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الف

چکیده

هدف این گزارش بررسی آثار توزیعی و رفاهی انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به 
نظام اندوخته گذاری جزئی در ایران است. برای این منظور مدل های تعادل عمومی نسل های 
هم پوشان شش دوره ای طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی مدل طراحی شده 
نشان می دهد که با اصالحات اعمال شده، مصرف تمامی نسل ها افزایش یافته و پس اندازهای 
افراد و به تبع آن انباشت سرمایه در اقتصاد کاهش می یابد؛ نتیجه نهایی این تحوالت کاهش 
تولید در سطح کل اقتصاد است. بر اساس این نتایج و به اعتبار رکود فراگیر در اقتصاد کشور، 
پیشنهاد می شود سیاست گذاران در زمینه اصالحات نظام بازنشستگی به اصالحات ساختاری 

عجوالنه و انتقال به نظام اندوخته گذاری اقدام نکنند.
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مقدمه

امروزه در میان چالش های مطرح شده در کشور بحران مالی صندوق های بازنشستگی به عنوان 
یکی از ابر چالش های پیش روی کشور بیان شده و به دنبال آن نیاز به بررسی دقیق تر مسائل 
بازنشستگی  نظام  در  اصالحات  نیز مطرح می شود.  اصالحات  اعمال  و همچنین  صندوق ها 
مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها از دهه 1980 این اصالحات را در دستور کار خود 
قرار داده اند. مطالعه ادبیات نظری و تجربی نشان می دهد که اصالحات اعمال شده در نظام 
بازنشستگی کشورهای مختلف در قالب اصالحات پارامتریک و ساختاری بوده است. در پژوهش 
حاضر ضمن مطالعۀ انواع نظام های بازنشستگی و رویکردهای اصالحی در آن، آثار رفاهی و 

توزیعی اصالحات ساختاری در نظام بازنشستگی کشور موردبررسی قرارگرفته است.

ادبیات موضوع. 1

عبارت عمومی تأمین اجتماعی یک میل طبیعی جوامع برای محافظت بیشتر از مشکالت 
زندگی، نااطمینانی، بیماری و محرومیت است )سازمان بین المللی کار، 1992(. باور عمومی 
آن است که مردم کم پس انداز می کنند. برای برطرف کردن این مشکل، بیشتر دولت های 
کشورهای پیشرفته از افراد سالخورده در دوران بازنشستگی حمایت می کنند. حتی با وجود این 
کمک ها، درک عمومی جامعه این است که هنوز هم دارایی های مالی بیشتر خانوارها برای 
حفظ دوران بازنشستگی خود کفایت نمی کند. اقتصاد کالن رفتاری، پدیده پس انداز کمتر از 
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حد را چنین توجیه می کند: اشخاص ممکن است تابع مطلوبیت بین زمانی را طوری حداکثر 
کنند که رفاه واقعی شان را تعریف نکند. این دیدگاه بیان می دارد که انسان ها و حیوانات اغلب 
تمایل ندارند رضایتمندی از مصرف حال را به تأخیر انداخته و ترجیح می دهند رضایتمندی از 
مصرف آینده را به تأخیر بیندازند. بنابراین چون مصرف حال برجسته تر از مصرف آینده است، 
افراد پس انداز را جدی نگرفته و آن را به تعویق می اندازند )آکرلوف1، 2002(. در نتیجه با به 
تأخیر انداختن پس انداز، افراد قادر به تأمین مالی مصرف دوران بازنشستگی نخواهند بود و 
همین جاست که دولت با ارائه راه حل های بیمه ای و انواع نظام های تأمین اجتماعی به حمایت 

از افراد سالخورده می پردازد.
بازتوزیع درآمد نظام بازنشستگی یکی از ابزارهای نهاد تأمین اجتماعی است. امروزه نظام های 
بازنشستگی بر اساس ماهیت خود، نه تنها مؤثرترین عامل در چگونگی عملکرد نظام های تأمین 
اجتماعی هستند، بلکه در اکثر کشورها از بزرگ ترین بنیادهای مالی غیر بانکی نیز محسوب 
می شوند. ازآنجاکه نظام بازنشستگی از نوع نظام های باز است و چگونگی عملکرد آن متأثر از 
عوامل بیرونی )شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه( می باشد، ازاین رو موفقیت 

آن را نمی توان فقط در ویژگی ها و نسبت های عناصر درونی جستجو کرد.
نظام های بازنشستگی امروزی رایج در دنیا به اشکال زیر فعالیت می کنند:

بازنشستگی . 1 نظام  این  در   :2)DB( تعریف شده  حقوق  اساس  بر  بازنشستگی  نظام 
برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق دوران اشتغال )به طورمعمول میانگین 
سال های آخر( و در مواردی با اعمال ضریبی خاص و با در نظر گرفتن سال های 
نظام  این  در  مسئله  مهم ترین  می شود.  محاسبه  بازنشستگی  کسور  پرداخت 
بازنشستگی روش تأمین مالی مصارف آن است. در این نظام تأمین مالی به طور 
عمده توسط کسور بازنشستگی تحقق می یابد؛ بدین معنا که کسورات بازنشستگی 
شاغالن در یک نسل صرف پرداخت مستمری بازنشستگی نسل گذشته می شود. 

1. Akerlof
2. Defined Benefit
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این شیوه تأمین منابع مالی در نظام بازنشستگی را روش پرداخت جاری1 می نامند. 
و  )روغنی زاده  کرده اند  نام گذاری   DB-PAYG به اصطالح  را   DB نظام  ازاین رو 

شهپریان، 1380(. مدیریت این نظام به طورمعمول دولتی است2.
عدم انتقال ریسک سرمایه گذاری به بیمه شدگان و تعیین حداقل حقوق برای اقشار کم درآمد 
به اعتبار دولتی بودن صندوق ها، از برتری های این نظام نسبت به سایر نظام های بازنشستگی 
است. اما به دلیل آنکه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس کسور پرداخت شده انجام نمی گیرد، 
کسور  ذخیره  عدم  دلیل  به  و  نبوده  منصفانه  خود  مشترکان  با  جاری  پرداخت  نظام  برخورد 
بازنشستگی، انباشت سرمایه در این نظام در حد کالن و رشد اقتصادی نیست. از طرف دیگر این 
نظام در کشورهایی که تورم شدید دارند و یا در دورانی خاصی که تغییرات ناگهانی در اقتصاد 
آنها به وجود می آید، بسیار شکننده است. همچنین افزایش امید به زندگی باعث افزایش مصارف 
در نظام پرداخت جاری می شود و چون با گذشت زمان نسبت جمعیت سالخورده به کل جمعیت 
افزایش می یابد؛ کارایی نظام پرداخت جاری نیز به نسبت کمتر خواهد شد. همچنین در مواردی 
که نرخ رشد جمعیت سالخورده به نرخ رشد جمعیت فعال تحت پوشش فزونی  یابد، نظام پرداخت 

جاری با بحران مالی رو به رو خواهد شد )روغنی زاده،1383(.
بازنشستگی، . 2 نظام  این  در   :)DC3( تعریف شده  کسور  اساس  بر  بازنشستگی  نظام 

با در  بر اساس میزان کسور پرداخت شده در سال های خدمت  بازنشستگی  حقوق 
نظر گرفتن سود ناشی از سرمایه گذاری ها و یا نرخ تورم محاسبه می شود. تأمین 
مالی در نظام کسور تعریف شده ممکن است به صورت اندوخته کامل )4DC-FF( و 

یا پرداخت جاری )5DC-PAYG( باشد )نیرومند، 1386(.

1. Pay-As-You-Go (PAYG)
2. ویژگی های انواع نظام بازنشستگی در ادامه به تفضیل توضیح داده شده است.

3. Defined Contribution
4. Defined Contribution - Full Funded
5. Defined Contribution – Pay As You Go
عموما این نظام ها به صورت NDC-PAYG تعریف می شوند که در آنها سود تعلق گرفته به حساب افراد از پیش مشخص شده است.
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در نظام بازنشستگی DC-PAYG پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس حق بیمه است، 
اما تأمین منابع مالی نظام به صورت PAYG است. به این معنا که هرچند کسور بازنشستگی 
افراد در حساب های شخصی آنها ثبت می شود، اما کسور جمع آوری شده به جای انباشته شدن 
و سرمایه گذاری بر روی آنها، صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می شود )نیرومند،1386(. 
به طورکلی می توان گفت که نظام DC-PAYG، بیشتر برتری های DB-PAYG و DC-FF را 

دارد. غالبا مدیریت این نظام در اختیار بخش خصوصی است.
آنها  حساب های  در  افراد  پرداختی  بازنشستگی  کسور   DC-FF بازنشستگی  نظام  در 
ثبت و بر روی کسور جمع آوری شده توسط مدیریت صندوق سرمایه گذاری شده و در آغاز 
بازنشستگی به صورت یکجا و یا به صورت تدریجی پرداخت می شود )سان ، 2007(. مدیریت 

در این نظام بازنشستگی ممکن است دولتی و یا خصوصی باشد.
برخی برتری های این نظام در مقایسه با نظام بازنشستگی بر اساس حقوق تعریف شده به 

شرح زیر است )غنی زاده، 1384(:
کسور  - با  متناسب  بازنشستگی  مزایای  از  بازنشسته  بهره مندی  اینکه  دلیل  به 

پرداخت شده وی است، ازاین رو عملکرد نظام منصفانه تلقی می شود.
 به علت اینکه کسور پرداخت شده در حساب بیمه شده ثبت می شود و میزان اندوخته  -

ذی نفع با گذر زمان در اثر سرمایه گذاری افزایش می یابد، بنابراین انگیزه فرد برای 
پرداخت کسور بازنشستگی و کامل کردن دوران خدمت و اعتمادش به نظام بیشتر 

می شود.
 در نظام اندوخته کامل یا پس انداز اجباری، امکان تقویت انباشت سرمایه وجود دارد  -

که می تواند موجب رشد اقتصادی شود. همچنین بازدهی اقتصادی در نظام اندوخته 
کامل باالتر از نظام پرداخت جاری است.

 تغییرات جمعیتی مانند کاهش یا قطع ورودی ها که در نظام پرداخت جاری بسیار  -
بحران زا است، در نظام اندوخته کامل، تأثیری ندارد.
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همچنین از معایب این نظام می توان موارد زیر اشاره کرد )نیرومند، 1386(:
اساس  - بر  بازنشستگی  نظام  از  باالتر  نظام  این  در  سرمایه گذاری  بازدهی  هرچند 

حقوق تعریف شده است، اما خطر سرمایه گذاری در نظام بازنشستگی به طور مستقیم 
متوجه بیمه شدگان است.

 اگر در طراحی ساختار نظام بازنشستگی، حداقلی برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته  -
نظام  نوع  این  در  گروه  این  باشند،  نداشته  افراد کم درآمد هم پس اندازی  و  نشود 

بازنشستگی آسیب پذیر خواهند بود.
در راستای موارد مطرح شده و با توجه به کاستی های نظام پرداخت جاری، در دو 
دهه گذشته اغلب کشورها به خصوص کشورهای عضو OECD برای پشتیبانی از نظام 
انجام  به  اقدام  سالمند،  معیشت جمعیت  افتادن  به خطر  از  پیشگیری  و  بازنشستگی 

اصالحات در نظام بازنشستگی خود کرده اند.

آثار توزیعي و رفاهي نظام بازنشستگي و اصالحات آن

یکی از مهم ترین دالیل در بحث بیمه های اجتماعی و اجباری بودن آنها »توزیع درآمد« 
است. در بیمه های اجتماعی مزایای پرداختی به طور عمده به پرداخت های پیشین فرد مرتبط 
می شود. درواقع در برخی برنامه ها ارتباط بین مزایا و حق بیمه های پرداختی قبلی ضعیف 
است. در این جریان برخی از افراد در وضعیتی بهتر از حالت پیوستن به بیمه خصوصی قرار 
تجربه  )بیمه خصوصی(  حالت  این  به  نسبت  را  بدتری  وضعیت  دیگر  گروهی  و  می گیرند 
خواهند کرد. بنابراین، برنامه های بیمه اجتماعی نوعی برنامه توزیع درآمد به شمار می روند. 
یکنواخت  یا  و  مقاطع مختلف  در  افراد  درآمد  راهبرد ضمن حفظ سطح  این  انتظار می رود 
و  بازماندگی  بازنشستگی،  آنها در دوران  فقیر شدن  از  زندگی،  درآمد در طی دوران  کردن 
ازکارافتادگی جلوگیری کند و مانع سقوط افراد در ورطه فقر شود. بیمه های اجتماعی از این 

طریق می تواند منجر به بهبود وضعیت توزیع درآمد در میان افراد جامعه گردد.
در کل آثار اقتصادی بیمه های اجتماعی به دو دسته آثار تخصیصی و توزیعی طبقه بندی 
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می شوند. در جنبه تخصیصی به آثار ناشی از عملکرد این راهبرد بر پس انداز و عرضه کار 
)به بیانی منابع سرمایه و کار در جامعه( پرداخته می شود و اثر این نظام بر توزیع درآمد هم 
در بررسی آثار توزیعی آن موردنظر قرار می گیرد. بیمه اجتماعی می تواند با توجه به شرایط 
جامعه و نظام بیمه موجب افزایش و یا کاهش عرضه کار شود. تأثیر این راهبرد بر پس انداز 
و به دنبال آن سرمایه گذاری نیز صد درصد نیست، بیمه های اجتماعی هم می تواند موجب 

افزایش و هم کاهش پس انداز افراد جامعه شود.
همان گونه که گفته شد یکی از اهداف مهم در برقراری بیمه های اجتماعی توزیع بهتر 
درآمد بین دوران اشتغال و بازنشستگی افراد است که به این ترتیب توزیع مجدد برای از میان 
دوران  در طی  افراد  اجتماعی  بیمه های  در  مطرح می شود.  سالمند  افراد  بین  در  فقر  بردن 
نیاز به نظام حق بیمه دارند و خود در دوران سالمندی و ازکارافتادگی و  اشتغال و فعالیت 
همچنین بازماندگان آنان از مزایای این بیمه استفاده می کنند. به بیان دیگر پیوستن به این 
نظام در دوران اشتغال برای فرد هزینه در برداشته و در دوران دیگری از نظر زمان، منفعت 
حاصل از نظام مطرح می شود. این مسئله در بررسی آثار توزیعی به این ترتیب موردنظر قرار 
می گیرد. با توجه به متغیرهایی همچون طول زمان پرداخت، طول زمان دریافت، تعداد افراد 

تحت تکفل و... اثر این نظام بر توزیع درآمد قابل بررسی است.
توزیع مجدد افقی1 یا توزیع بین نسلی2 که در این زمینه انتقال از هر نسل به نسل . 1

دیگر موردتوجه قرار می گیرد. 
توزیع مجدد عمودی3 یا توزیع درون نسلی4 که در این حالت توزیع با انتقال درآمد . 2

از گروه های پردرآمدتر به افراد کم درآمدتر تحقق می یابد. دراین ارتباط می توان از 
انتقال از گروه های خاص به سایر گروه ها مثل انتقال درآمد از سوی مردان به سوی 
زنان نیز نام برد. گاه با توجه به اهمیت موضوع، توزیع بین خانوارهای مختلف که 
1. Horizontal Redistribution
2. Intergenerational Distribution
3. Vertical Redistribution
4. Intragenerational Distribution
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تعداد نان آوران آنان بیش از یکی است نیز موردتوجه قرار می گیرد؛ که به این ترتیب 
توزیع مجدد درآمد از سوی خانوارهایی که در آن مرد و زن شاغل هستند به سوی 
خانوارهایی که تنها یک نان آور دارند صورت می گیرد. حتی می توان این تأثیرات 
درون نسلی را به سطح تحصیالت بین افراد در یک نسل نیز تعمیم داد و به بررسی 

آمار توزیع مجدد بین آنان پرداخت.
به طورمعمول پذیرفته شده است که در توزیع بین نسلی، توزیع درآمد از نسل های بعدی 
به نسل های قبلی صورت می پذیرد. این مسئله با توجه به تئوری انتخاب عمومی از دو جنبه 
موردبحث است. از جنبه خودخواهانه چنین مطرح می شود که چون بازنشستگی در انتظار تمامی 
افراد است، پس افراد جامعه در یک تصمیم عقالیی به این نحو عملکرد رأی مثبت می دهند. 
از سوی دیگر چنانچه سالمندان را در جریان رشد اقتصادی جامعه مؤثر بدانیم، میپذیریم جامعه 
امروز که به سطح رفاه باالتری دست یافته، ناشی از فعالیت سالمندان امروز در زمان اشتغال 

به کار آنان است. لذا بایستی نتیجه این عملکرد با پرداخت بیشتر به نسل گذشته جبران شود.
توزیع  از  جامعه  افراد  که  کرد  تحلیل  به این ترتیب  می توان  نیز  خیرخواهانه  دیدگاه  از 
درآمد مناسب تر در جامعه مطلوبیت بیشتری به دست می آورند، یا به عبارت دیگر با بیمه های 
اجتماعی – که این امکان را برای سالمندان ایجاد می کنند- موافقت کرده و از این طریق 
مطلوبیت خود را افزایش می دهند. این نظر به این باور برمی گردد که افراد و رفاه آنان به هم 

مرتبط و وابسته اند )عبداهلل میالنی، 1380(.

توصیف آماري وضعیت نظام بازنشستگي در ایران. 2

از این بین دو صندوق بازنشستگی  ایران حدود 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که  در 
کشوری و سازمان تأمین اجتماعی بزرگ ترین صندوق ها بوده و باالترین تعداد مشترکین را 
دارند. در این بخش به طور مختصر اطالعات آماری مربوط به این دو صندوق بررسی می شود.

تعداد شاغلین کسورپرداز و همچنین حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پاییز 
سال 1396 به قرار زیر است:
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جدول1- تعداد کسورپردازان به صندوق بازنشستگی کشوری در 4 سال گذشته

شرح
پایان سال 

1392
پایان سال 

1393
پایان سال 

1394
پایان سال 

1395
پاییز 1396

1.195.7501.150.0001.191.1001.262.3001.260.000تعداد شاغلین
منبع: نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

جدول 2- تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پاییز 1396
تعداد حقوق بگیران 
صندوق بازنشستگی 

کشوری به تفکیک

بازنشسته متوفیشاغل متوفیازکارافتادهبازنشستهجمع کل کشور

1.363.8671.110.54412.71560.854179.754

منبع: همان

می شود،  مالی  تأمین  جاری1  پرداخت  طریق  از  که  معین  مزایای  بازنشستگی  نظام  در 
یا  شاغلین  تعداد  تقسیم  از  که  شاخص  این  است.  مهمی  بسیار  شاخص  پشتیبانی  نسبت 
کسورپردازان به صندوق بر تعداد مستمری بگیران از صندوق به دست می آید، نشان می دهد 
تجربیات  اساس  بر  دارد.  در صندوق وجود  نفر کسورپرداز  بازنشسته چند  ازای هر یک  به 
بین المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل 3 و در سطح مطلوب 
6 تا 7 است. بدین معنا که به ازای هر یک نفر بازنشسته سه نفر شاغل کسورپرداز به صندوق 
وجود دارد. در جدول زیر نشان داده شده است که این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری 

کمتر از یک است و یکی از چالش های اصلی این صندوق محسوب می شود.

جدول 3- نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری در پاییز 1396

تعداد حقوق بگیران/تعداد شاغلین=0.92نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری

منبع: نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

میانگین حقوق پرداختی در کل برقراری های صندوق در جدول شماره )4( نشان داده 
پاییز سال  در  پرداختی صندوق  میانگین حقوق  این جدول  اطالعات  اساس  بر  است.  شده 

1396 نسبت به پاییز سال 1395، 21 درصد افزایش داشته است.

1. Defined Benefi Pay az You Go
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جدول 4- میانگین حقوِق حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان فصل پاییز 1396 
)کل برقراری ها(

میانگین حقوق ماهانه )ریال(زمان

18.053.211پایان پاییز 1396
14.917.877پایان پاییز 1395

منبع: نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

جدول شماره )5( با مقایسه میانگین حقوق بازنشستگان جدید که در سال 1396 بازنشسته 
شده اند با افرادی که در سال 1395 بازنشسته شده اند، نشان می دهد میانگین حقوق بازنشسته 
شدگان در سال 1396، 8 درصد نسبت به بازنشسته شدگان سال گذشته افزایش داشته است. 
تفاوت میانگین حقوق بازنشستگان جدید نسبت به کل بازنشستگان که در سال های نسبتًا دور 

بازنشسته شده اند نیز قابل تأمل است.

جدول 5- میانگین حقوِق حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان فصل پاییز 1396 
)برقراری های جدید(

میانگین حقوق ماهانه )ریال(زمان

28.312.295پایان پاییز 1396
26.197.239پایان پاییز 1395

منبع: نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

در جدول شماره )6( برخی اطالعات در مورد سن بازنشستگی و میانگین مدت پرداخت 
کسور و دریافت مستمری از این صندوق نشان داده شده است:

1396 جدول 6-  اطالعات جامعه حقوق بگیران در پایان آذرماه

میانگین سن بازنشستگی در 
صندوق بازنشستگی کشوری

میانگین مدت 
پرداخت مستمری1

میانگین مدت 
خدمت

میانگین سنی بازنشستگان 
فعلی )تا پایان آذرماه 1396( 

صندوق

63.05 سال28.6 سال27 سال51.53 سال 
منبع: نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

1. میانگین مدت دریافت حقوق از تاریخ بازنشستگی تا زمان قطع رابطه مالی با صندوق.



10  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

از دیگر شاخص های مهم در صندوق های بازنشستگی، نرخ جایگزینی است که این نرخ 
این  به دست می آید.  میانگین حقوق شاغلین  بر  بازنشستگان  میانگین مستمری  تقسیم  از 
شاخص نشان می دهد که به طور متوسط چه درصدی از حقوق مشمول کسور در زمان اشتغال 
این شاخص  پرداخت می شود.  ایشان  به  بازنشستگی  به عنوان مستمری  مشترکین صندوق 

برای صندوق بازنشستگی کشوری در جدول شماره )7( نشان داده شده است.

جدول 7- نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی کشوری پاییز 1396

93%نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی کشوری

منبع: نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

تا 1395  از سال های 1391  در جداول )8( و )9( منابع و مصارف صندوق به تفکیک 
نشان داده شده است:

جدول 8- میزان منابع صندوق بازنشستگی کشوری در سال های 95-1391 )میلیارد ریال(

13911392139313941395شرح

29.68838.45344.22548.83968.134کسور دریافتی

10.55120.28925.78523.84320.908فعالیت های اقتصادی

66.513101.456123.549151.500157.725کمک دولت بابت پرداخت مستمری

25.09531.12336.19036.69536.780بدهی دولت

3.4664.5038.89211.02136.082حق بیمه انتقالی از سایر طرح ها

4846918698822504دارایی ثابت صندوق

494498498600600جریمه ماده 11

21.75113.60620.04319.61924.687سایر

158.042210.619260.051292.999347.420جمع

منبع: سالنامه آمار صندوق بازنشستگی کشوری سال 1395
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همان طور که در جدول شماره )8( مشاهده می شود، کمک دولت برای پرداخت مستمری 
بازنشستگان این صندوق ها به طور قابل توجهی در حال افزایش است که نشان از عدم پایداری 
مالی این صندوق دارد. از طرف دیگر بدهی دولت به این صندوق  نیز رو به افزایش است. 
حتی باوجوداینکه در سال های گذشته دولت در غالب خصوصی سازی، برخی از شرکت های 
خود را با عنوان رد دیون به این صندوق واگذار کرده است؛ همچنان آمار بدهی دولت به این 

صندوق رو به افزایش است.
جدول شماره )9( نیز مصارف صندوق بازنشستگی کشوری را به تفکیک نشان می دهد.

جدول 9- میزان مصارف صندوق بازنشستگی کشوری 95-1391 )میلیارد ریال(
13911392139313941395شرح

99.650147.284184.659221.144259.115حقوق و سایر مزایای بازنشستگی 
2.3112.6029.7952.5873.228حق بیمه انتقالی به سایر طرح ها

265348410558578هزینه پرسنلی و اداری
55.81660.38565.18768.71084.499فعالیت اقتصادی

158.042210.619260.051292.999347.420جمع
منبع: سالنامه آمار صندوق بازنشستگی کشوری سال 1395

در مقایسه دو جدول شماره )8( و )9( مشخص می شود که مصارف فعالیت اقتصادی از 
منابع آن برای صندوق بیشتر است.

پرداخت  به  موظف  کشوری  بازنشستگی  صندوق  اجتماعی،  تأمین  سازمان  برخالف 
خدمات درمانی به مشترکین خود نبوده و وظیفه خدمات درمانی شاغلین و بازنشستگان دولت 
در چارچوب وظایف وزارت بهداشت کشور است. اما این صندوق برای رفاه بیشتر مشترکین 
خود خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را ارائه می کند؛ که در 

جدول زیر خدمات رفاهی و حمایتی این صندوق و هزینه های آن قابل مشاهده است:
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جدول 10- خدمات رفاهی و حمایتی صندوق بازنشستگی کشوری در نه ماه سال 1396 )میلیارد ریال(
مبلغتعدادشرح

1.401.7705.569بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و وظیفه بگیران )غرامت(
39.45034عصا، عینک و سمعک

4.561233هزینه بیمه عمر و حوادث
56.649120افراد اعزامی به تورهای ساحتی و زیارتی داخلی

90173کمک نقدی بالعوض به بازنشستگان و وظیفه بگیران
منبع: نشریه آمار صندوق بازنشستگی کشوری

در سازمان تأمین اجتماعی به دلیل گستردگی مشاغل تحت پوشش تعداد بیمه شدگان و 
بازنشستگان و در کل افراد تحت پوشش این سازمان به مراتب بیشتر است:

جدول 11- تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی تا آذرماه 1396
درصد رشد نسبت به دوره مشابه در سال گذشتهتعدادشرح

13.957.8531.60بیمه شدگان اصلی
22.035.5560.65بیمه شدگان تبعی

35.993.4091.02جمع بیمه شدگان اصلی و تبعی
3.409.8047.04مستمری بگیران اصلی
2.538.6632.49مستمری بگیران تبعی

5.948.4675.05جمع مستمری بگیران اصلی و تبعی
41.941.8761.57جمعیت تحت پوشش

منبع: گزیده آماری سازمان تأمین اجتماعی

جدول شماره )12( تعداد کل مستمری بگیراِن سازمان تأمین اجتماعی را در پاییز 1396 
به تفکیک بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده را نشان می دهد:
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1396 جدول 12- تعداد مستمری بگیران کل کشور در سازمان تأمین اجتماعی آذرماه 
تعدادشرح

1.730.898بازنشسته

ازکارافتاده

15.110کلی ناشی از کار
15.568جزئی ناشی از کار

106.026کلی غیر ناشی از کار
136.704جمع

فوت شده
30.998ناشی از کار

766.702غیر ناشی از کار
797.700جمع

1.542.202بازمانده
2.330.783تبعی بازنشسته
207.880تبعی ازکارافتاده

2.538.663جمع تبعی
3.409.804جمع بر اساس نفر1

2.665.302جمع بر اساس پرونده2
5.948.467جمع اصلی و تبعی

منبع: گزیده آماری سازمان تأمین اجتماعی

کشوری  بازنشستگی  صندوق  به  نسبت  اجتماعی  تأمین  سازمان  در  پشتیبانی  نسبت 
وضعیت بهتری دارد. به این دلیل که هنوز تعداد شاغلین در این صندوق از تعداد بازنشستگان 
تعداد  دولتی  استخدام های  کاهش  دلیل  به  کشوری  بازنشستگی  صندوق  )در  است  بیشتر 
از شاغلین پیشی گرفته است(. در سازمان تأمین اجتماعی به سبب مشارکت  بازنشستگان 
بخش خصوصی ورودی صندوق باز است، اما به دلیل وضعیت بد بازار کار در ایران و باال 

1.  جمع بر اساس پرونده= بازنشسته + ازکارافتاده + بازمانده
2. جمع بر اساس پرونده= بازنشسته + ازکارافتاده + فوت شده
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بودن نرخ بیکاری ورودی این صندوق نیز نسبت به جمعیت ایران کاهش یافته و ممکن است 
در آینده ای نه چندان دور این سازمان با مشکالت صندوق بازنشستگی کشوری روبه رو شود.

جدول 13- نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در پاییز 1396

تعداد حقوق بگیران/تعداد شاغلین=5.24نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی

منبع: گزیده آماری سازمان تأمین اجتماعی

میانگین حقوِق افراد به تفکیک بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شدگان در جدول شماره )14( 
نشان داده شده است. میانگین حقوق بازنشستگان و ازکارافتادگان در سال 1395 نسبت به 
سال قبل حدود 14 درصد افزایش و میانگین حقوق فوت شدگان در این سال حدود 12 درصد 

رشد یافته است.

جدول 14- میانگین حقوِق حقوق بگیران سازمان تأمین اجتماعی )کل برقراری ها(

میانگین حقوق ماهانه )ریال(حقوق بگیران به تفکیکزمان

پایان سال 1395

12.716.326بازنشسته

7.559.803ازکارافتاده

8.983.930فوت شدگان

پایان سال 1394

11.076.995بازنشسته

6.615.177ازکارافتاده

7.970.050فوت شدگان

منبع: گزارش توصیفی جامع مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی 

در جدول شماره )15( برخی اطالعات کلی در مورد مشترکین سازمان تأمین اجتماعی 
نشان داده شده است.
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جدول 15- اطالعات جامعه حقوق بگیران پایان سال 1395
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منبع: گزارش توصیفی جامع مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی 

مقایسه جداول )15( و )6( نشان می دهد که سن برقراری بازنشستگی در سازمان تأمین 
سال های  میانگین  اما  است؛  کشوری  بازنشستگی  صندوق  از  بیشتر  سالی  چند  اجتماعی 
پرداخت حق بیمه در صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به سازمان تأمین اجتماعی بیشتر 
می باشد. میانگین سنی بازنشستگان فعلی سازمان تأمین اجتماعی حدود دو سال بیشتر از 

بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری است.

جدول 16- میزان درآمدها )با لحاظ درآمدهای تعهدی( نه ماهه 1396 )میلیون ریال(

درصدمبلغشرح

426.759.65494.1درآمد حق بیمه

14.886.3433.3درآمد حاصل از سرمایه گذاری

6.461.0351.4درآمد حاصل از خسارات و جرائم

1.693.6550.4درآمد حاصل از کمک و هدایا

3.609.9050.8سایر درآمدها

453.410.592100جمع

منبع: گزیده آماری سازمان تأمین اجتماعی
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همان طور در جدول )16( قابل مشاهده است؛ باالترین سطح درآمد سازمان از طریق حق 
بیمه های پرداختی توسط شاغلین به دست می آید. پس از درآمد حاصل از حق بیمه ها، درآمد 
ناشی از سرمایه گذاری ها در جایگاه دوم سهم اندکی از درآمدهای سازمان را تشکیل می دهد.

جدول 17- میزان هزینه ها، نه ماهه 1396 )میلیون ریال(
درصدمبلغشرح

8.776.9731.9هزینه های کوتاه مدت
333.905.95572.9هزینه های بلند مدت

هزینه های پرسنلی و اداری
25.232.6265.5بیمه
34.183.5007.5درمان

588.3370.1هزینه های کارگزاری
55.489.28512.1هزینه های درمان

458.176.676100جمع
منبع: گزیده آماری سازمان تأمین اجتماعی

اندازه  به  اجتماعی  تأمین  سازمان  هزینه های  که  می دهد  نشان  دو جدول  این  مقایسه 
نسبت  داشتن  علی رغم  و  بوده  بیشتر  سازمان  این  درآمدهای  از  ریال  میلیون   4.766.084
پشتیبانی مناسب پایداری مالی سازمان در مرز بحران قرار دارد. همان طور که قباًل بیان شده 
است سازمان تأمین اجتماعی عالوه بر بیمه بازنشستگی، به مشترکین خود خدمات درمانی 

نیز ارائه می دهد. 
نه ماهه  در  که  دارد  جای  بلندمدت  هزینه های  بخش  در  بازنشستگان  مستمری  هزینه 
سال 1396 مبلغ 222.756.781 میلیون ریال و 66.7 درصد از هزینه های بلندمدت سازمان 
ازکارافتادگی مشترکین سازمان 10.652.716 میلیون ریال و 3.2  را تشکیل می دهد. هزینه 
درصد از هزینه های بلندمدت و مستمری بازماندگان 69.972.873 میلیون ریال که 21 درصد از 

هزینه های بلندمدت سازمان را به خود اختصاص می دهند.
اطالعات آماری این دو صندوق نشان می دهد که وضعیت پایداری مالی صندوق بازنشستگی 
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کشوری در شرایط بحرانی است و سازمان تأمین اجتماعی نیز در شرایط پایدار مالی قرار نداشته 
و مازاد مصارف بر منابع دارد. ازاین رو چالش صندوق های بازنشستگی یکی از مهم ترین مسائل 

اقتصادی امروز کشور مطرح می شود.

چالش هاي پیش روی صندوق هاي بازنشستگي. 3

نگاهی اجمالی بر وضعیت صندوق های بیمه بازنشستگی در کشور بیانگر این واقعیت است 
که تقریبًا کلیۀ صندوق ها با مشکالت مالی روبه رو هستند و در صورت تداوم روند فعلی ادامه 
حیات و به طور کل پایداری آنها با ابهام و مخاطره روبه رو خواهد بود. تمامی صندوق های 
بازنشستگی موجود در کشور، از نظام بازنشستگی »مزایای تعریف شده« DB تبعیت می کنند. 
تأمین مالی نظام مزایای تعریف شده، بر اساس نظام »توازن درآمد و هزینه« PAYG است. 
در سازمان تأمین اجتماعی، منابع تأمین مالی پرداخت ها از موارد زیر است: حدود 90 درصد 
پرداخت ها از محل کسور مشترکین شاغل، بخشی از پرداخت ها از محل درآمد سرمایه گذاری ها 
نیز  بازنشستگی کشوری  تأمین می شود. نظام مالی صندوق  از سایر منابع متفرقه  و مابقی 
به صورت PAYG است؛ ازاین رو بخشی از منابع موردنیاز برای پرداخت مستمری ها از دریافت 
کسور بازنشستگی تأمین شده و فقط بخش اندکی از این منابع توسط سرمایه گذاری و ذخایر 
صندوق تأمین می شوند و مابقی تعهدات صندوق از طریق کمک های نقدی دولت به صندوق 
صورت می گیرد. دالیل متعددی برای ناپایداری مالی صندوق های تأمین اجتماعی می توان 

نام برد که در ادامه به طور مختصر به آن می پردازیم.
از جمله چالش های صندوق های بازنشستگی:

الف( تحول باروری و سالمند شدن جمعیت: در دوره پس از انقالب اسالمی، میزان باروری 

به دلیل عمومیت و کاهش سن ازدواج، همچنین برچیده شدن برنامه کنترل زاد و ولد در 
توجه مرگ ومیر کودکان،  با کاهش درخور  این عامل همراه  یافت.  افزایش  به شدت  کشور 
موجب افزایش سریع جمعیت کشور در دوره 1365-1355 شد؛ اما پس از جنگ ایران و عراق 
به دالیل مختلف از جمله نبود فرصت های اشتغال و درآمد کافی برای جوانان، همچنین رواج 
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تحصیالت دانشگاهی زنان و مردان، سن ازدواج افزایش یافت و از عمومیت آن کاسته شد 
و خانوارهای جوان زمان فرزند دار شدن خود را به دالیل اقتصادی به تأخیر انداختند. دولت 
نیز بیش از پیش متوجه عواقب ناگوار رشد مهارنشده جمعیت شد و برنامه های تنظیم خانواده 
را از سر گرفت. به دالیل فوق در این دوره شاهد کاهش تدریجی میزان باروری جمعیت 

بوده ایم )نمودار 1(.
اواخر دهه هشتاد به دلیل موردتوجه قرار گرفتن خطرات پیری و کاهش قدر مطلق  از 
جمعیت کشور در آینده توسط تعدادی از دولت مردان و جمعیت شناسان، سیاست رسمی کشور 
بار دیگر به سمت افزایش زاد و ولد و عمومیت ازدواج سوق یافت. در پرتو این سیاست ها 
مرکز آمار ایران پیش بینی می کند که میزان زاد و ولد از 1.80 در سال 1390 به حدود 2.16 در 
سال 1420 رسد و بدین ترتیب میزان زاد و ولد اندکی باالتر از آنچه برای جایگزینی جمعیت 

موجود الزم است، افزایش یابد )نمودار 1(.

نمودار 1- نرخ باروری کل کشور طی دوره 99- 1351 

)تعداد فرزندان به ازای زنان واقع در گروه سنی 15 تا 49 سال(

Source: Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal (2015), An assessment of recent Iranian 
fertility trends using parity progression ratios. (http://www.demographic-research.org/
Vol32/58).
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ب( افزایش امید به زندگی: یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسالمی، افزایش امید به 

زندگی در بدو تولد نزد زنان و مردان است )نمودار 2(. کاهش چشمگیر مرگ ومیر زنان باردار 
احداث  و  کشور  نقاط  اقصی  در  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  ایجاد  نتیجه  فرزند،  تولد  هنگام 
از بدو تولد تا پنج سالگی  راه های روستایی بوده است. همچنین کاهش مرگ ومیر کودکان 
در کشور نیز مرهون پیشرفت واکسیناسیون گسترده اطفال در مناطق شهری و روستایی در 
دوره پس از انقالب اسالمی می باشد. افزون بر این، پرداخت یارانه کاالهای اساسی موردنیاز 
عموم مردم، تأمین برق و گاز در سراسر کشور و افزایش نرخ باسوادی جمعیت و مراقبت های 

بهداشتی و درمانی هر یک سهم بسزایی در افزایش امید به زندگی در کشور داشته  است.

نمودار 2- امید به زندگی مردان و زنان کشور در بدو تولد، 60 سالگی و 65 سالگی

Source: United Nation, 2015, World Population Prospects: The 2015 Revision, Depart-
ment of Economic and Social Affairs.

افزایش امید به زندگی زنان و مردان کشور در 60 سالگی بیانگر آن است که صندوق های 
بار  مسئله  این  که  بپردازند  و مستمری  بازنشستگی  بیشتری حقوق  باید مدت  بازنشستگی 
میانگین  که  ما  کشور  در  وضعیت  این  می دهد.  قرار  صندوق ها  این  دوش  بر  سنگینی 
بازنشستگی مردان و زنان در صندوق ها کمتر از 60 سال است، به صورت حادتری خودنمایی 
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می کند. کاهش نرخ باروری همراه با افزایش امید به زندگی در کشور، موجب افزایش سهم 
جمعیت 65 ساله و بیشتر از جمعیت کل و در نتیجه افزایش نرخ وابستگی سالمندان کشور 

شده است )نمودار 3(.

نمودار 3- نرخ وابستگی سالمندان کشور )درصد(

مأخذ: مستخرج از نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران.

جمعیت  سالمندی  حاد  مشکل  گرفتار  هنوز  ما  کشور  که  است  آن  گویای  فوق  نمودار 
نیست. به هرحال پیش بینی کارشناسان بانک جهانی گویای آن است که در درازمدت سهم 
جمعیت 65 سال و بیشتر در کل جمعیت کشور از حدود 5 درصد در سال 2015 به بیش از 18 
درصد در سال 2050 افزایش خواهد یافت و نسبت جمعیت 65 ساله و بیشتر به جمعیت در 
سن کار نیز به موازات آن نزدیک به 4 برابر خواهد شد. آمارهای جمعیتی ایران نشان می دهد 
ترکیب سنی جمعیت  ساله  افق 10  در یک  بازنشستگی دست کم  بیمه های  اصلی  چالش 
عوامل  تعیین  نحوه  و  کار  بازار  عملکرد  در  را  این سیستم  اصلی  باید مشکل  بلکه  نیست؛ 

پارامتریک در طراحی نظام بازنشستگی جست وجو کرد.
ج( رشد جمعیت کشور: جمعیت ایران در دوره 1395-1355 یعنی در مدت 40 سال اخیر 
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2.4 برابر شد و از 33.7 میلیون نفر به 79.9 میلیون نفر افزایش یافت )نمودار 4(. رشد جمعیت 
در دهه 1365-1355 به باالترین میزان خود در 60 سال اخیر رسید و معادل 3.91 درصد در 
سال شد؛ اما ازآن پس سیر نزولی پیدا کرد و در دوره 1395-1390 نرخ رشد ساالنه جمعیت 
به 1.24 درصد تنزل یافت )نمودار 4(. این در حالی است که در دوره 1395-1355 تولید 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1383 تنها 1.5 برابر شده؛ یعني سطح تولید سرانه در این 
دوره کاهش یافته و هر فرد درآمد کمتری به دست آورده است. رشد باالی جمعیت زمانی 
که با رشد اندک اقتصادی همراه می شود، پیامدهای منفی بر بازار کار، سطح دستمزدها و 
پس انداز خانوارها بر جای می گذارد. بدیهی است در این وضعیت شاهد افزایش فقر و بیکاری 
در مقیاس گسترده خواهیم بود و کارفرمایان خصوصی و دولت ها نمی توانند شرکایي اجتماعی 

باشند که به وظایف خود در زمینه تأمین اجتماعی عمل کنند.

نمودار 4- تحول جمعیت کشور 1335-1395

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن
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نکته مهم این است که افزایش نرخ رشد جمعیت در دهه 1365-1355، با وقفه زمانی 6 
ساله بر جمعیت واجب التعلیم کشور و در ادامه با وقفه 18 ساله بر جمعیت آماده برای ورود به 
تحصیالت عالی کشور اثر گذاشت. بدیهی است واکنش دولت در دوره جنگ ایران و عراق، 
افزایش کارکنان آموزش وپرورش بود؛ زیرا در یک بازه زمانی تعداد دانش آموزان کشور به مرز 
18.5 میلیون نفر رسید؛ اما ازآن پس شاهد کاهش تعداد دانش آموزان بوده ایم. جای شگفتی 
صندوق  حقوق بگیران  کل  درصد   57.8 حدود  می شود  مشاهده   1395 سال  در  که  نیست 
بازنشستگی کشوری به وزارت آموزش وپرورش، و 13.8 درصد این حقوق بگیران به وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط است.
از سوي دیگر، اکنون  که تعداد دانش آموزان کشور به حدود 12 میلیون نفر کاهش یافته، 
به رغم بازنشستگی تعدادی از معلمان و کارکنان اداری آموزش وپرورش، این وزارتخانه در 
مجموع با مازاد کارکنان مواجه است؛ کارکنانی که تا زمان بازنشستگی باید حقوق و مزایای 
آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین شود و در زمان بازنشستگی نیز به دلیل ناتوانی مالی 
صندوق بازنشستگی کشوری، عماًل پرداخت حقوق و مستمری آنها بر دوش دولت خواهد 
بود. اکنون با نگاه به پیامدهای رشد بی رویه جمعیت، نبود فرصت های اشتغال جدید برای 
جوانان و تخریب گسترده منابع طبیعی و محیط زیست، نادرستی سیاست ترغیب رشد جمعیت 

آشکارتر از هر زمان دیگری پیش روی قرار دارد.
د( نرخ مشارکت: سهم جمعیت در سن کار را که یا در بازار کار فعال بوده و شغلی دارند و 

یا در جست وجوی کار هستند، نشان می دهد. به عبارت دیگر، این شاخص نشان دهندۀ تعداد 
نظام های  به  بیمه  بالقوۀ حق  پرداخت کنندگان  که  است  جامعه  بالقوه  و  بالفعل  کار  نیروی 
بازنشستگی و مستمری بگیران آتی این نظام ها محسوب می شوند. ازاین رو نرخ مشارکت را 

می توان یکی از مهم ترین شاخص های مؤثر بر نظام های بازنشستگی دانست.
نمودار )5( تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور را طی سال های 
1365 تا 1396 نشان می دهد. چنانچه مالحظه می شود، باالترین نرخ مشارکت نیروی کار طی 
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سه دهۀ گذشته، در سال 1384 با 41 درصد ثبت شده، که با گذشت بیش از یک دهه، این نرخ 
همچنان پایین تر از سال مذکور است. این روند را می توان چنین تفسیر کرد که طی سی سال 
گذشته همواره بیش از 60 درصد جمعیت فعال کشور هیچ مشارکتی در بازار کار نداشته اند. 
همچنین نشان می دهد سهم بسیار باالیی از این 60 درصد را زنان تشکیل می دهند. شکاف 
چشمگیر بین نرخ مشارکت زنان و مردان بیانگر عدم توازن جنسیتی اشتغال در کشور است؛ 

به طوری که در سال 1395 این نرخ برای زنان 14.9 و برای مردان 64.1 درصد بوده است.

نمودار 5- نرخ مشارکت اقتصادی افراد 10 ساله و بیشتر ایران- درصد

منبع: مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری نیروی کار

مقایسه شاخص نرخ مشارکت جمعیت1 15 ساله و بیشتر ایران با متوسط دنیا و کشورهای 
OECD نشان از شکاف 15 تا 20 واحد درصدی دارد. به این معنی که نسبت افراد فعال در 

بازار کار ایران )مشغول به کار یا در جست وجوی کار( بسیار پایین تر از همین نسبت در مقیاس 
متوسط جهانی و کشورهای عضو OECD است.

1. اطالعات موجود در ایران بر اساس سن اشتغال از 10 ساله و بیشتر گردآوری شده است اما اطالعات دریافت شده از 
داده های سری زمانی بانک جهانی مربوط به افراد 15 ساله و بیشتر است.



24  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

نمودار6- مقایسه نرخ مشارکت افراد 15 ساله و بیشتر در ایران با متوسط جهان و کشورهای 
عضو OECD - درصد

منبع: بانک جهانی، داده های سری زمانی

بدیهی است نرخ مشارکت پایین نیروی کار به معنی پایین بودن تعداد شاغالن در بازار 
از  بنابراین یکی  بازنشستگی کشور است.  بیمه پردازان صندوق های  ترتیب  به همین  کار و 
مهم ترین دالیل پایین بودن نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی در کشور را می توان در 

نرخ مشارکت اندک نیروی کار جستجو کرد. 
تا آنجا که به عرضه بالقوه نیروي کار مربوط است باید گفت نظر به اینکه در سال 1395 
حدود 70 درصد جمعیت در سنین 15 تا 64 سال قرار داشته اند، درصورتی که شرایط رشد 
پایدار اقتصادي در کشور مهیا مي بود، این پنجره جمعیتي مي توانست دوران طالیي را براي 

صندوق هاي بیمه اي رقم زند )هادي زنوز، 1396(.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری نسبتی از جمعیت فعال اقتصادی کشور )10 ساله و بیشتر( است که فاقد شغل 
بوده اما آماده و جویای کار هستند. نمودار )7( روند تغییرات نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله 
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و بیشتر را در ایران نشان می دهد. بر این اساس، متوسط نرخ بیکاری کشور طی سه دهۀ 
گذشته همواره دو رقمی و اندکی بیش از 11 درصد بوده است. به عبارتی بیش از 11 درصد 
پایین  نرخ  به تبع  که  است  بدیهی  بوده اند.  بیکار  همواره  کشور  کار  بازار  در  فعال  جمعیت 
مشارکت زنان، نرخ بیکاری این گروه جمعیتی نیز بیش از نرخ بیکاری مردان بوده و آمارهای 
موجود نشان دهندۀ نرخ بیکاری بیش از 2 برابری زنان نسبت به مردان است. بدین معنا که 
در سال 1395 نرخ بیکاری زنان )10 ساله و بیشتر(، 20.7 درصد و نرخ بیکاری مردان مشابه 

10.5 درصد بوده است.

نمودار 7- نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر ایران- درصد

مقایسۀ نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر ایران با متوسط جهانی و گروه کشورهای 
عضو OECD طی بیش از دو دهۀ گذشته نشان می دهد که نرخ بیکاری این گروه جمعیتی 
در ایران همواره بیش از 1.5 برابر متوسط جهانی و اعضای OECD بوده است. نرخ بیکاری 

جمعیت جوان ایران )24-15 سال( نیز از همین شکاف 1.5 برابری برخوردار است.       
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OECD نمودار8-  مقایسه نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر ایران با متوسط جهانی و اعضا

منبع: بانک جهانی، اطالعات سری زمانی

روندهای فوق نشان از تبدیل شدن بیکاری به پدیده ای پایدار و مانا در اقتصاد ایران دارد. 
به عبارتی اقتصاد ایران از توان ایجاد و حفظ سطح مناسبی از اشتغال در بلندمدت برخوردار 
نیست. بدیهی است باال بودن نرخ بیکاری  در بلندمدت به معنی عدم امکان مشارکت بخش 
قابل توجهی از افراد جامعه در صندوق های بازنشستگی به عنوان بیمه پرداز و در نتیجه کاهش 

تعداد ورودی ها و برهم خوردن توازن بیمه ای و مالی صندوق ها در کشور خواهد بود.

سطح دستمزدها

یکی از اجزای جدانشدنی از بازار کار، نرخ دستمزدهاست. در ادبیات متعارف اقتصادی نرخ 
دستمزد از تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار به دست می آید. اما عدم توازن 
بلندمدت عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار، یعنی فزونی نیروی کار از ظرفیت های شغلی 
ایجادشده، منجر به افزایش مداوم شکاف دستمزد های نیروی کار نسبت به سطح عمومی 
قیمت ها می شود. شرایط کنونی حاکم بر بازار کار و وضعیت دستمزدهای پرداختی به نیروی 
کار در ایران کاماًل منطبق با چنین شرایطی است. علی رغم تأکید ماده 41 قانون کار جمهوری 
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اسالمی ایران )1369( بر اینکه حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار 
که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تأمین کند و به موجب این قانون 
نقاط  برای  را  میزان حداقل دستمزد کارگران  »شورای عالی کار« موظف است همه ساله 
مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورمی اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی و هزینه هایی که زندگی یک خانوار با جمعیت متوسط را تأمین می کند، تعیین کند، 
آمارهای رسمی نشان می دهد در بهترین شرایط حداقل دستمزدها تنها قادر به پوشش 25 

درصد مخارج خانوار در طی 20 سال گذشته بوده است )نمودار )9((. 

نمودار 9- کفایت حداقل دستمزد در پوشش مخارج خانوار

منبع: محاسبات تحقیق بر اساس اطالعات بانک مرکزی از حداقل دستمزد ساالنه و هزینه ساالنه خانوار

بازار کار ایران منجر به کاهش جریان نقدی  روشن است که وجود چنین شرایطی در 
ورودی صندوق های بازنشستگی، ناشی از پایین بودن سطح دستمزدها در دوران اشتغال و 
تراز مالی منفی هر فرد، به دلیل نرخ جایگزینی باال )بیش از 90 درصد( در زمان بازنشستگی، 
خواهد شد. بااین وجود، حتی مستمری پرداختی به بازنشستگان نیز کفایت هزینه های خانوار را 
نخواهد داشت. مطالعۀ این موسسه در مورد کفایت مستمری پرداختی در صندوق بازنشستگی 
کشوری نشان می دهد میانگین مستمری های پرداختی این صندوق در سال 1394 تنها 44 
در حالی  این  را پوشش می دهد )جعفری، 1396(.  از هزینه های یک خانوار شهری  درصد 
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است که حقوق و دستمزد کارکنان دولت عمومًا بیش از حداقل دستمزدی است که کارگران 
اجتماعی  تأمین  سازمان  مشترکان  غالب  جمعیت  و  می کنند  دریافت  بخش های خصوصی 

)بزرگ ترین صندوق بیمه و بازنشستگی کشور( را تشکیل می دهند. 

بازار کار و مشترکان )بیمه پردازان( صندوق های بازنشستگی1

مقایسه تعداد شاغالن2 در بازار کار و بیمه پردازان به صندو ق های بازنشستگی )صندوق بازنشستگی 
کشوری و سازمان تأمین اجتماعی( نشان می دهد که نسبت تعداد مشترکان سیستم بازنشستگی و 
تعداد شاغالن در بازار کار طی سه دهۀ گذشته همواره از روندی صعودی برخوردار بوده، به طوری که 
از 27 درصد در سال 1365 به 66 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. بااین وجود ضریب 
پوشش سیستم بازنشستگی در کشور کامل نیست و چنانچه نمودار )11( نشان می دهد همچنان 

30 درصد از کل شاغالن خارج از دامنۀ پوشش صندوق های مذکور قرار دارند.

نمودار 10- مقایسه تعداد شاغالن و تعداد بیمه پردازان در ایران 

منابع: برآورد تعداد شاغالن، دکتر امینی/ گزارش های سالیانه، صندوق بازنشستگی کشوری/ آمارنامه های ساالنه، سازمان تأمین اجتماعی

1. به دلیل عدم دسترسی به آمارهای سری زمانی کلیه صندوق های بازنشستگی فعال کشور، به اطالعات دو صندوق بازنشستگی 
کشوری و سازمان تأمین اجتماعی استناد شده که نزدیک به 90 درصد بیمه پردازان کشور مشترک یکی از این دو صندوق هستند.  

2. اطالعات سری زمانی اشتغال از مقاله برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال در اقتصاد ایران نوشته دکتر علیرضا امینی 
استفاده شده است. 
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نمودار 11- نسبت مجموع تعداد مشترکان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 
کشوری به تعداد شاغالن در بازار کار

 
منبع: محاسبات تحقیق بر اساس اطالعات 

همچنین مقایسه رشد تعداد شاغالن، بیمه پردازان و مستمری بگیران طی همین مدت نشان 
می دهد که رشد تعداد مستمری بگیران همواره بیش از رشد تعداد شاغالن کشور بوده است )نمودار 
)12((. تداوم چنین روندهایی به معنی آن است که بازار کار ایران در بلندمدت از توان جذب نیروی 

کار )با توجه به نرخ باالی بیکاری( و جایگزینی آنها به جای افراد بازنشسته برخوردار نیست. 

نمودار 12- مقایسه متوسط رشد تعداد شاغالن، تعداد بازنشستگان و تعداد کسورپردازان در 
دوره های 5 ساله

منبع: محاسبات تحقیق بر اساس اطالعات برآورد تعداد شاغالن، دکتر امینی/ گزارش های سالیانه، صندوق بازنشستگی 
کشوری/ آمارنامه های ساالنه، سازمان تأمین اجتماعی
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همچنین مالحظه می شود که متوسط رشد تعداد بیمه پردازان تنها در دوره 5 ساله اول از متوسط 
رشد تعداد بازنشستگان بیشتر بوده و در دوره های بعدی این روند برعکس شده است. لذا سرعت 
باالی انباشت شمار بازنشستگان نسبت به شاغالن و نیز شاغالن کسورپرداز، تبعاتی همچون کاهش 
قابل توجه نسبت پشتیبانی و برهم خوردن ثبات مالی صندوق های بازنشستگی را در پی خواهد داشت. 

تصریح مدل تعادل عمومي نسل هاي هم پوشان. 4

مدل های تعادل عمومی نسل های هم پوشان الگویی مورداستفاده برای اقتصاد کالن مبتنی بر 
پایه های خرد اقتصادی هستند. در این مدل افق زندگی افراد محدود است و خانوارها به دو دسته 
خانوارهای جوان با درآمد و خانوارهای پیر مصرف کننده تقسیم می شوند که این دو دسته در 
این مدل ها قابل تبدیل به گروه های مختلف جمعیتی هستند. جذابیت این مدل در تبیین رفتار 
پویای سرمایه در طول زمان است که دلیل آن تصمیم افراد مبنی بر مصرف و پس انداز در طول 
دوره زندگی و تشکیل سرمایه از محل پس انداز خانوارهاست. در این قسمت مدل تعادل عمومی 

نسل های هم پوشان تصریح شده، تبیین می شود و نتایج حاصل آن ارائه خواهد شد.
پژوهشگران عموما برای ارزیابی آثار رفاهی و توزیعی اصالحات در نظام های بازنشستگی، 
از مدل های تعادل عمومی به طور اعم و مدل های تعادلی عمومي نسل های هم پوشان به طور 
اخص استفاده کرده و اصالحات در نظام بازنشستگی را به صورت شوک های سیاستی در این 
مدل ها لحاظ می کنند. با توجه به انتقاالت بین نسلی در نظام های بازنشستگی، در طراحی 

مدل در این زمینه باید به دو مالحظه اصلی مدل سازی به شرح زیر توجه شود:
با توجه به انتقاالت بین نسلی در نظام های بازنشستگی، مدل طراحی شده باید بعد . 1

زمان را در برگیرد؛ به عبارت دیگر تحلیل آثار و پیامدهای نظام های بازنشستگی نیازمند 
مدل سازی پویا است. این پویایی در قالب تمرکز بر رفتار بهینه سازی موقت کنشگران 
اقتصادی معرفی می شود. این گونه رفتارهای موقتی را می توان هم در قالب مدل های 
تعادل  مدل های  به صورت  هم  و  کرد  تبیین  رمزی(  )مانند  نامحدود  افق  با  تعادلی 

عمومی با افق زمانی محدود )مانند مدل نسل های هم پوشان( معرفی نمود.



بررسی آثار توزیعی اصالحات در نظام بازنشستگی کشور   / 31

می شود. . 2 مربوط  کنشگران  همگنی  به  زمینه  این  در  مدل سازی  مالحظه  دومین 
تحلیل رفتار نظام های بازنشستگی نیازمند توجه به این واقعیت است که در هر دوره 
زمانی برخی نسل ها در بازار کار مشغول بوده و منابع مالی برای این نظام ها فراهم 
می کنند و هم زمان برخی نسل ها نیز بازنشسته شده و از این نظام مستمری دریافت 
می کنند. این امر بیان گر آن است که در مطالعه این نظام ها با گروه های ناهمگون 
سروکار داریم. حداقل ناهمگونی در این زمینه، ناهمگونی سن کنشگران اقتصادی 
است. بنابراین مدل طراحی شده باید بتواند رفتار گروه های سنی مختلف را که به طور 
هم زمان زندگی می کنند، تبیین و توضیح دهد. از این منظر مدل های تعادل عمومی 
با افق زمانی نامحدود توان چنین تحلیل هایی را ندارند و استفاده از مدل های تعادل 
عمومی نسل های همپوشان )OLG( یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل در این زمینه 
است. با توجه به موارد فوق الذکر، در این مطالعه جهت تحلیل آثار توزیعی اصالحات 
در نظام بازنشستگی کشور، مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان نسبتًا کوچک، 

مشابه مدل ارائه شده توسط هیر و ماسنر1 )2005( طراحی و تصریح شده است.
مدل طراحی شده در این مطالعه شامل سه بخش خانوار، بنگاه و دولت )نظام بازنشستگی( 
است که رفتار تصمیم گیری آنها به یکدیگر وابسته است. مدل در قالب یک بخش تولید ساده، 

شش گروه خانوار و یک بخش عمومی )نظام بازنشستگی( تعریف شده است.

4-1- مفروضات مدل

افراد مربوط به هر گروه سنی همگن و یکسان بوده و رفتار آنها از طریق رفتار یک فرد نماینده 
تحلیل می شود. به اعتبار اینکه مدل طراحی شده فاقد وسیله مبادله )پول( است، متغیرهای 
لحاظ شده در آن حقیقی هستند. همچنین مدل طراحی شده برای یک کاالی خاص است 
که هم می تواند به صورت نهایی مصرف و هم وارد تولید شود. بنابراین نرخ بازدهی هرگونه 
پس انداز در اقتصاد )منجر به انباشت سرمایه(، با بازدهی سرمایه یکی در نظر گرفته می  شود. 

1. B.Heer & A.Maussner
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همچنین فرض بر این است که اقتصاد بسته بوده و عرضه نیروی کار نیز برون زا است.

4-2- رفتار خانوار

فرض بر این است که خانوارهای لحاظ شده در مدل عقالیی عمل می کنند و دارای پیش بینی 
کامل هستند. همچنین فرض بر این است که کودکان از بدو تولد تا سن 20 سالگی به طورکامل 
مدل  در  بنابراین  می یابند.  استقالل  و  شده  کار  بازار  وارد  بعدازآن  و  بوده  والدین  به  وابسته 
طراحی شده خانوارها به 6 گروه سنی تقسیم شده  اند. چهار گروه سنی اول در مرحله فعالیت و 
بازار کار بوده و در ازای عرضه نیروی کار دستمزد دریافت می کنند؛ و دو گروه سنی آخر نیز 
وارد دوره بازنشستگی شده و از نظام بازنشستگی مستمری دریافت می کنند. پنج گروه سنی 
اول ترکیبی از پنج دوره ده ساله بوده و گروه سنی ششم شامل افراد 70 ساله به باال می شود. 

همچنین فرض بر این است که خانوارها نه ارث می برند و نه میراثی به جای می گذارند.
بر اساس مفروضات فوق در هر نقطه زمانی مشخص، مدل شامل شش نماینده است 
به  متولدشده،  جدید  نسل  میزان  هرسال  در  که  است  این  مدل  فرض ضمنی  همچنین  و 
از تمام  نااطمینانی نسبت به طول عمر خانوارها وجود ندارد و  اندازه بوده و هیچ گونه  یک 

پویایی های جمعیتی نیز صرف نظر شده است.
ناهمگونی افراد و خانوارها از طریق تفاوت در سنین در مدل لحاظ شده است و ازآنجاکه 
خانوارها در مراحل مختلف سنی خود دارای سطوح مختلف پس انداز هستند، از نظر منابع در 

دسترس نیز با هم تفاوت دارند.
زیر  مطلوبیت  تابع  به صورت  خانوار  هر  پیوسته  ترجیحات  گفته شده،  موارد  به  توجه  با 

تعریف شده که در آن فرض بر ثابت بودن درجه ریسک گریزی نسبی است.

, نیز نشان دهنده گروه سنی خانوار موردنظر است.  ,...,a = 1 2 6 t بیانگر زمان و  اندیس
η مصرف درجه ریسک گریزی است و به صورت معکوس کشش جانشینی  در رابطه فوق پارامتر
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 η کوتاه مدت تفسیر می شود. ازآنجایی که این پارامتر نشان دهنده درجه انحنای تابع مطلوبیت است؛
به معنای انحنای بیشتر تابع مطلوبیت و یا کشش جانشینی پایین کوتاه مدت خواهد بود. بنابراین 

ریسک گریزی بیشتر به معنی مسیر هموار جریان مصرفی در طول زمان خواهد بود.
تابع مطلوبیت خانوار نماینده در طول دوره زندگی اش به صورت رابطه زیر خواهد بود:

β عامل تنزیل ذهنی مصرف است که هیچ قیدی برای اندازه آن وجود ندارد  در رابطه فوق
و فقط مثبت بودن آن کافی است. با توجه به تابع مطلوبیت فوق و برون زا بودن سن بازنشستگی 

در مدل )به طور ثابت در 60 سالگی(، امکان تبادل مصرف و فراغت با کار وجود ندارد.
هر خانوار در دوران کار و اشتغال، میزان نیروی کار مشخصی را به صورت بی کشش عرضه 
کرده و مابه ازای آن دستمزد دریافت می کند که صرف مصرف جاری، پس  انداز و پرداخت مالیات 
)حق بیمه بازنشستگی( می شود. این امر در قید بودجه خانوار به صورت زیر منعکس شده است:

t است. بر این اساس  a بیانگر پس انداز خانوار برای هر گروه سنی در زمان 
tS در رابطه فوق 

 به ترتیب بیانگر نرخ 
tW  و

tr پس  انداز، ابزار اصلی انتقاالت و بازتوزیع منابع بین نسلی است.
 نیز حق بیمه پرداخت شده به نظام بازنشستگی است.

tτ بهره و دستمزد بازاری هستند و
و  بازنشستگی  نظام  از  دریافتی  از محل مستمری  بازنشستگی  دوره  در  درآمد خانوارها 
پس انداز انباشته شده در طول دوران اشتغال تأمین می شود. بنابراین قید بودجه بازنشستگان 

به صورت رابطه زیر خواهد بود:

 بیانگر مزایای بازنشستگی است.
tP a, بوده و = 5 6 که در آن

 tS =1
 ازآنجایی که فرض شد نسل های جدید هیچ گونه ارثی نمی برند، پس در هر دوره زمانی 

است. به عبارت دیگر هر خانوار در دوره اول هیچ گونه ثروتی ندارد. قید دیگر این است که مصرف هیچ 
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خانواری در هیچ نقطه زمانی نمی تواند منفی باشد. به اعتبار اینکه ساختار ترجیحات مشابه است، می توان 
فرض کرد که علی رغم ناهمگونی خانوارها، بهینه سازی یک خانوار قابل تعمیم به کل خانوارهاست.

با حداکثرسازی تابع مطلوبیت )4-2( با توجه به قیدهای بودجه )4-3( و )4-4( می توان 
سطح مصرف و به این اعتبار پس انداز هر گروه سنی را در طول زمان به دست آورد. شرط 

بهینگی تابع مطلوبیت فوق با توجه به قیدهای بودجه به صورت زیر خواهد بود:

رابطه )4-5( معادله اویلر مصرف در رابطه با انتخاب جریان مصرفی در طول زمان متوالی 
و  کاری  دوران  مصرف  بین  خانوارها  دائمی  درآمد  که  است  این  نشانگر  رابطه  این  است. 
بازنشستگی تقسیم می شود و در شرایطی که سمت راست عبارت فوق بزرگ تر از یک باشد، 

روند مصرفی خانوار فرضی در طول زمان فزاینده خواهد بود.

4-3- رفتار بنگاه ها

فرض بر این است که سمت تولید اقتصاد متشکل از بنگاه هایی است که در شرایط رقابتی 
فعالیت می کنند. بخش تولید بنگاه فرضی کاالیی را تولید می کند که هم می تواند مصرف و هم 
به صورت کاالی سرمایه ای، سرمایه گذاری شود. به جهت سهولت بحث قیمت این کاال واحد 

در نظر گرفته می شود. 
تولید  عوامل  از  استفاده  با  را   

tY t محصول زمان در هر  فرضی  بنگاه  فروض،  این  با 
 را دریافت می کند و 

tW ( تولید می کند. نیروی کار دستمزد
tK ( و سرمایه )

tL نیروی کار )
δ مستهلک می شود.  است که در هر دوره نیز با نرخ

tr هزینه اجاره سرمایه نیز
تابع تولید به صورت کاب-داگالس در نظر گرفته می شود که دارای بازدهی ثابت نسبت 

به مقیاس است:
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α بیانگر سهم سرمایه از تولید و بنگاه است. تابع تقاضای بنگاه برای  که در آن پارامتر 
عوامل تولید از طریق حداکثرسازی سود به شکل زیر به دست می آید:

بر اساس شرایط مرتبه اول بهینه سازی رفتار بنگاه، توابع تقاضای عوامل تولید به صورت 
زیر به دست می آید:

در واقع روابط فوق چیزی غیر از قیمت عوامل تولید نیستند.

4-4- رفتار دولت و نظام بازنشستگی

در این مدل فرض بر این است که دولت مدیریت نهاد بازنشستگی را بر عهده دارد و نهاد 
بازنشستگی نیز از طریق حق بیمه های وضع شده بر درآمدها و جمع آوری شده توسط دولت 
تأمین مالی می شود. همچنین جهت سهولت بحث فرض شده است دولت مخارجی غیر از 
پرداختی مستمری های بازنشستگی ندارد. بر این اساس، حق بیمه های جمع آوری شده در هر 
دوره زمانی به صورت مستمری در اختیار بازنشستگان قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر فرض بر 

این است که ساختار نظام بازنشستگی به صورت پرداخت جاری است.
جهت سهولت بحث از این به بعد دولت و نهاد بازنشستگی به صورت یک هویت واحد 
در نظر گرفته می شود که صرفًا وظیفه جمع آوری حق  بیمه های افراد و مشاغل و پرداخت 

مستمری بازنشستگی به بازنشستگان را بر عهده دارد.
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برای هر فرد متعلق به صندوق )نظام( بازنشستگی، پرداخت مزایا به صورت زیر است:

مزایای  میزان  فوق  رابطه  اساس  بر  است.  جایگزینی  نرخ  معرف   rem آن  در  که 
بازنشستگی هر فرد بازنشسته معادل حاصل ضرب نسبت جایگزینی و دستمزد جاری است. 

برای هر دوره زمانی، جهت برقراری تراز بودجه صندوق باید رابطه زیر برقرار باشد:

ساده تر  به شکلی  را  فوق  رابطه  می توان  بگیریم  نظر  در  فرد  را یک  نسل  هر  اگر  که 
به صورت زیر نوشت:

عبارت سمت چپ رابطه فوق نشانگر کل درآمد صندوق بازنشستگی است که از چهار 
نسل فعال در بازار کار دریافت می شود. عبارت سمت راست نیز کل هزینه های صندوق است 
که در قالب مزایای بازنشستگی در اختیار دو نسل آخر قرار می دهد. اگر فرض شود که هر 
نسل متشکل از یک فرد باشد، در آن صورت در هر دوره زمانی چهار نفر در بازار کار بوده و 
حق بیمه پرداخت می کنند و دو نفر نیز در سن بازنشستگی و مشمول دریافت مزایا هستند. 
بر اساس روابط مربوط به تراز بودجه صندوق و تعیین مزایای بازنشستگی )روابط )4-9( تا 

)4-11((، نرخ حق بیمه صندوق در هر نقطه زمانی به صورت زیر خواهد بود:

نرخ حق  ازآنجاکه  دارد.  قابل توجهی  رابطه فوق علی رغم سادگی، داللت های سیاستی 
جایگزینی  نسبت  از  تابعی  به صورت  بازنشستگی  صندوق های  توسط  تعیین شده  بیمه های 
هستند و این نسبت نیز به صورت برون زا در مدل لحاظ می شود، بنابراین شوک نرخ حق بیمه 
مستقل از شوک نسبت جایگزینی نخواهد بود. به عبارت دیگر در این مدل یکی از ابزارهای 
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اصالحی دولت تغییر نسبت جایگزینی خواهد بود که با فرض سطح دستمزد معین این نسبت 
میزان مزایای پرداختی به بازنشستگان را مشخص می کند. تنها ابزاری که صندوق در جهت 

تراز بودجه خود دارد، نرخ حق بیمه هاست.

4-5- تعادل

در مدل طراحی شده مفهوم تعادل به صورت زیر است:
با فرض ساختار مشخص برای نظام بازنشستگی و نسبت جایگزینی معین، تعادل مدل 
}، تقاضای عوامل تولید }6

1
a
t a

K
= }، تصمیمات پس انداز }6

1
a
t a

C
=
شامل دنباله ای از جریان مصرفی 

بیمه  حق  نرخ های  }و  }tP بازنشستگی مزایای  پرداخت   ،{ }tr }و }tW قیمت ها  ،{ }tL }و }tK

}خواهد بود؛ به طوری که: }tτ بازنشستگی
به نظام  بیمه معین خانوارهای متعلق  بهره و حق  نرخ های  نرخ های دستمزد،  با  الف- 
بازنشستگی، دنباله های مصرف و پس انداز را طوری تعیین می کنند که تابع مطلوبیت طول 

دوران زندگی شان با توجه به قید بودجه خود، حداکثر شود.
ب- با سطح قیمت های معین برای عوامل تولید، بنگاه ها تقاضای خود را برای عوامل 

طوری تعیین می کنند که سود خود را حداکثر نمایند.
ج- مزایای بازنشستگی و حق  بیمه ها به گونه ای است که بودجه نظام بازنشستگی تراز و 

متوازن باشد.
د- بازار کاالها و خدمات تسویه می شود.
ه- رفتار فردی و جمعی سازگار هستند.

برخی از موارد فوق الذکر نیاز به توضیح و تبیین بیشتر دارد. منظور از تسویه بازار این است که 
تولید صورت گرفته در اقتصاد باید به وسیله جریان مصرفی و سرمایه گذاری جذب شود؛ که در اینجا 
سرمایه گذاری به صورت میزان اضافه شده بر موجودی سرمایه و استهالک سرمایه تعریف شده است:
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در رابطه فوق تنها عبارتی که در ظاهر ارتباطی با انباشت سرمایه ندارد، مصرف است اما 
با توجه به قید بودجه خانوار مالحظه می شود که مصرف تابعی از پس انداز بوده و پس انداز 
هم در نهایت به انباشت سرمایه منتهی می شود؛ و همچنین قیمت عوامل تولید هم تابعی از 

انباشت سرمایه است.
سازگاری رفتارهای فردی و جمعی نیز به این معناست که کل عرضه نیروی کار در زمان

t در اقتصاد باید با مجموع عرضه گروه های مختلف سنی برابر باشد:

همچنین با فرض بی کشش بودن عرضه نیروی کار در اقتصاد و با توجه به قید بودجه خانوار 
و رفتار حداکثرسازی سود توسط بنگاه ها، پویایی های سرمایه نیز به صورت زیر خواهد بود:

و  مصرف  جریان  وابستگی  و  کار  نیروی  عرضه  بودن  بی کشش  به  توجه  با  بنابراین 
پس انداز به بودجه خانوارها، پویایی کل مدل را می توان در محاسبه جریان پس انداز خانوار 

فرضی و به تبع آن جریان انباشت سرمایه به شکل رابطه )4-15( خالصه کرد.

4-6- محاسبه وضعیت یکنواخت

در وضعیت یکنواخت، توزیع انباشت سرمایه در میان نسل های مختلف ثابت است؛ به طوری که:

در اقتصاد در وضعیت یکنواخت، ذخیره کل سرمایه و کل نیروی کار نیز به ترتیب به صورت
tL ثابت است؛ و قیمت عوامل تولید و نرخ حق بیمه )مالیات اجتماعی( نیز  L= tK و K=

ثابت خواهد بود. بنابراین در وضعیت یکنواخت اقتصاد محاسبه تعادل ساده تر می شود؛ به نحوی که با 
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L مشخص، تابع ارزش و تابع سیاست انفرادی تنها  K و نیروی کار کل فرض انباشت سرمایه کل
 فرد خواهند بود. بر این اساس الگوریتم عمومی حل مسئله بهینه یابی پویا 

tK توابعی از سن و ثروت
به صورت زیر خواهد بود )هیر و ماسنر 2005، 364(.

) L ( و اشتغال ) K گام اول: تعیین ارزش های اولیه وضعیت یکنواخت برای انباشت کل سرمایه )

بیمه های  حق  و   ) r ( بهره  نرخ   ،)W( دستمزد  به  مربوط  ارزش های  محاسبه  دوم:  گام 

τ( که با استفاده از آنها معامالت اویلر بنگاه ها و بودجه دولت حل شود. بازنشستگی )
گام سوم: محاسبه مسیر بهینه مصرف، پس انداز و اشتغال برای نسل جدید با روش استقراء 

K =1

به عقب و با فرض ذخیره سرمایه صفر 

L K و اشتغال گام چهارم: محاسبه انباشت کل سرمایه

L و بازگشت به گام دوم تا جایی که همگرایی اتفاق بیفتد. K و گام پنجم: به هنگام سازی

الگوریتم فوق زمانی متوقف می شود که همگرایی صورت پذیرد؛ و همگرایی زمانی حاصل 
می شود که ارقام به دست آمده برای ذخیره سرمایه در همسایگی مقادیر اولیه تعریف شده برای 

این متغیر قرار گیرد.
در گام سوم الگوریتم فوق مسئله بهینه سازی خانوار باید حل شود. هدف از این مرحله، 
در  این منظور  برای  است.   { }a

a
K

=

6

1
یکنواخت انباشت سرمایه در وضعیت  توزیع  محاسبه 

کل دو روش عددی وجود دارد. فرض کنید هدف محاسبه انباشت سرمایه بهینه برای نسل 
) و عرضه جاری نیروی کار , , )a aC K K L ، مصرف جاری ( , , )a aK K K L+1 بعدی

a aK K= ) باشد، برای این منظور می توان توابع سیاستی را فقط برای  , , )a aL K K L

] به دست آورد. در مورد اول  ]min max,K K محاسبه کرد و یا تابع سیاستی را برای فاصله
توزیع سرمایه فردی به طور هم زمان محاسبه شده و در مورد دوم، مسیر زمانی پس اندازها، 
1 به دست آمده  1K K= = اشتغال و مصرف با استفاده از توابع تصمیم بهینه و شرایط اولیه
) را محاسبه کرده؛  , , )2 2 1K K K K L= ) می توان , , )K K K L2 1 است. با استفاده از 

, را به دست آورد. ,...,aK a = 3 6 و به همین ترتیب



40  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

4-7- کالیبراسیون الگو

است.  آن  پارامترهای  مقداردهی  تعادل عمومی  الگوهای  تکمیل  مراحل  از مهم ترین  یکی 
برای این امر معمواًل از یافته های محققان دیگر با تحقیقات صورت گرفته در حوزه اقتصاد 
خرد و کالن استفاده می شود. در این گزارش مقادیر پارامترهای موجود در الگو با استفاده 
از قوانین و مقررات موجود در نظام بازنشستگی کشور و همچنین مطالعات مختلف صورت 

گرفته در ایران کالیبره شده است.
به  به یک سری نکات ضروری است. مقادیر مربوط  الگو توجه  پارامترهای  در معرفی 
پارامترها باید به گونه ای تعیین شوند که نه تنها در معامالت مرتبه اول مربوط به حداکثرسازی 
رفتار عوامل اقتصادی صدق کنند؛ بلکه با مقادیر مربوط به متغیرهای الگو در شرایط تعادل 
پایدار نیز سازگار باشند. با این مقدمه مقادیر عددی پارامترهای کالیبره شده در جدول زیر 

خالصه شده است:

جدول18- ارزش پارامترهای الگوی نظام بازنشستگی پرداخت جاری
منبعارزشتوصیفپارامتر

 αتقوی و صفرزاده، 0.4141388سهم سرمایه در تولید

 βتقوی و صفرزاده، 0.91388نرخ تنزیل ذهنی

 δتقوی و صفرزاده، 0.081388نرخ استهالک سرمایه

 ηتقوی و صفرزاده، 21388ضریب انعطاف پذیری ریسک

 Rem نرخ جایگزینی پرداخت
مستمری بازنشستگی

آمارنامه صندوق بازنشستگی کشوری0.93

 τ0.225نرخ حق بیمه بازنشستگی
قوانین پرداخت حق بیمه مشترکین 

صندوق بازنشستگی کشوری
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تغییرات ساختاری در نظام  آثار توزیعی و رفاهی  این گزارش، بررسی  مسئله اصلی در 
بازنشستگی است. ازاین رو برای مقایسه تغییرات در میزان مطلوبیت و مصرف در هر شش 
دوره زندگی، یک مرتبه الگو با وجود نظام بازنشستگی پرداخت جاری حل شده و نتایج به 
دست می آید و مرتبۀ دیگر، مدل درصورتی که نظام بازنشستگی اندوخته ای است حل می شود. 
در هر دو الگو میزان مطلوبیت، مصرف و پس انداز حاصل برای تمام دوران زندگی با یکدیگر 

مورد مقایسه قرار می گیرد.

4-8- نتایج شبیه سازی الگو

 Dynar 4.5.3 الگوی طراحی شده در نظام بازنشستگي مبتني بر پرداخت جاري با استفاده از نرم افزار
و بر اساس مقادیر تعیین شده براي پارامترهای ساختاري الگو و شرایط پایدار اولیه شبیه سازي شده 

و نتایج آن در ادامه قابل مشاهده است.

4-9- خروجي الگوي نظام بازنشستگي پرداخت جاري

نتایج بیان شده در این قسمت خروجی های ناشی از الگوی طراحی شده ای است که در ابتدای 
این فصل بیان شده است.

جدول 19- نتایج حاصل از مدل سازی الگوي نظام بازنشستگی مبتني بر پرداخت جاری

پس انداز )انباشت سرمایه(مصرفطبقه بندي سني )دوره زندگي(

-290.17-20 سال )دوره اول(
390.230.07-30 سال )دوره دوم(
490.300.14-40 سال )دوره سوم(
590.400.20-50 سال )دوره چهارم(
690.530.23-60 سال )دوره پنجم(

700.700.21 سال به باال )دوره ششم(
2.30.85جمع کل

منبع: محاسبات تحقیق
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t زندگي مي کنند  جدول )19( میزان مصرف و پس انداز هر فرد را که در دوران مختلف در زمان
نشان مي دهد. با وجود نظام بازنشستگي پرداخت جاري، هر فرد با پرداخت 22.5 درصد از درآمد خود 
به صندوق، براي دوران بازنشستگي خود پس انداز مي کند و از طرفي مقادیر پرداختي توسط شاغلین 
، براي بازنشستگان همان زمان صرف مي شود. همان طور که در این جدول مشخص  t در زمان
است، در دوران ابتدایي فعالیت کاري مصرف اندک بوده و افراد در هر دوره از زندگي مصرف خود 
را افزایش مي دهند؛ به طوری که باالترین مصرف را در دوران انتهایي زندگي خود دارند. پس انداز 
تا دوره پنجم افزایش یافته و در دوران پایاني زندگي با فرض اینکه افراد هیچ ارثي از خود به جای 

نمي گذارند، مصرف را افزایش داده و پس انداز را کاهش مي دهند.

4-10- اصالحات ساختاری در نظام بازنشستگی

برای انجام اصالحات ساختاری در نظام بازنشستگی، نظام اندوخته ای جزئی جایگزین نظام 
پرداخت جاری می شود. در نظام اندوخته ای جزئی، بخشی از حق بیمه دریافتی توسط صندوق 
دیگر  بخش  و  قرارگرفته  مورداستفاده  جاری  پرداخت  مستمری  پرداخت  برای  بازنشستگی 
مبالغ  با سود  بازنشستگی همراه  برای فرد ذخیره شده و در دوران  بیمه ها در حسابی  حق 
انباشت شده در اختیار او قرار می گیرد. در این سناریو قید بودجه همه افراد فعال در بازار کار 

و بازنشسته به صورت زیر تغییر می کند.
 چهار نسل اولی که در بازار کار فعال بوده و برای دوران بازنشستگی خود حق بیمه به 

صندوق بازنشستگی پرداخت می کنند، قید بودجه ای به صورت زیر خواهند داشت:

این قید بودجه نشان می دهد که مصرف و پس انداز نسل های فعال در بازار کار در هر دوره از 
زندگی به پس انداز دوره قبل زندگی شان و همچنین درآمد قابل تصرف آنها وابسته است. با فرض 
حق بیمه ای است که افراد برای دریافت مستمری  tτ اینکه دولت همان نظام بازنشستگی است، 
σ درصدی از درآمد است که افراد  در دوران بازنشستگی به نظام بازنشستگی پرداخت می کنند و

به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده؛ تا در دوران بازنشستگی همراه با سود آن دریافت کنند.
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دو نسل بازنشسته نیز قید بودجه ای به صورت زیر خواهند داشت: 

بر  عالوه  بازنشستگی،  صندوق های  قوانین  طبق  افراد  می دهد  نشان  بودجه  قید  این 
با  همراه  که  میکنند  پس انداز  در صندوق  نیز  را  مبالغی  بازنشستگی،  در  مستمری  دریافت 
سودش در دوران بازنشستگی دریافت خواهند کرد. برای بررسی اثر اصالحات ساختاری بر 
میزان مصرف افراد در گروه های مختلف، نرخ حق بیمه پرداختی به صندوق توسط شاغلین 
به دو دسته تقسیم شده است. از 22.5 درصد کل حق بیمه، 15 درصد آن به عنوان حق بیمه 
رایج از حقوق شاغلین کسر می شود و 7.5 درصد آن برای پس انداز در حساب هر فرد در 
صندوق بازنشستگی مورداستفاده قرارگرفته و سود سالیانه این مبالغ انباشته شده نیز به آن 
حساب اضافه می شود. در نتیجه در کالیبراسیون این مدل تغییرات در نرخ حق بیمه اتفاق 

می افتد که در جدول زیر ارائه داده شده است:

جدول 20- ارزش پارامترهای الگوی نظام بازنشستگی دوالیه شامل پرداخت جاری و اندوخته گذاری
منبعارزشتوصیفپارامتر

 αتقوی و صفرزاده، 0.4141388سهم سرمایه در تولید

 βتقوی و صفرزاده، 0.91388نرخ تنزیل ذهنی

 δتقوی و صفرزاده، 0.081388نرخ استهالک سرمایه

 ηتقوی و صفرزاده، 21388ضریب انعطاف پذیری ریسک

 Rem نرخ جایگزینی پرداخت
مستمری بازنشستگی

0.93
آمارنامه صندوق بازنشستگی 

کشوری

 τ
نرخ حق بیمه بازنشستگی 
برای الیه پرداخت جاری

0.15
فرض محقق برای انجام 

اصالحات ساختاری

 σ
نرخ حق بیمه بازنشستگی 
برای الیه اندوخته گذاری

0.075
فرض محقق برای انجام 

اصالحات ساختاری
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تنها  و  است  قبلی  الگوی  پارامترهای  همان  جزئی  اندوخته گذاری  الگوی  پارامترهای 
تفاوت ایجادشده در آنها مربوط به نرخ حق بیمه بازنشستگی است. نرخ حق بیمه پرداختی 
توسط شاغلین در این الگو نیز همان 22.5 درصد از درآمد است؛ با این تفاوت که 15 درصد 
از آن نزد صندوق بازنشستگی برای پرداخت جاری )همانند الگوی پیشین( مانده و 7.5 درصد 
مابقی حق بیمه پرداختی، در حساب انفرادی خود فرد ذخیره می شود تا در زمان بازنشستگی 

مبلغ انباشت شده و سود آن یکجا در اختیار فرد قرار گیرد.

جدول 21- نتایج حاصل از مدل سازی الگوی نظام بازنشستگی اندوخته گذاری جزئی
پس انداز )انباشت سرمایه(مصرفطبقه بندي سني )دوره زندگي(

-290.175-20 سال )دوره اول(
390.230.06-30 سال )دوره دوم(
490.310.12-40 سال )دوره سوم(
590.410.17-50 سال )دوره چهارم(
690.540.16-60 سال )دوره پنجم(

700.720.22 سال به باال )دوره ششم(
2.40.73جمع کل

منبع: محاسبات تحقیق

نتایج حاصل از تغییر الگو نشان می دهد که در نظام بازنشستگی جدید افراد به امید پس انداز 
بیشتر توسط نظام بازنشستگی، مصرف خود را افزایش داده و از پس انداز شخصی خود کم 
می کنند. مصرف در تمامی نسل ها افزایش  یافته اما انباشت سرمایه در کل جامعه کاهش داشته 
است. افراد به امید تشکیل حساب انفرادی به نام خود در صندوق بازنشستگی و انباشت پس انداز 
در آن حساب، تصمیم به افزایش مصرف و کاهش پس انداز شخصی خود گرفته و ازآنجایی که 
اقتصاد ایران در وضعیت متعارفی قرار ندارد، انباشت سرمایه در صندوق نیز توان بازتولید سرمایه 
نداشته و در مجموع تولید کل در اقتصاد کاهش می یابد. باوجوداینکه ممکن است مصرف افراد 

به عنوان شاخص رفاه افزایش بیابد اما این الگو در اقتصاد ایران مناسب نخواهد بود.
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نتیجه گیري. 5

یکي از مهم ترین اهداف شکل گیري نظام هاي تأمین اجتماعي، بهبود توزیع درآمد و کاهش 
فقر است. صندوق هاي بازنشستگي، جزو اصلي ترین ابزارهاي این نظام در جهت بهبود توزیع 
درآمد محسوب می شوند که هم اکنون در اغلب کشورها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای 
اقتصادی و تأمین مالی غیر بانکی به شمار می آیند. بحران مالی نهادهای بازنشستگی یکی 
از چالش های اساسی اقتصاد کشورها به طور اعم و نظام تأمین اجتماعی به معنی اخص در 
به  قادر  نه تنها  بازنشستگی  امر سبب شده است که صندوق های  این  است.  اخیر  دهه های 
ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی سرمایه گذاری ها نباشند، بلکه به دلیل نیاز به تأمین مالی از 
بودجه عمومی، بخشی از توان دولت را نیز بکاهند. در این راستا در دهه های اخیر، نظام های 
اصالحات  از  گسترده ای  طیف  شاهد  درحال توسعه  و  توسعه یافته  کشورهای  بازنشستگی 
صندوق های  مالي  ناپایداری  به  پاسخ  در  تحوالت  این  که  بوده  پارامتریک  و  ساختاری 
بازنشستگی در کوتاهمدت و بلندمدت اتفاق افتاده است. نظام بازنشستگی ایران نیز از این 
امر مستثنا نبوده و درحال حاضر برخی از صندوق های بازنشستگی ایران با بحران مالی مواجه 
بوده و برای تأمین تعهدات خود به بودجه دولت نیازمند هستند و برخی دیگر از صندوق ها 
استفاده  بانکی  تسهیالت  و  دارایی ها  فروش  از  خود  تعهدات  تأمین  برای  درحال حاضر  نیز 
می کنند. ازاین رو اصالحات در نظام بازنشستگی ایران ضروری به نظر می رسد. شبیه سازی 
نظام بازنشستگی و انواع اصالحات در این نظام در قالب الگوهای تعادل عمومی نسل های 

هم پوشان، می تواند در تبیین نتایج اصالحات مؤثر واقع شود.
بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهاي زیر قابل ارائه است:

با توجه به تأثیرپذیری منفی انباشت سرمایه از اصالح ساختاری در نظام بازنشستگی  -
و در نتیجۀ آن کاهش تولید در اقتصاد، در شرایط کنونی که کشور گرفتار رکورد 

تورمی است این سیاست پیشنهاد نمی شود.
نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان داد با اصالحات ساختاری، انباشت سرمایه به  -
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نفع گروه های سنی باالتر و به ضرر گروه های جوان تر تغییر می کند. بر این اساس 
هم اصالحات ساختاری مناسب به نظر نمی رسد. 
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