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  چکیده
کشور و  یبازنشستگ هاي	منجر به بروز مشکل در صندوق یتینوسانات اقتصاد کالن و تحوالت جمع

تورم بر کاهش  یرو تاث یتجمع يمنابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمند یداريعدم پا
 یگزینیانجام اصالحات پارامتري همچون کاهش نرخ جا بازنشستگی، هاي	صندوق یرارزش ذخا

 يکالن اقتصاد یرهايمتغ يرو یگزینیآثار کاهش نرخ جا یبررس یقتحق یناست. هدف در ا یالزام

بر بازار ناقص  یدهمپوش با تاک هاي	نسل یمدل تعادل عموم یق،تحق یناست. مدل مورد استفاده در ا
منجر به کاهش نرخ بهره  یتجمع ياست که سالمند یناز ا یحاک یقتحق هاي	یافتهت. اس کار	یروين

 کار	یرويدرصد) در بازار ن 20دستمزدها ( یشکار و افزا-یروين يتقاضا برا یش)، افزادرصد 4(
درصد  7 یزانبه م ینظام بازنشستگ ینههز یشمنجر به افزا یتجمع يسالمند ین. همچنشود	یناقص م

 هب ینظام بازنشستگ ینه، هز2/0 یزانبه م یگزینیکاهش نرخ جا ياصالح پارامتر يخواهد شد. با اجرا
. شـود 	یدرصـد مـ   8/4 یزانمنجر به کاهش نرخ بهره به م ین. همچنیابد	یدرصد کاهش م 2 یزانم

   .یابد	یم یشافزا جایگزینی نرخ کاهش علت به بلندمدت در افراد انداز	و پس یهانباشت سرما ین،بنابرا
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  مقدمه -1

 مـردم  زنـدگی  سـطح  بهبـود  و مـاعی اجت عدالت افزایش در سزایی به نقش بازنشستگی نظام

 بازنشسـتگی  نظام اخیر هاي سال در اما .است بوده گذاران سیاست توجه مورد همیشه و دارد

 بـر  بازنشسـتگان  مسـتمري  پرداخت اعتبار تامین مشکل جمله از اي عدیده مشکالت با ایران

 کمـک  بـدون  که رسیده جایی به بحران وضعیت و است شده مواجه جمعیت سالمندي اثر

 باشـد.  نمـی  خـویش  بگیـر مسـتمري  مشـترکین  نیـاز  بـه  پاسخگویی به قادر ماه هر در دولت

 بـاروري  نـرخ  در کـاهش  و زنـدگی  به امید در افزایش عامل دو از ناشی جمعیت سالمندي

 اسـاس  بر دارد. بستگی عوامل این از یک هر شدت به ،سالمندي پدیده پیامدهاي که است

 عمـومی  طـور  بـه  ایـران  در زندگی به امید ،2011 سال در جهانی بهداشت سازمان گزارش

 آمـار  اسـاس نـرخ بـاروري بر   و است شده سال 77/74 برابر 2015 سال در و بوده سال 8/69

 این که است حالی در این ،است زن هر يازا به کودك 24/1 با برابر 1395 سال سرشماري

 بـوده  زن هـر  يازا بـه  کـودك  99/1 بـا  برابر 1382 سال در و 86/1 برابر 1390 سال در نرخ

 اولـین  کـه  اسـت  ایران در جمعیت سالمندي روند آغاز از حاکی شده ذکر آمارهاي .است

   .است بازنشستگی نظام مصارف و منابع پایداري تهدید امر این پیامد
ـــايصــــندوق ـــتگی هـ ـــود بازنشسـ   بــــــه مـوســـــوم الگـــــوي از ایــــران در مـوجـ

 DB  –  PAYG ــوع ایــن در کننــد.مــی تبعیـــت ـــاي بازنشســتگی، نظــام ن  مســتمري مبن

 نـرخ  ضـربدر  خـدمت  آخـر  هـاي سـال  در شـاغلین  هــاي دریــافتی  میــانگین  بازنشسـتگی،

 حـداقلی  فرد، مشارکت میزان به توجه بدون تاریخ و زمان هر در بنابراین، است. جایگزینی

-می پرداخت افراد به و تعیین کار قانون نظیر مصوباتی براساس بازنشستگی حقوق عنوان به

 دوقصـن  کننـده تضـعیف  اجتمـاعی،  تـامین  نظـر  از بودن باارزش وجود با ویژگی این شود.

   است. مربوطه

 گذاريسرمایه گونههیچ تاسیس ابتدایی هايسال در بازنشستگی هايصندوق از بسیاري

 و زمـان  گذشت با اند.نداده انجام شده،می پرداخت عضو شاغلین توسط که هاییبیمهحق با

 اسـت.  داده دسـت  از، ارزش خـود را کـامال   صندوق در موجود ذخیره رقمی دو هايتورم

 تامین در صندوق فرارسیده، هاصندوق عضو شاغلین از بسیاري بازنشستگی زمان که اکنون

   است. مواجه مشکل با ها آن مستمري پرداخت براي الزم اعتبار
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 سـایر  بـه  نسـبت  را اتکسـور  نـرخ  بـاالترین  از یکــی  ایـران  بازنشسـتگی  هـاي صندوق

 د.ردا شـود، مـی  اداره اريجـ پرداخـت براسـاس هـا آن بازنشسـتگی نظـام کـه کشـورهایی

 گرفتـه  فزونـی منـابع بـر مصـارف هـا،صـندوق غالـب براي شده انجام هايبررسی براساس

 سـایر  براي دور چندان نه ايآینده در که است آن از حاکی تاثیرگذار، روندهاي بررسی و

   .افتاد خواهد اتفاق منابع بر مصارف شدن افزون ها،صندوق

 پایـداري  بـا  ارتبـاط  در را هـایی  نگرانـی  ایـران،  بازنشسـتگی  ظـام ن در مشـکالت  وجـود 

 تغییـرات  بـا  مقابله جهت اصالحات انجام آن الزمه که است آورده وجود به فعلی هاي نظام

 بازنشسـتگی  نظـام  در کـه  اصـالحاتی   داد. خواهند رخ آینده در که است اجتنابی غیرقابل

 ســاختاري. اصــالحات -2و  پــارامتري تاصــالحا -1 :انــد گونــه دو بــر هســتند اجــرا قابــل

 امـا  شـود،  مـی  اجبـاري  بازنشسـتگی  سـن  یا جایگزینی نرخ تغییر شامل پارامتري اصالحات

   باشد. ذخیرهذخیره به با ل انتقال از نظام بیشام تواند می ساختاري اصالحات

 رهـایی  موجـود  وضـع  از را بازنشسـتگی  نظـام  تواندمی که زودبازده اصالحات از یکی

   .است جایگزینی نرخ کاهش شد،بخ

ایی جهت ارزیابی آثار کمی  در زمینه اصالحات نظام بازنشستگی مطالعات گسترده

 هـاي بازنشسـتگی انجـام شـده اسـت.      تغییـرات ناشـی از سـالمندي جمعیـت روي نظـام     

 ،به سبب ویژگـی بـین نسـلی بـودن خـویش      1هاي همپوش هاي تعادل عمومی نسل مدل

مطالعه تغییرات جمعیتی و اصالحات نظام بازنشستگی فراهم  مفیدي را جهت  چارچوب

ها به صورت پویا به بررسـی اثـرات تغییـر یـک سیاسـت فرضـی بـر        اند. این مدل کرده

   پردازند. متغیرهاي کالن اقتصادي می

هـاي بـازار کـار و معرفـی     هدف در این تحقیق این است که با وارد کـردن ناقصـی  

ش و ترکیـب آن بـا مـدل چرخـه زنـدگی در قالـب مـدل        تر از ایـن بخـ   نماینده واقعی

پیساریدز - مرتنسن- دیاموند
2

چارچوب مجزایی را جهت مطالعه اثر سالمندي جمعیت  

هــاي متغیرهــاي کــالن و اثربخشــی اصــالح پــارامتري نظــام بازنشســتگی روي پویــایی 

 سـالگی، نـرخ   55تـا   45اقتصادي از قبیل نرخ بهـره، دسـتمزد، نـرخ فعالیـت در سـنین      

                                                                                                                 
1- Overlapping Generations General Equilibrium Model 
2- Mortensen. D.T. and C. Pissarides 
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GDP ( بیکاري، هزینه نظام عمومی بازنشستگی و مصرف به صورت درصـدي از 
1

) بـا  

  کار فراهم سازد.  لحاظ بازار ناقص نیروي

 اصـالحات  زمینـه  در گرفتـه  صـورت  مطالعـات  برخـی  بررسی به هامرورپیشینه دربخش

 هـاي بخش و تحقیق مدل شناسیروش بخش در شود.می پرداخته بازنشستگی هايصندوق

 در و مدل سازيشبیه نتایج ارائه بهها  یافته بخش در گیرد.می قرار بررسی مورد آن لفمخت

 ایـن  اساسـی  سـؤاالت  اسـت.  شـده  پرداختـه  تحقیق نتایج ارائه به گیرينتیجه و بحث بخش

  است: زیر شرح به تحقیق

 دهادستمز بهره، (نرخ اقتصادي کالن متغیرهاي هايپویایی به منجر جمعیت سالمندي آیا -

 شود؟می و...)

 هاي متغیرهاي کالن اقتصادي خواهد شد؟کاهش نرخ جایگزینی منجر به پویایی  آیا سیاست - 

 بازنشسـتگی  نظـام  عمـومی  هاي هزینه کاهش به منجر جایگزینی نرخ کاهش  سیاست آیا -

  شد؟ خواهد

  

  هاپیشینه مرور -2

 اصـالحات  زمینـه  در گرفتـه  صـورت  مطالعات از برخی ادامه در تحقیق اهداف راستاي در

   شود.می ارائه بازنشستگی هايصندوق

فریرا
2
 یـک  از خـود  مقالـه  در او پـردازد. می مالیاتی پایه تغییر اثرات بررسی به )2001( 

 کـالن  و رفـاهی  تـاثیرات  سازيشبیه براي ايدوره 55 همپوش هاينسل عمومی تعادل مدل

 بـه  درآمـد  بـر  مالیـات  تغییر صورت به صالحاتا کند.می استفاده اجتماعی تامین نظام یک

 تـاثیرات  اصـالح  ایـن  کـه  شده داده نشان و است جایگزینی نرخ تغییر و مصرف بر مالیات

 بـه  بستگی مدتکوتاه در اصالح این مثبت تاثیرات البته دارد. اقتصاد بر بلندمدت در مثبتی

 در شود. استفاده مالیاتی پایه چه از دوره این سالمندان مستمري پرداخت براي که دارد این

 نـرخ  کـاهش  و درآمـد  بـر  مالیـات  حذف که شودمی مطرح لهامس این همچنین، مقاله، این

 از پـس  مالیـات  پرداخـت  نظـام  حـذف  دارد. بلندمدت در مثبت رفاهی تاثیرات جایگزینی

  .کندمی کمک گسترده رفاهی بهبود به درآمد حصول

                                                                                                                 
1- Gross Domestic Production 
2- Ferreira 
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 نسـل  (وجـود  جمعیتـی  تغییـرات  پیامـدهاي  سـی برر بـه  اي مقاله در )2004( 1کوریکس

 عمـومی  تعـادل  مـدل  از گیـري بهـره  بـا  اجتمـاعی  تـامین  اصالحات تاثیر و جمعیت) انفجار

 نسـل  کـه  هنگامی، دهد می نشان پژوهش از حاصل نتایج .است  پرداخته همپوش، هاي نسل

 هـاي  ستمريم پرداخت به مجبور بازنشستگی هاي صندوق روند، می پیري به جمعیت انفجار

 ذخـایر  شـدن  خـالی  سـبب  بـه  همچنـین  هسـتند.  اعضـا  از بیشتر مشارکت حق اخذ و کمتر

 کـه  هستند ناچار ها صندوق بگیران، مستمري تعداد افزایش اثر در بازنشستگی هاي صندوق

 بـه  را خود بازنشستگی تا کنند تشویق کنند، می پرداخت بیمهحق صندوق به که را اعضایی

 در جمعیـت  انفجار نسل وجودي آثار بررسی به تحقیق این اینکه به توجه با ندازند.یر بیتاخ

 دهه جمعیت انفجار نسل با ایران اقتصاد براي آن از حاصل نتایج در تامل پردازد،می اقتصاد

   .است فایده مفید بسیار 60

کوتلیکف، تاثیر پدیـده سـالمندي و   - ) با استفاده از چارچوب اوئرباخ2006( 2میلز

را در انگلستان و اروپـا مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت. نتیجـه        3نرخ جایگزینیکاهش 

دهد که اجراي سیاست کاهش نرخ جایگزینی تنها به نفـع نسـل   دست آمده نشان می به

اي براي حمایت از دولت جهت اجراي چنین آینده است و اکثریت نسل حاضر، انگیزه

  هایی ندارند.  سیاست

 بـه  ايدوره شـش  همپـوش  هـاي نسـل  مـدل  کی از استفاده اب ايهمقال در )2008( 4دگر

 نیـ ا جینتـا  پـردازد. یمـ  هیترک یاجتماع نیتام نظام در ینیگزیجا نرخ کاهش اثرات یبررس

 انـداز  پـس  و مصـرف  ه،یسرما رهیذخ و دارد بلندمدت در مثبت یرفاه آثار از نشان یبررس

 اعالم از پس قت،یحق در .ابدییم شیاافز ینیگزیجا نرخ کاهش علت به بلندمدت در افراد

 شیافـزا  بـه  اقـدام  موجـود  شـاغل  هاينسل ،یاجتماع نیتام نظام در ینیگزیجا نرخ کاهش

 حفـظ  مطلوب حد در را خود مصرف سطح سالمندي دوران در بتوانند تا کنندیم اندازپس

 در شودیم فتهگر نظر در جامعه عوامل انداز پس مجموع هیسرما رهیذخ که ییآنجا از کنند.

 نیـ ا کـه  ابـد ییم شیافزا هیسرما رهیذخ ،ینیگزیجا نرخ کاهش استیس اجراي با بلندمدت

   شود.یم بلندمدت در بهره نرخ کاهش به منجر خود

                                                                                                                 
1- Croix 
2- Miles 
3- Replacement Rate 
4- Deger 
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 کـاربرد  بـا  اقتصادي کالن متغیرهاي بر جمعیت سالمندي اثر بررسی به )1390( نیا ادیب

 هـا  سـازي  شـبیه  نتایج .پردازدمی 1تلیکفائرباخ و کو همپوش هاي نسل عمومی تعادل روش

 هـاي  نـرخ  و سـرمایه  شـدت  اول)، (سـناریو  کـل  بـاروري  نـرخ  در کاهش که دهد می نشان

 دوم،کـاهش  سـناریوي  در دهـد.  مـی  کاهش را بهره نرخ و افزایش بلندمدت در را دستمزد

 کاهش دلیل به که را جدید ایستایی حالت شروع اولیه، زایی بیش یک از پس باروري نرخ

 کـه  شـود  مـی  موجب زایی بیش عالوه، به اندازد. می تعویق به شود می ایجاد باروري نرخ در

 اما ،باشند داشته اول سناریوي جهت خالف در حرکتی ابتدا، در دستمزدها و بهره هاي نرخ

 افـراد  آن در کـه  شـود  مـی  همگـرا  اول سـناریوي  مشابه ایستایی حالت به اقتصاد نهایت در

 بـر  تاییـدي  مطالعـه  این نتایج داشت. خواهند بهتري وضعیت اقتصاد، اولیه ستاییای به نسبت

 در کـه  اسـت  جمعیـت  سـالمندي  رونـد  آغاز با بهره نرخ کاهش و اندازپس افزایش فرضیه

   شود.می اقتصاد در بیکاري کاهش و دستمزد افزایش به منجر نهایت

 رشـد  نـرخ  کـاهش  تـاثیر  بررسـی  به نیا با مطالعه ادیب مشابه کاري در) 1391( معماریان

 یابـد. مـی  دسـت  نیـا ادیـب  مشـابه  نتایج به و پردازدمی اقتصادي متغیرهاي برخی بر جمعیت

 سـهم  مـرور  بـه  جمعیـت  سالمندي اثر بر که یابددرمی مشابه کاري در نیز )1392( کاشانیان

 بـه  بـد. یا مـی  کـاهش  عمـومی  گـذاري  سـرمایه  سـهم  و افزایش بودجه از بازنشستگی عواید

 باعـث  آن تبـع  به و عمومی گذاري سرمایه رانی برون باعث جمعیت سالمندي، دیگر عبارت

   شود. می اقتصادي رشد کاهش

 و اقتصـادي  هـاي  همکـاري  سـازمان  عضو کشورهاي در )2012( 2نیپلت و گونزالز کار

 3واحمدا همچنین کند.می تایید را کوریکس تحقیق از حاصل نتایج نیز مشابه مدل با توسعه

 و خصوصی بخش انداز پس نرخ بین ارتباط بر 4ترکیبی هاي داده روش از استفاده با )2011(

 انداز پس بر سالمندي افزایشی اثر  دهنده نشان وي هاي یافته و کرده تاکید جمعیت سالمندي

 تحریـک  بـه  منجـر  سرمایه هاي هزینه کاهش است. بهره نرخ بر کاهشی و گذاري سرمایه و

 امـر  ایـن  پیامـد  شـود.  مـی  خـالی  هاي پست ایجاد براي ها بنگاه تشویق و کار یروين تقاضاي

   است. دستمزدها براي بیشتر زنی چانه و اشتغال افزایش

                                                                                                                 
1- Auerbakh & Kotlikoff 
2- Gonzalez  and Niepelt 
3- Ahmedova 
4- Panel Data 
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 او روش از گیـري بهـره  و احمـدوا  بـا  مشـابه  کاري در )2011( دیگران و 1سیلیوراستاوز

   کردند. تایید را احمدوا کار از حاصل نتایج

 سـالمندي  تاثیر بررسی به انسانی سرمایه حوزه به ورود با )2012( انهمکار و 2لودویگ

 کـه  دنـ کنمـی  بیـان  هـا  آن پردازنـد.  می آمریکا کشور هاي داده از استفاده با رفاه بر جمعیت

 بـر  دستمزدها افزایش و بهره نرخ کاهش پیامدهاي ،استاندارد مدل به انسانی سرمایه افزودن

 و کـرویکس  .دکـر  خواهـد  تعـدیل  حـدي  تـا  را سـرمایه  انباشـت  و جمعیـت  سالمندي اثر

 یـک  در بازنشسـتگی  اصـالحات  و سالمندي اثرات بررسی به اي مقاله در )2013( همکاران

 زاي درون تصـمیمات  و نـاقص  کـار  نیـروي  بـازار  بـا  همپـوش  هـاي  نسل عمومی تعادل مدل

 امیـد  افزایش قبیل از تغییراتی پژوهش هاي یافته طبق پردازند. می موعد از پیش بازنشستگی

 هـاي  صـندوق  ذخـایر  بهبـود  هـاي  طـرح  مثـل  بازنشسـتگی  هاي نظام اصالحات و زندگی به

 بـه  منجر سرمایه هاي هزینه کاهش شود. می بیکاري و بهره نرخ کاهش به منجر بازنشستگی

 آن متعاقـب  و خـالی  هـاي  پسـت  ایجـاد  براي ها بنگاه تشویق و کار نیروي تقاضاي تحریک

 غفلت که هستند معتقد ها آن شود. می قدیمی کارگران مشارکت افزایش و شتغالا افزایش

 کـم  دسـت  بـه  منجـر  کـار  نیروي ناقص بازار و بازنشستگی اصالحات میان متقابل ارتباط از

 رقابـت  بـازار  حـوزه  به ورود تحقیق این مثبت نکته شود. می اصالحاتی چنین اثرات گرفتن

 نـرخ  کـاهش  همچـون  اصالحاتی کارگیري به و ندگیز چرخه مدل با آن ترکیب و ناقص

   .است بازنشستگی نظام در جایگزینی

 شـش  همپـوش  هـاي نسـل  یعمـوم  تعـادل  مـدل  از استفاده با ايمقاله در )1394( راغفر

ـ ی پـارامتري،  اصـالح  کی اثرات برآورد به 3ماسنر و ریه مدل طبق ايدوره  نـرخ  رییـ تغ یعن

 در افـراد  انـداز پس و مصرف ،هیسرما رهیذخ پردازد.یم نرایا یاجتماع نیتام در ینیگزیجا

 از پس ،تحقیق این هايیافته طبق .ابدییم شیافزا ینیگزیجا نرخ کاهش علت به بلندمدت

 شیافـزا  بـه  اقدام موجود شاغل هاينسل ،بازنشستگی نظام در ینیگزیجا نرخ کاهش اعالم

 حفـظ  مطلوب حد در را خود مصرف طحس سالمندي دوران در بتوانند تا کنندیم اندازپس

 شـود، یمـ  گرفتـه  نظر در جامعه عوامل اندازپس مجموع هیسرما رهیذخ که ییآنجا از کنند.

                                                                                                                 
1- Siliverstovs 
2- Ludwig 
3- Heer and Maussner 
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 کـه  ابـد ییمـ  شیافـزا  هیسرما رهیذخ ،ینیگزیجا نرخ کاهش استیس اجراي با بلندمدت در

بـت کامـل را   این مقاله اقتصـاد رقا  .شودیم بلندمدت در بهره نرخ کاهش به منجر خود نیا

   گیرد درحالی که در مقاله حاضر اقتصاد رقابت ناقص مدنظر است.در نظر می

 بـه  هـا نسـل  همپوشـانی  بـا  نیـوکنزین  مـدلی  کـردن  کالیبره با )2016( همکارش و 1باسا

-مـی  اروپـا  جنـوب  در جمعیـت  سالمندي مشکل با مبارزه جهت در بازنشستگی اصالحات

 بـه  نسـبت  سیاسـت  ضررترینکم بازنشستگی سن افزایش که ستا این اصلی یافته پردازند.

 دارد. وجـود  تردیـد  سیاسـت  ایـن  اجراي پذیري امکان درباره هرچند است. بلندمدت پیامد

 هـم  بـا  را مختلـف  بازنشسـتگی  اصـالحات  کـه  اسـت  این تحقیق این مهم و اصلی ویژگی

   کند.می پیشنهاد را اصالحات شیوه بهترین و کندمی مقایسه

 اصــالحات هـاي نمونـه  بررسـی  بــه مشـابه  ايمقالـه  در )2016( همکـاران  و 2وسـترهوت 

 بازنشسـتگی  اصالحات که یابندمی در ها آن. پردازندمی مختلف کشورهاي در بازنشستگی

 بـه  کـارگران  از را هـا ریسـک  اصـالحات  دارنـد:  مشـترك  ویژگی یک اما متفاوتند، بسیار

 نسـبت  وزن افـزایش  بـا  جمعیـت  سـالمندي  نـابراین، ب دهنـد. مـی  انتقـال  بازنشسـتگان  سمت

 دهـد. مـی  افـزایش  را نسـلی بـین  ریسـک  تقسـیم  ارزش کار، حال در نسل به سالخوردگان

 بهتـرین  عنـوان  بـه  توانـد مـی  بازنشسـتگی  اصالحات که دهدمی نمایش هایافته این ترکیب

   کند. عمل جمعیت سالمندي به رفاهی واکنش

ر گزارشی به بررسی اصالحات مسـتمري بازنشسـتگی   ) د2017پریسل و همکاران (

مصاحبه غیررسمی از کارشناسان و مدیران  14پردازند. این گزارش بر پایه در هلند می

هاي اجراي اصـالحات  کلیدي بازنشستگی هلند است. هدف از این گزارش ارائه زمینه

لی اسـت. از سـال   الملدر نظام بازنشستگی هلند به مثابه یک طرح اصالحی از منظر بین

هاي بازنشستگی و عـدم تعـادل منـابع و مصـارف در ایـن کشـور       بحران صندوق 2008

- ترین مشکل در نظام بازنشستگی قبلی ایـن اسـت کـه هـیچ سـرمایه     ظهور کرد. اصلی

- هاي اخذ شده صورت نگرفته و نرخ جایگزینی نیز بـه طـور اغـراق   بیمهگذاري با حق

هـاي عمـومی نظـام بازنشسـتگی     م به پرداخـت بـدهی  آمیزي باال است و نسل جوان ملز

هستند. این گـزارش راه چـاره بـراي غلبـه بـر مشـکالت نظـام بازنشسـتگی را تشـکیل          

                                                                                                                 
1- Baksa 
2- Westerhout 
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- گذاري با این ارقام معرفـی مـی  ها و سرمایه بیمه پرداختی آنهاي فردي از حقحساب

هند شد گذاري خواهاي سرمایههاي بازنشستگی تبدیل به صندوقکند. درنتیجه صندوق

گذاري کرده و در دوران سالمندي اصل و فـرع  که شاغلین پول خود را در آن سرمایه

  کنند.پول خود را به صورت مستمري بازنشستگی دریافت می

 اقتصادي کالن متغیرهاي هايپویایی روي جمعیت سالمندي تاثیر بررسی به  تحقیق این

 از گیـري  بهـره  با مصرف و بازنشستگی امنظ هزینه بیکاري، نرخ دستمزد، بهره، نرخ قبیل از

 از یکـی  پـردازد. مـی  کـار  نیـروي  ناقص بازار لحاظ و همپوش هاي نسل عمومی تعادل مدل

 چنـدین  همزمـان  طور به که است این همپوش هاي نسل عمومی تعادل هاي مدل قوت نقاط

ـ  اثـرات  بررسـی  بـه  پویـا  صـورت  بـه  و گیرد می درنظر را جامعه در موجود نسل  یـک  رتغیی

 گونـه  ایـن  ویژگـی  ایـن  بـه  توجـه  با پردازد. می اقتصادي کالن متغیرهاي بر فرضی سیاست

   کرد. بررسی را جایگزینی نرخ کاهش سیاستی اثرات توانمی ها مدل

 رود،مـی  کـار  به تحقیق این در که همپوشی هاينسل عمومی تعادل مدل مثبت ویژگی

 با تطبیق (تابع پیساریدز -مورتنسن مدل به توجه با آن به کارنیروي ناقص بازار کردن اضافه

 داراي که است این کارنیروي ناقص بازار اصلی ویژگی است. مقیاس) به نسبت ثابت بازده

 در تـوان مـی  کارنیروي ناقص بازار گرفتن نظر در با .است سال 45 الی 15 سنین در بیکاري

 برداشـت.  گـام  ایران واقعی قتصادا با آن سازينزدیک و مدل ساختن ترواقعی هرچه جهت

 در واحد تحقیق یک قالب در موارد این از کدام هیچ تاکنون شود، می مالحظه که همانطور

  اند. نگرفته قرار بررسی مورد ایران

 

 شناسی روش -3

 تـامین  هـاي  نظـام  اصـالح  و بـازبینی  جهـت  دنیـا  در مختلفـی  هـاي  پـژوهش  گذشته دهه در

 اسـت.  شـده  انجـام  بوده، ها نظام این مالی تعادل مورد در گرانین علت بهاکثرا  که اجتماعی

 بـین  انتقال مکانیسم با عمومی تعادل هاي مدل از اقتصاددانان اصالحات این اثر بررسی براي

 کننـد.  می وارد مدل این به فرضی سیاست صورت به را اصالحات و اند کرده استفاده نسلی

 بررسـی  هـایی  مدل با باید سازند می ممکن را نسلی ینب انتقال اجتماعی تامین هاي نظام چون

 یکلـ  طور به است. شده لحاظ ها آن در زمانی بعد عمومی تعادل هايمدل همانند که شوند

 تیمطلوب کنندگانمصرف آن در که است والراس یرقابت تعادل مدل همان ،یعموم تعادل
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 کردنحـداکثر  یپـ  در زیـ ن دگاندکننیتول و کنندیم حداکثر بودجه دیق به توجه با را خود

 بازار کامل هیتسو تا هامتیق که ییجا تا است خود بودجه توازن جادیا یپ در دولت و سود

 نیـ ا شـود. یمـ  تعـادل  جـاد یا و تقاضا و عرضه برابري به منجر مدل نیا جهینت و شده لیتعد

 و کننـده مصـرف  هـاي گـروه  و ديیتول هايبخش انیم در ئیجز اثرات مطالعه امکان الگو

 نیـ ا گر،ید انیب به کند.یم فراهم را مختلف عوامل و هابخش نیب تعامالت یبررس نیهمچن

 را اقتصـاد  بـر  وارده هايشوك و هااستیس آثار لیتحل که است مناسب جهت آن از الگو

   .)6 :1394 همکار، و (راغفر ردیگیم نظر در هانسل و هابخش همه بر

هـاي همپوشـان، موضـوعات مهمـی نظیـر       گوهـاي نسـل  با توجه به ظرفیت بـاالي ال 

هاي نظام تامین اجتماعی، توسعه معیار عدالت بـین نسـلی و مـواردي دیگـر را      بهسازي

هاي همپوشان سازي کرد. مدل نسل ها تجزیه و تحلیل و شبیه توان در قالب این الگو می

وره بـین تمـامی   شود و سـپس در طـول د  هر نسل آغاز می با یک فرد به عنوان نماینده

هاي مختلف زندگی یابد. همچنین افراد براساس قرار گرفتن در دورهافراد گسترش می

ها و دولت در این مدل، رفتار پویاي اقتصادي شوند. رفتار افراد، بنگاهاز هم متمایز می

هـاي   هـاي الگـوي نسـل    ). با توجه به ویژگـی 62: 1392در طول زمان است (کاشانیان، 

کننده  آنجایی که در هر نظام تامین اجتماعی همزمان نسل شاغل پرداخت همپوش و از

کننده مستمري بازنشستگی قرار دارنـد در ایـن تحقیـق     بیمه و نسل سالمند دریافتحق

کار ناقص از مدل  براي بررسی اثرات سالمندي در نظام بازنشستگی با لحاظ بازار نیروي

کـار نـاقص در قالـب     همراه با بـازار نیـروي   هاي همپوش یافته تعادل عمومی نسلتعمیم

شود. این مدل به شکل ترکیبی در کار  استفاده می 1پیساریدز - مورتنسن- مدل دیاموند

)  مورد استفاده قرار گرفته است، اما در این تحقیق سعی 2013( 2کوریکس و همکاران

ازار کـار، سـن   شده تا با شرایط اقتصاد ایران از جمله اقتصاد مبتنی بر نفـت، شـرایط بـ   

هاي خدمت تطبیق یابد. مدل پیشنهادي در این تحقیـق داراي  بازنشستگی و تعداد سال

  هاي اصلی زیر خواهد بود. بخش

  

  

                                                                                                                 
1- Diamond-Mortensen-Pissarides 
2- De la Croix, D., O. Pierrard,  and H. Sneessens  
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  جمعیتی بخش -3-1

 وارد سالگی 15 سن از افراد شود، می گرفته نظر در ايدوره 16 همپوش هاي نسل مدل یک

 55بعـد از   هسـتند.  فعال جمعیت جز لگیسا 55 سن تا و کنند می کار به شروع و شده مدل

شـود. طبـق گزارشـات سـازمان تـامین اجتمـاعی        سال فرد به صورت اجباري بازنشسـته مـی  

درصـد   33/93حـدود   تقریباسال قرار دارند که  55 تا 15شدگان در سنین بین اکثریت بیمه

ابقه و دهنـد (گـزارش توصـیفی، توزیـع سـن، سـ      شدگان تامین اجتماعی را تشکیل میبیمه

، دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی سـازمان تـامین   1395شدگان سال دستمزد بیمه

کنند (امید به زندگی در  مانند و مستمري دریافت می سالگی زنده می 95اجتماعی). افراد تا 

سال است؛ بدیهی اسـت کـه برخـی افـراد جمعیـت زودتـر و برخـی دیرتـر          75حال حاضر 

تـر شـدن مـدل    تر و واقعـی سازي منجر به دقیق ه کردن احتمال بقا به مدلخواهند مرد. اضاف

سال افزایش یافته تا پوشش حداکثري داشته باشد و  95خواهد شد و سن خروج از مدل تا 

 دهنده جمعیت اندك در این سن است.). احتمال بقا به شدت در این سن کم است که نشان

 16 بـه  سالگی 95 تا 15 سن بین شود. می خارج مدل از خود مرگ با فرد سالگی 95 از پس

 پـنج  هـر  دهندهنشان  a شود.می گذاري شاخص 15 تا صفر از و شده تقسیم ساله پنج دوره

 20 تـا  15 سـن  بـین  نسـل  برابـر   a=0 مثال براي شوند، می محسوب نسل یک که است سال

   است. سالگی

 
  کارنیروي بازار بخش -3-2

 داده نشـان  کـار نیـروي  ناقص بازار پیساریدز)-مورتنسن-دیاموند( DMP مدل از استفاده با

 اندکی شباهت کار بازار و هستند ناهمگن مشاغل و کارگران بازار این در واقع در. شود می

 و کنندمی مالقات هم با متمرکزغیر بازار یک در هابنگاه و کارگران دارد. والراسی بازار به

 این چون شوند.می خاص نیازهاي و هامهارت ها،ارجحیت تطبیق پرهزینه فرآیند یک وارد

 ).258 :1389 (رومـر  شـود مـی  کـار نیـروي  بازار در بیکاري ایجاد باعث نیست، آنی فرآیند

 کل تعداد با هابنگاه خالی هايپست تعداد که ندارد وجود اقتصاد در تضمینی هیچ همچنین

 در دو ایـن  برابـري  عـدم  از ناشـی  یکـاري ب مقـداري  همیشـه  و باشـد  برابر کار جویاي افراد

 که شود می فرض مقیاس به نسبت ثابت بازده با تطبیق تابع یک، بنابراین دارد. وجود اقتصاد
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 و کـارگران  توسـط  شـغل  بـراي  وجـوي  جسـت  آن، رفـتن  بین از و شغل ایجاد فرآیندهاي

   کند. می بررسی را دو این پیامدهاي

 برخـی  همـواره  تجاري هايچرخه به توجه با که است مشاغل و کارگران شامل اقتصاد

 و شـوند مـی  بیکـار  کـه  هسـتند  کـارگرانی  همـواره  و روندمی بین از برخی و ایجاد هاشغل

 وظیفـه  تـا  دارد وجـود  تطبیـق  تـابع  یـک  بـه  نیـاز  صـورت  این در کنند؛می پیدا کار بعضی

 را بیکـار  و سـال)  15( شـده  کـار  بـازار  وارد تازه کارگران و خالی هايپست میان مطابقت

-پست ،است کارنیروي ناقص بازار شامل شده تعریف مدل اینکه به توجه با بگیرد. برعهده

 طوالنی مدت به و نیست برابر بیکار و شده کار بازار وارد تازه جوان کارگران با خالی هاي

 استثناي هب کنند.می دریافت بیکاري بیمه مدت این در افراد که دارد وجود مدل در بیکاري

 از کنندمی خود شغل ترك به اقدام دلخواه طور به کارگران که موعد از پیش بازنشستگی

شـود (محاسـبه در    تعیـین مـی   زا  بین رفتن مشاغل با یک نرخ از بین رفـتن اشـتغال بـرون   

  ).8-3بخش 

 تجربـه  و سـن  از ظـر ن صـرف - کـارگران   همـه  بـین  کـه  شود می فرض سازي ساده براي

 جاي هر که دارد وجود واحد تطبیق تابع یک نتیجه در دارد وجود کامل جایگزینی -ها آن

 بـه  مایل که را نفر اولین کارفرما و شود می پر اي تجربه سطح و سن هر با کارگر هر با خالی

 در تفـاوت  کـه  هسـتند  شـده  زنـی  چانـه  دسـتمزدهاي  این تنها کند. می استخدام است، کار

 افـراد  ،tΩ ).4 :2013 همکـاران،  و (کـوریکس  کننـد  مـی  منعکس را کار نیروي وري بهره

 تـازه  زمـان  آن در کـه  افرادي تعداد برابر هستند، کار جویاي t زمان در که کاري به آماده

 هـاي  نسـل  از بیکـار  افـراد  الوهعـ  بـه  )tP0.( انـد  شده وارد مدل به و شده داوطلب کار براي

 .است قدیمی a.Ω tنسـل  در شـغل  جوینده افراد تعداد برابر a دوره ابتـداي  در  t  .بـا  اسـت 

 ابتـداي  در کـار  جویاي افراد کل تعداد ،است سال 55 که اجباري بازنشستگی سن به توجه

  .شود می تعریف) 1رابطه ( صورت به و بوده tΩ برابر t دوره

)1( 

     

     

t a.t .t a .t a.t .t .t .t
a a

.t .t .t .t 

Ω   Ω  P     [ n ]P n λ P  

λ n λ P  

  
 

 

          

      

 
7 5
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 خانوارهـا  توسـط  موعد از پیش بازنشستگی هاي گیري تصمیم اثرات tλ7.و tλ6. آن در که

 افـراد  ادتعـد  بنابراین باشد، داشته کارگر یک حداکثر تواندمی شغل هر کند. می تعریف را

   باشند. برابر باید همواره کارگر داراي مشاغل تعداد و )tN( کار به مشغول

 کـه  طـوري  بـه  ستا زادرون مشاغل تعداد که گیریممی نظر در را تعادلی هايوضعیت

 هزینـه  برابـر  ثابـت  هزینـه  یک اما شوند، حذف یا شده ایجاد توانندمی آزادي به هاشغل

 مـدل  کلیـدي  فـرض  دارد. وجـود  هـا  آن نگهـداري  بـراي  بنگـاه  در خالی هاي پست وجود

 ارتبـاط  شـوند، مـی  کـار  بـه  مشغول کارگران چگونه اینکه با کارگران تطابق و جووجست

 با استخدام طریق از آنی حذف بدون تواندمی خالی هايپست و بیکاري مثبت سطوح دارد.

 تعــداد برابــر tV اگـر  ).259 :1389 (رومــر باشـند  داشــته وجـود  کــار نیـروي  بــازار در هـم 

 ابتداي در کار جویاي افراد کل تعداد برابر tΩ و t دوره ابتداي در هابنگاه خالی هاي پست

  .تاس) 2رابطه( صورت به تطبیق تابع شود،  تعریف t دوره

  

)2  (               
t t t t t   M (  . Ω )  V Ω و               

   
1

0 1M V m  

  

 تـابع  و دارنـد  زمان طول در ثابتی نسبت شود می فرض اما نیست، برابرt V و tΩ میزان

-شغل در گردش جدید، هايتطابق جریان بر عالوه دارد. مقیاس به نسبت ثابت بازده تطبیق

 روند.می بین از زمان واحد هر در  زايبرون نرخ با مشاغل و دارد وجود نیز موجود هاي

-رابطه با بنگاه در )tq( خالی هايپست کردن پر احتمال و )tp( شغل کردن پیدا احتمال

  .شودمی مشخص) 3هاي ( 

)3  (                   t t
t t

t t

M M
 p                  ,               q         

Ω V
   

 
 افـراد  کـل  تعـداد  زمـان  واحـد  هر در آن به توجه با که است نرخی tp شود،می فرض

 زمـان  واحـد  هـر  در آن بـه  توجـه  بـا  کـه  است نرخی tq و کنندمی پیدا شغل کار جویاي

  ) است.4رابطه ( صورت به اشتغال کل شوند.می پر خالی هايپست

)4(                        t a.t a.t a.t a.t
a

N   N       N n P
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0
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 در اشتغال نرخ a.tn شوند، می استخدام a نسل در که کارگرانی تعداد برابرa.tNآن در که

  .است فعال جمعیت برابر a.tP و a نسل

  

  خانوار بخش -3-3

 مطلوبیـت  حداکثرسـازي  وسیله به را خود بهینه مصرف و شود می متولد t زمان در فرد یک

 لهامسـ  سـازي،  مـدل  شـیوه  این در کند. می تعیین اي، دوره بین بودجه محدودیت با انتظاري

 اعضـاي تمـامی   شـامل  فرضی بزرگ خانوار یک سازي بهینه برنامه همانند فردي سازي بهینه

 تـابع  گیـرد،  مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مـدل  ایـن  در کـه  مطلوبیتی تابع است. معین لنس یک

 و مصـرف  کنـد،  مـی  حـداکثر  خـانوار  که آن اساسی متغیرهاي کهاست  اي لحظه مطلوبیت

 معـین  نسـل  یـک  اعضـاي   همـه  کـه  شـود  مـی  فرض سازي ساده براي هستند. فراغت اوقات

 هـر  دارند. یکسان مصرف سطح کار، بازار در ها آن مشارکت یا اشتغال مقدار از نظر صرف

 صـورت  بـه  دهـد  اختصاص خویش فراغت اوقات به خواهد می که را زمان از کسري، فرد

 هـدف  تـابع  آورد. می دست هب حداکثرسازي و خویش مطلوبیت تابع از استفاده با و زا درون

  .است) 5رابطه ( صورت به پردازد می آن حداکثرسازي به که خانوار

  )5(

 
a . t a 
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 کسـري  ترتیب به λ7 وλ6 هستند. λ7 و c ، λ6 خانوار هدف تابع تصمیم متغیرهاي

 به تصمیم که هستند سالگی 55 تا 50 و سالگی 50 و 45 بین سنی هاي گروه در خانوارها از

a.t خـانوار  هـدف  تابع در گیرند. می کار بازار از خروج و موعد از پیش بازنشستگی a n  و 

a.t ae  اي نماینده خانوار .هستند موعد از پیش هاي بازنشستگی نرخ و اشتغال نرخ ترتیب به 

a.t و گروه  اولیه اندازه t  Z0.و است وهگر یک از az بـازار  در نسـل  افـراد   مشـارکت  نرخ 

( نسـل  هر فعال جمعیت اندازه کهاست  کار
a.t a a.t a a.t aP z Z  ( کنـد. مـی  مشـخص  را   
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)a.t aβ ( بین بقا تجمعی احتمال a.t aβ  0  و سن افزایش (با است کاهنده a در و بوده 1

 مصـرف  مطلوبیـت  .است تنزیل عامل از حاکی βویابد)  می کاهش بقا احتمال نسل شماره

 شـود.  مـی  داده نشان است، لگاریتمی اینجا در که مقعر استاندارد تابع یک صورت به سرانه

 اضـافی  مطلوبیـت  .است nd برابر و بوده ثابت فرض طبق کار از اشین نهایی مطلوبیت عدم

شـود  مـی  داده نشـان  آن نرخ از مقعر تابع یک صورت به موعد از پیش بازنشستگی از ناشی

( Φ ) 0 t زمـان  در خـانوار  بودجه محدودیت جریان .1 a  ه بـ ) 6رابطـه (  ورتصـ  بـه

  .آید می دست

)6(

 

 

w u e i
t a a.t a a.t a  a.t a a.t a a.t a a.t a a.t a a.t a a.t a

ca .t a
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a.t وهسـتند   cτ و wτ برابـر  ترتیـب  به و ثابت مصرف و دستمزد بر مالیات نرخ ab 
u ، 

a.t a b 
e و a.t ab 

i  بازنشســتگی و موعــد از پــیش بازنشسـتگی  بیکــاري، مزایــاي از عبارتنـد 

a.t قانونی. ai  اجباري بازنشستگی از افراد سن بودن تر کوچک با که است دامی متغیر یک 

a( سال 55 یعنی  a.t است. یک برابر آن از بعد و صفر برابر )8 asدر انباشته مالی ثروت 

t زمان a  شـکل  به یا مالی ثروت این است. شده گرفته نظر در سرانه صورت به کهاست 

   آید. درمی فیزیکی سرمایه یا سهام

 بـازده  کـل  دارد، وجـود  فـردي  زندگی قطعیت عدم مقابل در کامل بیمه که آنجایی از

 ریسک بدون ناخالص هرهب نرخ برابر انداز پس
t aR 

 بقـا  احتمـال  بـر  تقسیم 
a.t a .tβ /β  1 1

 

a.te( اسـت  صـفر  سـال  45 از قبـل  موعد از پیش بازنشستگی نرخ است.    .     a   0 6.(

.tλ6 و  .tλ7 بازنشسـتگی  هاي طرح که شود می تعریف فعال نکارگرا از بخشی صورت به 

 (بـین  =7a و سـالگی)  50 تا 45 سن (بین =a 6 نسل در کار بازار ترك براي موعد از پیش

 برابـر  t زمان در موعد از پیش بازنشستگی نرخ، بنابراین پذیرند. می را سالگی) 55 تا 50 سن

    :))7(رابطه ( با است

)7(                  .t .t .t .t e λ  λ   λ   7 6 1 7 6 t.و       11 .te λ  6 6 
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  بنگاه بخش -3-4

 کـارایی  واحد با کار نیروي و دارد وجود سرمایه و کار نیروي تولید عامل دو شود می فرض

 و تجربـه  خـاطر  بـه  مختلـف  هـاي  نسـل  و هـا  سن بین در کارایی میزان شود. می گیري اندازه

) 9) و (8هـاي (  رابطه صورت به کار نیروي ولیدت کل و تولید تابع است. متفاوت تحصیالت

  .شود می تعریف

  )8(                        t t t t t t tY  A  F K  . H   A K   H    1α α  

 

)9(                                  t a.t a.t

a

H   h    N


 
7

0

  

 

tAثابـت  بازده صورت به را سرمایه و کار نیروي تولید تابع و است عوامل کل بهروري 

tهزینـه  بـا  را سـرمایه  هـا بنگـاه  شـود. مـی  فـرض  مقیاس به نسبت tv  R  δ    1  اجـاره 

 نمونـه  بنگـاه  کننـد.  مـی  پرداخـت  a نسـل  با کارگران به را  a.tw ثابت دستمزد و کنند می

 عتوزی خود داران سهام بین که است (سودي) سهامی سود  همه تنزیلی ارزش حداکثرکننده

  .است) 10به صورت رابطه ( t زمان در سود است. کرده

)10(           t t t t t t a.t a.t t
a

π F K  . H  v K τ w    N  aV


     
7

0

1 f  

 
 اسـت.  بنگاه در خالی هايپست تعداد tV و خالی هاي پست وجود هزینه برابر a آن در که

  fτبـا  کند،می پرداخت بازنشستگی بیمه حق بابت بنگاه که کارگران دستمزد مالیات نرخ

 ظـف وم بنگـاه  کـه است  کارگران دستمزد از درصدي صورت به مبلغ این شود. می تعریف

  کند. پرداخت دولت به را آن اجباري صورت به است

  

  دولت بخش -3-5

 در جـایگزینی  نـرخ  کـاهش  سیاستی اثرات و دارد وجود دولت در بازنشستگی نظام بخش

i(تغییر سیاستی پارامترهاي تغییر با یبازنشستگ  نظام
tρ( آن آثار و شد خواهد اعمال مدل در 

 انـداختن  تـاخیر  بـه  بـا  افـراد  شد. خواهد بررسی اقتصادي کالن متغیرهاي هايپویایی روي
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-پـیش  آتـی  درآمدهاي از بیشتري مطلوبیت آینده، در بهینه زمان به خود بازنشستگی زمان

 او سـابقه  یـا  فـرد  دستمزد هرچه کنند.می کسب ازبازنشستگیپس مستمري و زنشستگیازبا

 فـرض  ).12 و 6 :1391 همکـاران،  و (نیلـی  بـود  خواهـد  بیشـتر  نیـز  او مستمري باشد، بیشتر

 بـه  )a.t be( موعـد  از شپـی  و )a.tbi( قـانونی  بازنشستگی )،a.tbu( بیکاري مزایاي که شود  می

  :))11(رابطه ( شود می تعیین ناخالص دستمزد از زا برون کسري وسیله

  

  )11(         
u e

a.t t .t a.t  a.t .t

i
a.t t .t

b  ρ    .     a   ;   b  ρ    .     a   ;

 b ρ   .    a   

       

   

7 7

7

0 7 6 7

8 15

u e

i

w w

w
  

  

uکه در آن
tρ    ،نرخ جایگزینی ناخالص براي کـارگران بیکـارe

a.tρ   گزینی ناخـالص  نـرخ جـای

iســالگی و  55و  45بـراي بازنشســتگی پــیش از موعـد در   
tρ   نــرخ جـایگزینی ناخــالص بــراي

 ازمزایـاي بیکـاري، بازنشسـتگی پـیش       بازنشستگی قانونی هستند. دستمزد مرجع براي محاسـبه 

ه طـور قـانونی بازنشسـته    اي که فرد هنوز بموعد و بازنشستگی قانونی، دستمزد در آخرین دوره

tw.نشــده ( کــه دولــت بابــت مزایــاي بیکــاري،  1هــاي انتقــالی )، اســت. کــل مبلــغ پرداخــت7

  ) است.12کند به صورت رابطه ( موعد پرداخت می ازبازنشستگی قانونی و بازنشستگی پیش 

  )12(

u e i
t t .t a.t a.t a.t a.t .t a.t a.t a.t t .t a.t a.t

a a a

T ρ   w u z Z ρ w e z Z ρ  w   z Z
  

         
7 7 15

7 7 7
0 6 8

  

  

 تولیـد  از کسـري  برابـر  دولتـی)  بخـش  (مصرف ومیعم مصرف کل که شود می فرض

  )).13(رابطه ( است

)13(                               t t tG  g    Y   V      

 
) نشان داده شده است کـه طـرف راسـت ایـن معادلـه      14توازن بودجه دولت در رابطه (

هـاي   ) به عالوه کـل مبلـغ پرداخـت   �Gدهنده مصارف دولت، شامل مصرف عمومی ( نشان

                                                                                                                 
1- Total Transfer Expenditures 
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موعد اسـت و طـرف چـپ    از  ) بابت مزایاي بیکاري، بازنشستگی قانونی و پیش�Tتقالی (ان

�τاین معادله شامل درآمدهاي مالیـاتی ( 
� 	C� + 	�τ�

� 	 + τ�
�

�(∑ ��.�
�
��� ��.�	P�.�) و (

  باشد.) میPTدرآمدهاي نفتی دولت (

 )14(

   c w f
t t t t a.t a.t a.t t t t t t

a

τ  C  τ   τ w n  P PT G T و      PT ζ  Y  aV  


 
       

 


7

0

  

  

t آن در هک a.t a.t
a

 C c Zو کل مصرف PT کسـر  صـورت  بـه  دولت نفتی درآمدهاي 

 دولـت  بودجـه  محـدودیت  سـاختن  متعـادل  براي روشچند  عمل در .است GDP از ثابتی

 بـدهی  و شـود  گرفتـه  نظـر  در زا بـرون  مالیـات  نـرخ  کـه  اسـت آن روش یـک دارد. وجود

 دولـت  عمــومی  بـدهی عکس، حالت در یـا .دشو فرض زا درون صورت به دولت عمومی

 سـاختن  خنثـی  بـراي  زا درون شـکل  بـه  مالیـات  نرخ و شود گرفته نظر در زا برون شـکل بـه

 بــدهی  و مالیــات  نـرخ  دو هـر  تـوان مـی ، دیگـر  حالـت  یک در .شود تعدیل دولت بدهی

 همـاهنگی  براي زا درون شکل به را دولت مخارج و گرفت نظر در زا برون را دولت عمومی

   ).13 :1389 همکاران، و (دشتبان کرد تعدیل عمومی بدهی و مالیات نرخ با

 صـورت  بـه  دولـت  عمـومی   بـدهی  ورود از مـدل  پیچیدگی از اجتناب براي تحقیق این در

 از و گرفتـه  نظـر  در زا بـرون  مسـیر  یک عمومی هاي بدهی براي شود. می نظر صرف زادرون

 مسیر باشود می تعیین زادرون صورت به که )cτ( رفمص بر مالیات کردن هماهنگ طریق

   شود.می تعدیل کسري عمومی، هايبدهی

  

  دستمزد -3-6

 شـوند  مـی  تعیـین  1نـش  اسـتاندارد  زنی چانه قاعده یک توسط دوره هر ابتداي در دستمزدها

  )).15(رابطه (

                                                                                                                 
1- Standard Nash Bargaining Rule 
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 t زمـان  در و a نسـل  در کـارگر  اضـافی  کـار  واحـد  یک ارزش برابر   

 و بنگاه یک ارزش به نسبت
.

H
t

'
c a.t

W
   

u N
( )






1

a t

  

 

 یـک  بـراي  اضـافی  کار واحد یک ارزش 

 تـر  بـزرگ  η یعنـی  باشد، بیشتر کارگران زنیچانه قدرت هرچقدر .است a نسل در خانوار

-زنـی چانـه  در خانوار نظرات و گرفته قرار اولویت در خانوار براي اضافی کار ارزش باشد،

 خـانوار  نیازهاي با متناسب دستمزدها نتیجه در گیرد.می قرار توجه مورد بیشتر دستمزد هاي

 زنـی چانـه  درتقـ  کـه  صـورتی  در امـا ، شوندمی تعیین بیشتر و گرفته قرار تجدیدنظر مورد

 یعنی یابد، کاهش کارگران η1 و بنگـاه  بـراي  کـارگران  کـار  ارزش باشـد،  تر بزرگ 

 از کمتـر  دستمزد حداقل شودمی سعی نتیجه در است. توجه مورد بنگاه سود حداکثرسازي

-مـی  گرفتـه  نظـر  در بیشتر شرایط این در هابنگاه حال رفاه و شود گرفته نظر در قبل حالت

  شود.

 

  سرمایه بازار در تعادل -3-7

 نقـص  بـدون  و کامـل  رقابـت  صـورت  به سرمایه بازار که است این بر فرض تحقیق این در

 امـر  ایـن . ندارد وجود افراد سرمایه رفتن بین از و آن در شکست امکان یعنی، شودمی اداره

 حاصل آن در بیرونی وهاينیر و دولت دخالت عدم و دولت توسط سرمایه بازار سازي به با

tπ و t زمان در هابنگاه مالی ارزش کل tQ شد. خواهد 1  زمـان  در سـود t 1 .در اسـت 

tتمام براي سهام ارزش و برابر بازار بهره نرخ با باید سهام بازده مدل، 0رابطـه   صـورت  به

  .است) 16(

  )16(                                t t
t

t

 Q  π
 R

 Q
 




1 1

1  
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 سـهام  در کـه  اسـت  انـداز  پس واحد یک بازده برابر چپ سمت عبارت)، 16در رابطه (

 اوراق در گـذاري  سـرمایه  بـازده  راسـت  سـمت  عبارت که حالی در شود می گذاري سرمایه

  .دارد دربر را)) 17(رابطه ( زیر نتیجه ایهسرم بازار در تعادل است. بنگاه قرضه

)17(                              t t a.t a.t
a

K  Q   s Z


  
14

1
0

  

  انسانی سرمایه پارامتر محاسبه -3-8

 تخمـین  افـراد  انسـانی  سـرمایه  پـارامتر  بـراي  نهـایی  تـابع  یک) 1987( کوتلیکف و اوئرباخ

  )).18(رابطه ( دارد دربر را فرد کاري تجربه هاي	سال که اند	زده
    

)18(           ih exp a bi ci         b    ,      c    ,       i , ,...,    2 0 0 1 2 45ò  
  

 تجربـه  و سن افزایش با و است فرد کاري تجربه هاي	سال دهنده نشان i ،)18( معادله در

 هـاي 	مشخصـه  ایـران  مـورد  در. یابـد 	می افزایش نیز ها آن انسانی سرمایه ارزش افراد، کاري

 از دلیـل  همـین  بـه  نیست دسترس رد) 19( معادله در ثابت پارامترهاي یعنی ،افراد درآمدي

فرییـرا  توسـط  شـده  بـرآورد  پارامترهاي
1
 سـاختار  تقریبـا  کـه  برزیـل  کشـور  بـراي ) 2002( 

  .است )19رابطه ( صورت به که شود	می استفاده دارد، ایران مشابه اقتصادي
  

  )19(                   ih exp / /  i /  i    20 23 0 053 0 00093  
  

 در نویسـی  برنامـه  از نمودارهـا  سـم ر و همپـوش  هـاي  نسل عمومی تعادل مدل حل براي

 موردنیـاز  پارامترهـاي  شـود. می گرفته  بهره آن روي 3 داینار نصب با 2متلب افزار نرم محیط

  .است آمده )1( جدول در مدل سازيشبیه براي

 متوسط و پایین درآمد با کشورهایی براي تولید تابع تکنولوژي 4)2002( سوتو و کوهن

nd، e قبیــل، از ترجیحــات پارامترهــاي برخـی  کردنــد. بــرآورد 67/0 میــزان بـه  را
id، Φ 

 اختیـار  در نیـز  ها آن محاسبه براي نیاز مورد هايداده و بودند نشده محاسبه ایران در تاکنون

                                                                                                                 
1- Ferreira 
2- Matlab 
3- Dynare 
4- Cohen  and Soto 
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 اسـتفاده  1هـان دن و همکـاران  و کوریکس کار در شده ارائه مقادیر از خاطر همین به نبود.

 ترجیحات به مربوط هاپارامتر این که بود نکته این به استناد امر این رويپیش استدالل شد.

 بـا  رابطـه  در یکسان ترجیحات دارايتقریبا  ملیت از نظر صرف نیز هاانسان و هستند انسانی

  .هستند فراغت اوقات و کارکردن

، در دو 1394و  1393ایران بـراي سـال   مرکز آمار کار گیري نیرويبر اساس نتایج طرح آمار

نفر  11108308به  1393نفر در سال  11300754بخش کشاورزي و صنعت افراد مشغول به کار از 

- نفر شغل خود را از دست داده 192446کاهش یافته است. بنابراین طی یک سال  1394در سال 

ي کار شاغل در دو بخش کشـاورزي و صـنعت و ضـرب در    اند، با تقسیم این مقدار بر کل نیرو

/آید (عدد صد، نرخ از بین رفتن اشتغال در یک سال بدست می 0 2.(  

  

 سازي مدل ): پارامترهاي موردنیاز براي شبیه1جدول (

  وضعیت  عالمت  نام پارامتر  معیار کالیبره کردن  مقدار

 A  لوژي تابع تولیدتکنو  )2002کوهن و سوتو (  67/0

ید
ول

ع ت
تاب

  

  (فصلی)  پارامتر هزینه سرمایه (نرخ استهالك)  )1384امینی (  042/0

    α  کشش محصول نسبت به سرمایه  )2003جاللی نائینی (  512/0

ب h0  20- 15 پارامتر سرمایه انسانی در سن  محاسبات محقق  9241/0
ره

ه
 

ي
ور

  

 h1  25- 20 پارامتر سرمایه انسانی در سن  محاسبات محقق  1215/1

h  30- 25 پارامتر سرمایه انسانی در سن  محاسبات محقق  3308/1 2  

 h3 35- 30 پارامتر سرمایه انسانی در سن محاسبات محقق 5077/1

ته
بس

وا
 

ن
 س

به
  

 h4 40- 35 پارامتر سرمایه انسانی در سن محاسبات محقق 6309/1

 h5 45- 40ن پارامتر سرمایه انسانی در س محاسبات محقق 6845/1

 h6 50- 45پارامتر سرمایه انسانی در سن    محاسبات محقق  5287/1

 h7 55- 50 پارامتر سرمایه انسانی در سن    محاسبات محقق  4973/1

      نرخ تنزیل  )1388کاوند (  962/0

  )2013کوریکس (  031/0
-اوقات فراغت ناشی از بازنشستگی پیش مطلوبیت پارامتر

  45- 50بین سنین ازموعد 
ed4  

ت
حا

جی
تر

  

  )2013کوریکس (  049/0
-ناشی از بازنشستگی پیش اوقات فراغتمطلوبیت پارامتر 

  55- 50بین سنین موعد زا
ed5  

  nd ناشی از کار منفی مطلوبیت  )2013کوریکس (  25/0

   ف و فراغتنرخ جایگزینی میان مصر  )2009هان (دن 2/0

                                                                                                                 
1- Den Haan 



   1398، بهار 72شماره ، نوزدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 88

 

 

 -)1جدول (ادامه 

  وضعیت  عالمت  نام پارامتر  معیار کالیبره کردن  مقدار

 تابع تطبیق پارامتر کارایی فرضیات محقق  9/0   

ي
رو

 نی
زار

با
 

ار
ک

  

  (فصلی) نرخ از بین رفتن اشتغال  )2010باسانینی (  2/0

   زنی کارگران قدرت چانه  زنی دستمزدقواعد چانه  5/0   
  v  کشش تابع تطبیق نسبت به افراد جویاي کار  فرضیات محقق 5/0
   (ریال) هاي خالی هزینه پست  سال 40درصد دستمزد در 33  5/58

  f  نرخ حق بیمه  )1396اعی(سازمان تامین اجتم  33/0

ی
ست

سیا
ي 

ها
یر

تغ
م

  

 w نرخ مالیات بر دستمزد )1396سازمان امور مالیاتی ( 1/0
 c  (مالیات بر ارزش افزوده) مصرفنرخ مالیات بر  )1396سازمان امور مالیاتی ( 09/0

  g مصارف دولتبراي محاسبه  GDPکسر ثابتی از   حاسبات محققم  2/0

  براي محاسبه درآمد نفتی GDPکسر ثابتی از   محاسبات محقق  21403/0
t  

67/0  
ســازمان تــامین اجتمـــاعی   

)1396(  
  e4  45سن  موعدازپیش  نرخ جایگزینی بازنشستگی

83/0  
ســازمان تــامین اجتمـــاعی   

)1396(  
 e5  50سن  ازموعدپیش  نرخ جایگزینی بازنشستگی

 u نرخ جایگزینی ناخالص براي کارگران بیکار )1396قانون بیمه بیکاري ( 55/0

9/0 
ســازمان تــامین اجتمـــاعی   

)1396( 
 بازنشستگی در سن قانونیجایگزینی نرخ 

t
 

  

 هایافته -4

 -مرتنسـن -دیامونـد  مـدل  در همپوشـان  نسـل  16 بـا  بسـته  اقتصـاد  یک در جمعیتی تغییرات

 ایـن  شود.می بررسی و تحلیل دارد، را نسلی بین هايتفاوت سازيشبیه قابلیت پیساریدزکه

 بـه  تحلیلی و گذاريسیاست هايبحث در منسجم چارچوبی ایجاد جهت مناسبی ابزار مدل

 آثـار  بینـی پـیش  و سـاختاري  تغییرات چون مسائلی به پاسخگویی توانایی و آیدمی حساب

-بهینـه  معادالت از آمده دسته ب هايسازيشبیه نتایج از استفاده با هایافته دارد. را سیاستی

 روي جمعیتــی تغییــرات آثــار زيســاشــبیه اول بخـش  در گیــرد.مــی صــورت شــده سـازي 

 کـار نیـروي  نـاقص  و کامـل  رقابـت  بازار شامل پایه سناریو تحت اقتصادي کالن متغیرهاي

 بـه  مدل کمی مفاهیم و خواص دادن نشان براي دوم بخش در شود.می مقایسه و سازيشبیه

 پرداختـه  اقتصادي کالن متغیرهاي روي زینیگجای نرخ کاهش فرضی سیاست آثار بررسی

  گیرد.می صورت پارامترها حساسیت تحلیل نیز آخر درو  شد خواهد
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 در نـاقص  کارنیروي بازار اقتصادي: کالن متغیرهاي و جمعیتی تغییرات -4-1

  رقابتی با مقایسه

 کـار نیـروي  بـازار  در اقتصـادي  کـالن  متغیرهاي روي جمعیت سالمندي )آثار1(نمودار  در

  شده است. سازيشبیه ناقص و رقابتی

 طـول  در را خـویش  مصـرف  سـطح  عقالیـی  افـراد  مودیگلیـانی  عمر چرخه نظریه طبق

 بـا  افراد این یابد، افزایش اقتصاد یک در میانسال جمعیت وقتی. دارندمی نگه ثابت زندگی

 جوانی هايسال در را اندازپس خود، بازنشستگی دوران در درآمد ناگهانی کاهش از ترس

 سـالمندي  دوره در مصـرف  شـدید  نوسـانات  از تا دهندمی افزایش خویش کاري حیات و

 نـرخ  کـاهش  و اقتصاد کالن سطح در اندازپس افزایش به منجر امر همین کنند، جلوگیري

 8در هـر دو بـازار رقابـت کامـل (     1نمودار نرخ بهـره سـالیانه   )،1(نمودار  طبق شود.می بهره

انداز منجـر بـه   نزولی افزایش پس ) به دلیل قانون بازدهدرصد 4کار () و ناقص نیرويدرصد

شود. همچنین تجمیع سرمایه و ارزان شـدن آن در هـر دو بـازار    کاهش نرخ بهره سالیانه می

وري ها (اثر جایگزینی) و افزایش قابـل تـوجهی در بهـره   بر شدن بیشتر بنگاهمنجر به سرمایه

-ش تقاضا بـراي نیـروي  شود. افزایکار و در نتیجه افزایش تقاضا براي آن میمتوسط نیروي

کار، منجر به افزایش در نـرخ اشـتغال و افـزایش دسـتمزدها     کار با ثابت بودن عرضه نیروي

-شود. افزایش دستمزدها در بازار نیـروي ) می2، نمودار درصد تغییرات دستمزد)1نمودار ((

) اسـت، زیـرا   درصـد  20کـار رقابـت نـاقص (   ) کمتر از بازار نیـروي درصد 11کار رقابتی (

شـود.  زنـی دسـتمزد نـش تعیـین مـی     دستمزدها در بازار رقابت ناقص به وسـیله قواعـد چانـه   

مشـخص اسـت، افـزایش نـرخ      3نمـودار نـرخ متوسـط بیکـاري     )،1نمودار (همانطور که در 

سـاله در بـازار رقابـت     45 تـا  15اشتغال در بازار رقابت ناقص منجر به کاهش بیکاري افراد 

ها و والراس مبنی بر برابري است. با توجه به فروض کالسیکدرصد شده  3ناقص به میزان 

کـار و عـدم وجـود بیکـاري، همـانطور کـه در       عرضه و تقاضا در بازار رقابت کامل نیروي

شـود، بیکـاري در بـازار رقابـت کامـل      نمودار نرخ متوسط بیکاري مشاهده می )، 1نمودار (

                                                                                                                 
1- Yearly Interest Rate 
2- Wage (% Change Since 1400) 
3- Average Unemployment Rate (<45) 
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 مشـارکت  نـرخ  افـزایش  بـه  منجـر  الاشتغ نرخ افزایش همچنین دار).صفر است (خط ستاره

   شود.می دارند، ازموعدپیش بازنشستگی به تصمیم که ساله) 45-54( قدیمی کارگران

  

  ): آثار سالمندي جمعیت روي متغیرهاي کالن اقتصادي1نمودار (

  کار رقابتی)دار: بازار نیروي کار ناقص، خط ستاره(خط ممتد: بازار نیروي

 
 محسوسـی  طـور  بـه  تـوان مـی  1سـاله)  45-54( مشارکت نرخ دارنمو)، در 1نمودار ( در

 نـاقص  و )درصـد  20( کامـل  رقابت بازار دو هر در قدیمی کارگران مشارکت نرخ افزایش

  مشارکت کامل، رقابت بازار در بیکاري نبود دلیل به اما کرد، مشاهده )درصد 9( کارنیروي

 اشـتغال  تقاضـاي  افـزایش  و است شتربی ناقص رقابت بازار به نسبت آن در قدیمی کارگران

 شـده  داده پاسـخ  قـدیمی  کـارگران  بیشـتر  مشـارکت  با شغل یافتن احتمال و هابنگاه توسط

 بـه  منجـر  شـغل  یـافتن  احتمـال  و هـا بنگـاه  توسـط  اشتغال تقاضاي افزایش نهایت در است.

 دو هـر  در موعـد  از پـیش  هـاي بازنشستگی کاهش و بازنشستگی بهینه سن متوسط افزایش

 از ناشـی  کـار نیروي بازار دو هر در تغییرات کل در شد. خواهد ناقص و کامل رقابت بازار

 و شـده  واقـع  مفیـد  نهایت در که است بهره نرخ کاهش و سرمایه تجمیع انداز،پس افزایش

                                                                                                              
1- Activity Rate 45-54 
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 در قـدیمی  کـارگران  مشـارکت  نرخ افزایش و ناقص رقابت اقتصاد در زاییاشتغال به منجر

   شود.می ملکا رقابت اقتصاد

 را عمـومی  بازنشسـتگی  نظـام  هزینـه  1عمومی بازنشستگی نظام هزینه نمودار، )1(نمودار 

 اسـت،  مشـخص  نمـودار ایـن   از کـه  همـانطور  دهـد. می نشان GDP از درصدي صورت به

 رقابـت  بـازار  دو هـر  در عمـومی  بازنشسـتگی  نظام هزینه افزایش به منجر جمعیت سالمندي

 ذخیـره  بـدون  بازنشستگی نظام در شود.می )درصد 7( کارنیروي ناقص و )درصد 5( کامل

 افـزایش  بـه  وابسـته  GDP از درصـدي  صـورت  بـه  بازنشستگی هايمستمري عمومی هزینه

 نسـبت  سـالمندان  افـزایش  بـا  اسـت.  مهـاجرت  و بـاروري  هـاي شـوك  انـدازه  و عمـر  طول

 سالمندان افزایش اثر بر گیبازنشست نظام هزینه افزایش به منجر که یابدمی افزایش وابستگی

   شود.می بیشتر مستمري پرداخت و

 نشـان  GDP از درصـدي  صـورت  بـه  را مصرف میزان ،2مصرف نمودار، )1(نمودار  در

کـار  ) و نـاقص نیـروي  درصـد  2جمعیت در هر دو بازار رقابت کامل ( با سالمندي دهد.می

ز نوسـانات مصـرف در   انـداز در مـدل توسـط افـراد شـاغل بـراي اجتنـاب ا       ) پـس درصد1(

یابـد تـا افـراد از نوسـانات شـدید مصـرف در       ها کاهش می سالمندي افزایش و مصرف آن

 متغیرهـاي  هايپویایی به منجر جمعیت سالمندي، بنابراین دوران سالمندي جلوگیري کنند.

  شود.می بلندمدت در اقتصادي کالن

  

  جایگزینی نرخ کاهش فرضی: سیاست -4-2

 کـاهش  شـامل  پـارامتري،  اصالحات ،است مدنظر تحقیق این در که یبازنشستگ اصالحات

 هـاي نسـل  عمومی تعادل هايمدل در اصالحات گونه این اعمال براي .است جایگزینی نرخ

 سـناریو  کننـد. مـی  وارد مـدل  بـه  فرضـی  هـاي سیاسـت  صورت به را ها آنمعموال  همپوش

 نتـایج  عنـوان  به 7/0 به 9/0 از 1450 تا 1400  سال از جایگزینی نرخ کاهش فرضی سیاست

ــرخ کــاهش )،2(نمــودار  .اســت بازنشســتگی مســتمري پــارامتري اصــالحات از حاصــل  ن

  .دهدمی نشان را کار نیروي ناقص رقابت بازار در جایگزینی

  

                                                                                                                 
1- Cost of Public Pensions(% of GDP) 
2- Consumption (% of GDP) 
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  کار): کاهش نرخ جایگزینی در بازار رقابت ناقص نیروي2نمودار (

  

  
  

 نـرخ  کـاهش  آثـار  دهنـده نشـان  بازنشستگی، نظام عمومی هزینه نمودار )،2(در نمودار 

 بازنشسـتگی  عمومی نظام هزینه میزاناست.  بازنشستگی عمومی نظام هزینه روي جایگزینی

 میـزان  بـه  جایگزینی نرخ از 2/0 کاهش با، بنابراین است. رسیده GDP درصد 16 به 18 از

   است. شده کاسته ناقص رقابت اقتصاد در بازنشستگی نظام عمومی هايهزینه از درصد دو

شـود، سـایر نمودارهـا از جملـه نـرخ بهـره       ) مالحظه مـی 2همانطور که در نمودار (

و نرخ بیکاري تقریبا روندي مشابه سناریو پایـه   45- 54سالیانه، دستمزد، نرخ مشارکت 

کار دارند. کاهش نرخ جایگزینی به خاطر کاهش مستمري در بازار رقابت ناقص نیروي

انداز بیشتر ه، افرادي را که در حال حاضر شاغل هستند، تشویق به پسبازنشستگان آیند

کنـد و  براي حفظ سطح مصرف خود در آینده طبق نظریه چرخه عمر مودیگلیانی مـی 

- و پـس  هیسرما رهیذخشود. بنابراین، درصد می 8/4منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 

 قـت، ی. در حقابـد ییمـ  شیافزای نیگزیانداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جا

موجود اقدام  شاغل هاينسل ،بازنشستگیدر نظام  ینیگزیاعالم کاهش نرخ جا پس از

 حد کنند تا بتوانند در دوران سالمندي سطح مصرف خود را دریانداز مپس شیبه افزا
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انداز عوامل جامعه در نظر  مجموع پس هیسرما رهیکه ذخ ییمطلوب حفظ کنند. از آنجا

 رهیذخانداز و پس ،ینیگزیکاهش نرخ جا استیشود در بلندمدت با اجراي سیم رفتهگ

منجـر بـه    انـداز، گذاري و پـس طبق نظریه کالسیک سرمایه که ابدییم شیافزا هیسرما

) حـاکی  2بنابراین نمودار نرخ بهره در نمـودار (  شود.یکاهش نرخ بهره در بلندمدت م

  از روند نزولی نرخ بهره است. 

- دهنده افزایش دستمزدها بر اثر افزایش بهـره ) نشان2مودار دستمزدها در نمودار (ن

درصد است. نمودار نـرخ   22کار به میزان کار و افزایش تقاضا براي نیرويوري نیروي

 11دهنده افزایش مشارکت کارگران قـدیمی بـه میـزان    )، نشان2مشارکت در نمودار (

)، حاکی از کـاهش بیکـاري بـه مقـدار     2نمودار (درصد است. نمودار نرخ بیکاري در 

انـداز  درصد) نسبت به حالت سناریو پایه در بازار رقابت ناقص به خـاطر پـس   8ناچیز (

کار است. نمـودار مصـرف در   وري نیرويها و افزایش بهرهبر شدن بنگاهبیشتر، سرمایه

نـداز و بازگشـت   ادهنده کاهش مصرف در ابتدا بر اثـر افـزایش پـس   )، نشان2نمودار (

شـود، سیاسـت کـاهش نـرخ     ناچیز آن به حالت اول است. همـانطور کـه مالحظـه مـی    

هــاي نظــام جــایگزینی منجــر بــه پویــایی متغیرهــاي کــالن اقتصــادي و کــاهش هزینــه 

  شود.بازنشستگی به میزان دو درصد می

  

    حساسیت تحلیل -4-3

 را مختلف هايسال در تغییر امکان مدل، در شده گرفته نظر در پارامترهاي اینکه به توجه با

 تحلیـل  بخـش  در خـاطر  همـین  بـه  گرفـت.  نظـر  در ثابـت  را هـا  آن مقـدار  تواننمی دارند،

 دسـتمزد  زنـی چانـه  قـدرت  تنزیـل،  نـرخ  مثـل  مـدل  کلیـدي  پارامترهـاي  برخـی  حساسیت

 و مصـرف  میـان  جـایگزینی  نـرخ  کـار،  جویاي افراد به نسبت تطبیق تابع کشش کارگران،

 نتـایج  پارامترهـا  در تغییـرات  سـایر  یابـد. مـی  کاهش و افزایش مطلوبیت) تابع (تقعر فراغت

   شد. خواهد اجتناب آنان تغییر از قسمت این در دلیل همین به داد نخواهد تغییر را اصلی

 هدهنـد (نشـان  η پـارامتر  دهـیم، مـی  تغییـر  حساسیت تحلیل در که پارامترهایی از یکی

 قدرت و (بیشتر) کمتر کارگران زنیچانه قدرت چقدر هر .است کارگران) زنیچانه قدرت

 (بیشـتر)  کمتـر  η پـارامتر  میـزان  یعنی باشد، (کمتر) بیشتر دستمزد تعیین در بنگاه زنیچانه

 در گیـرد. مـی  رقـرا  توجـه  مـورد  (کمتر) بیشتر دستمزد هايزنیچانه در بنگاه نظرات باشد،
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 تعیـین  (بیشتر) کمتر و گرفته قرار تجدیدنظر مورد بنگاه نیازهاي با متناسب دستمزدها نتیجه

η برابر را کارگران دستمزد زنیچانه قدرت پارامتر میزان، پایه سناریو در شوند.می /0 5

 قـدرت  دستمزد هايگیريصمیمت در کارفرما و کارگران که معناشد؛ به این  گرفته نظر در

 7/0 و 3/0 مقـدار  دو بـه  η پـارامتر  میـزان ، حساسیت تحلیل بخش در دارند. برابر زنیچانه

 برابــر پایــه ســناریو در هـا ســازيشــبیه ابتـداي  در تنزیــل نــرخ یابـد. مــی افــزایش و کـاهش 

β /0  1 و 7/0 مقـدار  دو بـه  را تنزیـل  نـرخ  میـزان  بخـش  یـن ا در. شـد  گرفته نظر در962

 و جـاري  مصرف بین کنندهمصرف رجحان دهندهنشان β پارامتر یابد.می افزایش و کاهش

-مصرف براي حال زمان در مصرف که است این معناي به آن (افزایش) کاهش ،است آتی

 خویش اندازپس میزان هنتیج در و شده تر)(باارزش ترارزشبی آتی مصرف به نسبت کننده

 برابـر  ابتـدا  در کـار  جویـاي  افـراد  به نسبت تطبیق تابع کشش دهد.می (کاهش) افزایش را

v / 0  افـراد  بـه  نسـبت  تطبیـق  تـابع  کشـش  کـه  سـت ا معناشد که به این  گرفته نظر در50

 و کـاهش  7/0و3/0مقـدار  بـه  را آن میـزان  حـال  ،است برابر خالی هايپست و کار جویاي

 در کـار  جویـاي  افـراد  بـه  نسـبت  تطبیـق  تابع کشش v (افزایش) کاهش با یابدمی افزایش

 جویـاي  افـراد  تغییـرات  به نسبت تطبیق تابع و است (بیشتر) کمتر خالی هايپست با مقایسه

 تواننـد، می (زودتر) دیرتر کار جویاي افراد شرایط این در است. حساس (بیشتر) کمتر کار

 ناشـی  فراغـت  مطلوبیـت  تابع تقعر بیابند. خویش هايتوانایی براساس را خود موردنظر شغل

Φ برابر کار ابتداي در موعد از پیش بازنشستگی از / 0  تحلیـل  در که شد گرفته نظر در2

  یابد.می افزایش و کاهش  3/0و1/0 میزان به حساسیت
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  ): تحلیل حساسیت، کاهش برخی پارامترها در بازار رقابت ناقص3نمودار (

  دار: کاهش پارامترها)(خط ممتد: سناریو پایه، خط ستاره

  

 
  

 کـاهش  است، کارگران زنیچانه قدرت دهندهنشان که ηپارامتر، حساسیت تحلیل در

 )3(نمـودار   در دسـتمزد  نمـودار  در دسـتمزدها  روي را خود تاثیر پارامتر این کاهش یافت.

-چانـه  قـدرت  تنها η پارامتر کاهش با است مشخص نمودار از که همانطور. دهدمی نشان

 پایـه  سناریو از کمتر درصد سه میزان به تعادلی دستمزد میزان و یافته کاهش کارگران زنی

 نشـده  ایجـاد  تغییـري  پایـه  سـناریو  همانند دستمزدها وديصع روند در اما است، شده تعیین

 باشـد،  کمتـر  چقـدر  هـر  کـه اسـت   تنزیـل  نـرخ ، یافتـه  کاهش که دیگري پارامتري است.

 است. قائل حال دوره به نسبت آینده هايدوره در مصرف براي بیشتري وزن کنندهمصرف

 کـه کرد  مشاهده )3(ودار نم در مصرف و بهره نرخ نمودار در توانمی را کاهش این نتیجه

 میـزان  به مصرف و درصد 3 میزان به بهره نرخ پایه سناریو به نسبت اندازپس افزایش اثر در

 و بهـره  نـرخ  کاهشـی  رونـد  در تغییـري  تنزیـل  نـرخ  تغییر البته اند.یافته کاهش درصد 5/1
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 بـاقی  وزهنـ  رونـد  ایـن  و نکرده وارد ناقص رقابت بازار در جمعیت سالمندي اثر بر مصرف

  ست.ا

 )،v( خـالی  هـاي پسـت  و کار جویاي افراد به نسبت تطبیق تابع کشش پارامتر کاهش با

 خـویش  هـاي توانـایی  براسـاس  را خـود  نظـر  مـورد  شغل توانند،می دیرتر کار جویاي افراد

 بـه  منجـر  کهکرد  مشاهده )3(نمودار  در بیکاري نرخ نمودار روي توانمی را اثر این بیابند.

 شـده  درصـد  یـک  میزان به ناقص رقابت بازار در پایه سناریو به نسبت بیکاري نرخ افزایش

 رقابـت  بـازار  در کـار نیـروي  تقاضاي افزایش اثر در بیکاري کاهشی روند گفت باید است.

   ست.ا پابرجا هنوز ناقص

 اثـر  )( موعـد  از پـیش  بازنشستگی از ناشیمطلوبیت فراغت  تابع تقعر پارامتر کاهش

 به ناقص رقابت بازار در پایه سناریو به نسبت قدیمی کارگران مشارکت افزایش در را خود

   )).3(نمودار  در 54-45 مشارکت نرخ (نمودار دهدمی نشان درصد سه میزان

 اثـر  بـر  خـود  صـعودي  رونـد  هـم  هنـوز  )3(نمـودار   در بازنشسـتگی  نظام عمومی هزینه

 بـه  نسبت قدیمی کارگران مشارکت افزایش اثر در تنها و کرده حفظ را جمعیت سالمندي

 تغییـر  شـود، مـی  مالحظـه  کـه  همـانطور  دارد. کـاهش  درصـد  یـک  میـزان  بـه  پایـه  سناریو

 تغییـر  اقتصـادي  کالن متغیرهاي کاهشی یا افزایشی اصلی روند در مدل اساسی پارامترهاي

  کند.نمی ایجاد اساسی

 روي را خـود  تـاثیر  حساسـیت  تحلیل در) ( کارگران زنیچانه قدرت پارامتر افزایش

 مشـخص  نمـودار  از که همانطور. دهدمی نشان )4(نمودار  در دستمزد نمودار در دستمزدها

 ددسـتمز  میـزان  و یافتـه  افـزایش  کـارگران  زنـی چانه قدرت تنها  پارامتر افزایش بااست 

 هماننـد  دسـتمزدها  صعودي روند در اما است، شده تعیین بیشتر درصد یک میزان به تعادلی

 کهاست  تنزیل نرخ یافته افزایش که دیگري پارامتري است. نشده ایجاد تغییري پایه سناریو

 به نسبت آینده هايدوره در مصرف براي کمتري وزن کنندهمصرف باشد، بیشتر چقدر هر

نمودار  در مصرف و بهره نرخ نمودار در توانمی را افزایش این نتیجه است. قائل حال دوره

 5/0 میـزان  بـه  بهـره  نرخ پایه، سناریو به نسبت اندازپس کاهش اثر در کهکرد  مشاهده )4(

 روند در تغییري تنزیل نرخ تغییر البته اند.یافته افزایش درصد 3/0 میزان به مصرف و درصد

 و نکـرده  وارد نـاقص  رقابـت  بـازار  در جمعیت سالمندي اثر بر فمصر و بهره نرخ کاهشی

 و کـار  جویاي افراد به نسبت تطبیق تابع کشش پارامتر افزایش با ست.ا باقی هنوز روند این
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 براسـاس  را خـود  نظـر  مورد شغل توانند،می ترسریع کار جویاي افراد )،v( خالی هايپست

 )4(نمـودار   در بیکـاري  نـرخ  نمـودار  روي تـوان یمـ  را اثـر  ایـن  بیابند. خویش هايتوانایی

 بـه  ناقص رقابت بازار در پایه سناریو به نسبت بیکاري نرخ کاهش به منجر کهکرد  مشاهده

  است. شده درصد دو میزان

  

  ): تحلیل حساسیت، افزایش برخی پارامترها در بازار رقابت ناقص4نمودار (

  ایش پارامترها)دار: افز(خط ممتد: سناریو پایه، خط ستاره

  
  

 رقابـت  بـازار  در کـار نیـروي  تقاضـاي  افـزایش  اثـر  در بیکاري کاهشی روند گفت باید

 بازنشسـتگی  از ناشـی مطلوبیـت فراغـت    تـابع  تقعـر  پارامتر افزایش ست.ا پابرجا هنوز ناقص

 پایـه  سـناریو  به نسبت قدیمی کارگران مشارکت کاهش در را خود اثر )Φ( موعد از پیش

 در 45-54 مشـارکت  نـرخ  (نمـودار  دهـد مـی  نشان درصد 7 میزان به ناقص رقابت بازار در

    )).4(نمودار 

 اثـر  بـر  خـود  صـعودي  رونـد  هـم  هنـوز  )4(نمـودار   در بازنشسـتگی  نظام عمومی هزینه

 بـه  نسـبت  قدیمی کارگران مشارکت کاهش اثر در تنها و کرده حفظ را جمعیت سالمندي



   1398، بهار 72شماره ، نوزدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 98

 

 

 تغییـر  شـود مـی  مالحظـه  کـه  همـانطور  دارد. درصـد  3 یزانم به اندکی افزایش پایه سناریو

 تغییـر  اقتصـادي  کالن متغیرهاي کاهشی یا افزایشی اصلی روند در مدل اساسی پارامترهاي

  کند.نمی ایجاد اساسی

  

 گیريبحث و نتیجه -4

 خواهـد  آینده هاي دهه در بازنشستگی نظام روي پیش مشکالت از یکی جمعیت سالمندي

 ایـن  مصـارف  و منـابع  پایداري جهت در مشکالتی نظام، هايورودي کاهش لدلی به و بود

 خواهـد  پدیـد  ایران جمعیتی ساختار در معناداري تغییرات آینده در آمد. خواهد پدید نظام

 تغییـرات  ایـن  .است هیافت افزایش جمعیت کل به سالمندان نسبت نیز حاضر حال در و آمد

   داشت. خواهند همراه به بازنشستگی نظام خصوص هب داخلی اقتصاد براي مهمی پیامدهاي
 بـه  کـار نیروي ناقص بازار با همراه همپوشان هاينسل عمومی تعادل مدل تحقیق این در

 بـه  توجـه  بـا  پـردازد. مـی  اقتصـادي  کالن متغیرهاي روي جمعیت سالمندي آثار سازيشبیه

 کالن متغیرهاي روي جمعیت يسالمند آثار سازيشبیه از ناشی هايیافته مدل، پارامترهاي

 آثـار  سـازي شـبیه  اول بخـش  در اسـت:  بخـش  چنـد  شـامل  سـازي شبیه شد. ارائه اقتصادي

 کـار نیـروي  نـاقص  و کامل رقابت بازار در اقتصادي کالن متغیرهاي روي جمعیتی تغییرات

 زنــدگی چرخـه  نظریـه  فـروض  طبـق  گرفـت.  قـرار  سـازي شـبیه  مـورد  پایـه  سـناریو  تحـت 

 افـراد  انداز پس افزایش و داده تغییر را خانوار انداز پس رفتار عمر طول افزایش مودیگلیانی،

 و کامـل  رقابـت  بـازار  دو هـر  در بهره نرخ کاهشی روند و مصرف کاهش به منجر میانسال

 کـه  کننـد  مـی  اسـتفاده  بیشـتري  سـرمایه  از هابنگاه شرایط این در شود. می کارنیروي ناقص

 دسـتمزدها،  افـزایش  آن نتیجـه  کـه  شود می کار نیروي تقاضاي و وري بهره افزایش به منجر

 رقابت بازار در سال) 54 الی 45( قدیمی کارگران مشارکت افزایش و بیکاري نرخ کاهش

 بـازار  دو هـر  در بازنشستگی نظام عمومی هزینه جمعیت سالمندي با .است کارنیروي ناقص

   یابد.می افزایش کارنیروي ناقص و کامل رقابت

 روي جایگزینی نرخ کاهش فرضی سیاست اثرات بررسی به سازيشبیه مدل دوم بخش

 سـال،  45 بـاالي  کـارگران  فعالیت نرخ دستمزد، بهره، نرخ مثل، اقتصادي، کالن متغیرهاي

 نـاقص  رقابـت  کـار  نیـروي  بـازار  در مصرف و بازنشستگی عمومی نظام هزینه بیکاري، نرخ

 عمـومی  هـاي هزینـه  کـاهش  به منجر درصد 20 میزان هب جایگزینی نرخ کاهش پردازد.می
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 بـه  نسـبت  منـابع  کمبود از ناشی فشار تواندمی و شودمی درصد 2 میزان به بازنشستگی نظام

 مسـتمري  کـاهش  خـاطر  بـه  جـایگزینی،  نـرخ  کـاهش  همچنـین  دهـد.  کاهش را مصارف

 بیشـتر  انـداز پـس  بـه  تشویق هستند، شاغل حاضر حال در که را افرادي آینده، بازنشستگان

 مودیگلیـانی  عمر چرخه نظریه بر منطبق که کندمی آینده در خود مصرف سطح حفظ براي

 سـناریو  بـه  نسـبت  بیشتر درصد یک (حدود بهره نرخ درصدي 8/4 کاهش به منجر و است

 نـرخ  کـاهش  علـت  بـه  بلندمـدت  در افراد اندازپس و هیسرما رهیذخ، بنابراین شود.می پایه)

 توسـعه  و رشد به منجر اقتصاد کل در سرمایه انباشت نتیجه در و ابدییم شیزااف ینیگزیجا

   .شد خواهد اقتصادي

در خاتمه، تحلیل حساسیت براي بررسی اینکه کدام یک از متغیرهاي مورد مطالعه 

از کدام پارامترها اثرپذیري بیشتري دارند با افزایش و کاهش پارامترهاي کلیدي مدل 

ن بخش، اثرات تغییرات جمعیتی روي متغیرهاي کالن اقتصادي با صورت گرفت. در ای

کـار  سازي شد و با سناریو پایـه در بـازار رقابـت نـاقص نیـروي      پارامترهاي جدید شبیه

شد. این امر نشان داد که تغییر کاهشی یا افزایشی پارامترهاي اساسـی مـدل در   مقایسه 

کنـد.  صادي تغییر اساسی ایجاد نمـی روند اصلی افزایشی یا کاهشی متغیرهاي کالن اقت

ـ با رانیا بازنشستگیاصالح نظام  یدر مورد چگونگ ريیگمیبراي تصم  مهـم  مسـائل  دی

 ینیگزیبـا کـاهش نـرخ جـا     است کـه  ییزالحاظ کرد. تورم عامل برون زیرا ن گريید

کاهد و یم دیتورم هر ساله به شدت از قدرت خر رایشود، زیبروز مشکالت م موجب

هـاي بازنشسـته امـروز بـه     گـروه  یشتیمع تیتوان بدون توجه به وضعینم بیترت نیبه ا

شـغل در اقتصـاد    کمبـود  نظـام پرداخـت.  این حفظ تعادل  برايی نیگزیکاهش نرخ جا

 توجـه  قابـل  حجـم  ایـن  جـذب  ظرفیت دیگري است که اگر رفع شود و کشور مشکل

کمبـود منـابع در    هـا و ایجاد شود به خودي خود مشکل کاهش ورودي جوان جمعیت

   شود. هاي جدید حل میبیمه از ورودينظام بازنشستگی با دریافت حق
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  منابع

  فارسی -الف

بر متغیرهاي کالن اقتصادي (کاربردي  سالمندي جمعیتبررسی اثر  ،)1390نیا، الهام ( ادیب

هاي همپوش) ، پایـان نامـه جهـت اخـذ درجـه کارشناسـی        از روش تعادل عمومی نسل

 .62-16نشگاه الزهرا، ص ارشد، دا

هـاي بازنشسـتگی بـا     هاي سیاستی دولـت بـراي پایـداري بیمـه     گزینه ،)1391اردالن، زهرا (

استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا، پایان نامه جهت اخـذ درجـه کارشناسـی ارشـد،     

 .78-42دانشگاه الزهرا، ص

در نظـام تـامین اجتمـاعی بـر     بررسی اثر تغییرات نرخ جایگزینی  ،)1391بیگی، سپیده ( اکبر

انـداز (کــاربردي از روش تعــادل عمــومی   کــار و پــس ذخیـره ســرمایه و عرضــه نیـروي  

نامـه جهـت اخـذ درجـه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه الزهـرا،          هاي همپوش) ، پایان نسل

 .81-13ص

سسـه  و، مقـوانین و مقـررات تـامین اجتمـاعی     ،)1382جیوار ( پیرویان، ویلیام و عبدالحسین

 .27ی پژوهش تامین اجتماعی، ص عال

اي بـا   دوره 55هـاي همپـوش    سازي یک الگوي نسـل  شبیه ،)1389دشتبان فاروجی، مجید (

 .79 -42رویکرد بهسازي نظام بازنشستگی ایران، رساله دکتري، دانشگاه اصفهان، ص 

یـک   عنـوان ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی بـه « ،)1393( امیر جباري و دشتبان، مجید

مجله اقتصاد و توسـعه  ، »اییدوره 55هاي همپوشان نهاد مالی در قالب یک الگوي نسل

 .1393، نیمه اول 7، سال بیستم، دوره جدید شماره اي منطقه

در صـندوق   ینیگزینـرخ جـا   راتییـ تغ ریتـاث « ،)1394اکبربیگـی (  راغفر، حسـین و سـپیده  

صـلنامه  ف، »اندازو پس کاررويینعرضه  ه،یسرما موجوديبر یاجتماع نیتام یبازنشستگ

، صفحات 1394، پاییز75، سال بیست و سوم، شماره هاي اقتصادياستیها و سپژوهش

45-74. 

هاي بازنشسـتگی ایـران و    تحلیل ریاضی بر وضعیت صندوق ،)1384زاده، مصطفی ( روغنی

ی ، گـزارش پـروژه سـازمان بازنشسـتگ    یاد شـده   هاي طراحی سیستم بهینه براي صندوق

 کشور، چاپ اول، جلد اول، قم، صحفی.
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 دانشـگاه آزاد اسـالمی،  ، تهـران،  تقوي مهدي، اقتصاد کالن پیشرفته ،)1389( دیوید، رومر

 .280-257، ص واحد علوم و تحقیقات تهران چاپ دوم، جلد دوم، تهران،

دي از سازي تاثیر سالمندي بر متغیرهاي اقتصاد کـالن (کـاربر   شبیه ،)1392کاشانیان، زهرا (

هاي همپوش) ، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشـد،   روش تعادل عمومی نسل

 .35-18دانشگاه الزهرا، ص

تـاثیر کـاهش نـرخ رشـد جمعیـت بـر برخـی متغیرهـاي          ،)1391معماریان مجـرب، مـریم (  

 .45 -32اقتصادي، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، ص 

بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بـر پـس انـداز    « ،)1387( محبوبه احمدي . حمدنوفرستی، م

 .56-43ص  ،1شماره ، 8، دوره 1386تیر  ،هاي اقتصاديپژوهش، »جامعه

، پشـتیبان -هـاي کارفرمـا  هـاي بازنشسـتگی: طـرح   معرفی طرح ،)1386(نیرومند، محمدرضا 

اي مؤسسـه حسابرسـی،   هچاپ اول، جلد اول، تهران، واحـد تحقیقـات و مطالعـات بیمـ    

 .کشوري بازنشسـتگی صندوق

تحلیـل اقتصـادي رابطـه    «)، 1391( امیررضا سیدخسروشاهی و سیدبابک ابراهیمـی ، مسعود، نیلی

فصـلنامه پژوهشـنامه اقتصـادي    ، »مستمري بازنشستگی و تصمیم در مورد زمـان بازنشسـتگی  

 .244- 217 ، ص 47شماره ، 12، دوره 1391 زمستان ،ایرانی)- (رویکرد اسالمی

فصـلنامه تـامین   ، »هـاي گسـترده   سیاسـت اجتمـاعی و خـانواده   « ،)1382پور، هرمز ( همایون

  .77-93، ص 13شماره  ،اجتماعی
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