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Abstract 

This paper seeks to determine the optimal pension policy according to the aging of the 

Iran’s population, by calculating the optimal replacement rate and simulating transition 

to this rate. For this purpose, an OverLapping Generations Model, with five main parts 

of population, household, production, government and pension system, was calibrated. 

Demographic data related to the next hundred years were used based on the United 

Nations report and the relevant variables were predicted. In first step, the optimal value 

of replacement rate for the year 1430 was calculated. The results show that the 

replacement rate will be optimal in the range of 15 percent. Also, the results show that 

by adjusting the replacement rate to the optimal rate, the amount of contribution rate 

will also decrease significantly. So it has been proposed to adjust the replacement rate to 

15 percent in the long run. In the next step It was assumed that the government adjust 

the replacement rate, and of course contribution rate, of the pension system to the 

optimal amount during a forty-five-year plan through a fiscal policy that will be 
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implemented in 1400. The results showed that with transferring to the optimal policy, 

the capital stock, labor supply,  production and welfare will increase. 

Keywords: Aging, Pension System, Overlapping Generations Model, Replacement 

Rate, Welfare. 

JEL Classification: H55, R13, J11, J26 
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سازي انتقال به سياست بازنشستگي  سالمندي جمعيت و شبيه
  1بهينه در اقتصاد ايران

  *حميد رضازاده
  ***مسلم پيماني فروشاني ،**مصطفي سرگلزايي

  دهچكي
هدف اين مقاله تعيين سياست بازنشستگي بهينه با توجه به سير سالمندي جمعيت كشور ايران، 

سازي انتقال به نرخ مذكور است. براي اين منظور از طريق محاسبه نرخ جايگزيني بهينه و شبيه
هاي توليدي، دولت هاي همپوشان، داراي پنج بخش اصلي جمعيت، خانوار، بنگاهيك مدل نسل

هاي جمعيتي مربوطـه ازگـزارش سـازمان ملـل     ظام بازنشستگي، طراحي و كاليبره شد. دادهو ن
بيني گرديد. در مرحله اول مقدار بهينه نرخ جايگزيني با استخراج شده و متغيرهاي مربوطه پيش

شمسي محاسـبه شـد. نتـايج نشـان داد نـرخ       1430توجه به سير سالمندي جمعيت براي سال 
درصد بهينه خواهد بود. همچنين نتـايج نشـان داد بـا تعـديل نـرخ       15ه جايگزيني در محدود

جايگزيني به نرخ بهينه، ميزان كسورات شاغلين نيز در بلندمدت كاهش خواهد يافت. بنـابراين  
عنـوان سياسـت مـالي اصـالحي     درصـد بـه    15هاي آينـده بـه   تعديل نرخ جايگزيني در دهه

 1400د كه دولت طي يك سياست مالي كه در سـال  گرديد. در مرحله بعد فرض گردي  پيشنهاد
گردد، نرخ جـايگزيني، و بـالطبع كسـورات شـاغلين، نظـام بازنشسـتگي را       اعالم و اجرايي مي
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كند. بر اين اساس مسير پوياي انتقـال  يك برنامه چهل و پنج ساله به مقدار بهينه تعديل مي  طي
هـاي  ان داد با تغيير به سياست بهينه، مؤلفـه سازي شد و نتايج نشبه نظام بازنشستگي بهينه شبيه

يابـد.  موجودي سرمايه، عرضه نيروي كار، توليد و رفاه افزايش و نـرخ كسـورات كـاهش مـي    
التفاوت كسورات با گذاري مابهيههمچنين پيشنهاد گرديد صندوق خصوصي مجزايي براي سرما

  گذاري تأسيس گردد.ساز وكار اندوخته
هاي همپوشـان، نـرخ جـايگزيني،    جمعيت، نظام بازنشستگي، مدل نسل سالمندي ها: دواژهيكل

  رفاه
  JEL: H55, R13,J11, J26طبقه بندي 

  
  مقدمه. 1

اي در ساختار جمعيتي خود تجربه خواهنـد كـرد. بـا    هاي آينده كشورها تغييرات عمدهدر دهه
يابـد.  سته كاهش ميافزايش اميد به زندگي و كاهش نرخ تولد نسبت افراد شاغل به افراد بازنش

اين روند در كشورهاي صنعتي در حال انجام است و بسياري از كشورهاي در حال توسـعه در  
  ).Vogel, et al.( )2013 چند دهه آينده از آن پيروي خواهند كرد (ووگل و همكاران)(

بينـي منـابع آمـاري مختلـف، جمعيـت ايـران بـه سـمت         هاي موجود و پيشبر اساس داده
 1330هاي نرخ رشد جمعيتي ايران را از سـال  ) داده1ر حال حركت است. نمودار (سالمندي د

تـي  شمسـي بـر اسـاس گـزارش جمعي     1480اين نـرخ را تـا سـال     2بيني ميانيشمسي تا پيش
  دهد:) نشان مي2019ملل (  سازمان

  
  هاي پنج سالهنرخ رشد جمعيت ايران در بازه .1نموادر 

  )2019ي سازمان ملل (انداز جمعيتمنبع: گزارش چشم
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به كمتر از نيم درصد رسيده  1430بيني نرخ رشد جمعيت ايران در سال بر اساس اين پيش
هـاي   شمسي به بعد منفي خواهد شد. سير نزولي نرخ رشـد جمعيـت از سـال    1440و از سال 

  جاري آغاز شده است.
سـهم جمعيـت    افزايش اميد به زندگي، با كاهش سن مؤثر بازنشسـتگي و افـزايش مـداوم   

 & Verbic زند (وربـيخ و پـروك)(  هاي بازنشستگي عمومي را برهم ميسالمند، توان مالي نظام

Spruk) (2013.(  
 Pay As Youنظام بازنشستگي در بسياري از كشورها در ابتدا با نظام توازن درآمد و هزينه (

Go (PAYG) پرداختي نسل شاغل ) شكل گرفت. در اين نظام حقوق افراد بازنشسته از كسورات
هاي جمعيت شاغل براي شود. تأمين مالي حقوق بازنشستگان از طريق مشاركتفعلي تأمين مي

مدت طوالني برآورده كننده نياز نظام بازنشستگي بود. اما كندي رشد اقتصادي، نرخ پايين زاد و 
اده اسـت  ها را براي اصالح نظام بازنشستگي تحـت فشـار قـرار د   ولد و پيري جمعيت، دولت

  ).Honekamp) (2006 (هونكمپ) (
) به عنوان Full Fundedگذاري (تغيير سيستم بازنشستگي از توازن درآمد و هزينه به اندوخته

اي افـراد  ، كسـورات بيمـه  شود. در نظام اندوخته گذارياصالحات ساختاري در نظر گرفته مي
سن بازنشستگي اصل و سود آن  شود و درگذاري ميشاغل در حسابي به اسم خودشان سرمايه

  ).1390شود. (دشتبان فاروجي و همكاران، به افراد داده مي
هـاي بازنشسـتگي   المللي پول، كشورها را بـه نظـام  هاي بانك جهاني و صندوق بينتوصيه
بازنشسـتگي بـه    دهنـد كـه تغييـر نظـام    گذاري سوق داد. اما مطالعات اخير نشـان مـي   اندوخته
اي كـه  هـاي مـالي  كن است بهينه نباشد. ايـن مطالعـات بـا بررسـي بحـران     گذاري مم اندوخته
جـاري و  هـاي پرداخـت  هاي درآمدي منفي بـه شـاغلين وارد كردنـد، تركيبـي از طـرح      شوك
  ).2021دهند (وولف، و لوي، گذاري را براي پايداري نظام بازنشستگي پيشنهاد مي وختهاند

اثر شوكهاي درآمدي اسـت. درواقـع وجـود     از كاركردهاي اصلي نظام بازنشستگي، كاهش
هـاي درآمـدي خواهـد شـد. از     نظام بازنشستگي توازن درآمد و هزينه باعث كاهش آثار شوك

هاي توازن درآمد و هزينـه منجـر بـه    طرف ديگر افزايش بيش از حد مزاياي بازنشستگي طرح
از تعادل اكچـوئري   هاي بازنشستگي سخاوتمند، انحرافات كوچكشود. در نظامعدم تعادل مي

  ).2013شود (وربيخ و پروك، هاي بزرگ ميمنجر به عدم تعادل
با توجه به مقدمه فوق دو فاكتور سالمندي جمعيت و ميزان سخاوتمندي نظام بازنشسـتگي  

ها هستند. بنابراين هدف اصلي اين مقاله تعيين سياست ترين عوامل تأثيرگذار بر اين نظاماز مهم
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ه در اقتصاد ايران از طريق محاسبه نـرخ جـايگزيني بهينـه بـا توجـه بـه سـير        بازنشستگي بهين
هاي گزارش جمعيتي سـازمان ملـل   سالمندي جمعيت است. براي اين منظور با استفاده از داده

)2019)( World Population Prospects: The 2019 Revision    متغيرهاي جمعيتـي كشـور ايـران (
. همچنـين افـراد بـه    3م بازنشسـتگي مدلسـازي گرديـده اسـت    گردآوري و محاسبه شده و نظا

هـاي درآمـدي مـورد مطالعـه     شـوك وري پايين و باال تقسيم شده و تحت تـأثير  دسته بهره  دو
  اند.گرفته  قرار

هـاي جمعيتـي   براي تعيين اثر سالمندي جمعيـت، نـرخ جـايگزيني بهينـه بـر اسـاس داده      
اسـت نـرخ جـايگزيني بـه صـورت خطـي       تعيين گرديده است. سپس فرض شده  1430  سال
سال به نرخ بهينه جايگزيني  45، در مدت 1401اساس يك سياست مالي اعالم شده، در سال بر

مشي بر متغيرهاي كالن اقتصادي و نرخ كسـورات شـاغالن و   يابد. اثر اين تغيير خطكاهش مي
ابراين سؤال اصلي اين سازي شده است. بنهمچنين مسير تغيير اين متغيرهاي اقتصاد كالن شبيه
براي اقتصـاد ايـران چگونـه اسـت و      1430پژوهش اين است كه نرخ جايگزيني بهينه در سال 

  تغيير اين نرخ چه آثاري بر اقتصاد كالن خواهد داشت؟
گردد. پـس از  براي دستيابي به اهداف مذكور، پژوهش حاضر در پنج بخش اصلي ارائه مي

پـردازد. در  پژوهش شامل مباني نظري و پيشينه پژوهش مـي مقدمه، بخش دوم به مرور ادبيات 
هـاي  سـازي مـدل و يافتـه   بخش سوم روش پژوهش بررسي خواهد شد. بخش چهارم به شبيه

  گردد.گيري و پيشنهادات ارائه مييابد. در بخش پنجم نتيجهپژوهش اختصاص مي
  
  . ادبيات پژوهش2
  مباني نظري 2.1

رسد. نـرخ  به بعد به اوج خود مي 1430هاي شده و از سال سير سالمندي جمعيت ايران شروع
) 2) در نمودار (2019سال بر اساس گزارش جمعيتي سازمان ملل ( 65وابستگي جمعيت باالي 

ـ   65آورده شده اسـت. ايـن نـرخ نسـبت افـراد بـاالي        ه تعـداد افـراد بـين بيسـت تـا      سـال ب
  كند.ي چهل درصد رشد ميبه باال 1440دهد و از سال سال را نشان مي  وپنج شصت
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  . نرخ وابستگي جمعيت2نمودار 
  )2019انداز جمعيتي سازمان ملل (منبع: گزارش چشم

تـأثير سـالمندي جمعيـت قـرار      هايي است كه به شـدت تحـت  نظام بازنشستگي از حوزه
  گرفت.  خواهد
ينـه و  ع تـوازن درآمـد و هز  هاي بازنشستگي دنيا از نظر شيوه تـأمين مـالي بـه دو نـو    نظام
شوند. همچنين از نظر شيوه محاسبه پرداختي به بازنشستگان نيز ايـن  گذاري تقسيم مي اندوخته
ــام ــين (  نظ ــاي مع ــوع مزاي ــه دو ن ــا ب ــين (  )DB)( Defined Benefitsه ــور مع  )DCو كس

)Defined Contributionشوند. در روش ) تقسيم ميDB     حقوق بازنشستگي بـر اسـاس حقـوق
شود. از سـوي ديگـر در   ان اشتغال و تعداد سالهاي خدمت فرد محاسبه ميچند سال انتهايي زم

حقوق بازنشستگي بر اساس ميزان مشاركت فرد در صندوق بازنشستگي و كسورات  DCروش 
  ).1386گيرد (نيرومند، او در زمان اشتغال صورت مي

) است. اين DB-PAYGنظام بازنشستگي ايران از نوع توازن درآمد و هزينه و مزاياي معين (
يـرات جمعيتـي دارنـد و در صـورت     هـاي بازنشسـتگي بيشـترين تأثيرپـذيري از تغي    نوع نظام

شــوند. (بهمنــي و تعــادل نيروهــاي شــاغل و بازنشســته، دچــار عــدم تعــادل مــالي مــي عــدم
  )1399 همكاران،

 بازنشستگي توازن درآمد و هزينه بـر اسـاس   و سخاوتمندي نظام )Efficiencyميزان كارآيي(
شـود. ايـن شـاخص بيـانگر نسـبت مزايـاي       ) سنجيده مـي Replacement Rateنرخ جايگزيني(

0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

13
30

-
13

35
13

40
-

13
45

13
50

-
13

55
13

60
-

13
65

13
70

-
13

75
13

80
-

13
85

13
90

-
13

95
14

00
-

14
05

14
10

-
14

15
14

20
-

14
25

14
30

-
14

35
14

40
-

14
45

14
50

-
14

55
14

60
-

14
65

14
70

-
14

75



  1401 و زمستان زيي، پا2، شمارة 9سال  ،رانيمسائل اقتصاد ا يبررس   36

 

دهنده نظام بازنشسـتگي  هاي زمان اشتغال است. باال بودن اين نرخ نشانبازنشستگي به دريافتي
  ).Grech) (2015 تر است (گرك) (سخاوتمندانه

درصـد اسـت.    50در محـدوده   OECDمتوسط نرخ جايگزيني خـالص بـراي كشـورهاي    
درصد محاسبه شده است. بانك جهـاني   90متوسط اين نرخ براي نظام بازنشستگي ايران برابر 

درصـد اعـالم كـرده اسـت.      100نيز متوسط نرخ جايگزيني نظام بازنشستگي ايـران را بـاالي   
  ).1398شود(گالب، بنابراين نظام بازنشستگي ايران سخاوتمندانه قلمداد مي

هـاي  شود انحرافات از تعـادل اكچـوئري صـندوق   يگزيني باعث ميباال بودن نرخ جا
بازنشستگي، اثر به مراتب بيشتري بر تعادل مالي آنها داشته باشد. لذا سالمندي جمعيت در 

هاي بازنشستگي شده و انجام اصالحات هاي آينده موجب عدم تعادل گسترده صندوق سال
  در نظام بازنشستگي كشور ضروري است.

شـود. ايـن   ساختاري به تغيير روش تأمين مـالي نظـام بازنشسـتگي اطـالق مـي     اصالحات 
اصالحات غالبا به صورت تغيير از نظام توازن درآمد و هزينه به نظام اندوخته گـذاري در نظـر   

شوند. در اصالحات پارامتريك با حفـظ سـاختار كلـي نظـام بازنشسـتگي بـه تغييـر        گرفته مي
  شود.، نرخ حق بيمه، سن بازنشستگي و ... پرداخته ميپارامترهايي چون نرخ جايگزيني

هاي همپوشان، كه براي بررسي وضعيت مالي صندوق تـأمين اجتمـاعي در ايـن    مدل نسل
. بـر اسـاس ويژگـي ادوار زنـدگي،     مقاله استفاده شده، مدل مبتني بر چرخه ادوار زندگي است

نـدگي باشـد كـه در يـك بخـش،      ز زتواند داراي يك بـازه زمـاني ا  كننده ميواحد مصرف  هر
ترين ويژگي لحـاظ شـده در   شود. درواقع مهمبوده و در بخش دوم زندگي بازنشسته مي  شاغل

الگوهاي همپوشاني نسلي اين است كه ساختار سني جمعيت، عامل ناهمگن بـودن واحـدهاي   
سـطح  شود. در اين ساختار، افراد با سطوح سني متفاوت، نه تنهـا از نظـر   مصرفي محسوب مي

 شود تا افق زماني افراد بـراي مي ثروت متفاوت هستند، بلكه اين تفاوت در ساختار سني باعث

زندگي كامال متفاوت از يكديگر بوده و بر ميل نهايي به مصرف آنهـا اثرگـذار باشـد. بنـابراين،     
گيرند. فرضـيات مربـوط بـه    گيري، متوسط عمر انتظاري خود را در نظر ميافراد هنگام تصميم

سـازد تـا بـا وجـود     ترجيحات و همچنين احتماالت مربوط به فوت، اين امكان را فـراهم مـي  
انـداز وجـود   ف و پـس ناهمگني واحدهاي اقتصـادي، امكـان اسـتخراج توابـع جمعـي مصـر      

 )1399باشد (توكليان و همكاران،   داشته

وشـان،  سازي نظام بازنشستگي كشور بر اساس مدل نسلهاي همپدر پژوهش حاضر، با شبيه
در مرحله اول نرخ بهينه جايگزيني نظـام بازنشسـتگي ايـران بـر اسـاس متغيرهـاي سـالمندي        
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%) به 90شود. سپس با تعديل نرخ جايگزيني فعلي (شمسي محاسبه مي 1430جمعيت در سال 
ساله در قالب يك سياست مالي  45نرخ جايگزيني بهينه به صورت خطي و طي يك بازه زماني 

سازي اين تعديل نرخ و تأثير آن بر متغيرهاي كالن اقتصادي و همچنـين  شبيهتوسط دولت، به 
  نرخ كسورات شاغلين پرداخته خواهد شد.

  
  پژوهش ةپيشين 2.2

هاي بازنشستگي در دنيا، مطالعات هاي پيش آمده براي نظامهاي اخير با توجه به چالش در سال
مطالعات غالبا در سه حوزه الف) شناسـايي  اي يافته است. اين مربوط به اين حوزه اهميت ويژه

هاي بازنشستگي، ب) بررسـي اصـالحات سـاختاري و ج) بررسـي     و استخراج مشكالت نظام
شود. دو حوزه ب و ج بـا مبـاني نظـري پـژوهش حاضـر      بندي مياصالحات پارامتريك دسته

وعي و ايـن دو حـوزه از نظـر موضـ    هـاي  اند. در ادامه به بررسي سـير تحـول پـژوهش   مرتبط
  پردازيم.شناسي مي روش

هاي بازنشستگي دنيا، با توجه بـه  اغلب مطالعات مربوط به حوزه اصالحات ساختاري نظام
گذاري را در قالـب اصـالحات   تغيير هرم جمعيتي كشورها، انتقال به نظام بازنشستگي اندوخته

) يـك  Schneider et al) (2012اند. شنيدر و همكـاران ( ساختاري به عنوان راهكار پيشنهاد داده
هاي همپوشان براي مطالعه اصالحات نظام بازنشتگي كشور جمهـوري چـك   مدل پوياي نسل

طراحي كردند و بر اساس آن تغيير نظام بازنشستگي از نظام تـوازن درآمـد و هزينـه بـه نظـام      
رشد  تر، رشد دستمزد و رشد اقتصاد و در نهايتگذاري را باعث انباشت سرمايه سريعاندوخته

) با بررسـي تاريخچـه   Cai, & Cheng)(2014ها دانستند. جاي و چنگ(تابع مطلوبيت تمام نسل
سيستم بازنشستگي چين و توجه به پيري سريع جمعيت و دگرگوني اقتصادي اين كشور، نظام 
جاري بازنشستگي چين (نظام توازن درآمد و هزينه) را فاقد كارآيي معرفي كردند و حركت به 

گذاري را به عنوان يكي از گزينه ها پيشنهاد دادند. در ايران مطالعات مربوط اندوخته سمت نظام
) بـا  1390وجي و همكـاران ( به اصالحات ساختاري بعضا نتـايج متفـاوتي داشـته اسـت. فـار     

ام بازنشسـتگي ايـران بـه ايـن     سازي يك الگوي نسـلهاي همپوشـان بـراي بهسـازي نظـ      شبيه
هـاي مـالي فـردي    گذاري، عالوه بر افزايش دارايـي شستگي اندوختهرسيدند كه نظام بازن  نتيجه

زينـه و  براي اقتصاد، انباشت سرمايه فيزيكي باالتري را نسبت بـه نظـام بازنشسـتگي تـوازن ه    
گذاري عالوه بـر  دارد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه انتقال به نظام بازنشستگي اندوخته  درآمد

ملي سبب خواهد شد كه افراد انگيزه بيشتري براي ماندن در  سطوح باالتر مصرف ملي و توليد
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بازار كار و كامل كردن دوران خدمت خود داشته باشند. از طـرف ديگـر جعفـري و همكـاران     
) با بررسي آثار كالن اقتصادي اصـالحات سـاختاري در نظـام بازنشسـتگي كشـور بـا       1397(

ن نتيجـه رسـيدند كـه انتقـال نظـام      هاي همپوشان، بـه ايـ  طراحي يك مدل تعادل عمومي نسل
ها را افزايش داده، گذاري مصرف تمامي نسلبازنشستگي توازن هزينه و درآمد به نظام اندوخته

دهـد. آنهـا   انداز افراد و به تبع آن انباشت سرمايه و توليد در سطح كل اقتصاد را كاهش ميپس
نــه و انتقــال بــه نظــام جوالگــذاران بــه اصــالحات ســاختاري عپيشــنهاد دادنــد كــه سياســت

نتـايج ايـن دو پـژوهش، در آنهـا از اصـالحات       گذاري اقدام نكنند. عالوه بر تعـارض  اندوخته
  پوشي شده است.پارامتريك و مقايسه آن با اصالحات ساختاري نيز چشم

ديگر پژوهشهاي نظام بازنشستگي نيز اغلب به بررسي اصالحات پارامتريك و نتايج تغييـر  
انـد.  ني و نرخ كسورات پرداختـه چون افزايش سن بازنشستگي، تعديل نرخ جايگزيهايي مؤلفه

) بـه بررسـي   Vogel, Ludwig, & Borsch-SUPAN)(2015جمله ووگل، لوودويگ و سـوپان( از
اصالحات بازنشستگي در سه كشور اروپايي فرانسه، آلمان و ايتاليا پرداختنـد. آنهـا بـا بررسـي     

اي از اصالحات پارامتريك به اين نتيجه رسيدند كه سن ان مؤلفهافزايش سن بازنشستگي به عنو
زا پيامدهاي قـوي بـراي كـل اقتصـاد، بـه ويـژه در       بازنشستگي و تشكيل سرمايه انساني درون

) بـه  1399اقتصادهاي باز دارد و نبايستي به يكباره انجام شـود. در ايـران بهمنـي و همكـاران (    
غيير نرخ كسورات بازنشستگي پرداختند. مدل مورد استفاده، مطالعه اصالح نظام بازنشستگي با ت

مدل تعادل عمومي نسلهاي همپوش با تأكيد بر بازار ناقص نيروي كار بود. نتـايج نشـان داد بـا    
تگي هزينـه ايـن نظـام بـه ميـزان      انجام اصالح پارامتري افزايش نرخ كسـورات نظـام بازنشسـ   

  درصد كاهش خواهد يافت.  2/5
ير با تسريع سير سالمندي جمعيـت كشـورها، مطالعـات مربـوط بـه تـأمين       هاي اخ در سال

انداز اجتماعي نيز، چه در حوزه اصالحات ساختاري و چه پارامتريك، معطوف به بررسي چشم
هـاي  بينـي مؤلفـه  هاي مربـوط بـه پـيش   اند. اين مطالعات از دادههاي بازنشستگي بودهآتي نظام

) به Carolin, & Joachim)(2018اند. كارولين و ژواچيم(گرفته جمعيتي كشورها براي آينده بهره
مطالعه تأثيرات اقتصادي پير شدن جمعيت و پيامدهاي كالن اقتصادي و مالي پيري جمعيت در 

رغم اينكه اكثر كشورهاي حـوزه يـورو   منطقه يورو پرداختند. بر اساس نتايج اين پژوهش علي
اند، اما هنوز اصالحات بيشـتري بـراي تضـمين    دهدست به اصالحات ساختاري بازنشستگي ز

) 1397پايداري مالي بلندمدت صندوق هاي بازنشستگي ضروري است. كاشانيان و همكـاران ( 
هـاي همپوشـان   تأثير سالمندي را بر متغيرهاي كالن اقتصادي ايران با استفاده از يك مدل نسل
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اثر سالمندي جمعيت از يكسو به مـرور   اي دايموند بررسي كردند. نتايج نشان داد برمرحله  دو
يابـد.  گـذاري عمـومي كـاهش مـي    سهم عوايد بازنشستگي از بودجه افزايش و سـهم سـرمايه  

) به مطالعه در خصوص تأثير سالمندي جمعيـت بـر آينـده    1399همچنين دهقاني و همكاران (
پرداختنـد. نتـايج   اي دوره 55هـاي همپوشـان   نظام بازنشستگي ايران با استفاده از الگوي نسـل 

داد با كاهش رشد جمعيت و افزايش نسبت سالمندي جمعيـت، ميـزان توليـد ناخـالص       نشان
يابـد. ايـن پـژوهش همچنـين تـأثير افـزايش سـن        داخلي در سالهاي آتي به شدت كاهش مي

بازنشستگي را به عنوان اصالح پارامتريك مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفته است كـه اگـر   
درصد از توليد ناخـالص   9سال افزايش يابد، كسري به  55شستگي فقط براي زنان به سن بازن

سـال   65گي بـه  خواهد رسيد. اگر بـراي هـر دو جـنس سـن بازنشسـت      1435داخلي در سال 
درصد از توليد ناخالص داخلـي   2تنها  1440يابد، كسري بودجه در اوج خود در سال   افزايش

اي ) در پژوهشي به بررسي اصالحات دورهWolf, and Lopez)(2021خواهد بود. وولف و لوپز(
هاي بازنشستگي كشورهاي اروپاي شرقي در سه دهه گذشته و تأثير اين اصـالحات بـر   سيستم

هـاي بازنشسـتگي   بازنشسـتگي پرداختنـد. بـر اسـاس نتـايج، بـا انتقـال بـه طـرح          آينده نظـام 
راد منتقل نمي كند، بلكه ريسك هايي نيـز  گذاري، دولت تنها ريسك هاي مالي را به اف اندوخته

گـذاران بايسـتي مكانيسـم هـاي     كنـد. بنـابراين سياسـت   از سمت عمـوم جامعـه جـذب مـي    
ــداري طــرح   اشــتراك ــراي اصــمينان از پاي ــال ريســك را ب ــذاري و انتق ــاي بازنشســتگي گ ه
سازي جريان ) با شبيه1399گذاري طراحي كرده و در نظر بگيرند. توكليان و همكاران ( اندوخته

نسـلي بـه مطالعـه وابسـتگي     وجوه سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر يك الگوي همپوشاني بين
ها پرداختنـد.  پايداري مالي صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي به جمعيت نسلي و انتقال نسل

بر اساس نتايج پژوهش دو سناريو براي اصالح آتي نظام بازنشستگي پيشنها شد: وجه شـباهت  
اي خود را پرداخت كند و ثانيا نرخ حـق بيمـه   و سناريو در اين است كه اوال دولت سهم بيمهد

خ مزاياي بازنشسـتگان بـه ميـزان    درصد افزايش يابد، با اين تفاوت كه در سناريوي اول نر 10
هش مـي يابـد. نتـايج تحليـل     درصـد كـا   10درصد كاهش مـي يابـد و در سـناريوي دوم      50

وضعيت مالي صندوق به طور عمده وابسته به مزاياي بازنشستگي است كه دهد بهبود  مي  نشان
توان در يك افق زماني مشخص ثبـات در شـرايط مـالي صـندوق را     در صورت كاهش آن مي

  شاهد بود.
هـاي  هـاي فـوق شـوك   سازي شـده در تمـامي پـژوهش   هاي همپوشان شبيههاي نسلمدل

هـاي  ها در دنياي واقعـي از فلسـفه  ه وجود اين شوكاند. عالوه بر اينكدرآمدي را ناديده گرفته
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گيـري بيمـاري   وص پـس از همـه  هاي بازنشستگي است، كارشناسـان، بـه خصـ   وجودي نظام
اي بر بررسـي  و تحت تأثير قرار گرفتن اشتغال و درآمد بسياري از افراد، تأكيد ويژه 19  كووييد
ها به گي براي نزديك شدن پژوهشهاي بازنشستهاي درآمدي در مطالعات مربوط به نظامشوك

هـاي  شناسي نوآوري اين پژوهش در نظر گرفتن شوكاند. لذا از نظر روشندنياي واقعي داشته
وري كـم و زيـاد و مطالعـه آثـار     سازي و تقسيم افراد مدل به دو گـروه بهـره  درآمدي در شبيه

ئه شد، مطالعات پيشـين  هاي درآمدي است. عالوه بر اين از نظر موضوعي نيز چنانچه ارا شوك
انـد، و  سازي و مطالعـه كـرده  هاي اصالحات ساختاري يا پارامتريك را شبيهغالبا يكي از حوزه

معموال از حوزه اصالحات پارامتريك نيز به بررسي يـك مؤلفـه، از جملـه سـن بازنشسـتگي،      
تاري و انـد. حـال آنكـه مقايسـه اصـالحات سـاخ      اي يا نرخ جايگزيني، پرداختهكسورات بيمه

است كه در ايـن پـژوهش مـد نظـر     اي پارامتريك در قالب يك مدل واحد داراي اهميت ويژه
است. همچنين محاسبه نرخ جايگزيني بهينه، و به تبع آن نرخ كسورات شـاغلين از ديگـر     بوده

هايي همچون موجودي سـرمايه، عرضـه   هاي اين پژوهش است و مسير تغييرات مؤلفهنوآوري
اي را در قالب دو سناريوي الف) ادامه نظـام  ليد، انتقاالت دولت و كسورات بيمهنيروي كار، تو

هـاي آينـده   بازنشستگي با وضعيت فعلي و ب) تعديل نرخ جايگزيني به نرخ بهينه، را در دهـه 
گيـران ايـن حـوزه    ار تصـميم انـدازي در اختيـ  سازي و با يكديگر مقايسـه كـرده و چشـم   شبيه
  دهد. مي  قرار

  
  ژوهش. روش پ3

مـومي هسـتند كـه هـر نسـل را در      هاي نسلهاي همپوشان گونه اي از مدل هاي تعـادل ع  مدل
هاي زندگي مدلسازي مي كنند. وجود چند نسل در يك دوره در اين مدلها باعث مي شود  دوره

سـلهاي مختلـف را مـورد مطالعـه     كه بتوان اثر سياست هاي مؤثر بر تخصيص منابع مؤثر بـر ن 
توزيـع درآمـد بـين نسـلي بـه      جه به اينكه نظـام هـاي بازنشسـتگي نيـز نـوعي      داد. با تو  قرار

آيند لذا استفاده از اين مدلها براي مطالعه اين نظام ها مؤثر است. (باسكا،مونكاسي و  مي  حساب
  )Baksa, Munkacsi, and Nerlich()2021 ( نرليك)

ت اقتصادي پيشـين،  داده هاي پژوهش حاضر از گزارش هاي جمعيتي سازمان ملل، مطالعا
ـ    ك مركـزي اسـتخراج شـده انـد. از     صندوق تأمين اجتماعي و گزارش هاي مركـز آمـار و بان

) بـراي مدلسـازي و تحليـل    Microsoft Office Excel) و اكسـل ( Gaussافزارهـاي گـاوس (   نرم
  خروجي نتايج استفاده شده است. 
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لــت و نظــام بنگــاه هــا، دومــدل حاضــر داراي بخــش هــاي اصــلي جمعيــت، خــانوار،  
اند. در بخش مربوط بـه  سازي شدهاست كه بر اساس پارامترهاي اقتصاد ايران شبيه  بازنشستگي

نظام بازنشستگي دو نظام بازنشستگي توازن درآمد و هزينـه و اندوختـه گـذاري بـراي تحليـل      
  مقايسه اي، به طور مجزا مدلسازي شده اند. 

  
  جمعيت 3.1

، يــك نســل جديــد از خانوارهــا اســت. در هــر دوره، نشــان دهنــده يــك ســال tهــر دوره، 
سال در زندگي واقعـي اسـت، كـه بـه      20شوند. افراد تازه متولد شده ، متناظر با سن  مي  متولد

در زندگي واقعي)  65(متناظر سن  s=R=46نشان داده مي شود.تمام نسل ها در سن  s=1وسيله 
Nگي واقعي) زنـده مـي ماننـد.    زند 89(سن  s=J=70بازنشسته مي شوند و حداكثر تا سن  (s) 

را نشان مي دهـد، كـه    tكل جمعيت دوره  Nاست. و  tساله در دوره  sنشان دهنده تعداد افراد 
Øبا احتمال  tساله در دوره  sاست. تمام افراد  nداراي نرخ رشد  زنده مي مانند.  s+1تا سن  ,

Øكه  , = Øو  1 ,J = نشـانگر   Y، و tدهنـده جمعيـت بازنشسـته در دوره    شـان نNO است. 0
N  است. tجمعيت شاغل دوره   = Y + O   )1(  N = n N  )2(  

پژوهي پژوهش بر اساس الزم به توضيح است پارامترهاي گفته شده با توجه به ماهيت آينده
. به طور مثال سن بازنشستگي شاغلين در مقطع اندوضعيت آينده، نه وضعيت فعلي، كاليبره شده

ين (انجـام شـده) و بـا توجـه بـه      سال است اما بر اساس مطالعات پيشـ  60كنوني براي مردان 
سـال در نظـر گرفتـه     65ايـن عـدد   هاي بازنشستگي در مقطـع فعلـي   تعادل مالي صندوق عدم
يانگين سن بازنشستگي هاي انجام شده است و هم منطبق بر ماست كه هم مطابق پژوهش  شده

انـد.  اند و سن بازنشسـتگي را تعـديل كـرده   در كشورهايي كه مواجه با سالمندي جمعيت بوده
چنين اميد به زندگي نيز كه نشانگر ميانگين عمر افراد است، نه مقدرا فعلي، كه بلكـه بـراي    هم

سال،  65تگي شمسي در نظر گرفته شده است. درواقع با در نظر گرفتن سن بازنشس 1430سال 
سـال) نيـز    60به طور تلويحي تعادل مالي نظام بازنشستگي در مقطع فعلي (سـن بازنشسـتگي   

  4شود.سنجيده مي
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  خانوار 3.2
) را در ابتـداي يـك سـالگي در    3خانوارها تابع مطلوبيت انتظاري بين نسلي بر اساس رابطـه ( 

∑  حداكثر مي كنند: t  دوره βJ ∏ Ø , ( , ) )3(  
 β >  tسـاله در دوره   - sعرضـه نيـروي كـار     مصرف و  cنشانگر نرخ تنزيل ذهني،  0

,u(cاست. مطلوبيت هر دوره  l)   تابعي از مصرفc  و نيروي كارl  :است  u(c, l) = ( ι( ) ι) σ

σ
 σ˃0, ι ∈ (0,1) )4(  

σ اي است. افراد دورهعكس كشش جانشيني بينs اند. افراد شاغل با بهره وري ساله ناهمگن ηϵ ŷ  (ثروت) و داراييk وري وري فرد وابسته بـه نـوع بهـره   كنيم كه بهرههستند. فرض مي
ϵ ∈ ε , ε   ــت ــره وري ثاب ــواع به ــاتفاو ϵو  ϵاســت. ان ــدي را ته ي تحصــيالت و توانمن

هـاي  دهند. به عالوه فرض مي كنيم كـه بهـره وري نيـروي كـار تحـت تـأثير شـوك        مي  نشان
ηاست، كه   تصادفي ∈ Г ≡ η , η     ت انتقـال زيـر   ، كه از يـك زنجيـره مـاركوف بـا احتمـاال
) كند: مي  پيروي ˊ| ) =  )5(  

1)  است:  6برابر رابطه  ηϵبا بهره وري نوع  tساله در دوره  sلص يك فرد دستمزد خا − − ) ŷ  )6(  

ω  نشانگر نرخ دستمزد در دورهt  وA   بهره وري نيروي كار است. دستمزد، مشمول نـرخ
به نظام تأمين اجتماعي پرداخـت و   τ با نرخ است. همچنين كسورات شاغلين τωثابت ماليات 

كنند. افراد بدون دارايي را به صورت يكجا دريافت مي penبازنشستگان مستمري بازنشستگي 
نشـانگر سـرمايه فـرد     گردد. آيند و تمامي ارثيه تصادفي توسط دولت مصادره ميبه دنيا مي

s   ساله در دورهt شـود. ماليـات بـر سـرمايه بـا      گذاري مـي سرمايه ه نرخ بازد است كه با 
را نيـز بـه صـورت يكجـا از دولـت       همچنـين، خانوارهـا انتقـاالت    داده شده اسـت.   نشان

در  و سـرمايه   وري ساله بـا نـوع بهـره    sكنند. در نتيجه، قيد بودجه يك فرد مي  دريافت
  است:  7ه به صورت رابط t  دوره

C + k = 1 − τω − τ ω A ηϵŷ l + 1 + (1 − τK)r  k + tr , for s ≤ 45,pen + 1 + (1 − τK)r  k + tr , for s > 45  )7(  
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  توليد 3.3
Y  است: 8تابع توليد يك تابع كاب داگالس مطابق رابطه  = Kα(A L ) α )8(  Y  توليد وL    عرضه نيـروي كـار را در دورهt   دهنـد.  نشـان مـيA    پيشـرفت تكنولـوژي

A  كند:رشد مي است كه با نرخ برونزاي   كارافزا = (1 + )A  )9(  

∏  هستند: 10ها به دنبال حداكثر كردن سود خود مطابق رابطه بنگاه = Kα(A L ) α − ω A L − r K − δK  )10(  
α  سهم سرمايه در توليد وδ .نشانگر نرخ استهالك سرمايه است  

  
  دولت 3.4

  روابط بودجه دولت به شكل زير ارائه شده است.
 T  درآمدهاي مالياتي دولت است. مخارج دولت، باG  نشان  داده مي شوند. همچنينTr 

ــانگر ان ــه هــاي تصــادفي،   نماي ــود. ارثي ــاالت دولــت خواهــد ب ــز توســط دولــت Beqتق ، ني
G  خواهد بود: 11تعادل بودجه دولت به شكل رابطه  tشود. بنابراين در هر دوره  مي  مصادره + Tr = T + Beq  )11(  

لـت  پژوهي مطالعه حاضر، به دو دليل درآمدهاي نفتي در بودجه دوبا توجه به ماهيت آينده
هـاي اقتصـادي كشـور اساسـا توجـه      در نظر گرفته نشده است. اول اينكه با توجه بـه تحـريم  

كارشناسان به حذف نفت از بودجه دولت در سـالهاي آينـده معطـوف اسـت و دوم اينكـه در      
صورت تحقق درآمدهاي نفتي در آينده نيز، با توجه به تجربه كشورهاي نفتي سياست درسـت  

) كشـور و    Infrastructureدهاي نفتي صرفا براي توسـعه زيرسـاختار (  در اين حوزه صرف درآم
اي براي اين منظور خواهد بود. درواقع دولت ديگر تـوان دخـل و تصـرف    ايجاد صندوق ويژه

كامل روي اين درآمدها نخواهد داشت. اساسا استفاده از درآمدهاي نفتي براي مخارج عمـومي  
بنـابراين در ايـن پـژوهش در بودجـه آينـده دولـت       دولت سياست قابل دفاعي نبـوده اسـت،   

درآمدهاي نفتي خارج شده است و به جاي آن در بخش درآمدهاي مالياتي دولت، ماليـات بـر   
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بايد توجه داشت كه هنوز قـانون مربـوط بـه ماليـات بـر       سرمايه مورد توجه قرار گرفته است.
تصويب كليات طرح ماليـات بـر   عايدي سرمايه در كشور اجرايي نشده است، ليكن با توجه به 

گذاران در خصوص تصويب جزئيات آن و با عنايـت  و تالش و بحث سياست 5عايدي سرمايه
به اينكه اين پژوهش نه به زمان فعلي، كه به مطالعه آينده نظام بازنشستگي متمركز اسـت، ايـن   

دولـت بـر اسـاس     بنابراين درآمد مالياتي بخش در درآمدهاي مالياتي مد نظر قرار گرفته است.
T  است: به صورت زير تعريف شده و   هاي نرخ = L +  )12(  

 nو نرخ رشـد جمعيـت    γمخارج دولت برونزا است و با نرخ پيشرفت تكنولوژي كارافزا 
G  افزايش مي يابد: = G (1 +  γ)(1 + n ) )13(  

  
  نظام تأمين اجتماعي 3.5
  نظام تأمين اجتماعي توازن درآمد و هزينه 3.5.1

پرداخـت مـي شـود و داراي     14فرض مي كنيم كه پرداختي بازنشستگي يكجا و مطابق رابطه 
=  ميانگين ساعات كاري شاغالن است: ɭ است.  θنرخ جايگزيني خالص  (1 − − ) ɭ )14(  

=  است. 15در حالت تعادل پرداختي هاي بازنشستگي برابر جمع كسورات و مطابق رابطه   )15(  

  گذاري نظام تأمين اجتماعي اندوخته 3.5.2
 16مطابق رابطـه   را نشان مي دهد و t مجموع كسورات نسل جوان به عنوان حق بيمه دوره 

گـذاري كـرده و در هنگـام    را در بازار سرمايه سرمايه قابل محاسبه است. نظام بازنشستگي، 
=  بازنشستگي اصل و سود آن را به خانوارها پرداخت مي كند:  )16(  = (1 + )( ) )17(  
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  وضعيت تعادل 3.6
در وضعيت تعادل ايستا، رفتار فرد با رفتار كل اقتصاد سازگار است: بنگاه هـاي توليـدي سـود    

كننـد، و بـازار كاالهـا در    كنند، خانوارها مطلوبيت بين نسلي را حداكثر مـي خود را حداكثر مي
  شوند:حالت تسويه و تعادل است. در وضعيت تعادل شرايط زير برآورده مي

nجمعيت با نرخ رشـد ثابـت    - 1 = NN − مـي يابـد و احتمـال زنـده مانـدن      افـزايش   1
Øثابت   نرخ , = Ø .است  

Aشاخص بهره وري كل از رابطه  - 2 = (1 + γ)A .تبعيت مي كند  
ــردي    - 3 ــره وري ف ــوك به ــاركوف   ηش ــال م ــاتريس انتق π(ηˊ|η) از م = π π

π π 
  كند. مي  پيروي
  قيد بودجه خانوارها بر اساس متغيرهاي ايستا به شكل زير است: - 4

C + k = 1 − τω − τ ω A ηϵŷ l + 1 + (1 − τK)r  k˜ + t˜r , for s ≤ 45,P˜en + 1 + (1 − τK)r  k˜ + t˜r , for s > 45  
 )18(  

˜kهمچنين،  =   است. 0
  در تعادل، سود بنگاهها برابر صفر است. - 5
متغيرهاي كل برابر جمع متغيرهاي انفرادي هستند، بازار سرمايه در تعادل است، و تمام  - 6

˜L  ارث افراد متوفي توسط دولت جمع آوري مي شوند: ≡ N ηϵŷ l k˜, s, ϵ, η f (dk˜ × ds × dϵ × dη) )19(  C˜ ≡ N c˜ k˜, s, ϵ, η f (dk˜ × ds × dϵ × dη) )20(  T˜ = τωω L˜  )21(  K˜ = N k˜ˊ k˜, s, ϵ, η f (dk˜ × ds × dϵ × dη) )22(  B˜eq = N 1 − Ø , (1 + r (1 − τK))k˜ˊ k˜, s, ϵ, η f (dk˜ × ds × dϵ ×dη) )23(  

˜G  بودجه دولت در حالت تعادل است: - 7 + t˜r = T˜ + B˜eq  )24(  
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P˜en  بودجه نظام بازنشستگي در حالت تعادل است: - 8 = τ ω L˜  )25(  
˜Y  بازار كاالهاي نهايي در حالت تسويه است: - 9 = K˜αL˜ α = C˜ + G˜ + (1 + γ)K˜ − (1 − δ)K˜  )26(  

  
  هاي پژوهش . يافته4
  كاليبراسيون 4.1

بر اساس روابط ارائه شده در بخش قبل، پارامترهاي مدل مورد استفاده براي اقتصـاد ايـران بـه    
  شود:آورده مي 1شكل زير كاليبره شده و به طور خالصه در جدول 

  . پارامترهاي كاليبره شده مدل1جدول 
  شهاي پژوهمنبع: مطالعات پيشين و يافته

  معيار كاليبره كردن  مقدار عددي  توصيف  پارامتر

N  
نرخ رشد جمعيت سالهاي 

انداز جمعيتي سازمان ملل گزارش چشم  }1/1، %28/0{  }1400، 1430{
)2019(  

β  1399همكاران ( مطالعه توكليان و  95/0  نرخ تنزيل ذهني(  

1 σ⁄   )1399همكاران ( مطالعه توكليان و  36/0  كشش جانشيني بين دوره اي 

ɩ 1399همكاران ( مطالعه توكليان و 31/0  نرخ وزني ترجيح استراحت(  

α  1399همكاران ( مطالعه توكليان و  42/0  سهم سرمايه در توليد(  

δ 1398مطالعه توكليان و همكاران (  03/0  نرخ استهالك سرمايه(  

γ ميانگين سي ساله نرخ رشد   %8/2  نرخ رشدGDP 

ϵ , ϵ  6مطالعه استورسلتن، تلمر و يارون  }57/0، 43/1{  وري پايدارضرايب بهره  
)2004(  η , η مطالعه استورسلتن، تلمر و يارون   }727/0، 273/1{  ضرايب بهره وري تصادفي 
)2004(  
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G Y  نسبت مخارج دولت به توليد
  ميانگين سي ساله  2/0  ناخالص داخلي

θ =π  وق تأمين اجتماعيگزارش صند  9/0  نرخ جايگزيني فعلي  π مطالعه استورسلتن، تلمر و يارون   98/0  وريتداوم ساالنه شوك بهره 
  قانون تأمين اجتماعي  3/0  نرخ كسورات فعلي   )2004(

  ميانگين ماليات بر حقوق كارگران  1/0  نرخ ماليات بر دستمزد 

بر اساس طرح پيشنهادي  ميانگين  2/0  نرخ ماليات بر سرمايه 
  مجلس

انـداز جمعيتـي سـازمان ملـل     هاي جمعيتي از گـزارش چشـم  بينيداده هاي مربوط به پيش
د جمعيـت و احتمـال بقـاء در    اند. مطابق گـزارش مـذكور، نـرخ رشـ    استخراج شده 7)2019(

هينه شمسي و براي كشور ايران مقداردهي شده و براي مطالعه سياست ب 1430و  1400    سالهاي
نرخ ماليـات بـر    اند. پارامترهاي مربوط به بخش توليدتأمين اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته

در نظر گرفته شده است. اين مقدار بر اساس ميانگين جـدول پلكـاني ماليـات     1/0دستمزد 
، بدست آمـده اسـت.   8درصد متغير است 25بر حقوق و درآمد كارگران، كه از نرخ صفر تا 

ميـانگين سـي سـاله آنهـا      با GDPج دولت به توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد نسبت مخار
هاي بانك مركزي مقداردهي شده است. در مورد ماليات بـر سـرمايه بايـد    اساس گزارشبر

توجه داشت كه هنوز اين ماليات در كشور اجرايي نشده است، ليكن با توجه بـه تصـويب   
گـذاران در خصـوص   ش و بحـث سياسـت  و تـال  9كليات طرح ماليات بر عايـدي سـرمايه  

تصويب جزئيات آن و با عنايت به اينكه اين پژوهش نه به زمان فعلي، كه به مطالعه آينـده  
هاي پلكاني مطرح شده در كليات طرح مذكور نظام بازنشستگي متمركز است، ميانگين نرخ

ات شـاغلين  به عنوان نرخ ماليات بر سرمايه در پژوهش حاضر لحاظ شده است. نرخ كسور
نـرخ خـالص   . 11لحاظ شده اسـت  10درصد 30فعلي مجموع سهم مستخدم و كارفرما برابر 

% 90ارش سـازمان تـأمين اجتمـاعي    جايگزيني حقوق بازنشستگي فعلي نيز بر اسـاس گـز  
نظر گرفته شده است. بديهي است كه براي يـافتن نـرخ جـايگزيني بهينـه، ايـن نـرخ در       در

  د كرد.سازي تغيير خواهفرايند شبيه
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) و 2004وري پايدار و تصادفي از مطالعـه استورسـلتن و همكـاران (   مقادير مربوط به بهره
مقادير مربوط به پارامترهاي بخش توليد از جمله، سهم سرمايه در توليد، نرخ استهالك سرمايه 

  اند.) استخراج شده1398و ... از مطالعه توكليان و همكاران (
انـداز جمعيتـي   هاي گزارش چشمدر طول زندگي بر اساس داده چنين احتمال بقاء افراد هم

Øسازمان ملل در قالب دو مجموعه احتمال بقا   1430و  1400هـاي  مربـوط بـه سـال    ,
سـازي مـدل از آنهـا بهـره گرفتـه      ارائه گرديده است، كه در شـبيه  3محاسبه شده و در نمودار 

  است.  شده

  
  1430و  1400در طول زندگي كاري در سالهاي . احتمال بقاء 3نمودار

  هاي پژوهشمنبع: يافته

  
  حل مدل و تعيين نرخ جايگزيني بهينه با توجه به سالمندي جمعيت 4.2

در اين بخش به محاسبات مربوط به حل مدل و بررسي اثرات تعديل نظام بازنشسـتگي، يعنـي   
ر (كه نشانگر رفاه افـراد اسـت)، يعنـي    ، بر ميزان مطلوبيت طول عمθتغييرات نرخ جايگزيني 

سـازي، از  پردازيم. براي تبيـين مسـئله بهينـه   متوسط ميزان تابع ارزش افراد تازه متولد شده، مي
 )Recursive Representation of the Consumer̓s Problem( كننـده نمايش بازگشتي مسئله مصرف

Vكنيم. بر اين اساس استفاده مي (k , s, ϵ, η)     به عنوان مقدار تابع هـدف يـك فـردs    سـاله بـا
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شـود. تـابع ارزش   تعريف مـي  tدر دوره  ηوري فردي ، بهرهϵوري دائمي ، نوع بهرهkسرمايه  V (. شده. بنابراين براي يك فرد در سال   ه مطلوبيت طول عمر انتظاري تنزيلبرابر است با بهين (
V  ، تابع ارزش به صورت زير خواهد بود:s=70آخر زندگي،  k , 70, ϵ, η = max , u(c , 1) )27(  

اي بـه دوره  با توجه به اينكه فرض مدل بر اين است كه فرد در سال آخر عمر خود دارايـي 
˜kبعد منتقل نكند، لذا سياست بهينه فرد بر اساس  = شده  و با توجه به قيد بودجه تعريف 0

˜c  ) بدست خواهد آمد:5در رابطه ( = pen˜ + 1 + (1 − τK)r  k˜ + tr˜  )28(  
گـذاري و مسـتمري   درواقع فرد در سال آخر زنـدگي تمـام درآمـد، شـامل سـود سـرمايه      

  كند.بازنشستگي، و دارايي خود را مصرف مي
,  ، تابع ارزش به صورت زير خواهد بود:s=69در دوره يكي مانده به آخر، يعني  69, , = , , , ( , 1) + ( ˜ , 1)  )29(  V˜ k˜ , 69, ϵ, η = max ˜ , ˜ u c˜ , 1 + (1 + γ)ι( σ)βV˜ k˜ , 70, ϵ, η

 )30(  
توان اين رابطه بازگشتي را به شكل زير ساله، مي sرد به همين ترتيب بطور كلي براي يك ف

˜V  نمايش داد: k˜ , s, ϵ, η =max
˜ , ˜ , u(c˜ , l ) + (1 + γ) ι( σ)βV˜ k˜ , s + 1, ϵ, η , s = 1, … , R − 1max

˜ , ˜
u(c˜ , 1) + (1 + γ)ι( σ)βV˜ k˜ , s + 1, ϵ, η , s = R, … , J  

 )31(  
شود. همچنـين بـراي   بنابراين براي محاسبه توابع بهينه از ماهيت بازگشتي توابع استفاده مي

 golden section search( افزار گاوس از روش جستجوي برش طالييمحاسبات مربوطه در نرم

method(   در يـك بـازه مشـخص    استفاده شده است. ايده اصلي اين روش تعيين حدس اوليـه
حداقل و حداكثري براي متغيرها و كوچك شدن اين بازه در طول محاسبات و همگرا شدن به 

  سمت نقاط بهينه است.
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بر اساس توضيحات ارائه شده، تابع ارزش متوسط يك فرد تازه متولد شده به صورت زيـر  
W(θ  خواهد بود: ) = ∑ V˜

ϵ,η 0,1, ϵ, η  )32(  V˜(. است.  ϵηبع ارزش ايستاي فرد يك ساله با دارايي صفر و بهره وري فردي نشانگر تا (
با تغيير نرخ جايگزيني و تكرار محاسبات مربوطه مقدار بيشينه تابع ارزش فر تازه متولد به ازاي 

درصـد، بـه عنـوان     90هاي جايگزيني مختلف به دست خواهد آمد. نرخ جايگزيني فعلي، نرخ
هـاي متفـاوت نـرخ    ه شده است و رفـاه مـرتبط بـا تغييـر سياسـت     سياست معيار در نظر گرفت

، مرتبط با  ∆شود. به عبارت ديگر براي محاسبه تغييرات رفاه،جايگزيني به ازاي آن سنجيده مي
θ، با فرض سياست θهاي متفاوت تغيير سياست = به عنوان سياسـت معيـار، تغييـر     90%

مشي معيار را افزايش (يا كـاهش)  ت مقدار مصرف خطتعادل مصرف را با درصدي كه نياز اس
كنيم. لذا بر اسـاس تـابع   ، باشد محاسبه ميθ، دهيم تا مقدار رفاه معادل مقدار سياست جديد

1)  به شكل زير محاسبه مي گردد: ∆مطلوبيت،  + ∆)ɩ( σ)W(90%) = W(θ ) )33(  
در  1430و  1400، در سـال  θالص،هاي متفاوت جايگزيني خـ تغييرات رفاه مرتبط با نرخ

 ارائه گرديده است: 4نمودار 

  
  . اثرات رفاهي تغيير سياست بازنشستگي4نمودار 

  هاي پژوهشمنبع: يافته
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(خـط آبـي) در حـدود     1400در سـال  شود اگرچه سطح بهينه نرخ جايگزيني مشاهده مي
در حـدود   1430طح در سـال  باشد، اما با توجه به روند سالمندي جمعيت اين سدرصد مي  20
درصد مصـرف كـل    16/2درصدخواهد بود. در اين سطح از نرخ جايگزيني، رفاه به ميزان   15

يابد. به عبارت ديگر در صـورت  %) افزايش مي90نسبت به حالت معيار (يعني نرخ جايگزيني 
كـل از  درصـد مصـرف    16/2رفاه جامعه به ميزان  1430% در سال 15تغيير نرخ جايگزيني به 

  وضعيت فعلي باالتر خواهد بود.
  
  هاي بازنشستگي بر اقتصاد كالنمشيسالمندي جمعيت و تأثير خط 4.3

در اين بخش سه سناريوي متفاوت بازنشستگي از نظر تأثير آنهـا بـر متغيرهـاي اقتصـاد كـالن      
%) در 90ت فعلي(نـرخ جـايگزيني   شـوند. سـناريوي اول مربـوط بـه ادامـه وضـعي      بررسي مي

%) در نظر 15است. سناريوي دوم تغيير نرخ جايگزيني به مقدار بهينه محاسبه شده ( 1430  سال
گرفته شده است. سناريوي سوم نيز مربوط به تغيير نظام بازنشستگي به اندوخته گذاري اسـت.  

  شوند. مقايسه مي 1430اين سناريوها با توجه به اثرات سالمندي جمعيت براي سال 
أثير اين سناريوها بر توليد، موجودي سرمايه، عرضه نيروي كار، انتقاالت نتايج ت 2در جدول 

  خالصه شده است. 1430دولت و رفاه در سال 

  1430هاي بازنشستگي بر متغيرهاي اقتصاد كالن در سال تأثير انواع نظام .2جدول 
  منبع: يافته هاي پژوهش

نظام بازنشستگي 
 توازن درآمد و هزينه

نظام بازنشستگي   ازن درآمد و هزينهنظام بازنشستگي تو
θ  اندوخته گذاري   Y˜ 293/0  3/0  311/0  K˜ 493/0  510/0  524/0  L˜ 206/0  222/0  229/0  %15نرخ جايگزيني   %90نرخ جايگزيني 

 254/0  271/0  28/0  τ  6/33%  26%   -  T˜r 0207/0  0225/0  0238/0  ∆ 0%  16/2%  28/1%  
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نتايج دو سناريوي ادامه وضعيت فعلي (نظام بازنشستگي  2م جدول هاي اول و سودر ستون
%) و نظـام بازنشسـتگي اندوختـه گـذاري بـاهم      90توازن درآمد و هزينه بـا نـرخ جـايگزيني    

تغييـر نظـام بازنشسـتگي بـه     انـد. چنانچـه از نتـايج مشـخص اسـت در صـورت       شده  مقايسه
يابد. اين افزايش بـه دليـل   ، افزايش مي˜K، موجودي سرمايه كل، 1430گذاري در سال  اندوخته

انداز در نظام بازنشستگي اندوخته گذاري است. همچنين عرضه كل نيـروي كـار   باال بودن پس
يابد. اين افزايش به دليل ايـن اسـت كـه در ايـن نظـام      نيز در نظام اندوخته گذاري افزايش مي

شـود و در دوران  مـي  گـذاري كسورات حق بيمه در حساب شخصي افـراد ذخيـره و سـرمايه   
گيرد، بنابراين انگيزه خانوارها بـراي افـزايش   بازنشستگي اصل و سود آن به خود فرد تعلق مي

كـار نيـز افـزايش يافتـه و بـه      شود. بر اين اساس متوسـط سـاعات   عرضه نيروي كار بيشتر مي
ي كار است و به ، نيز كه تابعي از ميزان سرمايه و عرضه نيرو˜Y رسيده است. توليد، 28/0  مقدار

دليل افزايش اين دو مؤلفه در نظام اندوخته گذاري، افـزايش يافتـه اسـت. همچنـين بـه دليـل       
يابد. در نهايت نظام اندوختـه گـذاري بـه    افزايش درآمد مالياتي، انتقاالت دولت نيز افزايش مي
  اهد شد.درصد باعث افزايش رفاه خو 28/1نسبت نظام توازن درآمد و هزينه در وضعيت فعلي 

دو سناريوي وضعيت فعلـي و نـرخ جـايگزيني بهينـه بـاهم       2در ستون اول و دوم جدول 
اند. در مقايسه با وضعيت فعلي، سياست بازنشستگي با نرخ جايگزيني بهينه، داراي مقايسه شده

كـه   باالتري اسـت. همچنـين در صـورتي    ˜Y، و توليد ˜L، نيروي كار كل ˜Kموجودي سرمايه 
درصد ادامه پيدا كند، نرخ كسورات بايستي افزايش يافته و  90با نرخ جايگزيني وضعيت فعلي 

شمسي نـرخ   1430درصد، در سال  15% برسد، در حاليكه با تعديل نرخ جايگزيني به 6/33به 
% كاهش خواهد يافت. با كاهش نـرخ كسـورات رفـاه نيـز در وضـعيت نـرخ       26كسورات به 

  صد بيشتر از وضعيت فعلي خواهد بود. در 16/2ايگزيني بهينه به ميزان ج
هاي دوم و سوم تفاوت دو سناريوي وضعيت نرخ جـايگزيني بهينـه و نظـام    مقايسه ستون

دهد. اگرچه نظام اندوخته گذاري از نظر موجودي سـرمايه، عرضـه   گذاري را نشان مياندوخته
ي قرار دارد، اما رفـاه  نيروي كار و توليد در سطح باالتري نسبت به وضعيت نرخ بهينه جايگزين

بيشـتر اسـت. بنـابراين مطلوبيـت     درصـد   88/0افراد در حالت بهينه نسبت به اندوخته گذاري 
از وضـعيت نظـام بازنشسـتگي    مشـي نـرخ جـايگزيني بهينـه،     عمر افراد در حالـت خـط    طول

هاي درآمدي اسـت كـه دسـتمزد    گذاري سطح باالتري دارد. دليل اين امر وجود شوك اندوخته
هـا بـراي   دهد و نظام اندوخته گذاري پوششي در مقابل اين شـوك راد را تحت تأثير قرار مياف

كننده در نظام بازنشستگي اندوختـه گـذاري بـه    دهد. بنابراين اگرچه رفاه مصرفافراد ارائه نمي
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درصد مصرف كل از وضعيت فعلي بيشتر است، امـا ايـن مقـدار در حالـت نـرخ       28/1ميزان 
درصـد مقـدار رفـاه     15رسـد. در وضـعيت نـرخ جـايگزيني     ه به حـداكثر مـي  جايگزيني بهين

درصـد از نظـام بازنشسـتگي    88/0درصـد از وضـعيت فعلـي و     16/2كننده بـه ميـزان    مصرف
هـاي  گذاري باالتر خواهد بود. الزم به توضيح است كه مفهوم نرخ جايگزيني در نظـام  اندوخته

گذاري، با توجـه بـه اينكـه كسـورات     هاي اندوختهظامشود و در نتوازن درامد و هزينه بيان مي
گذاري شده و در هنگام بازنشستگي اصـل و  افراد در حسابي شخصي به اسم خود آنها سرمايه

هـاي تـوازن   گيرد، نرخ جايگزيني مفهـوم معـادل نظـام   گذاري به آنها تعلق ميسود اين سرمايه
  درآمد و هزينه را نخواهد داشت.

  
  يت و انتقال به نظام بازنشستگي بهينه:سالمندي جمع 4.4

 براي بررسي مسـير پويـاي انتقـال بـه سياسـت بازنشسـتگي بهينـه در طـول گـذار جمعيتـي،          
كند كه در همـان  دولت تغيير سياست بازنشستگي را اعالم مي 1400كنيم كه در سال  مي  فرض

از وضعيت فعلـي  شود. سياست بازنشستگي جديد شامل تغيير نرخ جايگزيني سال اجرايي مي
باشـد. بـه عـالوه،    به عنوان مقدار بهينه به دست آمد، مـي  1430% ، كه براي سال 15%)، به 90(

هاي انتقال به يك نسل، به صورت كنيم كه اين سياست براي اجتناب از تحميل هزينهفرض مي
بـا طـول عمـر كـاري برابـر اسـت،       سال، به طوريكه تعـداد سـالها    45خطي و طي يك دوره 

  بـه صـورت شـماتيك نشـان     θايـن تغييـر سياسـت بازنشسـتگي      5شود. در نمودار  مي  جراا
  شود. مي  داده
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  . تغيير سياست بازنشستگي به نرخ جايگزيني بهينه5نمودار
  منبع: سياست مالي مفروض پژوهش

، ˜Y ، توليـد كـل،  ˜L ، عرضه نيروي كار كل، .˜Kمسير انتقال موجودي سرمايه،  6در نمودار 
ســال آينــده بــراي دو سياســت  200، در طــول  T˜r، و انتقــاالت دولــت، τنــرخ كســورات،

% (خط آبي) نشان داده 15% (خط آبي)، و 90، برابر θبازنشستگي با نرخ جايگزيني بلندمدت، 
شده است. درواقع در اين نمودارها حالت تغيير سياست بازنشستگي به نرخ جايگزيني بهينه، با 

  اند.مه روند موجود با يكديگر مقايسه شدهحالت ادا
درحـال  دانيم در طـول گـذار جمعيتـي، جمعيـت بـه دليـل افـزايش اميـد بـه زنـدگي           مي
درحـال   ˜Lاست. در نتيجـه سـهم نيـروي كـار و در نتيجـه عرضـه نيـروي كـار كـل            پيرشدن
ري از است. گذار جمعيتي اثرات چندگانه اي بر پس انـداز دارد. از يكسـو سـهم بيشـت      كاهش

جمعيت بازنشستگان هستند و پس انداز را مصرف مي كنند. از سـوي ديگـر،  خانوارهـا عمـر     
كننـد. اگـر   طوالني تري دارند و بنابراين، كارگران پس انداز بازنشسـتگي بيشـتري انباشـته مـي    

حقوق بازنشستگي نيز كاهش يابند، اثر دوم اثر اول را جبران مي كند و پس اندازها و موجودي 
  ايه در طول زمان افزايش مي يابند.سرم

، بـه تـدريج بـه نـرخ بهينـه وضـعيت پايـدار        θهنگامي كه نرخ جايگزيني بازنشسـتگي،   
θ˜ = و نـرخ   penيابـد، هـر دوي مسـتمري بازنشسـتگي     كاهش مـي  1430براي سال  15%

1)يابند. در نتيجه نـرخ دسـتمزد خـالص    كاهش مي 1445تا سال  τكسورات  − τω − τ )ω 
يابد و فرد عرضه نيروي كار خود را افزايش مي دهد. بنابراين، عرضه نيروي كار كل افزايش مي

θبراي سياست بازنشستگي  1445تا  1400عمال در مرحله اوليه انتقال طي سالهاي  ∈ 15% 
تعـادلي  به سـمت ارزش   ˜Lشود و افزايش مي يابد. پس از آن، اثر كاهش نيروي كار غالب مي

جديد بلندمدت خود كاهش مي يابد. موجودي سرمايه و پس انـدازكل در طـول زمـان بـراي     
θ ∈ ، به دليل كندي موجودي سرمايه، به اوج خـود مـي رسـد.    1460در حدود سال  90%

  شكل را در طول زمان نمايش مي دهد. - ، همچنين نمايه اي گوژ˜Yبنابراين، توليد كل، 
θفعلي نظام بازنشسـتگي،  در صورت ادامه وضعيت ∈ ، چنانچـه از نمـودار مسـير    90%

هاي نظام بازنشستگي، با توجه به سير ، مشخص است، براي تأمين هزينه τانتقال نرخ كسورات،
درصد رشد خواهد داشـت.   50سالمندي جمعيت، نرخ كسورات در بلندمدت ناگزير به باالي 
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θبهينه در صورتيكه با تعديل نرخ جايگزيني به نرخ ∈ ، نرخ كسورات نيز در بلندمدت 15%
  درصد به تعادل خواهد رسيد. 20سير نزوي به خود گرفته و در مقادير زير 

 1400و بلندمـدت نسـبت بـه سـال     به خانوارهـا نيـز در ميـان مـدت      T˜rانتقاالت دولتي 
θهاي جايگزيني باال،يابد، اين كاهش براي نرخمي  كاهش ∈ ست، زيـرا سـهم   ، بيشتر ا90%

) افـزايش مـي يابـد،    GDPمخارج دولت (مصرف دولت) نسبت بـه توليـد ناخـالص داخلـي (    
  حالي كه درآمدهاي دولت كاهش يافته است.در
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  . متغيرهاي اقتصاد كالن و انتقال به سياست بازنشستگي بهينه6نمودار 

  هاي پژوهشمنبع: يافته
  
  گيري . نتيجه5

هاي همپوشان براي اقتصاد ايران با در نظـر گـرفتن سـير    مدل نسلاين پژوهش با طراحي يك 
سازي نظام بازنشستگي كشور پرداخته است. نرخ جـايگزيني بهينـه در   سالمندي كشور به شبيه

شمسي براي نظام بازنشستگي محاسبه شده و سپس سه سياست بازنشستگي توازن  1430سال 
عيت فعلي)، تـوازن درآمـد و هزينـه بـا نـرخ      درصد (وض 90درآمد و هزينه با نرخ جايگزيني 

اند. همچنين تـأثير هـر كـدام از ايـن     جايگزيني بهينه و اندوخته گذاري با يكديگر مقايسه شده
ص شـده اسـت. در مـدل طراحـي شـده      ها بر متغيرهاي اقتصاد كالن در آينـده مشـخ  سياست

سـازي شـده اسـت و    هازنشستگي شبيبخش اصلي جمعيت، خانوار، توليد، دولت و نظام ب  پنج

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

τ

0.011

0.013

0.015

0.017

0.019

0.021

0.023

1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650

Year

Tr

90% 15%



 57   و ديگران) حميد رضازاده( ... سازي انتقال به سالمندي جمعيت و شبيه

 

نظام بازنشستگي توازن درآمد و هزينـه و اندوختـه گـذاري بـه عنـوان زيرمجموعـه نظـام          دو
تر شدن مدل پـژوهش بـه دنيـاي واقعـي،     اند. براي نزديكبازنشستگي مورد بررسي قرار گرفته
  اند.وري متفاوت در نظر گرفته شدهخانوارها نيز ناهمگون و داراي بهره

براي اقتصاد ايران طبق مدل پژوهش  1400دهد نرخ جايگزيني بهينه در سال نتايج نشان مي
و بـا توجـه بـه سـالمندي      1430درصد بدست آمده است، حال آنكه در سـال   20در محدوده 

  درصد محاسبه شده است.  15جمعيت اين نرخ در محدوده 
هزينـه و داراي نـرخ   با توجه به اينكه نظام بازنشستگي فعلي كشور، از نوع توازن درآمد و 

بيني است كه اين نظام در آينـده بـا توجـه بـه سـالمندي      درصد است قابل پيش 90جايگزيني 
سياست الـف) ادامـه رونـد فعلـي،      جمعيت كشور، با عدم تعادل مالي روبرو شود. مقايسه سه

 تعديل نرخ جايگزيني به مقدار بهينه محاسبه شده و ج) تغييـر نـوع نظـام بازنشسـتگي بـه       ب)
، ادامـه نظـام   1430دهـد كـه بـر اسـاس متغيرهـاي جمعيتـي سـال        اندوخته گذاري نشان مـي 

هاي موجودي سرمايه، عرضـه نيـروي   بازنشستگي با نرخ جايگزيني كنوني از نظر تمامي مؤلفه
تر از دو سياست ديگر خواهد بود. همچنين در صـورت  كار، توليد، انتقاالت دولت و رفاه پايين

، در بلندمدت براي اينكه تعادل مـالي نظـام بازنشسـتگي حفـظ شـود، نـرخ       ادامه اين سياست
  درصد افزايش يابد.  50كسورات شاغلين بايستي به باالي 

هـاي اقتصـادي موجـودي    همچنين اگرچه نظام بازنشستگي اندوخته گذاري از نظر مؤلفـه 
ي تـوازن درآمـد و   سرمايه، عرضه نيروي كار، توليد و انتقاالت دولت به نسبت نظام بازنشسـتگ 

هـاي  درصد) عملكرد بهتري دارد، اما با در نظر گرفتن شوك 15هزينه با نرخ جايگزيني بهينه (
شوند ميزان رفاه كل در ايـن نظـام   درآمدي منفي كه افراد در طول زندگي خود با آن مواجه مي

ه به اينكه كاهش آثار تر از نظام توازن درآمد و هزينه به نرخ جايگزيني بهينه است. لذا با توج كم
هاي درآمدي از كاركردهاي اصلي نظام بازنشستگي است و ميزان رفاه خانوارها بـا  منفي شوك

رسد، انتقال به نرخ جايگزيني بهينه بـه  وجود ميزاني از نظام توازن درآمد و هزينه به حداكثر مي
گردد. بـا  پيشنهاد مي جاي تغيير نظام بازنشستگي به اندوخته گذاري به عنوان سياست اصالحي

  شود.اين انتقال در بلندمدت نرخ كسورات شاغلين نيز به زير بيست درصد تعديل مي
در بلنـد مـدت موجـب افـزايش رفـاه      بايستي در نظر گرفت كه اين تغيير سياست اگرچـه  

دوره گـذار آثـار رفـاهي منفـي     هـاي شـاغل در   شود، اما در حين اجـراي آن بـر نسـل   مي  كل
به اين دليل كه اين افراد ميزان بيشتري حق بيمه بازنشستگي به عنوان كسـورات   داشت.  خواهد

كنند، حال آنكه موقع بازنشستگي به دليل كاهش نرخ جايگزيني دريـافتي كمتـري   پرداخت مي
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مـرور و بـه صـورت خطـي و در طـول       خواهند داشت. لذا پيشنهاد شده اين تغيير سياست به
ر و لطمه بيش از حد بـه يـك نسـل جلـوگيري شـود. همچنـين       سال انجام گيرد تا از فشا  45

كسـورات شـاغلين، كـه از نـرخ     التفـاوت  شود در صورت اجراي اين سياست مابـه پيشنهاد مي
درصد فعلي به زير بيست درصد تعديل خواهد شد، در حسابي شخصي به اسم خود آنهـا    سي

در زمـان بازنشسـتگي اصـل و     گذاري شود وگذاري سرمايهبه روش نظام بازنشستگي اندوخته
  سود به آنها پرداخت گردد.

دهد با اجـراي سياسـت انتقـالي، تعـديل همزمـان نـرخ جـايگزيني و نـرخ         نتايج نشان مي
كسورات، حتي با وجود سالمندي جمعيت در سالهاي آتي ميـزان موجـودي سـرمايه، عرضـه     

رفـاه خانوارهـا نيـز در ايـن      نيروي كار، توليد و انتقاالت دولت افزايش خواهد يافت. همچنين
  حالت به حداكثر خواهد رسيد.

  
ها نوشت پي

 

  باشد.ين مقاله مستخرج از رساله دكتري ميا. 1
حالـت ميـاني   بينانـه، بدبينانـه و   هاي جمعيتي سـازمان ملـل بـر اسـاس سـه سـناريوي خـوش       داده. 2

  استفاده شده است. )medium-variant(هاي سناريوي مياني شود، كه در اين پژوهش از داده مي  ارائه
 اند.سازي شدهبه شمسي معادلهاي ميالدي گزارش سازمان ملل تمامي تاريخ. 3

سـال نيـز    65همانطور كه در بخش چهارم و پنجم نشان داده خواهد شد، حتي با سن بازنشسـتگي  . 4
  نظام بازنشستگي در تعادل مالي نيست و بايستي نرخ جايگزيني نيز تعديل گردد.
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هـاي  سازي مدل با تغيير نـرخ اين نرخ بر اساس شرايط فعلي مقداردهي شده است و در روند شبيه. 11
 جايگزيني تغيير خواهد كرد كه در نتايج به دست آمده مشخص است.
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