
   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايخالصه مديريتي طرح

 23/07/1393        تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.030كد مستند: 

 4از 1 شماره صفحه: 

 تاريخ تهيه:
 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

23/07/1393 
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 مديريتي:خالصه 

-توسعه با دشوارييافته و درحالدر كشورهاي توسعه ،پرداخت ماليات پس از حصول درآمد بازنشستگي مبتني بر هاينظام

جمعيت است كه از كاهش ميزان باروري سالخوردگي  ،ترين مشكل در اقتصادهاي كشورهاي صنعتياصلي .هايي روبرو هستند
توسعه با مشكالت نهادي و مالي دست و هاي بازنشستگي كشورهاي درحالحال، نظامدرعين . شودو بهبود بهداشت ناشي مي

مبتني بر  گذار از نظام بازنشستگي چگونه گردد اين است كه نخست،مطرح مي طرحپرسشي كه در اين . كنندپنجه نرم مي
مي گذارد و دوم  متغيرهاي اقتصادي كالن تأثيربر  ،با پشتوانه كاملبه نظام بازنشستگي  پرداخت ماليات پس از حصول درآمد،

 .اجتماعي چه پيامدهايي براي رفاه نسلهاي مختلف دارد خصوصي سازي تأمين اينكه
نسل  55با  عمومياز مدل تعادل ) 2002( 1راو فريه) 1996( ، كوتليكاف)1987( حاضر، همچون كوتليكاف و اوبرباخ طرح

گذار از نظام پرداخت ماليات پس از  براي مطالعه كند.كوتليكاف معروف است استفاده مي –همپوشان كه به مدل اورباخ 
در همه از جمله، . ، در اين الگو متناسب با وضعيت ايران تغييراتي صورت گرفته استنظام با پشتوانة كامل به حصول درآمد

لي ضروري براي پرداخت مستمري در طول دوره و منابع ما شدهاجتماعي حقوق حذف  موارد شبيه سازي شده، ماليات تأمين
در اين بررسي مقادير پارامترها نيز به . شودگذار، از طريق ماليات بر مصرف داخلي يا كسري بودجه كوتاه مدت تأمين مي

طور كلي هب يي پژوهش حاضر آن است كهمبنا صورتي تعيين شده است كه با شرايط ايران همخواني داشته باشد. فرض
در بلند مدت بر دهد و نيروي كار را افزايش مي درآمد، سهم سرمايه، دستمزد و عرضهنظام تأمين اجتماعي، سازي خصوصي

سازي با اعالم خصوصيهمچنين،  .گذاردمثبتي ميتأثير  -دهندكه اكثر جمعيت كشور را تشكيل مي-جوان  هايگروهرفاه 
از نظر اقتصاد  در مقايسه با حذف كامل ماليات تأمين اجتماعي،سال،  40سياست حذف ماليات بيمه تأمين اجتماعي ظرف 

عالوه بر اين، تأمين مالي خصوصي تأمين اجتماعي . دهدكند و رفاه بين نسلي را كمتر كاهش ميكالن نتايج بهتري ايجاد مي
جهت پاسخگويي به محقق  .اردگذبر متغيرهاي اقتصاد كالن تأثير مثبت كمتري مي ،با صدور مجوز استقراض ده ساله دولت

 .سازماندهي كرده استبه شرح زير طرح حاضر را در نه بخش مسئله تحقيق و آزمون فرضيات موردنظر، 
هاي نتايج حاصل از بررسي يافته است. در اين بخش،موضوع تحقيق اختصاص  نابع موجود در زمينهبه بررسي م بخش اول

با به بررسي اجمالي ادبيات تحقيق پرداخته و  ،خش دومدر بمحقق  است. شدهارائه  مورد بررسي،موضوع انجام شده در زمينه 
 است.  اجتماعي را بررسي نموده مسايل تأمين ،هاي همپوشاناستفاده از مدل نسل
اصالح نظام كه  شدهبيان  ،بخشاين در  تشريح شده است. ،شرايط الزم براي اصالح نظام بازنشستگي ،در بخش سوم

كه از  نمايندگذاران از پيامدهاي اصالح نظام آگاهي داشته باشند و تدابيري را اتخاذ سياستاست كه  آنبازنشستگي نيازمند 
تواند از بازنشستگان در برابر طيفي از خطرات مي كهاست شده  بررسيالزاماتي  ،اين بخشادامه . در كنداين اصالحات حمايت 
پرهيز از خطرات در  -2و (در سطح فردي)  پرهيز از خطر -1حمايت كند. براي اين منظور دو رويكرد  اقتصادي خرد و كالن

                                                            
Friera 1 
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 .هستندبررسي شده است كه در كنترل اين خطرات و بيمه سودمند سطح كشور 

ارائه  ،بخش پنجم، مدل ايران كوتليكاف، پرداخته است. در -و فرضيات مدل اورباخ مدلبررسي بخش چهارم به محقق در 
گرفته در ايران بكار  اجتماعي براي مطالعه خصوصي سازي تأمينمحقق كه  يدر اين بخش، مدل نسل همپوشان .شده است

است كه در  كوتليكاف آن -مدل ايران با مدل اورباخكند. نخستين تفاوت پيروي مي) 1987( رباخ و كوتليكافاز مدل او است
مقايسه با كشورهاي صنعتي اميد به زندگي كمتر است. تفاوت دوم اين است كه درآمدهاي نفتي در بودجه دولت  در ايران،

هاي كوتليكاف تفاوت دارد و بر مبناي ويژگي -اجتماعي مدل نيز با مدل اورباخ هاي تأمينويژگيهمچنين، . شوندلحاظ مي
 سازمان تأمين و دولت ،شركت اين مدل شامل چهار عامل خانواده، .حي شده استااجتماعي ايران طر نهادي نظام تأمين

سال  70شود كه هر يك نمايانگر نسلي است كه نمايش داده مي مطلوبيت توابع فردي اي ازبا مجموعه خانواده .، استاجتماعي
رفتاري  شدهاين مدل تنها داراي يك بخش توليدي است كه فرض  ،فناوري، است مسئله ديگر مربوط به .كندمي زندگي

بازده نسبت  داراي داگالس، -بشود و بر اساس تابع توليد كاو سرمايه توليد مي اي از نيروي كاربا آميزه محصول. رقابتي دارد
مسئله ديگر مربوط به . استهاي متفاوتي وريپذير نيست و نيروي كار داراي بهرهاستهالك سرمايه .به مقياس ثابت است

دولت ايران بودجه خود را با دولت:  .سازي سود خود هستندكنند و به دنبال بيشينهها با يكديگر رقابت ميشركت .استشركت 
-بهدر اين مدل  ديگري است كه نيز مسئله اجتماعي تأميننظام  .كندمي آوري ماليات و درآمدهاي نفتي تأمينگرد استقراض،

، بودجه خود را از طريق ماليات ل درآمدويات پس از حصلپرداخت مااجتماعي مبتني بر  تأمين. شودجداگانه بررسي ميصورت 
شرط  5تعادل در اين الگو مستلزم برقراري  .استتعادل و انباشت  تعيين ،مسئله نهايي. كندمي اجتماعي تأمين بر حقوق تأمين

و درآمدهاي  مصرفبرابري  -3شان، وري نهاييبرابري قيمت عوامل توليد با بهره -2خانوارها، برابري منابع و مصارف  -1است: 
 شفافيت بازار كاال. -5و  ل درآمدويات پس از حصلپرداخت مااجتماعي بر مبناي  تأمين منابع مالي تأمين -4، دولت

 ابتدامحقق  تعادل ديناميك اين اقتصاد، گيري دربارهبراي تصميم، ارائه شده است. حل رياضي مدلراه در بخش ششم
 از تعيين ساختار ماليات، سطح ديون استقراض ملي و مستمري تأمين پسدر ادامه،  و استكرده حل  را حالت ثبات اوليه

 .است كردهسيدل حل  -با استفاده از الگوريتم گاسرا مدل  ،اجتماعي
براي حل عددي است كه  كردهبيان محقق در اين بخش  است.تعيين پارامترهاي مدل پرداخته به  بخش هفتممحقق در 

. شود اجتماعي ذكر و تأمين جمعيتي مالي، پارامترهاي ،فناوري ترجيحات، مقادير بايد ،شدهمدلي كه در بخش قبل ارائه 
تعادل اوليه براي اقتصاد  در سازي مدل،يا با شبيه شوندتخمين زده بايد و برخي ديگر  شدهبرخي از اين پارامترها محاسبه 

 ،نرخ ماليات ،پارامترهاي فناورياند عبارتند از: مدنظر محقق قرارگرفته ،پارامترهايي كه در اين بخش. بدست آيندايران 
 .اجتماعي تأمين و رشد جمعيت مدي،آوضعيت در
ماليات  حذف) رفاهي تأثير(و توزيع بين نسلي كالن  اقتصادو تأثيرات شده آزموده  به تشريح سناريوهايهشتم بخش 

تصميم  چنداجتماعي به  ماليات تأمين حذفكه محقق بيان نموده  ،در اين بخش .اختصاص يافته استاجتماعي  تأمين
كه بايد براي جبران درآمد از دست رفته از  ابزاري) 2( توقف مستمري و سرعت) 1: (كه عبارتند از كليدي اصلي بستگي دارد
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هاي از دست رفته با دريافت وام آشكار از مالي مستمري از طريق تأمين چه ،روداجتماعي بكار  تأمينطريق حذف ماليات 

مطرح در اين بخش محقق كه  پرسشي .با استفاده از ابزار مالياتي براي پرداخت كمك هزينه در طول دوران جانشيني يا دولت،
يا آن را ( بخشدات رفاهي را بهبود مي كالن و توزيع بين نسلي تأثير ادآيا اصالحات متغيرهاي اقتص كه اين است ساخته
بررسي  رفاهي اجتماعي و تأثيرات اقتصادي كالن، تأثيرات ، سناريوهاي اصالحات تأمينپي اين مسئله. در )سازدتر ميوخيم

 ، تحليل حساسيت سنجهسازيهاي مختلف بر نتايج شبيهشده است و در آخر نيز براي آگاهي از نحوه تأثيرپذيري گزينه
 ده است.را ارائه نمو طرح نتيجه(پاياني تحقيق) بخش نهم محقق در  ،نهايتدر  .صورت گرفته است

محقق در بخش پاياني تحقيق بيان كرده است كه با توجه به عدم توازني كه در آينده نزديك بر نظام تأمين اجتماعي ايران 
هاي دريافتي، دستمزدها كه اين عدم توازن، از طريق ماليات بر دستمزد و مستمري گرددفكند، اين پرسش مطرح ميسايه مي

بنابراين براي درك اين تأثيرات، بايد از مدل تعادل  ؛گذاردهاي كنوني و آينده ايران چه تأثيري ميبر نسل ،واقعيبازده و نرخ 
در اجتماعي  سازي نظام تأمين خصوصي از اصالحات،در برخي عمومي استفاده كرد. در اين مقاله محقق نشان داده است كه 

بازتوزيع درآمد از گروه كوچكي از سالخوردگان به بخش اتي به اصالح چنين. بخشدكالن را بهبود مي بلندمدت عملكرد اقتصاد
د استفاده كنند و خواهنگونه كه مياندازهاي خود آندهد از پسانجامد و به افراد امكان ميميهاي جوان نيز زيادي از گروه

 بدين ترتيب، بر رفاه بلندمدت تأثير مثبتي دارد.
 

 

 

 

 


