی  سازی  ها 

هرچه بهتر سیستم تأمین اجتماعی دولتی با در نظر  
است   بوده  نقدینگی  و  مالی  های  ریسک  گرفتن 

(.  2008؛ و چیم و استریت،  20007؛ چیم،  2006)چیم،  
پتریدس توسط  نیز  دیگری  دنجرفیلد   2پژوهش   3و 

بحران2009) بررسی  هدف  با  سیستم  ه(  مالی  ای 
ایاالت متحده و سیاست های موردنیاز  بازنشستگی 

شده انجام  آن  بهبود  یواس   جهت  و   4است. 
های تأمین  ( نیز به بررسی سازمان2012)  5باجاکسیزلر

اجتماعی در ترکیه پرداختند و سه سناریوی سیاست  
و   غیررسمی،  اشتغال  سیاست  بیمه،  حق  اصالح 

ر  بازنشستگی  سن  افزایش  عنوان  سیاست  به  ا 
سالخوردگی   بحران  حل  برای  پیشنهادی  راهکارهای 

 6جمعیت به صورت مستقل بررسی نمودند. سپیری
( همکاران  بررسی  2014و    2011،  2010و  هدف  با   )

هزینهبحران  در  های  مالزی  اجتماعی  تأمین  ای 
ریسک  با  پویاشناسی  مواجهه  روش  با  موجود  های 
پژوهش  انسیستم  داده  انجام  را  اد. هایی    ن ی در 

نظ  تحقیق در  سه    ربا  دستمزد،    قسمتگرفتن 
هزینه  تیجمع بررسو  به  صندوق    تأثیر   یهای 

سطح حقوق    متوسط در    راتییو تغ  یتیجمع  راتییتغ
صندوق پرداخته شد.    یها نهیبر هز   ین یگزیو نرخ جا 

ا  بازنشستگ   نیدر  از نرخ  سطح حداقل    ،یپژوهش 
فعال طرح و    ی تعداد اعضا  ،یحقوق، سن بازنشستگ

بر    رگذار یتأث  عوامل ترین  عنوان مهم ها از بهبازنشسته 
مطالعات  شد  ادیصندوق    یهانهیهز سلسله  در   .

و تیم تحقیقاتی او انجام    7دیگری که توسط لچکینا
تأثیر   و  مقررات  و  قوانین  تغییرات  بحران  شد، 

 
1 Chaim 

2 Petrides 
3 Dangerfield 
4 Yavas 
5 Bacaksizlar 
6 Sapiri 

یستم بازنشستگی روسیه با  های دولتی در سحمایت 
مدل  از  شبیهاستفاده  مورد  های  مختلف  سازی 

؛ لچکنیا  2011بررسی قرار گرفت )لچکینا و همکاران،  
مرزوا،   مرزوا،  2014و  و  لچکنیا  و  سپلز 2015؛  و    8(. 

سالخوردگی  2016)  9آرمنیا  بحران  بررسی  به  نیز   )
با   و  پرداختند  یونان  در سیستم مستمری  جمعیت 

ها نشان دادند  شناسی سیستمرد پویایی کمک رویک
بازنشستگی   افزایش سن  که تحت شرایط مناسب 

نماید.  نمی  پایداری سیستم  به  تواند کمک چندانی 
 ( همکاران  و  شبیه1396ایزدبخش  مدل  نیز  سازی ( 

صندوق  های  بدهی  و  ها  دارایی  مدیریت  های  برای 
بازنشستگی با رویکرد سیستمی در محیط فازی ارائه  

همکاران)کردن و  نپ  عوامل2018د.  ترین  مهم   )  
  کشورهای   بازنشستگی  های سیستم  بر  تأثیرگذار
OECD    را تغییرات جمعیتی و بازده سرمایه گذاری

  ی ( به بررس2019و همکاران )  10ال   ی د  معرفی نمودند. 
  م یتصم  ک در قالب ی  ی انداز بازنشستگ پس   میانگین
ن  تأمی  یصندوق بازنشستگ   در  آشکارگذاری  سرمایه

مکز   اجتماعی  کشور  ب  کیدر    رای پرداختند. 
در    ی عموم  یعملکرد صندوق بازنشستگ   یریگاندازه
(،  ادیکم )ز  اینوسانات نرمال )بحران(   ی های زماندوره

برای انجام    نگ یچیسوئ-   مارکوف   یهااستفاده از مدل 
بهبود    پژوهش  جینتا  داده شد.  شنهاد یسازی پشبیه

بازنشستگ پس   مدتی عملکرد طوالن  را    ی انداز  افراد 
م )  11و یه  . دهدی نشان  همکاران  مقاله 2019و   یا( 

ر عنوان  نظر    یگذارهیسرما  یهاسک ی تحت  در  با 
رو صندوق   سکی ر   یاب یارز   کردیگرفتن    ی هادر 
ا  یبازنشستگ  کردند.  مفهوم    نیمنتشر  به  مقاله 

اهداف    یگذاره یسرما  ی اقتصاد  یمبان بلندمدت، 
کمبود ارزش    سکیبلندمدت، مفهوم ر   گذارانهیسرما
و    ینگینقد   ت یریمد  مالحظات و    تیظرف  ،یواقع

  ی . در انتهاپردازدی م  گذاره یسرما  سکیمنظور ر   انیب
 یریگاندازه  یبرا  ن یگزیمختلف جا   یکردها یرو  قیتحق

7 Lychkina 
8 Tsaples 
9 Armenia 
10 De La 
11 Hue 
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آن   سک یر بودن  مناسب  براو  ام  ی ها  به    دیهدف، 
نتاز بح   شتریاطالع ب   ع ی کمک به تسر  جهیث و در 

و همکاران    1یانگ   است.  شدهمیمولد، ترس  راتییتغ
عنوان  امطالعه(  2020) با    یی ا یپو  لیوتحله یتجز ی 

  مشی صنعت خدمات پکن خط   رییتغ  یبرا  ستمیس
در این  سازی  شبیه   جینتادر کشور چین انجام دادند.  

متحقیق   صنعت    که  دهدی نشان  توسعه 
ً   یبازنشستگ  پکن عمدتا دولت    یمال   تیبه حما  در 

  ی گذاری مالسرمایه  کهی هنگام از طرفی  دارد.    ی بستگ
بازنشستگ  تدول خدمات    برسد،   درصد  3به    یدر 
موردنمی بودجه  صنعت    یبرا  ازیتواند  توسعه 

تحقیقات پیشین   را تأمین کند.  ی خدمات بازنشستگ 
خالصه    1به همراه متغیرهای مورد بررسی در جدول  

 ند.اشده

می  نشان  پیشین  تحقیقات  که  بررسی  دهد 
بحران  با  ارزیابی  مستمری  و  اجتماعی  تأمین  های 

پویایی  روش رویکرد  از  یکی  سیستمی  های  شناسی 
توان اثرات متغیرها و  مرسوم بوده و با کمک آن می 

های مختلف را بر مسئله مورد نظر بررسی  سیاست
  یزیره مطالعات از روش برنام  نیاکثر ا   همچنین  کرد.

  کرد ی با رو  ی کم  ار یبس  قاتیو تحق  گرفتهبهره    ی تصادف
گرفت  ستمیس  یاشناسیپو  طرفی  است.  هصورت    از 

در خصوص    رانیصورت گرفته در ا  یهاعمده مطالعه
بده  یی دارا   ت یریمد صورت    ی و  بانک  حوزه  در 
تحق  رفتهیپذ حوزه    یمحدود   اریبس  قاتیو  در 

است  یبازنشستگ   ی هاصندوق در  انجام شده  لذا   .
متغیرهای   کلیۀ  از  استفاده  ضمن  مقاله،  این 

از  مطرح نظرسنجی  با  پیشین  مطالعات  در  شده 
زیرسیستم  از  متشکل  ابرسیستمی  های  خبرگان، 

بگیران، اقتصاد  جمعیت، شاغالن و کارفرما، مستمری
 کالن و عملکرد طراحی و شبیه سازی شده است. 

 

 متغیرهای مورد بررسی در مطالعات مختلف )منبع: محقق(   1جدول  

 منبع  موارد مورد بررسی  عنوان 

 آلمان  -سیستم بازنشستگی
تغییرات در سهم بیمه، تغییرات در حق  

 بازنشستگی 
)ویوگر و جاگالسکی،  

2003) 

  -مدیریت دارایی و دیون سیستم بازنشستگی
 برزیل

 ( 2006)چیم،  های بلندمدت گذاریسرمایه

  -مدیریت دارایی و دیون سیستم بازنشستگی
 برزیل

 ( 20007)چیم،  های مالی ریسک

  -مدیریت دارایی و دیون سیستم بازنشستگی
 برزیل

 (2008)چیم و استریت،  ها   بیمه حق – ریسک نقدینگی

ایاالت  -بحران مالی بر سیستم مستمری 
 متحده آمریکا

 تغیرات ساختاری در سیستم مستمری 
)پتریدس و دنجرفیلد،  

2009) 

 مالزی -های سیستم بازنشستگی  هزینه
تغییرات حقوق پایه، تغییرات در نرخ  

 ، جمعیت بازنشستگی
 ( 2011)سپیری و همکاران، 

 ( 2011)سپیری و همکاران،  تغییرات نرخ تعهدی  مالزی -های سیستم بازنشستگی  هزینه

 (2011)لچکینا و همکاران،  های دولتی قوانین و مقررات و حمایت روسیه  –مستمری سیستم 

  -بحران سالخوردگی جمعیت بر تأمین اجتماعی
 ترکیه 

اصالح حق بیمه، اشتغال غیررسمی،  
 افزایش سن بازنشستگی 

)یواس و باجاکسیزلر، 
2012) 

 
1 Yang  
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 سیستم بازنشستگی چین 
تعداد   ،متغیرهای حق بیمۀ دریافتی  

 دستمزدها  ، ها بازنشسته
شاو، هائو، چن و لیو،  )

2013) 

 تغییرات در حقوق، تغییرات جمعیتی  مالزی -های سیستم بازنشستگی  هزینه
)سپیری و همکاران،  

2014) 

 (2015)لچکنیا و مرزوا،  تصمیمات دولت  روسیه  –سیستم مستمری 

بر سیستم  بحران سالخوردگی جمعیت  
 یونان -مستمری

 ( 2016)سپلز و آرمنیا،  سن بازنشستگی 

های مدیریت دارایی و دیون صندوق
 ایران  -بازنشستگی

  -ریسک نقدینگی، ریسک کسری بودجه
 ریسک جمعیت 

)ایزدبخش و همکاران،  
1396) 

های بازنشستگی  عوامل تأثیرگذار بر سیستم
 OECDکشورهای 

 هاگذاریتغییرات جمعیتی، سرمایه
نپ، الریونووا، اکرین و  

 2018سسین، 

صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در کشور  
 مکزیک 

 (2019و همکاران ) 1دی ال گذاری تصمیم سرمایه

چالش های جمعیتی و اجتماعی در طراحی  
 بازنشستگی عمومی طرح های 

 تغییرات جمعیتی 
آالمینوس، ایسو و گیولن،  

2020 

 (2020یانگ و همکاران ) ها بودجه دولت، سرمایه گذاری چین  -مشی صنعت خدمات پکنخط  رییتغ

 

 تحقیق شناسیروش 3
هدف    نیا جنبه  از    ی کاربرد  قیتحق  کیپژوهش 
و با هدف بهبود تعادل منابع و مصارف در    باشد یم

  ن یشده است. همچنمطرح  ی های بازنشستگصندوق
گرداور نحوه  لحاظ  توصداده   یاز  نوع  از    ی فیها 

رو   ی شی مایپ ازنظر  تحق  کرد یو  محدوده    قات یدر 
م   یف یک-ی کم  ختهیآم روش    نی. همچنردیگ ی قرار  از 
عوامل مؤثر    افتنی )  یی مدل نها   ی طراح   ی برا  یدانیم

  ق یتحق  ن ی ( بهره گرفته شده است. در اهاسک یر و  
  ، یهای بازنشستگ موجود و انبوه صندوق  یهااز داده 

اجتماع تأمین  به   یسازمان  که  آمار  مرکز  صورت  و 
ا است.    شوندی م   جاد ی مستمر  شده  استفاده 

ن  نیهمچن و    افتهیساختار  مهیمصاحبه  خبرگان  با 
بازنشستگ   گذاراناستیس   ی هاداده   ی بخش 

  ن یا   یکرده است. افق زمان   لیرا تکم  شدهیآورجمع 
شب بازه    70دوره    ک ی،  شدهیسازهیمدل  در  ساله 

 بوده است.  1450تا   1381سال   یزمان

 
1 De La 

وتحلیل و تجزیه هاافتهی 4
 هاداده

سازی مسئله در قالب  مدل 4.1
 ها ستم یس ی اشناس یپو

سپویایی  و    یبرا  یروش  هاستمیشناسی  مطالعه 
بازخورد است.    ی و دارا  دهیچی های پسیستم  ت یریمد
اصل استوار است که    ن ی بر ا  ستم یس  ییا یپو  کرد یرو

  ی تمام   ییتنها، به   ستایصورت ا به  هاستم یس  یبررس
- حل   راه  جه ی. نتردیگی را در نظر نم   ها ده یجوانب پد

مد  های مسائل  در  مدت کوتاه   غلب ا   یتیری ساده 
  د یبا   هاستم یخوب در س  ج یکسب نتا  یاست، لذا برا

  د یتأک  کرد ی رو  ن یبلندمدت داشت.ا  دگاه ینگرش و د
موجود و    ی رهایبر اساس تأخ  هاستم یکند که سمی

روش    نی آیند. در ابه وجود می   ی ستم یس  یبازخوردها 
.  شوندی م   یاز جوانب مختلف بررس  رهایمتغ  یتمام

است که    ت ین نکته حائز اهمیا   ی ستمیدر تفکر س
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نتاتواند در  ی کوچک م   راتیینرخ تغ را    جی بلندمدت 
  ی و محمد  انیلیکند )اسماع  یبزرگ   رییدستخوش تغ

ازا1394  ،یآبادکمال  شب  کیارائه    رون ی(.  - هیمدل 
سیستمپویایی   یازس می شناسی  تواند  ها 

بازنشستگ سیاست بخش  در    یگذاران  را 
های مختلف  سیاست   یاجرا   ی گیری و چگونگتصمیم

دارایی  تطابق  بدهی جهت  و  و  ها  صندوق  های 
ریسک   تیمصون موجود  از  چراکه  دینما  یار یهای   .

سازی و  در مدل  ی قو اری ابزار بس ک ی ی ستم یتفکر س
بازخورد  دهیچی های پسیستم  لیتحل و    یاجتماع   ی و 

در مورد    ی پرداز  و یبا سنار  تواندی است و م   یاقتصاد
مآینده بستر  محتمل  وخطا آزمون   ی برا  یناسبهای 

ها ارائه دهد  ها و تصمیمشدن سیاست   یقبل از عمل 
 (.1396و همکاران،  زدبخشی)ا

(  2001مسائل مختلف، استرمن )  لیتحلارزیابی و  در  
مرحله را    5  هاپویایی سیستم  استفاده از روش   یبرا

ب1کند:  می   شنهادیپ افق پژوهش    انی(  و  (  2مسئله 
تعر3  یدیکل  یرهایمتغ  فیتعر عل   فی(    ی روابط 

سازی و  (شبیه4  انینمودار حالت جر  هیو ته  یمعلول
سنار5  جینتا   یبارسنجاعت ارز   یوساز ی(    ی اب یو 

ازاسیاست ا  رون یها.  هدف  به  توجه  مقاله،    ن یبا 
الگو   یسع از  تا  است   1استرمن   یشنهادیپ  یشده 

پژوهش تعريف مسئله    ن ی( استفاده شود. در ا2001)
فرض واقع  قیتحق  ات یو  اطالعات  از  استفاده    ی با 

و مرور     یموجود در سازمان تأمین اجتماع   تیوضع
به دست آمد. فرموله کردن مدل    نیشیپ  مطالعات

نرم   شدهیسازهیشب از  استفاده     Vensimافزار  با  
مدل  مراحل  اساس  بر  است.  در  انجام شده  سازی 

پوياي  مدل   ستم،یس  ی رويکرد  در  مراحل  سازی 
 .باشدی م  1 ری پژوهش حاضر به شرح تصو 

 

              

     

                 

       

             -

      

          

    -      

            

               

               

            

 
 مراحل انجام پژوهش   1شکل  

 

به منظور ایجاد یک مدل پویایی سیستم اجرای دو  
نخست    گام  در  است.  الزامی    - ی عل  ط یمحگام 

شود. این شناخت بر  ی شناسایی و بررسی می معلول
دیدگاه  ی نظر  ی مبان اساس   بو  از  دست ه های  آمده 

شده در  ارائه  یستمیهای سمدل   یقیمطالعات تطب

 
1 Sterman 

ز  ،المللیبین   یهای فنگزارش   های رسیستم یساختار 
تعیین موردمطالعه  موضوع  با  در  مرتبط  که  شده 

  هارسیستم یبا خبرگان، نمودار ز   یجلسات کارشناس
و  حاصل منظور  شودمی    یینها شده  به  ادامه  در   .

  ی مرزهاپذیری و قابلیت اجرای مدل،  افزایش تحقق 
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ح  ی ستمیس  لیتحل از  موردمطالعه    ث یموضوع 
  گردد. یم  نییتع  یزا و مستثنزا، بروندرون   یرهایمتغ
عل   در ارتباطات  دوم  هر    رهایمتغ  نیب  ی گام  در 
عل  سازییکپارچه و    ستمیرسیز   ی لمعلو  -ی ساختار 
  ی های علحلقه انجام و    ستمیدر کل س  رهایمتغ  نیب

شود.  تبیین می  ستمیموجود در س  یمؤثر بر رفتارها
نهایی   گام  فرآ  بادر  در  شناخت  مرحله    ند یاتمام 

  ستمیس ی برا  ی اضیساخت مدل ر یمبنا ،سازیمدل 
می  فراهم  کم  ن یا  در .  شودموردمطالعه    ی مرحله، 

عل   میمفاه  یساز مدل  در    ی معلول -یمورداستفاده 
وانجام  جر    حالت  یرهایمتغ  گرفته  در    که   ان یو 

اصل   قتیحق عامل  ا   یدو  و    کینامید   جادیسبب 
  در  شوند.تعیین می   شودها  می در سیستم   ییایپو 
نمودار   نیا اساس   ستمیس  انیجر -حالت   مرحله    بر 

طراحی    افزار ونسیمی در نرماضیمعادالت رساختار  
 .  شودسازی می و شبیه

 ی ساز هیمدل شب یها ستم یرس یز 4.2
بررسی  مورد  زیرسیستم    مدل  پنج  مقاله  این  در 

شوند. سری  بندی می داشته که به دو سری تقسیم
های بیرون از سازمان تأمین اجتماعی،  اول زیرسیستم

زیرسیستم و  شامل  کالن  اقتصاد  و  جمعیت  های 
زیرسیستم  دوم  شامل  سری  سازمان،  درون  های 

کارفرمازیرسیستم  و  شاغلین  و  های  مستمری  یان، 
می  روی  عملکرد  مقاله  این  اصلی  تمرکز  باشد. 

عملکرد  زیرسیستم  و  کالن  اقتصاد  مستمری،  های 
ها به تفکیک  باشد. لذا در ادامه این زیرسیستممی

 تشریح شده است. 

 مستمری  ستمیرسیز 4.2.1
و   مستمری  با  مرتبط  موارد  زیرسیستم  این  در 

،  2شماره  شود. مطابق نمودار  بازنشستگی مدل می 
بازنشستگی،  موارد  از    تمامی  پیش  بازنشستگی 

  مستمری بازماندگان و مستمری ازکارافتادگی،   موعد،
می  جای  زیرسیستم  این  زیرسیستم  در  این  گیرند. 

مستمری به مجموع  را  پرداختی  مصارف  های  عنوان 
منتقل   سازمان  عملکرد  زیرسیستم  به  صندوق 

ن زیرسیستم که  کند. نکته اصلی مورد توجه در ای می
در این مقاله مورد بررسی قرارگرفته است، میزان نرخ  
رشد مستمری دریافتی بوده که روی ضریب ساالنه  
افزایش قیمت و به دنبال آن روی مجموع مستمری  

 پرداختی )مصارف( صندوق مؤثر خواهد بود. 

 

 
 های تحقیق( )یافته   مستمری   جریان زیرسیستم - نمودار حالت   2نمودار  
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 اقتصاد کالن  ستمیرسیز 4.2.2
به  کالن  اقتصاد  زیرسیستم  زیرسیستم  یک  عنوان 

بیرون از سازمان تأمین اجتماعی به حساب آمده که   
پیش  و  محاسبه  کشور  به  اقتصادی  شرایط  بینی 

نمودار شماره  می مطابق  زیرسیستم  3پردازد.  این   ،
بیکار  اطالع نرخ  )شامل  اشتغال  نرخ  به  مربوط  ات 

شدن و ایجاد شغل جدید(، متوسط حقوق پرداختی  

گروه  به  در  ترتیب  به  را  مختلف  شغلی  های 
عملکرد  زیرسیستم  و  کارفرمایان  و  شاغلین  و  های 
توجه  کند. در این مقاله نکته اصلی و قابلمنتقل می

که    در این زیرسیستم، پارامتر نرخ رشد دستمزد بوده 
به طور مستقیم روی حداقل حقوق کارکنان و به طور  
غیرمستقیم روی منابع صندوق تأمین اجتماعی مؤثر  

 خواهد بود. 

 

 
 های تحقیق( اقتصاد کالن )یافته   جریان زیرسیستم - نمودار حالت   3نمودار  

 

 عملکرد ستمیرسیز 4.2.3
بررسی،  اصلی  مورد  مدل  در  زیرسیستم  ترین 

ارزیابی   برای  که  بوده  سازمان  عملکرد  زیرسیستم 
تعادل صندوق از آن استفاده شده است. بر اساس  

زیرسیستم4نمودار   از  به های مطرح ، هرکدام    شده 
ارتباط   در  زیرسیستم  این  با  ارتباط  در  نحوی 

شامل  می زیرسیستم  این  اصلی  متغیرهای  باشند. 
بت پشتیبان، نقدینگی و میزان سرمایه صندوق  نس
باشد. میزان نقدینگی از تفاضل دو بخش منابع  می

آید. منابع صندوق از  و مصارف صندوق به دست می 

های شاغلین و کارفرمایان و اقتصاد کالن  زیرسیستم 
زیرسیستم   از  صندوق  مصارف  و  گرفته  ورودی 

ی  گیرد. نسبت پشتیبان به معنمستمری ورودی می 
بگیران است که به  نسبت بیمه پردازان به مستمری

تأمین   صندوق  مالی  پایداری  میزان  بررسی  منظور 
می  محاسبه  از  اجتماعی  نیز  صندوق  سرمایه  شود. 

مازاد نقدینگی ساالنه ورودی گرفته و بر اساس نرخ  
پیدا می افزایش  که  بازده مشخص  زمانی  در  و  کند 

ی منفی(، از آن  مصارف از منابع بیشتر شود )نقدینگ
 شود. برای جبران کسری نقدینگی استفاده می 
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 های تحقیق( عملکرد )یافته   جریان زیرسیستم - نمودار حالت   4نمودار  

 

ی پویایی سیستم، در  سازهیشبدر این مقاله، مدل  
سازی شده است.  افزار ونسیم پیاده نرم   PLEنسخۀ  

دارای   مدل  و    45این  انباشت  متغیر   394متغیر 
پایداری   بررسی  برای  مهم  متغیرهای  است.  کمکی 

اجتماعی، تفاضل    تأمینصندوق بازنشستگی سازمان  

منابع و مصارف صندوق با عنوان نقدینگی و نسبت  
تحقیق   اين  در  که  است  متغیر   عنوانبه پشتیبان 
وضعیت   يا  مسئله  بیانگر  انتخاب  اصلي  سیستم 

متغیرهای مورد نظر    2شده است. در جدول شماره  
 در این تحقیق خالصه شده اند.

 

 شده ی مدل ارائه ها ستم ی رس ی ز متغیرهای پژوهش به تفکیک    2جدول  

 مستثنا  زابرون زادرون زیرسیستم 

زیرسیستم  
 جمعیت 

 زادوولد نرخ  های سنیمیزان جمعیت در گروه
میزان  
 مهاجرت 

  ومیر ضریب مرگ ومیر میزان تولد و مرگ

اقتصاد   ستم یرسیز
 کالن

 نرخ حق بیمۀ بازنشستگی  حداقل حقوق سالیانه 
بازار 

 سرمایه 
شدگان )خصوصی، دولتی،  متوسط حقوق بیمه
 (فرماشیخو

 نرخ تورم 
قدرت  
 خرید 

)خصوصی، دولتی،   هابخشکل حق بیمۀ پرداختی 
 (فرماشیخو

ضریب حقوق مشاغل  
 ، دولتی، آزاد( فرماشیخو)

- 

 - نرخ بیکار شدن  -

 زیرسیستم شاغالن 
تعداد افراد شاغل تحت پوشش و غیرتحت  

پوشش در هر گروه جمعیتی )بر اساس سن و نوع  
 شغل( ـ اجباری و اختیاری 

نسبت افراد آماده به کار در  
 ی سنی هاگروه

- 
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- 
ی  هاگروهنرخ بازنشستگی 

 سنی 
- 

 - نرخ اشتغال تحت پوشش  -

- 
ی  هاگروهنرخ ازکارافتادگی در 

 مختلف 
- 

 - نرخ بازنشستگی  -
  ضریب نفوذ  -

زیرسیستم  
 ران یبگیمستمر

بگیران )بازنشسته، بازمانده،  تعداد مستمری
 ازکارافتاده(

متوسط زمان پرداخت مستمری  
به بازنشسته یا کارافتاده یا 

 بازمانده
 

)بازنشسته، بازمانده،  متوسط مستمری 
 ازکارافتاده(

  ضریب افزایش حقوق 

 
دریافت مستمری    زمانمدت

 )بازماندگان، بازنشستگان(
 

 زیرسیستم عملکرد 

 - - میزان نقدینگی 

 - - نسبت پشتیبان 

 - - سرمایه گذاری 

 

 ی اعتبارسنج  4.3
سیستم  1اعتبارسنجی  پویایی  جهت  مدل  در  ها 

اطمینان حاصل نمودن از صحت و مفید بودن مدل 
می طراحی  انجام  تحقیق  در  توجهشود.  شده    به   با 

اعتبارسنجی  هاروش برای  موجود  ی  هامدل ی 
بازتولید  هاستمیس حدی،  آزمون  شامل  که  پویا  ی 

رفتار مجدد، رفتار مرجع، آزمون محاسبه میزان خطا،  
شتگی، آزمون دوبین واتسون و آزمون  آزمون هم انبا

باشد، با توجه به مطالعات اخیر، در این  گرنجر می 
پرکاربردترین   حدی،    هاروش تحقیق،  روش  شامل 

بازتولید رفتار گذشته و آزمون محاسبه میزان خطا  
 است.  قرارگرفتهمورداستفاده 

 روش حدی 4.3.1
از   پرکاربردترین    نیترمهم یکی  ی  هاآزمون و 

در  پویایی   اعتبارسنجی  ، هاستم یسشناسی  روش 

است.   حدی  روش  اآزمون  شرایط    نی در  روش 
در جهان واقعی دیده    هرگزنامعمولی که ممکن است  

  ن یا با استفاده از    .گیردنشود، مورد آزمایش قرار می 
دریافت که آیا مدل مورد بررسی در    توان ی مآزمون  

از خود نشان  انتظارقابل تحقیق رفتار   یا    دهد ی می 
نمودار شماره  همان  خیر. در  داده    5طور که  نشان 

شده است که با تغییر نرخ جذابیت صندوق در دو  
(، میزان  0حالت بسیار زیاد )ده برابری و بسیار کم )

نقدینگی به ترتیب به صورت نمایی و خطی افزایش  
می  کاهش  نرخ  و  پارامتر  مورد  در  همچنین  یابد. 

نیز می  نمودار دستمزد  به  توجه  با  استدالل    6  توان 
 مشابهی انجام داد. 

 

 
1 Validation 
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 های تحقیق( تأثیر کاهش و  افزایش ده برابری میزان جذابیت کل صندوق بر تعداد شاغلین )یافته   5نمودار  

 
 های تحقیق( درصدی میزان نرخ دستمزد بر نقدینگی صندوق )یافته   50و  افزایش    100تأثیر کاهش    6نمودار  

 

 روش تولید رفتار مجدد  4.3.2
شبیه مدل  در  مجدد  رفتار  تولید  از  سازی،  هدف 

حاصل  نتایج  با  مقایسه  به  هاداده شده  واقعی،  ی 
منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد رفتار مدل  

باشد. به عبارت دیگر، در این حالت، رفتار  ق می تحقی
شده تا    دیبازتولی شده برای مدل تحقیق  سازهیشب
واقعی مقایسه شود.  هاداده با   که در    گونههمان ی 

شماره   است،    شدهداده نشان    9تا    7نمودارهای 
ی متغیرهای کلیدی  سازهیشباطالعات واقعی و نتایج  

باری و مجموع  شامل تعداد کل افراد تحت پوشش اج
نشان    1398تا    1380مستمری پرداختی در بازه سال  

می   شدهداده  نشان  نمودارها  این  که  است.  دهند 
ی شده  سازهیشبخوبی  رفتار متغیرهای موردنظر به 

 است.  

 

تعداد کل شاغلین

30 M

25 M

20 M

15 M

10 M

1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408 1410 1412 1414
Time (Year)

تعداد کل شاغلین : نرخ جذابیت = 01
تعداد کل شاغلین : نرخ جذابیت = 0
nuResaB : تعداد کل شاغلین

نقدینگی

2 T

1.498 T

996 B

494 B

-8 B

1413 1417 1421 1425 1429 1433 1437 1441 1445 1449

Time (Year)

tsaD%05 : نقدینگی esab : نقدینگی

نقدینگی

0

-10 B

-20 B

-30 B

-40 B

1413 1417 1421 1425 1429 1433 1437 1441 1445 1449

Time (Year)

tsaDoreZ : نقدینگی esab : نقدینگی
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های تحقیق ی جمعیت کل کشور )یافته ها داده . تولید رفتار مجدد  7نمودار شماره 

 
 های تحقیق( شدگان )یافته ی کل بیمه ها داده . تولید رفتار مجدد  8نمودار شماره 

 
 های تحقیق( های تعداد کل بازنشستگان )یافته تولید رفتار مجدد داده   9نمودار  

 

جمعیت کل کشور

90 M

82.5 M

75 M

67.5 M

60 M

1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396 1398 1400

Time (Year)

p
er

so
n

جمعیت کل کشور : داده واقعی جمعیت کل کشور

nuResaB : جمعیت کل کشور

تعداد کل افراد تحت پوشش-اجباری

20 M

15 M

10 M

5 M

0

1380 1385 1390 1395 1400 1405

Time (Year)

p
er

so
n

یعقاو هداد : "یرابجا-ششوپ تحت دارفا لک دادعت"

BaseRun : "یرابجا-ششوپ تحت دارفا لک دادعت"

بازنشستگان

3 M

2.25 M

1.5 M

750,000

0

1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396 1398 1400

Time (Year)

p
er

so
n
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 تحلیل حساسیت مدل   4.4
تحقیت  حساس  یلتحل یکی مدل  مهم   یق    ین تراز 

ها بوده که  یستمس  شناسییایی پو   یکردمباحث در رو
آن  پژوهش    یدیکل  یرهایمتغ  یتحساس  یزانم  در 

پارامترها به  سنج  ی نسبت  پژوهش     یده ثابت 
  یقتحق  ی ثابت الگو  یپارامترها  منظور   ین. بد شودیم

تغ  یکبه   آن   کنندی م  ییراندازه  اثر    ی رو  اهو 
ا شودی م   یبررس   یدیکل  یرهایمتغ در    مقاله،  ین . 

کل،    یدیکل  یرهایمتغ  یتحساس منابع  شامل 
صندوق    ینگینقد سرمایه  پارامترهاو  به  ی  نسبت 

و نرخ  گذاری، نرخ حقوق و دستمزد  نرخ بازده سرمایه
منظور  دین  شده است. ب  یدهسنج  مستمری دریافتی 

داده شده و    ییردرصد تغ  یزان دهبه م  هاپارامتر   ینا
شده    یبررس  یقتحق  یدیکل  یرهایمتغ  یها رواثر آن
 .است

اثر تغییرات نرخ دستمزد روی   4.4.1
 متغیرهای اصلی مدل 

صندوق  سیستم  در  دستمزد  نرخ  های  پارامتر 
مشاغل    کنندهن ییتعبازنشستگی   حقوق  حداقل 

مختلف بوده و با تأثیر نرخ حق بیمه در این متغیر، 
آیند.  کل حق بیمه دریافتی و منابع کل به دست می 

نرخ دستمزد  اثرات پارامتر  12تا   10نمودارهای شماره  
می  نشان  صندوق  اصلی  متغیرهای  روی  دهد.  را 

باشند که پارامتر نمودارهای یاد شده حاکی از آن می 
قابل  اثر  توجهی روی منابع کل، میزان  نرخ دستمزد 

ی  هاسال نقدینگی و سرمایه صندوق در بازه زمانی  
داشته و بر روی جمعیت کل، مصارف    1450تا    1400

 أثیر است. و نسبت پشتیبان بدون ت

 

 
 های تحقیق روی منابع کل )یافته نرخ دستمزد  اثر تغییرات    10  نمودار 
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   ( های تحقیق روی میزان نقدینگی )یافته   نرخ دستمزد اثر تغییرات    11نمودار  

 
 های تحقیق( روی سرمایه صندوق )یافته   نرخ دستمزد اثر تغییرات    12نمودار  

 

  یرواثر تغییرات نرخ رشد مستمری  4.4.2
 مدل  یاصل یرهایمتغ

در سیستم صندوق نرخ رشد مستمری  های  پارامتر 
افزایش   ساالنه  ضریب  کننده  تعیین  بازنشستگی 

مستمری بازنشستگان،  میزان  به  پرداختی  های 
د که تعیین کننده  باشازکارافتادگان و بازماندگان می 

باشد. مجموع مستمری پرداختی توسط سازمان می 

اثرات این پارامتر را روی    15تا    13نمودارهای شماره  
دهد. نمودارهای  متغیرهای اصلی صندوق نشان می 

باشند که پارامتر نرخ رشد  یاد شده حاکی از آن می 
قابل  اثر  میزان  مستمری  کل،  مصارف  روی  توجهی 
های  ه صندوق در بازه زمانی سال نقدینگی و سرمای

داشته و روی منابع کل، جمعیت کل و    1450تا   1400
 نسبت پشتیبان بدون اثر است.

 

 
 های تحقیق( روی مصارف کل )یافته   ی مستمر رشد  نرخ    اثر تغییرات   13نمودار  
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 های تحقیق( میزان نقدینگی )یافته روی    ی مستمر رشد  نرخ    اثر تغییرات   14نمودار  

 
 های تحقیق( روی سرمایه صندوق )یافته   ی مستمر رشد  نرخ    اثر تغییرات   15نمودار  

 

ی  ها است یسسناریوها و   4.5
  تأمین پیشنهادی برای صندوق 

 اجتماعی 
ها، به منظور ایجاد بهبود در  در روش پویایی سیستم

متعادل  و  اجتماعی  تأمین  صندوق  سازی نقدینگی 
های مختلفی  منابع و مصارف این صندوق، سیاست

سیاست مطرح است.  در  شده  پیشنهادشده  های 
نتیجه تحلیل حساسیت و بر اساس نظر خبرگان در  

شده  گرفته  مطرح نظر  سناریوهای  شامل اند.    شده 
طریق   از  صندوق  جذابیت  نرخ  در  تغییراتی  اعمال 

دستمزد،  گذاراستیس رشد  نرخ  داخلی صندوق،  ی 
گذاری در  نرخ رشد مستمری و نرخ بازدهی سرمایه 

بنابراین    تأمینسازمان   است.  بوده  اجتماعی 
 سناریوهایی به شرح زیر تنظیم شده است: 

 گذاریبازده سرمایه  ی درصد  10 افزایش  - 1سناریو  

 نرخ رشد دستمزد  ی درصد  10 ش ی افزا - 2سناریو  

 ی نرخ رشد مستمر یدرصد   10 ش ی افزا - 3سناریو  

درصدی جذابیت صندوق   10افزایش   - 4سناریو  
 تأمین اجتماعی 

نرخ رشد دستمزد و   یدرصد   10  شی افزا  -5سناریو 
 نرخ مستمری 
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نرخ رشد دستمزد و   ی درصد  10  ش یافزا  -6سناریو 
 گذاریبازده سرمایه

درصدی جذابیت صندوق و   10افزایش   - 7و  سناری
 گذاریبازده سرمایه

  ،ینرخ رشد مستمر ی درصد  10 کاهش  - 8سناریو  
 گذارینرخ رشد دستمزد و بازده سرمایه

  ،ینرخ رشد مستمر ی درصد  10  افزایش  -9سناریو 
 گذارینرخ رشد دستمزد و بازده سرمایه

افزار  نرم سازی در  نتایج شبیه  3در جدول شماره  
  9در قالب روند فعلی و تغییرات پارامتریک در قالب  

سناریو مورد بررسی قرارگرفته است. در این بررسی،  
نقدینگی،   بحران  وقوع  سال  محاسبه  بر  عالوه 
نسبت   میزان  پشتیبان،  نسبت  و  صندوق  سرمایه 
پشتیبان و نسبت پوشش مصارف بر حسب منابع  

 است. مورد بررسی قرارگرفته 1450در سال  

 
 شده بررسی روند متغیرهای اصلی تحقیق بر اساس سناریوهای مطرح   3جدول  

شماره  
 سناریو

تغییرات پارامتریک  در  
 سناریوها 

سال وقوع  
بحران  

 )نقدینگی( 

سال  
بحران  
 سرمایه 

سال وقوع  
بحران )نسبت  

 پشتیبان(

میزان نسبت  
پشتیبان در  

 1450سال  

نسبت پوشش  
مصارف برحسب  

منابع در سال  
1450 

 0.754 1.9 1417 1430 1410 روند فعلی  0

1 
بازده   یدرصد  10 افزایش

 گذاری سرمایه
1410 1436 1417 1.904 0.754 

2 
نرخ   یدرصد  10 شیافزا

 رشد دستمزد 
- - 1417 1.904 1.722 

3 
نرخ   یدرصد  10 شیافزا

 ی رشد مستمر
1406 1419 1417 1.904 0.330 

4 
درصدی    10افزایش 

جذابیت صندوق تأمین  
 اجتماعی. 

1410 1430 1417 1.898 0.751 

5 
نرخ   یدرصد  10 شیافزا

نرخ  رشد دستمزد و 
 مستمری

1410 1427 1417 1.904 0.754 

6 
نرخ   یدرصد  10 شیافزا

رشد دستمزد و بازده  
 گذاری سرمایه

- - 1418 2.250 1.715 

7 
درصدی    10افزایش 

بازده  جذابیت صندوق و  
 گذاری سرمایه

1410 1436 1417 1.898 0.751 

8 

نرخ   یدرصد 10 کاهش
نرخ رشد   ، یرشد مستمر

دستمزد و بازده  
 گذاری سرمایه

1410 1430 1417 1.904 0.754 
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9 

نرخ   یدرصد  10 افزایش
نرخ رشد   ، یرشد مستمر

دستمزد و بازده  
 گذاری سرمایه

1410 1430 1417 1.904 0.754 

 های تحقیق منبع: یافته 

 

نشان    17و نمودار شماره    3نتایج حاصل از جدول  
دهد که افزایش میزان نرخ دستمزد و ثابت نگه  می

ایده  وضعیت  یک  مستمری،  نرخ  برای  داشتن  آل 
سیستم به وجود آورده و نقدینگی و میزان سرمایه  
رو   این  از  کرد.  نخواهد  مواجه  بحران  با  را  صندوق 

باشند. می   6و    2آل انتخابی سناریوهای  سناریوی ایده 

است،   داده  نشان  شده  یاد  جدول  نتایج  طرفی  از 
گذاری نسبت  درصدی میزان بازده سرمایه  10افزایش  

مطرح  سناریوهای  سایر  مقاله،  به  این  در  شده 
سرمایه صندوق را در زمان دیرتری با بحران مواجه  

 خواهد کرد.  

 

 
 های تحقیق( تلف در متغیر نقدینگی )یافته سناریوهای مخ   16نمودار  

 

نتایج ارزیابی سناریوهای تحقیق روی متغیر سرمایه  
افزار نشان داده است که در صورت  صندوق در نرم 

صندوق بازنشستگی    1430ادامه روند فعلی تا سال  
تواند از محل سرمایه  شود و می با بحران مواجه نمی 

کسری   به  صندوق  نسبت  مصارف  )مازاد  نقدینگی 
 منابع کل( را پوشش دهد.

شماره   نمودار  نتایج  اساس  شبیه18بر  سازی  ، 
بهترین    6و    2نشان می دهد به ترتیب سناریوهای  

دهند به  وضعیت را برای سرمایه صندوق نشان می 
سال   تا  که  مواجه    1450نحوی  بحران  با  صندوق 

سناریونمی  اجرای  نتایج  مقابل  در  های  شود 
می  نشان  برای  پیشنهادی  وضعیت  بدترین  دهد 

  3متغیر سرمایه صندوق به ترتیب با اجرای سناریو  
و   1419وقوع بحران در سال     دهندهنشان که    بوده  5و  

 باشد.می  1429سال 

 

نقدینگی

50 B

25 B

0

-25 B

-50 B
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esab : نقدینگی

1necs : نقدینگی
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 های تحقیق( )یافته سناریوهای مختلف در متغیر سرمایه صندوق    17نمودار  

 

 گیری و پیشنهادنتیجه 5
چالش  و  مسائل  برابر  وجود  در  گوناگون  های 

نظام  صندوق همچون  بازنشستگی  های 
رقابتی  DBبازنشستگی  جمعیتی،  تغییرات  تورم،   ،

صندوق  سرمایهشدن  کاهش  ها،  همچنین  و  گذاری 
قابل  اثرات  کشور،  در  پشتیبان  روی  نسبت  توجهی 

صندوق منابع   مصارف  کشور  و  بازنشستگی  های 
گذاشته به نحوی که موضوع بازنشستگی به عنوان  
شده   یاد  توسعه  ششم  برنامه  در  چالش  ابر  یک 
است. برای تصمیم گیری مناسب و دقیق در مورد راه  
حل های پیشنهادی برای برون رفت از این بحران نیاز  
  است ابتدا تمام عوامل اثر گذار بر منابع و مصارف
صندوق های بازنشستگی به طور کامل شناسایی و  
مدل سازی صورت گرفته و در نهایت عالوه بر پیش  
و   سیاست  هر  اثر  بتوانیم  فعلی   روند  ادامه  بینی 
سناریو را در وضعیت پایداری صندوق ها را مشخص  

شبیه مدل  یک  ارائه  رویکرد  نماییم.  با  سازی 
اران و  گذتواند سیاست ها می شناسی سیستمپویایی 

گیری مدیران حوزه صندوق بازنشستگی را در تصمیم
سیاست  اجرای  چگونگی  راستای  و  در  مختلف  های 

و   بازنشستگی  صندوق  پایداری  وضعیت  بررسی 
ریسک  از  این  مصونیت  در  کند.  یاری  موجود  های 

ریسک  روی  اصلی  تمرکز  نرخ  تحقیق  تغییرات  های 
بازده   نرخ  و  مستمری  نرخ  دستمزد،  و  حقوق 

عنوان چالش های اصلی در تعادل  گذاری بهایهسرم
می  ها  صندوق  مصارف  و  همچنین  منابع  باشد. 

وضعیت موجود صندوق بازنشستگی سازمان تامین  
و   مالی  تأمین  ساختار  اقتصادی،  جنبه  از  اجتماعی 
سیستم   پویایی  روش  از  استفاده  با  رقابتی 

سیاست شبیه و  سناریوها  اساس  بر  های  سازی 
 د بررسی قرارگرفته است.پیشنهادی مور 

گذاری در یک افق زمانی  سناریوپردازی و سیاست 
گرفته است. در  سازی انجام ساله در مدل شبیه  50

تحلیل    9ادامه   و  خبرگان  نظر  اساس  بر  سناریو 
انجام شده طراحی حساسیت  آن های  اثر  و  ها  شده 

و   صندوق  سرمایه  نقدینگی،  میزان  متغیرهای  روی 
ع به  پشتیبان  متغیرهای  نسبت  مؤثرترین  نوان 

پیش  منظور  به  پایداری  کلیدی  وضعیت  بینی 
نتایج   است.  قرارگرفته  بررسی  مورد  صندوق 

سازی سیستم منابع و  آمده حاصل از شبیه دست به
تامین   سازمان  بازنشستگی  صندوق  مصارف 

می  این  بیانگر  ادامه  اجتماعی،  صورت  در  که  باشد 
سال   در  فعلی  فزونی  1410روند  بر    بحران  مصارف 

به عدد    1417منابع، سال   پشتیبان  نسبت  رسیدن 

سرمایه صندوق
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500 B
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سرمایه صندوق    1430و در سال    2.5بسیار بحرانی  
کفایت الزم برای پرداخت تعهدات را نخواهد داشت  
در   بازنشستگی  بحران  بروز  از  نشان  همگی  که 

آینده در  صندوق  فعلی  وضعیت  تداوم  ای  صورت 
ده است که  باشد. همچنین نتایج نشان دا نزدیک می 

میزان نقدینگی صندوق در صورت افزایش دستمزد  
سرمایه  بازده  صورت  و  در  حالت  بهترین  گذاری 

حاصل   را  نتایج  بدترین  پرداختی  مستمری  افزایش 
ارزیابی سناریوهای تحقیق نشان  می از طرفی  کند. 

افزایش   که  است  بازده    10داده  درصدی 
ا روی  گذاری و رشد دستمزد بیشترین تأثیر ر سرمایه

در  پایداری صندوق است.  داشته  بازنشستگی  های 
درصدی نرخ رشد مستمری باعث    10مقابل افزایش  

برهم خوردن بیشتر تعادل صندوق شده و صندوق را  
در مدت زمان کمتری با بحران مواجه خواهد نمود.  
حاضر،  پژوهش  در  شده  سازی  شبیه  مدل 

زیرسیستم توسعۀ  با  که  است  های  ابرسیستمی 
های سیپری  های پیشین، در مقایسه با یافته پژوهش 

 ( همکاران  ی 2014و  باجاکس  واس(،  و    (2010)  زلریو 
(، ضمن برون زا در نظر  2003بیوگرو و جاگالسکی ) 

دقیق خروجی  اثرگذار،  متغیرهای  و  گرفتن  تر 
 تری ارائه کرده است. کاربردی 

نتایج شبیه سازی و مطالعات پیشین نشان می  
مساله   که  ها  در   یگذار  ه یسرمادهد    ی صندوق 

  ی صندوق ها   DBو با توجه به ساختار   یبازنشستگ 
کشور  در  نقش    ی راهبرد  یموضوع   موجود  و  بوده 

های   صندوق  مالی  پایداری  در  موثری  بسیار 
نگرش   وجود  بنابراین  داشت.  خواهد  بازنشستگی 

در سرمایه گذاری ها، توجه بیشتر  بلند مدت، تنوع  
تملک    به سرمایه گذاری در پروژه های زیر بنایی ،

ها در طرح  تجار  ی سهام شرکت  گذاری  ی، سرمایه 
نسیب   را  باالتری  بازده  تواند  می  پرریسک  های 
افزایش   همچنین  نماید.  بازنشستگی  های  صندوق 

نرخ ساالنه حقوق و دستمزد می تواند در میان مدت  
در علت  منابع  به  شاغلین،  از  بیشتر  کسور  یافت 

ورودی صندوق را افزایش داده اما در بلند مدت به  
در   پرداختی  های  مستمری  مبلغ  در  افزایش  علت 
مصارف   شدیدتر  فزونی  باعث  بازنشستگی  هنگام 
صورت   در  است  الزم  و  شود  می  منابع  به  نسبت 
اصالحات   دولت  بودجه  در  سیاست  این  اتخاذ 

همچنین و  باالتر    پارامتریک  بازده  کسب  به  توجه 
سرمایه گذاری ها نیز مد نظر قرار گیرد. در خصوص  
سیاست افزایش نرخ مستمری پرداختی، نتایج شبیه 
سازی نشان می دهد که این عامل نباید به صورت  
مجزا و بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها دستخوش  
تغییر شود. علت این امر افزایش قابل توجه میزان  

تحقیق  مصارف   بود. همچنین مدل  صندوق خواهد 
و   بوده  سازمان  متنوع  و  پیچیده  شرایط  مناسب 

توانند با توسعه آن، اهدافی  کارشناسان ذی ربط می 
بینی آینده را  گذاری و پیش چون یادگیری، سیاست 

کلیه   تحقیق  این  مدل  در  همچنین  سازند.  محقق 
بازنشستگی   صندوق  پایداری  بر  اثرگذار  عوامل 

از  سازمان   اند.  تامین اجتماعی در نظر گرفته شده 
از نتایج   این رو تهیه یک داشبورد مدیریتی حاصل 
شبیه سازی در این تحقیق، عالوه بر سازمان تامین  
بازنشستگی،   های  صندوق  سایر  و  کشور  اجتماعی 
می تواند نهاد هایی چون ارائه کنندگان خدمات بیمه  

امو  گیری  تصمیم  در  موثر  های  سازمان  ر  ای، 
مرکز   نظیر  گذاری  سیاست  و  بازنشستگی 
پژوهشهای مجلس و سازمان برنامه و بودجه را در  

تصمیم  مدل  اخذ  کند.  یاری  بهتر  های 
را  یسازهیشب قابلیت  این  حاضر،  پژوهش  در  شده 

بخش   در  هم  و  مبانی  بخش  در  هم  که  دارد 
یی  هاستم یرسیزی، با افزایش  سازهیشبی و  سازمدل 

و  یگذاره یسرماهمچون   دولت  مطالبات  درمان،   ،
 تری ارائه دهد. بد و نتایج دقیق ای  بهبودبیمۀ بیکاری 
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