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چکیده
ایران از جمله کشورهایی است که تأمین مالی نظام بازنشستگی آن به روش پرداخت جاری است .یکی از مشکالت
اصلی این روش ،تاییر نسبت جمعیت فعال به جمعیت بازنشسته است که البته در ایران بهطور مداوم در حال کاهش
است .در واقع ،جمعیت ایران در آستانه سالمندی است و نیازمند برنامهریزی آیندهمحور در این زمینه است .هدف
این مقاله بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی ایران است .برای این منظور الگوی نسلهای همپوشان
 55دورهای برای اقتصاد ایران شبیهسازی گردید .نتایج نشان میدهد که با کاهش رشد جمعیت و افزایش نسبت
سالمندی جمعیت ،میزان تولید ناخالص داخلی در سالهای آتی بهشدت کاهش مییابد و درصورت عدم اصالحات
ساختاری ،نظام بازنشستگی با کسری مداوم و فزایندهای مواجه خواهد بود .با فرض اصالحات پارامتریک در نظام
بازنشستگی نظیر افزایش سن بازنشستگی ،نتایج نشان میدهد که اگر سن بازنشستگی فقط برای زنان به  55سال
افزایش یابد ،کسری به  9درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  1435خواهد رسید .اگر سن بازنشستگی زنان و
مردان به  60سال افزایش یابد ،کسری به  6/5درصد از تولید ناخالص داخلی در سال مذکور خواهد رسید و اگر
برای هر دو جنس به  65سال افزایش یابد ،کسری بودجه در اوج خود در سال  1440تنها  2درصد از تولید ناخالص
داخلی خواهد بود و بعد از آن به صفر میل میکند.

کلیدواژهها:

سالمندی جمعیت ،نظام بازن ش ستگی ،سن بازن ش ستگی ،الگوی ن سلهای همپو شان ،سی ستم

بازنشستگی پرداخت جاری.
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مقدمه
جمعیت جهان تا قبل از قرن  18میالدی تقریباً وضعیت ثابتی داشته و بخش عمدهای از مردم به
دلیل جنگها و بیماریهای گوناگون ،متوسط امید زندگی اندکی داشتهاند؛ اما در طول سالهای
پس از آن مشاهده میشود که بیش از سه دهه به متوسط زندگی افراد افزوده شده است .همچنین
تاییرات پویایی در ساختار جمعیت قابل مشاهده است و انتظار میرود تا نیمة قرن حاضر،
ترکیب جمعیت جهان تاییر نموده و جمعیت جهان چهرة سالمندتری به خود بگیرد.
پیشبینیهای سازمان ملل متحد )2017( 1حاکی از آن است تا سال  2050جمعیت باالی 60
سال در مقایسه با سال  2000بیش از  4برابر خواهد بود .بنابراین ،عموماً مسأله سالمندی جمعیت
و پیامدهای ناشی از آن ،یکی از مسائل عمده جمعیتی در کشورهای جهان بهشمار میرود .تقریباً
تمام کشورها در آیندهای نزدیک ،بهنحوی سالمندی جمعیت را تجربه خواهند کرد.
سالمندی رو به گسترش جمعیت کشور ما ،یک واقعیت شناخته شده در بین متخصصان،
سیاستگذاران و حتی افکار عمومی است .شواهد حاکی از آن است که ایران در مرحله انتقال
سنی از میانسالی به سالمندی است و طی دهههای آتی ،شیب سالمندی باالیی را تجربه خواهد
کرد .پیشبینیهای سازمان ملل متحد ( )2015حاکی از آن است که جمعیت سالمند ایران طی
 15سال آینده ،دو برابر خواهد شد و در سال  1410به بیش از  8میلیون نفر خواهد رسید.
همچنین طبق برآوردها ،احتمال میرود تعداد سالمندان در سال  1430به چهار برابر وضعیت
کنونی ،یعنی به بیش از  19میلیون نفر برسد .در واقع ،کاهش نرخ باروری همراه با افزایش امید
زندگی ،دو عاملی هستند که بهعنوان عوامل پدیدآورنده سالخوردگی جمعیت از آنها یاد میشود.
این دو مسأله باعث شدهاند که در اکثر کشورها جمعیت جوانان نسبت به سالمندان وزن کمتری
داشته باشند.
یکی از بخشهایی که تحت تأثیر تاییرات جمعیتی قرار میگیرد ،نظام بازنشستگی است.
زیرا تاییرات جمعیتی و افزایش تعداد سالمندان نسبت به جوانان در سن کار ،باعث ایجاد فشار
مضاعفی بر نظام بازنشستگی میشود و اجرای برنامههای بازنشستگی را با هزینههای هنگفتی
مواجه میسازد .این هزینهها ممکن است تا حدی افزایش یابد که امکان تأمین آنها در مرحله
اول برای صندوقهای بازنشستگی و در مرحله بعد حتی برای دولتها غیرممکن باشد (میر و
1. United Nation Organization
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همکاران .)1393 ،نظام بازنشستگی در ایران بر اساس سیستم پرداخت جاری 1اداره میشوند که
خود چالشی برای نظامهای بازنشستگی است؛ چراکه دریافتی از شاغلین در هر دوره بهعنوان
مستمری به بازنشستگان همان دوره پرداخت میشود .با سالمندی جمعیت میزان دریافتی از
نیرویکار کمتر شده و در مقابل ،پرداختی به بازنشستگان بیشتر میشود و در نهایت تعادل در
نظام بازنشستگی از بین میرود .از طرف دیگر ،در این نوع نظام کسورات بازنشستگان ذخیره و
سرمایهگذاری نمیشود و این باعث میشود که جامعه از یک منبع مالی پایدار برای تأمین مالی
سرمایهگذاریها محروم باشد .عالوهبراین ،تورم شدید و افزایش نسبت جمعیت سالمندان به کل
جمعیت تأثیر منفی بر کارایی این نظام بازنشستگی دارد (روغنیزاده.)1384 ،
در دهههای گذشته مطالعات مختلفی در دنیا جهت بازنگری و اصالحات نظامهای
بازنشستگی انجام شده است .بهطور کلی ،اصالحات در این نظامها به دو صورت اصالحات
پارامتریک 2و اصالحات ساختاری 3اعمال میشود .اصالحات پارامتریک بهمعنای تاییر
پارامترهای ورود و خروج و منابع و مصارف است .در این اصالحات سعی بر این است تا با
تعدیل پارامترها با توجه به تاییرات رخ داده ناشی از عوامل جمعیتی و اقتصادی و بدون تاییر
نظام مستمری میزان تعهدات آتی کاهش یابد .ازجمله مهمترین تعدیالت رایج از این طریق
افزایش سن بازنشستگی ،افزایش درصد کسورات بازنشستگی و افزایش تعداد سالهای مبنا
جهت محاسبه حقوق بازنشستگی میباشد و بر اساس محاسبات بیمهای و شرایط اقتصادی و
اجتماعی کشور ،هرچند سال یکبار انجام میشود .اصالحات پارامتریک ممکن است هم بر
حق بیمه و هم بر مزایا اثر داشته باشند .اما اصالحات ساختاری را میتوان در یک دوره بلندمدت
انجام داد و پیششرطها و الزامات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی خاصی دارد که اگر پیششرطها
تحقق نیابد ،دست زدن به این نوع اصالحات کار خطرناکی است و کشور را با بحران روبرو
میکند .در اصالحات ساختاری حرکت از سمت طرحهای غیراندوختهگذاری به سمت
طرحهای اندوختهگذاری کامل مطرح است .در این چارچوب ،گروهی از کارشناسان معتقدند
اصالحات پارامتریک در بلندمدت پاسخگو نبوده و باعث به تعویق انداختن مشکل میگردد و
بر این اساس اصالحات ساختاری را پیشنهاد مینمایند (مدرسی عالم .)1390،بنابراین انجام
1. Pay-as-you-go
2. Parametric Reforms
3. Structural Reforms
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اصالحات ساختاری میتواند آثار توزیعی ،تخصیصی و رفاهی قابل مالحظهای بههمراه داشته
باشد.
بنابراین ،ازآنجاییکه با افزایش تعداد سالمندان کشور و نیز پیشبینی افزایش تعداد و سهم
سالمندان (جمعیت  60سال و باالتر) در سالهای آتی ،میزان هزینههای درمانی و تأمین اجتماعی
افزایش مییابد؛ ازاینرو ،حوزههای در معرض آسیب مستقیم افزایش طول عمر و نیز افزایش
سالمندان ،نظام تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی خواهند بود .از طرف دیگر ،با توجه
به نارساییهای موجود در نوع ساختار نظام بازنشستگی ایران و آسیبپذیر بودن آن از سالمندی
جمعیت ،بررسی و تحلیل میزان تأثیر سالمندی جمعیت بر وضعیت آینده نظام بازنشستگی کشور
حائز اهمیت است.
چارچوب نظری
باتوجه به افزایش امید زندگی ،کاهش نرخ باروری و نیز اطالعات آماری در دسترس ،مشاهده
میشود که ساختار جمعیت ایران به سمت سالمندی درحال حرکت است و با افزایش در تعداد
سالمندان توجه به سیستمهای بازنشستگی در ایران حائز اهمیت میشود .بهطورکلی نهادهای
بازنشستگی برای تأمین مالی پرداخت مستمری با سه گزینه روبرو هستند:

) (1پرداخت مستمری به بازنشستگان از محل دریافت حق بیمه از شاغلین فعلی (تحت عنوان

حساب ذخیره مشترک اجتماعی) که به این نوع نظام در اصطالح پرداخت جاری گفته میشود.
) (2پرداخت مستمری به بازنشستگان از محل بازدهی حاصل از سرمایهگذاری حق بیمههای

پرداختی توسط آنها در طول دوران کاریشان (حساب شخصی) که به این نوع نظام در اصطالح
اندوخته کامل 1گفته میشود.

) (3نظام اندوخته جزئی 2که ترکیبی از نظام بازنشستگی پرداخت جاری و اندوخته کامل است.

بهعبارت دیگر در این نظام هم حساب ذخیره مشترک اجتماعی و هم حساب شخصی وجود
دارد .بنگاه برای هر کارمند بر اساس نرخ دستمزد کل آن به حساب ذخیره مشترک اجتماعی
وجوهی را میپردازد .افراد نیز به حسابهای شخصی خودشان براساس نرخ دستمزدی که از

1. Fully-Funded
2. Partially-Funded
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کارفرما دریافت میکنند ،وجوهی را خواهند پرداخت (سان .)2007 ،1به این نوع نظام در اصطالح
اندوخته جزئی گفته میشود.
سیستم بازنشستگی در ایران با استفاده از سیستم پرداخت جاری اداره میشود که در آن،
دریافتی از فعاالن بازار و نیرویکار به بازنشستگان همان دوره پرداخت میشود.
اثر سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی را میتوان از دو کانال بررسی کرد:
 )1هزینههای عمومی (بهویژه هزینههای سالمت) یکی از مهمترین کانالهایی است که از
طریق آن تاییرات جمعیت بر نظام تأمین اجتماعی و درنتیجه رشد اقتصادی اثر میگذارد (ویل،2
 .)2007سالمندی جمعیت به نوبه خود میتواند فشاری بر هزینههای عمومی از طریق
بازنشستگی و تأمین اجتماعی در بلندمدت تحمیل نماید .اقتصاددانان عموماً معتقدند که سالمندی
جمعیت سبب افزایش سهم مخارج سالمت و رفاه اجتماعی در  GDPخواهد شد .در واقع آنها
بر این باورند که در مسیر فعالیتهای تقاضا شده توسط جمعیت سالمند ،افزایش مخارج دولت
و به خصوص افزایش مخارج رفاه اجتماعی و بهداشتی مشاهده میشود .اگرچه در میان
سیاستگذاران عدم اطمینانی نسبت به ارزیابی تأثیر سالمندی بر هزینههای اجتماعی وجود دارد،
اما همگی آنان اتفاق نظر دارند که این دگرگونی جمعیتی باعث وارد شدن فشاری اساسی بر
دولت خواهد شد .سالمندی بر سطح هزینهها در سه حوزة اصلی مربوط به تأمین اجتماعی ،یعنی
مستمری بازنشستگی ،مراقبتهای درمانی و مراقبتهای اجتماعی اثرگذار است (بونولی و
همکاران.)2000 ،3
 )2کانال دیگری که بهواسطه آن میتوان اثر سالمندی جمعیت را بر نظام بازنشستگی بررسی
کرد به ماهیت و ساختار نظام بازنشستگی (یعنی ،پرداخت جاری) باز میگردد .فزونی نرخ
باروری بر نرخ جایگزینی جمعیت ،ثبات در نرخ رشد جمعیت و سهم پایین سالمندان در کل
جمعیت بهعنوان مهمترین فروضی هستند که نظام پرداخت جاری بر اساس آن استوار است.
افزایش امید زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد ،سبب از میان رفتن شرایط تعادل این نظام میگردد.
با توجه به روند صعودی در افزایش تعداد سالمندان جامعه و تبدیل ایران به کشوری سالخورده،
تعادل در سیستم پرداخت جاری به هم میخورد ،چراکه با تاییر ساختار سنی کشور از تعداد
1. Sun
2. Weil
3. Bonoli et al
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نیروی کار کاسته شده و با افزایش تعداد بازنشستگان ،دریافتی از نیرویکار کمتر شده و پرداختی
به بازنشستگان افزایش مییابد .از طرف دیگر ،با گذشت زمان سن بازنشستگی و امید زندگی
افزایش یافته است ،یعنی افراد بعد از رسیدن به سن بازنشستگی تمایل دارند مدت بیشتری عمر
کنند و در نتیجه مستمری بیشتری را نسبت به دهههای گذشته دریافت خواهند کرد ،لذا تأمین
مالی بازنشستگان مشکلتر میشود (مدرسی عالم .)1390 ،در واقع ،در اثر سالمندی جمعیت بار
تکفل جامعه (نسبت سالمندان به جمعیت در سنین کار) افزایش خواهد یافت که این امر شمار
افراد مستمریبگیر بازنشسته و نیز شمار افراد سالمند نیازمند به حمایت را باال خواهد برد .این
دو عامل موجب خواهد شد که بار مالی صندوقهای بازنشستگی افزایش یابد و به احتمال زیاد
موجب بروز بحرانهای مالی شود .بهعبارت دیگر ،درحالیکه میزان نیرویکار در سالهای آینده
کاهش مییابد ،تعداد مستمریبگیران روند افزایشی خواهد داشت که این مسأله از یکسو موجب
کاهش منابع دریافتی صندوق (حق بیمهها) و از سوی دیگر موجب افزایش مصارف صندوق
میگردد.
پیشینه تحقیق
پژوهش حاضر بهدلیل جدید بودن نسبی موضوع ،از نظر ادبیات و تعداد مقاالت دچار محدودیت
بوده و از پیشینه مطالعاتی گستردهای برخوردار نیست .مطالعاتی که در این زمینه انجام شدهاند،
یا در ارتباط مستقیم با موضوع نیستند یا ارتباط آنها بسیار اندک است .با این حال ،تعدادی از
مقاالت که داری ارتباط (هرچند اندک) با موضوع مورد بررسی هستند ،معرفی خواهد شد.
روجاس )2005( 1در پژوهشی تحت عنوان «درآمد چرخه زندگی ،تبعات جانبی آن و
بازنشستگی» به بررسی تأثیر سن بر هزینههای نظام بازنشستگی در اسپانیا پرداخت .نتایج مطالعه
وی نشان داد که تأثیر سن بر ثبات نظام تأمین اجتماعی به نرخ جایگزینی نیرویکار در سنین
مختلف بستگی دارد و همچنین حفظ نظام بازنشستگی در اسپانیا مستلزم تنظیم مالیات است.
دگر )2008( 2در مقالهای با عنوان «اصالحات بازنشستگی تحت یک مدل نسلهای همپوشان
در نظام تأمین اجتماعی» با استفاده از مدل نسلهای همپوشان  6دورهای به بررسی اثرات کاهش
نرخ جایگزینی در نظام تأمین اجتماعی ترکیه پرداخت .این محقق نشان داد که ذخیره سرمایه،
1. Rojas
2. Deger
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مصرف و پسانداز افراد در بلندمدت بهعلت کاهش نرخ جایگزینی افزایش مییابد .در واقع،
پس از اعالم کاهش نرخ جایگزینی در نظام تأمین اجتماعی ،نسلهای شاغل موجود اقدام به
افزایش پسانداز میکنند تا بتوانند در دوران سالمندی سطح مصرف خود را در حد مطلوب نگه
دارند .از آنجاییکه ذخیره سرمایه مجموع پسانداز عوامل جامعه در نظر گرفته میشود ،با اجرای
سیاست کاهش نرخ جایگزینی در بلندمدت ،مقدار ذخیره سرمایه افزایش مییابد که این خود
باعث کاهش نرخ بهره در بلندمدت میشود.
سیلیوراستاوز و همکارانش )2011( 1در پژوهشی با عنوان «آیا سالمندی باعث تاییر ساختار
میشود؟» با استفاده از دادههای پانل  51کشور منتخب در حال توسعه و توسعهیافته به بررسی
تاییرات ساختار اقتصاد ناشی از سالخوردگی جمعیت پرداختند .آنها با توجه به ثابت نگهداشتن
اثرات درآمد سرانه ،سهم هزینههای تولید ،اندازه جمعیت ،سهم هر بخش در تولید و سایر
متایرهای مربوطه ،به این نتیجه رسیدند که افزایش سالمندی نقش معناداری در سهم بخشهای
مختلف اقتصاد دارد .آنها اعتقاد دارند که سالخوردگی جمعیت باعث کاهش نیرویکار در بخش
کشاورزی ،معدن ،ساختوساز و صنایع معدنی و از طرفی باعث افزایش اشتاال و نیرویکار در
بخشهای ارتباطات ،خدمات شخصی و اجتماعی و همچنین بخش مالی میشود.
وربیک و اسپراک )2014( 2در مطالعهای با عنوان «جمعیت سالخورده و حقوق بازنشستگی
عمومی :شواهد تئوری و کالن اقتصادی» با تأکید بر این مسئله که سالمندی جمعیت در کشورهای
مختلف باعث ایجاد فشار و منجر به عدم تعادل در هزینههای بازنشستگی عمومی خواهد شد،
به مطالعه سالخوردگی جمعیت و حقوق بازنشستگی پرداختند .آنها مدلی را طراحی کردند که
در آن سرمایه انسانی درونزا در نظر گرفته شده است و از دادههای مربوط به  33کشور در دوره
زمانی  1998تا  2008استفاده کردند .نتایج مطالعه آنها حاکی از آن است که افزایش سن
بازنشستگی و افزایش جزئی در نرخ باروری باعث کاهش هزینههای مربوط به سن میشود.
وربیک و اسپراک افزایش نرخ جایگزینی را برای کاهش فقر در میان افراد سالمند پیشنهاد میکنند،
با این حال ،آنها معتقدند که افزایش فشار بر بدهیهای عمومی ،پایداری مالیه عمومی را به خطر
میاندازد.
1. Siliverstovs et al
2. Verbic & Spruk
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لیسنکوا و بورنوکوا )2015( 1در پژوهشی تحت عنوان «اثرات سالمندی جمعیت بر نظام
بازنشستگی بالروس» با استفاده از مدل نسلهای همپوشان  84دورهای به شبیهسازی و
پیشبینیهای احتمالی اصالحات در نظام بازنشستگی بالروس پرداختهاند .نتایج تخمین آنها
نشان میدهد که سالمندی جمعیت منجر به کاهش  16درصدی تولید ناخالص داخلی تا سال
 2050خواهد شد .اما یکی از عواقب فاجعهآمیز سالمندی جمعیت کسری مداوم در نظام
بازنشستگی است.
دشتبان و همکارانش ( )1390در پژوهشی با عنوان «شبیهسازی یک الگوی نسلهای
همپوشان  55دورهای با رویکرد بهسازی نظام بازنشستگی ایران» با بهکارگیری روش پیشنهادی
کوتلیکوف و آئورباخ به بررسی نظام بازنشستگی در ایران پرداختهاند .نتایج مطالعه آنها نشان
داده که رفتار مصرف-پساندار بهینه فردی تحت نظامهای بازنشستگی مختلف تاییر میکند و
انتقال به نظام بازنشستگی جدید در مقایسه با نظام بازنشستگی قدیمی افزایش مصرف ،تولید،
درآمد باالتر نیرویکار را در پی دارد که این عوامل باعث افزایش انگیزه جهت کامل نمودن
دوران خدمت و افزایش سن بازنشستگی میشود.
اردالن ( )1390اثر سالمندی جمعیت را بر تأمین مالی نظام بازنشستگی در ایران مورد بررسی
قرار داده است .نتایج وی حاکی از آن است که کاهش در نرخ رشد جمعیت به منزله کاهش در
عرضه نیرویکار بوده که موجب افزایش نسبت سرمایه به نیرویکار و منجر به کاهش هزینه
استفاده از سرمایه ،کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ دستمزد میگردد .بنابراین ،تاییرات جمعیتی،
اولویتهای رفاهی را تهدید کرده و موجب ایجاد نابرابری بین نسلی میشود.
دشتبان و جباری ( )1393در مطالعهای با عنوان «ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی
بهعنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسلهای همپوشان  55دورهای» اثرات بهسازی نظام
بازنشستگی از نظام پرداخت جاری به نظام اندوخته جزئی را بررسی کردهاند .یافتههای حاصل
از شبیهسازی حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته جزئی عالوه بر افزایش دارائیهای
مالی فردی برای اقتصاد ،انباشت سرمایه فیزیکی باالتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت
جاری بههمراه دارد .همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید عالوه بر سطوح باالتر مصرف
ملی ،رشد اقتصادی و درآمد ملی باالتر را برای اقتصاد بههمراه دارد.
1. Lisenkova & Bornukova
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راغفر و اکبربیگی ( )1394اثر تاییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی
را بر موجودی سرمایه ،عرضهی نیرویکار و پسانداز با استفاده از روش نسلهای همپوشان
شش دورهای بررسی کردند .یافتههای آنها نشان داد که پس از کاهش نرخ جایگزینی در صندوق
بازنشستگی تأمین اجتماعی ،با توجه به آیندهنگری افراد و جبران کاهش مستمری ،عرضهی
نیرویکار شاغلین افزایش یافته و به تبع آن پسانداز فردی و موجودی سرمایه کل نیز افزایش
مییابد .نتیجه این امر باعث رونق در تولید ،رشد تعداد شاغلین و ورودیهای صندوق
بازنشستگی میشود.
باسخا و همکارانش ( )1394در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر سالمندی جمعیت بر رشد
اقتصاد غیرنفتی ایران» به بررسی میزان تأثیر سالمندی بر رشد اقتصاد غیرنفتی پرداختهاند .آنها
به این نتیجه دست یافته اند که با توجه به اثرات بلندمدت سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی،
سیاستهای اصالح نظام اشتاال و بازنشستگی ،تثبیت نرخ رشد جمعیت در نرخ بهینه و مهمتر
از آنها توجه به انباشت سرمایه ،بسیار حیاتی بهنظر میرسد.
میرزایی و همکارانش ( )1396الگوی مصرف هزینههای بهداشت و درمان در چرخه زندگی
خانوارهای شهری ایران را با تأکید بر دوران سالخوردگی بررسی کردند .یافتههای آنها نشان داد
که افراد در طول چرخه زندگی همواره درصدی از هزینه کل خود را به بهداشت و درمان
اختصاص دادهاند ،اما درصد این تخصیص در سنین مختلف متفاوت است؛ بهنحویکه با افزایش
سن بهویژه در دوران سالمندی ،تقاضا در بخش هزینههای بهداشت و درمان افزایش قابلتوجهی
خواهد داشت .همچنین در سطح کالن ،باتوجه به افزایش درصد سالمندی در جمعیت ایران طی
چند دهه آینده ،سهم هزینههای بهداشت و درمان از هزینه کل افزایش خواهد یافت.
روش تحقیق و دادهها
این پژوهش از لحاظ روش ،علی-تحلیلی و از نظر هدف ،کاربردی بوده و روش جمعآوری
اطالعات نیز از نوع اسنادی-کتابخانهای است .دادههای متایرهای موردنظر بهصورت ساالنه و
بر اساس کل کشور برای سال ( 1390بهعنوان سال پایه) از بانک اطالعات سری زمانی مرکز
آمار ایران استخراج شده است .همچنین ،برای بررسی اثرات سالمندی جمعیت ،از یک الگوی
نسلهای همپوشان  55دورهای که به کمک نرمافزار متلب کالیبره میشود ،استفاده شده است.
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در چارچوب الگوی نسلهای همپوشان  55دورهای که اولین بار توسط اوئرباخ و کوتلیکوف
مطرح شده است ،فرض می شود که سه بخش خانوار ،بنگاه و دولت وجود دارد و بازار کامالً
رقابتی است .در این الگو هر فرد برای  55دوره زندگی میکند (هر دوره معادل یک سال است).
در این اقتصاد هر فرد در سن  20سالگی وارد بازار کار میشود ،در سن  50سالگی بازنشسته
میشود و در سن  74سالگی میمیرد و هیچ ارثی برای فرزندان خود باقی نمیگذارد .نوع نظام
بازنشستگی در این اقتصاد از نوع سیستم پرداخت جاری فرض میشود.

ساختار جمعیت
جمعیت به  15گروه سنی (یعنی )74-70 ،....،14-10 ،9-5 ،4-0 ،تقسیم شده و متایرهای
آمارگیری نفوس ،باروری ،مرگومیر و نرخ مهاجرت برونزا فرض میشوند .در هر گروه متایرها
با دو اندیس توصیف میشوند؛ اولین اندیس  tمیباشد که بیانگر زمان و دومین اندیس  gاست
که نشاندهنده یک نسل خاص یا یک گروه سنی خاص است .اندازه گروه متعلق به نسل k+g
در دوره  tتوسط دو قانون حرکتی 1زیر معین میشود:
Popt −1, g + k +5 frt −1
for k = 0


Popt , g + k = 
()1
,
Pop
sr
+
mr
for
k
∈
1
15
[
]
(
)
t −1,g + k −1
t −1, g + k −1
t −1, g + k −1


معادله ( )1به سادگی نشان میدهد که فرزندان متولد شده در زمان ( tیعنی گروه سنی ،0-4

 )g+k=gبرابر با اولین گروه سنی بالغ (سن  )g+k+5=g+5 ،20-24در زمان  t-1است که در
نرخ باروری ،یعنی  frهمان دوره ضرب شده است .فرض میشود که اگر هر زن و شوهر بهطور
متوسط  2فرزند داشته باشند ،متایر نرخ باروری تقریباً برابر با یک میشود و اندازه جوانترین
نسل  gدر زمان  tتقریباً برابر با اندازه اولین نسل بالغ  g+5یک سال قبل است k .نشاندهنده
یک دوره  5ساله است و یک واحد افزایش در آن نشاندهنده دوره بعدی  t+kبرای یک فرد و
تاییر به گروه سنی  g+kاست .قانون دوم حرکت ،اندازه هر گروه سنی  g+kدر زمان  tرا فراتر
از نسل قبل بیان میکند .برآورد این نسل در یک سال پیش ،برابر با مجموع نرخ بقاء مشروط بر
سن  srو نرخ مهاجرت خالص  mrدر زمان  t-1است .در این مدل نرخ باروری بر حسب زمان
متایر است در حالی که نرخ بقاء و نرخ مهاجرت خالص بر حسب زمان و سن متایر هستند.
1. Laws of Motion
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برای گروه سنی نهایی ،یعنی  70-74متایر نرخ بقاء شرطی صفر است .این بدان معنی است
که همه افراد متعلق به سالمندترین گروه سنی در هر دوره ،در پایان دوره با اطمینان میمیرند.
متایر باروری وابسته به زمان و متایر مهاجرت خالص وابسته به سن و زمان و نرخ بقاء شرطی،
بر اساس پیشبینیهای جمعیتهای برونزا کالیبره میشوند که یک مدلسازی دقیق از
سناریوهای جمعیتشناسی هر رابطه در داخل مدل را ممکن میسازد.

تولید
در هر زمان  ،tبنگاه نماینده ،افرادی را استخدام میکند و سرمایه فیزیکی را به آنها میدهد که
با استفاده از تکنولوژی تابع تولید کاب-داگالس تنها یک محصول تولید کنند ،بنابراین تابع تولید
عبارت است از:

Y t = AK tα L1t−α

()2

که در اینجا  Yنشاندهنده ستانده K ،سرمایه فیزیکی L ،نیرویکار A ،عامل بهرهوری و

درنهایت  αسهم سرمایه فیزیکی در تولید بوده و همچنین فرض میشود که بازاری که در آن
بنگاه نماینده فعالیت میکند ،کامالً رقابتی است .با توجه به تابع تولید کاب-داگالس میتوان
تابع سود بنگاه را بهصورت زیر بدست آورد:

π = pY − re .K t −w t .Lt

()3

حال میتوان از رابطه ( )3نسبت به عوامل تولید مشتق گرفت:

∂π
= pα AK t α −1Lt 1−α − re = 0
()4
∂K t
∂π
= p (1 − α )AK t α Lt −α −w t = 0
()5
∂Lt
حال با استفاده از معادالت ( )4و ( )5روابط دستمزد نیرویکار و قیمت سرمایه بهصورت

زیر بهدست خواهد آمد؛ در اینجا مقدار  pبرابر با یک در نظر گرفته میشود.
α −1

()6
α

()7


Lt 


Lt 

Kt

Kt

re = α AK α −1L1−α = α A 


w t = (1 − α )AK α L−α = (1 − α )A 
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در اینجا  reو  w tبه ترتیب بیانگر نرخ اجاره سرمایه و دستمزد در زمان  tمیباشند.

بخش خانوار
رفتار خانوارها توسط  21خانواده نماینده بررسی میشود که در تعامل با ساختار نسلهای
همپوشان آلیس-ساموئلسون 1میباشد که هر یک از گروههای سنی را نشان میدهد .افراد در
سن  20سالگی وارد بازار کار شده و در سن  50سالگی بازنشسته میشوند و در سن  74سالگی
میمیرند ،نسل جوان (یعنی )19-15 ،14-10 ،9-5 ،0-4 ،بهطور کامل وابسته به خانواده خود
هستند و هیچ نقش فعالی در الگو ندارند .با این حال آنها بر هزینه عمومی تأثیر میگذارند .نرخ
بقاء وابسته به متایر زمان و سن برونزا ،متایر امید زندگی را تعیین میکنند .نسلهای بالغ (یعنی،
 )74-70،...،24-20الگوهای مصرف را در طول زمان بهینهسازی میکنند .مسأله بهینهسازی
خانوار ،الگوی مصرف در طول چرخه زندگی است که همان حداکثرسازی تابع مطلوبیت بین
دورهای تحت شرایط محدودیت بودجه طول عمر است.
ترجیحات بین دورهای برای فردی که در زمان  tمتولد میشود ،عبارت است از:
()8

)


)

1−θ

(

 k
 ∏ m =0 srt + m , g + m (C l + k , g + k


 1

1 + ρ g + l

k
l =4



15



k =4

∏∑ 

1
1− θ

= U

در اینجا  Cو  θبهترتیب نشاندهنده مصرف و معکوس کشش جانشینی ثابت بین دورهای

است .همچنین پارامتر  ρنرخ خالص ترجیح زمانی است که وابسته به سن است .مصرف آینده
نیز بر حسب نرخ بقاء غیرشرطی تنزیل میشود ∏k srt +k , g +k ،احتمال زنده ماندن تا سن g+k
در دوره  t+kرا نشان میدهد srt + k , g + k ،نرخ بقاء شرطی بر حسب متایر سن یا زمان ،بین دو

دوره  t+kو  t+k+1و سنین  g+kو  g+k+1میباشد .خانوادهها خودخواه فرض میشوند و هیچ
ارثی برای فرزندان خود باقی نمیگذارند .این امر مطابق با نظریه یاری )1965( 2و دیدگاه مطرح
شده در چارچوب  OLGتوسط بورش-سوپان و همکاران ،)2016( 3آینده خانوادهها را از طریق
بازار کامل مستمری 4تضمین میکند .محدودیت بودجه خانوار بهصورت زیر است:

1. Allais-Samuelson
2. Yaari
3. Borsch-Supan et al
4. Perfect Annuity Market
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(

)

1  L
× Y t , g (1 − τ tL − Ctrt ) + Pens t , g + 1 + rt 1 − τ K  HAt , g − 1 − τ C  C t , g 

srt , g 

که در اینجا  HAسطح دارایی خانوار،

L
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= HAt +1, g +1

 Yدرآمد نیرویکار τ L ،نرخ مالیات مؤثر بر

نیرویکار Ctr ،نرخ مشارکت در سیستم بازنشستگی r ،نرخ بازده روی داراییهای فیزیکی،
 Pensسطح مزایای بازنشستگی،

 τ Kنرخ مؤثر مالیات بر سرمایهτ C ،

نرخ مالیات مؤثر بر

مصرف میباشد.
مفهوم عبارت  1بدین معنی است که داراییهای افرادی که در دوره  tمیمیرند ،بهطور
sr
مساوی بین بازماندگان زنده وی توزیع میشود .بنابراین ،اگر نرخ بقاء در زمان  tدرگروه سنی
 gکوچکتر از یک باشد ،آنگاه در زمان  t+1هر فردی در گروه خود داراییهای بیشتری خواهد
داشت .این امر مبین توصیف ریاضی بازار کامل مستمری است .درآمد نیرویکار به صورت زیر
تعریف میشود:

Y t L, g = w t EPt , g LS t , g

()10

 LSعرضه برونزای نیرویکار است .فرض میشود که درآمد نیرویکار به میزان بهرهوری
در هر سن خاص بستگی دارد .در عین حال ،فرض میشود که این تفاوتهای بهرهوری در
پروفایل عایدیهای سنی ثبت میشود .این پروفایلهای بهرهوری ،توابع درجه دوم از سن هستند:
()11

EPt , g = γ + (λ ) g − (ψ ) g 2

γ , λ ,ψ ≥ 0

با مشتقگیری از تابع مطلوبیت خانوار نسبت به محدودیت بودجه طول عمر ،میتوان شرایط
مرتبه اول زیر را برای مصرف بدست آورد که به معادله اویلر 1موسوم است:
1θ

()12

 1 + 1 − τ K  rt +1  

 
C t +1, g +1 =  
C t ,g
) 1 + ρt


(



سرمایهگذاری و بازده دارایی
قانون حرکت برای موجودی سرمایه  Kstockعبارت است از:
()13

Kstock t +1 = Inv t + (1 − δ )Kstock t

که در اینجا  Invنشاندهنده سرمایهگذاری و  δنشاندهنده نرخ استهالک سرمایه است.
1. Euler equation
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فرض میشود که بازار سرمایه کامالً یکپارچه شده 1است .این بدان معنی است که هیچ تمایزی
بین سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی وجود نداشته و درنتیجه هیچ شرط آربیتراژی برقرار نیست،
یعنی
) 1 + rt = ret + (1 − δ

()14

که در اینجا  rtو  retبهترتیب نشاندهنده نرخ بازگشت خالص و ناخالص سرمایه فیزیکی
است.

بخش دولتی
محدودیت بودجه دولت عبارت است از:
()15

}

+ Ctrl )w t EPt , g LS t , g + τ C C t , g + τ k rt HAt , g = Gov t + ∑ Popt , g Pens t , g
g

L
t

∑ Pop {(τ
t ,g

g

که در اینجا منظور از  Govمصرف عمومی است .سمت چپ رابطه ( ،)15مبین درآمد دولت
بوده و سمت راست آن انواع مختلفی از مخارج دولت نظیر انتقاالت به خانوارها و مزایای
بازنشستگی را نشان میدهد .توجه کنید که در این الگو برنامه بازنشستگی بخشی از بودجه کلی
دولت است و انتقاالت از بودجه عمومی دولت کسری صندوق بازنشستگی را تأمین مالی میکند
(کسری صندوق بازنشستگی بهصورت تفاوت بین کسورات کل بازنشستگی جمعآوری شده و
مزایای کل بازنشستگی پراخت شده تعریف میشود) .مخارج عمومی هر فرد  GEPCثابت در
نظر گرفته میشود و درنتیجه مخارج کل  Govفقط به اندازه جمعیت کل  TPopبستگی دارد،
یعنی

Gov t = TPopt GEPC

()16

بازار و شرایط تعادل جمعی
فرض میشود که در تمامی بازارها شرایط رقابت کامل حاکم است .شرط تعادل در بازار کاال
مستلزم آن است که عرضه کل برابر با تقاضای کل باشد که در اینجا تقاضای کل همان مجموع
مصرف کل ،سرمایهگذاری کل و مخارج دولت است ،یعنی
()17

Y t = ∑ Popt , g C t , g + Inv t + Gov t
g

1. Integrated
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تسویه بازار کار مستلزم آن است که عرضه و تقاضا نیرویکار با یکدیگر برابر باشند ،یعنی
()18

Lt = ∑ Popt , g LS t , g EPg
g

متشابهاً ،واحد سرمایه انباشته شده در دوره  tبایستی با واحد سرمایه مورد نیاز بنگاه نماینده
در آن دوره برابر باشد ،یعنی

Kstockt = Kt

()19

بههمین ترتیب ،تعادل در بازار مالی مستلزم آن است که موجودی کل ثروت خصوصی
انباشته شده در انتهای دوره  tبا ارزش موجودی کل سرمایه انباشته شده در پایان دوره  tبرابر
باشد ،یعنی
()20

= kstockt

∑ Pop HA

t,g

g

g

یافتهها
سناریوی پایه
سال  1390بهعنوان سال پایه درنظر گرفته میشود و پیشبینیهای جمعیتی برای بازه زمانی
 1390تا  1490انجام خواهد شد .در اینجا نرخ رشد بهرهوری کل (بدون نفت) بر اساس گزارش
شاخصهای بهرهوری کشور برابر با  2/02درصد و نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد سالمندی در
ایران بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران بهترتیب معادل  1/24و
 3/62درنظر گرفته شدند .سن بازنشستگی برای زنان  50سال و برای مردان  55سال بهعنوان
مقادیر شروع استفاده خواهد شد .برای کالیبرهسازی الگوی نسلهای همپوشان  55دورهای در
نرمافزار متلب ،مقادیر پارامترها مطابق جدول ( )1وارد الگو میشوند .در واقع ،با معین بودن
پارامترها و مقادیر شروع متایرها ،نتایج حاصل از شبیهسازی الگوی نسلهای همپوشان 55
دورهای را میتوان در قالب نمودار برای متایرهای مربوطه ،ترسیم و اثر سالمندی جمعیت را بر
آنها بررسی کرد.
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جدول  :1پارامترهای کالیبرهشده
ردیف

نام پارامترها

نماد

معیار کالیبرهسازی

اختصاری

مقدار عددی

1

نرخ استهالک سرمایه

δ

جاللی نائینی

0/042

2

سهم سرمایه از تولید

α

صادقی

0/35

3

نرخ رجحان زمانی

ρ

دشتبان فاروجی

0/01

4

نرخ بازده روی داراییهای فیزیکی

r

کاوند

0/056

5

کشش جانشینی جانشینی بیندورهای

1

θ

لیسنکوا و بورنوکوا

1/25

6

نرخ مالیات بر مصرف

τC

یافتههای محقق

7

نرخ مالیات بر نیرویکار

τL

گزارش کسب و کار بانک جهانی

8

نرخ مالیات بر سرمایه

K

τ

1

دشتبان فاروجی

0/04
0/25
0/16

تعداد افراد بازنشسته در هر  100نفر نیرویکار
در این پژوهش برای نشان دادن تأثیر سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی ایران از نمودار 1
استفاده شده است .بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی و نفوس و مسکن ،جمعیت کشور
از حدود  75/15میلیون نفر در سال  1390به رقم  79/93میلیون نفر در سال  1395افزایش یافته
است .در دوره  5ساله  ،1385-1390متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت  1/29درصد بوده است.
متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت در دوره  1390-1395به  1/24درصد رسیده است که نسبت
به دوره  5ساله قبلی کاهش داشته است .این موضوع برای نظامهای بازنشستگی بسیار مهم است،
زیرا کاهش در نرخ رشد جمعیت نشاندهنده کاهش در میزان زاد و ولد و همچنین کاهش در
مرگ و میر میباشد که درنتیجه باعث افزایش در تعداد سالمندان شده است .در نمودار  1این
موضوع دیده میشود که نسبت وابستگی 2سالمندان در سال  43 ،1390درصد است اما با گذشت
زمان پیشبینی میشود تا سال  1430نسبت وابستگی به سطح  90درصد برسد.

 .1نرخ مؤثر مالیات بر مصرف از تقسیم پرداختهای واقعی مالیات بر مصرف (شامل مالیات بر فروش کاالها و
خدمات  +مالیات بر کاالها و خدمات خاص) بر مقدار قبل از مالیات بر مصرف (مخارج مصرف نهایی خصوصی
 +مخارج مصرفی نهایی دولتی -پرداختهای مالیات بر مصرف) اندازهگیری میشود (کمالی و راغفر.)1393 ،
 .2تعداد افراد بازنشسته در هر  100نفر نیرویکار.
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نمودار  :1نسبت وابستگی سالمندی
درصد تاییرات

دوره
زمانیمأخذ :یافتههای تحقیق

تأثیر سالمندی جمعیت بر تولید ناخالص داخلی و نهادههای تولید
نمودار  ،2میزان تأثیر سالمندی جمعیت بر بخشهای مختلف از جمله تولید ناخالص داخلی
سرانه ،تولید ناخالص داخلی کل ،عرضه نیرویکار و سرمایه را نشان میدهد .در این نمودار با
گذر زمان و افزایش تعداد سالمندان تا سال  1460مقدار تولید ناخالص داخلی کل ،عرضه
نیرویکار و سرمایه به ترتیب به میزان  32 ،41 ،36درصد کاهش مییابند .این تاییرات به این
علت اتفاق میافتد که با افزایش در تعداد سالمندان ،عرضه نیرویکار و سرمایه برای ورود به
بازار کاهش پیدا میکند و با وجود این کاهش شدید تولید ناخالص داخلی سرانه به میزان 17
درصد رشد منفی را تجربه میکند که در پی این اتفاق ،مقدار تولید ناخالص داخلی کل به شدت
کاهش مییابد و اگر برای آینده نظام بازنشستگی برنامهای اتخاذ نشود تا پایان قرن رشد منفی
تولید ناخالص داخلی به بیش از  40درصد هم میرسد.
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نمودار  :2تغییرات  GDPو نهادههای تولید با توجه به وجود تأثیرات سالمندی جمعیت
درصد تاییرات

دوره
زمانی یافتههای تحقیق
مأخذ:

سطح اشتغال وابسته به جنسیت و سن
نمودار  ،3سطح اشتاال را متناسب با جنسیت و سن افراد نشان میدهد .در این نمودار دیده
میشود که در بازه سنی  20تا  30سالگی میزان اشتاال باال است ،بهطوریکه به  90درصد هم
میرسد .از سن  30سالگی تا  50سالگی تمایل به کار کردن طیف ثابتی را طی میکند؛ اما هرچه
از این بازه سنی فاصله گرفته شود ،تمایل به کار کردن کاهش یافته و نمودار سیر نزولی طی
میکند ،بهطوریکه در سن  60سالگی تمایل به کار کردن و اشتاال ،به صفر نزدیک میشود.
همانطورکه در سناریوی پایه در نظر گرفته شد ،بازنشستگی در زنان  5سال زودتر از مردان
اتفاق میافتاد که بهنظر میرسد بهدلیل سن بازنشستگی دولتی پایینتر برای زنان است.
نمودار  :3سطح اشتغال وابسته به جنسیت و سن
تاییرات

بازه سنی

مأخذ :یافتههای تحقیق
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مزایای بازنشستگی بهعنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی
حقوق بازنشستگی معموالً بهمنظور بهبود سطح استانداردهای زندگی مورد توجه قرار میگیرند.
برای بهتر شدن سطح مزایای بازنشستگی و آینده بدون نگرانی برای سالمندان باید پیشبینیهای
آینده محوری صورت بگیرد .دو مورد از شاخصهایی که در این زمینه معموالً مورد استفاده قرار
میگیرند ،عبارتند از .1 :میزان حقوق بازنشستگی متناسب با دستمزد .2 ،میزان حقوق بازنشستگی
متناسب با تولید ناخالص داخلی.
نمودار  ،4میزان حقوق و مزایای بازنشستگان را بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی
نشان میدهد .در این نمودار مزایای بازنشستگی  9درصد تولید ناخالص داخلی را در سال 1390
شامل میشود .در نمودار دیده میشود که در سال  1430میزان حقوق بازنشستگان اگر متناسب
با دستمزد و استاندارد زندگی تاییر کند 18 ،درصد از تولید ناخالص داخلی سهم حقوق
بازنشستگان میشود؛ اما به علت افزایش در جمعیت سالمند و از طرف دیگر کاهش در تعداد
نیرویکار میزان تولید ناخالص داخلی کاهش شدیدی را تجربه میکند .در سال  1430تنها 12
درصد از تولید ناخالص داخلی صرف حقوق بازنشستگان شده و بعد از آن دوباره به  9درصد
برمیگردد و امکان پرداخت حقوق و مزایا به مقداری که سطح استانداردهای زندگی حفظ شود
وجود ندارد .این نشاندهنده قدرت خرید کمتر و همچنین کیفیت زندگی کمتر برای بازنشستگان
است.
نمودار  :4مزایای بازنشستگی کل بهعنوان سهمی از GDP
درصد تاییرات

دوره
مأخذ :یافتههای تحقیق
زمانی
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نمودار  ،5میزان کسری صندوق بازنشستگی را نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود اگر
پیشبینی آیندهمحوری برای بازنشستگان صورت نگیرد ،صندوق با کسری زیادی مواجه میشود.
بنابراین ،اگر مزایای بازنشستگی متناسب با سطح زندگی بازنشستگان باال برده شود در سال
 1430تقریباً  9درصد کسری در صندوق بازنشستگی ایجاد خواهد شد و تا سال  1490این
کسری به  7درصد میرسد و در این سطح ثابت میشود .حال اگر مزایای بازنشستگی متناسب
با سطح تولید ناخالص داخلی تاییر کند در سال  1430کسری به  3درصد از تولید ناخالص
داخلی میرسد و تا پایان قرن تقریباً ناپدید میشود .آنچه در این قسمت حائز اهمیت است این
است که با افزایش جمعیت سالمندان و کاهش نیرویکار در پی کم شدن میزان تولید ناخالص
داخلی ،دریافتیهای صندوق بازنشستگی از سوی نیرویکار کمتر شده و به علت افزایش
سالمندان میزان پرداختی افزایش مییابد .این امر موجب میشود که صندوق توان پرداخت حقوق
به میزان سالهای قبل را نداشته باشد و میزان حقوق و مزایای بازنشستگان را کاهش دهد که
این امر موجب میشود زندگی بازنشستگان دارای کیفیت الزم نباشد.
نمودار  :5کسری صندوق بازنشستگی
درصد تاییرات

دوره

زمانییافتههای تحقیق
مأخذ:
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نمودار  ،6میزان تاییر در نرخ جایگزینی 1تأمین اجتماعی را نشان میدهد .نرخ جایگزینی
تأمین اجتماعی از جمله نرخهایی است که باید توجه ویژهای به آن شود ،چون مانند تیغ دو لبه
عمل میکند .از یک طرف کاهش آن موجب بهبود مصارف صندوقهای بازنشستگی و تأمین
اجتماعی میشود و از طرف دیگر رفاه بازنشستگان را کاهش میدهد .مطابق با نمودار ،اگر نرخ
جایگزینی تأمین اجتماعی متناسب با دستمزد درنظر گرفته شود ،مشاهده میشود که نرخ
جایگزینی تأمین اجتماعی در طی  100سال ثابت باقی خواهد ماند .این امر به این علت است
که زندگی افراد سطح ثابتی را طی میکند و کاهشی در سطح استانداردها وجود ندارد .اما اگر
نرخ جایگزینی تأمین اجتماعی متناسب با تولید ناخالص داخلی درنظر گرفته شود با توجه به
پیشبینیهای جمعیتی صورت گرفته و سالخورده شدن کشور ،نرخ جایگزینی از  45درصد در
سال  1390به  27درصد در سال  1490کاهش مییابد .این نتیجه بدین خاطر است که بهعلت
کاهش در میزان نیرویکار ،تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در پی آن نرخ جایگزینی تقریب ًا
به نصف کاهش یافته است.
نمودار  :6تغییرات در نرخ جایگزینی تأمین اجتماعی
درصد تاییرات

دوره
زمانی یافتههای تحقیق
مأخذ:

 .1نرخ جایگزینی ( )Replacement Rateبهصورت نسبت حقوق دوران بازنشستگی به حقوق دوران اشتاال
تعریف میشود .این نرخ از شاخصهای مهم در ارزیابی پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی است و رابطه
معکوسی با پایداری مالی این صندوقها دارد.
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افزایش سن بازنشستگی دولتی
بخش قبلی نشان داد که وضع موجود منجر به کسری بودجه صندوق بازنشستگی خواهد شد.
در این بخش به بررسی تأثیرگذاری نوع دیگری از سیاست و افزایش سن بازنشستگی دولتی
پرداخته میشود .در حال حاضر ایران یکی از پایینترین سنهای بازنشستگی ،یعنی  50سال
برای زنان و  55سال برای مردان در جهان را دارا است .در این پژوهش به دو سناریوی افزایش
سن بازنشستگی پرداخته شده است .اولین سناریو ،افزایش سن بازنشستگی زنان در سال 1430
از  50سال تا  55سال است .سناریوی دوم افزایش سن بازنشستگی دولتی برای هر دو جنس در
سال  1430تا  65سال است.
نمودار  ،7اثرات این تاییرات سنی را بر مزایای بازنشستگی نشان میدهد .تاییرات سنی به
دو دلیل باعث افزایش مزایای بازنشستگی میشود :تعداد کارکنان افزایش مییابد و از طرف
دیگر ،تعداد بازنشستگان به دلیل بازنشستگی کاهش مییابد و این عوامل باعث رسیدگی بیشتر
بر بازنشستگان هر دوره میشود .در این نمودار ابتدا فقط سن بازنشستگی زنان تا  55سال افزایش
داده میشود .این امر باعث میشود که در سال  90 ،1430درصد از بودجه صندوق برای پرداخت
مزایای بازنشستگان صرف شود .در مرحله بعد سن بازنشستگی هر دو جنس تا  60سال افزایش
داده شده است .این امر سبب میشود که میزان بودجه پرداختی بابت مزایای بازنشستگان به 75
درصد برسد .حال اگر سن بازنشستگی هر دو جنس تا  65سال افزایش داده شود ،تنها  55درصد
از بودجه بابت پرداخت مزایا مصرف میشود.
نمودار  :7اثر تغییرات سنی بر مزایای بازنشستگی
تاییرات مزایای بازنشستگی

دوره
مأخذ :یافتههای تحقیق
زمانی
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نمودار  ،8نشان میدهد که اگر سن بازنشستگی تا سال  1435تنها برای زنان تا  55سال
افزایش یابد ،کسری به  9درصد از تولید ناخالص داخلی میرسد .اگر سن بازنشستگی برای زنان
و مردان در سال  1435تا  60سال افزایش یابد ،کسری به  6/5درصد از تولید ناخالص داخلی
کاهش خواهد یافت .اگر سن بازنشستگی برای هر دو جنس به  65سال افزایش یابد ،کسری
بودجه در اوج خود در سال  1440تنها  2درصد از تولید ناخالص داخلی است و بعداً به صفر
درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود.
نمودار  :8کسری بودجه صندوق بازنشستگی با اعمال شرایط تغییرات سنی
درصد تاییرات

دوره
یافتههای تحقیق
مأخذ:
زمانی

بحث و نتیجهگیری
در مقاله حاضر ،تأثیر سالمندی جمعیت که نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت است بر سیستم
بازنشستگی کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به آمارهای در دسترس و پیشبینیهای
جمعیتی که توسط سازمان ملل صورت گرفته است ،نرخ باروری در ایران بعد از دهه  60بهشدت
رو به کاهش رفته و تا سال  2030به صفر خواهد رسید .از طرف دیگر ،در طی چند دهه اخیر
امید زندگی حدود  23سال افزایش یافته است .این دو عامل به سرعت سالخورده شدن جمعیت
میافزاید ،بهطوریکه نسبت سالمندان به کل جمعیت در چند دهه آینده به  30درصد از کل
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جمعیت خواهد رسید .یکی از بخشهایی که تحت تأثیر تاییرات جمعیتی قرار میگیرد ،نظام
بازنشستگی است؛ با توجه به نوع ساختار نظام بازنشستگی ،تاییرات جمعیتی و افزایش تعداد
سالمندان نسبت به جوانان در سن کار ،باعث ایجاد فشار مضاعفی بر نظام بازنشستگی میشود
و اجرای برنامههای بازنشستگی را با هزینههای هنگفتی مواجه میسازد.
بهمنظور بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر سیستم بازنشستگی ایران ،یک مدل نسلهای
همپوشان  55دورهای مورد استفاده قرار گرفته است .این مدل یک نسخه ساده شده از اقتصادی
است که اوئرباخ-کوتلیکوف ( )1987طراحی کردهاند .این مدل از سه بخش خانوار ،بنگاه و
دولت تشکیل شده که در بازار رقابت کامل فعالیت میکنند .برای بررسی اثرات سالمندی ،پس
از تعیین مقادیر شروع متایرها و مقادیر پارامترها مطابق جدول  ،1مدل مذکور در نرمافزار متلب
کالیبرهسازی گردید.
نخست بررسی نسبت وابستگی سالمندان نشان میدهد که این نسبت در سال 43 ،1390
درصد بوده که با گذشت زمان پیشبینی میشود تا سال  1430نسبت وابستگی به سطح 90
درصد برسد .نتایج نشان میدهد که همراه با کاهش نرخ رشد جمعیت و گسترش سالمندی و
از طرف دیگر کاهش نیرویکار و سرمایه ،میزان تولید ناخالص داخلی بهشدت کاهش مییابد.
اما یکی از پیامدهای بسیار جدی سالمندی جمعیت ،کسری مداوم در سیستم بازنشستگی است.
اگر مزایای بازنشستگان متناسب با سطح زندگی آنها باال برده شود در سال  1430تقریباً  9درصد
کسری در صندوق بازنشستگی بهوجود خواهد آمد و تا سال  1490این کسری به  7درصد
می رسد .حال اگر مزایای بازنشستگی متناسب با سطح تولید ناخالص داخلی تاییر کند در سال
 1430کسری به  3درصد از تولید ناخالص داخلی میرسد و تا پایان قرن تقریب ًا ناپدید میشود.
نکته حائز اهمیت این است که با افزایش جمعیت سالمندان و کاهش نیرویکار در پی کم شدن
میزان تولید ناخالص داخلی ،دریافتیهای صندوق بازنشستگی از نیرویکار کمتر شده و به علت
افزایش تعداد سالمندان میزان پرداختی افزایش مییابد .این امر از توان سیستم بازنشستگی در
پرداخت حقوق بازنشستگی میکاهد (چنین نتیجهای با مطالعات مدرسی عالم ( ،)1390وربیک
و اسپراک ( )2014و لیسنکوا و بورنوکوا ( )2015همخوانی دارد) .در این شرایط میتوان اثرات
دو اصالح پارامتریک را برای مقابله با این مسأله درنظر گرفت .1 :کاهش در نرخ جایگزینی
تأمین اجتماعی و  .2افزایش در سن بازنشستگی.
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نتایج بهدست آمده حکایت از آن دارد که افزایش سن بازنشستگی میتواند از طریق کاهش
در پرداختیهای بازنشستگی و نیز افزایش در عرضه نیرویکار و  GDPبسیار مؤثر باشد .با
اعمال سناریوی افزایش سن بازنشستگی مالحظه شد که اگر سن بازنشستگی برای زنان و مردان
تا سال  1435به  60سال افزایش یابد ،کسری در سیستم بازنشستگی به  6/5درصد از تولید
ناخالص داخلی خواهد رسید .اما اگر سن بازنشستگی برای هر دو جنس به  65سال افزایش
یابد ،کسری بودجه در اوج خود در سال  1440تنها  2درصد از تولید ناخالص داخلی است و
بعداً به صفر درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود و در این شرایط استانداردهای
زندگی بازنشستگان حفظ میشود و مجبور به تحمل شرایط سخت در سن سالمندی نیستند.
بنابراین ،نظر به آنکه در دو سه دهه آینده سهم جمعیت سالمندان در کشور افزایش خواهد
یافت ،فشار مالی سنگین و فزایندهای بر صندوقهای بازنشستگی وارد خواهد آمد .لذا الزم است
که دولت سیاستهای خود را در امور تأمین اجتماعی و بازنشستگی بهگونهای شکل دهد که در
سالهای آتی با افزایش تعداد سالمندان و بهتبع آن افزایش مستمریهای بازنشستگی ،در تأمین
مالی خود دچار مشکل نشود .از جمله سیاستهایی که دولت میتواند در این راستا در دستور
کار خود قرار دهد انجام اصالحات ساختاری و پارامتریک است .با توجه به نتایج بهدست آمده
از مقاله ،افزایش سن بازنشستگی بهعنوان یک اصالح پارامتری در نظام بازنشستگی در کوتاهمدت
میتواند نتایج مثبتی بهدنبال داشته باشد.
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Abstract
Iran is one of the countries where its pension system is financed by the pay-as-you-go
methods. One of the main problems of this method is the changes in the ratio of the
active population to the retired population, which is constantly decreasing in Iran. In
fact, Iran is exposed to population aging and needs to plan for the future. The purpose
of this paper is to examine the effects of population aging on the future of Iran's
pension system. For this, we simulated a 55-period overlapping generation model for
the economy of Iran. The results showed that with declining population growth rates
and increasing population aging, GDP will decline sharply in the coming years, and if
there are no structural reforms, the pension system will face a persistent and increasing
deficit. Assuming parametric reforms in the pension system, such as an increase in the
retirement age, the results showed that the deficit will reach 9% of GDP in 2056, if
the retirement age is increased to 55 only for women,. If the retirement age for men
and women rises to the age 60, the deficit will reach 6.5% of GDP in 2056, and if the
retirement age for them increased to 65 years, the budget deficit would reach to only
2% of GDP in 2061, ultimately, and then would reach to zero.
Keywords: Population Aging, Pension System, Retirement Age, Overlapping
Generation Model, Pay-as-you-go Pension System.
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