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 چکیده 
 تحوالت هستند. حساس بسیار جمعیتی تحوالت و کالن اقتصاد نوسانات مقابل در بازنشستگی هاي صندوق

 ذخایر ارزش کاهش بر تورم تأثیر با همراه اشتغال، نوع و میزان بر آنها تأثیر و اخیر هاي سال در اقتصادي
 پارامترهاي این از هاست. یکی صندوق این در پارامتري اصالحات انجام مستلزم بازنشستگی، هاي صندوق
 است. در اقتصاد کالن متغیرهاي بر نرخ این تغییر اثر بررسی مقاله این از هدف و جایگزینی نرخ تغییر اساسی،

 شده، استفاده مدل و گرفته بهره اجتماعی تأمین سازمانش در  1390تا 1380سال  آماري هاي داده از مقاله این
 نرخ کاهش از پس که دهد می نشان مطالعه این هاي یافته است. اي دوره 6همپوش  هاي نسل عمومی تعادل مدل

 جبران و افراد نگري آینده به توجه با نشاغال کار نیروي عرضه اجتماعی، تأمین بازنشستگی صندوق در جایگزینی
 مدل، فروض طبق دیگر طرف از یابد. می افزایش نیز فردي انداز پس آن تبع به و یافته افزایش مستمري، کاهش

 موجب کل سرمایه موجودي افزایش یابد. می افزایش نیز ،جامعه افراد انداز پس مجموع برابر ،کل سرمایه موجودي
 مجدداً و انجامد می اجتماعی تأمین صندوق هاي ورودي و نشاغال تعداد افزایش به امر این و شود می تولید رونق
 خورده هم بر ها هزینه کفه نفع به بیکاري، و جمعیت سالمندي اثر در ها ورودي کاهش با که صندوق مالی تعادل

 شود. می برقرار بود،
 

 .JEL: H55  �R13 � R53 بندي طبقه
 

هـاي همپـوش، نـرخ جـایگزینی،      اجتماعی، مدل تعـادل عمـومی نسـل    تأمینصندوق بازنشستگی : هاي کلیدي واژه
 . عرضه نیروي کار، موجودي سرمایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 25/6/1394 تاریخ پذیرش:        29/9/1393تاریخ دریافت:   ∗

mailto:raghhg@yahoo.co.uk


 75هاي اقتصادي  شماره  ها و سیاست پژوهشفصلنامه     46

 مقدمه. 1
هاي اجتماعی و امداد و نجات، از جمله  هاي اجتماعی، بیمه اجتماعی به طور کلی، شامل حمایت تأمین
 . استگرهاي امنیت اجتماعی و روانی در جوامع امروزي  ترین تثبیت اصلی

اجتماعی را همگانی دانسته و دولت را موظف کرده  تأمینقانون اساسی، برخورداري از  29اصل 
محل درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و  است که طبق قوانین از

توزیع نابرابر درآمد و شکاف کند.  تأمینیک افراد کشور  اجتماعی را براي یک تأمینهاي مالی و  حمایت
تواند سفره بسیاري از مردم  هاي اقتصادي، که به راحتی می درآمدي بین فقرا و ثروتمندان، در کنار شوك

از کارافتادگی به علت  ،کند. از سوي دیگر اجتماعی را الزامی می تأمیند را خالی کند، نیاز به درآم کم
 سازد.  کهولت سن، بخشی از افراد جامعه را از بازار کار خارج کرده و سربار نسل جوان می

کارگران هاي عمومی و استفاده از  گذاري در ایران، پس از جنگ جهانی اول و آغاز مرحله سرمایه
له حمایت از کارگران در برابر مخاطرات شغلی ئبه طور دسته جمعی، توجه مقامات حکومتی به مس

» صندوق احتیاط طرق و شوارع«خورشیدي با تشکیل  1309جلب شد. اولین اقدام در این زمینه در سال 
مایتی ادامه دارد صورت گرفت. از آن تاریخ تاکنون روند تحول و تکامل این رشته قوانین و مقررات ح

 ).1382 ،است (پیرویان نامه و مقررات دیگر تدوین و تصویب شده  ها قانون، نظام دهو 
تورم از جمله عوامل  باالي هاي نرخ کار و بازار در تحوالت تحوالت اقتصادي و تغییر جمعیتی،

هستند. به  ایران رد بازنشستگی هاي صندوق مصارف و و منابع کننده در کارکرد و تعادلبسیار تعیین
هاي بازنشستگی،  ات منفی تحوالت اقتصادي و جمعیتی بر عملکرد صندوقتأثیرمنظور رویارویی با 

 ). 2006 ،1شود ( بلیک ها توصیه می دو دسته از اصالحات در این صندوقیافتن انجام 
شستگی، هاي بازن است که شامل تغییر سن بازنشستگی، نرخ حق بیمه 2نخست اصالحات پارامتري

دوم، اصالحات ساختاري که به تغییر ساختار صندوق  شود. و از این قبیل می 3نرخ جایگزینی
 پردازد. و یا ترکیبی از این دو می  5اي کامل به اندوخته 4ذخیره بازنشستگی از بی

1. Blake 
2. Parametric Reform 
3. Replacement Rate 
4. unfunded 
5. Fully- Funded 
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نسبت میانگین حقوق دو سال آخر فرد شاغل به اولین  -این مقاله به بررسی تغییر نرخ جایگزینی
گر  ترین نهاد بیمهاجتماعی به عنوان بزرگ تأمیندر صندوق بازنشستگی  -مستمري دریافتی بازنشسته

 پردازد. کشور می
ات پارامتري و هاي انجام شده در حوزه اصالح در بخش دوم مرور کوتاهی بر بعضی پژوهش

صورت  1هاي تعادل عمومی اجتماعی در ایران و سایر کشورها با استفاده از مدل تأمینساختاري نظام 
 تأمیناجتماعی و  تأمینهاي  گرفته است. سپس در بخش سوم مبانی نظري پژوهش در حوزه نظام

یف مدل واجراي آن شود. بخش چهارم به توص و روش پژوهش توضیح داده می ارائهاجتماعی در ایران 
 گیري ارائه خواهد شد. بندي و نتیجه پردازد و در خاتمه جمع می

 
 پژوهش  . پیشینۀ2

 که اکثراً -اجتماعی  تأمینهاي  هاي مختلفی در دنیا جهت بازبینی و اصالح نظام در دهه گذشته پژوهش
انجام شده است. براي بررسی اثر این اصالحات  -ها بوده به علت نگرانی در مورد تعادل مالی این نظام

اند و اصالحات را به عنوان شوك سیاستی به این  هاي تعادل عمومی استفاده کرده اقتصاددانان از مدل
است، به خوبی متصدي آن اجتماعی  تأمینهاي  سازوکار انتقال بین نسلی که نظام کنند. ها وارد می مدل

ها با تمرکز  قابل مطالعه است. این مدل 2هاي همپوش از جمله مدل نسلهاي تعادل عمومی  از طریق مدل
 اند.  اي عوامل طراحی شده یابی رفتار بین دوره بر بهینه

 رویکرد با اي دوره 55همپوش  هاي نسل الگوي کی سازي شبیه«) در مقاله 1389فاروجی ( دشتبان
در برآورد الگوي  3ادي کوتلیکوف و اوئرباخکارگیري روش پیشنه، با به»ایران بازنشستگی نظام بهسازي

هاي موجود در نظام بازنشستگی ایران، به تحلیل و  اي و با توجه به نارسایی دوره 55هاي همپوش  نسل
پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت  سازي نظام بازنشستگی می شبیه

کامل را بر فرایند انباشت سرمایه، تولید ملی، مصرف ملی و غیره مورد   به نظام بازنشستگی اندوخته 4جاري
هاي  فردي، تحت نظام  انداز بهینه پس -دهد که رفتار مصرف هاي تحقیق نشان می یافته مطالعه قرار داد.

هاي مالی  بر افزایش داراییاي، عالوه  کند و نظام بازنشستگی اندوخته اجتماعی مختلف تغییر می تأمین
فردي براي اقتصاد، انباشت سرمایه فیزیکی باالتري را نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاري به همراه 

1. General Equilibrium 
2. Overlapping Generation Model (OLG) 
3. Auerbach And Kotlikoff 
4. Pay-As-You-Go 
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دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید عالوه بر سطوح باالتر مصرف ملی و تولید ملی سبب شده 
  وي کار باالتر در مقایسه با نظام بازنشستگی قدیم، انگیزهاست که افراد به دلیل برخورداري از درآمد نیر

 بیشتري براي ماندن در بازار کار و کامل کردن دوران خدمت داشته باشند.
ات کالن و رفاهی تأثیر، »اجتماعی تأمینات کالن اصالحات تأثیر«) در مقاله 2005مجیدي (

باخ و کوتلیکف در ایران را بررسی کرده اجتماعی با استفاده از مدل اوئر تأمینسازي نظام  خصوصی
سازي فوري، سبب افزایش درآمد، ذخیره سرمایه،  دهد خصوصی است. نتایج این بررسی نشان می

مثبتی بر تأثیر شود. همچنین اثرات بازتوزیعی رفاهی  دستمزد و عرضه نیروي کار در بلندمدت می
 کمتر از وقتی است که کل نظام را به حالتهاي سنی در بلندمدت دارد. زیان رفاهی بین نسلی  دسته

 اي تبدیل کنیم. اندوخته
 تأمینهاي همپوش در نظام  اجتماعی تحت یک مدل نسل تأمیناصالحات «) در مقاله 2008( 1دگر
اي به بررسی اثرات کاهش نرخ  دوره شش هاي همپوش با استفاده از یک مدل نسل »اجتماعی

پردازد. نتایج این بررسی نشان از آثار رفاهی مثبت در  ر ترکیه میاجتماعی د تأمینجایگزینی در نظام 
انداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی  بلندمدت دارد و ذخیره سرمایه، مصرف و پس

هاي  اجتماعی، نسل تأمینپس از اعالم کاهش نرخ جایگزینی در نظام  ،یابد. در حقیقت افزایش می
کنند تا بتوانند در دوران سالمندي سطح مصرف خود را در  انداز می افزایش پسشاغل موجود اقدام به 

انداز عوامل جامعه در نظر گرفته  که ذخیره سرمایه مجموع پس حد مطلوب حفظ کنند. از آنجایی
یابد که این  شود، در بلندمدت با اجراي سیاست کاهش نرخ جایگزینی، ذخیره سرمایه افزایش می می

 شود.  کاهش نرخ بهره در بلندمدت میخود منجر به 
به بررسی نظام  »هاي گسترده سیاست اجتماعی و خانواده«) با عنوان 2003( 2مقاله برتراند

کنند،  زندگی می در این کشور جوانانی که با افراد سالمند .پردازد بازنشستگی در آفریقاي جنوبی می
گردند. در عمل بخشی از وجوه  دنبال کار میهم آمادگی کمتري براي کارکردن دارند و هم کمتر به 

اند.  گیرد که هدف اصلی برنامه نبوده نقدي انتقالی که قرار بود به سالمندان برسد به گروهی تعلق می
سال خانوارهاي آفریقایی وقتی با  16-50اعضاي که است آن یدؤم شده گزارش اینجا در که نتایجی

 دهند. ي کار خود را کاهش میها کنند، ساعت بگیران زندگی می مستمري
اي که براي کمک به گروهی (سالمندان)  به سبب بازتوزیع درونی خانوارها، برنامه ،بنابراین

1. Deger 
2. Bertrand 
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، در عمل به این نتیجه غیرمنتظره انجامید که چگونگی نداطراحی شده بود که از بازار کار خارج شده
 تغییر دهد. ند،عرضه کار را در گروهی (جوانان) که هدف برنامه نبود

به » اجتماعی در برزیل تأمینمدت اصالحات  ات تغییرات انتقالی و بلندتأثیر«) در مقاله 2001( 1فریرا
نسل  55پردازد. در این مقاله از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه با  بررسی اثرات تغییر پایه مالیاتی می

است. اصالحات به   اجتماعی استفاده شده تأمینات رفاهی و کالن یک نظام تأثیرسازي  همپوش براي شبیه
صورت تغییر مالیات بر درآمد به مالیات بر مصرف و  تغییر نرخ جایگزینی است و نشان داده شده که این 

مدت بستگی به  ات مثبت این اصالح در کوتاهتأثیرمدت بر اقتصاد دارد. البته  ات مثبتی در بلندتأثیراصالح 
 ،این مقاله در اخت مستمري سالمندان این دوره از چه پایه مالیاتی استفاده شود.این دارد که براي پرد

ات رفاهی تأثیرو کاهش نرخ جایگزینی  شود که حذف مالیات بر درآمد مطرح می مسئلهاین  ،همچنین
حذف سیستم پرداخت مالیات پس از حصول درآمد به بهبود رفاهی گسترده  مدت دارد. مثبت در بلند

مین  مالی سیستم پس از أت ةاي کامل، نحو ند. عالوه بر این، در گذار به سوي سیستم اندوختهک کمک می
استفاده از مالیات بر مصرف به عنوان  مین اجتماعی در توزیع رفاه نقش مهمی دارد. مثالًأحذف حق بیمه ت

 ان است.بیش از استفاده از مالیات بر نقدینگی  به ضرر بازنشستگ مین اجتماعی،أپشتوانه ت

 تأمینکند که برنامه  مطرح می» اجتماعی در اندونزي تأمیناصالحات «) در مقاله 2004( 2اریفیانتو
بگیران  اجتماعی اندونزي در حال حرکت به سمت اصالحات در جهت ارائه خدمات بهتر به مستمري

را چه در بخش رسمی و چه غیررسمی تحت پوشش  شاغالنبا شمول بیشتر است به طوریکه بتواند کل 
قرار دهد.نظام فعلی به علت شمول کم، مستمري پایین، بازگشت سرمایه اندك چندان موفق نیست. به 

 بر اصالحات این اتتأثیر شده سعی مقاله این در همین دلیل دولت به دنبال یک نظام با ذخیره است.
 شود. بررسی دولت بودجه و رکا نیروي عرضه گذاري، سرمایه جریان روي

اي، به برآورد اثرات یک  دوره ششهاي همپوش  مقاله حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی نسل
اجتماعی ایران می پردازد. در مطالعات پیشین،  تأمیناصالح پارامتري، یعنی تغییر نرخ جایگزینی در 

ذخیره  اجتماعی از بی تأمین، تغییر ساختار اجتماعی در ایران، آثار خصوصی سازي تأمینتغییرات نظام 
تغییر نرخ جایگزینی مورد مطالعه و بررسی قرار  مسئلهاي کامل و غیره بررسی شده ولی  به اندوخته

اجتماعی  تأمیننگرفته است. در این مقاله به بررسی سناریوي کاهش نرخ جایگزینی در ساختار فعلی 
 ازیم.پرد ایران به عنوان یک راهکار عملی می

1. Ferreira 
2. Arifianto 
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 . مبانی نظري3
بسیاري از کشورهاي جهان در حال مواجه شدن با پدیده سالمندي به عنوان یک بحران هستند، در 

سالمندي جمعیت بر اثر افزایش طول  اند.حالی که مقدمات رویارویی با چنین چالشی را فراهم نکرده
هاي اخیر رو به افزایش بوده است. این پدیده  در سال 2و کاهش نرخ باروري 1عمر (امید به زندگی)
 شود.  اجتماعی می تأمینهاي عمومی و ایجاد فشار مضاعف بر نظام  موجب افزایش هزینه

هاي بازنشستگی، تغییر ساختار  با توجه به نیازهاي جمعیت رو به رشد سالمندان در زمینه بیمه
هاي بازنشستگی است و  گذاري مربوط به صندوق یاستگذار بر ستأثیرهاي  مؤلفهجمعیتی یک کشور از 

از  ،شود که تحت عنوان نرخ جایگزینی معرفی می ،هاي اشتغال نسبت مستمري به حقوق سال
 هاي کلیدي این حوزه است. شاخص
 عمومی تعادل الگوي از اجتماعی، تأمین جایگزینی نرخ تغییر اثرات ارزیابی منظور به حاضر مقاله در

 هاينسل عمومی تعادل الگوي مزایاي به توجه شود. بامی استفاده ايدوره شش (OLG) همپوش هاينسل
 تأمین نظام اصالحی هاي سیاست ارزیابی در آن از گسترده استفاده الگوها، سایر به نسبت همپوش

-مصرف آن در که است والراس رقابتی تعادل مدل همان عمومی، تعادل کلی طور است. به مفید اجتماعی

 حداکثر پی در نیز تولیدکنندگان و کنند می حداکثر بودجه قید به توجه با را خود مطلوبیت کنندگان
 تعدیل بازار کامل تسویه تا ها قیمت که جایی تا است خود بودجه توازن ایجاد پی در دولت و سود کردن

 مطالعه امکان الگو شود. این می تعادل ایجاد و تقاضا و عرضه برابري به منجر مدل این نتیجه و شود می
 بین تعامالت بررسی ،همچنین ،و کنندهمصرف هاي گروه و تولیدي هاي بخش میان در جزیی اثرات
 تحلیل که است مناسب جهت آن از الگو این ،دیگر بیان کند. به می فراهم را مختلف عوامل و ها بخش

 گیرد.  می نظر در ها نسل و ها بخش همه بر را اقتصاد بر وارده هاي شوك و ها سیاست آثار
آن را  1958در  4ساموئلسون سپس د،کر مطرح 1947در  3آلیس ابتدا در را همپوش هاي نسل مدل
باشد.  می زندگی چرخه مدل شده عمومی که است اقتصادي پویاي مدل یک OLG . مدلداد گسترش

 زنده افراد تمامی بین دوره طول در سپس و شود می آغاز نسل هر نماینده عنوان به فرد یک با مدل
 مشخص عمر طول و متناهی زندگی با هایی نسل به تولد زمان به توجه با افراد یابد و می گسترش

1. Life expectancy 
2. Fertility 
3. Alliase  
4. Samuelson 
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 خود از بعد و قبل نسل دو با نسل هر و هستند زنده نسل یک از بیش زمان هر شوند. در می بندي گروه
 است.  تعامل در زندگی مختلف مراحل در

 که هایی مدل مورد در چراکه است شده استفاده همپوش هاي نسل عمومی تعادل مدل از مقاله، این در
 گرفته نظر در مهم موضوع دو گیرد، می صورت اجتماعی تأمین توسط نسلی بین انتقال سازوکار براي

 دهد، می انجام اقتصاد در را نسلی بین انتقال یک اجتماعی تأمین سیستم که آنجایی از شود. نخست می
 بین یابی بهینه رفتار طریق از پویایی این و باشد پویا یعنی شود، زمان بعد مشمول باید استفاده مورد مدل
 این گرفتن نظر در به نیاز اجتماعی تأمین سیستم تحلیل آنکه شود. دوم می داده نشان عوامل اي دوره

 و کنند می تأمین را اجتماعی تأمین سیستم مالی منابع شاغالن مشخص، زمان یک در که دارد واقعیت
 وجود مدل در مختلف سنین در افراد زمانی مقطع هر در گیرند. یعنی می مستمري سیستم از بازنشستگان

 کرد. مشاهده همزمان صورت به حاضر هاي نسل تمام بر را شوك اثر توان می ترتیب بدین و دارند
 
 اجتماعی تأمین. نظام 3-1

اجتماعی این است که در مواردي که معضالتی در کسب درآمد افراد جامعه  تأمینمفهوم اصلی نظام 
به عللی از جمله بیکاري، بیماري و سالمندي پدید آید، حمایت افراد از منظر جبران درآمد، به عهده 

نیازهاي توسعه اقتصادي است و  ترین پیش ترین و اساسی اجتماعی است. این نهاد یکی از مهم تأمیننهاد 
هاي  شود. در مورد بیمه ترین اهرم برقراري عدالت اجتماعی و رفاه عمومی محسوب می نوان مهمبه ع

ل اساسی افزایش بار تکفّ ۀمسئل ،شوند مالی می تأمین شاغالناجتماعی که از طریق دریافت حق بیمه از 
نیازهاي  کننده حق بیمه است کهجامعه است که به معنی کاهش نسبت جمعیت شاغل به عنوان پرداخت

 کند. می تأمینبازنشستگان را 
 
 هاي رایج بازنشستگی . انواع نظام3-1-1

 اند: هاي بازنشستگی بر مبناي یکی از دو اصل زیر بنا شده هاي صندوق پرداخت
 .)DB1نظام بازنشستگی براساس حقوق تعریف شده (الف) 

 .)DC2نظام بازنشستگی براساس کسور تعریف شده (ب) 

1. Define Benefit  
2. Define Contribution  
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) و ارزیابی دقیق میزان PAYG1( مالی نظام اول براساس توازن درآمد و هزینه است تأمین
گیرد و برقراري حقوق بازنشستگی براساس  منابع مالی آن صورت نمی تأمینمشارکت صندوق در 

شود. منابع مالی از کسور دریافتی از  هاي آخر خدمت محاسبه می حقوق دوران اشتغال و میانگین سال
 شود. در یک نسل صرف پرداخت حقوق بازنشستگی نسل قبل می نشاغالحقوق 

مالی نظام دوم به صورت اندوخته کامل است. حقوق بازنشستگی براساس میزان کسور پرداخت  تأمین
 شود. ها و نرخ تورم محاسبه می گذاري هاي خدمت با در نظرگرفتن سود ناشی از سرمایه شده در سال

اي بود، اما در عمل نظام  اجتماعی با اینکه در طراحی اولیه اندوخته تأمیندر ایران مبناي صندوق 
DB-PAYG  درآن برقرار است. نظامDB-PAYG  داراي مزایا و معایبی است که براي ورود به بحث

 اصلی مقاله و چرایی انتخاب موضوع، بررسی آنها الزامی است. 
 
 DB-PAYG. مزایاي نظام 3-1-2

هاي  هاي اقتصادي بر این نظام در مقایسه با سایر نظام نابسامانی تأثیرو گذاري  ریسک سرمایهالف) 
 شدگان نیست. ل به طور مستقیم متوجه بیمهئمنفی این مسا تأثیربازنشستگی کمتر است و 

 براي حمایت از اقشار کم درآمد معموالً ،بنابراین ،این نظام در بیشتر موارد دولتی و همگانی است وب) 
 شود. حداقل حقوق لحاظ می

بینی و منابع و مصارف هماهنگ باشد،  زمانی که روندهاي درونی و بیرونی نظام منظم و قابل پیشج) 
 این نظام کارایی زیادي دارد.

 
 DB-PAYGهاي نظام  . نارسایی3-1-3

 حقوق بازنشستگان براساس میزان کسور پرداخت شده نیست، فاقد عدالت الزم است.الف) چون 
 براي کامل کردن دوران خدمت، ضعیف است. ،انگیزه مشترکین این نظامب) 
 این نظام فاقد انباشت سرمایه در حد کالن و رشد اقتصادي است. ج)
تعهدات بسیار سنگینی را نسل به نسل منتقل  ،بنابراین .هاي ضمنی در اکثر موارد بسیار باالست بدهید) 
 پذیر است. کند و در مقابل تغییرات جمعیتی آسیب می
 این نظام در کشورهایی که داراي تورم شدید هستند بسیار شکننده است.هـ) 

 

1. Pay – As – You- Go 
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 اجتماعی بر متغیرهاي کالن تأمیننظام  تأثیر. 3-2
 . عرضه3-2-1
 اینجا در به بازنشستگان، کاهش میزان تولید و عرضه را به همراه دارد. آنچه شاغالنکاهش نسبت  

 نیروي عرضه سمت و یابد می کاهش مشارکت نرخ جمعیت سالمندي با که است آن است توجه قابل
اجتماعی موجب کاهش تمایل افراد  تأمینهاي  از یک طرف پرداخت شود. می مواجه کسري با کار

شود به  پرداخت حق بیمه از طرف کارفرمایان موجب می ،شود،  از طرف دیگر براي تالش و کار می
 تأمینکاهش حجم عرضه و افزایش قیمت، از اثرات مستقیم نظام  ،قیمت فروش بیفزایند. بنابراین

ه رسیدیم که کاهش نرخ جایگزینی موجب با برآورد مدل، به این نتیج ،اجتماعی است. در این مقاله
 شود. افزایش عرضه کل می

 
 . سرمایه گذاري و تجمیع سرمایه3-2-2

دهد، اجماع  قرار می تأثیر اکثر اقتصاددانان بر اینکه تجمیع سرمایه نرخ رشد اقتصادي بلندمدت را تحت
را در باال بردن رشد  تأثیرهایی بیشترین  گذاري این است که چه نوع سرمایه مسئلهنظر دارند. اما 

کننده تجمیع  یکی از عوامل تعیین کننده تجمیع سرمایه هستند. اقتصادي دارند و اینکه چه عواملی تعیین
هایی که مورد  گذاري انداز است. باید توجه داشت که در طول فرآیند سالمندي، سرمایه سرمایه پس

ی بر رشد اقتصادي داشته باشد. افراد در سن ات معکوستأثیرتوجه سالمندان قرار دارد، ممکن است 
گذاري کنند.  مانند اوراق قرضه دولتی سرمایه ،هایی با بازده ثابت دهند بر دارایی سالمندي ترجیح می

هاي با بازده متغیر مانند  گذاري سرمایهزیرا ات مهمی بر رشد اقتصادي دارد. تأثیر مسئلهاین 
 مؤثرعامل  .بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادي دارد که ت استآالگذاري بر تجهیزات و ماشین سرمایه

در نتیجه رشد، تقاضاي مصرفی و تغییر در الگوي مصرف در نتیجه سالمندي  ،گذاري و دیگر بر سرمایه
جمعیت است. افراد سالمندتر تقاضاي بیشتري براي خدمات نسبت به کاالهاي تولیدي دارند که سبب 

وري در بخش خدمات  شود. از آنجایی که رشد بهره ولید ناخالص داخلی میافزایش سهم خدمات در ت
وري کل عوامل تولید، به دلیل سالمندي  کمتر از بخش تولیدي است، نرخ رشد، با کاهش در بهره

جمعیت کاهش خواهد یافت. البته باید توجه داشت که با سالمندي جمعیت و کاهش در جمعیت افراد 
وري  در بهره یابد که ممکن است منجر به افزایش یه به نیروي کار افزایش میدر سن کار، نسبت سرما

 .)1390 نیا، کار شود  (ادیب نیروي
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 پس انداز. 3-2-3
انداز، براساس الگوي دوره زندگی  پس اجتماعی بر تأمینعمده الگوي مورد استفاده در بررسی آثار  

از درآمد خود را در دوران کار و فعالیت جهت  شود که فرد بخشی قرار دارد. در این الگو فرض می
شود.  کند. این رفتار اقتصادي موجب افزایش سرمایه می انداز میمصرف در دوره بازنشستگی پس

افراد با پرداخت حق بیمه احساس نیاز کمتري براي پس انداز که شود  اجتماعی موجب می تأمینوجود 
 تأمینافراد در نظام  ،دیگرسوي شود. از  کل می انداز شخصی کنند که در نتیجه سبب کاهش پس

افراد هرچه  ،شوند. در نتیجه با توجه به ساختار آن، براي بازنشستگی پیش از موعد تشویق می ،اجتماعی
 یابد. انداز افزایش می زودتر بازنشسته شوند، دوران بیکاري و استفاده از پس

 
 اجتماعی در ایران تأمین .3-3

هاي ازدواج در سنین  ، دولت ایران از سیاستم1979ش/  1358می ایران در سال پس از انقالب اسال
ها، نرخ باروري به شدت افزایش  کرد. در نتیجه این سیاست پایین و نرخ باروري باال به شدت دفاع می

زایی جمعیت در ایران به  یافت و تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت ایجاد شد. گرچه دوره بیش
به اجرا درآمد  م1989ش/ 1368هاي تعدیل ساختاري که در سال  سال) و سیاست 10کوتاه بود (نسبت 

کاهش دهد، اما حجم و شکل جمعیت ایران  �6/2به  �5/6بسیار موفق بود و توانست نرخ باروري را از 
 متولد 60گروه سنی بزرگی قراردارد که پس از انقالب و در دهه  تأثیربه مدت چندین دهه تحت 

رو هاند و شرایط اجتماعی و اقتصادي کشور را تحت شعاع قرار داده و با مشکالت زیادي روب شده
) فشار زیادي 70و  60هاي دهه  زایی شده به نظام آموزش و پرورش (در سال اند. ورود نسل بیش شده

 1374از سال  به سطوح مختلف نظام آموزش و کیفیت آن وارد آورد. ورود آنان به بازار کار که تقریباً
 مسئلهشروع شد، بحران بیکاري و سپس مسکن را به وجود آورد که اکنون نیز شاهد آن هستیم. 

زایی شده از بازار  تري که گذار جمعیتی در ایران پدید خواهد آورد، همزمان با خروج نسل بیش جدي
ات تأثیردر ایران است و  اجتماعی تأمینکار و آغاز بازنشستگی آنان خواهد بود که تهدیدي براي نظام 

 معناداري بر روي متغیرهاي کالن اقتصادي ایجاد خواهد کرد.
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 ایران در جمعیت کل سال) به 65سالمند (باالي  جمعیت نسبت برآورد .1نمودار        
 )1388: جلیلی ( أخذم

 
اجتماعی از نوع بی ذخیره است که سطح حداقلی  تأمیناجتماعی ایران داراي نظام  تأمینسازمان 

که مستمري بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق دو سال نهایی  کند. از آنجایی از مستمري را ضمانت می
سطوح  تأثیرگذاري مجدد براساس تورم نیست. در مورد گردد نیازي به ارزش خدمت فرد محاسبه می

در ایران تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است اما واضح  مختلف نرخ جایگزینی بر متغیرهاي اقتصادي
ذخیره و از  اجتماعی ایران که به صورت بی تأمیناست که باال بودن سطح مستمري بازنشستگان در نظام 

اجتماعی بر  تأمینهاي صندوق  شود، موجب فزونی هزینه مالی می تأمینموجود  شاغالن  طریق حق بیمه
حقوق بازنشستگی براي نسل  تأمینبراي را اجتماعی  تأمینتوان صندوق  ئلهمسشود که این  منابع آن می

اگر براي مقابله با  دهد.  قطعاً کاهش می -کشند که بار مستمري نسل قبل را به دوش می-شاغل کنونی 
شود و با  اجتماعی با ورشکستگی مواجه می تأمیناین شرایط اصالحاتی در نظر گرفته نشود، صندوق 

توجه به سطح پوشش مستمري بازنشستگی براي افراد در سن فعالیت در ایران، این بحران به معنی آن 
تر این است که براي برخی افراد،  گیرد. نکته مهم قرار می تأثیراست که زندگی اقشار وسیعی تحت 

 تأمیناهمیت حفظ تعادل نظام  ،در نتیجه .سالمندي است حقوق بازنشستگی تنها منبع درآمد در دوران
 بیش از پیش درخور بررسی است. وضعیتاجتماعی با در نظر گرفتن این 

تنها دو راه براي پرداخت مستمري وجود دارد. در مورد اول جوانان شاغل مستمري بازنشستگان را 
بی«آنان را بپردازد. این نظام به نام  شوند، با این فرض که نسل بعدي نیز حقوق بازنشستگی متقبل می

معروف است. در مورد دوم هر نسل در دوران شاغل بودن خود براي »  پرداخت جاري«یا » ذخیره
 تأمینمشترکین صندوق سازمان  گویند.می» اي اندوخته«کند که به آن نظام انداز میبازنشستگی پس
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سسه یا شرکت خصوصی ؤهاي دولتی و نیز هزاران م در تمامی دستگاه تقریباً ،در حال حاضر ،اجتماعی
میلیون و تعداد  5/6افزون بر  ،براساس آخرین آمار ،تحت پوشش شاغالنمشغول به کار هستند. تعداد 

ها به بازنشستگان و مستمري بگیران  پرداخت .میلیون نفر است 2/1بگیران افزون بر  بازنشستگان و وظیفه
ها صورت  گذاري و درآمدهاي حاصل از سرمایه شاغالناجتماعی از محل کسور  تأمینسازمان 

 :ها از قرار زیر است گیرد. سهم هریک از این موارد در پرداخت می
 ،درصد 90از محل کسور مشترکین شاغل  •
 ،درصد 7ها  گذاري از محل درآمد سرمایه •
 ).1384 ،زاده(روغنی درصد3از سایر منابع متفرقه  •

روند  ،طور کلی  به ،هاي بازنشستگی آوري شده در مورد صندوق آمار و اطالعات جمعبررسی 
برهم خوردن توازن  و شاغالنبگیران نسبت به  کننده افزایش تعداد بازنشستگان و مستمري نگران

، هاي اخیر دهد. تغییرات در حقوق بازنشستگان در سال ها در آینده را نشان می ها و پرداختی دریافتی
هاي پرداخت حقوق بازنشستگی را که ذاتی این  ها، بحران نظام ون در نظر گرفتن توان واقعی صندوقبد

هاست، دو چندان کرده است. فقدان موجودیتی به نام صندوق در عمل و عدم اختیارات کافی ویا  نظام
هاي  نامه آیینگذاري در مقررات و  هاي اقتصادي یا سرمایه حتی وجود قیود صریح در مورد منع فعالیت

هاي اخیر، ارزش ي اقتصادي باال در طول سال ها هاي بازنشستگی و در کنار آنها وجود تورم صندوق
ها،  تلقی ناصحیح از کارکرد صندوق ها را به شدت کاهش داده است. موجودي و ذخایر صندوق

برنامه تعدیل نیروي ها، برابر گرفتن  هاي زودرس بدون در نظر گرفتن امکانات صندوق بازنشستگی
هاي دیگر، اساس مسائل و  هاي زودرس و بسیاري از مسائل و نارسایی انسانی با اعطاي بازنشستگی

 ).1384، زاده(روغنی دهد هاي بازنشستگی کشور را تشکیل می مشکالت صندوق
 
 اجتماعی ایران تأمینمحاسبه نرخ جایگزینی در نظام  .3-3-1

اجتماعی منتشر شده در  تأمیناجتماعی در ایران، از آمار سازمان  أمینتبراي محاسبه نرخ جایگزینی 
استفاده شده و متوسط دستمزد دو سال آخر و میانگین  »آمار نگاه از اجتماعی تأمین سازمان« نشریه

 .براي محاسبه نرخ جایگزینی در نظر گرفته شدش  1390تا  1380هاي  مستمري سال
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 ش 1370ـ1390هاي  بگیران و نرخ جایگزینی در سال و مستمري شاغالنحقوق  .1جدول 

 میانگین مستمري برقراري )ζ( نرخ جایگزینی
 (ریال)

 سال آخر اشتغال 2متوسط دستمزد 
 (ریال)

 سال

1,01 790327 775874 1380 

1,06 1167576 1100367 1381 

1,1 1791726 1623009 1382 

1,07 2181370 2024844 1383 

1,3 3069570 2344405 1384 

1,08 2590445 2384516 1385 

1,1 3248530 2937314 1386 

1,2 4901723 4075164 1387 

1,02 4417637 4298651 1388 

1,01 5035877 4971978 1389 

0,97 5290547 5405876 1390 

 )ش1340-1390اجتماعی از نگاه آمار ( تأمیننشریه سازمان  :أخذم

 
طبق محاسبات انجام شده در جدول فوق، باال بودن نرخ جایگزینی در عین مطلوب بودن براي 

هایی است که  شود. نرخ جایگزینی از جمله شاخص بازنشستگان، سبب کاهش توان مالی صندوق می
کند. از طرفی کاهش آن موجب بهبود  باید به آن توجه ویژه شود چون مانند تیغ دولبه عمل می

گردد.  شود و از طرف دیگر سبب کاهش رفاه بازنشستگان می اجتماعی می تأمینهاي  دوقمصارف صن
نرخ جایگزینی در ایران نسبت به سایر کشورهاي دنیا بسیار باالست. طبق بررسی بانک جهانی این نرخ 

است، هرچند محاسبات داخلی این نرخ را کمتر برآورد   درصد هم رسیده 116در ایران تا حدود 
نند. با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها تحقیق در حوزه نرخ جایگزینی و بررسی اثرات آن ک می

 نماید.  بر اقتصاد ضروري می
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 مختلف درکشورهاي جایگزینی نرخ .2نمودار
 )2005( : بانک جهانیأخذم

 
 . تصریح مدل4

ماکزیمم کردن یک تابع هدف هاي اتخاذشده فردي، براساس  هاي همپوش، جمع تصمیم در مدل نسل
 مدلی ،2005سال  در، 1ماسنر و شود.هیر به عنوان یک کل براي اقتصاد در نظر گرفته می اي چند دوره

 تأمین نظام و واحد تولید بخش زا، درون کار نیروي عرضه سنی، دسته 6شامل  که کردند مطرح را
 این - سالگی 5سن  به افراد وقتی را مستمري ) کهPay As You Go» (هزینه و درآمد توازن« اجتماعی

 مدل بسط مدل این هدف اینجا کند. در می پرداخت رسیدند می -است واقعی سالگی 55سن  معادل
 کار، نیروي عرضه و اندازپس متغیرهاي است. جایگزینی نرخ تغییر تحلیل و بررسی و همپوش هاي نسل

 و مالیات نرخ دولت، کلیدي سیاستی هستند. متغیرهاي افراد گیري تصمیم در کنترل کلیدي متغیرهاي
 نرخ و افراد گریزيریسک درجه زمانی، ترجیح نهایی نرخ انداز،پس به نهایی میل مدل، کلیدي پارامتر

 است. کار نیروي عرضه و سرمایه موجودي تعادل، کلیدي است. متغیرهاي سرمایه استهالك
اي بر  دوره 6تغییرات ناگهانی نرخ جایگزینی در یک مدل در این مقاله، به طور خاص به بررسی 

 ،پردازیم. متغیرهاي مدل هیچ تغییري داده نشده و تنها مقادیر آنها اساس چارچوب مدل هیر و ماسنر می
 4کنیم. در طول  نسل را در یک دوره فرض می 6ایران جایگزین شده است. ما تنها  ،باتوجه به اقتصاد

اي  دوره 6اند. این مدل  دهه آخر عمر، آنها بازنشسته 2که در  دهه  اول، عوامل شاغل هستند در حالی
 ها به جاي سال، دهه فرض شده است. اي است و تنها در اینجا دوره دوره 55همانند مدل  کامالً

1. Heer and Maussner 
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 خانوار. 4-1
» دوره یک«شان  شود. بخش اول زندگی پیشین متولد می  هر سال نسل جدیدي با اندازه برابر با نسل

 دهد.  زمان را نشان می   tمتغیري است که سن هر نسل و اندیس  sاست. باالنویس 
سال نخست زندگی، خانوارها  40کنند. در  سال زندگی می T+TR=40+20خانوارها به اندازه 

sي کار نیرو
tn1کنند و ارتباط عرضه نیروي کار و فراغت به این صورت است:  عرضه میs s

t tl n= − .

sسال بازنشستگی اجباري است ( T=40بعد از  Tfor 0s
tn ). خانوارها مطلوبیت طول زندگی را =

 کنند. حداکثر می tدر سن یک در زمان 

  115 اعضاي نسل تازه متولد شده در سن شود می فرض کل جمعیت است. 6/1اندازه هر نسل  
 2میرند. سالگی می 75شوند و در سن سالگی نیز بازنشسته می 55شوند و در سن  سالگی وارد اقتصاد می

نشده است.   در این مدل هیچ عدم اطمینانی در مورد طول عمر افراد و تغییرات جمعیتی در نظر گرفته
اند. ناهمگنی بین خانوارها به علت  سازي شده همه خانوارها بدون فرزند و ساختار جزئی خانوادگی مدل

داز دارند. براي هر ان تفاوت سنی است، چون خانوارها در مقاطع مختلف زمانی، سطوح متفاوتی از پس
 شود: زیر در نظر گرفته می )3CRRA( اي تابع مطلوبیت ریسک گریزي ثابت خانوار نمونه

           )1(     

1
( ) 1

( , )
1

ηγc ψ l
u c l

η

− + − 
 =

−
 

، کشش جانشینی بین مصرف و عرضه �) است.l) و فراغت (cمطلوبیت آنی تابعی از مصرف (
یک عامل ثابت با مقدار ψ=0,001است. عامل ثابت کوچک  (0,1)نیروي کار عددي در بازه 

شود تا مطمئن شویم مطلوبیت خانوار حتی در شرایطی  به این منظور گنجانده میمشخص جزیی است و 
  .)Heer, 2009( که مصرف خانوار به علت نداشتن درآمد، صفر است، در یک بازه محدود قرار بگیرد

 دهد و عکس ) را نشان میArrow & Prattگریزي  گریزي (معیار ریسک در تابع، میزان ریسک �
کشش جانشینی بین مصرف و عرضه نیروي کار است. همچنین، تابع مطلوبیت کل دوران زندگی 

 ) است.R4هاي مختلف از زمان یک تا زمان بازنشستگی ( خانوار به صورت جمع تابع مطلوبیت در سال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال در نظر  15) از جمعیت فعال، 1383(سالنامه آماري سال  سن ورود به بازار کار را براساس تعریف مرکز آمار ایران .1

 گرفته شده است.
 ) است.1390 ،(ادیب نیا» متغیرهاي کالن اقتصاديبررسی اثر سالمندي جمعیت بر «امید به زندگی در ایران براساس مقاله  .2

3. Constant Relative Risk Aversion 
4. Retirement 
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             )2 (    1 ( , )1 11

RT T s s sβ u c lt s t ss

+ −∑ + − + −= 
 

نرخ ترجیحات زمانی است و تمایل خانوار را براي زمان  ،عامل تنزیل است که در واقع �در اینجا 
هاي مختلف مصرف و استراحت در طول زمان را بیان  ترجیحات بسته ،کند. به بیان دیگر مصرف تعیین می

1شده متولد ارثی هیچ بدون افراد کند. می 0tk 61گذارند نمی باقی هم ارثی هیچ و = 0tk  که آنجایی . از=
 فرض یکی مدل این در ثروت و سرمایه مفهوم شود، می نگهداري افراد توسط که است دارایی تنها سرمایه

در زمان اشتغال، هر خانوار میزان کنند.  می کسب کار نیروي عرضه و سرمایه از را درآمد شود. افراد می
کند مصرف خود را پوشش دهد،  دریافت میکند تا در ازاي دستمزدي که  مشخص نیروي کار عرضه می

 انداز کند. قید بودجه خانوار شاغل براساس این فرضیات به صورت زیر است: مالیات بپردازد و پس
)3 (            1,..., 4s =

 ( ) ( )1
1 1 1 ,s s s s

t t t t t t tk r k n cτ ω+
+ = + + − − 

s
tn میزان عرضه نیروي کار فرد در سنs  و در زمانt است. عبارتs

t t tτ ω n را به عنوان حق بیمه
 شود. نظر گرفته می در شاغالناجتماعی  تأمین

sدر معادله باال
tk انداز خانوارهاي  پسs  اجتماعی هستند تأمینساله است که تحت پوشش نظام. 

انداز خانوارها ابزار اصلی تخصیص مجدد منابع در طول زمان است. نرخ بهره با  تحت چنین شرایطی، پس
rt مشخص شده و �t  نرخ دستمزد است و�t  نرخ مالیات است. در اینجا نرخ دستمزد و نرخ بهره براي

جتماعی است. تنها ا تأمینهمان حق بیمه  ،در واقع ،تمام خانوارها مساوي فرض شده است و نرخ مالیات
 گردد. صرف پرداخت حق بیمه بازنشستگی می شود، مالیات بر درآمد است که مستقیماً مالیاتی که اخذ می

نگري کامل هستند، تصمیمات فعلی آنها در هر سال، با تصمیماتی  از آنجایی که افراد داراي آینده
ر کل مصرف و فراغت فرد را از طریق توانیم مسی است. بنابراین ما می 1که قبال اتخاذ شده، سازگار

اي وجود  زمانی که هیچ دارایی تجمیع شده –سازي تابع مطلوبیت فرد در بدو تولدش (در مدل)  بهینه
 به دست آوریم. -ندارد

 :شروط مرتبه اول براي خانوارهاي شاغل به صورت زیر است

1. consistent 
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منابع درآمدي کنند و  را مستقل از سوابق کاري دریافت می bافراد در طول بازنشستگی، مستمري 
شود و ناشی از انباشت  اجتماعی دریافت می تأمیندر دوران بازنشستگی، مستمري است که از نظام 

  اندازهاي دوران اشتغال است. قید بودجه دوران بازنشستگی به صورت زیر است: پس
          )5(         5,6s =

  ( )1
1 1 ,s s s

t t t t tk r k b c+
+ = + + − 

bt  .است با این  )4(شروط مرتبه اول خانوارهاي بازنشسته همانند فرمول مستمري بازنشستگان است
1sتفاوت که براي این خانوارها 

tl  است.=
 

 بنگاه .4-2
هاي  کند. نهاده شود که در رقابت کامل فعالیت می طرف تولید اقتصاد با یک بخش تولیدي معرفی می

هستند. در اینجا فرض شده تابع تولید به صورت تابع بازده ثابت  Ktو سرمایه    Ntاین بخش نیروي کار 
 ) است:1داگالس -به مقیاس (کاب

)6(          1
t t tY N Kα α−= 

سازي سود است. بر این اساس شروط الزم اولیه براي بیشینه کردن سود  رفتار بنگاه بر اساس بیشینه
 آید: به صورت معادالت زیر به دست می

)7(        ( )1t t tK Nα αω α −= − 
)8(       1 1

t t tr K Nα αα δ− −= − 
گذاري  یا براي تولید سرمایهشود یک کاال وجود دارد که یا مصرف میدر این اقتصاد تنها 

 شود.   می مستهلک � ثابت نرخ یک با سرمایه که است شده شود. فرض می
  

1. Cobb-Douglas 
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 اجتماعی تأمیننظام  .4-3
توان یک نهاد فرض کرد که مالیات را از  اجتماعی را می تأمینبراي اهداف کاربردي، دولت و نهاد 

 پردازند.  کنند و به بازنشستگان حقوق می درآمد اخذ می
 اي به صورت زیر در تعادل است: دوره 6در مدل    tقید بودجه دولت در هر زمان 

        )9(        , ,4 2t s t s tbω τ = 
 دهد: نرخ جایگزینی را نشان می فرمول زیر رابطه میان نرخ مالیات و

      )10(        , 4
2

s
s t

s

ζ
τ

ζ
=

+
 

Sζ  در مخرج کسر باتوجه به قید بودجه دولت در نظر گرفته  4/2نرخ جایگزینی است و عبارت
 شده و براي قابل فهم بودن به شکل اصلی در فرمول قرار داده شده است.

د تابعی از نرخ جایگزینی است، که یک پارامتر کناجتماعی اخذ می تأمیننظام نرخ مالیاتی که 
زا براي مدل است، شوك نرخ مالیات یا نرخ حق بیمه از نرخ جایگزینی مستقل نیست. در اصل برون

 شود نرخ جایگزینی است. آنچه در این مدل توسط دولت تعیین می
درصد به دست  30 درصد در ایران، نرخ مالیات بر درآمد حدوداً  90با احتساب نرخ جایگزینی  

اجتماعی پرداخت  تأمینحق بیمه  تأمینآید که با مجموع مالیات کارگر و کارفرما و دولت که بابت  می
درصد و براي  20درصد، براي کارفرما  7شود، مطابقت دارد. در ایران نرخ حق بیمه براي کارگران  می

 درصد است. 3دولت 
اجتماعی  تأمیناجتماعی در مدل باید با نرخ جایگزینی  تأمینبراي تحلیل شوك تغییرات مالیات  

در دوره صفر  اجتماعی رابطه مثبت دارند. تأمینآغاز کرد. طبق معادله باال نرخ جایگزینی و نرخ مالیات 
شود که در آن متغیرها ثابت باقی  یتی اطالق میحالت ایستایی به وضع -اقتصاد در وضعیت ایستایی

 قرار دارد. 9/0اولیه با پارامترهاي مشخص شده در جدول کالیبراسیون و نرخ جایگزینی  -مانند می
ارت است از نسبت حقوق بازنشستگی (مستمري) به متوسط درآمدهاي ـی عبـرخ جایگزینـن
هاي بازنشستگی است  اي سیستم یین نقش بیمهگذاري شده دوران اشتغال و شاخص خوبی براي تبارزش

دهد که سیستم بازنشستگی تا چه حد توان حفظ استاندارد زندگی پیشین فرد بازنشسته را  و نشان می
 ).1388 ،اجتماعی در تعادل است (جلیلی تأمیندارد. بودجه 

 آید: می دست  به زیر رابطه از جایگزینی نرخ
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اثر  1کند، که به صورت آنی در دوره  دولت یک تغییر در نرخ جایگزینی را اعالن می 1در دوره 
 گذارد. می

یابی  یابی خانوار باید تابع الگرانژ را تشکیل داد، سپس شروط مرتبه اول بهینه بهینه مسئلهبراي حل 
اجتماعی در ایران،  تأمیندرصد براي نرخ جایگزینی  90با احتساب نرخ جایگزینی  را استخراج کرد.

آید که با مجموع مالیات کارگر و کارفرما و دولت  درصد به دست می 30 نرخ مالیات بر درآمد حدوداً
شود، مطابقت دارد. در ایران نرخ حق بیمه براي  اجتماعی پرداخت می تأمینحق بیمه  تأمینکه بابت 
 درصد است. 3درصد و براي دولت  20درصد، براي کارفرما  7کارگران 

 
 محاسبه توزیع وضعیت ایستایی. 4-4

شوند.  می حل همزمان که است معادالت از نظامی عمومی تعادل مدل محض، کاربردي مفهوم یک در
گیریم و  کمک می 1رافسون-است. در اینجا از روش نیوتن غیرخطی و خطی معادالت شامل نظام این

کنیم. با کمک این حدس  آغاز می،  K6یعنی  ،با یک حدس اولیه از ثروت در آخرین دوره زندگی
کنیم. در این مورد ما تنها نیاز  را محاسبه می K5سالگی و  5اولیه شروط مرتبه اول بازنشستگان  در سن 

دست  ترتیب مابقی مقادیر و مجهوالت را بهیک معادله غیرخطی با یک مجهول داریم. به همین به حل
که در دوبازگشت پیشین  ks+2و   ks+1و  ns+1با کمک مقادیر  ksو  nsآوریم و به محاسبات  می
 K1= 0 اگربرسیم.   n1و  K1دهیم تا زمانی که به  پردازیم و به محاسبه ادامه می می ،دست آمده بود به

را به روز کنیم و محاسبات را  K6 شد، کار ما تمام است در غیر این صورت باید حدسمان در مورد
 انجام دهیم. مجدداً

هاي همپوش، در گام اول باید یک زمان متناهی به میزان حداقل سه برابر  نسل  طبق فروض مدل
مئن شویم اقتصاد به وضعیت ایستایی جدید ها را به عنوان دوران انتقال درنظر بگیریم تا مط تعداد نسل
سال واقعی را براي دوران انتقال در نظر  200دوره  معادل  20شود. در این پژوهش ما  همگرا می

کند و همان طور که گفته  هاي همپوش روند متغیرها را در بلند مدت بررسی می نسل  ایم. مدل گرفته
کلیه  ،شوند. بنابراین مدت در نظر گرفته میدید، طوالنیها براي رسیدن به وضعیت ایستایی ج شد، دوره

ها صورت گرفته  مدل این اجتماعی با تأمینهاي اصالحی  هایی که به منظور بررسی سیاست پژوهش
دهد و هیچ کدام تاکنون به صورت عملی در هیچ کشوري اثبات  بینی روندها را انجام می است، پیش
 نشده است.

1. Newton–Raphson method 
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 نهایی و اولیه ایستایی وضعیت در خانوار فردي انداز پس .3نمودار 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

طور که از نمودار مشخص است پس شده است. همان انداز خانوارها نشان داده پس  1-3در نمودار  
یابد چون دولت  انداز خانوار افزایش می ، پس7/0به  9/0از اعمال شوك کاهش نرخ جایگزینی از 

کنند.  انداز شخصی براي دوران سالمندي می میزان مستمري را کاهش داده و خانوارها اقدام به پس
همچنین براي حفظ تعادل بودجه دولت، میزان مالیات بر درآمد نیز کاهش می یابد. با این کاهش 

 یابد. مالیاتی عرضه نیروي کار در وضعیت ایستایی جدید افزایش می

  
 نهایی و اولیه ایستایی وضعیت در کار نیروي عرضه .4نمودار

 مأخذ: محاسبات تحقیق
در گام سوم حدسی براي ذخیره سرمایه و اشتغال داشتیم، با کمک این حدس اولیه مقادیر مسیر 

آید. به این ترتیب مقادیر دستمزد و نرخ بهره، نرخ مالیات و  زمانی سرمایه و اشتغال به دست می
در گام چهارم انتقال بین وضعیت  دست آمد. مرتبه اول بنگاه و قیود بودجه بهمستمري نیز از شروط 

کنیم. مانند قبل از شروط مرتبه اول خانوار به منظور محاسبه ذخیره  ایستایی اولیه و نهایی رامحاسبه می
استفاده  t=20,19,…,0,-1,-2,-3,-4سرمایه و عرضه نیروي کار خانوارهاي متولد شده در زمان 

n5 نیم با اشاره به این نکته کهک می
t =n6

t =0. 
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 شوك اعمال از پیش متولدین براي کار نیروي عرضه و فردي انداز پس .5نمودار

 مأخذ: محاسبات تحقیق
اند با خط  متولد شده t=-2انداز و عرضه نیروي کار خانوارهایی که در دوره  پس 3-4در نمودار 

شوند، آنها  آنها در مورد تغییر سیاست آگاه می t=1در دوره   s=4است.  در سن  ممتد نشان داده شده
متفاوت از مقدار  n5و  K4 ،بنابراین .کنند انداز و عرضه نیروي کار را در این دوره تعدیل می پس

شود.محاسبات را براي خانوارهایی که در  چین نشان داده شده است، می وضعیت ایستایی اولیه که با خط
t=-4 ي تأثیراند، هیچ  کنیم زیرا خانوارهایی که پیش از این زمان متولد شده اند متوقف می متولد شده

روي ذخیره سرمایه کل و اشتغال در طول دوران گذار ندارند چون آنها در این زمان با مرگ از مدل 
 به روز شود.  } {Kt, Ntم پنجم باید مسیر زمانی متغیرهايدر گا اند. خارج شده

 
 کل سرمایه ذخیره زمانی مسیر .6ودار نم

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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نشان داده شده است. اقتصاد از وضعیت اولیه  )6( همگرایی مسیر زمانی براي سرمایه در نمودار
شود. در دوره صفر اقتصاد در وضعیت ایستایی اولیه قرار دارد و  ایستایی به وضعیت نهایی همگرا می

Ksاند یعنی  انداز خود را مشخص کرده همه عوامل بدون آگاهی از تغییر سیاست دولت، پس
1. 

 
 سازي برازش و شبیه. 4-5

محاسبه وضعیت ایستایی براي مدل، نیاز به مقادیري براي پارامترهاي موجود در معادالت دارد. روند 
 شود.  محاسبه یا انتخاب پارامتر در مدل تعادل عمومی  از طریق برازش انجام می

 
 شده پارامترهاي برازش 

شود.  استفاده می محاسبه و در مدل 1هاي تعادل عمومی، برخی از ضرایب از طریق برازش در مدل
، )2( گیرد. در این مقاله، ضرایب طبق جدول برازش پارامتر، از طریق محاسبات اقتصادسنجی انجام می

 سازمان که از اطالعات نشریه )1(در مدل استفاده شده و نرخ جایگزینی را براساس دو ستون جدول 
 ایم. کرده) گردآوري شده، محاسبه ش1340-1390آمار ( نگاه از اجتماعی تأمین

درنظر  0,7شود، به صورت فرضی  ) که به عنوان شوك به مدل وارد می2ζنرخ جایگزینی دوم  (
 اجتماعی فراهم شود. تأمینگرفته شده است تا امکان قیاس میزان محاسبه شده آن با توجه به اطالعات 

 
 شده برازش پارامترهاي .2جدول

 
 نرخ تنزیل ذهنی � )1391(نیا  ادیب 98/0

 ریسک گریزي نسبی � )2009کاگاکان( 2

 سهم سرمایه در تولید � مجیدي  0,5

 نرخ استهالك � )1384امینی (  042/0

 نرخ جایگزینی اول 1ζ محاسبات مقاله 0,9

 نرخ جایگزینی دوم 2ζ فرضیات مقاله  7/0

 نرخ بهره R مرکزي  بانک �17
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

1. Calibration 
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 پیشنهاداتگیري و نتیجه .5
طور که از طریق نمودارها نشان داده شد، سناریوي کاهش نرخ جایگزینی اثرات مثبتی در همان

بلندمدت دارد. کاهش نرخ جایگزینی که به معنی کاهش نسبی مستمري بازنشستگان است، موجب 
شود، زیرا پس از اعالم سیاست کاهش نرخ جایگزینی، افراد که در مدل  انداز فردي می پسافزایش 

کنند و از آنجا  انداز شخصی بیشتر می شود، اقدام به پس هاي همپوش رفتارشان عقالیی فرض می نسل
افزایش در ذخیره کل  ،اندازهاي فردي است، بنابراین که ذخیره سرمایه در اقتصاد حاصل جمع پس

 افتد.  رمایه در بلند مدت اتفاق میس
اجتماعی، پس از  تأمینبه علت ارتباط نرخ جایگزینی و نرخ مالیات در قید بودجه  ،از سوي دیگر

شود. زیرا در این  دهد که منجر به افزایش عرضه کار می اعمال این سیاست، کاهش نرخ مالیات رخ می
یابد. در صورت  اي کسب درآمد بیشتر افزایش میوضعیت جدید به علت کاهش مالیات انگیزه افراد بر

افراد  ایابد زیر اجتماعی ایران، میزان عرضه نیروي کار افزایش می تأمینکاهش نرخ جایگزینی در سازمان 
سرمایه که طبق مدل از جمع  ،در نتیجه ،شوند و انداز بیشتر براي گذران دوره سالمندي می ناچار به پس

 ود، در جامعه افزایش یافته که اثرات مثبت انکارناپذیري بربخش تولید دارد. ش انداز فردي حاصل می پس
اجتماعی که به دلیل سالمندي جمعیت و مشکالت بخش اشتغال  تأمینهاي سازمان  کاهش ورودي

اصالحات در  ،تعادل منابع و مصارف صندوق شده است. بنابراین نرخ داده است، سبب به هم خورد
 نظام در جایگزینی نرخ قیاس و مقاله مدل از آمده دست به نتایج به توجه پذیر است. بانااین نظام اجتناب

 نرخ کاهش که رسیم می نتیجه این به اروپایی، کشورهاي جمله از جهان نقاط سایر با ایران اجتماعی
 دارد. دنبال به مثبتی نتایج اجتماعی، تأمین نظام در پارامتري اصالح یک عنوان به جایگزینی

ل اجتماعی ایران، باید مسائ تأمینگیري در مورد چگونگی اصالح نظام  با این حال، براي تصمیم
 که است زایی برون عامل تورم ترین این موارد، تورم است. مهم دیگري را نیز لحاظ کرد. یکی از مهم

 شد، هادپیشن پژوهش این در آنچه از بیش میزان به جایگزینی نرخ کاهش با حتی نشود کنترل اگر
 این به و کاهد می درآمد خرید قدرت از شدت به ساله ره تورم زیرا شود، می موجب بروز مشکالت

 جایگزینی نرخ کاهش به امروز، بازنشسته هاي گروهی معیشت وضعیت به توجه بدون توان نمی ترتیب
 پرداخت. نظام تعادل حفظ براي

هاي  یکی از مشکالت عمده نیروي کار در ایران کمبود شغل است. با توجه به بحث ،همچنین
آن پرداختیم، اگر ظرفیت جذب این حجم قابل توجه جمعیت جوان را  جمعیتی که در این پژوهش به

هاي صندوق است، آنگاه مشکالت عدم تعادل  در اقتصاد ایجاد کنیم، که به معنی افزایش ورودي
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 شود. وارد حل می تازه شاغالنش قابل توجه منابع آن از طریق دریافت حق بیمه این صندوق با افزای
گذاري منابع صندوق که  ها و سرمایه توان با اصالحات ساختاري مثل فردي کردن حساب سپس می

هاي بازنشسته، تعادل منابع و  شود، بدون کاهش رفاه گروه سازي در این حوزه می موجب شفاف
توان با کاهش نرخ جایگزینی متناسب با درآمد، پس از  می ،همچنین فراهم کرد. مصارف صندوق را

 اجتماعی افزود.  تأمینهاي  به قابلیت بازتوزیع درآمدي نظام ،اجراي اصالحات مقدماتی
 

 منابع 
ارشد، نامه کارشناسی  ، پایانبررسی اثر سالمندي جمعیت بر متغیرهاي کالن اقتصادي)، 1390( نیا، الهام ادیب

 دانشگاه الزهرا: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد.
فصلنامه برنامه و ، "برآورد سري زمانی موجودي سرمایه در ایران")، 1384( محمد ،نشاط حاجی ؛امینی، علیرضا

 .53-86صص  ،90، شماره بودجه
 تأمینفصلنامه  ،پور همایونترجمه هرمز ، "نظریه اقتصادي مستمري بازنشستگی")، 1382( الیزالده، کارلوس

 .69-114 صص ،14، شماره اجتماعی
، اجتماعی تأمینفصلنامه  ،ترجمه نسرین قبادي، "اجتماعی تأمیناقتصاد سیاسی بازتوزیع ")، 1382( پستیو، پیر

 .11-33، صفحه 14شماره 
سسه عالی پژوهش ؤم :، تهراناجتماعی تأمینقوانین و مقررات )، 1382( عبدالحسین ،جیوار ؛پیرویان، ویلیام

 اجتماعی، چاپ اول. تأمین

سسه ؤ، مهاي بازنشستگی در یک نگاه، واحد مطالعات صندوق بازنشستگی کشوري نظام  ،)1388( جلیلی، طیبه
 حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوري.

 انتشارات دانشگاه شهید باهنر. :کرمان ،ترجمه محمود محسنی مقدم، آنالیز عددي )،1380( جی.مورفی

اي با رویکرد بهسازي نظام   دوره 55هاي همپوش  سازي یک الگوي نسل شبیه)، 1389( دشتبان فاروجی، مجید
 ، رساله دکترا، دانشگاه اصفهان.بازنشستگی ایران

 درحال کشورهاي در دولتی اجتماعی تأمین هاي نظام سازي خصوصی در جهانی بانک مشارکت")، 1386( دینبکر
 .190ص ، سسه دین و اقتصادؤم ،4 شماره ،اقتصادسیاسی فصلنامهترجمه محسن ایزدخواه،  ،"گذار و توسعه
هاي بازنشستگی ایران و طراحی نظام بهینه  تحلیل ریاضی بر وضعیت صندوق")، 1384( زاده، مصطفی روغنی

 انتشارات سازمان بازنشستگی کشوري. :، تهران"هاي یاد شده براي صندوق

، اجتماعی تأمینفصلنامه ، "اجتماعی در ایران تأمینهاي سنتی  نظام")، 1378(زاهدي مازندرانی، محمد جواد 
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 هاپیوست
 غیر خطیهاي تکراري براي حل معادالت  : روش1پیوست 

هایی را پیدا  باید روش ،فایده است. بنابراین هاي تحلیلی استاندارد براي حل معادالت غیرخطی بی روش
هایی را که به کار خواهیم برد،  هاي تقریبی چنین معادالتی را محاسبه کنند. روش کنیم که جواب

 نامند. هاي تکراري می روش
ریشه واقعی  �کنیم  نویسیم. فرض می می f(x)=0این قبیل معادالت را در حالت کلی به صورت 

. روش تکراري متکی به این اصل است که یک نقطه اولیه   f(�)=0معادله فوق باشد و به عبارت دیگر
، تولید x0به کمک نقطه اولیه  …,x1,x2,x3,…,xnاي مانند و سپس دنباله شود حدس زده می x0مانند 

 باشد. �که دنباله مذکور همگرا به ریشه  کنیم به طوري می
همراه با افزایش  �تا xnمقصود از همگرایی این است که بعد از تعداد متناهی از تکرارها، فاصله  

n توان محاسبات را در صورتی خاتمه داد که یک خطاي قابل تحمل باشد، می �یابد. اگر  کاهش می 
              )1(       | xn-xn-1 <<�є 

 دارد، زیرا افزایش دقت نیاز به محاسبات اضافی دارد. �بستگی به   nعدد  مسلماً

اي  را رسم کرده  و مالحظه کنیم در چه نقطه =f(x)y توان نمودار می x0براي پیدا نمودن نقطه اولیه 
مناسبت  شود که نمودار دقیق مورد نیاز نیست. بی کند. البته یادآوري می ها را قطع میxنمودار فوق محور 

تبدیل کرده و سپس نمودار   f1(x)=f2(x)اي مانند  را به یک سري محاسبات به معادله f(x)=0نیست که 
چنین  ها حدس اولیه است. را رسم کنیم. محل برخورد این منحنی y2=f2(x)و   y1=f1(x)هاي  منحنی
 ).1990 ،شود (مورفی کند رابطه بازگشتی نامیده می اي که ارتباط اعضاي متوالی را بیان می معادله

 
 : محاسبات مربوط به وضعیت ایستایی2پیوست 

کند. به عنوان مثال براي  اند، محاسبات کمی تغییر می متولد شده 1براي خانوارهایی که قبل از دوره 
است. بنابراین   اند، شوك تغییر نرخ جایگزینی غیرمنتظره بوده متولد شده t=0خانوارهایی که در دوره 

شود و میزان مستمري و  اعمال می 1دانند که شوك تغییر نرخ جایگزینی در دوره  این گروه نمی
 شود.  ها با وضعیت ایستایی اولیه متفاوت می قیمت

پس انداز و عرضه  ،کنند. بنابراین تار میمانند وضعیت ایستایی اولیه رف در دوره صفر خانوارها دقیقاً
 ساله در وضعیت ایستایی اولیه.یکشان برابر است با خانوارهاي  نیروي کار آنها  در دوره اول زندگی

 



 20×20یک ماتریس  مسئلهکه در این را اتریس ژاکوبی رافسون، باید م -براي اجراي الگوریتم نیوتن
 است محاسبه کنیم.
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 شود: در این روش مسیر زمانی متغیرهاي کل بر اساس رابطه زیر به روز می 
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 محاسبه توزیع وضعیت ایستایی

محاسبه توزیع وضعیت ایستایی، شروط مرتبه اول خانوارهاي شاغل را باتوجه به عرضه  به منظور تشریح
 گیریم. نیروي کار و ذخیره سرمایه دوره بعد در نظر می

 دست آوریم: توانیم معادالت زیر را به با وارد کردن قید بودجه خانوار شاغل در این دو معادله می
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 شود: معادله  دوم براي بازنشستگان به صورت زیر تعدیل می
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ن دهد. محاسبه چنی مجهول تشکیل می 9با را تایی از معادالت معادالت باال، یک سیستم نه
 کنیم. هاي عددي استفاده می از روش ،بنابراین .دستگاهی سخت است

گیریم و با یک حدس اولیه از ثروت در آخرین دوره  رافسون کمک می -در اینجا از روش نیوتن 
پنج کنیم. با کمک این حدس اولیه شروط مرتبه اول بازنشستگان  در سن  آغاز می K6زندگی یعنی 

کنیم. در این مورد ما تنها نیاز به حل یک معادله غیرخطی با یک مجهول  میرا محاسبه  K5سالگی یعنی
   s=4آوریم. از معادله اول براي ست مید داریم. به همین ترتیب مابقی مقادیر و مجهوالت را به

و   ks+1و  ns+1با کمک مقادیر  ksو  nsرا محاسبه کنیم. به همین ترتیب به محاسبات k4  و  n4 توانیم می
ks+2 دهیم تا زمانی که به  دست آمده بود و به محاسبه ادامه می که در دوبازگشت پیشین بهK1 وn1 

را به روز کنیم  K6باید حدسمان در مورد  ،در غیر این صورت .شد، کار ما تمام است K1= 0برسیم. اگر
 و محاسبات را مجددا انجام دهیم.

 د:آین دست می به صورت زیر به K6مقادیر پی در پی 
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 : تعریف اصطالحات مورد استفاده در مقاله3پیوست 

 ارائهاز  فرایندي است که به موجب آن، دولت به خدمت کارمندي که قانوناً: 1بازنشستگی الف)
با رعایت خدمات  ،دهد و شود خاتمه می خدمت در نتیجه کهولت سن و طول مدت خدمت عاجز می

 د.کن ه، براي او مستمري ثابت مقرر میگذشت
یابد.  هایی است که از زمان بازنشستگی آغاز و تا زمان مرگ ادامه می : جریان پرداخت2مستمريب) 

 ).1990 ،3(بادي کند حقوق بازنشستگی، امنیت درآمد طول عمر در دوران بازنشستگی را فراهم می
هایی هستند که پرداخت مستمري براساس آنها صورت  شاخص :درآمدهاي جایگزینی  شاخصج) 
اشاره  6و ثروت بازنشستگی 5، سطح مستمري نسبی4توان به نرخ جایگزینی گیرد که از جمله آنها می می

نرخ جایگزینی نشانگر نسبت حقوق بازنشستگی (مستمري) به متوسط درآمدهاي  ).1388 ،(جلیلی کرد

1. Retirement  
2. Pension 
3. Bodie 
4. Replacement rate 
5. Relative pension level 
6. Pension wealth 

                                           



 

اجتماعی ایران و با توجه به  تأمیناین مقاله با مشورت کارشناسان سازمان  دوران اشتغال است که در
براي محاسبه این نرخ در نظر گرفته شد. این شاخص  شاغالنآمار موجود، متوسط حقوق دو سال آخر 

 دهد که سیستم بازنشستگی تا چه حد توان حفظ استاندارد زندگی پیشین فرد بازنشسته را دارد.  نشان می
ستمري نسبی میزان حقوق بازنشستگی در مقایسه با درآمد متوسط در سطح جامعه است و سطح م

بگیر در  دهد یک مستمري شود، چرا که نشان می محسوب می 1شاخص مناسبی از کفایت مستمري
با درآمد متوسط، نرخ  شاغالنمقایسه با شاغلی با درآمد متوسط، در چه وضعیتی قرار دارد. براي 

ثروت بازنشستگی شاخصی است که تمام  جایگزینی و سطح مستمري نسبی برابر خواهد بود.
هاي مستمري در  آورد. یعنی ارزش فعلی پرداخت هاي آینده به یک بازنشسته را به حساب می پرداخت

 آینده است. 
  

1. Pension adequacy  
                                           



 

 
 


