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  چکیده

 یتوضع .است یرانا در یاجتماع ینتام صندوق مصارف و منابع یتوضع یبررس حاضر مطالعه از هدف
 هـا  یـایی پو ینا که شود یم متاثر بازنشسته و شاغل نسل دو یانم یتجمع یاییپو از عمل در صندوق یمال

 هـرم  ته،بازنشسـ  و شـاغل  نسـل  خـدمت  یانپا یايمزا و یمهب حق نرخ است: مهم یژگیو چهار بر متمرکز
 مطالعه در .بازنشسته نسل یاتح ادامه دوره و شاغل نسل اشتغال دوره بازنشسته، و شاغل نسل دو یتیجمع

 یمـال  یـداري پا یوابسـتگ  هـا،  یژگـی و ایـن  لحـاظ  بـا  که شده یطراح نسلی ینب یهمپوشان يالگو حاضر
 مختلف یوهايسنار سازي بیهش از حاصل یجنتا .دهد نشان را ها نسل یانم انتقال و ینسل یتجمع به صندوق

 مصـارف  و منـابع  یانم شکاف اما دارد، یشافزا یتقابل صندوق تعهدات به منابع نسبت که دهد یم نشان
 را صـندوق  شـکاف  تواننـد  ینمـ  ییتنهـا  به یشنهاديپ هاي یاستس از یکهر که است یزانیم به صندوق

 و منـابع  در ثبـات  یجـاد ا جهـت  در یتیاسـ س یهتوصـ  بنابراین، .کنند ینتضم را آن ثبات و کرده برطرف
 اي یمهب سهم دولت اوال که است ینا در یوسنار دو هر شباهت وجه .است یوسنار دو صندوق، مصارف

 اول یوسـنار  در که تفاوت ینا با یابد؛ یشافزا درصدواحد  10 یمهب حق نرخ یاثان و کند پرداخت را خود
 .یابد کاهش درصد واحد 10 دوم یوسنار در و بدیا یم کاهش درصد 50 یزانم به بازنشستگان یايمزا نرخ

 در که است یبازنشستگ یايمزا به وابسته بیشتر صندوق یمال یتوضع بهبود دهد یم نشان یلتحل ینا یجنتا
  .یمباش شاهد را صندوق یمال یطشرا در ثبات مشخص یزمان افق یک در توان یم آن کاهش صورت

  .JEL : G50, G55 بندي طبقه

  .یمهب حق نرخ ی،اجتماع ینتام نسلی، ینب یهمپوشان يالگو :ها کلیدواژه
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سازي جریـان وجـوه سـازمان تـامین اجتمـاعی و تخمـین زمـان         این مطالعه برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان شبیه -

ورشکستگی طبق سناریوهاي مختلف فیمابین موسسه عالی پـژوهش تـامین اجتمـاعی و پژوهشـکده علـوم اقتصـادي       

  دانشگاه عالمه طباطبائی است.
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 مقدمه -1

 پوشـش  دامنـه  و حـدود  تعریف رفاه، دولت کارکردهاي ترین تاریخی و ترین مهم از یکی

 از برخـی  که نحوي به است اجتماعی تامین و بیمه نهادسازي نیز و اجتماعی رفاهی خدمات

 صنعتی جوامع در »اجتماعی رفاه« یا و »اجتماعی تامین« مترادف را رفاه دولت پژوهشگران،

 اجتماعی، اقتصادي، توسعه هاي زمینه پیش ترین مهم از یکی اجتماعی تامین و رفاه .دانند می

 در اجتمـاعی  امنیـت  و عدالت برقراري ابزار عنوان به چنانکه .است سیاسی حتی و فرهنگی

 جایگـاه  همـواره  و شـده  شـناخته  مـدنی  جامعه بر مبتنی و یافته توسعه کشورهاي از بسیاري

 واقـع  در .اسـت  داشـته  کشـورها  ایـن  ملـی  هـاي  گـذاري  سیاسـت  و هـا  برنامه در اي برجسته

 شـکل  را نظـامی  هـا،  ایـن  بـین  روابط و سازوکارها ساختارها، نهادها، اصول، از اي مجموعه

 حفظ جهت در راهبردها و ها برنامه ها، گذاري هدف ها، گذاري سیاست طریق از که دهد می

 دارد برمـی  گـام  عمـومی  رفـاه  ارتقـاي  و جامعـه  افراد زندگی مطلوب اجتماعی، هاي ارزش

 .)1379 (زاهدي،

 بعضـی  و  کـرده  توجـه  رفاه به ایدئولوژیک حتی یا و ساختاري صورت به جوامع برخی

 تـامین « نگـاه  مقابـل،  در .انـد  داشـته  را التفـات  میـزان  کمتـرین  یـا   بوده توجه بی یا هم دیگر

 نیازها، حداقل محدوده در هم آن گروه، یا فرد زیستی-اجتماعی حیات به مدارانه»اجتماعی

 بـه  الـزام  و زنـدگی  مخـاطرات  وجـود  دهنده نشان رساند، می را ضرورت نوعی اینکه ضمن

  .است ایدئولوژیکی فقط مسائل از فارغ ها، گذاريسیاست و ها ریزي برنامه

 کـه ایـن  نخست هستند؛ برخوردار باالیی اهمیت از دلیل دو به بازنشستگی هاي صندوق

 دوم .شـوند  مـی  محسـوب  کشـور  جمعیـت  از بخشـی  آینده تامین براي ابزاري صندوق این

 مالی بازارهاي در کننده تعیین و مهم نقش داراي بازنشستگی، هاي طرح و ها صندوق که این

 پس افراد آینده باید خود فعلی هاي دارایی و منابع از استفاده با صندوق این واقع در .هستند

 خـود  منـابع  گذاريسرمایه به رویکرد این براساس و کنند تامین و تضمین را بازنشستگی از

  .هستند نیازمند مختلف بازارهاي در

 .اسـت  بازنشسته افراد به شاغل افراد از منابع انتقال ایران اجتماعی تامین صندوق ماهیت

 بـه  بیمـه  حـق  یـک  دارنـد،  فعالیت کردن کار به که زمانی تا شاغل جمعیت ساختار، این در

 رونـد  یـک  بازنشسـتگی  زمـان  تـا  صـندوق  بـه  پرداختی مبلغ که کنند می پرداخت صندوق

 تـا  بازنشسـته  فـرد  بـه  صـندوق  بازنشستگی، از پس .دارد شخص) درآمد (برحسب صعودي
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 بازنشسـتگی  دوران درآمـد  واقع در که کند می پرداخت ماهیانه مقرري مبلغ یک عمر پایان

 بسـیار  اهمیـت  از صـندوق  منـابع  مدیریت ساختاري، چنین یک در .دهد می تشکیل را فرد

 اسـت،  افزایشـی  صندوق مالی منابع زندگی، ابتدایی مراحل در زیرا است؛ برخوردار باالیی

 ایجاد رو، این از و داشت خواهد فزاینده روند صندوق هايهزینه بازنشستگی، دوران در اما

 تحـت  افـراد  و صندوق براي اهمیت درجه باالترین مرحله دو این میان توازن و تعادل یک

  .دارد آن نظر

 پرداختی بیمه حق محل دو از صندوق هاي دارایی صندوق، منابع انباشت دوره طول در

 تغییـر  بیمـه،  تحـت  افـراد  تعـداد  بـه  توجـه  بـا  .یابـد  می افزایش ها دارایی بازدهی همچنین و

 که داشت خواهد آن منابع بر توجهی قابل اثرات صندوق، دارایی بازدهی نرخ در کوچکی

 بازدهی عمل، در .کرد خواهد تغییر نیز بازنشستگان به آن پرداختی مستمري میزان نتیجه در

 انـدازه  رو، ایـن  از و اسـت  متفـاوت  دوره هـر  در صـندوق  شـده  انجـام  هاي گذاري سرمایه

  .دارد قرار ها نوسان این معرض در بازنشستگی زمان در صندوق

 الگـوي  یـک  قالـب  در ایـران  در اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  وضعیت حاضر، مطالعه در

 و شـاغلین  مختلـف  نسـل  دو شامل الگو این .است گرفته قرار بررسی مورد نسلی همپوشانی

 .انـد شـده  الگوسـازي  جمعیتـی،  هـاي  ویژگی به توجه با هریک رفتار که است بازنشستگان

 زنـدگی  دوره دو داراي شـخص  هر شود می فرض نسلی، همپوشانی الگوهاي تمامی همانند

 و همگن صورت به بازنشستگان و شاغلین گروه دو هر .بازنشستگی دوره و کار دوره است:

 ها آن مصارف و منابع و ترجیحات میان تفاوتی که مفهوم این به شوند می فرض ریکاردویی

 موقعیـت  و شـرایط  به توجه با تواند می افراد بازنشستگی سن کهاین به توجه با .ندارد وجود

 چـون  و اسـت  احتمـال  مقـدار  یـک  بـا  همراه فرد بازنشستگی بنابراین، باشد؛ متفاوت ها آن

 پرداختـی  بنـابراین  اسـت،  وي عمـر  طـول  پایـان  تـا  بازنشسـته  شـخص  به بیمه حق پرداخت

  .است وي ماندن زنده احتمال میزان براساس بازنشسته فرد هر به صندوق

 هـر  کـه  اسـت  صورت این به فوق الگوي در اجتماعی تامین صندوق گرفتن قرار نحوه

 تـا  بیمه حق پرداختی .کند می پرداخت صندوق به بیمه حق یک خود، اشتغال زمان در فرد

 ثابـت  درآمـد  یـک  از توانـد  می وي بازنشستگی زمان در و دارد ادامه فرد بازنشستگی زمان

 درآمـد  جوابگـوي  صـورتی  در صندوق مالی منابع .شود مند بهره صندوق سوي از پرداختی

 بـه  منتهـا  .باشد آن هاي هزینه میزان از بیشتر آن به منابع ورودي میزان که است بازنشستگان
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 بازنشسـتگان  بـه  صندوق پرداختی از کمتر مراتب به شاغالن پرداختی بیمه حق کهاین دلیل

 در را آن شـاغالن،  از بیمـه  حـق  دریافـت  زمـان  در اسـت  مسـتلزم  صـندوق  بنابراین؛ است؛

 آن، از حاصـل  درآمـدهاي  محـل  از تـا  کنـد  گـذاري سـرمایه  مختلف هاي طرح و ها پروژه

  .کند جبران را بازنشستگان به پرداختی مستمري و شاغالن پرداختی بیمه حق میان شکاف

 حـذف  معنـی  بـه  لزومـا  مختلـف،  هاي پروژه در اجتماعی تامین صندوق گذاري سرمایه

 وجود امکان این صندوق، منابع گذاري سرمایه وجود با رو، این از نیست؛ شده، بیان شکاف

 ایـن  در .باشـد  آن درآمـدي  منـابع  از بیشـتر  صـندوق  پرداختی هاي هزینه کماکان که دارد

 در تواند می صورت این غیر در است جدي بازنگري نیازمند صندوق گذاريسیاست حالت

 فرض با .شود منجر صندوق ورشکستگی به نهایت در و شکاف بیشتر افزایش به زمان طول

 نیازمنـد  صـندوق  گـذاري سیاسـت  باشـد،  افزایشـی  زمـان  طول در شده بیان شکاف که این

 مشکل این حل منظور به مختلفی هاي سیاست توان می اساس، این بر .است اساسی بازنگري

 سـن  افـزایش  بیمـه،  حـق  نـرخ  افـزایش  بـه  تـوان  مـی  هـا  آن جمله از که داد پیشنهاد و ارائه

 هـاي  پـروژه  مجـدد  ارزیـابی  و بازنشستگان به مستمري پرداخت در تجدیدنظر بازنشستگی،

 بررسـی  بـا  مطالعـه  ایـن  در بنـابراین،  .کـرد  اشاره بیشتر بازدهی کسب جهت گذاري سرمایه

 شـکاف  افـزایش  شاهد زمان طول در آیا که گرفت خواهد انجام بررسی این موجود، وضع

 جواب بودن مثبت صورت در و خیر یا هستیم آن درآمدي منابع از صندوق هاي هزینه میان

  .کرد اقدام شکاف این کاهش به نسبت توان می گذاريسیاست سناریوي چه با

 نسـلی  بـین  همپوشـانی  الگـوي  دوم، بخـش  در کـه  اسـت  صـورت  این به مطالعه ساختار

 بـه  الگـو  پایـدار  وضـعیت  سـوم  بخـش  در .شـود  مـی  معرفی ایران اقتصاد ساختار با متناسب

 درخصـوص  بحـث  بـه  چهـارم  بخـش  .شـود  مـی  کـالیبره  ایـران  اقتصـاد  براي و آمده دست

 در گیـري  نتیجـه  و بنـدي  جمـع  نهایـت  در و پـردازد  می گذاري سیاست مختلف سناریوهاي

  .شود می ارائه پنجم بخش

  

  الگو -2

 تامین صندوق مالی وضعیت بررسی منظور به نسلی همپوشانی الگوي یک از مطالعه این در

 دهنـده تشـکیل  واقـع  در کـه  الگـو  ایـن  در مصـرفی  واحـدهاي  .شـود مـی  استفاده اجتماعی

 زنـدگی  ادوار بـر  مبتنـی  رفتـار  یـک  از روندمی شمار به صندوق مصارف و منابع واحدهاي
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 داراي توانـد مـی  کننـده  مصـرف  واحد هر زندگی، ادوار ویژگی براساس .هستند برخوردار

 زنـدگی  دوم بخـش  در و بـوده  شـاغل  بخـش،  یـک  در که باشد زندگی از زمانی بازه یک

 ثـروت  انباشـت  و درآمد کسب زمان زندگی، طول در فرد اشتغال بخش .شودمی بازنشسته

   .کندمی استفاده منابع این از بازنشستگی زمان در و شودمی محسوب وي

 سـنی  سـاختار  کـه  اسـت  این نسلی همپوشانی الگوهاي در شده لحاظ ویژگی ترین مهم

 بـا  افـراد  ساختار، این در .شودمی محسوب مصرفی واحدهاي بودن ناهمگن عامل جمعیت،

 ثـروت  ترکیـب  میزان بلکه هستند، متفاوت ثروت سطح نظر از تنها نه متفاوت، سنی سطوح

-می باعث سنی ساختار در تفاوت این .است متفاوت نیز غیرانسانی و انسانی ثروت از هاآن

 بـه  نهـایی  میـل  بـر  و بـوده  یکـدیگر  از متفـاوت  کامالً زندگی براي افراد زمانی افق تا شود

 و کـل  مصـرف  تـابع  یـک  تواننمی تمایز، وجه این به توجه با .باشد اثرگذار هاآن مصرف

 از اساسـی  هايتفاوت واحدها میان زیرا کرد؛ استخراج اقتصاد براي کل اندازپس تابع یک

 اسـتاندارد  الگوهـاي  در ویژگـی،  ایـن  بـه  توجـه  بـا  .دارد وجـود  انـداز پس و مصرف حیث

 طریـق  از استفاده عدم این که شودنمی استفاده سازيجمعی هاي تکنیک از نسلی همپوشانی

   .شودمی اعمال جمعیتی ساختار بر محدودیت تحمیل

 آن در که داد ارائه نسلی همپوشانی الگوهاي از جدیدي ساختار )،1985( 1بلنچارد

 در محـدودیتی  چنـین  .است برقرار ثابت احتمال یک با دوره هر در افراد زندگی ادامه

 افـق  کـردن  محدود با آن در که دارد وجود نیز )1965( 2یعري جمله از مطالعات سایر

 .آورد دسـت  به را کنندگانمصرف جمعی مصرف ساده، طور به توانمی افراد، زندگی

 نسلی همپوشانی الگوهاي از جدیدي ساختار )1989( 3ویل الگوها، این بسط جهت در

 جدید میزان یک نیز دوره هر در اما داشته، العمرمادام زندگی افراد آن در که داد ارائه

 بـه  توانمی شده، اشاره ساختارهاي از یک هر در .شوندمی افزوده جامعه به جمعیت از

 میـان  ثـروت  هـا، آن اجـراي  نتیجـه  در کـه  پرداخت هاییسیاست آثار تحلیل و بررسی

   .شودمی تقسیم و توزیع هانسل

 زنـدگی  ادوار رفتـار  ویـل،  پیشـنهادي  الگـوي  در نـه  و بلنچـارد  پیشنهادي الگوي در نه

 فـرض  یکسـان  و مشـابه  کـامال  هستند، زنده که افرادي ساختار دو هر در .شودنمی مشاهده

                                                                                                              
1- Blanchard  
2- Yaari  
3- Weil  
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 ایـن  همـه  واقـع  در .اسـت  ها آن انسانی غیر ثروت سطح در ها آن تمایز وجه تنها و شوندمی

 زمــان بــراي انـدازي پــس هــیچ نتیجـه  در دارنــد یکسـانی  مصــرف بــه نهـایی  میــل واحـدها 

 آثـار  مطالعـه  منظـور  بـه  سـاختارها  ایـن  از استفاده امکان بنابراین، .ندارد وجود بازنشستگی

 تـامین  سیاسـت  جملـه  از بازنشسـتگان  و شـاغالن  میـان  ثـروت  مجـدد  توزیـع  هـاي سیاست

 محـدودیت،  ایـن  بـه  توجـه  بـا  .نـدارد  وجود است، هاسیاست این ترین مهم از که اجتماعی

   .نیست پذیرامکان -جمعیتی سن ترکیب تغییر مثال، عنوان به- جمعیتی تغییرات اثر تحلیل

 دو )1999( 1گرتلـر  نسلی، همپوشانی الگوهاي در زندگی ادوار ویژگی لحاظ منظور به

 مرحلـه  دو لحـاظ  تغییـر،  اولـین  .اسـت  کرده وارد الگوها این استاندارد فرم در جدید تغییر

 دوره، هـر  در کـه  شـود می فرض سپس .زندگی مرحله و افراد اشتغال مرحله است: زندگی

 با است ممکن بازنشسته فرد همچنین .شودمی بازنشسته احتمال میزان یک با شاغل فرد یک

 بـراي  غیرانتظاري و مشخص مطلوبیت توابع دوم، مرحله در .نباشد زنده احتمال، میزان یک

 دارد وجـود  امکـان  این شده، عنوان تغییر دو این با .شودمی گرفته نظر در کنندگانمصرف

 .شـود  اسـتخراج  قابـل  بازنشسته و شاغل نسل دو براي کل اندازپس و کل مصرف توابع که

 بنـابراین،  اسـت،  بازنشسـتگی  و اشـتغال  ادوار میـانگین  شـامل  الگـو  این چون این، بر عالوه

   .است استفاده قابل و مفید کمی تحلیل جهت

 تقسـیم  افـراد  گـروه  دو به جمعیت زمان، از ايدوره هر در شده عنوان موارد به توجه با

 درجـه  یـک  بـا  شـاغل  افـراد  شـد،  اشاره که همانطور .بازنشسته افراد و شاغل افراد شود:می

 بنابراین، .بود نخواهند زنده احتمال، درجه یک با نیز بازنشسته افراد و شده بازنشسته احتمال

 مربـوط  فرضـیات  .گیرندمی نظر در را خود انتظاري عمر متوسط گیري،تصمیم هنگام افراد

-مـی  فـراهم  را امکان این فوت، و بازنشستگی به مربوط احتماالت همچنین و ترجیحات به

-پس و مصرف جمعی توابع استخراج امکان اقتصادي، واحدهاي ناهمگنی وجود با تا سازد

   .باشد داشته وجود انداز

 صـورت  ایـن  به اقتصادي واحدهاي مساله در اجتماعی تامین صندوق لحاظ شروع نقطه

 پرداخـت  صـندوق  بـه  اجبـاري  بیمه حق یک درآمد، کسب و اشتغال هنگام افراد که است

 انباشـت  یـک  اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  نـزد  هـا آن براي پرداخت، این عوض در .کنندمی

 مطـابق  .باشـد  بازنشستگی زمان در هاآن مستمري پرداخت محل تا گیردمی صورت سرمایه

                                                                                                              
1- Gertler  
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 شـود: مـی  خـتم  متـوالی  دوره دو بـه  و بـوده  محـدود  افراد زندگی گرتلر، الگوي ساختار با

 در وي اشتغال به مشروط و شودمی متولد شاغل یک عنوان به فرد هر .بازنشستگی و اشتغال

 بازنشسـته  احتمـال  بنابراین است؛ ω برابر بعد دوره در وي بودن شاغل احتمال جاري، دوره

1 برابر وي شدن − ω در وي مانـدن  زنـده  احتمـال  فـرد،  شـدن  بازنشسـته  محض به .است 

1 برابر وي فوت احتمال و γ برابر بعد دوره − γ است.   

 و بازنشسـتگی  احتمـال  شـود مـی  فـرض  گـروه،  هـر  رفتـار  سازيجمعی امکان منظور به

 بـزرگ  گروه هر افراد تعداد شودمی فرض همچنین .باشد فرد سن از مستقل مرگ، احتمال

 برابـر  کارگر یک عنوان به فرد یک شده صرف زمان میانگین .باشد
�

���
 میـانگین  و اسـت  

 برابر بازنشستگی دوره در فرد شده صرف زمان
�

���
 بازنشسـتگان  و کـار  نیروي حجم .است 

�N نمادهاي با ترتیب به نیز
�N و �

 طـول  در n رشـد  نـرخ  بـا  کارنیروي .شود می داده نشان �

 بـه  اسـت  تغییـر  حال در مدام بازنشستگان و شاغالن ترکیب همچنین .یابدمی افزایش زمان

 از نسـبتی  مـرگ  زمـان  یـا  اسـت  شـده  بازنشسـته  شـاغالن  از نسبتی دوره هر در که معنا این

1 نسبت دوره هر در چون .رسدفرامی بازنشستگان − ω شـوند؛  می بازنشسته کار، نیروي از 

1) کنیم می فرض بنابراین، − ω)N�
 منظـور  به .شوند می متولد دوره هر در کار نیروي از �

�N باشـیم:  داشـته  که است الزم بازنشستگان، حجم داشتن نگه ثابت
� = (1− ω)N�

� +

(γ − n)N�
 صــورت بــه ســنی وابســتگی نســبت کــه اســت برقــرار زمــانی ویژگــی ایــن .�

ψ =
��

��
=

���

�����
   .باشد 

 افـراد  مقابـل  هـاي ریسـک  انواع است الزم بازنشستگان، و شاغالن مساله تشریح از قبل

 هسـتند؛  مواجـه  ریسـک  نـوع  دو بـا  خـود  زنـدگی  دوران در افراد .گیرد قرار بررسی مورد

 هاآن درآمد در زیانی به منجر که است بعد دوره در افراد بازنشستگی احتمال اول، ریسک

 ریسـک  پوشـش  منظـور  بـه  .اسـت  مـرگ  زمـان  به مربوط نااطمینانی دوم، ریسک .شودمی

 مـالی  انـداز  پـس  تمامی خود، بازنشستگی دوره شروع در بازنشستگان شودمی فرض مرگ،

 بعـد  دوره در مانـدن  زنـده  صـورت  در و کرده گذاريسرمایه مالی هايصندوق در را خود

 معادل بازدهی
���

�
 اسـت؛  مطمـئن  مـالی  صـندوق  بـازدهی  کـه  آنجـا  از .کننـد می دریافت 

   .دهندمی قرار آن در را خود اندازپس تمامی بازنشسته افراد بنابراین،

 کـه  گرفـت  نظـر  در بیمـه  بـازار  یـک  توانمی شدن، بازنشسته ریسک پوشش منظور به

  افـراد  بـازاري،  چنـین  وجـود  با .کند جبران را بازنشستگی زمان در درآمد کاهش ریسک
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 افـراد  تا شودمی باعث امکانی چنین .کنند هموار زندگی ادوار در را خود درآمد توانندمی

 از ناشی درآمدي ریسک الگو این در کهاین دلیل به .باشند خنثی درآمد، ریسک به نسبت

-نوسـان  کـاهش  باعـث  ریسک، خنثایی فرض لحاظ بنابراین، است، شدن بازنشسته احتمال

   .شودمی درآمدي هاي

 میـزان  و کـار   عرضـه  مصـرف،  میـزان  مـورد  در بازنشسـتگان  و کار نیروي دوره، هر در

  صندوق به قانونی الزامی سهم یک افراد کار، عرضه هنگام .گیرند می تصمیم خود انداز پس

 هــاي سـال  بــراي مشـخص  درآمــد یـک  عـوض  در و کننــد مـی  پرداخــت اجتمـاعی  تـامین 

 میـزان  بـا  و نیسـت  ثابـت  زمـان  طـول  در مشخص درآمد این .کنند می دریافت بازنشستگی

 تـامین  صـندوق  ثـروت  در کـاهش  یـا  و افـزایش  میـزان  همچنین و افراد بیمه حق پرداختی

   .کرد خواهد تغییر اجتماعی

  

  اجتماعی تامین صندوق -2-1

 کـه  اسـت  مـالی  صـورت  یـک  داراي اجتمـاعی  تـامین  صندوق دیگر، مالی نهاد هر همانند

 هـاي بـدهی  و هـا دارایـی  میـان  تـراز  .سـازد می مشخص را آن هايبدهی و دارایی وضعیت

 بـراي  الزم منـابع  زیـرا  اسـت؛  آن گـذاران سیاست هدف ترین مهم اجتماعی تامین صندوق

 و منـابع  میـان  تعـادل  برقـراري  عدم .سازدمی مشخص را آتی ادوار بازنشستگان به پرداختی

 بنـابراین،  شـود؛  منجـر  آن ورشکسـتگی  بـه  زمـانی  افـق  یـک  در تواندمی صندوق مصارف

 در آن پویـاي  رونـد  بررسـی  بـا  تـا  کندمی ایجاب صندوق این خروجی و ورودي مدیریت

 اول وهلـه  در پیشـنهادي  چنـین  .شـود  ارائه قابل کارآمد پیشنهادي هايسیاست زمان، طول

 رونـد  تـا  شـود مـی  تـالش  قسـمت  این در که است صندوق این مالی ارکان بررسی مستلزم

   .گیرد قرار بررسی مورد صندوق هايبدهی و دارایی

 بازنشسـتگان  بـه  بـدهی  اسـت:  شده تشکیل قسمت دو از اجتماعی تامین صندوق بدهی

 کـه  ايبیمـه حـق  بابت شاغالن به بدهی و اندکرده پرداخت گذشته در که ايبیمه حق بابت

 یـک  گذشته در بازنشستگان استاندارد، طور به .هستند آن پرداخت حال در حاضر حال در

 کننـد می دریافت مشخص مستمري یک آن بابت حاضر حال در و کرده پرداخت بیمه حق

 مزایـاي  از آینـده  در تا کنندمی پرداخت مشخص ايبیمه حق حاضر حال در نیز شاغالن و

 اسـت؛  اشاره و اهمیت حائز نکته دو ساختاري چنین در بنابراین، .کنند استفاده بازنشستگی
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 اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  بـه  شـاغالن  و بازنشستگان سوي از بیمه حق پرداختی کهاین اول

 در اسـت  مایـل  شخص آن عوض در که است مالی صندوق یک در گذاريسرمایه همانند

 دو هر سوي از بیمه حق پرداختی بنابراین، .کند استفاده گذاريسرمایه این مزایاي از آینده

 گذاريسرمایه این که دارد گذاريسرمایه یک ماهیت واقع در بازنشستگان و شاغالن گروه

 نـزد  گـروه  دو ایـن  بـراي  ثـروت  شـده  انباشـت  میزان یک و بازدهی نرخ یک با همراه باید

 پرداخـت  به نسبت زمانی مختلف ادوار در بازنشستگان و شاغالن کهاین دوم .باشد صندوق

 ایـن  مزایـاي  از متفـاوتی  زمـانی  هـاي دوره در اسـاس  ایـن  بـر  و کـرده  اقدام خود بیمه حق

 و گـروه  دو ایـن  سـوي  از پرداختی بیمه حق ارزش بنابراین، .کرد خواهند استفاده صندوق

 یکسـان  و بـوده  متفـاوت  بازنشسـتگان  و شـاغالن  بـراي  صندوق از دریافتی مزیت همچنین

 و اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  بـه  ورودي واقعـی  ارزش محاسـبه  هنگام اساس، این بر .نیست

 و بازنشسـتگان  بـه  تعهـدات  تنزیـل  بـه  نسـبت  تنهـا  نـه  تا است الزم آن تعهد میزان همچنین

 ارزش تـا  شود استفاده گروه دو این براي متفاوتی تنزیل عوامل از بلکه شود، اقدام شاغالن

   .)2011 ،1را و مارکس (ناوي شود مشخص صندوق بدهی میزان حال

 کـل  میـزان  t دوره آغـاز  در شـود مـی  فـرض  بـاال،  در شـده  اشـاره  مـورد  دو به توجه با

ــامین صــندوق هــاي بــدهی ــر اجتمــاعی ت �L براب
ــا باشــد؛ ���� ــن ب  حــال ارزش تعریــف، ای

 رابطـه  صـورت  بـه  بازنشستگان و شاغالن گروه دو هر به اجتماعی تامین صندوق هاي بدهی

  .2شودمی تعریف )1(

  

)1(  L�
���� = R�

�A�
� + R�

� A�
�  

  

 گـروه  دو هـر  بـه  اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  حقیقـی  بـدهی  میزان حال ارزش )1( رابطه

�R آن در که دهدمی نشان را بازنشستگان و شاغالن
 بازنشسـتگان،  بـه  مربـوط  تنزیـل  عامل �

R�
�A شاغالن، به مربوط تنزیل عامل �

 عبارتی به یا و بازنشسته افراد به صندوق تعهد میزان �

�A و صندوق نزد بازنشسته افراد شده انباشت ثروت
 یـا  شـاغل  افراد به صندوق تعهد میزان �

 در فـوق  چهارگانـه  متغیرهاي از یک هر .است صندوق نزد شاغل افراد شده انباشت ثروت

                                                                                                              
1- Novy-Marx and Rauh  
2- Kastelein  
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 در هـا آن هايپویایی است الزم و بوده موثر صندوق حقیقی بدهی حال ارزش میزان تعیین

   .گیرد قرار بررسی مورد زمان طول

 است درآمدهایی اول بخش است؛ کلی بخش دو شامل بازنشستگان شده انباشت ثروت

 شـاغالنی  درآمـد  شـامل  دوم بخـش  و اسـت  شده صندوق جذب بازنشستگان سمت از که

 بـا  بخـش  دو این .است شده بازنشسته حال زمان در و بوده شاغل گذشته دوره در که است

 از قسـمت  یـک  بازنشسـتگان،  از تعـدادي  فـوت  صـورت  در زیرا شوند؛ نمی محقق قطعیت

 بازنشسـتگان  از قسـمت  آن فقـط  بنابراین، ندارد؛ معنی آن انباشت و رفته کنار ها آن درآمد

 شـاغلین  شـدن  بازنشسته احتمال به وابسته نیز دوم بخش .شوند می لحاظ اول بخش در زنده

 شـاغل  کماکـان  بعـد  دوره در اگر و شده لحاظ اول بخش در شوند بازنشسته اگر که است

 شـده  انباشـت  درآمـد  محاسـبه  در بنـابراین،  .شـد  خواهنـد  لحـاظ  دوم بخش در بمانند باقی

 بازنشسـته  احتمـال  در دوم بخـش  و )γ( ماندن زنده احتمال در باید اول بخش بازنشستگان،

1( شدن − ω( شود ضرب.  

 قبـل  دوره درآمد از ناشی شده انباشت سود شود: می تشکیل جزء دو از خود اول بخش

���μ���A( بازنشستگان
�τ���w( بازنشستگان پرداختی بیمه حق و )� ���L���

 دوم بخش .)�

 بازنشسـته  بعـد  دوره در کـه  شاغالنی شده انباشت درآمد است: شده تشکیل جزء دو از نیز

���μ���A( شوند می
�τ���w( هـا  آن بـه  پرداختـی  بیمه حق میزان و )� ���L���

 بنـابراین،  .)�

 بـا  اسـت  برابر هاآن پرداختی بیمه حق براساس صندوق نزد بازنشستگان شده انباشت ثروت

   ):2( رابطه

  

)2(  A�
�,� = γ(μ���A���

� + τ���w����L���
�  )+ (1 −ω)(μ���A���

�

+ τ���w����L���
� ) 

  

 نیـز  بعـد  دوره در کـه  است فعلی شاغالن از دسته آن شامل شاغالن شده انباشت درآمد

 شـاغل  احتمال در شده بیان درآمد نسبت، این لحاظ منظور به بنابراین، ماند؛ خواهند شاغل

 قبـل  دوره شـده  انباشـت  درآمد است: جزء دو شامل درآمد این .شود می ضرب )ω( ماندن

���μ���A( شـاغالن 
�τ���w( پرداختــی بیمـه  حــق میـزان  و )� ���L���

 ثــروت بنـابراین،  .)�

   ):3( رابطه با است برابر هاآن پرداختی بیمه حق براساس صندوق نزد شاغالن شده انباشت
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)3(  A�
�,� = ω(μ���A���

� + τ���w����L���
� ) 

 

 نـزد  شـاغل  و بازنشسـته  هـاي نسـل  شـده  انباشـت  درآمد از قسمت آن داشت توجه باید

�τ���w برابر ترتیب به است هاآن دستمزد از ناشی که اجتماعی تامین صندوق ���L���
 و �

τ���w� ���L���
 از ناشی که شاغل و بازنشسته هاينسل به صندوق تعهد و بدهی اما است، �

�w برابـر  ترتیـب  بـه  اسـت  هـا آن پرداختی بیمه حق ���L���
�w و � ���L���

 رونـد  و اسـت  �

 برحسب اجتماعی تامین صندوق نزد شاغل افراد و بازنشسته افراد شده انباشت ثروت پویاي

  .است )3( و )2( هاي رابطه صورت به ترتیب به نسل دو این به صندوق تعهد

  

)2(  At
r=γ �μt‐1At‐1

A,r+ w�t‐1Lt‐1
r �+(1‐ω)(μt‐1At‐1

A,w+ w�t‐1Lt‐1
w ) 

  

)3(  A�
� = ω(μ���A���

�,� + w����L���
� ) 

  

 این به است؛ اجتماعی تامین صندوق نزد افراد بازنشستگی مزایاي تعدیل ابزار �μ آن در که

�μ اگر که معنا >  میزان از بیشتر بازنشستگان به صندوق آتی پرداختی میزان آنگاه باشد 1

�w همچنین .برعکس و است ها آن دریافتی �L ،1ناخالص دستمزد نرخ �
 کـار نیـروي  عرضـه  �

�L و بازنشستگان
 ايانـدازه  به گروه هر افراد تعداد .است فعلی کارگران کارنیروي عرضه �

1 مرگ با که است بزرگ − γ بازنشستگان، از A�
 شـده  انباشـت  درآمـد  از γ سهم شامل �

1 نسـبت  دوره هـر  در چـون  همچنـین  .است t-1 دوره پایان در بازنشستگان گروه − ω از 

�A شوند،می بازنشسته کارگران
1 سهم شامل � − ω کارگران گروه شده انباشت درآمد از 

t دوره پایان در − �A در ω باقیمانده سهم .است 1
 تـازه  کارگران کهحالی در دارد قرار �

 بنـابراین،  .هسـتند  صـندوق  در اياندوخته گونه هیچ بدون کارشان شروع ،t دوره در متولد

 ارزش و بیمـه  حـق  انباشـت  شامل ها آن شده انباشت درآمد درصد، ω احتمال لحاظ با تنها

  .بود خواهد قبل دوره درآمدهاي

                                                                                                              
 در این جا منظور از دستمزد ناخالص، دستمزد قبل از کسر مالیات است.  - 1
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 میـزان  حـال  ارزش مرگ، زمان و بازنشستگی زمان از ناشی نااطمینانی وجود به توجه با

 بــه پرداختــی حــال ارزش از متفــاوت بازنشسـتگان  بــه اجتمــاعی تــامین صــندوق پرداختـی 

 از بازنشستگان به پرداختی مستمري واحد یک حال ارزش اساس این بر است؛ بازنشستگان

�R برابر مرگ زمان تا حال زمان
�R برابر شاغالن براي و �

 از بازنشسـتگان  .شـود  مـی  فرض �

γ که این فرض با حال زمان در بنابراین، کنند؛ می دریافت را خود مستمري حال زمان = 0 

�R باشد،
� = γ اگر اما .بود خواهد 1 ≠  بـا  برابـر  بعـد  دوره مصـرف  میـزان  آنگـاه  باشد 0

 حـال  ارزش دیگـر،  عبـارت  بـه  .خواهـد  تعـدیل  مرگ احتمال و حقیقی بهره نرخ به توجه

� صورت به دوم دوره در بازنشسته دریافتی

�

(������)
R���
� ∶  γ 

0 ∶  1 − γ 
  .شود می یفتعر 

 

 صـورت  بـه  مرگ زمان تا بازنشسته فرد به پرداختی مستمري میزان حال ارزش بنابراین،

 .شود می تعریف )4( رابطه

  

)4(  
Rt
r= 1+γ

1

(1+rt+1)
Rt+1
r + (1‐γ).0=1+γ

1

(1+rt+1)
Rt+1
r  

  

 از .کنـد  مـی  دریافت را خود مستمري بازنشستگی، صورت در و بعد دوره از شاغل فرد

 بازنشسـته  صـورت  ایـن  غیـر  در و مانـده  شـاغل  نیـز  بعـد  دوره در فرد ω احتمال با که آنجا

ــی ــود مـــ ــابراین؛ .شـــ ــال ارزش بنـــ ــافتی حـــ ــاغل فـــــرد دریـــ ــه شـــ ــورت بـــ   صـــ

�

�

(������)
R���
� ∶  ω 

�

(������)
R���
� ∶  1 − ω

  .شود می تعریف 

 
 آینده در دریافتی مستمري حال ارزش باال، در شده تعریف اي ضابطه دو تابع به توجه با

  )):5( (رابطه از است عبارت شاغل فرد

  

)5(  R�
� =

1

(1 + r���)
[ωR���

� + (1 − ω)R���
� ] 
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 کـه  اسـت  برخـوردار  دارایـی  حجم یک از اجتماعی تامین صندوق تعهدات، مقابل در   

 از صـندوق  دارایی حجم .است متغیر آن، دهنده تشکیل عوامل به توجه با زمان در آن روند

 منـابع  گـذاري  سـرمایه  از ناشـی  مرکـب  سـود  اول، قسمت شود: می تشکیل کلی قسمت دو

 اصـل  دوم، قسـمت  و است بازنشسته و شاغل هاي نسل زندگی متوالی دوره دو در صندوق

 را صـندوق  هـاي  یـی دارا کـل  حجـم  اسـاس،  ایـن  بر .است دوره انتهاي در صندوق دارایی

�A صـورت  بـه  تـوان  می
���� + (1 + r�)r���A���

�A کـه  نوشـت  ����
 دارایـی  مقـدار  ����

1) و t دوره انتهـــاي در صـــندوق + r�)r���A���
ــود و اصـــل ���� ــی سـ  ســـود از ناشـ

 بیمـه  حـق  میـزان  دوره، هـر  در .اسـت  t-1 و t متـوالی  دوره دو در صـندوق  گذاري سرمایه

�τ�w برابر کار نیروي کل از صندوق دریافتی �L� تامین دولت توسط آن از بخشی که است 

 فـرض  قسـمت  ایـن  در .شـود  مـی  پرداخـت  شـاغل  فـرد  و کارفرمـا  توسط آن مابقی و شده

 را خـود  سـهم  و نکـرده  عمـل  خـود  تعهـدات  ایفـاي  بـه  نسـبت  دوره هر در دولت شود می

 معـوق  تعهـدات  دولـت  کنـیم  مـی  فرض الگو، بودن اي دوره دو دلیل به .کند نمی پرداخت

 دولـت،  عمـل  ایـن  نتیجـه  در بنـابراین،  .کنـد  می پرداخت بعد دوره در را خود جاري دوره

 این که آورد می دست به کمتري سود دریافتی هاي بیمه حق گذاري سرمایه محل از صندوق

 بـه  مسـتمري  پرداخـت  منظـور  بـه  نهایـت،  در .دارد زمـان  در آن هـاي  پویایی بر منفی اثري

�μ�A میزان به دوره هر در صندوق منابع محل از بازنشستگان
 .شـود  مـی  کسر آن منابع از �,�

1 برابـر  صـندوق  هـاي  دارایی از حاصل بازدهی اگر توضیحات، این به توجه با + r�  باشـد 

   .یابدمی تغییر زمان طول در )6( رابطه براساس اجتماعی تامین صندوق هايدارایی آنگاه

  

)6(  
A�
���� + (1 + r�)r���A���

����

= (1 + r�)��1 − θ��τ�w��L� − μ���A���
�,� �+ A���

����

+ θ�τ�w��L� 
  

 پرداخـت  آن t دوره در کـه  اسـت  پرداختـی  بیمـه  حـق  از دولت سهم �θ رابطه این در که

 مشـخص  )8( رابطـه  از که همانطور .کند می موکول دوره انتهاي به را آن پرداخت و نکرده

 منـابع  تـا  شـود  مـی  باعـث  بیمـه  حـق  فعلـی  ارزش کـاهش  محل از دولت معوق بدهی است

   .باشد برخوردار آینده در کمتري حال ارزش از صندوق
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 طـول  در اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  هايبدهی و هادارایی پویاي روند شدن مشخص با

 در صـندوق  مصـارف  و منـابع  میـان  شکاف که داد نشان توانمی هاآن میان مقایسه از زمان

 رونـد  از بیشـتر  مصـارف  افـزایش  روند اگر مسلم قدر .دارد تمایل سمت کدام به زمان طی

 خواهـد  وجود صندوق ورشکستگی احتمال بلندمدت افق یک در آنگاه باشد منابع افزایش

 .داشـت  خواهـد  را آن آتـی  تعهـدات  کفـاف  صـندوق  منـابع  صـورت  این غیر در و داشت

-بـدهی  از صـندوق  هايدارایی تفاضل تحلیلی، چنین انجام منظور به کننده کمک شاخص

 باشـد  منفی اگر و صندوق منابع مازاد معنی به باشد ترمثبت و بیشتر هرچه که است آن هاي

 را شـاخص  این در اساس این بر .است آتی تعهدات پوشش جهت آن منابع کسري معنی به

 ایـن  در .کرد خواهیم استخراج بدهی و هادارایی قسمت در شده معرفی متغیرهاي برحسب

 شـاخص  بـه  سـپس  و داده انجـام  )68( تـا  )1( روابـط  بر جبري عملیات یکسري ابتدا راستا،

   .رسید خواهیم مدنظر

t زمان در را )1( رابطه اگر +  .داشت خواهیم را )7( رابطه کنیم، بازنویسی 1

  

)7(  L���
���� = R���

� A���
� + R���

� A���
�  

  

  .نوشت را )9( و )8( روابط توان می )5( و )4( روابط از استفاده با همچنین

  

)8(  

  
R
��1
� =

(1 + r���)

γ
(R�

� − 1) 

  

)9(  
R���
� =

(1 + r���)R�
� − (1 −ω)R���

�

ω
 

  

  .داشت خواهیم را )10( رابطه )،7( رابطه در )9( و )8( روابط جایگذاري با حال

  

)10(  L���
����

=
(1 + r���)

γ
(R�

�− 1)A���
�

+
(1 + r���)R�

� − (1 −ω)R���
�

ω
A���
�  
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  .داشت خواهیم را )12( و )11( رابطه )3( و )2( روابط به توجه با همچنین

  

A���
� = γ�μ�A�

�,� + w��L�
��+ (1− ω)(μ�A�

�,� + w��L�
� ) )11(   

A���
� = ω(μ�A�

�,� + w��L�
� ) )12(    

  

 .داشت خواهیم را )13( رابطه )،10( رابطه در )12( و )11( روابط جایگذاري با

  

)13(  L���
����

= (1 + r���)(R�
�− 1)�μ�A�

�,� + w��L�
��

+
(1 + r���)(1− ω)

γ
(R�

� − 1)(μ�A�
�,� + w� �L�

� )

+ (1 + r���)R�
� (μ�A�

�,� + w� �L�
� ) −

(1 + r���)(1− ω)

γ
(R�

�

− 1)(μ�A�
�,� + w��L�

� ) 

  

   .آید می دست به 14( رابطه داریم، )13( رابطه سازي ساده با

  

)14(  L���
����

= (1
+ r���)�(R�

�− 1)μ�A�
�,�+ (R�

� − 1)w��L�
� + R�

� μ�A�
�,�

+ R�
� w��L�

� � 
  

  .نوشت )15( رابطه صورت به توان می را )14( رابطه و

  

)15( L���
����

= (1
+ r���)�R�

�μ�A�
�,�+ R�

� μ�A�
�,� + (R�

� − 1)w��L�
� + R�

� w��L�
�

− μ�A�
�,�� 

  

  .نوشت )16( رابطه صورت به توان می را )15( عبارت )،1( رابطه به توجه با که
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)16( L���
����

= (1 + r���)(μ�L�
���� + (R�

� − 1)w��L�
� + R�

� w��L�
�

− μ�A�
�,�) 

  

 هـاي بـدهی  حـال  ارزش برابـر  t دوره آغـاز  بـا  صندوق هايبدهی )،16( رابطه با مطابق

���μ���L قبل دوره شده گذاريارزش مجدد
 حقیقـی  شـده  تنزیـل  حال ارزش عالوه به ����

���R) بازنشســتگان بـه  جدیــد پرداختـی 
� − 1)w����L���

���R شــاغالن و �
� w� ���L���

� 

���μ���A بازنشستگان به شده انجام پرداختی منهاي
   .است �,�

 و هـا دارایـی  میـان  تعـادل  و تـوازن  ایجـاد  زمان، طی در اجتماعی تامین صندوق هدف

 یـا  کسـري  گونـه  هر که معتقدند صندوق این گذارانسیاست همچنین .است آن هايبدهی

 آیـد  وجـود  به صندوق براي ضمانت این تا یابد کاهش زمان طول در باید مالی تامین مازاد

 نداشته بازنشستگان به پرداخت بابت از نگرانی ثانیا و نداشته دارایی فروش به نیازي اوال که

 میان شکاف از قسمتی دوره هر در است مایل صندوق که است آن مبین سیاست این .نباشد

 بـه  .سـازد  برقـرار  را هـا آن میان تعادل زمانی افق یک در تا یابد کاهش آن مصارف و منابع

 در شـکاف  بـه  آتـی  دوره مصـارف  از منـابع  شکاف نسبت مبین ζ پارامتر اگر ریاضی، بیان

  .بود خواهد برقرار )17( رابطه آنگاه باشد جاري دوره

  

)17(  A���
���� − L���

���� = ζ(A�
���� − L�

����) 

    

� اگر شودمی بسته دوره یک در صورتی در مالی تامین شکاف بنابراین، =  شود 0

0 اگر و < � <  بـه  .شـود مـی  بسته شکاف این تدریج به زمان طول در آنگاه باشد، 1

 جلـو  بـه  دوره یـک  )18( رابطـه  صـورت  بـه  را )6( رابطه ابتدا )،17( رابطه بسط منظور

  .کنیم می بازنویسی

  

)18(  A���
���� + (1 + r���)r�A�

����

= (1 + r���)��1 − θ��τ���w����L��� − μ�A�
�,��+ A�

����

+ θ�τ���w����L��� 
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  .داریم را )19( رابطه )،17( رابطه در )18( و )7( روابط جایگذاري با

  

)19(  (1 + r���)���1 − θ��τ���w����L��� − μ�A�
�,� − r�A�

�����

− μ�L�
���� − (R�

�− 1)w��L�
� − R�

� w��L�
� + μ�A�

��+ A�
����

+ θ�τ���w����L��� = ζ(A�
���� − L�

����) 
    

  .نوشت )20( رابطه صورت به توان می را )19( رابطه

  

)20(  
(1 + r���)��

1 − r��� − r���
�

1 + r���
A�
���� − L�

����)

+ �1 − θ��τ���w� ���L��� − μ�A�
�,�� − (μ� − 1)L�

����

− (R�
� − 1)w� �L�

� − R�
� w� �L�

� + μ �A�
�

+
1

1 + r���
θ�τ���w����L����= ζ(A�

���� − L�
����) 

  

  .داشت خواهیم را )21( رابطه )،20( رابطه سازي ساده با و

  

)21(  1 − r��� − r���
� − ζ

1 + r���
A�
���� − �1 +

ζ

1 + r���
�L�

����

= (μ� − 1)L�
���� + w� �((R�

�− 1)L�
� + R �

� L�
�

− �1 − θ��τ�w��L� + μ�A�
�,� +

1

1 + r���
θ�τ���w����L��� 

  

 سمت و یابد کاهش زمان طی در باید که است شکافی دهنده نشان فوق رابطه چپ سمت که

 مثـال،  عنوان به .کند استفاده هاآن از تواندمی صندوق که است هایی راه دهندهنشان راست

�A اگر
���� < L �

 بازنشسـتگان  بـه  پرداختـی  کـاهش  بـا  توانـد مـی  صندوق آنگاه باشد ����

)μ� <  کـاهش  را شـکاف  )�θ( دولـت  معوقات کاهش یا )�τ( بیمه حق نرخ افزایش )،1

   .دهد
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   شاغالن و بازنشستگان گیريتصمیم مسائل -2-2

 مطلوبیـت  تابع یک از جامعه مختلف هايگروه نسلی، همپوشانی استاندارد الگوهاي همانند

 را آن هـا،  آن مقابـل  ايدوره بودجـه  قیـد  بـه  توجه با زندگی ادوار در که هستند برخوردار

 فرد دوره یک در نسلی همپوشانی الگوهاي زندگی ادوار ماهیت دلیل به .کنندمی حداکثر

 بـه  و شـده  بازنشسـته  دیگـر  دوره در و بـوده  کـار  از حاصـل  درآمـد  داراي و شـاغل  نوعی

 شود؛می اضافه الگو به جدید ویژگی دو ساختار این در منتها .شودمی تبدیل کنندهمصرف

 صـورت  بـه  بازنشسـتگی  بـه  شـاغل  مرحلـه  از نوعی واحد اشتغال وضعیت تغییر کهاین اول

 فـرد  مـرگ  زمـان  همچنـین  و شـود مـی  الگوسـازي  احتمـال  درجـه  یـک  با و بوده تصادفی

 کـه ایـن  دوم .شـود مـی  الگوسازي احتمال درجه یک با نیز آن و بوده تصادفی نیز بازنشسته

 انسانی ثروت مالی، ثروت در تغییر با همراه بازنشستگی مرحله به اشتغال مرحله از فرد انتقال

 مالی هايدارایی پویاي روند در تغییر ایجاد باعث که بود خواهد وي تنزیل نرخ همچنین و

 و بازنشسـته  اقتصـادي  واحـدهاي  مسـاله  حـل  منظور به که روشی بنابراین، .شد خواهد وي

 مـدنظر  را واحدها وضعیت بودن تصادفی ویژگی ابتدا در باید لزوما شود،می انتخاب شاغل

   .باشد مناسب واحدها هايپویایی لحاظ جهت در و داشته

 و شدن بازنشسته احتماالت وجود واحدها، وضعیت بودن تصادفی با مرتبط اساسی نکته

 ابتدا در بنابراین، .دارد همراه به را واحدها زندگی ادوار میان انتقال واقع در که است مرگ

 جانشـینی  همچنـین  و بوده افراد گریزيریسک درجه شامل که شود معرفی هدفی تابع باید

 رابطـه  ایجـاد  مسـتلزم  هـدف  تـابع  از تصریحی چنین .دهد نشان را هاآن زندگی ادوار میان

 .اسـت  آینده زمان در آن شده تنزیل مقدار و حال زمان در هدف تابع مقدار میان جانشینی

 بازگشـتی  ترجیحـات  از سـاختاري  خـود  مقالـه  در )1989( 1زین و اپشتین منظور، این براي

 درجه تفکیک زین، و اپشتین الگوي مهم ویژگی .اندداده ارائه ايدوره بین مصرف برمبناي

 مساله حل روش از استفاده هنگام ویژگی، این بیان .است جانشینی درجه از گریزي ریسک

 یـابی بهینـه  مسـاله  حـل  منظـور  بـه  پویـا  ریـزي برنامه روش از مطالعه این در .شودمی آشکار

 الگـو،  نااطمینـانی  بیان منظور به که تغییر این با شودمی استفاده بازنشسته و شاغل واحدهاي

                                                                                                              
1- Epstein and Zin 
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 بـه  نسـبت  کـه  شـود مـی  اسـتفاده  زیـن  و اپشتین ویژگی از 1بلمن ارزش تابع تصریح هنگام

 قوت نقطه عنوان به را ویژگی این توان می و دارد اساسی تفاوت توابع، نوع این اولیه تصریح

 ایـران  اقتصـاد  هـاي  ویژگـی  بـه  الگـو  سـاختار  شود می باعث که چرا دانست؛ حاضر مطالعه

 در پایـدار  وضـعیت  تصـادفی  و متغیـر  سـاختار  در تـوان  مـی  را ویژگی این .باشد تر نزدیک

 بـا  .کند می لحاظ خوبی به را ساختار این زین-اپشتین مطلوبیت تابع که دانست ایران اقتصاد

 پایـدار  وضعیت بررسی امکان نسلی، پوشانی هم الگوهاي بودن غیرتصادفی ماهیت به توجه

 نـوع  ایـن  بررسـی  راستاي در تصادفی الگوهاي در اما ندارد، وجود الگوها این در تصادفی

   .شود می استفاده فوق رویکرد از پایدار وضعیت

���V�(a شودمی فرض حاضر الگوي در اساس، این بر
� , A�

 واحـد  یـک  ارزش تـابع  (�

z که است t زمان در نوعی = {r,w} بازنشسته فرد که است این مبین )r(  شـاغل  یـا )w( 

���a ساختار این در که است دوره آن در
�A و فـرد  شـده  انـداز پـس  دارایـی  دهنـده نشان �

� 

 دهنـده  نشـان  بلمـن  ارزش تـابع  اسـاس  ایـن  بـر  .اسـت  t دوره آغـاز  در شـده  انباشت ثروت

  .است )22( رابطه صورت به افراد ترجیحات

  

)22(  V�
�,�(arg�)

= ��(c�
�,�)���(1 − l�

�,�)����
�
+ β�E��V���

� (arg�)|z�
�
�
�/�

 
β� = β, β� = γβ 

  
���E��V )،22( رابطه در که

� |z� آن مقدار که است بعد دوره در ارزش تابع انتظاري مقدار 

�c همچنـین  .دارد وي ماندن زنده احتمال همچنین و بعد دوره در فرد وضعیت به بستگی
 و �

l�
 زمـان  واحـد  یـک  داراي فرد هر .است کارنیروي عرضه و مصرف دهندهنشان ترتیب به �

1 برابر آن استراحت زمان و بوده − l�
 در اسـت  β برابـر  شـاغل  فـرد  تنزیـل  عامـل  .اسـت  �

 در وي مانـدن  زنـده  احتمال زیرا بود؛ خواهد β از کمتر بازنشسته فرد تنزیل عامل که حالی

   .است γβ برابر ذهنی تنزیل عامل بازنشسته فرد یک براي بنابراین، است؛ γ برابر بعد دوره

 همچنـین  .است زمان طول در مصرف کردن هموار در افراد تمایل میزان مبین ρ پارامتر

 و بـوده  مقیـاس  به ثابت بازدهی صورت به فوق داگالس کاب مطلوبیت تابع شودمی فرض

                                                                                                              
1- Bellman Value Function 
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��η صـورت  به آن پارامترهاي میان ارتباط + η�� =  ،�arg از منظـور  همچنـین  .اسـت  1

  .شودمی تعریف )23( رابطه صورت به و بوده حالت متغیرهاي برحسب ارزش تابع مقدار

  

)23(  arg� = �

1 + r�

γ
a���

�,� , μ�A�
�,� ∶ z = r

(1 + r�)a���
�,� , 	μ�A�

�,�:	z = w

 

   

 در کـه  اسـت  افراد شده انباشت درآمد و دارایی شامل حالت متغیرهاي قسمت، این در

   .پرداخت خواهیم هاآن به ادامه

 دنبـال  بـه  تنهـا  نه کنندهمصرف که دهدمی نشان )23( رابطه در شده تصریح ارزش تابع

 بنـابراین،  .اسـت  داشته توجه نیز بعد دوره مصرف به بلکه بوده، حال زمان در مصرف تعیین

 ایـن  دهنـده  نشـان  ρ پـارامتر  که است وي مدنظر زمان دوره در مصرف از هموار مسیر یک

 تـا  شـود مـی  باعـث  ویژگـی  چنـین  وجود .است متوالی هايزمان در مصرف میان جانشینی

���V مقدار پویا، ریزيبرنامه سنتی الگوهاي برخالف
� (arg�) بهینه زمان در و نبوده ثابت-

 مسـاله  حل زمان در بنابراین، .باشد داشته افراد حال تصمیم به وابسته و متغیر مقداري سازي

 پوش تئوري از استفاده با که شود مشخص بعد دوره ارزش تابع انتظاري مقدار تا است الزم

  .گرفت نظر در آن براي را )25( و )24( رابطه مطابق تصریحی توانمی

  

)24(  E�[V���
� (arg�)�w] = ωV���

�,� (arg���) + (1 − ω)V���
�,� (arg���) 

  

)25(  E�[V���
� (arg�)�r] = V���

�,� (arg���) 

  

   بازنشستگان گیريتصمیم مساله -2-2-1

 عرضـه  میـزان  و انـداز پـس  میـزان  مصـرف،  میـزان  مـورد  در دوره هر در بازنشسته فرد یک

 فـرد  .شـود مـی  انجـام  عمر دوره طول براساس تصمیم این .کندمی گیريتصمیم کارنیروي

 کـرده  پرداخـت  اجتمـاعی  تـامین  به ضروري بیمه حق یک خود، اشتغال زمان در بازنشسته

 مسـتمري  میـزان  یک مرگ زمان تا بازنشستگی زمان از وي پرداختی، این عوض در .است

   .کندمی دریافت
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 رابطـه  صورت به را خود هدف تابع شودمی داده نشان i اندیس با که بازنشسته فرد یک

  .کندمی حداکثر )26(

  

)26(  V�,� �
1 + r�
γ

a���
�,� ,μ�A�

�,�,�� 

  

   است: )27( رابطه صورت به بازنشسته فرد مقابل بودجه قید کهاین به توجه با

  

)27(  a�
�,� + c�

�,� =
1 + r�
γ

a���
�,� + (1 − τ�)w��l�

�,� + μ�A�
�,�,� 

  

�a آن در که
 بـازدهی  داراي و بـوده  t دوره در بازنشسـتگان  شخصی اندازپس �,�

������

�
 در 

t دوره از اندازپس حقیقی بهره نرخ �r است؛ t+1 دوره −  مـالی  ثروت .است t دوره تا 1

ــته خصوصــی ــر بازنشس  براب
����

�
a���
ــوده �,� �A و ب

ــد �,�,� ــت درآم ــده انباش ــر ش ــک ه  از ی

  .شودمی تعریف )28( رابطه صورت به و است صندوق در بازنشستگان

  

)28(  A�
�,�,� = μ���A���

�,�,� + w �l�
�,� 

    

 صـندوق  بـه  خـود  دسـتمزد  �τ معـادل  الزامـی  بیمـه  حـق  یـک  بازنشسته اشتغال، هنگام

 خـود  مسـتمري  تـامین  بابت کارنیروي که است ايبیمه حق نرخ آن �τ بنابراین، .پردازد می

���μ���A( خود قبلی شده انباشت درآمد بازنشسته .پردازدمی بازنشستگی زمان در
 در را )�,�,�

   .کند می دریافت شده، تعدیل )�μ( مجدد گذاري ارزش ابزار با که حالی

  .است )30( و )29( رابطه صورت به بازنشسته اول مرتبه بهینه شرایط

  

)29(  E�c���
�,� = E� �β(1 + r���)�

(1 − τ�)w �

(1 − τ���)w ���
�
����

�

�

c�
�,� 

 

)30(  
1 − l�

�,� =
η��
η��

c�
�,�

(1 − τ�)ξw �
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 عرضـه  تـابع  دهنـده  نشـان  )30( رابطه و ايدوره بین مصرف اویلر شرط مبین )29( رابطه

 صـادق  )30( بهینـه  رابطـه  در کـه  مصـرف  از سطح آن .است بازنشسته افراد کارنیروي بهینه

 فـرد  انسـانی  و مـالی  ثروت مجموع برابر که بود خواهد وي ثروت کل از تابعی الزاما باشد،

 کـه  کـار نیـروي  عرضـه  از ناشـی  درآمد از است عبارت فرد هر مالی ثروت .است بازنشسته

 شـده  انباشـت  درآمـد  از ناشی سود و اصل همچنین و باشد شده پرداختی مالیات از خالص

  .است تعریف قابل )31( رابطه صورت به که

  

)31(  d�
�,� = (1 − τ�)ξw �l�

� + μ�A�
�,� 

  

    

�d( بازنشسته فرد مالی ثروت بنابراین،
 انباشـت  درآمـد  و کـاري  درآمد جزء دو برابر )�,�

 فـرد  انسـانی  ثـروت  .اسـت  بازنشسـته  فـرد  توسط پرداختی بیمه حق نرخ �τ که است شده

 بـه  کـه  اسـت  بعد دوره در وي انتظاري سرمایه و وي مالی ثروت مجموع برابر نیز بازنشسته

  .شودمی تعریف )32( رابطه صورت

  

)32(  h�
�,� = d�

�,� +
γ

1 + r���
h���
�,�  

     

�h آن در که
-مـی  بازنشسـته،  فرد ثروت تعریف با حال .است بازنشسته فرد انسانی ثروت �,�

  .کرد بیان )33( رابطه صورت به را وي ثروت برحسب مصرف رابطه توان

  

)32(  c�
�,� = ϕ �ψ � �

1 + r�
γ

a���
�,� + h�

�,�� 

 
    

ψ )،33( رابطه در  کـه  آنجـا  از و اسـت  شاغل فرد یک ثروت از مصرف به نهایی میل �

 )33( رابطـه  در بنابراین، .است شاغل فرد از متفاوت بازنشسته فرد یک مصرف به نهایی میل

 نهـایی  میـل  نسـبت  �ϕ واقع در که است شده استفاده �ϕ نماد با دیگر اضافی عامل یک از
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 )34( رابطـه  صـورت  به که است شاغل فرد مصرف به نهایی میل به بازنشسته فرد مصرف به

  .است تعریف قابل

  

)34(  
ϕ�ψ �

= 1 − (
ϕ�ψ �

ϕ ���ψ ���
)β�(1 + r���)

���γ(
(1 − τ�)w �

(1− τ���)w ���
)�����  

     

    ):34( رابطه در

  

ψ � = 1 − (
ψ �

ψ ���
)β�((1 + r���)Ω���)

���(
(1 − τ�)w �

(1 − τ���)w ���
)�����  

 
  .شود می تعریف )35( رابطه صورت به �Ω متغیر و است

  

)35(  Ω� = ω + (1 −ω)(ϕ���)
�

���  
  

 بازنشسـتگی  وضـعیت  به اشتغال وضعیت از انتقال احتمال دهنده نشان �Ω متغیر آن، در که

 ایـن  واقـع  در .شـود مـی  خـود  زنـدگی  ادوار از بعدي مرحله وارد شاغل فرد که این و است

1) تنزیل عامل بر وزن یک همانند متغیر + r�) زیـرا  دهـد؛ می تغییر را آن و شودمی وارد 

 بـه  نهـایی  میـل  ثانیـا  کـرده،  تغییـر  فـرد  دریـافتی  خـالص  درآمد اوال بازنشستگی دوران در

-مـی  نیـز  وي پرداختـی  مالیـات  میـزان  ثالثا و شده قبل از متفاوت نیز فرد ثروت از مصرف

 �r از متفـاوت  نرخـی  بـا  را آینده شاغالن بنابراین، باشد؛ داشته تفاوت اشتغال زمان با تواند

   .کرد خواهند تنزیل

  

  شاغالن گیري تصمیم مساله -2-2-2

 اسـتراحت،  و مصـرف  از ناشـی  مطلوبیـت  به توجه با شاغل فرد یک بازنشسته، افراد همانند

 آن براسـاس  تـا  اسـت  مطلوبیـت  تابع حداکثرسازي دنبال به خود مقابل بودجه قید به نسبت

 بـا  کـه  شـاغل  یک ساختار این در .سازد مشخص را کارنیروي عرضه و مصرف بهینه مسیر

  .کند می حداکثر )36( رابطه صورت به خود هدف تابع دهیم، می نشان را آن j اندیس
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)36(  

V� ,��(1 + r���)a���
� ,�

,μ�A�
�,� ,�

�

= Max
��
�,�

,��
�,�

,��
�,�

,����
�,� ��(c�

� ,�
)��� (1 − l�

� ,�
)����

�

+ β�ωV���
�,�
�(1 + r�)a�

�,�
,μ���A���

�,�,�
�

+ (1 −ω)V���
�,�
�(1 + r�)a�

�,�
,μ���A���

�,�,�
��
�
�

�
�

 

  

  .شود می انجام )38( و )37( هاي رابطه در شده ارائه قیود به توجه با حداکثرسازي این

  

)37(  a�
� ,�

+ c�
� ,�

= (1 + r�)a���
� ,�

+ (1 − τ�)w �l�
� ,� 

   

)38(  A�
�,� ,�

= μ���A���
�,� ,�

+ v���w ���l���
� ,� 

  

ــه �a آن| در ک
�,�

ــس  ــداز پ ــی ان ــاي در شــاغل شخص �A و t دوره انته
�,�,�

ــم  ــد حج  درآم

ــتگی ــاغل بازنشسـ ــداي در شـ t دوره ابتـ + ــروت و 1 ــالی ثـ ــی مـ ــاغل شخصـ ــر شـ  برابـ

(1 + r���)a���
�,�

 و )39( روابـط  صـورت  بـه  فـوق  مسـاله  از حاصل بهینه شرط سه .است 

  .است )40(

  

)39(  
ωc���

� ,�
+ (1 − ω)c���

�,�
(ϵ���)

�
���

= �β(1 + r���)Ω��� �
w �

w ���
�
��� �

�
�

c�
� ,� 

  

)40(  1 − l�
� ,�

=
1 − v

v

c�
� ,�

(1− τ�)w �
 

  

   سـاختار  ایـن  در صـورت  دو بـه  زنـدگی  ادوار بـا  مـرتبط  عوامل گفت توانمی بنابراین

  شوند:می وارد
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 دارد همـراه  به را ویژگی این نسلی همپوشانی الگوهاي در محدود زمانی افق وجود اوال، -

 ایـن  .اسـت  بیشتر نامحدود زمانی افق با الگوهاي به نسبت شاغالن مصرف به نهایی میل که

ψ مصـرف  بـه  نهـایی  میـل  در �Ω عامـل  وجود که است مشاهده قابل منظر این از ویژگی � 

�Ω هرگاه تا شودمی باعث >  نامحـدود،  زمـانی  افـق  حالـت  بـه  نسـبت  �ψ آنگـاه  باشد، 1

�ϕ گاه هر که است مشاهده قابل دیگر، جنبه از .شود تر بزرگ > �Ω آنگاه باشد، 1 > 1 

 نسبت بازنشستگان مصرف به نهایی میل بودن بیشتر به توجه با دیگر، عبارت به بود؛ خواهد

 بیشتر نیز جامعه کل در افراد مصرف به نهایی میل مقدار مرگ)، احتمال دلیل (به شاغالن به

   .بود خواهد

 نرخ از آتی کاري درآمد تنزیل منظور به شاغالن نامحدود، زندگی افق با مقایسه در ثانیا، -

 بـازدهی  همـان  تنزیـل  نرخ نامحدود، زندگی افق حالت در .کنندمی استفاده باالتري تنزیل

 برابـر  تنزیل نرخ حاضر ساختار در اما است، )�r( هادارایی
(����)� �

�
 وضـوح  بـه  کـه  اسـت  

1) از تر بزرگ + r�) اوال، .است دلیل دو به فعلی ساختار تنزیل نرخ بودن تر بزرگ .است 

 درآمـد  بـه  کمتـري  اهمیـت  و وزن تا شودمی باعث بعد دوره در بازنشستگی احتمال وجود

 زنـدگی،  ادوار بـر  مبتنـی  ساختار یک در که است آن مبین �Ω وجود ثانیا، .شود داده آتی

 هـاي دوره در توانـد مـی  زنـدگی،  انتهـایی  ادوار نسـبت  به زندگی ابتدایی ادوار در مصرف

   .شود پخش بیشتري

 ممکـن  کـه  گیرند می نظر در را این شاغالن که دهد می نشان ))39( (رابطه 1اویلر معادله

t زمان در است + ψ شد، اشاره قبل قسمت در که همانطور .شوند بازنشسته 1  نهایی میل �

 افراد ثروت رابطه است الزم قبل همانند بنابراین، است، شاغل فرد یک ثروت از مصرف به

 را الگـو  متغیرهـاي  سـایر  و مصـرف  بـه  نهایی میل میان ارتباط بتوان تا شود مشخص شاغل

 تشـکیل  انسـانی  ثـروت  و مـالی  ثروت قسمت دو از نیز شاغل افراد ثروت .ساخت مشخص

 هـا بنگـاه  خالص سود از هاآن سهم و کار عرضه خالص دستمزد شامل مالی ثروت که شده

  .است )41( رابطه صورت به سهم) مالکیت دلیل (به

  

)41(  d�
� ,�

= (1 − τ�
� )w �l�

� ,� 

  

                                                                                                              
1- Euler Equation 
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 بـا  کـه  اسـت  بعـد  دوره در هـا آن اشـتغال  وضـعیت  بـه  وابسته شاغل افراد انسانی ثروت

1 احتمال با و شاغل است ممکن ω احتمال − ω شوند بازنشسته است ممکن.   

 بنابراین، کنند؛می تنزیل را آینده �r از متفاوت نرخی با شاغالن شد، اشاره که همانطور

 کرد استفاده اشتغال ادامه موثر احتمال از باید انسانی ثروت محاسبه منظور به قسمت این در

 صورت به که
�

� ���
�h شـاغل  انسـانی  ثـروت  اساس، این بر .شودمی تعریف 

 صـورت  بـه  �,�

  .شودمی تعریف )42( رابطه

  

)42(  h�
� ,�

= d�
� ,�

+
1

1 + r���
(
ω

Ω���
h���
� ,�

+ �1 −
ω

Ω���
�h���

�,�
) 

  

 )43( رابطـه  صـورت  بـه  فـرد  این مصرف تابع شاغل، فرد ثروت تعریف به توجه با حال

  .است تعریف قابل

  

)42(  c�
� ,� = ψ ��(1 + r�)a���

� ,� + h�
� ,�� 

  

  شاغالن و بازنشستگان سازي جمعی -2-3

 برحسـب  را قبـل  مرحلـه  در شـده  اسـتخراج  معـادالت  جمعی، متغیرهاي استخراج منظور به

   .زنیممی جمع گروه،

 )):45( و )44( (رابطه از است عبارت شاغالن و بازنشستگان درآمد کل

  

)44(  D�
� = �[(1 − τ�)ξw �l�

�,� +

�

μ�A�
�,�,�]= (1 − τ�)ξw �L�

� + μ�A�
�,� 

 

)45(  
D�
� = �[(1 − τ�)w �l�

� ,�
+ f�

� ,�

�

]= (1− τ�)w �L�
�  

    
   )):47( و )46( (رابطه از است عبارت شاغالن و بازنشستگان انسانی ثروت کل
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)46(  h�
� = �(d�

�,� +
γ

1 + r���
h���
�,� )=

�

d�
� +

γ

1 + r���
h���
�  

  

)47(  

h�
� = �(d�

� ,�
+

1

1 + r���
(
ω

Ω���
h���
� ,�

+ (1 −
ω

Ω���
)
1

ψ
h���
�,�

))

�

= d�
� +

1

1 + r���
(
ω

Ω���
h���
� + (1 −

ω

Ω���
)
1

ψ
h���
�  

 
     

  )):50( و )49( )،48( (رابطه با است برابر شاغالن و بازنشستگان شخصی انداز پس کل

  

)48(  
a�
� = (1 + r���)a���

� + d�
� − c�

� + (1 − ω)((1 + r���)a���
� + d�

�

− c�
�  

  

)49(  a�
� = ω((1 + r���)a���

� + d�
� − c�

� ) 

  

)50(  a� = a�
� + a�

� 

     

 )):51( (رابطه از است عبارت کل مصرف تابع

  

)51(  c� = c�
� + c�

�  

  

 هـاي  رابطـه  از اسـت  عبـارت  جمعیت کل و شاغالن بازنشستگان، کار نیروي کل عرضه

  )):54( و )53( )،52(

 

)52(  
L�
� = �(1 −

η��
η��

c�
�,�

(1 − τ�)ξw �
)=

�

N�
� −

η��
η��

c�
�

(1 − τ�)w �
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)53(  L�
� =�(1 −

η��
η��

c�
�,�

(1 − τ�)w�
) =

�

N�
� −

η��
η��

c�
�

(1 − τ�)w�
 

  

)54(  L� = L�
� + L�

�  

  بنگاه -2-4

ι نماد با که است تولیدکننده بنگاه زیادي تعداد از متشکل اقتصاد شودمی فرض ∈ [0,1] 

 یـک  در ضـور ح دلیـل  بـه  و داشته فعالیت کاال یک تولید به فقط هریک و شده داده نشان

 صورت به را قیمت دوره هر در و نداشته گذاريقیمت قابلیت کامل، رقابت ویژگی با بازار

 کنـیم مـی  فـرض  ابتـدا  در هـا بنگـاه  رفتـار  بررسـی  منظور به .گیرند می نظر در شده مشخص

  .است )55( رابطه صورت به هابنگاه از هریک تولید تکنولوژي

  

)55(  Y�(ι) = e��(l�(ι))
�(K�(ι))

��� 

    
 عامـل  �z همچنـین  .اسـت  تولیـد  در شده گرفته کار به سرمایه حجم �K )،55( رابطه در

-می فرض همگن و مشخص صورت یک به هابنگاه همه میان که بوده کارنیروي وريبهره

�z صــورت بــه اول مرتبــه خودهمبســته الگــوي یــک از و شــود = ρ�z��� + ε� بعیــتت 

0 رابطه این در که کند می < ρ� <  واریـانس  و صـفر  میانگین با وري بهره شوك �ε و 1

σ�
 به را هزینه حداقل که است تولید عوامل از سطحی آن انتخاب بنگاه اولیه هدف .است �

 کامـل  رقابـت  سـاختار  یـک  از تولیـد  عوامـل  بازار که نکته این لحاظ با .باشد داشته همراه

 ایـن  الگرانژ تابع است؛ شدهمشخص هابنگاه همه براي تولید عوامل قیمت و بوده برخوردار

  .شود می تعریف )56( رابطه صورت به مساله

  

)56(  
Ξ�l�(ι), K�(ι)�

= w�l�(ι) + r�
�K�(ι) + λ�[Y�(ι) − (A�l�(ι))

�(K�(ι))
���] 

 
 نسـبت  اول مرتبه بهینه شرایط .است الگرانژ ضریب �λ و الگرانژ تابع Ξ )56( رابطه در 

  )):58( و 57 هاي (رابطه از است عبارت سرمایه و کارنیروي به
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)57(  
∂Ξ

∂l�(ι)
= w � − λ�αA�

�l�
���(ι)K�

���(ι)= 0 

  

)58(  
∂Ξ

∂K�(ι)
= r�

� − λ�(1 − α)A�
�l�
�(ι)K�

��(ι)= 0 

  

 رابطه صورت به تولید عوامل بهینه نسبت )،58( و )57( هاي رابطه بهینه شرایط ترکیب با

  .شودمی حاصل )59(

  

)59(  
K�(ι)

l�(ι)
=
(1 − α)

α

w �

r�
�

 

     

 در افـزایش  واحـد  یـک  نتیجـه  در کـل  هزینه در افزایش میزان معناي به �λ که آنجا از

 بـه  )58( و )57( بهینه روابط از و دارد را بنگاه حقیقی نهایی هزینه تفسیر همان است، تولید

  .است استخراج قابل )60( رابطه صورت

  

)60(  mc� = �
w �

αA�
�
�

�
r�
�

1 − α
�

���

 

 
  سرمایه تولید بخش -2-5

 رقابت بازار یک در که هستند ايسرمایه کاالهاي تولیدکننده هايبنگاه ها،بنگاه دوم بخش

 را باقیمانده اي سرمایه کاالهاي ،t دوره پایان در هابنگاه این .هستند مشغول فعالیت به کامل

 بـا  باقیمانـده  سـرمایه  ایـن  .کننـد  مـی  خریداري �q قیمت با کاالها تولیدکننده هاي بنگاه از

 سپس .کنند مشخص را �K بعد دوره ابتداي سرمایه تا شده ترکیب �I جدید گذاري سرمایه

 رونـد  سـاختار،  این در .شود می فروخته تولیدي هاي بنگاه به �q قیمت به جدید سرمایه این

  .شودمی فرض )62( و )61( رابطه صورت به سرمایه تشکیل پویاي

  

)61(  
K� = (1 − δ)K��� + �1 − S(

I�
I���

)�I�  
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)62(  
S�

I�
I���

� =
κ

2
�
I�
I���

− 1�
�

 

�S تـابع  )62( رابطه در که   
��

����
 ویژگـی  داراي کـه  اسـت  سـرمایه  تعـدیل  هزینـه  تـابع  �

S(1)= S�(1)= κ آن در و بوده 0 >  تولیدکننـده  بنگـاه  هدف .است ثابت پارامتر 0

 افـق  یک در که است سرمایه حجم و گذاري سرمایه مخارج از سطحی آن انتخاب سرمایه،

 آن براي سود تابع تصریح مستلزم تولیدکننده این مساله حل و شود حداکثر آن سود زمانی

 کـه  داشـت  عنـوان  باید کنیم تعریف هزینه منهاي درآمد صورت به را سود تابع اگر .است

-سـرمایه  مخـارج  شـامل  خرید هزینه و بوده جدید سرمایه فروش میزان شامل بنگاه درآمد

 در اساس این بر .است تولیدي هايبنگاه از قبل دوره سرمایه خالص خرید و جدید گذاري

  )):63( (رابطه با است برابر سرمایه تولید بخش سود ،t دوره

 
)63(  Π�

� = q�K� − q�(1− δ)K��� − I� 

  

  تنزیل حال ارزش کردن حداکثر سرمایه تولیدي هاي بنگاه هدف )،63( رابطه به توجه با

  .است )64( رابطه صورت به آتی سودهاي شده

  

)64(  
Max��� �

���
1

1 + r���

�

���

� �q��� �1 − S(
I���
I�����

)�I��� − I����

�

���

 

     

 از اسـت  عبـارت  ترتیـب  بـه  گـذاري سرمایه و سرمایه به نسبت آن اول مرتبه بهینه شرط که

   )):66( و )65( (رابطه

  

)65(  1 + r� =
q�(1 − δ)+ r�

�

q���
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)66(  
1 = q� �1 − S�

I�
I���

�+
I�
I���

S��
I�
I���

��

+
q���

1 + r���
�
I���
I�
�
�

S(
I���
I�
) 

     

 معادلـه  نیـز  )66( رابطـه  و داده نشـان  را بازدهی هاينرخ آربیتراژ شرط )65( بهینه رابطه

  .است توبین q همان یا سرمایه گذاريقیمت

  

 دولت -2-6

 از اول بخـش  شـود:  مـی  تشـکیل  بخـش  دو از دولت درآمدهاي شود می فرض الگو این در

 جنس از واقع در دوم بخش و شود می آوري جمع شاغل کار نیروي دستمزد بر مالیات طریق

 بـراي  درآمـد  نـوعی  اجتماعی تامین صندوق حق پرداخت عدم دلیل به بلکه نیست، درآمد

 در وقفـه  ایجـاد  نـوعی  درآمـد  نـوع  ایـن  تـر،  روشـن  بیـان  بـه  .شـود  می نظرگرفته در دولت

 هـاي  هزینه به اول بخش است: بخش سه شامل نیز دولت هاي هزینه .است دولت هاي هزینه

 صـندوق  سـهم  از بخـش  آن پرداخـت  هـا،  هزینه محل دومین .شود می مربوط دولت جاري

 مـورد،  سـومین  و کنـد  پرداخت جاري دوره در باید که است قبل دوره در اجتماعی تامین

 بـه  دولـت  بودجـه  قیـد  اسـاس  ایـن  بـر  .است دولت سوي از انتقالی هاي پرداخت و ها یارانه

  .شود می بیان )67( رابطه صورت

  

)67(  g� + θ�(τ���w ���L���)+ tr� = t� + θ�(τ�w �L�) 

      

0 )،67( رابطـه  در که ≤ θ� <  دولـت  توسـط  کـه  اسـت  صـندوق  منـابع  از بخـش  آن 1

 مالیـات  میـزان  �t و دولـت  انتقـالی  پرداختـی  و یارانـه  میزان �tr همچنین .شود می برداشت

 .شود می تعریف )68( رابطه صورت به که است کار نیروي دستمزد و حقوق از حاصل

  

)68(  t� = tx�w��L� 
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�w و دستمزد بر مالیات نرخ �tx)،68( رابطه در  کـه  اسـت  کار نیروي ناخالص دستمزد �

w صورت به � = (1 − tx�)w�� از دولت مخارج شود می فرض همچنین .شود می تعریف 

  .کند می تبعیت )69( رابطه از اول مرتبه خودهمبسته فرآیند یک

  

)68(  g� = ρ�g��� + (1− ρ�)
g

y
y� 

0 )69( رابطه در    ≤ ρ� < 1، g و y حالت در تولید و دولت مخارج مقدار ترتیب به  

 انتقـالی  هاي پرداخت و ها یارانه مقدار شود می فرض الگو این در .است پایدار وضعیت

 بنـابراین،  شـود؛  مـی  تقسیم بازنشسته و شاغل نسل دو افراد میان مساوي میزان به دولت

 برابر ها یارانه از شاغل افراد سهم
� �
�

� �
��� �

� tr� برابـر  بازنشسـته  افـراد  سهم و 
� �
�

� �
��� �

� tr� 

   .بود خواهد

  

  الگو کالیبراسیون و پایدار وضعیت -3

 رابطـه  است الزم ابتدا ،دوم بخش در شده تشریح غیرخطی الگوي حل منظور به

 مقـادیر  بـه  توجـه  با تا شوند مشخص پایدار وضعیت حالت در متغیر هر به مربوط

 پایـدار  وضـعیت  حالت در زا درون متغیرهاي مقدار زا، برون متغیرهاي و پارامترها

 در متغیرهـا  مقـادیر  دوم بخـش  بـه  توجه با قسمت این در بنابراین، .شود مشخص

 وضـعیت  زمـان،  انـدیس  فاقـد  متغیرهـاي  .شود می مشخص پایدار وضعیت حالت

   .دهد می نشان را ها آن پایدار

  

μ = 0/6 

q = 1  

z = 0 

N� = (1 + n)N��  

N� =
1 − ω

1 − γ + n
N�  
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r =
1

β
− 1 

R� =
1 + r

1 + r − γ
 

R� =
1 − ω

1 + r − ω
R� 

r� = q(r + δ) 

w = α�
r�

1 − α
�

(��1)/� 

 

w� � =
w �

1 − tx�
 

H� = (1 −
g

y
)(
1− α

α
)���(

w

r�
)���  

H� = δ(
1 − α

α
)(
w

r�
) 

H� = 1 +
u��
u��

1

(1 − τ)w
H� 

H� = −
u��
u��

1

(1 − τ)w
H� 

ϕ�1 + r − �ω + (1 − ω)ϕ(
�

���
)�
���

� − 1 − r + γ = 0  

Ω = ω + (1 −ω)(ϕ)
�

���  

c =
1

H� + H �
(H� − H�)(N

� + N � ) 

L = N � + N � −
η��
η��

c

(1 − τ)w
 

t = tx�w�L  
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K = �
(1 − α)wL

αr�
� 

I = δK 

Y = (L)�(K)���  

g =
g

y
y 

tr = t − g 

ψ =
1 + r − Ω���

1 + r
 

c� =
(1 − ω)(ϕ)

�
���

(1 − ω)(ϕ)
�

��� + Ω � − ω
c 

c� = c − c�  

L� = N � −
η��
η��

c�

(1 − τ)w
 

L� = N �−
η��
η��

c�

(1 − τ)w
 

D� = (1 − τ)wL� +
N �

N � + N �
tr 

A�,� =
ω

1 −ωμ
τw�L�  

A�,�=
γ

1 − γμ
(w�L�)+

1 − ω

1 − γμ
(μA�,� + τw�L� ) 

D� = (1 − τ)wL� + μA �,�+
N�

N � + N �
tr 

h� =
1 + r

1 + r − γ
d� 

h� =
Ω(1 + r)

Ω(1 + r)− ω
d� +

Ω− ω

Ω(1 + r)− ω
h� 
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a� =
ω

1 − ω(1 + r)
(d� − c� ) 

a� = (−
1

r
 )(d�− c� + (1 − ω)((1 + r)a� + d� − c� )) 

a = a� + a� 

L���� =
1

1 − (1 + r)μ
(1 + r)((R� − 1)w�L� + R � w�L� − μA�,�) 

A���� =
1

r
��1 − θ��τwL − μA�,��+

1

r(1 + r)
θ�τwL  

 
 به نیاز کرد، تحلیل و حل را قبل فصل در شده معرفی غیرخطی الگوي بتوان اینکه براي

 وضـعیت  سـاختار  براساس مقداردهی این .دارد وجود الگو پارامترهاي عددي مقادیر تعیین

 الگو پارامترهاي مقداردهی )1( جدول .گیرد می صورت بررسی تحت اقتصاد و الگو پایدار

ــدمــی نشــان را ــه در کــه ده ــر ادام ــن از کــدام ه ــداردهی ای ــاي مق ــه ه    بررســی تفصــیل ب

  .است شده

 لحـاظ  10/0 برابـر  دستمزد بر مالیات نرخ است، مشاهده قابل )1( جدول از که همانطور

�tx ( است شده =  براسـاس  کـه  شـده  لحـاظ  مطالعـه  در جهـت  آن از مقـدار  این .)0/10

 متغیـر  درصـد  25 تا صفر از مالیات نرخ کارگران، درآمد و حقوق بر مالیات پلکانی جدول

 میـزان  مـورد  در .بـود  خواهـد  10/0 برابـر  دستمزد بر مالیات نرخ متوسط، طور به که 1است

 سـهم  قانون، براساس که داشت عنوان باید )�θ( اجتماعی تامین صندوق از دولت برداشت

 کـه  اسـت  درصد 3 و 20 ،7 برابر ترتیب به بیمه حق پرداخت از دولت و کارفرما مستخدم،

 پرداخـت  وقفـه  دوره یـک  با را خود سهم دولت شودمی فرض که این دلیل به الگو این در

�θ بنابراین، کند؛می =  مختلف هايسال در کهاین دلیل به همچنین .است شده فرض 0/3

 فرض مطالعه این در بنابراین، است؛ بوده درصد 6 حدود ملی تولید به دولتی مخارج نسبت

 نسبت که شودمی
�

�
=    .است 0/6

                                                                                                              
  ل کشورک 1398بند الف از تبصره شش قانون بودجه سال  - 1
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 آمـار  مرکـز  اطالعـات  براسـاس  کـه  داشـت  عنوان باید جمعیت رشد نرخ مورد در

 اسـت  بـوده  درصـد  3 حـدود  1360- 1395 دوره طـی  جمعیت رشد نرخ متوسط ایران،

)n =  ذهنی تنزیل عامل )،1391( توکلیان و کمیجانی مطالعه براساس همچنین .)0/03

β( 0/96 برابر = σ( 0/36 برابر اي دوره بین جانشینی کشش و )0/96 =  نظر در )0/36

 از بعد دوره در بازنشسته فرد یک ماندن زنده احتمال محاسبه منظور به .است شده گرفته

 1ایـران  در مـرگ  ثبـت  آمارهـاي  براسـاس  1395 سـال  در کشـور  عمر جداول گزارش

 (از مختلـف  سـنین  مرگ احتمال گزارش این )13- 3( جدول در که است شده استفاده

 کـه  ایـن  فـرض  بـا  .است شده محاسبه کشور کل جنس دو هر سالگی) 99 تا تولد بدو

 کشور در بازنشستگی سن میانگین آنگاه شوند، کار بازار وارد سالگی 25 سن در افراد

 99 تا 55 از مرگ احتمال مذکور، گزارش )13- 3( جدول براساس که است سالگی 55

نـابراین،  .اسـت  درصد 10 حدود آن میانگین که شده محاسبه سالگی  مطالعـه  ایـن  در ب

γ( درصد 10 برابر بازنشسته فرد یک مرگ احتمال =    .است شده فرض )0/1

ρ برابر مصرف هموارسازي پارامتر =  مقـدار  تعیین منظور به .بود خواهد 1/1

 شـده  اسـتفاده  مطالعـه  ایـن  در بیکـاري  نـرخ  از بعد دوره در اشتغال احتمال براي

 در اشـتغال  احتمـال  ارزیـابی  شـاخص  یک عنوان به تواند می نرخ این زیرا است؛

 آنگـاه  باشـد،  x برابـر  بیکـاري  نـرخ  اگـر  دیگـر،  عبـارت  بـه  .شود تلقی بعد دوره

 برابر نیز بعد دوره در شدن بیکار احتمال که داشت عنوان تقریبی طور به توان می

x 1 برابـر  بعـد  دوره در مانـدن  شاغل احتمال همچنین .است بوده − x  بـه  .اسـت 

 هر براي شده محاسبه بیکاري نرخ از مطالعه این در بیکاري نرخ از استفاده منظور

 بـازار  مقررات و ها سیاست شناسی آسیب گزارش در که است شده استفاده استان

 اسـالمی  شـوراي  مجلـس  هاي پژوهش مرکز سوي از شده تهیه )1396( ایران کار

 نـرخ  گـزارش،  ایـن  )9( جـدول  در منـدرج  محاسـبات  براسـاس  .اسـت  شده تهیه

 برابر میانگین طور به که است شده گزارش استان هر تفکیک به ها استان بیکاري

 برابر بعد دوره در اشتغال احتمال حاضر گزارش در اساس این بر .است درصد 12

                                                                                                              
 گزارش مطرح شده براساس یک طرح تحقیقی در پژوهشکده بیمه انجام گرفته است.  - 1
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 )،1391( توکلیـان  و کمیجـانی  از تبعیـت  به همچنین .است شده فرض درصد 88

 بـا  نهایـت  در .اسـت  شـده  گرفته نظر در 45/0 برابر تولید تابع در کار نیروي سهم

 3/0 برابـر  ناخـالص  دسـتمزد  و حقـوق  از بیمه حق نرخ ایران، بیمه قانون به توجه

  .است شده داده قرار

 همپوشـانی  الگـوي  یـک  مبنـاي  بـر  مطالعـه  این در استفاده مورد الگوسازي ساختار

  دیگر، عبارت به .اند شده تقسیم بازنشسته و شاغل نسل دو به افراد آن در که است نسلی

 در کـه  شـود  می محسوب شاغل جمعیت عنوان به تولد زمان در فرد هر ساختار این در

 یـک  در کـه  ایـن  تـا  مانـد  خواهد شاغل نیز بعد دوره در احتمال میزان یک با دوره هر

 جمعیـت  همـان  کـه  شـود  مـی  جمعیتـی  دوم نسـل  وارد و شده بازنشسته مشخص، دوره

 ادامـه  یـا  مـرگ  مشخص احتمال یک با بازنشسته جمعیت نهایت در .است بازنشستگان

 اشتغال به مربوط احتماالت از مستقل ساختاري، چنین .است مواجه بعد دوره در حیات

 و حـوادث  بینـی  پـیش  آن در که است غیرتصادفی مشخص الگوي یک مبین مرگ، و

 بـا  جامعـه  واحـدهاي  حـالتی،  چنـین  در .گیـرد  مـی  صـورت  درسـتی  بـه  آینده اتفافات

 منظور به صحیح الگوي یک و موجود اطالعات تمامی از زیرا نیستند؛ مواجه نااطمینانی

 اطالعـات  مجموعه دلیل به جامعه افراد که حالتی در .هستند برخوردار بینی پیش انجام

 براسـاس  هـا  آن بینـی  پـیش  آنگـاه  باشـند  نااطمینانی با مواجه غیرکامل، الگوي یا ناقص

 باشـد  نااطمینانی فاقد اقتصادي ساختار اگر اما گیرد، می شکل عقالیی انتظارات مفهوم

   .داشت خواهد 1کامل نگري آینده حالت ها بینی پیش گاه آن

 جهـت  ایـن  از کامـل  نگـري  آینـده  بـا  همـراه  نسـلی  همپوشـانی  الگـوي  یک از استفاده

ــراي مناســب و ســازگار  بازنشســتگان و شــاغالن نســل دو هــر کــه اســت حاضــر مطالعــه ب

ــد؛ اقتصــاد عملکــرد نحــوه و الگــو ســاختار از کامــل اطالعــات ــد مــی بنــابراین، دارن  توانن

 بـه  اطالعـات  کـه  جـا  آن از و کننـد  محاسـبه  آتی ادوار تمامی براي را خود بهینه هاي طرح

 هـاي  طـرح  در تغییر باعث آینده در شوکی هرگونه است، واحدها اختیار در کامل صورت

 افـراد  اول مرتبـه  بهینـه  شـرایط  بهینـه،  هاي طرح از منظور جا این در. شد نخواهد ها آن بهینه

 هـر  بـراي  بازنشستگی دوره و اشتغال دوره شرایط چون که است شاغل و بازنشسته نسل دو

                                                                                                              
1- Perfect Foresight  



   1399، پاییز 78شماره ، سال بیستم، پژوهشنامه اقتصادي علمی فصلنامه 38

 

 

 در حـال  زمـان  در آینده در تغییري هر وقوع صورت در رو، این از است، مشخص نسل دو

  .  است شده لحاظ ها نسل گیري تصمیم

نگـري کامـل در ایـن اسـت کـه بـا اسـتفاده از         ترین مزیت اسـتفاده از روش آینـده   مهم

دست آورد و بـه طـور مشـخص اگـر      توان جواب دقیق الگو را به هاي حل عددي می روش

سـاختار الگـو بـه صـورت غیرخطـی باشــد کـه حـل آن از پیچیـدگی و دشـواري بیشــتري          

توانند کماکـان یـک جـواب دقیـق از      میهاي حل عددي ارائه شده  برخوردار است، روش

الگو نتیجه دهند. از آنجا که ساختار الگوي طراحی شده در این مطالعه به صورت غیرخطی 

نگـري کامـل    بینـی بـه صـورت آینـده     هاي حل عددي مبتنی بـر پـیش   است؛ بنابراین، روش

ه منظـور  توانند به نحوي کارآمد جواب مشخص الگو را تعیین کننـد. در ایـن مطالعـه بـ     می

سـازي   هاي مختلف بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی از شـبیه  بررسی آثار سیاست

  شود.  نگري کامل استفاده می غیرتصادفی با وجود آینده
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  الگو پارامترهاي عددي مقدار ):1( جدول

 پژوهش هاي یافته منبع:

  

 شـده  اسـتفاده  الگو سازي شبیه و حل منظور به آن از مطالعه این در که داینر افزار نرم در

 نحـوه  کـه  اسـت  شـده  لحـاظ  الگو سازي شبیه و حل منظور به مختلفی هاي الگوریتم است،

 بـه  الگـو  ابتـدا  در کـه  اسـت  صـورت  ایـن  بـه  مطالعـه  ایـن  در استفاده مورد الگوریتم عمل

���  دستمزد بر مالیات نرخ   درصد 10 

 درصد θ� 10  صندوق منابع از دولت برداشت میزان

 ρ� 8/0  دولت مخارج معادله در قبل دوره مخارج ضریب

 پایدار وضعیت نقطه در تولید به دولت مخارج نسبت
g

y
 06/0 

 n 03/0  جمعیت رشد نرخ

 ρ� 995/0  خودهمبسته الگوي در � قبل دوره ضریب

 μ� 6/0 پایدار وضعیت حالت در � مقدار

��N  پایدار وضعیت حالت در شاغل جمعیت مقدار  100 

 β 96/0  ذهنی تنزیل عامل

  σ 36/0  ايدورهبین جانشینی کشش

  γ 9/0  بعد دوره در بازنشسته ماندنزنده احتمال

 η�� 91/0  بازنشستگان مطلوبیت تابع در استراحت وزن

 η�� 91/0  شاغالن مطلوبیت تابع در استراحت وزن

 ρ 1/1  مصرف هموارسازي پارامتر

  ω 88/0 بعد دوره در اشتغال احتمال

  α 55/0  تولید تابع در کارنیروي سهم

  δ 03/0  استهالك نرخ

  η�� 55/0  بازنشستگان مطلوبیت تابع در استراحت وزن

��η  شاغالن مطلوبیت تابع در استراحت وزن  55/0  

 τ 30/0  بیمه حق نرخ

 ρ� 8/0  وري بهره معادله قبل دوره ضریب
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 حـل  بـا  .شـود  مـی  اقـدام  بلـوك  هـر  حل به نسبت سپس و شده تقسیم بازگشتی هاي بلوك

 کـه  شـود  مـی  حاصـل  پایدار وضعیت حالت در الگو متغیرهاي مقادیر شده، طراحی الگوي

 الگـو  خروجـی  از ارزیـابی  یک واقعی، دنیاي شرایط با مقایسه و ها آن تفسیر ضمن توان می

 را پایدار وضعیت حالت در الگو کلیدي و مهم متغیرهاي از برخی مقدار )2( جدول .داشت

  .دهد می نشان

  

  پایدار وضعیت حالت در الگو متغیرهاي مقدار ):2( جدول

  تولید از کل مصرف سهم
c

y
 75/0 

I  تولید از گذاري سرمایه سهم

y
 18/0  

k  تولید به سرمایه نسبت

y
 2/6  

�c  کل مصرف از شاغالن مصرف سهم

c
 39/0  

�A  اقتصاد سرمایه کل به صندوق منابع سهم

k
 

14/0  

�A  صندوق مصارف به منابع نسبت

L�
 

1/0  

  a�/a 9/0  انداز پس کل از بازنشسته افراد انداز پس سهم

ϕψ  بازنشسته نسل ثروت از مصرف به نهایی میل  13/0  

ψ  شاغل نسل ثروت از مصرف به نهایی میل  09/0  

  پژوهش هاي یافته منبع:

  

اسـت کـه    75/0)، سهم مصرف کل از تولید در وضعیت پایدار برابر 2مطابق با جدول (

است، تفـاوت قابـل توجـه دارد. ایـن تفـاوت       43/0هاي واقعی که حدود  در مقایسه با داده

بیشتر ناشی از عدم لحاظ بخش تجارت خارجی در قسمت شـرط تسـویه بـازار و همچنـین     

لی دولت (از جمله خلق پول) است. به بیـان دیگـر، معـادل    گرفتن سایر منابع تامین ما نادیده

مقدار دنیاي واقعـی تولیـد ناخـالص داخلـی در الگـوي حاضـر، مجمـوع مخـارج مصـرفی          
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خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خصوصی، مخارج مصرفی و تشکیل سرمایه ثابت 

ی، سـهم مخـارج   عنوان تولید ناخالص داخل ناخالص دولتی است. با احتساب این مجموع به

دسـت   درصـد بـه   72/0مصرفی خصوصی از تولید در دنیـاي واقعـی اقتصـاد ایـران برابـر بـا       

  آید که بسیار نزدیک به مقدار محاسبه شده در الگو است.  می

دسـت آمـده اسـت؛ بـا بررسـی آمـار مربـوط بـه          بـه  18/0گذاري از تولید برابـر   سرمایه

گـذاري از تولیـد در بـازه زمـانی      شود که سهم سـرمایه  هاي ملی کشور، مالحظه می حساب

درصد بوده اسـت؛ بنـابراین، نتیجـه حاصـل از الگـو      7/18به طور متوسط برابر  1396-1393

در واقعیت است. نسبت سرمایه کل بـه تولیـد در ایـن الگـو     تقریبا برابر مقدار مشاهده شده 

اسـت کـه    2/4هاي واقعی این نسبت به طور متوسـط برابـر    است، اما براساس داده 2/6برابر 

این مقدار تفاوت نیز به دلیل عدم لحاظ خالص صادرات در محاسبه حجم تولید و بنـابراین  

محاسـبه شـده از الگـو بزرگتـر از     شود تا نسـبت   کمتر شدن مخرج کسر است که باعث می

 نسبت دنیاي واقعی شود. 

 60درصد و سهم افـراد بازنشسـته برابـر     40سهم مصرف شاغالن از کل مصرف حدود 

درصد است که با توجه به ثروت بیشتر و میل نهایی به مصرف باالتر نسل بازنشسته، منطقی 

درصد، امـا   13روت افراد بازنشسته رسد. مطابق با نتایج، میل نهایی به مصرف از ث به نظر می

درصد است که با توجه به وجود پارامتر احتمال مرگ، این نتیجـه قابـل    9براي افراد شاغل 

  قبول است. 

 اقتصـاد  انـداز  پـس  کل از بازنشسته نسل انداز پس سهم الگو، از منتج محاسبات براساس

 از نسـل  دو سـهم  در تتفـاو  ایـن  .اسـت  درصـد  10 تنها شاغل نسل سهم و درصد 90 برابر

 و شاغل قبل دوره در بازنشسته نسل که این اول .نمود توجیه دلیل دو به توان می را انداز پس

 در رو، ایـن  از است؛ نداشته وجود قبل دوره در شاغل نسل که حالی در بوده درآمد داراي

 انـداز  پـس  و ثروت شود، می بازنشسته شاغل نسل و شود می شاغل جدید نسل که بعد دوره

 فقـط  شـاغل  نسـل  انداز پس و است بازنشسته نسل فعالیت محصول عمدتا اقتصاد در موجود

 شـاغل  نسل دو انداز پس و درآمد اگر که این دوم .بود خواهد ها آن کاري درآمد از نسبتی

  هستند: زیر روابط صورت به که بگیریم نظر در را بازنشسته و
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 از خـالص  درآمـد  مجمـوع  برابـر  فقـط  شـاغل  نسـل  انـداز  پس که است مشخص آنگاه

 تنهـا  نه بازنشسته نسل انداز پس که حالی در است قبل دوره انداز پس سود و اصل و مصرف

 احتمـال  بعـد  دوره در کـه  است نیز شاغالنی از بخش آن شامل بلکه بوده، ها آن خود شامل

 ایـن  انداز پس سطح تمایز باعث که مهمی نکته این، بر عالوه .دارد وجود ها آن بازنشستگی

 از خـالص  دسـتمزد  و حقـوق  شامل صرفا شاغل نسل درآمد که است این شود، می نسل دو

 نسـل  درآمـد  که حالی در است دولت سوي از پرداختی یارانه همچنین و مالیات و بیمه حق

 نـزد  هـا  آن شده انباشت ثروت از نسبت یک بلکه بوده، مورد دو این شامل تنها نه بازنشسته

�μ�A( شود می شامل نیز را صندوق
 نسـل  دریـافتی  درآمـد  تـا  شـود  مـی  باعث مورد این و )�

 سبب نهایت در نیز درآمدي شکاف این .باشد شاغل نسل دریافتی درآمد از بیشتر بازنشسته

  .شود می نسل دو این انداز پس میان بزرگ تفاوت

 10 سـهم  بـه  توجـه  بـا  کـه  است 14/0 برابر اقتصاد سرمایه کل به صندوق سرمایه نسبت

 آمـده  دست به نتیجه توان می ایران، بورس بازار ارزش کل از صندوق هاي شرکت درصدي

 بـه  منـابع  نسـبت  همچنـین  .دانسـت  دارد وجـود  واقعیـت  در آنچـه  معادل تقریبی طور به را

 صندوق شدید کسري از حکایت که است شده برآورد درصد 25 حدود صندوق مصارف

 تـامین  سـازمان  آمـاري  سـالنامه  شـماره  آخرین اطالعات براساس .دارد مالی منابع تامین در

  .است بوده درصد 6/27 برابر 97 تا ،93 هاي سال براي رقم این متوسط اجتماعی
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 حالـت  در الگـو  متغیرهـاي  بـر  سیاسـتی  پارامترهاي در تغییر آثار بررسی -4

  پایدار وضعیت

 کـه  دارد وجـود  پارامتر پنج است، شده گزارش )1( جدول در که الگو پارامترهاي میان از

 باشـند؛  اثرگـذار  اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  مصـارف  و منـابع  بـر  مسـتقیم  طـور  به توانند می

 کـه  شد خواهد صندوق مصارف به منابع نسبت در تغییر باعث ها آن در تغییري هر بنابراین،

 اشـتغال  احتمـال  بازنشستگان، مزایاي در تعدیل نرخ بیمه، حق نرخ از: عبارتند پارامترها این

 میـان  از .اجتماعی تامین صندوق منابع از دولت برداشت نرخ و مرگ احتمال بعد، دوره در

 بهبود منظور به اجتماعی تامین صندوق اختیار در ابزارهاي جمله از اول مورد سه موارد، این

 بـه  و بـوده  سـازمان  ایـن  اختیـار  از خـارج  دیگـر  مورد دو و است مصارف به منابع وضعیت

   .بود خواهد اثرگذار صندوق مصارف و منابع متغیرهاي بر زا برون صورت

 ایـن  در اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  مصـارف  و منـابع  میـزان  بر عوامل این اهمیت به نظر

 پنج از هریک مقدار آن در که پرداخت خواهیم مختلف سناریوي پنج سازي شبیه به قسمت

 تـامین  صـندوق  مصـارف  بـه  منـابع  نسبت بر آن آثار سپس و کرده تغییر شده اشاره پارامتر

 تـامین  صـندوق  نزد بازنشسته و شاغل افراد ثروت شاغل، و بازنشسته افراد درآمد اجتماعی،

   .گیرد می قرار بررسی مورد بازنشسته و شاغل افراد انداز پس و اجتماعی

  

  درصد 40 به 30 از بیمه حق نرخ افزایش اثر سناریو -4-1

 منظـور  بـه  اجتمـاعی  تـامین  صندوق ابزارهاي از یکی بیمه حق نرخ شد، اشاره که همانطور

 و حقـوق  درصد 30 ایران در بیمه حق نرخ حاضر حال در .است خود منابع افزایش و بهبود

 اشـاره،  مـورد  متغیرهاي بر آن اثر بررسی منظور به قسمت این در که است ناخالص دستمزد

 متغیرها برخی بر سناریو این آثار )1( نمودار .یابد افزایش درصد 40 به 30 از کنیم می فرض

   .دهد می نشان را مصارف به منابع نسبت جمله از
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 بیمـه  حـق  نـرخ  درصدي واحد 10 افزایش با است مشخص )1( 1نمودار از که همانطور

 خواهـد  افـزایش  درصـد  25 تـا  صـندوق  دارایی حجم درصد، 40 به 30 از ناخالص حقوق

 نسـبت  تغییـرات،  ایـن  نتیجـه  در .یابـد  می کاهش درصد 15 تا صندوق بدهی میزان و یافت

 حـدود  از صـندوق  مالی پایداري شاخص همان یا اجتماعی تامین صندوق مصارف به منابع

 بـه  منـابع  نسـبت  توانـد  مـی  سیاسـت  ایـن  بنـابراین،  یابد؛ می افزایش درصد 38 به درصد 25

 بوده صندوق مصارف حجم از کمتر بسیار منابع حجم کماکان اما بخشد، بهبود را مصارف

   .ماند خواهد پابرجا صندوق این کسري و

 دو هـر  خـالص  دسـتمزد  و حقوق کاهش باعث بیمه حق نرخ افزایش که این به توجه با

 به بازنشسته و شاغل افراد درآمدهاي نمودار، با مطابق .شود می بازنشسته و شاغل افراد گروه

 بـر  بیمـه  حـق  نـرخ  افـزایش  دیگـر،  عبارت به .یافت خواهد کاهش درصد 14 و 18 ترتیب

 بیمه، حق نرخ افزایش با .دارد بیشتري منفی اثر بازنشسته، افراد به نسبت شاغل، افراد درآمد

 اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  نـزد  گـروه  دو ایـن  بازنشستگی زمان از پس شده انباشت درآمد

 شـاغل  نسـل  براي و درصد 4 برابر بازنشسته نسل براي افزایش این که یافت خواهد افزایش

   .بود خواهد درصد 23 حدود

شاغل کمتر از افزایش در درآمـد انباشـت   که کاهش درآمد خالص نسل  با توجه به این

رود در نتیجه اجراي سیاسـت افـزایش   شده این گروه نزد صندوق است؛ بنابراین، انتظار می

انـداز  سازي، پسهاي شبیهانداز نسل شاغل کاهش یابد که براساس یافتهنرخ حق بیمه، پس

کـه کـاهش در   یـن درصد کاهش خواهد یافت. همچنـین بـه دلیـل ا    75این گروه به میزان 

هـا نـزد   درآمد خالص افراد بازنشسته بیشـتر از میـزان افـزایش در درآمـد انباشـت شـده آن      

انـداز نسـل بازنشسـته    صندوق تامین اجتماعی است؛ بنابراین، با اجـراي ایـن سیاسـت، پـس    

درصد است. در نتیجه ایـن سیاسـت، تغییـري     11یابد که میزان افزایش آن برابر افزایش می

شود؛ زیـرا نـرخ اسـتفاده از مزایـاي زمـان بازنشسـتگی        نسل بازنشسته ایجاد نمی در مصرف

یابـد. بـر ایـن اسـاس،      درصد کـاهش مـی   6کند، اما مصرف نسل شاغل حدود  تغییري نمی

 یابد.  درصد کاهش می 8مصرف کل اقتصاد نیز حدود 

                                                                                                              
در تمام نمودارها محور عمودي سمت چپ متعلق به سناریوي پایه یعنی شرایط موجود و محور عمـودي سـمت    -1

نمودارها به مفهوم وضعیت پایدار در سناریوي  در کلیه ssراست متعلق به سناریوي پیشنهادي است. همچنین عبارت 

 مربوطه است.
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  بیمه حق نرخ در يدرصد واحد 10 افزایش به الگو متغیرهاي واکنش ):1( نمودار

 
  پژوهش هاي یافته منبع:
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  درصد 62 به 60 از بازنشستگان مزایاي میزان در افزایش اثر سناریو -4-2

 اقـدام  بازنشسـتگان  مزایـاي  تعـدیل  به نسبت که دارد را اختیار این اجتماعی تامین صندوق

 ایـن  در بنـابراین،  .دارد همـراه  به را صندوق منابع و مصارف مدیریت امکان ابزار این .کند

 کـه  گیرد می قرار بررسی مورد بازنشستگان مزایاي درصديواحد  2 افزایش سناریو قسمت

   .است شده گزارش )2( نمودار در

 معنـی  بـه  بازنشسـته  افـراد  بـه  اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  سوي از پرداختی میزان افزایش

 انتظار فوق سیاست اجراي با رو، این از .است آن منابع کاهش و صندوق هاي بدهی افزایش

 اسـت،  مشـخص  )2( نمـودار  از کـه  همانطور .شود تشدید صندوق منابع کسري که رود می

 8 تا صندوق منابع گاه آن کند اقدام بازنشسته افراد به نسبت تعهدات افزایش به صندوق اگر

 ایـن  رو، ایـن  از .یابـد  مـی  افـزایش  درصد 2 حدود صندوق هاي بدهی و یافته تقلیل درصد

 و یابـد  کـاهش  درصد 22 به 25 از صندوق مالی پایداري شاخص تا شود می باعث سیاست

   .شد خواهد بیشتر صندوق هاي محدودیت منابع، حیث از نتیجه در

 دوره در هـا  آن خـالص  درآمـد  تـا  شود می باعث بازنشستگان به پرداختی میزان افزایش

 3 حـدود  بازنشسته گروه درآمد الگو، سازي شبیه نتایج با مطابق که یابد افزایش بازنشستگی

 تعهـدات  میـزان  در درصـدي  واحـد  2 افـزایش  یک بنابراین، .یافت خواهد افزایش درصد

 درصـد  3 حـدود  هـا  آن خـالص  درآمـد  تـا  شـود  می سبب بازنشسته افراد به نسبت صندوق

 همـراه  بـه  را بازنشسـتگان  درآمـد  افـزایش  فقط سیاست این که این به توجه با .یابد افزایش

 کـه  بمانـد  بـاقی  تغییـر  بـدون  و ثابت شاغل افراد درآمد که است انتظار قابل بنابراین، دارد،

 شـاغل  گـروه  درآمـد  شـده  گفتـه  سیاسـت  اجراي اثر در و بوده نتیجه این موید )2( نمودار

  .کرد نخواهد تغییري

 میـزان  کـه  اسـت  مفهـوم  ایـن  بـه  بازنشسته افراد به نسبت صندوق تعهد افزایش سیاست

 افـزایش  مفهـوم  بـه  ایـن  و بود خواهد قبل حالت از بیشتر بازنشستگی سن در افراد دریافتی

 بـا  اسـت  مشخص )2( نمودار از که همانطور .است اجتماعی تامین صندوق نزد افراد ثروت

 کـه  است یافته افزایش شاغل و بازنشسته گروه دو هر شده انباشت درآمد نرخ، این افزایش

 گفتـه  سیاست داشت عنوان توان می بنابراین، .است درصد 3 و 6 برابر ترتیب به افزایش این

 شـاغل  افراد نسبت به بازنشسته افراد ثروت اما بخشد، می بهبود را گروه دو هر وضعیت شده

   .یافت خواهد افزایش بیشتر
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 بازنشستگان مزایاي يدرصد واحد دو افزایش به الگو متغیرهاي واکنش ):2( نمودار

  
  پژوهش هاي یافته منبع:

  

 افـراد  بـه  سـازمان  سوي از یپرداخت مزایاي سیاست، این نتیجه در که این به توجه با

 که یابد کاهش نسل این انداز پس سطح رود می انتظار بنابراین، شود؛ می بیشتر بازنشسته

 بـه  توجه با اما. است درصد 4 حدود کاهش این سازي، شبیه از حاصل نتایج به توجه با

 در که کند نمی تغییري گروه این انداز پس سطح شاغل، افراد خالص درآمد تغییر عدم
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 تقریبـا  بازنشسـته  نسـل  انـداز  پس کاهش میزان که آنجا از. شود می مشاهده )2( نمودار

نـابراین،  است؛ هاآن خالص درآمد افزایش میزان با معادل  گـروه  ایـن  مصـرف  سـطح  ب

 شـاغالن،  درآمد و انداز پس سطح در تغییر عدم دلیل به همچنین. کرد نخواهد تغییري

 بـاقی  ثابت نیز کل مصرف سطح نهایت در و نکرده تغییري نیز گروه این مصرف سطح

  . ماند خواهد

  

  مرگ احتمال در يدرصد واحد یک کاهش سناریو -4-3

 يدرصـد  واحـد  یـک  میـزان  بـه  بعد دوره در مرگ احتمال کنیم می فرض سوم سناریو در

 زنـدگی  بـه  امیـد  يدرصـد  واحد یک افزایش مفهوم به توان می را سناریو این .یابد کاهش

 .اسـت  آمـده  )3( نمـودار  در الگـو  متغیرهـاي  بـر  سـناریو  ایـن  نتیجـه  .دانسـت  نیز کشور در

 صـندوق  پرداختـی  با ارتباط در مستقیم طور به زندگی به امید افزایش و میر و مرگ احتمال

 احتمـال  در درصـدي  واحد یک افزایش فرض با سازي شبیه این در .است بازنشسته افراد به

 در )3( نمـودار  بـا  مطـابق  .گیـرد  مـی  قـرار  بررسـی  مـورد  آن ارآث بازنشسته، فرد ماندن زنده

 در و یافتـه  کـاهش  درصـد  8 حدود صندوق منابع حجم ماندن، زنده احتمال افزایش نتیجه

 در تغییـرات  ایـن  .یابـد  مـی  افزایش درصد 12 حدود صندوق هاي بدهی سطح مقابل طرف

   درصـد  25 بـه  31 از وقصـند  مالی پایداري شاخص تا شود می سبب مصارف و منابع سطح

 منـابع  نسـبت  کـاهش  سـبب  بازنشسـته  افـراد  عمـر  طول افزایش رو، این از یابد؛ می کاهش

    .شود می صندوق

 دریـافتی  خالص درآمد انتظاري مقدار بازنشسته، فرد ماندن زنده احتمال افزایش با

 فـرد  درآمد درصدي 25 افزایش )،3( نمودار با مطابق که یافت خواهد افزایش نیز وي

 سـطح  یـک  در بازنشسـته  فـرد  دریافتی افزایش به توجه با .است مشاهده قابل بازنشسته

 رود می انتظار رو، این از و شده کم شاغل افراد سهم صندوق، منابع و تولید از مشخص

 6 شـاغل  افراد خالص درآمد )،3( نمودار با مطابق .شود کمتر گروه این خالص درآمد

   .یابد می کاهش درصد

 نـزد  نسـل  ایـن  شـده  انباشـت  درآمـد  بازنشسته، گروه دریافتی و درآمد سطح افزایش با

 میـزان  سـازي،  شـبیه  از حاصـل  نتـایج  بـا  مطـابق  که یابد می افزایش اجتماعی تامین صندوق

 منـابع  کـاهش  بـه  توجـه  با همچنین .است درصد 25 برابر ها آن شده انباشت درآمد افزایش
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 ایـن  شـده  انباشـت  درآمـد  رود مـی  انتظـار  شـاغل،  ادافر درآمد کاهش همچنین و صندوق

 در کـاهش  مقـدار  )3( نمـودار  بـا  مطـابق  که یابد کاهش اجتماعی تامین صندوق نزد گروه

 تـا  شـود  مـی  باعـث  بازنشسـته  افراد زندگی به امید افزایش بنابراین، .است درصد 6 برابر آن

 کـاهش  شـاغل  افـراد  دهشـ  انباشـت  درآمـد  اجتمـاعی،  تامین صندوق منابع کسري دلیل به

    .یابد

 رود مـی  انتظار آنگاه باشد، داشته را خود عمر طول افزایش احتمال بازنشسته نسل اگر

 بـا  مطابق که یابد افزایش گروه این انداز پس میزان ها، آن خالص درآمد افزایش کنار در

 هشکـا  دلیـل  بـه  کـه  است حالی در این و کند می تجربه را درصد 4 معادل رشدي نتایج

 در افـزایش  میـزان  .اسـت  درصد 48 برابر  کاهشی گروه این انداز پس شاغل، افراد درآمد

 و باشند داشته قرار بهینه مصرف مسیر بر کماکان که است حدي تا بازنشسته نسل انداز پس

 سطح نسل این براي بنابراین، .کنند حفظ نیز بعد دوره براي را بلندمدت تعادلی مسیر همان

 دلیـل  بـه  شاغل نسل براي اما است، ها آن قبلی پایدار وضعیت مقدار برابر و ثابت مصرف

 4 حـدود  مصـرف  میـزان  اسـت،  هـا  آن درآمد کاهش از بیشتر انداز پس در کاهش که این

   .دارد همراه به را اقتصاد کل مصرف سطح افزایش نتیجه در که یابد می افزایش درصد

  

   بعد دوره در بودن شاغل احتمال درصدي واحد یک افزایش -4-4

 بازنشسـته  نسـل  بـه  شـاغالن  نسل از وضعیت انتقال دهنده نشان بعد دوره در بودن شاغل احتمال

 گـروه  دو ایـن  مصـرف  و درآمد کار، نیروي عرضه جمعیت، میزان بر آن در تغییري هر و است

 افـزایش  عنـی م به بعد دوره در اشتغال احتمال افزایش که این به توجه با .است اثرگذار جمعیتی

 در و صندوق سیاستی ابزار یک عنوان به تواند می سناریو این است، بعد دوره در شاغالن نسبت

 یـک  افزایش اثر حاضر قسمت در اساس این بر .شود قلمداد نیز بازنشستگی سن افزایش قالب

  .است گرفته قرار بررسی مورد الگو متغیرهاي بر بعد دوره اشتغال احتمال در درصدي واحد

 در باالتري احتمال با بعد دوره در شاغل فرد که است مفهوم این به اشتغال احتمال افزایش

 این به بعد دوره اشتغال احتمال افزایش بزرگ، اعداد قانون لحاظ با .بماند باقی خود فعلی شغل

 .بـود  خواهنـد  شـاغل  نیـز  بعد دوره در فعلی دوره در شاغالن از بیشتري نسبت که است مفهوم

 اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  منـابع  میـزان  آنگـاه  یابـد،  افزایش بعد دوره شاغالن تعداد اگر حال

 یافـت؛  خواهد کاهش صندوق این بعد دوره تعهدات مقابل، طرف در و یافت خواهد افزایش

 آن نتیجـه  در که است بعد دوره بازنشستگان تعداد کاهش معناي به شاغالن تعداد افزایش زیرا
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 اشـتغال  احتمـال  افزایش )،4( نمودار سازي شبیه با مطابق .بود خواهد کاهشی صندوق مصارف

 آن تعهـدات  میزان و یافته افزایش درصد 11 حدود صندوق منابع تا شود می سبب بعد دوره در

 یابـد  افزایش درصد 31 به 25 از صندوق مصارف به منابع نسبت و یابد کاهش درصد 6 حدود

   .دهد می نشان را صندوق صارفم به منابع درصدي 5 حدود رشدس که

  

  مرگ احتمال يدرصد واحد یک کاهش به الگو متغیرهاي واکنش ):3( نمودار

  

 
  پژوهش هاي یافته منبع:
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هاي اشتغال یک فرد شاغل به این معنا است که درآمد دوره اشتغال فرد  افزایش تعداد دوره

سـازي، افـزایش یـک     نسبت به حالت قبل افزایش خواهد یافت. مطابق با نتایج حاصل از شـبیه 

درصد افزایش یابـد. بـا    6شود تا درآمد نسل شاغالن  درصدي در احتمال اشتغال فرد باعث می

هاي اشتغال و ثابت ماندن طول عمر فرد، میزان ادوار بازنشستگی فرد در این  دوره افزایش تعداد

حالت کاهش خواهد یافت و کل درآمد این دوره روندي کاهشی خواهد داشت که همانطور 

  یابد.  درصد کاهش می 35دهد، درآمد دوره بازنشستگی  ) نشان می4نمودار (

هـا اسـت،    هاي اشتغال آن ایش در تعداد دورهافزایش درآمد نسل شاغل که همراه با افز

ها به صندوق تـامین اجتمـاعی بیشـتر خواهـد بـود؛       مبین آن است که حق بیمه پرداختی آن

رود تحت این سناریو، درآمـد انباشـت شـده نسـل شـاغل نـزد صـندوق         بنابراین، انتظار می

درصـد خواهـد    6د )، افزایش در ثروت نسل شاغل حدو4افزایش یابد که مطابق با نمودار (

بود. همچنین به دلیل کاهش درآمد نسل بازنشسته و همچنـین کـاهش دوران بازنشسـتگی،    

درآمد انباشت شده افراد بازنشسته باید روندي کاهشی داشته باشد کـه براسـاس نتـایج ایـن     

  درصد است.  23سازي، کاهش آن حدود  شبیه

 ایـن  نتیجـه  در باید گروه این انداز پس که است آن مبین شاغل نسل ثروت و درآمد افزایش

 درصـد  90 حـدود  گـروه  این انداز پس سازي، شبیه از حاصل نتایج براساس. یابد افزایش سناریو

 انـداز  پـس  بازنشسـته،  افـراد  ثـروت  و درآمد کاهش به توجه با مقابل، طرف در. یابد می افزایش

 بیشـتر  که شاغالن انداز پس در تغییرات به توجه با. یابد می کاهش درصد 2 حدود بازنشسته نسل

 میـزان  چـون  همچنین. یابد می کاهش گروه این مصرف میزان است، ها آن درآمد در افزایش از

 مصـرف  میـزان  بنـابراین،  اسـت؛  برابـر  هـم  با تقریبا بازنشسته نسل درآمد و انداز پس در تغییرات

  . باشیم اقتصاد کل مصرف کاهش شاهد نهایت در و نیافته تغییري کل در ها آن

  

  درصد 5 به 10 از اجتماعی تامین صندوق منابع از دولت برداشت کاهش - 5- 4

 تامین صندوق از دولت برداشتی میزان در کاهش اثر بررسی شده، سازي شبیه سناریو آخرین

 بیمـه،  حق نرخ از دولت درصدي 10 سهم به توجه با .است آن منابع و مصارف بر اجتماعی

 5 به درصد 10 از اجتماعی تامین صندوق به دولت معوق بدهی شود می فرض قسمت این در

   .است شده گزارش )5( نمودار در آن از حاصل نتیجه که یابد کاهش درصد
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 3 برابـر  کـار  نیـروي  بیمـه  حـق  از دولـت  سـهم  شـد،  اشاره گزارش متن در که همانطور

 دولـت  .اسـت  کـار  نیروي پرداخت قابل بیمه حق کل درصد 10 سهم، این که است درصد

 دوره یـک  در را بیمـه  حـق  از خـود  سـهم  درآمـدي،  منابع از بخش یک عنوان به تواند می

 بیمـه  حـق  دولـت  حسـابداري،  منظـر  از .کنـد  موکـول  بعد دوره به را آن و نکرده پرداخت

 تمـایز  ایـن  داراي اقتصـادي  حیـث  از امـا  اسـت،  کـرده  پرداخت وقفه دوره یک با را خود

 سـود  و داشـته  دسترسـی  خـود  منـابع  از کمتـري  بخش به اجتماعی تامین صندوق که است

 بـه  دولـت  معوقـات  هرچـه  بنـابراین،  .شـود  مـی  آن نصـیب  کمتـري  گذاري سرمایه از ناشی

 در .یابـد  بهبـود  صـندوق  مصـارف  بـه  منـابع  وضـعیت  رود مـی  انتظـار  شـود،  کمتر صندوق

 منـابع  از دولـت  برداشت که است صورت این به شده مطرح سناریو قسمت، این سازي شبیه

 در صـندوق  مصـارف  آمـده،  دست به نتایج براساس .یابد کاهش درصد 5 به 10 از صندوق

 شـاخص  کـه  نحـوي  بـه  یابـد  می افزایش صندوق منابع اما نکرده، تغییري سیاست این نتیجه

 .یابد می افزایش درصد 5/25 به 25 از صندوق مالی پایداري

 عرضه و مصرف میزان بر اثري اجتماعی تامین صندوق به دولت بدهی که این به توجه با

 ثـروت  خـالص،  درآمد جمله از الگو متغیرهاي سایر رود می انتظار ندارد، ها نسل کار نیروي

   .نکنند تغییر سیاست این نتیجه در ها نسل انداز پس و صندوق نزد افراد شده انباشت
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  بعد دوره در اشتغال احتمال يدرصد واحد یک افزایش به الگو متغیرهاي واکنش ):4( نمودار

 
  پژوهش هاي یافته منبع:
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  دولت اي بیمه وقاتمع در يدرصد واحد پنج کاهش به الگو متغیرهاي واکنش ):5( نمودار

 
   پژوهش هاي یافته منبع:

  

  

 صـندوق  منابع افزایش جهت در پیشنهادي سیاست یک ارائه و بررسی -4-6

   آن مصارف به نسبت اجتماعی تامین

 وضعیت تواندمی سیاستی پارامترهاي در تغییر شد، مشاهده قبلی سناریو پنج بررسی از که همانطور

 شاهد که شود این باعث تواندنمی تنهایی به کدام هیچ اما بخشد، ودبهب را صندوق مصارف به منابع

 آن تعهـدات  حـال  ارزش میـزان  به حداقل آن منابع که نحوي به باشیم صندوق در ثبات و پایداري
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 کـه  اسـت  نحـوي  بـه  صـندوق  بـدهی  وضعیت حاضر حال در و باشد بازنشسته و شاغل هاينسل به

 .شـود  صـندوق  تعـادلی  وضـعیت  بهبود باعث تواندنمی بیمه حق نرخ در درصدي 10 افزایش حتی

 بـه  را صـندوق  وضعیت تواندمی سیاست کدام که شودمی مطرح سوال این قسمت این در بنابراین،

 دو هـر  مزایـاي  کـه  نحـوي  بـه  باشیم آن مصارف و منابع برابري شاهد حداقل که دهد تغییر نحوي

   .باشد ایفا لقاب بازنشسته و شاغل نسل

در این قسمت از میـان پارامترهـاي سیاسـتی مطـرح شـده، بـر آن دسـته از پارامترهـایی         

توان شاهد ایجاد ثبات در صندوق باشیم. از میان این ها میشویم که با تغییر آنمتمرکز می

مجموعه پارامترها، دو پارامتر احتمال اشـتغال در دوره بعـد و احتمـال حیـات در دوره بعـد      

کنیم. ها در همان مقدار اولیه ثابت فرض میگذار بوده و مقدار آنرج از تصمیم سیاستخا

بنابراین، از میان سه پارامتر سیاستی باقیمانده، متمرکـز بـر نـرخ حـق بیمـه و میـزان مزایـاي        

) به ترتیب از چپ بـه راسـت اثـر تغییـر هـر یـک از       6. نمودار (خواهیم داشت بازنشستگی

دهد که این دو سناریو به ترتیب به ی بر پایداري مالی صندوق را نشان میپارامترهاي سیاست

  شوند: صورت زیر تعریف می

درصـدي در نـرخ   واحد  10درصدي در مزایاي بازنشستگی، افزایش  50: کاهش 1سناریو 

  حق بیمه و تعهد کامل دولت به پرداخت سهم بیمه خود

درصدي نرخ حـق  واحد  10زایش درصدي در مزایاي بازنشستگی، اف 20: کاهش 2سناریو 

  بیمه و تعهد کامل دولت به پرداخت سهم بیمه خود

) شکاف صندوق به طـور کامـل   1دهد، تحت سناریو () نشان می6همانطور که نمودار (

شود که در حالت وضعیت پایدار مقـدار منـابع بـه تعهـدات صـندوق      بسته شده و باعث می

) با وجود افزایش نرخ حق بیمه، اما 2( نزدیک شده و شکاف صندوق بسته شود. در سناریو

-شاهد بسته شدن شکاف منابع و مصارف صندوق نخواهیم بود. بنـابراین، نتـایج ایـن شـبیه    

دهد که افزایش نرخ حـق بیمـه (حتـی در صـورت تعهـد کامـل دولـت بـه         سازي نشان می

ایـن   تواند منجر به پایداري مـالی صـندوق شـود. همچنـین از    پرداخت سهم بیمه خود) نمی

شود که در کنار افزایش نرخ حق بیمه و ایفاي کامـل تعهـدات   گونه برداشت میتحلیل این

دولت در صورت صندوق قادر به ایفاي تعهدات خود به دو نسل شـاغل و بازنشسـته اسـت    

  که میزان مزایاي بازنشستگان را به نصف تقلیل دهد. 
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  دوم و اول سناریوهاي به الگو متغیرهاي واکنش ):6( نمودار

 
  پژوهش هاي یافته منبع:

  

  گیري نتیجه و بندي جمع -5

 در اجتمـاعی  تـامین  صـندوق  مصـارف  و منـابع  وضعیت بررسی حاضر مطالعه از هدف

 بیمـه  حـق  نـرخ  براساس دوره هر که است صورت این به صندوق کارکرد .است ایران

 در شـود  مـی  متعهـد  و کنـد  مـی  دریافـت  را جامعه کار نیروي درآمد از بخشی مصوب،
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 نسـل  بازنشسـتگی  مزایـاي  .آورد فـراهم  بازنشسته نسل براي بازنشستگی مزایاي آینده،

 و شـاغل  افـراد  بعـدي  نسـل  از دریـافتی  بیمـه  حـق  شود: می تامین محل دو از بازنشسته

 زمـان  در کـه  بازنشسـته  افراد درآمد از بخش آن گذاري سرمایه از ناشی سود همچنین

 صـندوق  مـالی  وضـعیت  گفت توان می بنابراین، .شد می دریافت ها آن از کار به اشتغال

 ایـن  کـه  شـود  مـی  متـاثر  بازنشسـته  و شـاغل  نسـل  دو میـان  جمعیت پویایی از عمل در

 خـدمت  پایـان  مزایـاي  و بیمـه  حـق  نـرخ  است: مهم ویژگی چهار بر متمرکز ها پویایی

 نسـل  اشـتغال  دوره بازنشسـته،  و شـاغل  نسـل  دو جمعیتـی  هرم بازنشسته، و شاغل نسل

 بـه  نیـاز  شـده،  اشاره مورد چهار به به توجه با .بازنشسته نسل حیات ادامه دوره و شاغل

 بـه  صـندوق  مـالی  پایـداري  وابستگی ها، ویژگی این لحاظ با که است الگویی طراحی

 پارامترهـاي  تغییـر  و بررسی با سپس و دهد نشان را ها نسل میان انتقال و نسلی جمعیت

نـابراین،  .شـود  سنجیده صندوق مصارف و منابع بر آن اثر شده، گفته  مطالعـه  ایـن  در ب

 تقسـیم  بازنشسـته  و شـاغل  نسل دو به جامعه آن در که نسلی همپوشانی الگوي یک از

    .است شده استفاده شود، می

 اقتصـاد  خانوارهاي اول، بخش است؛ بخش سه شامل شده طراحی مدل ساختار، این در

 نسـل  دو هـر  هـدف  .شـوند  مـی  تقسـیم  بازنشسـته  نسـل  و شـاغل  نسـل  دسته دو به که است

 مسیر مساله، این حل از .است خود مقابل بودجه قید به توجه با مطلوبیت تابع حداکثرسازي

 شدن مشخص با و شود می مشخص بازنشسته و شاغل افراد کار نیروي عرضه و مصرف بهینه

 خواهد مشخص اجتماعی تامین صندوق بیمه حق از حاصل درآمد کار، نیروي عرضه میزان

 شـاغل  نسل دو به صندوق تعهدات حال ارزش میزان صندوق، درآمد شدن مشخص با .شد

   .شد خواهد مشخص نیز بازنشسته و

 .شـود  مـی  تـامین  بخـش  دو از آن درآمدهاي که است دولت بررسی، تحت دوم واحد

 از بخـش  آن دوم بخـش  و اسـت  جامعـه  نسـل  دو دسـتمزد  و حقـوق  بر مالیات اول، بخش

 دولـت  سوي از تعهدات ایفاي زمان در که است اجتماعی تامین صندوق به دولت تعهدات

 عـدم  جهـت  از بنـابراین  .شـود  مـی  پرداخت صندوق به تاخیر دوره یک با و نشده پرداخت

 آن بـه  اجتماعی تامین صندوق گذاري سرمایه سود از بخشی دولت، تعهدات موقع به ایفاي

    .شود نمی واریز
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 و منـابع  حیـث  از اجتمـاعی  تامین صندوق وضعیت بررسی، مورد سوم بخش نهایت در

 حاصـل  درآمد شامل اجتماعی، تامین صندوق منابع شد، اشاره که همانطور .است مصارف

 تعهـدات  حـال  ارزش شامل آن مصارف و است گذاري سرمایه سود و پرداختی بیمه حق از

 بـه  صـندوق  مـالی  ثبـات  تعریف، این براساس بنابراین، .است شاغل و بازنشسته هاي نسل به

 بـا  صندوق باشد، بیشتر نسبت این هرچه که شود می تعریف مصارف به منابع نسبت صورت

 هـاي  دوره در دیگـر،  عبـارت  بـه  .کنـد  اجرا را خود آتی تعهدات تواند می بیشتري احتمال

   .کند پرداخت را بازنشستگی مزایاي تواند می بیشتري زمانی

 از اسـتفاده  بـا  شـده  مطـرح  مـدل  ابتـدا  شـده،  بیـان  اجـزاي  بـا  مـدل  طراحی از پس

 نتـایج  .شـد  اسـتخراج  متغیرهـا  بلندمـدت  تعادلی مقادیر و حل شده کالیبره پارامترهاي

 از بیشتر بازنشسته و شاغل نسل دو به صندوق تعهدات که است آن مبین الگو از حاصل

 منـابع  تامین عدم جدي مشکل با آینده در صندوق فعلی، روند ادامه با و بوده آن منابع

 در تغییر آثار بررسی منظور به بنابراین، .شد خواهد مواجه بازنشستگی مزایاي پرداخت

 مختلـف  سیاسـتی  سـناریو  پـنج  صندوق، مالی پایداري بر الگو پارامترهاي و ها سیاست

 افزایش بیمه، حق نرخ افزایش از: عبارتند ها سناریو این .است گرفته قرار بررسی مورد

 میـزان  در کـاهش  و بازنشسـتگی  مزایاي افزایش زندگی، به امید افزایش اشتغال، دوره

   .صندوق به دولت بدهی

 حقـوق  بیمـه  حق نرخ درصدي واحد 10 افزایش با اول سناریو از حاصل نتایج با مطابق

 و یافـت  خواهـد  افـزایش  درصـد  25 تا صندوق دارایی حجم درصد، 40 به 30 از ناخالص

 بـه  منـابع  نسـبت  تغییـرات،  ایـن  نتیجه در .یابد می کاهش درصد 15 تا صندوق بدهی میزان

 سیاسـت  ایـن  و یابـد  می افزایش درصد 38 به 25 حدود از اجتماعی تامین صندوق مصارف

 حجم از کمتر بسیار منابع حجم کماکان اما بخشد، بهبود را مصارف به منابع نسبت تواند می

   .ماند خواهد پابرجا صندوق این کسري و بوده صندوق مصارف

 افـراد  بـه  اجتمـاعی  تـامین  صندوق سوي از پرداختی میزان افزایش دوم، سناریو در

 بررسـی  مـورد  آن منابع کاهش و صندوق هاي بدهی افزایش معنی به بازنشسته و شاغل

 افـراد  بـه  نسـبت  تعهـدات  افـزایش  به صندوق اگر نتایج، با مطابق که است گرفته قرار

 صندوق هاي بدهی و یافته تقلیل درصد 8 تا صندوق منابع گاه آن کند، اقدام بازنشسته

 بـه  منـابع  نسـبت  تا شود می باعث سیاست این بنابراین، .یابد می افزایش درصد 2 حدود
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ــارف ــندوق مص ــه 25 از ص ــد 22 ب ــاهش درص ــد ک ــه در و یاب ــث از نتیج ــابع، حی  من

   .شد خواهد بیشتر صندوق هاي محدودیت

 بـا  مطـابق  کـه  است گرفته قرار بررسی مورد ماندن زنده احتمال افزایش سوم سناریو در

 هـاي  بـدهی  سـطح  مقابـل  طـرف  در و یافته کاهش درصد 8 حدود صندوق منابع حجم آن

 سـبب  مصـارف  و منـابع  سـطح  در تغییـرات  ایـن  .یابد می افزایش درصد 12 حدود صندوق

 افـزایش  و یابـد  مـی  کـاهش  درصـد  27 به 31 از صندوق مصارف به منابع نسبت تا شود می

   .شود می صندوق منابع نسبت کاهش سبب بازنشسته افراد عمر طول

 منـابع  تـا  شـود  مـی  سـبب  بعـد  دوره در اشـتغال  احتمال افزایش چهارم، سناریو با مطابق

 و یابـد  کاهش درصد 6 حدود آن تعهدات میزان و یافته افزایش درصد 11 حدود صندوق

 6 حـدود  رشـدي  کـه  یابـد  افـزایش  درصـد  31 بـه  25 از صـندوق  مصـارف  به منابع نسبت

   .دهد می نشان را صندوق مصارف به منابع درصدي

 منابع از دولت برداشت که است صورت این به شده مطرح سناریو پنجم، سازي شبیه در

 در صـندوق  مصـارف  آمـده،  دست به نتایج براساس .یابد کاهش درصد 5 به 10 از صندوق

 منـابع  نسبت که نحوي به یابد می افزایش صندوق منابع اما نکرده، تغییري سیاست این نتیجه

   .یابد می افزایش درصد 5/25 به 25 از مصارف به

 تعهـدات  بـه  منـابع  نسـبت  کـه  دهـد  می نشان سناریو پنج این سازي شبیه از حاصل نتایج

 کـه  اسـت  میزانی به صندوق مصارف و منابع میان شکاف اما دارد، افزایش قابلیت صندوق

 و کـرده  برطـرف  را صـندوق  شـکاف  توانند نمی تنهایی به شده بیان هاي سیاست از هریک

 حـق  نـرخ  درصـدي  10 افـزایش  صورت در حتی مثال، عنوان به .کنند تضمین را آن ثبات

 کفایـت  از امـا  گیـرد،  می قرار بهتري سطح در صندوق مالی وضع که شود می مشاهده بیمه،

   .نیست برخوردار صندوق در ثبات ایجاد جهت الزم

 و کـرده  پرداخـت  را صندوق به خود دوره هر معوق تعهدات از نیمی دولت اگر حتی 

 صـندوق  مصـارف  و منابع در توجه قابل شکاف شاهد کماکان نکند، مواجه تاخیر با را آن

 بـه  صـندوق  مصـارف  و منابع ساختار که کرد حاصل را نتیجه این توان می بنابراین، .هستیم

 بلندمدت) (حتی زمانی افق یک در توانند نمی شده بیان هاي سیاست که است ناپایدار حدي

   .برگردانند صندوق به را ثبات
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 صـندوق  مصـارف  و منـابع  در ثبات ایجاد جهت در سیاستی توصیه یک ارائه منظور به 

 ایـن  در سناریو دو هر شباهت وجه است: گرفته قرار بررسی مورد سناریو دو تحقیق این در

 درصـد  10 بیمـه  حـق  نـرخ  ثانیـا  و کنـد  پرداخـت  را خود ايبیمه سهم دولت اوال که است

 درصـد  50 میـزان  بـه  بازنشستگان مزایاي نرخ اول سناریو در که تفاوت این با یابد؛ افزایش

 کـه  دهدمی نشان تحلیل این نتایج .یابد کاهش درصد 10 دوم سناریو در و یابدمی کاهش

 کاهش صورت در که است بازنشستگی مزایاي به وابسته بیشتر صندوق مالی وضعیت بهبود

  .باشیم شاهد را صندوق مالی شرایط در ثبات مشخص زمانی افق یک در توانمی آن
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