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چکیده
امروزه صندوقهای بازنشستگی به عنوان يکی از مهمترين بخشهای نظام تأمین اجتماعی و از مهمترين
نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب شده و عملکرد سرمايهگذاری آنها در حل بحران مالی اين
صندوقها و افزايش رفاه اجتماعی بسیار حیاتی است .هدف اين پژوهش ،دستيابی به مؤلفههای تأثیرگذار بر
تصمیمات سرمايهگذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است .برای دستيابی به اين هدف ،با استفاده از
ابزار پرسشنامه ،نظرات خبرگان علمی و اجرايی شامل اعضای هیأت مديره شرکتهای زيرمجموعه صندوقهای
بازنشستگی کشور و برخی از اساتید صاحبنظر در حوزه سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی جمعآوری و
مورد تحلیل قرار گرفت .پس از جمعآوری دادهها ،از تحلیل عاملی تأيیدی برای سنجش اعتبار ابزارها استفاده
شد و بهمنظور ارزيابی پايايی پرسشنامه و ابعاد آن ،مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گرديد .بر اساس نتايج اين
تحقیق ،پنج مؤلفه شامل عوامل مديريتی ،عوامل ساختاری ،قوانین و مقررات ،وضعیت بازار مالی ،و عوامل
اجتماعی و اقتصادی بر تصمیمات سرمايهگذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده و عوامل
ساختاری ،تأثیر بیشتری نسبت به ساير مؤلفهها دارد.
واژگان کلیدی :صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ،تصمیمات سرمايهگذاری ،مديريت سرمايهگذاری.
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 .1مقدمه
صندوقهای بازنشستگی منابع اصلی درآمد بازنشستگی افراد در سراسر جهان هستند و از سوی ديگر،
دارايیهای اين صندوقها بخش مهمی از بازار مالی کشورها را تشکیل میدهند .اما در دهههای اخیر ،شرايط
و بحرانهای اقتصادی و جمعیتی موجب ايجاد وضعیت بحرانی اين صندوقها شده است .بحرانهايی نظیر
بحران مالی ،شرايط رکود اقتصادی و پیر شدن جمعیت ،وضعیت نامناسبی را برای صندوقهای بازنشستگی
ايجاد کرده و تالشهای زيادی برای اصالح ساختاری و مديريتی اين صندوقها انجام شده است.
با وجود اصالحات صورتگرفته در ساختار و مديريت صندوقهای بازنشستگی ،وجود عدم تعادل مالی اين
صندوقها يکی از مسائل مهم در کشورهای در حال توسعه و از جمله ايران است .نگاهی به وضعیت تأمین
منابع صندوقهای بازنشستگی در کشور حاکی از آن است که اغلب اين صندوقها نظیر صندوق بازنشستگی
نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری ،به نحو چشمگیری برای ايفای تعهدات ،به بودجه جاری دولت
متکی بوده و اين امر مانع از تحقق هدف تأمین معیشت و رفاه مطلوب جامعه تحت پوشش اين صندوقها
میگردد.
بر اساس لوايح بودجه دولت در سالهای اخیر ،کمک دولت به پرداخت حقوق و مزايای بازنشستگان،
وظیفهبگیران و مستمریبگیران دو صندوق بازنشستگی مهم کشور ،مبالغ قابل توجهی بوده و عالوه بر آن ،اين
کمکها رشد قابل توجهی در سالهای اخیر داشته است .به عنوان مثال ،مجموع اين دو رديف بودجه در سال
 1079 ،1400هزار میلیارد ريال بوده که در حدود  12درصد کل منابع عمومی بودجه کل کشور ( 9298هزار
میلیارد ريال) را در اين سال تشکیل میدهد و اين نشاندهنده ضعف شديد نظام بازنشستگی کشور در دستيابی
به اهداف آن است (اليحه بودجه کشور.)1400 ،
اين در حالی است که اگر وضعیت و عملکرد اين صندوقها بهتر بوده و میتوانستند با وابستگی کمتری به
دولت ،رفاه اعضای خود را تأمین کنند ،فشار بر بودجه دولتی و عوارض اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن ،کاهش
میيافت و وضعیت رفاهی کل جامعه بهتر می شد .همچنین با توجه به روند افزايشی کمک دولت به اين
صندوقها در ساله ای اخیر اين خطر وجود دارد که پس از چند سال ،حتی دولت هم توانايی پوشش تعهدات
اين صندوقها را نداشته و نظام بازنشستگی با بنبست روبرو شود .با توجه به اهمیت سرمايهگذاری در تأمین
مالی طرحهای بازنشستگی و وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی ،ساختار و شیوههای مديريت صندوقهای
بازنشستگی و نحوه اتخاذ تصمیمات سرمايهگذاری در آنها تأثیر بسزايی در وضعیت مالی اين صندوقها و
موفقیت نظام تأمین اجتماعی و همچنین رونق مالی و اقتصادی کل جامعه دارد.
بنابراين يکی از مهمترين مسائل حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ،اصالح و تقويت مديريت سرمايهگذاری در
صندوقهای بازنشستگی بوده و شناسايی عوامل مؤثر بر تصمیمات و عملکرد سرمايهگذاری اين صندوقها از
اهمیت فراوانی در رفع يا کاهش عدم تعادل مالی آنها برخوردار است .لذا در اين تحقیق ،به بررسی عوامل و
مؤلفههای مؤثر بر تصمیمات سرمايهگذاری يکی از مهمترين صندوقهای بازنشستگی کشور (صندوق
بازنشستگی نیروهای مسلح) پرداخته میشود.
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سوال اصلی اين پژوهش اين است که چه عوامل و مؤلفههايی بر تصمیمات سرمايهگذاری صندوق بازنشستگی
نیروهای مسلح موثر هستند؟ در اين پژوهش ،جهت تعیین مؤلفههای تعیینکننده تصمیمات سرمايهگذاری،
پرسشنامهای بر مبنای مؤلفههای به دستآمده از ادبیات موضوع تنظیم گرديده و با استفاده از آن ،نظرات برخی
از خبرگان علمی و اجرايی مورد تجزيه و تحلیل قرار میگیرد .در بخش دوم ،چارچوب نظری پژوهش و در
بخش سوم ،روش پژوهش ارائه شده و در بخشهای چهارم و پنجم ،تجزيه و تحلیل دادهها و نتیجهگیری
انجام میشود.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2مبانی نظری پژوهش
عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی تحت تأثیر عوامل درونبخشی و فرابخشی قرار دارد .عوامل
درونبخشی مؤثر بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی شامل عوامل ساختاری و عوامل مديريتی،
و عوامل فرابخشی شامل قوانین و مقررات ،وضعیت بازارهای مالی و عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند
(صفرزاده .)19-20 :1399 ،بنابراين عوامل موثر بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی را میتوان
به پنج دسته کلی عوامل مديريتی ،عوامل ساختاری ،قوانین و مقررات ،وضعیت بازارهای مالی و عوامل اجتماعی
و اقتصادی تقسیم کرد.
 .1-1-2تأثیر عوامل مدیریتی بر عملکرد سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی
تعیین يک سیاست سرمايهگذاری سنجیده از مهمترين پیشنیازهای مديريت سرمايهگذاری صندوقهای
بازنشستگی میباشد .تصمیمگیری در مورد تخصیص دارايیهای صندوقهای بازنشستگی که بر اساس سیاست
سرمايهگذاری اين صندوقها انجام میشود ،مهمترين عامل تعیینکننده بازدهی بلندمدت سبد دارايی آنها
بهشمار میرود .همچنین توانايیها و قابلیتهای مديران در انتخاب دارايیهای متنوع و ايجاد تغییرات مناسب
در سبد دارايی در طول زمان ،تأثیر بسزايی بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی دارد (وانجیگو،1
.)15-17 :2014
انتخاب مديران توانمند برای مديريت بهینه سرمايهگذاری ،نظارت مؤثر بر عملکرد مديران و ثبات مديريت
صندوق تأثیر بسزايی بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی دارد (اسکندری و همکاران.)1394 ،
سالهاست که استفاده از مديران تخصصی برای مديريت هر يک از انواع دارايیها به رويهای اساسی در مديريت
سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی کشورهای پیشرفته تبديل شده و توانايیهای مديران به عنوان عاملی
اساسی در عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی در نظر گرفته میشود (پنگ.)133 -138 :2009 ،2
همچنین يکی ديگر از عوامل موثر بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی ،استفاده از اصول و
روشهای علمی در تصمیمگیریهای صندوق است .طراحی يک نظام بیمهای اجتماعی به نحوی که تعادل
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بین منابع و مصارف آن برقرار باشد ،نیازمند محاسبات پیچیدهای در خصوص چگونگی تنظیم پارامترهای مؤثر
بر دريافتها (نرخ حق بیمه ،سقف حقوق و مزايا ،مدت پرداخت حق بیمه و  )...و پرداختها (سن بازنشستگی،
امید به زندگی ،فرمول تعیین حقوق بازنشستگی و  )...با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی میباشد.
1
اين موضوع نیازمند ارزيابیهای مالی و محاسبات فنی دقیق و پیچیده است که تحت عنوان دانش بیمهای در
سازمانهای بیمههای اجتماعی ،مورد استفاده قرار میگیرد .اهمیت استفاده از محاسبات بیمهای تا بهحدی است
که مقررات بسیاری از صندوقهای بازنشستگی در جهان آنها را ملزم به مالحظه محاسبات بیمهای در
تصمیمگیریهای صندوق نمودهاند (اخوان بهبهانی.)1396 ،
 .2-1-2تأثیر عوامل ساختاری بر عملکرد سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی
متوسط سن اعضای طرح بازنشستگی که تعیینکننده زمان بلوغ صندوق (سررسید تعهدات صندوق) است و
نسبت پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی (نسبت افراد شاغل به افراد بازنشسته) از ويژگیهای ساختاری
صندوقهای بازنشستگی به شمار میرود که بر منابع و مصارف و عملکرد سرمايهگذاری آنها مؤثر میباشد .هر
چه متوسط سن اعضا کمتر باشد ،اين افراد حق بیمه را در سالهای بیشتری پرداخت کرده و ديرتر به بازنشستگی
میرسند و اين امر ،زمینه سرمايهگذاری بیشتری را در دوره زمانی طوالنیتری برای صندوق بازنشستگی فراهم
مینمايد .از اينرو سن اعضا تأثیر قابل توجهی بر تخصیص دارايیها و عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای
بازنشستگی دارد (متیمبوا.)2019 ،2
همچنین بخشی از ويژگیهای ساختاری صندوقهای بازنشستگی به نوع طرحهای بازنشستگی آنها بستگی
دارد .روش تأمین مالی و روش پرداخت مستمری در طرحهای بازنشستگی ،بخش مهمی از ساختار صندوقهای
بازنشستگی را تشکیل میدهد .تداوم سیستم بازنشستگی مزايای تعريفشده و بدون اندوخته در ايران از داليل
وضعیت نامطلوب صندوقهای بازنشستگی در ايران است (میر و همکاران .)1393 ،همچنین بخش مهم ديگری
از ساختار صندوقهای بازنشستگی به ساختار حکمرانی 3و ويژگیهايی نظیر شفافیت ،افشای اطالعات و
پاسخگويی صندوقهای بازنشستگی و استقالل مديريت آنها از دخالتهای دولت مربوط میشود.
برخی از صاحبنظران ،چالش اصلی عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی را چالش حکمرانی
میدانند ،به اين معنا که عدهای (مديران صندوق) قدرت تصمیمگیری درباره نحوه سرمايهگذاری و هزينهکرد
پسانداز عده ای ديگر (اعضای صندوق) را دارند و الزم است با ايجاد ساز و کارهای مختلف که تحت عنوان
حکمرانی شناخته میشود ،اطمینان حاصل شود که تصمیمات آنها تأمینکننده منافع اعضای صندوق میباشد.
تعیین رويههای انتخاب و عزل اعضای هیئت مديره در راستای استقالل صندوق بازنشستگی از مداخله دولت،
ايجاد شفافیت و افشای اطالعات از طريق انتشار گزارشهای عملکرد ساالنه ،تصمیمهای هیئت مديره و

1

Actuarial
Matimbwa
3 Governance
2

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال ششم ،شماره بیستم ،تابستان1400

41

گزارشهای حسابرسی ،و ايجاد يک ساز و کار نظارتی از ابزارهای حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی بهشمار
میرود (ابراهیمنژاد و کريمی.)1397 ،
 .3-1-2تأثیر قوانین و مقررات بر عملکرد سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی
چارچوب قانونی تأثیر بسزايی بر اندازه و عمق بازار سرمايه و عملکرد نهادهای مالی نظیر صندوقهای
بازنشستگی دارد (صفرزاده .)24 :1399 ،بر اساس مطالعه آدنگو )2012( 1تأثیر کیفیت نظام قانونی هر کشور بر
تسهیل عملکرد مالی نهادهای تأمین سرمايه بیش از اندازه بازار سرمايه آنها است .همچنین بسیاری از قوانین
و مقررات درباره پوشش شاغلین از سوی صندوقهای بازنشستگی ،نرخ حق بیمه ،سن بازنشستگی ،نرخ
جايگزينی ،نرخ افزايش حقوق ساالنه شاغلین و مستمریبگیران و محدوديتهای سرمايهگذاری در انواع
دارايیهای داخلی و خارجی تأثیر بسزايی بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی دارد .يکی از
راهکارهای حل بحران مالی صندوقهای بازنشستگی کشور ،ايجاد زمینههای قانونی و اجرايی سرمايهگذاری
آنها در خارج کشور است (رجبی و گرامی.)1396 ،
يکی از مسائل مهم در نظام بازنشستگی ،بازنگری و ارتقای سطح مقرراتگذاری و حکمرانی صندوقهای
بازنشستگی است که تأثیر بسزايی بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی دارد .صندوقهای
بازنشستگی مختلف در کشور نه تنها از قوانین يکسانی پیروی نمیکنند ،بلکه در يک صندوق نیز قوانین متفاوتی
بین گروههای مختلف وجود دارد و در عمل رويه واحدی در مقرراتگذاری صندوقهای بازنشستگی کشور وجود
ندارد .در صورت تأسیس يک نهاد نظارتی مستقل در نظام بازنشستگی ،اين نهاد نظارتی میتواند با
سیاستگذاری و ارتقای سطح مقرراتگذاری در اين حوزه و نظارت بر پايبندی صندوقهای بازنشستگی به
مقررات مربوط به ساختار و عملکرد طرحهای بازنشستگی ،تأثیر بسزايی بر ارتقای عملکرد نظام بازنشستگی
داشته باشد (عباسنیا و همکاران.)1399 ،
 .4-1-2تأثیر وضعیت بازار مالی بر عملکرد سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی
عدم تنوع در ابزارهای سرمايهگذاری يکی از محدوديتهای اصلی سرمايهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی
است .زيرا وقتی ابزارهای سرمايهگذاری موجود در بازار سرمايه متنوع نباشند ،صندوقهای بازنشستگی در
تشکیل سبد دارايی بهینه خود با محدوديت جدی مواجه میشوند .يکی از موانع موفقیت صندوقهای
بازنشستگی ،محدوديت و کمعمقبودن بازار سرمايه در ايران و فقدان سازوکارهای قانونی نظیر سرمايهگذاری
خارجی برای برونرفت از اين مساله است (رستمی و حبیبنژاد .)1396 ،عالوه بر اين ،وضعیت بازارهای مالی
نظیر بازار سهام و بازار اوراق قرضه تأثیر بسزايی بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی دارند
(چاونکوا 2و همکاران.)2019 ،
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 .5-1-2تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر عملکرد سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی
يکی از پديدههای اجتماعی که پايداری صندوقهای بازنشستگی اغلب کشورهای جهان را با تهديد مواجه کرده
است ،پديده پیری جمعیت است .کاهش نرخ زاد و ولد و کاهش نرخ مرگومیر موجب بروز پديده پیری جمعیت
در اغلب کشورهای جهان شده است .کاهش جمعیت افراد جوان و بهتبع آن ،افراد شاغل ،منابع صندوقهای
بازنشستگی را کاهش داده و از سوی ديگر ،افزايش امید به زندگی موجب افزايش تعداد مستمریبگیران و در
نتیجه افزايش مصارف صندوقها و هر دوی اين عوامل ،پايداری مالی صندوقهای بازنشستگی را تهديد میکند
(خورسندی و افسری.)1396 ،
رابطه دولت با صندوقهای بازنشستگی و پايبندی دولت به انجام تعهدات در قبال آنها ،عامل مهم ديگری است
که بر عملکرد صندوقهای بازنشستگی تأثیر میگذارد .عدم ايفای تعهدات دولت نسبت به صندوقهای
بازنشستگی و انباشت مطالبات آنها از دولت از عوامل وخیمشدن وضعیت آنها بهشمار میرود (میر و همکاران،
 .)1393همچنین وضعیت کالن اقتصادی تأثیر زيادی بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی دارد.
يکی از عوامل مهم اقتصادی تأثیرگذار بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی ،تولید ناخالص داخلی
و رشد اقتصادی میباشد.
رشد تولید ناخالص داخلی فرصتهای سرمايهگذاری زيادی را برای کارآفرينان ايجاد میکند و در نتیجه موجب
افزايش تقاضا برای وجوه سرمايهگذاری می شود .چنین شرايطی زمینه رشد و رونق بازارهای مالی و افزايش
بازدهی سرمايهگذاری را فراهم نموده و زمینه مناسبی را برای سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی فراهم
می نمايد .همچنین رشد اقتصادی موجب بهبود وضع مالی دولت و انجام تعهدات مالی دولت در قبال صندوقهای
بازنشستگی میشود .عالوه بر اين ،رشد اقتصادی میتواند از طريق تأثیری که بر رونق بازار کار میگذارد ،بر
عملکرد سرمايهگذاری و پايداری مالی صندوقهای بازنشستگی موثر باشد .وضعیت بازار کار از عوامل مهم
تأثیرگذار بر وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی به شمار میرود (صفرزاده.)23 :1399 ،
بهطور کلی ،رونق و رکود در بازار کار از طريق تغییر منابع و هزينههای صندوقهای بازنشستگی عملکرد مالی
آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .در شرايط رونق اقتصادی ،افزايش شمار شاغلین ،منابع اين صندوقها را افزايش
داده و زمینه مناسبی را برای سرمايهگذاری آنها فراهم میسازد ،در حالی که در دوران رکود اقتصادی ،عکس
اين اتفاق میافتد .همچنین باال رفتن سن ورود به بازار کار ،محدوديت زنان در ورود به بازار کار رسمی و
افزايش مشاغل غیر رسمی از مسائل ديگری در بازار کار است که عرضه نیروی کار را کاهش داده و تأثیر منفی
بر وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی دارد (همان 21-22 ،و.)30
همچنین پايین بودن سطح حقوق و دستمزد و عدم تعديل متناسب آن با تورم ساالنه موجب کاهش جريان
نقدی ورودی به صندوق های بازنشستگی شده و اين عامل در کنار عوامل ديگری نظیر باال بودن نرخ تورم و
باال بودن توقع اجتماعی از صندوقهای بازنشستگی موجب افزايش مستمری بازنشستگی و افزايش فشار مالی
بر صندوقهای بازنشستگی شده و عملکرد آنها را مختل میکند (همان.)116 ،
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عامل موثر ديگر بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی ،نرخ تورم است .باال بودن نرخ تورم موجب
کاهش ارزش دارايیهای صندوق بازنشستگی (به جز دارايیهای واقعی) میشود و بازدهی واقعی سرمايهگذاری
را نیز کاهش میدهد و تأثیر منفی بر عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی دارد .بهطور کلی ،ثبات
اقتصادی يکی از زمینههای الزم برای رشد سرمايهگذاری میباشد .رکود و تورم غیر منتظره ،چشمانداز
سرمايهگذاری را مبهم کرده و اعتماد سرمايهگذار را کاهش داده و تأثیر منفی بر عملکرد سرمايهگذاری
صندوقهای بازنشستگی دارد (وانجیگو.)17-15 :2014 ،1
تغییر نرخ ارز از طريق تحريک تورم و به دنبال آن تعديل حقوق و دستمزد و مستمریها ،منابع و مصارف
صندوق بازنشستگی را تحت تأثیر قرار داده و از اين طريق ،میزان منابع مازاد قابل سرمايهگذاری را متأثر
میسازد .در مجموع انتظار میرود که افزايش نرخ ارز تأثیر منفی بر درآمد حاصل از سرمايهگذاری صندوقهای
بازنشستگی داشته باشد .از سوی ديگر ،نوسانات نرخ ارز تأثیر بسزايی در سرمايهگذاری خارجی صندوقهای
بازنشستگی داشته و رابطه رقابت بینالمللی آنها را تغییر میدهد و افزايش نرخ ارز تأثیر مثبتی بر درآمدهای
ريالی حاصل از اين سرمايهگذاریها خواهد داشت (صفرزاده.)25 :1399 ،
 .2-2پیشینه پژوهش
ابراهیمنژاد و کريمی ( )1397به بررسی چالش حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی پرداختند .بر اساس نتايج
اين پژوهش ،افزايش استقالل اعضای هیئت امنا از طريق کاهش قدرت دولت در انتخاب اعضای هیئت امنا و
تعیین ساز و کاری اصولی و شفاف برای عزل اعضا ،انتشار اطالعات و عملکرد ساالنه صندوق و تصمیمات
هیئت امنا و بهبود امکان نظارت بر فعالیتهای صندوق از جمله راهکارهای اصالح ساختار حکمرانی در
صندوقهای بازنشستگی میباشد.
صفرزاده ( )1399به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد کالن بر وضعیت و عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری
پرداخته است .بر اساس تحلیلهای انجام شده در اين پژوهش که با استفاده از روش مدل خود همبسته برداری
ساختاری 2انجام شده است ،نرخ سود بانکی و درآمدهای نفتی بر منابع صندوق بازنشستگی کشوری تأثیر منفی
داشته و در مقابل ،نرخ رشد جمعیت ،نرخ مشارکت در بازار کار و حداقل دستمزد بر آن ،تأثیر مثبت دارد .همچنین
در تحلیل عوامل مؤ ثر بر مصارف صندوق بازنشستگی کشوری نشان داده شد که نرخ جايگزينی ،هزينههای
پرسنلی ،امید به زندگی ،تورم و نرخ ارز اثر افزايشی و رشد جمعیت اثر کاهشی بر مصارف اين صندوق دارد.
عباسنیا و همکاران ( )1399با استفاده از دو روش تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری تفسیری به بررسی
عوامل کلیدی مؤثر بر اصالح صندوقهای بازنشستگی پرداختند .بر اساس نتايج اين تحقیق ،عوامل متعددی
شامل :نبود نهاد ناظر مستقل در نظام بازنشستگی ،عدم توجه سیاستگذاران به تفاوت ماهیت اجتماعی-
اقتصادی صندوقهای بازنشستگی ،مقاومت ذينفعان بانفوذ در برابر اصالح ساختار صندوقها ،اصالح نظام جامع
مديريت و ساماندهی منابع ،رعايت اصول و محاسبات بیمهای در سیاستگذاری حوزه بازنشستگی ،درهم تنیدگی
Wanjiku
)Structural Vector Auto-Regression (SVAR
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صندوقها با ساير اجزای سیستم مالی ،رعايت اصل سهجانبه گرايی ،ايفای تعهدات دولت به صندوقها ،تفاوت
مقررات بیمهای بین صندوقها ،ايجاد پايگاه جامع و شفاف اطالعاتی و اجرای ساختار سهاليهای صندوقها بايد
در مسیر اصالح صندوقهای بازنشستگی مورد توجه قرار گیرند.
ماروا )2013( 1وضعیت سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی بلغارستان و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی
قرار داده است .بر اساس نتايج اين پژوهش ،مديريت ريسک و تخصیص دارايیهای صندوق که در سیاست
سرمايهگذاری صندوق بازنشستگی مشخص میشود ،تعیینکننده عملکرد سرمايهگذاری صندوقهای
بازنشستگی میباشد و سیاست سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی هم تحت تأثیر عواملی نظیر وضعیت
بازارهای مالی ،نرخ تورم ،پايداری اقتصاد کالن ،ويژگیهای صندوقهای بازنشستگی و مقررات سرمايهگذاری
قرار دارد.
چپکوچ 2و همکاران ( )2017به بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی کنیا
پرداختند .در اين تحقیق از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات استفاده شده و نتايج تحلیلهای انجام شده
نشان داد که تبادل ريسک -بازدهی و شاخصهای کالن اقتصادی شامل نرخ بهره ،عملکرد بازار سرمايه و نرخ
رشد اقتصادی بر تصمیمات سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی کنیا مؤثر هستند.
 .3روششناسی پژوهش
پژوهش پیش رو از نظر جهتگیری تحقیق بنیادی-کاربردی میباشد .در اين پژوهش محقق ابتدا نسبت بررسی
اطالعات کتابخانهای و مرور تحقیقات پیشین اقدام مینمايد و پس از گردآوری اطالعات موجود در ادبیات
تحقیقات انجام شده در سطح بین المللی و داخلی ،اقدام نموده و از اين طريق ،مؤلفههای گوناگون مؤثر بر
تصمیمات سرمايهگذاری استخراج میشود .همچنین با استفاده از پرسشنامه ،نسبت به ارائه آن به خبرگان
(خبرگان علمی شامل اساتید محترم دانشگاه و مديران باسابقه) اقدام مینمايد.
در اين تحقیق برای تعیین مؤلفههای تعیینکننده تصمیمات سرمايهگذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح،
بر اساس ادبیات موضوع مربوط به مديريت صندوقهای بازنشستگی ،پرسشنامهای تنظیم شده و در اختیار
خبرگان علمی و اجرايی شامل اعضای هیأت مديره شرکتهای زيرمجموعه صندوقهای بازنشستگی کشور و
برخی از اساتید صاحبنظر در حوزه سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی که دارای شرايط زير هستند ،قرار
گرفت:
 −افرادی که حداقل دارای  5سال سابقه فعالیت مديريتی يا عضويت در هیأت مديره شرکتهای
زيرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و ساير صندوقهای بازنشستگی را دارا هستند.
 −اساتید دانشگاهی که دارای تحصیالت در زمینههای مديريت ،اقتصادی و بیمه باشند.
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 −افرادی با ويژگیهايی که در شمارههای اول و دوم ذکر شد ،دارای میانگین سنی بیشتر از  30سال
را دارا باشند.
در نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 79 ،نفر
تعیین شد و البته برای دقت بیشتر ،پرسشنامه در مجموع برای  90نفر از افرادی که شرايط فوق را داشتند،
فرستاده و در نهايت  86نفر پرسشنامه را بهطور کامل تکمیل کردند.
 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافته های پژوهش
بر اساس نتايج حاصل از مرور ادبیات و پیشینه تحقیق که در بخش دوم مقاله ارائه گرديد ،تحلیلهای اين
پژوهش بر اساس پرسشنامهای با  5طبقه و  31عامل صورت میگیرد که اين عوامل در ادامه ارائه شده است.
 .1-4بررسی نرمال بودن دادهها
با استفاده از آزمون کولموگوروف  -اسمیرنوف 1نرمال بودن متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد .برای
انجام اين آزمون فرضهای آماری به شرح زير مطرح شدهاند:
 :H0دادهها دارای توزيع نرمال هستند.
 :H1دادهها دارای توزيع نرمال نیستند.
چنانچه سطح معنیداری متغیرهای تحقیق بزرگتر از  0/05باشد ،فرض صفر تأيید و ادعای نرمال بودن توزيع
متغیرهای تحقیق پذيرفته میشود .بر اساس نتايج اين آزمون که در جدول شماره ( )1ارائه شده ،سطح معنیداری
آزمون در تمام متغیرها باالتر از  0/05میباشد و در نتیجه ادعای نرمال بودن متغیرهای تحقیق پذيرفته میشود.
جدول شماره ( )1نتايج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف
آماره Z
1/16

سطح معنیداری
0/075

نتیجه
نرمال

قوانین و مقررات ()RE

1/35
1/29

0/052
0/062

نرمال
نرمال

وضعیت بازار مالی ()FI

1/31

0/065

نرمال

عوامل اجتماعی و اقتصادی ()MAC

1/17

0/127

نرمال

متغیرها
عوامل مديريتی ()MAG
عوامل ساختاری ()ST

منبع :يافتههای پژوهش
 .2-4نتایج بررسی پایایی پرسشنامه
استفاده میشود .اين روش برای محاسبهی هماهنگی درونی
برای اندازهگیری پايايی ،از روش آلفای
ابزار اندازهگیری ،از جمله پرسشنامه بهکار میرود .آلفای کرونباخ ،يک ضريب اعتبار است که میزان همبستگی
داخلی میان پرسشهايی که يک مفهوم را میسنجد ،محاسبه میکند .مقدار آلفا بین عدد صفر و يک میباشد.
کرونباخ 2

Kolmogorov-Smirnov test
Cronbach’s Alpha

1
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هر اندازه آلفا به عدد يک نزديک تر باشد ،اعتبار سازگاری درونی بیشتر داشته و نشان دهنده پايايی بیشتر
پرسشنامه خواهد بود (سرمد و همکاران .)146-163 :1392 ،اگر مقدار آلفا بیشتر از  0/7باشد بیانگر پايايی
خوب و اگر بین  0/5تا  0/7باشد پايايی متوسط است (امینی.)101-103 :1387 ،
در تحقیق حاضر ،به منظور تعیین پايايی پرسشنامه و ابعاد آن ،مقدار آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار SPSS
محاسبه گرديده است که نتايج آن در جدول شماره ( )2نشان داده شده است .بر اين اساس ،آلفای کرونباخ
برای متغیرهای گوناگون پرسشنامه از عدد  0/7بیشتر بوده و لذا میتوان پايايی پرسشنامه را تأيید نمود.
جدول شماره ( )2نتايج پايايی پرسشنامه
متغیرها
عوامل مديريتی ()MAG
عوامل ساختاری ()ST
قوانین و مقررات ()RE
وضعیت بازار مالی ()FI
عوامل اجتماعی و اقتصادی ()MAC

تعداد گويهها
6
6
7
6
6

آلفای کرونباخ
0/873
0/903
0/873
0/807
0/809
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 .3-4نتایج بررسی روایی (تحلیل عاملی تأییدی)
پس از جمعآوری دادهها اعتبارسنجی مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدی و به کمک نرمافزار  SPSSبه
انجام رسید که در ادامه نتايج مربوط به تحلیل عاملی تأيیدی ارائه گرديده است .در تحلیل عاملی تأيیدی به
بررسی اين موضوع پرداخته میشود که آيا سوالهای انتخاب شده ساختارهای عاملی مناسبی را جهت اندازه-
گیری ابعاد مورد مطالعه در مدل تحقیق فراهم میآوردند.
جدول شماره ( )3عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمايهگذاری
رديف
1
2
3
4
5

طبقه عامل

عوامل مديريتی ()MAG

عامل شناسايی شده
معیارهای انتخاب هیئت مديره و مديران ارشد
توانمندی مديران سرمايهگذاری
کنترل و ارزيابی عملکرد مديران
تغییرات متعدد مديريتی صندوق
وجود يک سیاست سرمايهگذاری سنجیده و مدون

6
7

لزوم بهکارگیری محاسبات بیمهای در تصمیمات
پرداخت مستمری به روش مزايای معین

8

تأمین مالی صندوق به روش فاقد اندوخته ()PAYG

9
10
11
12

عوامل ساختاری ()ST

استقالل ساختار تشکیالتی صندوق از مداخله دولت
متوسط سن اعضای طرح بازنشستگی
نسبت پشتیبانی
انتشار وضعیت مالی و عملکرد ساالنه صندوق و تصمیمات هیئت مديره
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13

نرخ پوشش شاغلین

14

نرخ حق بیمه (سهم شاغل ،کارفرما و دولت)

15

سن بازنشستگی

16

قوانین و مقررات ()RE

نرخ جايگزينی

17
18

نرخ افزايش حقوق ساالنه شاغلین و مستمریبگیران
محدوديت سرمايهگذاری در انواع دارايیهای داخل و خارج کشور

19
20

وجود يک نهاد مستقل سیاستگذاری و نظارت در نظام بازنشستگی
وجود انواع گوناگون دارايیهای مالی مشروع در بازار مالی

21
22

اندازه و عمق وکارايی بازار مالی
امکان تأمین مالی صندوق از بازار مالی (عرضه سهام و اخذ تسهیالت بانکی)

23
24

وضعیت بازار مالی ()FI

نرخ سود دارايیها با درآمد ثابت (نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت)
متوسط نرخ بازده سرمايهگذاری در دارايیهای بازار مالی

25
26

نوسانات بازار مالی به ويژه بازار سهام
نرخ رشد جمعیت

27
28

پايبندی دولت به انجام تعهدات در قبال صندوق بازنشستگی
تحريمهای اقتصادی و افت ارزش پول ملی

29
30

عوامل اجتماعی و
اقتصادی ()MAC

31

رکود اقتصادی و افزايش نرخ بیکاری
نرخ تورم
پايینبودن سطح حقوق و دستمزد

منبع :يافتههای پژوهش

تحلیل عاملی تأيیدی برای تعیین کفايت برازش مدل با دادهها ،از چندين آزمون آماری بهره میگیرد و برای
اين که مدل اندازهگیری يا همان مدل تحلیل عاملی تأيیدی ،تأيید شود ،بايد بار عاملی هر يک از عوامل
بزرگتر از  0/4بوده و مقادير آماره  Tمعنیدار باشند ،به اين معنی که در سطح اطمینان  %95بايد بزرگتر از
 1/96يا کوچکتر از  -1/96باشند ( t > 1.96يا  )t < - 1.96و همچنین شاخصهای آن برازش مناسبی
داشته باشند.
1
شاخصهای برازندگی که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،عبارتند از :کای اسکوئر نسبی که از
تقسیم ساده مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی مدل محاسبه میشود ( )χ2/dfکه مقدار قابل قبول برای اين
شاخص مقادير بین  1تا  3میباشد ،شاخص RMSEA2که مدلهای قابل قبول دارای مقدار کمتر از 0/08

1

Fitting Indexes
2 Root mean squared error of approximation
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هستند و همچنین  CFI4 ،IFI3 ،GFI2 ،AGFI1و  NFI5که مقدار قابل قبول برای اين شاخصها بايد
بزرگتر از  0/9باشد (هومن.)122-134 :1393 ،
نتايج تحلیل عاملی تأيیدی در جدول شماره ( )4ارائه شده است که بر اساس آن ،مقدار آماره  Tدر تمام سؤاالت
مربوط به متغیرهای تحقیق از  1/96بزرگتر بوده ،همچنین مقادير بارهای عاملی تمام گويههای پرسشنامه،
بیشتر از  0/4میباشند .بنابراين میتوان نتیجه گرفت که گويههای انتخاب شده در مدل تحقیق ،ساختارهای
عاملی مناسبی را جهت اندازهگیری مؤلفههای مؤثر بر تصمیمات سرمايهگذاری فراهم میکنند6 .
جدول شماره ( )4نتايج تحلیل عاملی تأيیدی
عوامل

عوامل مديريتی ()MAG

عوامل ساختاری ()ST

قوانین و مقررات ()RE

گويهها
MAG1
MAG2
MAG3
MAG4
MAG5
MAG6
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
RE1
RE2
RE3
RE4
RE5
RE6
RE7
FI1

بار عاملی
0/87
0/73
0/85
0/80
0/76
0/69
0/89
0/79
0/85
0/86
0/83
0/74
0/70
0/66
0/67
0/66
0/75
0/66

آماره تی
9/57
8/66
9/87
9/43
8/76
7/24
10/69
8/85
8/36
8/95
8/69
7/64
8/10
7/43
7/68
8/17
8/38
7/04

0/69

7/22

0/57

6/55

1 Adjusted Goodness of Fit Index
2 Goodness – for- fit index
3 Incremental Fit Index
4 Comparative Fit Index
5 Normal Fit Index

 6از بحث بر روی مقادير بار عاملی ،تنها برای تأيید اثرگذاری عوامل استفاده میشود ،اما از اين مقادير ،نمیتوان در مورد مقايسه
میزان تأثیر عوامل نتیجهگیری نمود.
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گويهها
FI2
FI3
FI4
FI5
FI6
MAC1
MAC2
MAC3
MAC4
MAC5
MAC6

وضعیت بازار مالی ()FI

عوامل اجتماعی و اقتصادی ()MAC

بار عاملی
0/55
0/51
0/61
0/67
0/51
0/66
0/76
0/64
0/62
0/62
0/72

آماره تی
5/92
6/04
6/61
7/84
5/95
7/14
8/37
7/30
6/75
7/42
7/80

منبع :يافتههای پژوهش

همچنین شاخصهای برازش مدل نیز در جدول شماره ( )5نشان داده شده است .همانطور که در اين جدول
مشاهده میشود ،مقدار  RMSEAبرابر با  0/03میباشد و با توجه به اينکه کمتر از  0/08است ،نشان میدهد
که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب بوده و مدل ،قابل قبول است .همچنین مقدار نسبت کای دو به درجه
آزادی برابر با  1/07است و میزان شاخصهای  IFI ،AGFI ،GFI ،NFIو  CFIنیز از  0/9بیشتر میباشند.
لذا در مجموع میتوان گفت که مقدار شاخصها ،با مالک تفسیری آنها مطابقت داشته و تحلیل عاملی تأيیدی،
ساختار متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه را تأيید مینمايد.
جدول شماره ( )5شاخصهای برازش
CFI
0/98

IFI
0/98

AGFI
0/97

GFI
0/92

NFI
0/95

RMSEA
0/03

χ2/df
1/07

منبع :يافتههای پژوهش

 .4-4نتایج تحلیل پرسشنامه
از نتايج تحلیل های قبلی ،اثرگذاری تمامی عوامل شامل عوامل مديريتی ،عوامل ساختاری ،قوانین و مقررات،
وضعیت بازار مالی ،و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تصمیمات سرمايهگذاری صندوق بازنشستگی نیروهای
مسلح نتیجهگیری شد .اما برای تحلیل بیشتر ،دادههای حاصل از پرسشنامهها در قالب بررسی میانگین در قالب
جدول شماره ( )6مورد تحلیل قرار گرفت .همانطور که در جدول مشاهده میشود ،ترتیب عوامل بر حسب
شدت تأثیرگذاری به اين صورت است که عوامل ساختاری ،بیشترين تأثیر را بر تصمیمات سرمايهگذاری داشته
و پس از آن ،بازار مالی کشور ،عوامل مديريتی ،قوانین و مقررات و عوامل اجتماعی و اقتصادی در رتبههای
بعدی قرار دارند.
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جدول شماره ( )6شاخصهای آماری عوامل موثر بر تصمیمات سرمايهگذاری
عوامل

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد از میانگین

عوامل ساختاری

4.9500

0.22072

0.03490

عوامل مديريتی

4.8750

0.33493

0.05296

بازار مالی کشور

4.9000

0.30382

0.04804

قوانین و مقررات

4.8500

0.42667

0.06746

عوامل اجتماعی و اقتصادی

4.7750

0.47972

0.07585

منبع :يافتههای پژوهش

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين تحقیق برای تعیین مؤلفههای تعیینکننده تصمیمات سرمايهگذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
ابتدا بر اساس ادبیات موضوع مربوط به مديريت صندوقهای بازنشستگی ،مؤلفههای تأثیرگذار بر تصمیمات
سرمايهگذاری تعیین شد .سپس جهت تعیین مؤلفههای بومی تعیینکننده تصمیمات سرمايهگذاری در اين
صندوق ،پرسشنامهای بر مبنای مؤلفههای به دست آمده از ادبیات موضوع شامل پنج مؤلفه و  31گويه تنظیم
گرديد .اين مؤلفهها شامل عوامل مديريتی ( 6گويه) ،عوامل ساختاری ( 6گويه) ،قوانین و مقررات ( 7گويه)،
بازار مالی کشور ( 6گويه) ،و عوامل اجتماعی و اقتصادی ( 6گويه) میباشد.
اين پرسشنامه در اختیار خبرگان علمی و اجرايی شامل اعضای هیأت مديره شرکتهای زيرمجموعه
صندوقهای بازنشستگی کشور و برخی از اساتید صاحبنظر در حوزه سرمايهگذاری صندوقهای بازنشستگی
قرار گرفت تا میزان اهمیت مؤلفههای تعیینکننده تصمیمات سرمايهگذاری را تعیین کنند .به اين ترتیب
پرسشنامه توسط  86نفر از خبرگان تکمیل گرديد.
پس از جمعآوری دادهها ،اعتبارسنجی مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدی به انجام رسید .بر اساس نتايج
اين تحلیل ،گويههای انتخاب شده ،ساختارهای عاملی مناسبی را جهت اندازهگیری مؤلفههای موثر بر تصمیمات
سرمايهگذاری در مدل تحقیق فراهم میکنند.
از مجموع اين تحلیلها ،اثرگذاری تمامی عوامل مشخصشده شامل عوامل مديريتی ،عوامل ساختاری ،قوانین
و مقررات ،وضعیت بازار مالی ،و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تصمیمات سرمايهگذاری صندوق بازنشستگی
نیروهای مسلح نتیجهگیری شد .در نهايت ،نتايج تحلیل میانگین نشان داد که عوامل ساختاری ،بیشترين تأثیر
را بر تصمیمات سرمايهگذاری داشته و پس از آن ،بازار مالی کشور ،عوامل مديريتی ،قوانین و مقررات و عوامل
اجتماعی و اقتصادی در رتبههای بعدی قرار دارند .بنابراين با توجه به بحران مالی صندوقهای بازنشستگی
کشور پیشنهاد میشود که بهمنظور اصالح نظام بازنشستگی ،برنامه جامعی با مالحظه تمامی مؤلفههای
تأثیرگذار و با تأکید بر عوامل ساختاری ،تدوين و اجرا شود.
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A Survey of the Factors Influencing the Investment
Decisions of the Iranian Armed Forces’ Pension Fund
Hossein Takroosta1*

Abstract
Considering the critical role of pension funds in safeguarding social
security, as well as their standing as one of the most important social and
economic institutions within economies, the investment performance of
these institutions is vital for overcoming the financial crisis plaguing some
of these funds currently, and thus, enhancing social welfare. This paper
investigates the factors influencing the investment decisions of the Iranian
Armed Forces Pension Fund. For this purpose, this paper first gathered the
opinions of academic and executive experts, including board members of
the subsidiary companies of the Iranian pension funds and academics
working on pension funds’ investments through conducting a
questionnaire. Thereafter, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used
to test the validity of the instruments, and Cronbach's alpha was calculated
to assess the reliability of the questionnaire and its dimensions. The results
obtained point towards the critical role of five key factors including
managerial, structural, laws and regulations, financial market conditions,
as well as social and economic factors influencing the investment
decisions of the Armed Forces Pension Funds. Furthermore, the paper
finds that structural factors have more impact than other components
understudy.
Key words: Armed Forces Pension Fund, Investment decisions,
Investment management.
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