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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 هاي اقتصاد كالن در ايرانهاي بازنشستگي و تأثير آن بر مؤلفهاثرات اصالحات در صندوق

مدير طرح پژوهش -1-2

 دكتر غني مجيدي نام و نام خانوادگي:

 دكتر اكبر كميجاني ناظر طرح پژوهشي: ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 31/06/1385 تاريخ پايان پروژه: 1/10/1382 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 هاي اقتصاد كالن.هاي بازنشستگي و تأثير آن بر مؤلفهاثرات اصالحات در صندوق: عنوان 
 :چگونه گذار از نظام بازنشستگي نقدي، به نظام بازنشستگي با پشتوانه كامل بر متغيرهاي اقتصادي كالن  مساله تحقيق

 هاي مختلف دارد؟سازي تأمين اجتماعي چه پيامدهايي براي رفاه نسلگذارد و دوم اينكه خصوصيتأثير مي
 سازي نظام تأمين اجتماعي ايران بر رفاه و اقتصاد كالن.بررسي تأثيرات خصوصي :هدف 
 1303 -83 :قلمرو زماني. 
 ايران. :قلمرو مكاني 
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 :از الگوسازي رياضي استفاده شده است. درآن تحليلي و علي كه روش تحقيق 
 :1كوتلياف -رباخهمپوشان است كه از مدل او هايالگوي نسل ،مدل رياضي مورد استفاده در اين طرح مدل مورد استفاده 

 ) استفاده شده است.1987(
 :بخش به شرح زير سازماندهي شده است. 9اين طرح در  خالصه فصول 

 موضوع تحقيق پرداخته است.زمينه ، به بررسي منابع موجود در »ع منتخبنگاهي به مناب«اول با عنوان  بخش -

به بررسي اجمالي ادبيات منتخب اختصاص دارد كه با ، »پيشينة تأمين اجتماعي در ايران« بخش دوم با عنوان -
 .اجتماعي پرداخته است هاي همپوشان به بررسي مسايل تأميناستفاده از مدل نسل

بررسي  راي اين منظور دو رويكردب .شده است تشريح »الزم براي اصالح نظام بازنشستگيشرايط « سومبخش در  -
پرهيز از  -2و  )در سطح فردي( پرهيز از خطر -1 .هستندكه در كنترل اين خطرات و بيمه سودمند شده 

 .خطرات در سطح كشور
 پردازد.مي» كوتليكاف -اورباخ مدل و فرضيات مدل«بررسي چهارم به بخش  -
-خصوصي مدل نسل همپوشان كه براي مطالعهدر اين بخش، تشريح شده است. » مدل ايران«بخش پنجم  در -

 كند.پيروي مي )1987( رباخ و كوتليكافايران بكار رفته از مدل او اجتماعي در سازي تأمين
 ، ارائه شده است.»حل رياضي مدلراه«در بخش ششم  -

 اختصاص يافته است.، ي الگو»تعيين پارامترها«به  بخش هفتم -
ش به تشريح سناريوهايي اين بخارائه شده است. » هامشينتايج شبيه سازي براي آزمون خط«در بخش هشتم  -

اجتماعي اختصاص  ماليات تأمين حذف) رفاهي تأثير(و تأثيرات اقتصادي كالن و توزيع بين نسلي  شدهآزموده 
 .دارد

 طرح ارائه شده است.» نتيجه«نهم در بخش  -
 :نتايج 

 ،در بلندمدتاجتماعي  سازي نظام تأمينخصوصي كه در برخي از اصالحات، ه استطرح مشخص شددر اين 
بازتوزيع درآمد از گروه كوچكي از سالخوردگان به بخش به  اتياصالح چنين. بخشدكالن را بهبود مي عملكرد اقتصاد
خواهند استفاده كنند گونه كه مياندازهاي خود آندهد از پسانجامد و به افراد امكان ميميهاي جوان نيز زيادي از گروه

                                                            
Kotlikoff -Auerbach 1 
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 و بدين ترتيب، بر رفاه بلندمدت تأثير مثبتي دارد.

 واژگان كليدي: -4

 كوتلياف.اورباخ و  هاي اقتصاد كالن، الگويهاي بازنشستگي، مؤلفهصندوق اصالحات در
Reform in Social Security, Macroeconomic Parameters, Auerbach and Kotlikoff Model. 

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

پيشنهاد اصالح نظام تأمين اجتماعي را كه در  :چارچوب اصالح نظام تأمين اجتماعي اذعان كرده است كه پس از ارائهمحقق 
مقاله حاضر ارائه شده است، بايد راهي ديگر براي بررسي احتماالت مختلفي دانست كه در هنگام ارزيابي موقعيت فعلي و آتي 

 گذاران قرار دارد.نظام تأمين اجتماعي در ايران، فراروي سياست
 

 

 

 

 


