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 چکیده

...، توجه به  بازنشستگی بر ایجاد امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و  یهاصندوقبا توجه به نقش مهم  
است.   برخوردار  خاصی  اهمیت  از  آنها  مالی  بلندمدترفتارهای  تعهدات  هزینه  و  تعداد    برآورد 

تغییر طرح  چگونگی  و    تأمین اجتماعیازمان  س  بگیرانمستمری پرداخت مستمری  پایداری مالی آن با 
در  . باشدیمف این پژوهش  اهداز جمله ا مشارکت معین صوریبه   قانون تعیین تکلیف یهایبازنشستگ

تعامالت   استرمن،  متدولوژی  با  مطابق  پژوهش  چارچوب    یهالفهؤ ماین  در  شناسی ییایپومربوطه 
نسبت  ،  فوقسازمان    1395-1399  ی هاسال  یهادادهاستفاده از  با  مورد بررسی قرار گرفته و    هاستمیس

 تعداد  تداوم شرایط موجود،با فرض    این پژوهش   یهاافتهیبر اساس  به اعتبارسنجی مدل اقدام گردید.  
یافت.  د  نتوجهی خواهافزایش قابل    سازمان   آتی  ی هانهیهزبه تبع آن  و  و بازماندگان آنها    بازنشستگان

  ، طرح مشارکت معین صوریبه    فوققانون    یهای برقراردر    پرداخت مستمریتغییر طرح    همچنین با
بر   بالغ  ریال    1982صرفه جویی  میلیارد  ایجاد خواهد سال مورد مطالعه    35در  هزار  برای سازمان 

در تضمین پایداری  دست آمده، طرح جدید  هبا توجه به نتایج ب  .(1400حداقل دستمزد سال  )بر اساس  شد
  با توجه به شرایط اقتصادی کشور  اما   باشدیماز طرح فعلی    ترموفقمالی و برقرای عدالت بین نسلی  

سایر   برای  اشتغال(  نرخ  بودن  پایین  و  ساله  هر  بازنشستگی  ی هااساس)تورم  پیشنهاد    برقراری 
 .گرددینم

 

 مشارکت معین صوری  ،قانون تعیین تکلیف ، سازمان تأمین اجتماعی، ستمیس یهاییایپو: هاکلیدواژه

 
گیریهای نوین در تصمیمپژوهش  

169-140، صص  1401 پاییز، 3، شماره 7دوره   

 نوع مقاله: پژوهشی
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 و بیان مسئله  مقدمه  -1

و خدمات خود را  هاتیحماکشور است که   یامهیبمتولی  نیتربزرگ اجتماعی،  نیتأمسازمان 
، کارفرمایان  شدگانمهیببر اساس نظام مشارکتی مبتنی بر اشتغال با پرداخت حق بیمه سهم  

. مبانی کلی قانونی و تعهداتی سازمان دینمایمو دولت با توجه به قانون تأمین اجتماعی ارائه  
تدوین شده،   ی امهیبکه با توجه به قواعد محاسبات    1354فوق در قانون تأمین اجتماعی سال  

گذشته با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، اضافات   یهاسالدرج گردیده است. طی  
در آنها رعایت   یامهیبو الحاقاتی به قانون فوق انجام پذیرفته که اصول و قواعد محاسبات  

ق نگردیده است. از جمله قوانین فوق قانون تعیین تکلیف اشخاصی است که  ده سال و کمتر ح
اشاره   یشدگانمهیبتصویب و به بازنشستگی  1392اند. این قانون در سال بیمه پرداخت کرده

صعودی  روند    .ندینماینماجتماعی را احراز    نیتأمدارد که شرایط الزم طبق مقررات عام قانون  
نشان    یهایبازنشستگبرقراری   از    دهدیمسازمان  کل    35بیش  از   یهای برقراردرصد 

میزان مشارکت یا .  باشدیمتعیین تکلیف    یهایبازنشستگمربوط به    1399بازنشستگی سال  
  در کنارکه  است  روندی کاهشی    دهندهنشاننیز  متوسط سابقه بازنشستگان در زمان برقراری  

 افزایش تعداد بازنشستگان)  باشدی مروند افزایشی تعداد بازنشستگان تعیین تکلیف قابل توجیه  
 . ]1  [(دهدیمکل را کاهش  سال سابقه میانگین متوسط سابقه    10حداقل    دارای

                          

 ( 90-99)در سال برقراری متوسط سابقه  .2نمودار         ( 86-99)   یهای بازنشستگبرقراری . 1نمودار

جملها  مشارکت   افزایش  و  کنندگانمشارکت  رفاه   بهبود  بازنشستگی،  ی هاصندوق  مزایای  ز 
تمایل به عدم مشارکت در پرداخت    .] 2[  است  پایدار  و  ملی  توسعه  در  بهبود  حفظ  در  جامعه

بیمه   از موعدِ  بازنشستگیو  حق  تکلیف،    پیش  تنها عدم کفایت  تعیین  مستمری در  میزان  نه 
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زیر  سال دالیل  به  داشت،  خواهد  پی  در  را  ناتوانی  و  سالخوردگی  به    تواندی مهای  منجر 
 ناپایداری مالی سازمان گردد:

که با در نظر    استسال    67/15از مزایای این نوع بازنشستگی    یمندبهره سنوات  متوسط  الف(  
خواهد رسید، در این حالت با توجه    سال  67/27مندی بازماندگان به  گرفتن میانگین سنوات بهره

متوسط سنوات دریافت مستمری به متوسط    سال(،  9/11)  پرداختی  مهیبحقبه میانگین سنوات  
 . باشدیم   32/2سنوات بیمه پردازی بالغ بر  

از    رغمیعل ( ب نوع    معمولمشارکت کمتر  تعهدات هایبازنشستگاین  و  از خدمات درمانی   ،
این موارد در سنین باال،   مالحظهقابل    ی هانهیهز.  گردندیم  مندرهبهصورت کامل  مدت بهکوتاه

، بلکه امکان سوء استفاده افراد در دهد یمنه تنها اجرای عدالت در جامعه را تحت شعاع قرار  
زمان سالخوردگی و یا نیاز به خدمات درمانی را بدون مشارکت در پرداخت ماهانه حق بیمه 

 .] 3[  دهدیمافزایش  

با توجه به اینکه در این حالت عایدی مشترکین از صندوق بسیار بیشتر از ارزش روز حق   ( ج
است،  یهامهیب شده  نرخ بیشتر  کاهش    ،رسمی  کار   ادامه  معد  برای   ییهامشوق   پرداخت 

به   صندوق بازنشستگی را وادار  ،دارایی محدود.  گرددیممشارکت و کاهش دارایی صندوق  
ریسک    نمودنمتعادل  که منجر به    موفق  گذاریِسبد سرمایهاز داشتن  و    دینمایممدیریت ایمن  

 . ] 2[  داردیم، باز  و بازده آن است

که اشتغال سالمندان اثرات مثبتی بر اشتغال جوانان،   دهدیمشواهد تجربی جهانی، نشان   (د
عبارتی کاهش سنوات بازنشستگی به[.  4]  داردکشورها  اقتصاد و جوامع    ،ترمسنرفاه کارگران  

 مرتبط با بازنشستگی تأثیر منفی داشته باشد.   یهالفهؤمدر کل سیستم و    تواندیم

له و ضرورت انجام این پژوهش را بیش از ئآنچه انجام اهمیت مسمطالب پیشگفت،  در کنار  
کاهشی نرخ باروری و روند افزایشی نرخ امید به زندگی در ایران  روند ،سازدیمپیش نمایان 

دهه گذشته متوسط نرخ باروری در ایران از    طی سه  بانک جهانی،   یهادادهبر اساس  است.  
 . است  یافته  افزایش  سال   84/12نزدیک به     و امید به زندگی نیزکاهش یافته    1/2به    7/4
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 . نرخ باروری )مأخذ : آمار بانک جهانی( 4نمودار       )مأخذ : آمار بانک جهانی(  زندگی  به   امید  .3نمودار  
 

با   دهد یمنشان    1399لغایت    1390های  شدگان سازمان طی سالتوزیع سنی بیمههمچنین  
 ی هاگروه   نیتربزرگحرکت سن موجِ بزرگ جمعیت متولیدن دهه شصت به سمت سالمندی،  

 .  ] 1[  باشندیمنیز به سمت بازنشستگی در حرکت    شدگانمهیبسنی  

 
 ( 90-99)  اجتماعی نیتأمشدگان سازمان توزیع سنی بیمه . 5نمودار 

 

  در  ،گرددی منده دو برابر  یسال آ  14  یسال سن( ط  65)باالی    ، جمعیت سالمندهاینیبشیپطبق  
  . ]5  [درصد رشد خواهد داشت    12سال سن( حدود    65تا  15)  ارکت در سن  یکه جمع  حالی

نشان از   ،کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشور
و   دارد  (بازنشستگانافزایش  و به تبع آن  )  جمعیت  مندیکننده در خصوص سالنگران  یاندهیآ

   .رسدیمزامی به نظر  و یا افزایش دوره کاری ال  نیاز به مدیریت بهتر کار در سنین باال
مدت  در کشورهای مختلف برای مدیریت بهتر کار در سنین باال و اصالح دوره کاری کوتاه

سالمند،   توج  یهااستیسکارگران  با  که  است  شده  انتخاب  آن  مختلفی  خاص  شرایط  به  ه 
  یک   که  شودمی  آشکار  کشورها،  مختلف  هایموقعیت   با  مواجهه  کشورها متفاوت است و در

در   افراد مسنبا توجه به تفاوت نرخ اشتغال  .  ] 6[نیست    مناسب  همه  برای  هاسیاست  از  اندازه
 رییتغ  یهامحرکدانستن    نده،یتحوالت آ  یآن برا  ادیز  تیو اهمها و کشورهای مختلف  زمان
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زیر    ی سه عامل اصل  ریتحت تأث  توانیمرا    ترمسن  افراد. نرخ اشتغال  مهم است  نرخ مزبور
 دانست:

توسعه مطلوب بازار کار شانس :  و تحوالت بازار کار  هاتیموقعدر    یمل   یهاتفاوت   -الف
 . بخشدیرا بهبود م  مسن  افرادجمله  منها،  همه گروه 

کارگرانمختلف    یهای ژگیو  -ب رفتار  و  مختلف  مشاغل  کشورهای   یهایازمندین  :در 
، التیتحص  زانیم  ،تیدر مشارکت در بازار کار بر اساس جنس  موجود  یهاتفاوت،  یشغل

در بازار کار مرتبط    افراد سالمندبا مشارکت    تواندیمنیز    تیسالمت جمع  تیوضعتنوع در  
 باشد.  

 یبرا  تواند یمکه    یبازنشستگ  یهاطرح مربوط به    ی نظیر اصالح قوانیننهاد  صالحاتا  -ج
بسیار زیادی    تیاز اهمباشد و  بازدارنده    ایمشوق    بازار کار  در  ترمسن کارگران  مشارکت  

 برخوردار است. 
 افراد   بیشترمشارکت    یالزم برا  طیعنوان شرابه  توانند یمدر این رابطه اگرچه دو عامل اول  

 کیعنوان  بهو  داشته    ینقش مهم  تواندیم  ، ولیکن عامل سومشود  دهیدر بازار کار د  ترمسن
تأمین اجتماعی   در سازمان  عدم حصول منابع مالی کافی  .] 6[  ددر نظر گرفته شو  یشرط کاف

ی تقریباً مشابه  بوده و به روش  1(DB)  مزایای معین در آن    هایبازنشستگکه طرح پرداخت    ایران
هزینه  با روش با  درآمد  ب  2(PAYG)  توازن  اندوخته،  ، گرددیممالی    نیتأم،  جزئی  گذاریا 

کشور را بحرانی بزرگ  عدم ایفای نقش صندوق در ارائه تعهدات گردیده و  منجر به    تواندیم
توجه به رشد صعودی بازنشستگان قانون فوق، ضمن    سعی دارد با  ین پژوهشمواجه سازد. ا

تعداد   تقریبی  تبع آن  شدگان مه یببرآورد  به  به آتی سازمان،    یهانهیهز، مستمری بگیران و 
عملکرد فعلی  مالی   مقایسه  صوری  طرح  معین  مشارکت  پیشنهادیِ  طرح  در    3)غیرمالی(  و 

تعاریف،    کاهش مشکالت مربوطه بپردازد.عنوان راهکاری جهت  قانون فوق، به  یهایبازنشستگ
نظری    یمباندر قسمت  مشارکت معین صوری  مزیت انتخاب طرح  فوق و    یهاطرح   یهاتفاوت 

با توجه به    یبازنشستگ  یهاصندوق  تیو بهبود وضع  تیشناخت موقع  شرح داده شده است.
مسائل و مشکالت منظور شناخت و غلبه بر  و به  گرددینمسر  ی م  ی خاص به سادگ  یهایدگیچیپ

ه همین از است، بیمربوطه مورد ن یامدهایو پ ها دهیپدا  به یپو  ی و نگاه یرخطیغ یآنها  تفکر
 ی شناسروشن  یهدف از ا  عنوان روش تحقیق انتخاب گردیده است.  به  ها ستمیسپویایی    دلیل

ند  یفرا  یکجه  یق نتیافتن به مقدار دقی در صنعت، دست    یسازمتداول مدل  یهابرخالف روش
 یی های گذاراستیسو   طیه تحت چه شراکن مهم است  یا  که درکست، بلیزمان مشخص ن  یط
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عمل آمده هب  یهای بررسوفق  .  ]7[ردیگی منترل قرار  کا تحت  ی  شودیم، بدتر  ابدییمجه بهبود  ینت
مشابه با شرایط درج شده در قانون    دائمیتوسط نویسندگان، بازنشستگی و برقراری مستمری  

همچنین هیچ ، در کشور دیگری مشاهده نگردید.  سازمان تأمین اجتماعی ایران  لیفتعیین تک
به مقایسه آثار مالی تغییر طرح پرداخت   ها ستمیسپژوهشی که با استفاده از روش پویایی  

را مورد مطالعه   مربوطهمسائل    نگریکلد  یبا دپرداخته باشد و    NDCبه    DBستگی از  بازنش
   داده باشد روبت نگردید.قرار  

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  -2

 مبانی نظری   -1-2
ارفرما و  کت  کمشار با  عموماً)  مهیمه شده با پرداخت حق بی ، بیبازنشستگ  یهاالگو  هیکلدر  

بر  یا به دو روش مبتن ین مزایپرداخت ا .گرددیم مند بهره یبلندمدت مستمر  یایاز مزا (دولت
 زان ی، م4(DC)  نیمه معیحق ب  یهاطرح در  .  ردیگی من صورت  یمع  ی این و مزایمه معیحق ب
ارفرما و  کت  که با مشارکارگر است  کدرآمد   از   یدرصدالً  ف شده است و معمویت تعرکمشار

افراد    یرا برا  یمتفاوت  یای، مزایتکطرح مشار  یکفرمول محاسبه در.  شودی مارگر پرداخت  ک
نسبت به   یشتریب  ی ای، مزااندداشتهت  کطرح مشار  در  یناله به مدت طوک  یند. افرادکین میتأم

کسب ،  اند وسته یپبه طرح    ن باالتریا درسنیو    اند داشتهت  کمشار  یمترکه به مدت زمان  ک  یافراد
در    .باشندیم  5(FF)  ره کاملی صورت ذخبهغالباً   DCدر نظام    یمنابع مالن  یتأم  .خواهند نمود

زان درآمد حاصل یو م  پرداختی  مه یحق بکل  ف شده است و به مقدار  یا تعرین طرح، سطح مزایا
 د.دار   یطرح بستگ  یگذارهیسرمااز  

ی به وی پرداختمزایای  و  ی از فرد  افتیمه درین حق بیب  یارتباط منطق،  معین   یایدر طرح مزا
 به بازنشسته و در اکثر موارد بازماندگان مشمول آن،   ی دائم  ی هدف ارائه درآمدو    وجود ندارد

بازنشستگی به    یک ا نزدی  یبازنشستگ   زان دستمزد در هنگام ی م  و   با توجه به طول دوره خدمت
  یزان سودآور یبا م  یارتباطدو سال پایانی اشتغال( و  میانگین دستمزد  عنوان مثال  به)  باشدیم

.  گردندیممالی    نیتأم  PAYGیا    توازن درآمد با هزینهبا روش    هاطرحگونه    این .  صندوق ندارد
مالی   تأمین  روش  درآمدها  شــوندیمن  ییتع  یاگونه به  مزایا   PAYGدر  ســال    یکه  هر 

وابستگی شدیدی به   DB-PAYG  یهاطرح ، لذا پایداری  همان سال باشد  یهانه یهز  یپاسخگو
 خواهد داشت.    ریوممرگ و   متغیرهای جمعیتی نظیر ساختار سنی، طول عمر، باروری
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شدگان به مستمری بگیران در  سالخوردگی جمعیت یکی از مهمترین دالیل کاهش نسبت بیمه
از    یهاصندوقاکثر   و  بوده  دنیا  برای    یهاچالشبازنشستگی  ویژه  به  اخیر  دهه  چند 

با    ییهاصندوق که  معین  یهاطرحاست  درآمد  مزایای  هزینه  توازن  بر  مالی   مبتنی  تأمین 
در    رونیاز  ا  .گردندیم یا  آمده  پیش  از محققین و  روشیپتغییرات جمعیتی  ذهن بسیاری    ،

 6(NDC)  بازنشستگی مشارکت معین صوری  یهاطرح مربوطه را به سمت    گذاراناستیس

و   PAYGمشابه با    NDC  یهاطرح شیوه تأمین مالی مزایای مستمری در  سوق داده است.  
است که    یاگونههب، ولیکن تعیین مزایای مستمری  باشدیمجاری دریافتی    یهامه یباز محل حق  

پرداخت حق   در حساب  یهامه یببا  آن  اعتبار  به صندوق،  نگهداری شده افراد  انفرادیِ  های 
، مانده این حساب غیرمالی است زیرا هیچ سرمایه واقعی  شودیمتوسط نظام مستمری انباشته  

دهنده ثروت مستمری  ، نشانNDC  یهاطرحصوری در    شده. مجموع انباشته  گرددینمانباشت  
که هیچ   . از آنجاییردیگیم غیرمالی )صوری( است و به مانده حساب، بازده صوری تعلق  

های این مانده نیز قابل معامله نیستند، هیچ و صورت حساب  شودینمسرمایه واقعی انباشته  
تمزدها، دس  انهیسالسازوکار بازاری برای تعیین نرخ بازده وجود ندارد و غالباً با نرخ رشد  

 .شوندیمنرخ تورم یا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تعدیل  
یعنی نرخ رشد    PAYGاز دیدگاه اقتصاد کالن، نرخ بازده در این نظام همان بازده ضمنی نظام  

، نرخ  شدهمه یب. در زمان بازنشستگی سه متغیر ثروت صوری  باشدیمدستمزدهای اعالم شده  
سنی خاص(، میزان   یهاگروهروزشده  اساس جداول به  )بر  بازده صوری و امید به زندگی

 ند ینمایممستمری فرد را بر اساس قواعد اکچوئری به یک مستمری تا پایان دوره عمر تبدیل 
 ی هاستمیساقتصادی و جمعیتی را که در    یهاسکیر  توانندیم   مندقاعده  NDC  یهاطرح   .] 8[

   ].9[  بازنشستگی ذاتی و اجتناب ناپذیرند، مدیریت نموده و ثبات مالی ایجاد نماید 
امنیتی شخصی  بوکانان،  یهاطرح   در  موجود  هایفرمول  ترکیب  از  NDC  هایح طر  حساب 

(PSA)7  گذاشتن  اشتراک  و با به  اندگرفته  سرچشمه  آلمانی  و  فرانسوی  امتیازی  هایسیستم   و 
-همان اروپا  در 1990 دهه  سیاستمداران، در و کارشناسان  موضوعی بین هایبحث و ها ایده

با قانون   NDC   اندازمچش  .] 10[  اند شدهبازطراحی    شوند،می  شناخته  حاضر  حال  در  که  ورط
با مشکالت مالی به طرح   DBنگاشتی برای گذار کامل از طرح    کهسوئد آغاز شد    1994سال  

NDC    اصالحات  دیکشی م  ریتصورا به .NDC    دوره گذار   اماآغاز شد    1994ایتالیا نیز از سال
از سوئد به لتونی و    NDCطول کشید، مفهوم    2012طوالنی داشت و اجرا شدن آن تا سال  

یافت. چندین کشور دیگر مانند مصر، مغولستان، جمهوری   لهستان و سپس نروژ گسترش 
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را جایگزین نمایند، اما به دالیل متعددی   NDC  یهاطرحقرقیزستان و روسیه نیز تالش نمودند  
 NDC  یهاطرح که    شدیمبرای مدت طوالنی تصور   موفق نشدند این اصالحات را انجام دهند.

؛ اما اجرای آن در سوئد، ایتالیا، نروژ و لهستان  باشدینمکارآمد   به لحاظ مفهومی و عملیاتی
اثبات کرده است.   1990از اواسط دهه   را  این تصور  تا کنون، خالف  و عملکرد مطلوب آن 

ظهور کرده که بر مبنای   8سیستماتیکبازنشستگی  اصالحات    نهیگزیک  گفت    توانیمبنابراین  
ز طریق افزایش همزمان و خود تنظیم نظام فاقد اندوخته و نرخ حق بیمه ثابت استوار است؛ ا

در برابر سالمندی جمعیت ایجاد   یی هازهیانگسن بازنشستگی به موازات افزایش امید به زندگی،  
  .] 9[  و نوید بخش پایداری مالی است  دینمایم

ر ظمعتقدند که این رویکرد نتایج مطلوبی از من  NDC  یهاطرحرفداران اصالحات مبتنی بر  ط
افراد برای اشتغال در بازار کار   یهاانتخابدر  و    د ینمایمکارایی، عدالت و پایداری مالی ایجاد  

  محاسبهدخالت امید به زندگی در    رسمی و مشارکت در مستمری بازنشستگیِ خود اثرگذارند.
، زیرا در این رویکرد به تأخیر انداختن کندیمویق  تش  ترمدتمزایا، مشترکان را به اشتغال بلند 

به  نیروی کار و   عرضهپاسخگو باشند، آنگاه    هازهیانگبازنشستگی دارای پاداش است. اگر این  
داخلی) ناخالص  تولید  افزایش  GDPتبع آن  عدالت درون   NDC  یهاطرح   همچنین .ابدییم( 

موروثی    یهانهیهزچگونگی مواجهه با    .] 11[  دهندیمافزایش  با هم    نسلی و عدالت بین نسلی را
و پس   باشد یم  NDCمهمترین چالش کشورها بعد از جایگزینی طرح  به جا مانده از طرح قبلی

اقتصادی( و ایجاد   یهاشوک )با توجه به واقعیات    انتخاب نرخ بازده صوری مناسباز آن  
طرح  از    یهاییداراقابل توجه بین تعهدات و    یهاتفاوت منظور کشف  سازی بهمکانیسم متعادل

بازنشستگان    .] 9[  باشدیمکشورهای مزبور    یهاچالشدیگر   پرداخت  تغییر طرح  پیشنهاد 
قانون تعیین تکلیف به دلیل جدید بودن قانون فوق، کم بودن بازنشستگان مربوطه و حداقل  

 .باشدیمهای شروع اصالحات  نمودن چالش

 پیشینه پژوهش -2-2
عمل آمده توسط نویسندگان، بازنشستگی و برقراری مستمری مادم العمر  هب  یهای بررسوفق  
مزایای و    لیف، در کشور دیگری مشاهده نگردیدبه با شرایط درج شده در قانون تعیین تکمشا

به وجود نداشته و یا  سال در ایران(    20)  از حداقل  ترنییپاپرداختی به بازنشستگان با سابقه  
و  NDC  روش قرار    محاسبه  بازنشسته  اختیار  در  ماهانه  مستمری  یا  و  یکجا  صورت  به 
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پیش  .ردیگیم با  رابطه  در  سنجش   ریتأثبینی  همچنین  و  سیستمی  یا  پارامتریک  اصالحات 
 . باشدیمبازنشستگی ایران، مطالعات در حد بسیار کم و محدود    یهاصندوقپایداری مالی  

رسادوسِآ و  از  لونسوگارسیا  پس  به  بریَن  مربوط  پارامتریک  اصالحات  مالی انجام  بحران 
پایداری  روش حسابداری تجمیعی به تحلیل و مقایسه  سیستم بازنشستگی اسپانیا با استفاده از  

اشتغال کامل )بهترین حالت( پرداختند. بر اساس نتایج آنها صندوق و تحوالت    وضعیت موجود
 هاهزینه  اصلی  محرک  بلندمدت،  در  است و  مدتکوتاه  در  ناپایداری  اصلی  عامل  اقتصادی  ریسک

آنان،    است  نهفته  سالخورده   جمعیتی  ساختار  در پژوهش  به  توجه  با   اخیر  اصالحاتو 
  به   که  سیستمی  اصالحات  ستیبای م  و  گرددینم  بلندمدت  پایداری  بهمنجر  اسپانیا    بازنشستگی

آلونسوگارسیا و  .] 12[  شود  گرفته  نظر  در  ،منجر گردد  مالی  پایداری  و  نسلی  بین  اعوجاج
به محدود    مفروضات  از  ایهمراه با مجموعههمپوشان    یهانسلسازی یک مدل  دولدر با شبیه

پایداری     نرخ  و  هامشارکت   فرضی  بازده   انتخاب   پرداختند.  NDC  یهاطرح بررسی 
 NDCپایداری    توانستیمزعم آنان  بازنشستگی، عواملی بودند که به  مزایای  سازیشاخص

مربوط    نتایج  ردیابی  قابلیت،  از مدل مزبور  با استفاده  هاآنطراحی ضمانت ننماید.    دیدگاه  را از
  مهیا نمودند.برای جمعیت بلژیک  ر نظام فوق  را د  ها یبده  پرداخت  و  نقدینگی  به به دستیابی  

 هایمکانیزم عنوانبه فرضی بازده  نرخ  و پیشنهادی  سازیشاخص که پژوهش آنها نشان داد 
 این   با.  دینمایم  تضمین  را  اکچوئری   خنثی بودن  و  پایداری  و  ندینمای م  عمل  خودکار  تعادل
 دارد   بستگی   بازنشستگی  دوران  در  مستمری  طرح  سخاوت  به  بازنشستگی  کفایت  بر  تأثیر  حال،

 سیستم  پایداری و کفایت مستمری سهیمقابه  یامطالعهمدایسکیس و یوروسیوس طی  .] 13[
سوئد همراه با مکانیسم پایدار  معین صوریمشارکت  سیستما ی بتوانیل یبازنشستگ یازیامت

  برای   موفق  ی انمونهعنوان  به  اغلب شناسایی گردیده و  مدرن اصالحات و  طوالنی  که با تجربه
پرداختندگرددیم  ذکر  کشورها  سایر تحلیل  ها آن  .،  از  منظور   و   آماری  و   یاسهیمقا  بدین 

  تقلیدی(  سازیلیتوانی )مدل  برای   مناسب  پارامترهای   انتخاب   و  طرح  هایفرمول   اصالح   همچنین
 افراد  تعداد  مورد نیاز خود نظیر آمار جمعیت،  یهادادهنمودند و    استفاده   2040-2001  در دوره

  یهاسال  در  تنزیل و...  ، نرخدستمزد  متوسط  دستمزد، رشد  میانگین  بازنشستگان،   و  کار  سن  در
 شده بینی  پیش  ی هادادهرا از    2040-2018ثبتی گذشته و در دوره    یهادادهاز    را   2001-2018

نمودند  موجود استخراج   سوئد   سیستم  که   دهدیم  نشان   آماری   ی هاداده  تحلیل  .کشور 
  جایگزینی نرخ  نظر از زندگی چرخه طول در را بهتری درآمد از حفاظت و درآمد هموارسازی

آنها نشان   یسازهیشب. همچنین نتایج  کندیم  فراهم  بازنشستگی  کفایت  و  سالمندی  یهای مستمر
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پایدار سوئد،   تعادل  همراه با مکانیسم  NDC  به مدل  تغییر مدل بازنشستگی لیتوانی  دهدیم
همراه   بحران  یا  اقتصاد  سریع  رشد  یهادوره   طول  در  را  سیستم   تعادل  باالی  بسیار  دامنه

 پایدار   تعادل،  مکانیسم  بدون  NDCخواهد داشت ولیکن تغییر سیستم بازنشستگی لیتوانی به  
 2026  سال  تا   تنها  با انجام این تغییر توسط لیتوانی، سیستم بازنشستگی کشور مزبور  و  نبوده

 تحلیل   به  یاسهیمقابا استفاده از رویکرد    ( 2021)  داگ هلمکوییتو و    .] 14[  پایدار خواهد بود 
 مؤثر   بازنشستگی  سن  بر  کالن  سطح  در  قوانین  حفظ  و  فشار  کشش،   عوامل  اثرات  زمانی  سری

و نشان   ندپرداخت  2010  تا  1992  سال  از  OECD  کشور  15  در  ترمسن  کارگران  اشتغال  نرخ  و
  شکلرا    ترمسن  کارگران  کار  بازار  در  مشارکت  ،بازنشستگی  یهاسیاست  که چگونه  ندداد
افزایش  و  دهدمی در    قوانینی  دادند  نشان  هاآن.  نمایدمی  کمک  کاری  عمر  به   سیستم که 

 انداختن   تعویق  به  برای  کشورها  از  بسیاری  در  گذشته  هایدهه  طی  عمومی  بازنشستگی
.  هستند  کاری  عمر  طول  افزایش  برای  مهمی  کنندهتعیین  عوامل  ،ستا  شده  تنظیم  بازنشستگی

 از   پیش  ی هایبازنشستگعدم افزایش    برای  مالی   یهامشوق  و  بازنشستگی  قانونی  سن  ویژه،به
-استفاده از روش  نامه کارشناسی ارشد خود  با( در پایان1397)  کریمی[.   15]   است  مهم  موعد

تعیین تکلیف، هزینه    ی امهیبای محاسبات  ه قانون  زیادی برای )اکچوئری( نشان داد اجرای 
 1415لغایت    1396بینی نمود بار مالی این قانون از سال  سازمان در بر خواهد داشت و پیش

هزار میلیارد ریال خواهد بود و طبق محاسبات مربوطه، نقطه    690(، بیش از  97)به ارزش سال  
  .] 16[  سری منابع و مصارف سازمان با اجرای این قانون دو سال زودتر رخ خواهد دادسربه

شخصی مصور    یهاحساببازنشستگی  منظور بررسی عملکرد  یمی بهادبی فیروزجانی و کر
-در تأمین پایداری مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، از روش مونت کارلو برای شبیه

دست آمده نشان داد که سیستم پیشنهادی سازی سیستم بازنشستگی استفاده نمودند. نتایج به
صندوق   تواندیم تعهدات  و  داده  کاهش  را  جمعیتی  و  اقتصادی  تغییرات  از  ناشی  اثرات 

کارگیری چنین سیستمی  هب  اما بازنشستگی نیروهای مسلح را حداقل تا یک سوم کاهش دهد،  
وق و یا کمک دولت منظور تأمین کسری تعهدات صنداز پیش تعیین شده به  هیسرمارا نیازمند  

به  با توجه  یابد که  افزایش مستمری کاهش  نرخ  اینکه  یا  و  از محل بودجه عمومی دانستند 
صفری    .] 17[  شرایط فعلی اقتصادی ایران، این خود باعث کاهش رفاه بازنشستگان خواهد شد

 ی هاطرح  و مقایسه آن با  5بازنشستگی خصوصی ترکیبی  یهاطرح منظور بررسی پایداری  به
بازنشستگی   یهاطرح بر پایداری    مؤثراستفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی عوامل    فعلی با

از   استفاده  با  نمود. سپس  معین  را  عامل  تأثیر هر  میزان  و  احصا  را   ی شناسروش ترکیبی 
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متغیر سطح در مدل    نیترمهمسازی و مورد آزمون قرار داد.  سیستم، مدلی شبیه  یهاییایپو
نرخ،   متغیرهای  مهمترین  و  نقد  وجه  خالص جریان  متغیر  نظارت،   یهالفه ؤم وی  حکمرانی، 

سازی  نتایج شبیه  واحد آکچوئری و ضمانت است.  یهای ژگیو،  گذاریواحد سرمایه  یهای ژگیو
پایداری    ایشانبیست ساله   عدم  از  حالی  یهاطرح حکایت  در  دارد،  معین  مزایای  در    با  که 

از   یهاسالبازنشستگی ترکیبی، خالص جریان وجه نقد طی    یهاطرح  مورد مطالعه نه تنها 
 . ] 18[  ه استارزش منفی برخوردار نبود بلکه روند ارزشی نیز داشت

و   متغیرها  خصوص  وضعیت    یهاشاخصدر  بررسی  نیز   یهاصندوقمهم  بازنشستگی 
ی مهم نظارت، تحلیل هاشاخصورجان و همکارانش،  اشاره نمود.    مطالعات زیربه    توانیم

، اقتصاد  تی ریدر مد  شرفتی پ  یالمللنیبمجله  را در    بازنشستگی  یهاصندوق وضعیت و پایداری  
 : اندنمودهی به سه دسته زیر تقسیم  نیو کارآفر

ارزیابی فشار جمعیت  شاخص - باروری، مرگهای  ومیر، طول عمر،  نظیر تعداد تولد و 
 ساختار و پویایی جمعیت  

 های تعداد بازنشستگان و مستمری بگیرانشاخص -

 . ] 19[، درآمدها و تراز بودجه  ها نهیهزهای مرتبط با بودجه صندوق مانند  شاخص -

 پایداری مالی آلمان( نیز شاخصی تحت عنوان شاخص خدمات المللی)شرکت بین آلیانز -
معرفی نموده است. شاخص فوق   بازنشستگی سایت خود  یهامقالهمستمری در قسمت  

 پارامترها  از  وسیعی  پایه طیف  بر  کشور  54بازنشستگی    یهاستمیسبا توجه به تحلیل  
 سیستم  مدت طوالنی  پایداری دهنده نشان دست آمده است وبه کشورها بندیرتبه  برای

طور خالصه برآوردی  را به  پایداری مستمری. آلیانز شاخص  باشدیمآنها    بازنشستگی
)میزان مستمری، پوشش    مستمری )نسبت وابستگی سالمندی(، سیستم جمعیت  از رشد

گذاری و ذخائر  اندوخته  هیالبازنشستگی و توانمندی    مؤثرنیروی کار، سن قانونی و  
داخلی به ناخالص  تولید  از  درصدی  و9(GDP)  صورت  )نسبت    عمومی منابع ( 

تعریف   و نیاز به دریافت حمایت رفاهی(  GDPمستمری و بدهی عمومی به    یهاپرداخت 
  .] 20[  نموده است

منظور مطالعه و تحلیل متغیرهای جمعیتی تأثیرگذار  کریمیان و همکاران نیز در پژوهشی که به
بر    مؤثرعوامل مهم    ،ندبر نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی انجام داد

   :ندنمودسه دسته زیر تقسیم  و مستمری بگیران را به    شدگانمهیبتعداد  
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جمعیت (1 فرایندهای  و  فرآیندهای    متأثرکه  جمعیت    جنسی   و  سنی  ساختار:  یجمعیت  از 
ه  ک  ییپارامترها  .باشدی مومیر و مهاجرت(  باروری، مرگ ،  ید به زندگیام)  یشناخت جمعیت

نمدت  وتاهکدر   مشاهده  قابل  آن  رابطه    اماست  یاثرات  به  توجه  با  آن  بلندمدت  اثرات 
ت  یبازخورد  بگیران  و مستمری  بیمه شدگان  تعداد  بر  توجه  یثأ به شدت  قابل  و  رگذار 

 .  باشدیم
شدت اجتماعی به  مینأازمان تشدگان در سافزایش و کاهش بیمه:  تحوالت کالن اقتصادی (2

رکود، تورم، بیکاری و دیگر مشکالت اقتصادی،  .  از تحوالت کالن اقتصادی است  متأثر
رونق  . همچنین  گرددیم شدگان  و در نتیجه کاهش تعداد بیمه  شاغالنتعداد  موجب کاهش  

شدگان شاغلین و به تبع آن افزایش تعداد بیمهاقتصادی و رشد اشتغال، موجب افزایش  
 . گرددیم

طور عام و قوانین مرتبط با  گذاری کشور بهفضای قانون:  باالدستیقوانین و مقررات     (3
شدگان گذار دیگر بر تعداد بیمهریتأثطور خاص از جمله عوامل  بازنشستگی به  یهاصندوق

حداقل سن ورود    یهاشاخصکننده  ، تعیینهاصندوقن  ی و مستمری بگیران هستند. قوان
شدگان و مدت  رایط عائله تحت تکفل فوت، سن و سابقه بازنشستگی، شیامهیببه پوشش  

شدگان و مستمری بگیران در  طور مستقیم بر تعداد بیمهکه به  باشندی مپرداخت بیکاری  
   .] 5[ باشندیم  مؤثرمختلف    یهادوره 

انداز بخشی از  بازنشستگی، دریافت و پس  یهاصندوق اگرچه فلسفه اصلی نهفته در کارکرد  
در   اما حقوق و دستمزد افراد در دوره اشتغال و بازپرداخت آن در دوره بازنشستگی است،  

دلیل اکثر متغیرها به،  بسیاری همراه است  ی هایدگیچیپواقعیت همین فرایند به ظاهر ساده با  
مختلف،  یهاحلقه وجود   زمان  بازخوردهای  مرور  با اهداف  پیشبرد    و  ند ینمایمتغییر    به 

 شناسی ییایپو با استفاده از روش    در این پژوهش  .گرددیممواجه  بینی نشده  پیشمشکالتی  
ارائه    ،هاستمیس بتوان   گرددیممدلی  آن  از  استفاده  با  متقاضیان   ینیبشیپضمن    که  تعداد 

 ، اد شده در تعداد بازنشستگان تغییرات ایجسال آینده،    30استفاده از قانون تعیین تکلیف در  
  ( و وضعیت جاری DB-PAYG)  در طرح فعلیو هزینه تعهدات بلندمدت مربوطه  بازماندگان  

معین صوری    را کاهش مشکالتبه)با طرح مشارکت  پیشنهادی جهت  راهکاری  آتی    عنوان 
کلیدی در   یهاشاخصمزبور از جمله    یهاشاخصبا توجه به اینکه    .ودمقایسه نم  (صندوق

آینده وضعیت فعلی و تأثیر   تواند یماین مدل    ،باشند یمبازنشستگی    یهاصندوقپایداری مالی  
   اصالحات سیستمی اعمال شده را به روشنی به نمایش درآورد.
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   پژوهش ی شناسروش  -3
. این روش تلفیقی  باشدیم  هاستمیسشناسی  پویایی  ،اصلی استفاده شده در این پژوهشرویکرد  

ا توسط جی فارستر یکآمر  MITدر دانشگاه    1950است از دو بخش کیفی و کمی  که در سال  
پیچیـده اسـت کـه از    یهـاسیستم  مطالعه  یها روشی براسیستمشناسی  پویایی.  ابداع گردید

و  کشناخت، در یپویا برا ی هاشده است. ازسیستم تشکیل ی معنـادار و بازخورد یهـاحلقـه 
آینـده    یبینـی رفتارهـا؛ تا امکان پـیششودیمسیستم استفاده    یتجزیه و تحلیل رفتار و اجزا

می بنـابراین  آیـد.  وجـود  استفادهبـه  با  ارتبا  یهاازسیستم  توان  تعامـل   طاتپویا  از  ناشی 
زمانی آینده مورد بررسی    یهادورهشناسـایی نمـود و سپس رفتارسیستم را در    متغیرهـا را

  مرحلهپویایی سیستم پنج    اساسبر    هاستم یسسازی  ( برای مدل2000)  استرمن  .] 21[  قرار داد
)ساخت   پویا   یهاه یفرضو  رسم نمودار علّی  شناسایی و تعریف مسئله،    :را پیشنهاد نموده است

و اعتبارسنجی    یسازهیشب(،  )ساخت مدل ریاضی   حالت و جریان  رسم نمودار،  مدل مفهومی(
 . ] 7[  مختلف  یهاحلراه    یسازادهیپو تعریف سناریوهای مختلف و انتخاب و   مدل
 له ئشناسایی و تعریف مس -

. تعریف  ]20-12[  تاس  یستمیس  یهایی ایپو  ردیکرو  گام  نیمهمتر  و  نیتریاتیح  لهئمس  فیتعر  
-مدل  یاثربخش  یاصل  شروط  از  یکی  و  یکینامید  یسازمدل  ی هاگام  ریسا  اساس  و  هیپا  مسئله

  رفتار  هک  مدمرجع  قیطر  از  مسئله  تیوضع  و  موضوع  گام  نی ا  در  .است  آن  تیموفق   و  یساز
  و   فیتعر  یسازمدل  از  هدف  م،یترس  دهدیم  نشان  زمان  طول  در  را  مسئله  یاصل  یرهایمتغ

 در بخش قبل تشریح گردید.    این مرحله  . ]22[  شودیم  نییتع  و  ییشناسا  مطالعه  مرز  و  دامنه
 حلقوی -یعلّ نمودار -
ه کاست    یییاوجود آورنده پوهدهنده مفروضات درباره علل بنشان   یعلت و معلول  یهااگرامید

  یمل و ترسکص مشیتشخ  یعل  یتئور  یکجاد  یگام در ا  لین. اوکندیممان  یرا نما  یذهن  یهامدل
بازنشستگی هر بیمه شده نیاز  در این خصوص    ].23[  آن در طول زمان است  کلیدی  یرفتارها

به سپری گشتن مدت زمان خاصی دارد. این زمان ارتباط مستقیمی با سن، سابقه و اساس 
 ها یبازنشستگدر حالتی بسیار کلی  .  مشترکین وفق قوانین مربوطه دارد  برقراری بازنشستگی

پیش از   یهایبازنشستگبه دو نوع بازنشستگی عادی و پیش از موعد تقسیم نمود،    توانیمرا  
کلی بازنشستگی از طریق  دستهاز حیث شرایط و مزایای دریافتی به دو  توان یمموعد را نیز 

مشاغل سخت   یهایبازنشستگپیش از موعد )نظیر    یهایبازنشستگقانون تعیین تکلیف و سایر  
، تنظیم بخشی 76الحاقی ماده    2اصالح تبصره    مرتبط با قوانین  یهایبازنشستگآور،  و زیان
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ب، جنگ تحمیلی، از مقررات تسهیل نوسازی صنایع، پیش از موعد کارکنان دولت، جانبازان انقال
، تقسیم شوندیمپیش از موعد نامیده    یهایبازنشستگآزادگان، معلولین و ...( که در این مقاله  

رفتار مورد    تولید   یبراه  کستم را دربر دارد  یاز ساختار س  ییمرز بسته اجزا  یاز طرف نمود.
ستم  یدر رفتار س  مؤثربازخوران    یره دواک  ابد ییمن مرز تا آنجا ادامه  یباشند و ا  ینظر ضرور 

الزم  متغیرهای    نیز  یشنهادپی  یهااستینقاط اعمال س  یدن مرز باین ایبسته شوند. همچن  یهمگ
دخالت ندارند با   مسئلهه در بروز  ک  ییاجزاها دربر داشته باشد و  استیآن س  یابیارز    یرا برا

مدت زمان مورد    همچون  یعواملو    مسئلهباتوجه به هدف    ].23[  از مرز بسته خارج شوند  ید
برای   تکلیف  ی هایبازنشستگنیاز  تعیین  و  موعد  از  پیش   ، یامهیبمرتبط  مباحث    و  عادی، 

ارشناسان کق و نظرات  ینه تحقیشیان با مرور پیدر نمودار حالت و جرمورد نیاز    یرهایمتغ
سال در نظر گرفته شده است و    35تحقیق    ی اینبرا  ی. افق زماناستخراج گردید  حوزهاین  

موردن از  یاطالعات  توسط    یهادادهاز  شده  اجتماعی، سازمان      یهاآمارنامهارائه  تأمین 
ومیر و زادوولد بانک  آمارهای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین آمارهای مرگ

، وجود زبان الگوسازی ضروری  هاستمیسبرای درک بهتر ساختار  دست آمده است.  جهانی به
همان زبان الگوسازی است. تفاوت این حلقوی  -ی، نمودار علّهاستمیساست. در رویکرد پویایی  
در نمایش روابطی است که رسم آنها در سایر نمودارها به سادگی   نمودار با سایر نمودارها 

. در این شودیمعلت و معلولی یاد    یهاحلقهعنوان  از آنها به، روابطی که  باشد ینمپذیر  امکان
نگرش روابط یک طرفه نیستند، یکی از مهمترین نکاتی که در این نگرش مطرح است، تأثیر هر 

به نام فرضیه پویا    یاهینظر. در این مرحله نیاز است  باشدیممزبور    یهاحلقه جزء بر خود در  
وضیحی از مشخصه پویایی مسئله بر حسب بازخوردهای مهم تدوین گردد. فرضیه پویا باید ت

نماید.   ارائه  سیستم  حالت  و  نرخ  ساختار  اساس  و  ، یعادیبازنشستگگفت    توانیمبراین 
بازنشستگی پیش از موعد، بازنشستگی با قانون تعیین تکلیف، بازماندگی بازنشستگان عادی، 

بازماندگی   موعد،  از  پیش  بازنشستگان  تکلیف بازماندگی  تعیین  قانون  با  بازنشستگان 
جامعه آماری این پژوهش کلیه    .باشندیمدینامیکی پذیرفته شده در این پژوهش    یهاه ی فرض
متغیرهای کلیدی استفاده شده مهمترین  شدگان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و  بیمه

 .باشدیم  1ه شرح جدول شماره  ب
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 )منبع: نگارندگان(   تغیرهای اصلی مدل. 1 دولج

 کمکی نرخ انباشت 

 )نفر(  فعلی شدگانبیمه
   پردازی جدیدبیمه

 )نفر در سال( 
 ( 1پوشش سازمان تأمین اجتماعی )سال/

 )نفر(  شدگان جدیدبیمه
 بازنشستگی عادی 

 )نفر در سال( 
، پیش از  متوسط سن بازنشستگی عادی

 )سال(  موعد و تعیین تکلیف

  شدگان غیرفعالبیمه
 )نفر(

 بازنشستگی پیش از موعد  
 )نفر در سال( 

متوسط سابقه بازنشستگی عادی، پیش از 
 )سال(  موعد و تعیین تکلیف

بازنشستگانن تعیین 
 )نفر(  تکلیف فعلی

 بازنشستگی تعیین تکلیف 
 )نفر در سال(  

- بینی شدهجمعیت فعال پیش
LookUP(dmnl) 

بازنشستگان تعیین 
 )نفر(  تکلیف جدید

بازنشستگان تعیین  ومیر مرگ 
 )نفر در سال(  تکلیف

شدگان فعلی نمایه تأخیر  بازنشستگی بیمه
عادی، پیش از موعد و  یهایبازنشستگدر 

 LookUP(dmnl )-تغیین تکلیف

بازماندگان 
بازنشستگان تعیین 

 )نفر(  تکلیف

پردازی بر اثر فوت،  قطع بیمه
  بیماری و بیکاری

 )نفر در سال( 

شدگان جدید  بازنشستگی بیمهنمایه تأخیر  
عادی، پیش از موعدو  یهایازنشستگبدر 

 LookUP(dmnl )-تعیین تکلیف

 

قطع مستمری بازماندگان  
تعیین تکلیف بر اثر فوت،  

   اشتغال و یا ازدواج
 )نفر در سال( 

 )سال( متوسط امید به زندگی بازنشستگان

 
 شدگاننرخ غیرفعال شدن بیمه
 )نفر در سال( 

Dmnl)NDC) 

 ( million rial) حداقل دستمزد  

 
 ان بازنشستگی تعیین تکلیفینمودار حالت و جر -

هدف اصلی نمودار حالت و جریان، نشان دادن ساختار ریز و جزئی جریان سیستم است تا ایجاد 
سازی تسهیل شود. متغیرهای نمودار حالت و جریان به سه و تدوین مدل ریاضی برای شبیه

. متغیرهای انباشت، تجمیع یک جریان در طول زمان گرددیمانباشت، نرخ و کمکی تقسیم    دسته
اندازه  دهد یمرا نشان   از زمان قابل   یهاانیجر، متغیرهای نرخ  باشندیمگیری  و در هر نقطه 

و مقدار آنها در یک بازه زمانی مشخص قابل   ندباشیمورودی و خروجی یک متغیر انباشت  
بهباشدیمگیری  اندازه با متغیرهای کمکی  ارتباطاتی که معرف یک متغیر نرخ هستند  صورت  . 
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، اگر متغیرهای کمکی حذف شوند، جزئیات ساختار شوندیمدقیق و با جزئیات کامل نمایش داده  
 در مدل، بصری و شفاف نخواهد بود.   هااستیس

 

 حلقوی بازنشستگی تعیین تکلیف-یمدل علّ.  1ل ک ش

 

شدگانی که در حال حاضر غیر  شدگان فعلی، جدید و بیمه های موجود بین بیمهبا توجه به تفاوت
بیمهمیاگرفته در نظر  مجزا    گروهسه  را    هاآن،  باشندیم  فعال   ،فعلی، جدید و غیرفعال  شدگان. 

استفاده شده  انباشت  پنج  تکلیف،  تعیین  بازنشستگان  بازماندگان  و  تکلیف  تعیین  بازنشستگان 
متغیرهای  و    باشد یمدرمسئله   عادی، مهیب  نیز  مدل   نرخمهمترین  بازنشستگی  جدید،  پردازی 

بازنشستگی پیش از موعد، بازنشستگی با قانون تعیین تکلیف، تبدیل بازنشسته تعیین تکلیف به  
)بر اثر ازدواج، رسیدن به سن قانونی و یا   ده، خروج بازماندگان تعیین تکلیف از صندوقبازمان

و   تکلیف    نرخفوت(  تعیین  بازنشستگان  میر  و  عادی، انباشت.  باشدیممرگ  بازنشستگی  های 
از موعد، بازماندگان بازنشستگان عادی و بازماندگان بازنشستگان پیش از  بازنشستگی پیش 

بر خالف   به  یهارخنموعد  لذا  و  نداشته  بر مسئله مورد بحث  تأثیری  آنها،  به  منظور  ورودی 
 .  گرددیمدر مدل خودداری    هاآنکاربردن  هسازی مدل، از بساده

بازنشستگان عادی

بازنشستگان تعیین تکلیف

بازنشستگان پیش از موعد

بیمه شدگان غیرفعال

بازماندگان تعیین تکلیف

+

-

-

-

-

مرگ و میر

بازنشستگان

ریم و گرم>

بازنشستگان>
-

نرخ ازدواج
-

مرگ و میر

بازمادگان

-

سابقه بازنشستگی

-

سن بازنشستگی

-

ریم و گرم>

بازنشستگان>

-

زاد و ولد
اشتغال

جمعیت ++

پوشش تامین اجتماعی

+
مرگ و میر

طول عمر

باروری

+

+

+

-

-

+

جمعیت فعال
جمعیت شاغل
+

+
مشارکت اقتصادی

+

<یگتسشنزاب هقباس>

<یگتسشنزاب نس>

-

- -

<لاغتشا>

-

ازکارافتادگی

-

بیکاری -

R1

B1

B2

B3

B4

B6

بیمه شدگان فعال مرگ و میر بیمه

شدگان

-

-

B5

<یراکیب>

+
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از  ویژه جمعیت فعال هر کشور،  یتی، به. تغییر ساختار جمعباشدیم  1395سال مبنای محاسبات  
  ،پژوهش  . در این استبازنشستگی آن کشور    یهاصندوقبینی وضعیت  مهمترین متغیرها در پیش

عمل آمده توسط کریمیان و همکاران که طی هب  ساله  35  ینیبشی پجمعیت فعال کشور مطابق با  
ن  کنفوس و مس  یعموم  یج سرشماریو با توجه به نتا  هاستمیسشناسی  پژوهشی بر پایه پویایی

     .] 5[  ک متغیر برونزا در نظر گرفته شده است عنوان یبرآورد گردیده بود، به1395

 

 مدل حالت و جریان بازنشستگی تعیین تکلیف  .2ل ک ش
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insured input

input insured -early

retirement

employment population lookup
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 مدل حالت و جریان بازماندگی تعیین تکلیف  .3ل ک ش

 

  و اجتماعی   دفتر آمار و محاسبات اقتصادی  ارائه شده توسط  با توجه به آمارها و گزارشات
 سال در  آنان    مهیبپرداخت حق    سابقهسن و    و  فعلی  شدگانبیمه  تعدادسازمان تأمین اجتماعی،  

لذا  باشدیممشخص    1395 آماری.  تحلیل  استنباطی(  از روش  از   )توصیفی و  استفاده  با   و 
عادی، پیش از موعد و یا   یهایبازنشستگ  هر یک از  جهتسابقه مورد نیاز  افزار اکسل،  نرم

-از انباشت بیمه  جهت خروج  شدگان فعلیبیمهتأخیر  نمایه  و    برآورد  شدگانمه یب  تعیین تکلیف
 عادی، پیش از موعد و تعیین تکلیف   بازنشستگان  یهاانباشتهر یک از  شدگان و ورود به  

شدگان بیمهفرض بر این است که کل  تأخیر،ات مرتبط با هر نمایه در محاسب مشخص گردید.
در مدل وفق درصد برقراری    اما  ندینمایمتبعیت    خاص  نوع بازنشستگی  آناز قوانین مربوط به  

در نظر ، ضریب مربوطه  1395عادی، پیش از موعد و تعیین تکلیف در سال    یهایبازنشستگ
مربوطهضرب  حاصل .  شودی مگرفته   حدود    ضرایب  بازنشستگی،  نوع  هر  خروج  نمایه  و 

 . دینمایمنشستگی ذکر شده را مشخص  برقراری سه نوع باز
بیمه  یهانرختعیین  در    فوقو ضرایب    هاهینما فعلیشدتبدیل  و چگونگی    گان  بازنشسته  به 

بیمه  انباشت  خروج  از  فعلی  استفاده   شدگانمهیبشدگان  بازنشستگان  انباشت  به  ورود  و 
 98لغایت    93عمل آمده بر روی آمارهای بازنشستگی شش سال  هب  یهای بررسبق  ط  .گرددیم

مشخص گردید برقراری هر یک از انواع بازنشستگی بر حسب سال سابقه پرداخت حق بیمه 
نمایه تأخیر    سازی  در پیاده  توانیمکه از آن    ندینمایم  پیرویاز روندهای بسیار مشابهی  

بیمه نموبازنشستگی  استفاده  جدیدالورود  بهشدگان  مثال  د.  برقراری  الگوی  عنوان  تعداد 
بازنشستگی تعیین تکلیف بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه از نموداری مشابه با آنچه در  

  به   که  است  ماکزیمم  نقاط  در  نمودارها  تفاوت)  دینمایمتبعیت    ، نمایش  داده شد است  6نمودار  
  .(گرددیم  بر  سال  آن  بازنشستگی  مشمول  افراد  تعداد

Survivors of

taieen retireestaieen retired

survivor rate

cease of taieen

retired survivor rate

taieen retired

survivor

cease of

survivor3

<death-taieen-

reti-curr-rate>

<death-taieen

-retire-rate>

pension of taieen

taklif survivors

<Minimum

wages>
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 98لغایت  93حق بیمه از سال بر اساس سابقه  ف یتکلنییتع ستگی تعداد برقراری بازنش .6نمودار

برای بازنشستگی یک بیمه شده    ریتأخمتوسط زمان    ،1395اطالعات موجود سال  با توجه به  
-و میانگین سابقه بیمه  پردازی(پردازی تا زمان آخرین بیمه)از زمان اولین بیمه   تعیین تکلیف
-در کلیه سال  هاشاخصمتوسط این  )  باشدیمسال    12  و  31  نزدیک بهبه ترتیب    پردازی آنها

سال وقفه    19طور متوسط   به   دهدیمنشان  این مسئله    .(باشدیمهمین حدود    98لغایت    93ای  ه
الگوی  ایت به  با عنشدگان صورت پذیرفته است.  این دسته از بیمه    پردازیدر پرداخت بیمه

 نرخ   توان یم،  تعیین تکلیف  بازنشستگیمتقاضیان  برای    سال(  31)  ریتأخو میانگین زمان    مزبور
 استفاده   با   را  تکلیف  تعیین  بازنشستگان  انباشت  به  آنها  افزودن  و  جدیدالورد  شدگان  بیمه  خروج

  شدگان بیمه  ورود  نرخ  سازی نمود.افزار ونسیم شبیهدر نرم  DELAY PROFILIE  تابع  از
 کل   به  غیرفعال  متقاضیان  نسبت   میانگین   نیز  تکیف  تعیین  بازنشستگان   انباشت   به  غیرفعال

  است.  شده  گرفته  نظر  در  غیرفعال  شدگانبیمه

تا پایان ان  شستگن، بازDB-PAYG  طرحو وجود    سازمان تأمین اجتماعی   فعلیبه قوانین    نظر
از خدمات و تعهدات   توانندیم بودن تا هر زمانی    شرایطواجد    نیز در صورت    بازماندگان   و  عمر

آنان    ماهانه  میزان مستمری  و  صندوق استفاده نمایند 
تعداد  سالهای  بیمه  پردازی

30
حداقل دستمزد  در    

 . باشدیمهر سال  
تغییر     صورت  از    طرحدر  ایران  زمان  افراد    ، NDCبه  DB-PAYGبازنشستگی  در 

باقی مانده امید به زندگی گروهی و نرخ  پرداختی،    یهامهیبحق  بازنشستگی مزایایی متناسب با  
 اقتصادی  یهاشوک   واقعیات  به  توجه  با  دریافت خواهند کرد.  طی عمر مورد انتظارشانرا    بازده

 نماینده   بهترین  متغیری  چه  اینکه  درباره  گیریتصمیم  متغیر،  هر  گیریاندازه  مشکالت  و  جمعیتی
   نیست.  آسان  ،شودیم  محسوب  (صوری   بازده  نرخ  )یعنی  طرح  مالی  ثبات  ضمانت  برای

 را  متفاوتی  یهانرخ  مختلف  دالیل  به   ، اندنموده  عملیاتی   را  NDC  یهاطرح   که  کشورهایی
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  سخاوتمند  سمت  در  که  است  کرده  انتخاب  را  GDP  رشد  نرخ  ایتالیا،  مثال  طورهب  ،اندده یبرگز
  حال   در  کارِ  نیروی  درقبال  تا   کرده  انتخاب  را  دستمزدها  رشد  سرانه  نرخ  سوئد  دارد؛  قرار  طیف

  رشد   نرخ  لهستان  و  نروژ  لتونی،  ،نماید  ایجاد  مصونیت  نوعی  کاهش،  به  رو  احتماالً  و  سالمندی
 اند متفاوت   تعریف  و  سقف  در  البته  که  پوشش  تحت  دستمزد  و  حقوق  لیست  -هامهیب  حق  مجموع

 با   و  است  شده  گرفته  نظر  در   دستمزد  رشد  نرخ  ،بازده  نرخ  مقاله  دراین   . ]9[  انددهیبرگز  را
  16  با  برابر  باًیتقر  بازنشستگان  از  دسته  این  بازنشستگی  از  بعد  عمر  میانگین  اینکه  به  توجه
  مربوطه  انباشت  از  بازنشستگان  خروج  نرخ  تعیین  برای  مربوطه  نویسیفرمول  در  ،باشدیم  سال

 ماهانه   مستمری  .است  شده  استفاده  سال  16  ری تأخ  زمان  متوسط  با  DELAY FIXED  تابع  از

  با   برابر  نیز
حداقل  دستمزد  سال ×   5/1×30/0× 12

16
 30/0پرداختی  بیمه  )حق  است   شده  گرفته  نظر   در  

 حداقل   برابر  5/1  تقریباً  99  لغایت  95 هایسال  اطالعات   و  آمار  طبق  دستمزد  متوسط  ،دستمزد
 دلیل   همین  به   و  است  دهش  گرفته  نظر  در  1395  سال  از  طرح  تغییر  .(باشدیم  سال  دستمزد

 سالی   هر  در  طرح  تغییر  امکان)  نمود  خواهند  تبعیت  قبلی  طرح  از  1395  سال  بگیران  مستمری
   (.دارد  وجود

 اعتبار سنجی و تست مدل   -
 شناسی پویایی  روش  در  احتمالی  نواقص  رفع   و  مدل  به  اطمینان  افزایش  اعتبارسنجی،  منظوربه
 و  ساختاری  نوع  دو  به  کلی  صورتبه  که  است  گردیده  معرفی  مختلفی  هایآزمون  ،هاستمیس

 مدل  در  کافی  و  رسا روابطی  ایجاد  معنای  به  ساختاری  اعتبار   .گردندیم  تقسیم  رفتاری
  که   معناست  بدین  رفتاری  اعتبار   و  دشبا  واقعی  جهان  روابط  دهندهنشان  که  است  یاگونه به

 های آزمون  بین  از     باشد.  واقعی  جهان  در  پدیده   رفتار  دهندهنشان  کافی   اندازه  به  مدل  رفتار
  ن یتأم  وزهح  با  مرتبط  اساتید  و  خبرگان  نظرات  از  استفاده  با  ساختار  ارزیابی  آزمون  ساختاری،

  تصمیم  قواعد  بودن  منطقی بررسی  و  سیستم  با  مرتبط  دانش  تطابق  تعیین  منظور  به  اجتماعی
 با   همچنین   .پذیرفت  انجام  مدل  معادالت   ساختار  بودن  درست  و  متغیرها   رفتار  دهیشکل  در

  شرایط   آزمون  در  د.گردی  دیی تأ  مدل  در  شده  تعریف  معادالت  ابعاد   تناسب  ونسیم  افزارنرم  کمک
 مجدد   اجرای  با  و  شدند  داده  تغییر  یامالحظه   قابل  طوربه  مدل  هیاول  یهاداده  از  برخی  نیز  غایی
 است.   معنادار  همچنان  هاقسمت   کلیه  در  مدل  رفتار  که  گردید  مشخص  افزارنرم  در  مدل

  آزمون  این   در   .باشدیم  رفتاری  اعتبار  هایآزمون  مهمترین  از  یکی  رفتار  تولید  باز  آزمون
  بازسازی  را  تاریخی  یهاداده  مقدار   توانند یم  حد   هچ  تا   مدل  متغیرهای  که   شودیم  مشخص

 ی هاداده  از  واقعی  یهاداده  انحراف  میزان  گیریاندازه  رفتار،  بازتولید  آزمون  از   هدف  کنند.
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 با   مطابق  که  PMSPE10    شاخص  از  ،نتایج  از  اطمینان   ایجاد  جهت  به  است.  شده  سازیشبیه
  .شد  استفاده نیز  ،گرددی م  محاسبه  زیر  فرمول

  𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸 = √
1
Ɵ

∑ (
𝑌𝑇+𝑖

𝑠 −𝑌𝑇+𝑖 
𝑎

𝑌𝑇+𝑖
𝑎 ) 2Ɵ

𝑖=1      

𝑌𝑇+𝑖  فرمول  این   در
𝑠   و   متغیر  سازیشبیه  نتایج𝑌𝑇+𝑖 

𝑎  و   واقعی  یهاداده  Ɵ  تعداد   دهنده نشان 
 11تیل  نابرابری  یهاب یضر  یهاآزمون  از  نیز  انحراف  منابع  تعیین  منظوربه  است.  مشاهدات

 دسته   سه  به   را   واقعی  و  شده  ی سازهیشب  یهاداده  بین  انحراف  آزمون  این   .گرددیم  استفاده
 ایجاد   زمانی  انحراف  نابرابر.  کواریانس  و  نابرابر  یهاانسیوار  ،هاانحراف   :کندیم  تقسیم

 واریانس   باشند.  داشته  متفاوتی  یهانیانگیم  واقعی،  یهاداده  و  مدل  خروجی  که  شودیم
  یانسکوار  و  هستند  واقعی  یهاداده  و  مدل  یهای خروج  متفاوت  یهاانسیوار  بیانگر  نابرابری
 ناقص   همبستگی  دارای  واقعی  یهاداده  و  مدل  یهای خروج  که  دهدیم  نشان  نیز  نابرابری

 . شودیم  استفاده  زیر  فرمول  از  نیز  خطا یهاشهیر  مشاهده  برای  هستند.

𝑈𝑚 = (�̅� 𝑠 −  �̅� 𝑎) 2/[
1
Ɵ

∑(𝑌𝑇+𝑖
𝑠 − 𝑌𝑇+𝑖 

𝑎 ) 2
Ɵ

𝑖=1

] 

𝑈𝑠 = (𝑆𝐷𝑆 − 𝑆𝐷𝐴) 2/[
1
Ɵ

∑(𝑌𝑇+𝑖
𝑠 − 𝑌𝑇+𝑖 

𝑎 ) 2
Ɵ

𝑖=1

] 

𝑈𝑐 = [2 ∗ (1 − 𝑟) ∗ (𝑆𝐷𝑆 ∗ 𝑆𝐷𝐴)/[
1
Ɵ

∑(𝑌𝑇+𝑖
𝑠 − 𝑌𝑇+𝑖 

𝑎 ) 2
Ɵ

𝑖=1

] 

 باشد:   برقرار  زیر  صورتبه  باید  همواره   آزمون،  سه  این  بین  رابطه

𝑈𝑚 +  𝑈𝑠 +  𝑈𝑐 = 1 
 سال   تا   تیواقع  بر  منطبق   سال   5  یهاداده  ترکیب  ایجاد   در  مدل   آزمون  این  نتایج  به  توجه  با

 همچنین   و  تکلیف  تعیین  بازنشستگان  تعداد  شدگان،بیمه  تعداد  است.  کرده  عمل  درست  1399
 است.  منطبق  واقعیت  با   بازماندگان  تعداد
 کمتر   شده  بررسی  شاخص سه  هر  در  انحراف  میزان  شودیم   مشاهده  جدول  در  که  طورهمان

 است.  عیواق   یهاداده  با   مناسب  انطباق  دهندهنشان  که  باشدیم  درصد  5  از
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 آماری اعتبارسنجی مدل   یهاآزموننتایج  .2جدول 
EPRMS 𝑈𝑚 𝑈𝑠 𝑈𝑐 متغیر   

 421/0 300/0 792/0 003/0 شدگان بیمه
 185/0 547/0 268/0 370/0 تکلیف تعیین بازنشستگان

 154/0 284/0 562/0 840/0 تکلیف  تعیین بازماندگان

 برررسی رفتار گذشته  -
بینی مدل را برای  پیش  توانیم  ،در نظر گرفته شده استابتدای دوره    95با توجه به اینکه سال  

با واقعیت   99لغایت    96های  در سالتعداد بازنشستگان عادی، پیش از موعد و تعیین تکلیف  
 مقایسه نمود. 

 95-99و بازماندگان قانون تعیین تکلیف بازنشستگان   ،شدگانمهیبتعداد  .3جدول 
 و نگارندگان(   ]1[ )منبع

 سال

 بینیآمار پیش آمار واقعی

بیمه  
شدگان 
 )هزار( 

بازنشستگان  
تعیین  

 تکلیف)هزار( 

بازماندگان 
تعیین  
 تکلیف

بیمه  
شدگان 
 )هزار( 

بازنشستگان  
تعیین  

 تکلیف)هزار( 

بازماندگان 
تعیین  
 تکلیف

95 13780 129 2638 13779 129 2638 

96 13983 177 4444 13975 182 4188 

97 13995 240 6813 14055 235 6363 
98 14147 298 9504 14136 293 9358 

99 14352 383 14100 14409 354 13213 

 )منبع: نگارندگان(  3جدول   ینیبشیپدرصد اختالف آمار واقعی و آمار . 4جدول 

 سال 
 درصد اختالف 

 بیمه شدگان 
بازنشستگان تعیین  

 تکلیف
بازماندگان  
 تعیین تکلیف

95 0 0 0 
96 0005/0 - 023/0 05/0 - 

97 004/0 018/0 - 06/0 - 
98 0008 /0 - 018/0 - 01/0 - 

99 004/0 075/0 - 06/0 - 
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 پژوهش ی هاافته ی -4
 . باشد یم  مشاهده   قابل   7  شماره  نمودار  در  1430سال  لغایت  شدگان بیمه  تعداد  بینییشپ

  از  بعد و داشته صعودی رشد 1415 سال تا شدگانبیمه تعداد ،گرددی م مالحظه که گونههمان
  حداکثر  دوره  انتهای  و  ابتدا   شدگان بیمه  تعداد   تفاوت  که  یاگونههب  ،داشت   خواهد  نزولی  رشد  آن
  تکلیف  تعیین  قانون  بازماندگان  و  بازنشستگان  تعداد  بود.  خواهد  نفر  هزار  ششصد  و  میلیون  یک
 شصت   دهه  متولیدن  بازنشستگی  شدن   نزدیک  با   مسئله   این  که  داشته  صعودی  رشدی  نیز

 بسته  با است مصادف 1415 سال جمعیت، پژوهشگران بینیپیش طبق .رسدیم نظر به منطقی
 [ 24]  سالمندان  مالحظه  قابل  افزایش  و  کار  نیروی  کاهش  ،ایران  در  جمعیت  طالیی  پنجره  شدن

  زیر   نمودارهای  در  بازنشستگان  تعداد  افزایش  و  شدگانبیمه  تعداد   کاهش   یدؤم  نیز  مسئله   این  و
   .باشدیم

 
 شدگان تعداد بیمه ینیبشیپ .7نمودار

 
 فیتکلنییتع بازنشستگان و بازماندگان قانون  تعداد بینیپیش .8نمودار
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  به   مربوط  بلندمدت   تعهدات  میزان   ،ریال(  8121660)  1395  سال   دستمزد  حداقل  به  توجه  با  
  در  مزبور،  بلندمدت   تعهدات  مجموع  همچنین  و  تکلیف   تعیین  قانون  بازماندگان  و  بازنشستگان

  مستمری   جنبی  )مزایای  است  گردیده  مشخص  آبی  و  قرمز  ،سبز  هایرنگ  با    9   شماره  نمودار
  لحاظ   مربوطه  محاسبات  در  و...  مسکن  ،یمندعائله  نظیر  بازماندگان  مستمری  و  بازنشستگی

 سال   همان  حقوق  حداقل  اساس  بر  سال  هر  تعهدات  روزرسانیهب  منظوربه  .(است  نگردیده

  نسبت  در     را  زیر  نمودار  در  شده   مشخص   عدد  توانیم
حداقل  دستمزد  آن سال 

حداقل دستمزد سال  1395
 .نمود  ضرب   

 میلیون 00696201)    با  برابر  1400  سال   در  فوق  قانون   با  مرتبط  تعهدات   مجموع  نمونه   عنوانبه

26554950  ×   ریال(
8121660

 .باشدیم  ریال  میلیارد  55460   با  برابر   باًیتقر  آن  حاصل  که  باشد یم  

 
بازنشستگان و  بازماندگان قانون تعیین تکلیف و   سالیانه بلندمدت تعهداتبرآورد میزان  .9نمودار 

 1430مجموع آن لغایت 
 

 هاداده وتحلیلتجزیه و سناریوسازی -
 در  یامالحظه  قابل  اختالف  ، NDC  به  PAYG-DB  از  مزبور  قانون   بازنشستگی  طرح  تغییر  با

 تعداد   ،شودیم  مشاهده  10  نمودار  در  که  گونههمان  .شودینم  دیده  بازنشستگان  تعداد
 لیل د  دو  به  نیز  موجود  کم  اختالف  و  باشدیم  برابر  باًیتقر  مختلف  هایسال  در  بازنشتگان

 16  از  کمتر  کمی  فوق  یهایبازنشستگ  از  بعد   زندگی  به  امید  دقیق  میزان  اینکه   اول  .باشدیم
  گرفته   نظر  در  گرد  فوق  عدد  شده،   گرفته  نظر  در  1  زمانی   گام  اینکه   به  توجه  با   اما   است   سال
 استفاده   با   که  جدیدی  بازنشستگان  برای  را  ومیرمرگ  میزان  NDC  طرح  در  همچنین   است.  شده

 انباشت  از  سال  16  از  بعد  همگی  و  میاگرفته   نظر  در  صفر  ،اند شده   بازنشسته  طرح  ینا  از
-مابه  سال(،  16  از  )کمتر   بازنشسته  زودهنگام  فوت  صورت  در  شد.  خواهند  خارج  بازنشستگان

  پرداخت  بازماندگان   به   ماهیانه  صورتبه  یا   و  یکجا  صورتبه   شده   بینی پیش  تعهدات   لتفاوتا
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  ومیرمرگ نرخ به توجه با  بازنشستگان انباشت از خروج ،PAYG-DB وضعیت در .گرددیم
   .ردیپذیم  صورت  سالیانه

 
 و مقایسه آن  NDCطرح در بینی تعداد بازنشستگان قانون تعیین تکلیفپیش  .10نمودار

   PAYG-DB  طرحبا  

 و  PAYG-DB  طرح  دو  در  شده  داده  شرح  بازنشستگی  مستمری  محاسبات  تغییر  به  توجه  با
NDC،  طرح  در  تکلیف  تعیین  قانون  بازنشستگی  ساالنه  تعهدات NDC   این   .بود  خواهد  کمتر 
  اول   سال  در  ریال  میلیارد  327  از  (1395)  پایه  سال  دستمزد  حداقل  داشتن  نظر  در  با  کاهش

  افزایش  فوق  اختالف  بازنشستگان،  تعداد  صعودی  رشد  و  زمان  گذشت  با  و  آغاز  تغییرات  از  بعد
 داشتن   نظر  در  با  و  رسید  خواد  دوره  پایانی   سال  در  ریال  میلیارد  11320  کاهش  به  و  یافته

 میلیارد   5176  بر  بالغ  1400  سال  در  مزبور  تعهدات  هزینه  کاهش  1400  سال  دستمزد  حداقل
   .بود  خواهد  ریال  میلیارد  37010  از  بیش  به  دوره  پایانی   سال  در  و  ریال

 
 بازنشستگان قانون تعیین تکلیف   سالیانه  تعهدات بلندمدتبرآورد میزان مقایسه  .11نمودار 

 PAYG-DB و  NDCیهاطرحدر 
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  نپذیرفت،  صورت  آنها   تعداد  در   طرح  نوع  تغییر  با   زیادی  اختالف  که  بازنشستگان   خالف  بر
 این   .باشدیم  زیاد  بسیار  صدراالشاره   بازنشستگی  طرح  دو  در  آنها   بازماندگان   تعداد  تغییر

 کم   تعدا   .است  NDC  طرح  در  بازماندگان   به  فوت  از  بعد  مستمری  اعطای عدم  دلیل   به  اختالف
  و  اند داشته  وجود  طرح  تغییر  از   قبل  که   است  بازنشستگانی   به  مربوط  نیز  موجود  بازماندگان 

 دستمزد   حداقل  داشتن  نظر  در  با   .دینمایم  تبعیت  قبلی  طرح  از   همچنان   آنها   به  تعهدات  اعطای
 بالغ   NDC  طرح  در  بازماندگان  بلندمدت   تعهدات   به  مربوط  یهانهیهز  کل  کاهش   ، 1395  سال

 میلیارد   12494  به  نزدیک  مزبور  تعهدات   ساالنه   کاهش  متوسط  و   ریال  میلیارد     437278  بر
 .باشدیم  ریال

 
  ی هاطرحدر  و هزینه تعهدات بلندمدت مربوطه   ف یتکلنییتع قانونتعداد بازماندگان مقایسه    .21نمودار 

NDC   وDB-PAYG 

  تعیین  یهایبازنشـسـتگ  قبال  در اجتماعی  تأمین  سـازمان بلندمدت تعهدات  اختالف کلی  طورهب
ــتن  نظر  در  ـبدون   PAYG-BD  و  NDC  یـهاطرح  در  تکلیف   نمودار  در  ـجانبی  مزاـیای  داشـ
 است. مشاهده  قابل 14  شماره

 
  یها طرحدر مقایسه هزینه مربوط به تعهدات بلندمدت بازنشستگی قانون تعیین تکلیف  .13نمودار 

NDC   وDB-PAYG 



ـ ـ ـــــهمکاران ـــــــــــــــ  و  زهرا کریمیان سیچانی                    ... .پایداریای  تحلیل مقایسهــــــــ   ــــ

166 

 و پیشنهادها    یریگجه ینت -5
  برابری  سه  افزایش  ایران،  در  سالمندی  تحوالت  کنونیِ  یهاپژوهش   تأمل  قابل  نتایج  از  یکی

  است.  کشور  کل  جمعیت  رشد  نرخ  میانگین  به  نسبت  کشور  سالمند  جمعیت  رشد  نرخ  میانگین
 ست یبایم  و  است   درآمده  صدا  به  کشور  در  سالمندی  خطر  زنگ   دهدیم  نشان  مسئله  این
 دلیل   به  جمعیت  سالمندی   باشیم.  ایران   در  سالمندی  سونامی  نام  به  یادهیپد  منتظر  زودیبه

  روی   پیش  یهاچالش  از  یکی  بازنشستگی  یهاصندوق  یهایخروج   افزایش  و  های ورود  کاهش
 زانهیهز  عوامل  انباشت   و  درآمدزا  منابع  کاهش .باشدیم  آینده  یهادهه   در  مزبور  یهاصندوق

  موقع  به   اصالحات  انجام  در  کوتاهی   صورت  در   و  نموده  رتملموس  را   مسئله  این  زمان،  گذر  در
  جدی   بحرانی  به   موجود  چالش  و  هدینگرد  میسر  راحتی  به  عقب  به  برگشت  امکان  است  ممکن
    .گردد  تبدیل

  گذاری سیاست  حوزه  در  موضوعات  مهمترین  از  یکی  بازنشستگی  سیستم  اصالحات  رواین  از
 گردیده   انجام  کشورها  از  برخی  سوی  از   بسیاری  هایتالش  اخیر هایسال  در  است.  اجتماعی

  طرف  بر  دارد  وجود  DB  یهاطرح  در  که  خطاهایی  و  انحرافات  ،NDC  یهاطرح  طریق  از  تا
  حقوق  محاسبه  مبنای  عنوانبه  اشتغال  دوران  کل  درآمد  متوسط  گرفتن  نظر  در  ویژهبه  ،گردند

  امتیازات  ایجاد  و  زندگی  به  امید  با  متناسب  بازنشستگی  استاندارد  سن  افزایش  بازنشستگی،
  در   موعد.  از  پیش  بازنشستگی  برای  جریمه  اعمال  و  موعد  از  دیرتر   بازنشستگی  برای  انگیزشی

 ،اجتماعی  تأمین  بازنشستگی  صندوق  گذشته  سنوات  اطالعات  و  آمار  به  توجه  با  پژوهش  این
  نظر   بر  مبتنی  منطقی  مفروضات  و  فوق  سازمان  کلی  یهااستیس  و  مقررات  ،قوانین  بررسی
  به  جهوت  با  که   دیگرد  یسازهیشب  هاستمیس  شناسیپویایی   پایه  بر  مدلی  بیمه،  صنعت  خبرگان

 بر   را   NDC  به PAYG-DB  از  سازمان  یهایبازنشستگ  طرح  تغییر  نتایج  توانیم  آن
  یمندبهره سنوات نسبت متوسط" بودن باال به عنایت با .نمود سنجش صندوق مالی وضعیت

 تمامی   برای  ایران  در  "جایگزینی  نرخ"  بودن  باال  و  "یپردازمهیب  سنوات  به  مستمری  تعهدات  از
 کاهش    ،سیستم  مالی  پایداری  منظوربه  توانیم  کشورها،  سایر  به  نسبت  هایبازنشستگ  انواع

  تأمین  بازنشستگی  صندوق  در  نسلی  بین عدالت  نقض  از  جلوگیری  و  آتی  بازنشستگان  ریسک
 شرایط  به  توجه  با  اما  نمود  سازیپیاده  صندوق  کل  برای  را   NDC  به  طرح  تغییر اجتماعی،
  و تدریجی صورتبه طرح تغییر اشتغال(،  نرخ  بودن پایین و  ساله هر تورم ) کشور اقتصادی

 نرخ   ولیکن  کم   آن  فعلی  بازنشستگان  تعداد   که  تکلیف   تعیین  قانون  یهایبازنشستگ  برای  فقط
 هزینه  شده  انجام سازیمدل وفق .است هشد گرفته نظر در ، باشد یم باال انآن سالیانه افزایش
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  داشتن   نظر  در  با  که  طوریهب  ،ابد ییم  کاهش  شدتبه  NDC  طرح   در  سازمان  بلندمدت  تعهدات
  606472  بر  بالغ  مطالعه  مورد  دوره  طی  در  صدراالشاره  کاهش  کل  ،1395  سال  دستمزد  حداقل

-)سال   گردید  برآورد  ریال  میلیارد  17328  به  نزدیک  آن  ساالنه  کاهش  میانگین   و  ریال  میلیارد
 بازماندگان   و  بازنشستگان  تعداد  افزایش  و  زمان  گذشت  با  و  کم  بسیار  کاهش   این  ابتدایی  ایه

 نظر   در  با  اینکه  توجه  قابل  (. گرددیم  بیشتر  شدت  به  یافته  کاهش  میزان   PAYG-DB  روش  در
 میلیارد هزار 1982 از بیش به دوره کل تعهدات هزینه کاهش 1400 سال حقوق حداقل داشتن

  بازنشستگی   طرح  جدید  رویکرد  اگرچه  که  است  ضروری  نکته  این  کرذ  .رسید  خواهد  ریال
NDC  فاقد   مزبور  طرح  ، است  بوده  پاسخگو  خوبی  به   سال،   25  از   کمتر  اجرایی   سابقه  با  

 توان یم  را  بازتوزیعی  چنینی  ولیکن  ، باشدیم  اغنیا(  به  فقرا  از  مثالً)  افراد  بین  درآمد  بازتوزیع
 مخارج کاهش ،ذخایر صندوق موجود، ملی ثروت نظیر بیرونی منابع محل از و طرح از خارج
  ی ریگشکل  به  شایانی   کمک  تواند یم  مسئله  این  نمود.  تأمین  دولت  درآمد  افزایش  یا  و  دولت

 ششم  و پنجم یهاطرح  در هک نماید کشور چندالیه اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام یهاهیپا
 کنار   در  گرددیم  پیشنهاد   همچنین  است.  نگردیده  اجرایی  تاکنون  و  گردیده  بینیپیش  نیز  توسعه

 و   بازنشستگی   برای   نیاز  مورد  سابقه  و  سن   تغییر  نظیر  پارامتریک  اصالحات   از  اصالحات  این
  اکچوئری  محاسبات   بدون  بازنشستگی   قوانین  وضع  و  گردد  استفاده  بیمه  حق  نرخ  تغییر  یا

     نپذیرد.  صورت  مربوطه  عواقب  سنجش  و  موردنیاز
   
 گزاری سپاس -6

ه حاضر بخــشی از رساله دکتری است که در قالب طرح تحقیقاتی مصوب و با حمایت  مقال
سسه مزبور تشکر  ؤوسیله از ماجتماعی انجام پذیرفته است، بدین  ن یتأمموسسه عالی پژوهش  

 .گرددیم

 ها نوشت ی پ -7

1. Defined Benefit(DB) 
2. Pay as You Go(PAYG) 

3. Unfunded 

4. Defined Contribution 

5. Fully Funded 

6. Notional Defined 

Contribution(NDC) 

7. Personal Security Account 

8. Systemic Pension Reform 

9. Gross Domestic Product 

10. Root Mean Squers 

Percentage Error 

11. Thiel’s Inequality 

Coefficients 
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