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ارزیابی پاید  اری نظام مستمری
)مورد  مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی(

از كه است بازنشستگی صندوق 18 شامل ایران بیمهای نظام مقد مه:
اجزاینظامحمایتاجتماعیهستندوحدود68درصدازجمعیتنیروی
دارد. پوشش تحت را سالمند جمعیت از درصد 46 تقریبًا و شاغل كار
بازیگران اصلیترین از كشور بازنشستگی صندوقهای ازآنجاییكه امروزه
حوزهاجتماعیواقتصادیكشوربهشمارمیروند،بحرانمربوطبهآنهانیز
ازابعادگستردهتریبرخورداراست.عدماتخاذراهبردهایمناسبدرارتباط
بامدیریتاینبحرانثباتحوزههایاقتصادی،اجتماعیوسیاسیكشور
رابامخاطراتیبسیارجدیروبهروخواهدكرد.اماآنچهبهیكنگرانیمهم
واصلیبرایخطمشیگذاراندرحوزهتأمیناجتماعیتبدیلشدهوضعیت
نگرانكنندهصندوقهایبازنشستگیاستبهصورتیكهباشاخصپایداری
بهمرزنگرانیوهشداررسیدهوحتیدربرخیازاینصندوقهاازاینمرز
موجود وضع مالی بررسی به پایداری هدف با تحقیق این كردهاند. عبور

سازمانتأمیناجتماعیبهعنوانبزرگتریننهادبیمهایكشورمیپردازد.

روش:اینتحقیقبااستفادهازمطالعههمگروهیوبااستفادهازدادههای
جمعیتیواقتصادیبهبرآوردتواناییمالیسازمانتأمیناجتماعیپرداخته

است.

عبارت اجتماعی تأمین سازمان اقتصادی چالشهای مهمترین یافته ها:
بودندازفرمولمستمریسخاوتمندانهشاملسنوسابقهبازنشستگیپایین

وعدمپرداختحقبیمههایسهمدولت.

بحث: براساسگزینههایامكانپذیرپیشنهادهایاصالحبایستیدرقالب
اصالحفرمولمستمری،افزایشسنوسابقهبازنشستگیوتدبیرمشاركتهای

پرداختنشدهدولتدرپرداختمنظمسهمحقبیمهدولتتدوینشود.

1. مهرد   اد    محقق زاد   ه 
دانشجویدكترایاقتصاد،گروهاقتصاد،
دانشكدهاقتصادوحسابداری،دانشگاه
آزاداسالمیواحدتهرانمركزی،تهران،

ایران،

2. مرجان د   امن کشید   ه  
دكتراقتصاد،گروهاقتصاد،دانشكده

اقتصادوحسابداری،دانشگاهآزاداسالمی
واحدتهرانمركزی،تهران،ایران،

)نویسندهمسئول(

<m.damankeshideh@yahoo.
com>

3. هوشنگ مؤمنی وصالیان 
دكتراقتصاد،گروهاقتصاد،دانشكده

اقتصادوحسابداری،دانشگاهآزاداسالمی
واحدتهرانمركزی،تهران،ایران.

4. مجید    افشاری راد  
دكتراقتصاد،گروهاقتصادامورعمومی،

دانشكدهاقتصاد،دانشگاهخوارزمی،
تهران،ایران.

5. علیرضا د   قیقی اصلی 
دكتراقتصاد،گروهاقتصاد،دانشكده

اقتصادوحسابداری،دانشگاهآزاداسالمی
واحدتهرانمركزی،تهران،ایران.

واژه های کلید  ی: 
اصالحاتمستمری،بحرانبازنشستگی،
اجتماعی، تامین سازمان مالی، پایداری

نظاممستمری
تاریخ د  ریافت:1399/9/3

تاریخ پذیرش:1399/10/10

https://orcid.org/0000-0002-4665-0557
https://orcid.org/0000-0002-2671-9588
https://orcid.org/0000-0002-5312-3202
https://orcid.org/0000-0002-6703-581X 
https://orcid.org/0000-0001-7805-1500


      308

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان 99، شماره 79

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

Abstract
Introduction: Iran’s social insurance system including 18 
pension funds, which are part of the social protection sys-
tem, covers about 68% of the working population and 
about 46% of the elderly population. Today, since the 
country’s pension funds are one of the main players in 
the social and economic spheres of the country. Failure 
to adopt appropriate strategies for managing this crisis 
will pose very serious risks to the sustainability of the 
country’s economic, social, and political dimensions. 
However, what has become a major concern for policy 
makers in the field of social security is the worrying situ-
ation of pension funds, which has reached the level of 
concern and warning with the sustainability and has even 
crossed this border in some of these funds. With the aim 
of sustainability, this study examines the financial status 
of the Social Security Organization.
Method: This study uses cohort methodology and de-
mographic and economic data were used to estimate the 
financial capacity of the Social Security Organization.
Findings: The most important economic challenge of the 
Social Security Organization is known as the generous 
pension formula including low retirement age as well as 
non-payment of government share of contribution.
Discussion: The reform proposals should be in the form 
of a pension formula adjustment through increasing the 
period of insurance and age of retirement as well as plan-
ning for the unpaid government share of contribution to 
be paid regularly.

1- Mehrdad Mohagheghzadeh
Ph.D. Student in Economics, 
Department of Economics, 
Faculty of Economics and 
Accounting, Islamic Azad 
University, Central Tehran 
Branch, Tehran, Iran,

2- Marjan Damankeshideh 
Ph.D. in Economics, Department 
of Economics, Faculty of 
Economics and Accounting, 
Islamic Azad University, 
Central Tehran Branch, Tehran, 
Iran. (Corresponding Author) 
<m.damankeshideh@yahoo.com>

3- Houshang Momeni Vesalian
Ph.D. in Economics, 
Department of Economics, 
Faculty of Economics and 
Accounting, Islamic Azad 
University, Central Tehran 
Branch, Tehran, Iran.

4- Majid Afsharirad 
Ph.D. in Economics, 
Department of Economics, 
Public Affairs, Faculty 
of Economics, Kharazmi 
University, Tehran, Iran.

5- Alireza Daqiqi Asli 
Ph.D. in Economics, Department 
of Economics, Faculty of 
Economics and Accounting, 
Islamic Azad University, Central 
Tehran Branch, Tehran, Iran.

Evaluation of the Sustainability of the Pension 
System: A Case Study on Iranian Social Security 

Organization

Keywords:
Pension reform, Pension cri-
sis, Financial sustainability, 
Social Security Organization, 
Pension system

Received: 2020-11-23      Accepted: 2020-12-30

https://orcid.org/0000-0002-4665-0557
https://orcid.org/0000-0002-2671-9588
https://orcid.org/0000-0002-5312-3202
https://orcid.org/0000-0002-6703-581X 
https://orcid.org/0000-0001-7805-1500


 ارزیابی پایداری نظام مستمری )موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی(
Evaluation of the Sustainability of the Pension System...

309      

Extended abstract
Introduction: 
The health system has always faced shortcomings in providing government fund-
ing, and one of the manifestations of public and charitable participation that has 
been achieved in the country in recent years is the use of charitable resources to 
meet health hardware needs such as setting up clinics and hospitals. Charity has 
been by building and providing the equipment needed by these centers or pro-
viding software needs such as voluntary and free services of doctors and nurses 
and other health and medical agents for the needy in health centers. The subject 
of charitable contributions has been considered at least in the general part of the 
studies of Martin Feldstein (1971) in the field of studies (Hosseini, Salimifar, & 
Malek Sadati, 146: 2019), for example, in the same studies mentioned in the late 
seventeenth century, most hospitals in Latin America builtfor the poor and middle 
class were run by charities (Cotlear et al., 2015).
On the other hand, in developed countries such as the United States, more than 
75% of the services needed by people in the field of health are provided by non-
governmental medical centers, both charitable and private, and only 25% of 
services are provided in public hospitals (Ghazizadeh Hashemi, 2013). Iran is 
a country with an ancient historical and social history, which by examining the 
background and records of the first hospitals in Iran, we find that these hospitals 
were built and equipped by philanthropists and benefactors. The needy have been 
assissted according to the intentions of the well-wishers and benefactors, and for 
many years these hospitals and clinics have been carrying a huge burden of pro-
viding the health needs of the people of the cities.
The benefit of the presence of charities in the construction and equipping of chari-
table medical centers in Iran is the presence of more than 870 non-governmen-
tal organizations and charitable institutions in the field of health, which provide 
health services to the people along with 450 clinics and 50 hospitals in the country 
(Tasnim News, 14 / 4/2018).
In the field of development of medical centers, one of the options has been to at-
tract voluntary and charitable donations to increase charitable medical centers, 
and always build, renovate and improve, standardize, develop, and equip medical 
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centers and increase health per capita by attracting public and charitable financial 
contributions. (Nekouei Moghadam et al., 2013: 8). Attracting these partnerships 
requires a systematic effort to interact positively and effectively with donors who 
are potentially able to support health projects and treatment centers.
Therefore, due to the ancient religious and cultural support of people’s participa-
tion in health, it requires extensive scientific and research studies on these issues. 
Based on the research conducted  in the mentioned research field, it can be said 
that most of the research studies done on the subject of donors and charitable or-
ganizations are from a) managerial view and some financial and economic models 
of these institutions b) explaining their philosophy from the view of donors’ influ-
ence on religious beliefs and religious c) has been the study of the relationship 
between social capital and the participation of donors and less research has been 
done on sociological analysis of factors affecting participation and especially the 
issue of donors active in the field of health. In this study, the sociological factors 
related to the participatory action of donors as well as the relationships between 
these factors with the participatory action of donors have been investigated.
Also, although according to researchers, components of social capital including 
trust, commitment, cohesion, awareness, belonging and participation or discussion 
of exchange in the eyes of donors can be a clear theoretical basis and a specific 
model, but as macro-sociological factors such as economic, social and cultural sta-
tus. Its effect on the participatory action of donors and voluntary movements was 
not studied and the theoretical framework and hypothetical model in the research 
background were not obtained. Therefore, this indicates the need for objective and 
empirical study, the data of which can be deduced from the data in an inductive 
manner, a special theoretical model, ideological, contextual and based on the con-
text of charitable action in the field of medical centers and health.
In this study, by referring to reports and conducting interviews with a number of 
experts and donors, we understood the context of social processes and the mental 
and objective nature of donors’ lives, receiving interpretations, meanings and con-
cepts of social procedures in the experience of actors. Regarding the theories and 
theoretical models used, it should be said that just as in similar studies and special 
studies have not been used to test the hypotheses, the present study will lack such 
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a feature. Therefore, with this in mind, the theoretical and conceptual aspects of 
research variables such as participation (as one of the dimensions and components 
of social capital) as well as socio-cultural, contextual and economic factors affect-
ing donors in performing this action (individual and collective) are examined.
Participation means cooperation, sharing, partnering, sense of responsibility, sense 
of belonging, and it is influenced by environmental, social and cultural, economic, 
physical and managerial capacities that can be examined in two forms of objective 
and subjective capital. Also, in the discussion of factors related to the participation 
of donors in the health system, socio-cultural factors are factors arising from the 
social structures and institutions of the society in which the individual lives and 
are valuable and effective factors in the dos and don’ts of life. Economic factors 
are factors that affect income, employment, and access to material resources and 
income. Underlying factors are in fact physical and environmental factors affect-
ing the participant.
Therefore, in discussing the factors affecting the participation of donors in the 
research hypotheses, it is examined whether between factors such as place of resi-
dence and birth, social network, participatory structures, social awareness, educa-
tion, mass media, new methods of financial participation, charitable background, 
financial incentives, empathy; and Is there a relationship between belonging, cul-
tural norms, income, material resources, social trust and commitment, ideology 
and religious beliefs, and the act of donor participation?
Research Methods: The present study is a mixed application (qualitative-quan-
titative) which has been done in a descriptive-correlation method. The sample 
population was determined based on the Cochran limited community formula of 
228 people and by multi-stage random cluster sampling method and based on the 
database of 1397-98 of charitable organizations in 31 provinces of the country, fi-
nally the final copies of questionnaire of 230 people were collected. In the qualita-
tive part of this research, a study was conducted on documents and semi-structured 
interviews with 15 donors and experts, and the analysis of these topics in Maxqda 
software led to the identification of factors related to donor participation in three 
main categories for preparing questionnaire questions. To examine these factors 
in the quantitative part, a questionnaire has been designed in the Likert spectrum 
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and the donors were asked to answer the questions with options from very low 
= 1 to very high = 5, each of which represents the items of the desired variables. 
Therefore, the data collection tool of this study is a researcher-made questionnaire 
that has been validated in terms of validity and reliability with face validity and 
Cronbach’s alpha test (& = 0.84) and according to Kolmogorov-Smirnov and Sha-
piro tests, the distribution of variable, the research was not normal. Spearman and 
Kramers nonparametric tests were used to examine the correlation between vari-
ables with the participatory action of donors in the Iranian health system. Finally, 
the collected data were analyzed using SPSS26 software.
Findings 
51.3% of the participants in this study are in the age group of 35 to 55, and 29.1% 
of the participants are women and 55.7% of the participants hold masters’ and 
doctorate degrees. Also, 40.8% were government employees, and the rest were 
self-employed and only 40.5% of the statistical sample of the study live in Tehran. 
The following table also shows the test results of research hypotheses:
Discussion 
The results showed that there is a significant relationship between empathy and 
belonging, social trust and commitment, participatory structures, social aware-
ness, especially ideology and religious beliefs with the participatory action of 
health donors. But there is no significant relationship between place of birth and 
residence, education, gender, social networks and income with the participation of 
health donors. According to the findings, social awareness is the most important 
and income is the least important for the participation of donors.
Ethical considerations:
The budget or facilities of the institution or organization were not used in con-
ducting this research or preparing the article. The author or authors do not have a 
conflict of interest in relation to the research findings or the material mentioned 
in the article.
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مقد  مه
محسوب اجتماعی حمایت سیاستهای از زیرمجموعهای بازنشستگی نظام بهطوركلی
میشوند.ایننظامدرایرانتركیبیازنظامبیمهایوغیربیمهایاستكهحدود68درصداز
جمعیتنیرویكارشاغلوتقریبًا46درصدازجمعیتسالمند)جمعیت65سالوباالتر(
ازاصلیترین بازنشستگیكشور راتحتپوششدارد)بانكجهانی،2018(.صندوقهای
بازیگرانحوزهتأمیناجتماعیكشوربهشماررفتهودارایآثارحائزاهمیتاقتصادیو
اجتماعیهستند.)هاشمی،2016(بههمیندلیلبحرانمربوطبهآنهاوعدماتخاذراهبردهای
مناسبدرارتباطبامدیریتاینبحرانثباتحوزههایاقتصادی،اجتماعیوسیاسیكشور
اصلی و مهم نگرانی یك به آنچه اما نمود. خواهد روبهرو جدی بسیار مخاطراتی با را
برایخطمشیگذاراندرحوزهتأمیناجتماعیتبدیلشدهوضعیتنگرانكنندهصندوقهای
بازنشستگیاستبهصورتیكهباشاخصپایداری1بهمرزنگرانیوهشداررسیدهوحتی
و مدیریت منظر از نگرانیهاهم این اینمرزعبوركردهاند. از اینصندوقها از برخی در
راهبریصندوقهاوهمازمنظرمدیریتكالنكشوركهمسئولیتتأمینكسریمنابعمالی
آنهارابهعهدهگرفتهقابلطرحبودهوتبدیلبهیكیازبحرانهایاصلیكشورشدهاست.

)گرجیپور،2019(
نظامبیمهایدرایراننظامگستردهایاستكهاز4صندوقبزرگو14صندوقكوچك
تشكیلشدهاست.ایننظامدركشورازنوعنظامذخیرهگذاریجزئی2ومبتنیبرمزایاست3.
دربیناین18صندوق،بزرگترینصندوقازنظرتعدادافرادتحتپوششسازمانتأمین
اجتماعیاست.جمعیتتحتپوششسازماندرسال1397شاملحدود14میلیوننفر
و بیمهشدگان نظرگرفتن در با كه است نفرمستمریبگیر میلیون بیمهشدهوحدود3/7

1.بهطورعملیاتیمهمترینشاخصهایپایداریمالیصندوقهایبازنشستگینسبتمنابعبهمصارفاست
2. partially funded
3. defined benefit



      314      314

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      314

این پوشش تحت جمعیت تبعی( )افراد آنان تكفل تحت افراد و اصلی مستمریبگیران
سازمانبهبیشاز43میلیوننفر)بیشازنیمیازجمعیتكشور(میرسد.)سازمانتأمین
اجتماعی2018(.نسبتپشتیبانیكهمهمترینشاخصكلیدیتحلیلصندوقهایبازنشستگی
استتقریبادرتمامیصندوقهابهجزسازمانتأمیناجتماعیعددبحرانیزیر5رانشان
میدهد،ایندرحالیاستكهاینرقمدرسازمانتأمیناجتماعیدرمرزبحراناست.لذا

تغییردرنظامهایبازنشستگیكشوراجتنابناپذیراست.
نظامهایتأمیناجتماعیهموارهوبهطورقانونمندمورداصالحوبازنگریقرارگرفتهاند.
)مركزپژوهشهایمجلس،2004(ایننظامهاباتوجهبهوضعیتاقتصادیورشدجمعیتیو
تغییراتساختارجمعیت،تعدیلشدهاند.اینتعدیلهاوتغییرات،ماهیتیپارامتریكوتقریبًا
افزایشسابقهخدمت بازنشستگی، افزایشسن درتماممواردمقرراتومعیارهایینظیر
با و نظامها برایاصالح و...، ترمیممستمری1 نرخجایگزینی، كاهش مزایا، احراز جهت
هدفكاهشبارمالینظامهاوثباتمالیآنهادربلندمدت،اتخاذشدهاند.)ادارهكلامور

بینالملل،2018(
بهطوركلیدرشرایطیكهتعدادبیمهشدگانروبهكاهشمینهد،ایفایتعهداتضمنی
باالخارجازاستطاعتنظامخواهدشد.طبقبررسیهایصورتگرفتهدركشورهایعضو
سازمانهمكاریوتوسعهاقتصادی2ودرحالگذار،میانگینتعهداتضمنیمستمری3در
حدود200درصدتولیدناخالصداخلیاستكهدرنتیجهوعدههایسخاوتمندانهوفزایندهبه
جمعیتبیمهشدهودرازایمبالغحقبیمهپرداختیآنانشكلگرفتهاند.)سازمانهمكاریو
توسعهاقتصادی،2007(اینالگومیتوانستتازمانیكههرسالهبیمهشدگانبیشتریبهنظام
میپیوندندادامهداشتهباشد،چراكهبهدولتاینامكانرامیدادتاتعهداتسررسیدشدهرا
1. Indexation
2. OECD
3. Retirement implicit debt
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ازمحلمنابعحقبیمهپردازانجدیدتأمینمالینماید.اماوقتیتعدادبیمهشدگانجدیدرو
بهافولرود،دیگرنمیتوانبهطوركاملتعهداتضمنیسررسیدشدهراتأمینمالیكرد.
اینتعهداتبایدازمحلمنابعدیگریپرداختشدهویابااستقراضازبازارسرمایهتأمین
شوند)پالمندنودیگران،2002(.كشورهایمختلفدرسالهایاخیراصالحاتپارامتریك1
متنوعیرابهكاربستهاند.ایناصالحاتشاملافزایشسنبازنشستگی،سختكردنشرایط

احرازمزایاوتغییرفرمولمحاسبهمزایا،افزایشنرخحقبیمهو...است.
باعنایتبهموضوعاتطرحشدهواهمیتذاتیونهادینظامبازنشستگی،اینتحقیقبا
هدفپایداریبهبررسیمالی)نسبتمنابعبهمصارف(وضعموجودسازمانتأمیناجتماعی
میپردازد.اینتحقیقدرادامهپسازمبانینظریومروریبرادبیاتمرتبطباتحلیلنظام
بازنشستگیایران،روششناسیومدلسازی،نسبتمنابعبهمصارفبرآوردوپیشنهادهای

اصالحیبرایتداومپایداریمالیآنارائهخواهدداد.

پیشینه تجربی
اهمیت مختلف كشورهای در بازنشستگی نظامهای پایداری ارزیابی موضوع امروزه
مضاعفیپیداكردهاستودركشورماهممطالعاتمتعددیدراینخصوصانجامگرفته
است.دونهادبینالمللیبانكجهانیوسازمانبینالمللیكاربهعنواننهادهایتخصصیو
فعالدرمطالعاتحوزهبازنشستگیپژوهشهاییدرخصوصنظامبازنشستگیكشورانجام

دادندكهدراینبخشبهاجمالبهآنمیپردازیم:
سازمانبینالمللیكارباهدفارزیابیاكچوئریالمزایایبلندمدتسازمانتأمیناجتماعی
ایرانبرایسال1394پسازارائهمسائلاصلیپیشرویسازمانتأمیناجتماعی،بهشرح
مجموعهایازاقداماتاصالحیپرداختهاست.)موسسهعالیپژوهشتأمیناجتماعی،2017(

1. Parametric reform
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-نرختعلقپذیریمستمریبه2درصدبهازایهرسالخدمتكاهشیابد)تنهابر
بازنشستگان،پس اینبدانمعنیاستكه ازاجرایاصالحاتاعمالگردد(. سوابقپس
از35سالخدمت،مستمریبرابر70درصددستمزدمرجعخوددریافتخواهندكرد.در
بسیاریازكشورهاایننرخبرایحفظاستانداردهایزندگیدردورانبازنشستگیكافیدر

نظرگرفتهمیشود.
-دستمزدمرجعبایدبرمبناییكدورهطوالنیترمحاسبهشود.بدینمفهومكهمتوسط
درآمدكلدوراناشتغالباارزشگذاریمجددمبنایمحاسبهقرارگیرد؛البتهنیازاستكه
یكدورهگذاربینرویكردفعلیوجدیددرنظرگرفتهشود.دورهمحاسبهمتوسطدرآمد
كلدوراناشتغالمعادلمیشودبادوسالپیشازتاریخاجرایاصالحاتبهعالوهتمام
سوابقپسازآنتاریخ.درآمدهایگذشتهنیزبراساسشاخصقیمتمصرفكنندهبینسالی

كهآندرآمدكسبشدهوتاریخبرقراریبازنشستگیارزشگذاریمجددمیشود.
باتوجهبهروندگذشتهوپیشبینیشدهافزایشامیدزندگیدرایران،افزایشسن -
بازنشستگیموجهومنطقیاست.بااینحال،ایناقداماصالحیالزمنیستبهطورناگهانی
اجراشود.دراغلبكشورهاییكهسنبازنشستگیخودراافزایشدادهاند،پیشازشروع
اصالحاتیكدورهگذاردرنظرگرفتهشدهتامردمبتوانندبرنامهوچشماندازبازنشستگی
خودرامطابققوانینجدیدتنظیمكنند.عالوهبراین،افزایشسنبازنشستگیرامیتواندر
طولیكدورهمعینپخشكرد.-سنبازنشستگیعادیاز60به63سالبرایمردانواز

55سالبه58سالبرایزنان)یكسالبهازایهردوسال(افزایشدادهشود.
-برایسالهایپساز2030نیزپیشنهادمیشودسنعادیبازنشستگیبهروندرشدامید
زندگیگرهبخورد.بسیاریازكشورهاازقبیلقبرس،دانمارک،یونان،ایتالیا،هلند،پرتغال
واسلواكیچنینرویكردیرااتخاذكردهاند،البتههركدامازاینكشورهاازمكانیسمهایی

استفادهكردندكهباویژگیهایخاصسیستمبازنشستگیآنهاسازگارباشد.
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كارشناسانصندوقبینالمللیپولدرسال1396بهدرخواستوزارتاموراقتصادی
ودارایی،بهارزیابینظامبازنشستگیایرانپرداختندكهبراساسیافتههایخودپیشنهادهای
كلیمرتبطبااصالحاتپارامتریكبهشرحزیرمعرفیكردند:بایددراسرعوقتاصالحات

پارامتریكاعمالگردد.)وزارتاموراقتصادیودارایی،2017(
افزایشسنبازنشستگیعادیدرسازمانتأمیناجتماعیاز60و55برایمردانوزنان

به65سالبرایهردوگروه
جریمهبازنشستگیپیشازموعد0.3درصدبابتهرماهبازنشستگیزودهنگامبهمنظور

ایجادانگیزهبهماندندرنیرویكار
امید تغییرات به توجه با بازنشستگی سن خودكار افزایش درخصوص قانونگذاری

زندگی
كاهشنرختعلقمستمری1به2درصدبابتهرسالهمراستاباتجاربجهانی

افزایشتدریجیدورهمبنایمحاسبهمزایایمستمریبه20سال
حذفمعیارحداقلسابقهموردنیازبهگونهایكهباسابقهكوتاهتربرایفردیكتأمین

درآمدیفراهمگردد
پیونددادنصریحترمیممزایاباشاخصقیمتمصرفكنندهوازبینبردنفرصتاعمال

صالحدیددولتیاتصمیماتهیئتمدیرهطرح
سختتركردنشرایطاحرازمستمریبازماندگان.

شركتمشاورهمدیریتمكنزی،صندوقبازنشستگیكشوریوسیستمبازنشستگی
ایرانرابانمونههایقیاسپذیرمقایسهكردومدلاكچوئریالموجودصندوقبازنشستگی

را پیشرفته ازگزینههایتصمیمگیریوتوصیههای بیشتری تعداد تا كشوریرابسطداد
منعكسسازد.)صندوقبازنشستگیكشوری،1396(

1. accrual rate
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نرخجایگزینی پایین، نسبتًا بازنشستگی اینكشورهاشاملسن در متداول مشكالت
برنامههای و افزایش به رو زندگی به امید با مزایا تطبیق در توانایی عدم سخاوتمندانه،
پیری اقتصادیآهسته، اقتصادكالنشاملرشد ازموعدوعواملرایج بازنشستگیپیش

جمعیتونرخپایینزادوولدهستند.
پیشنهادگزینهتعویقبازنشستگی:بهازایهرسالتعویقبازنشستگی،فردمشمول%3
نرخانباشتاضافهومعافیتازپرداختكسورسهمكارمندبهمیزانحداكثر5سالخواهد

شد.
ازای در بلندمدت مشاركت اوراق اعطای اجتماعی، وعوارضجدید مالیاتها معرفی
وثیقهگذاریداراییهایصندوق،صندوقبازنشستگیكشوریمیتواندكهدرطول4سال
10%ازكسریمنابعحاصلازحقبیمهخودراكاهشدهد)49هزارمیلیاردریال(.اینهدف
مستلزماعطایمجوزانتشاراوراقمشاركتباارزشاسمی28هزارمیلیاردریالانتشاریافته

درسال1395وبانرخسود19%خواهدداشت.
فروشداراییهایكمبازدهصندوق:فروش20%ازداراییهایصندوقكهراكدوكمبازده
هستند)دارایهایكلصندوقمعادل250هزارمیلیاردریال-حدودامعادل8.4میلیارددالر(
دریكدورهسهساله،حدودا16،000میلیاردریالجریاننقدینگیساالنهبرایسهسالآینده
بهوجودخواهدآورد.صندوقبازنشستگیمالزیداراییهایاصلیخودرادرمركزلندنبه

مبلغ270میلیونپوندفروخت.
حداقلسنوسابقهخدمت:تركیبیازحداقلسالهایخدمتوسنفرد،واجدالشرایط
بودنبرایبازنشستگیراتعیینمیكند.پارامترهایسیستممزایایمعینبهینهشده35سال
سابقهخدمتبرایمردانوزنانوحداقلسن65برایمردانو60برایزنانهستند)در
حالحاضراینپارامترها30سالسابقهخدمتبرایمردانوزنانوحداقلسن60سال

برایمرداناست(.
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انباشته برایهرسال بازنشستگی مزایای آن اساس بر كه نرخی مستمری: تعلق نرخ
میشودباید1/35برایهرسالازحقوقمرجعوباسقف90%باشد)درحالحاضراین

پارامترها1/30وبدونسقفاست(.
حقوقمرجعبرایمحاسباتبازنشستگی:حقوقیكهبرمبنایآنمستمریبازنشستگی
تعیینمیشودبایدبرابرمتوسطحقوق5سالآخرباشد)درحالحاضربرمبنایمتوسط

حقوق2سالآخر(.
طریق از كه بازنشستگان- برای كافی حقوق تأمین هدف با كسور میزان در افزایش
نرخجایگزینیوباتقسیماولینحقوقبازنشستگیبرآخریندستمزدماهانهزماناشتغال
اندازهگیریمیشود-افزایشنرخكسوراز22.5%به27%نیازمندافزایشسهمكسوركارفرما

از1.5برابرسهمكارمندبهدوبرابرآناست.)%27=%9*%9+2(.
میزانافزایشساالنهحقوقمستمریبگیران:نرخیكهبرمبنایآنحقوقبازنشستگی
مستمریبگیراندرهرسالافزایشمییابدبایدحداقلتورمیارشدمتوسطدستمزدباشد.
اینامربافراهمكردنافزایشساالنهحقوقبهمقداركافی،ارزشواقعیحقوقبازنشستگی

رادربرابرافزایشقیمتها)تورم(حفظمیكند.
بانكجهانیدرگزارشمقایسهایخود،نظاممستمریایرانراازنظرسطحپوشش،در
مقایسهبانظامهایموجوددردیگركشورهایمنطقهدروضعیتمطلوبیگزارشكرد.طرحهای
را كار نیروی از بههمراهصندوقهایمستمریخاص)حرفهای(،%50 )مشاركتی( بیمهای
درآمدیمشابه(. باسطح دیگر تا30درصدكشورهای با20 مقایسه )در پوششمیدهند
البتهاینپوششعمدتاًمناطقشهریرادربرمیگیرد)نزدیكبه80%ازنیرویكاردرمناطق
شهری(وبخشاعظمیازنیرویكارشاغلدرمناطقروستاییراشاملنمیشود.)روبالینو،

1387(اینگزارشسیاستهاوخطمشیهایاساسیپارامتریكرابهشرحزیربیانمیكند.
حذفشرایطچندگانهاحرازبازنشستگیوفرمولمستمریوتدوینقانونیواحدو



      320      320

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      320

هماهنگبرایتمامكارگرانسازمانتأمیناجتماعیوصندوقبازنشستگیكشوری
تعیینسنبازنشستگیواحد)65سال(برایمردانوزنان،بدوندرنظرگرفتنحداكثر
سنبازنشستگیومعرفیشاخصجمعیتی.سنجدیدرامیتوانبرایمردانطییكدوره

10سالهوبرایزنانطییكدوره20سالهاعمالكرد.
كاهشناهمگونیموجوددرنرخهایبازدهازطریقحذفحداقلسابقهموردنیاز)در
یكدوره10ساله(وتعیینضریبمحاسبهمستمریدرسنخاص.ایننرخمیتوانداز%3
درسن20سالگیآغازوبهتدریجتا65سالگیبه1/5%برسد.جدولزمانبندیضریب
مستمری محاسبه كرد.ضریب تنظیم ساله 10 دوره یك در میتوان را مستمری محاسبه
كنونیكهدرتمامسنینثابتاستبهتدریجبهنرخهایاینجدولتبدیلخواهدشد.امكان
جایگزینی،حذف نرخهای در عادالنه و متناسب كاهشهای با موعد از پیش بازنشستگی
پرداختهایمقطوعو بازنشستگیكشوریوهمچنینحذف پاداشهایخاصدرصندوق
یكجایكنونی.كاهشانگیزههایمنفیكاریبهاینصورتكهتنهابهافرادیكه30سال

سابقهپرداختحقبیمهدارندحداقلمستمریپرداختشود.
كاستنازبروزپدیدههایگریزازپرداختحقبیمه/اعالمكمترازحدواقعیدستمزدو
گسترشبرابریوعدالتدرنظامازطریقتغییرفرمولمحاسبهمستمریبطوریكهبابتهر
سالمالیدریافتحقوقودستمزد،یكسالبهسابقهموردنیازدرمحاسبهمیزانمستمری
افزودهگردد)مبنایمحاسبه،كلسالهایاشتغال(.درمحاسبهمستمریها،دستمزدهابایدبا

توجهبهنرخرشدمتوسطدستمزدهاتعدیلشوند.
باید ایدهآل بهطور جهانی بانك اجتماعی حمایت گروه مطالعه یافتههای اساس بر
یكپارچهسازیسازمانتأمیناجتماعی،صندوقبازنشستگیوصندوقهایحرفهایدرنظر
گرفتهشود.)روبالینووهمكاران،1397(.صندوقهایحرفهایحداقلبایدباسازمانتأمین
اجتماعیویاصندوقبازنشستگیكشوریادغامشوند.صندوقهایحرفهایمیتوانندبهعنوان
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مكملطرحهایاجباری،نهجایگزینآنها،عملكنند.بامروریاجمالیبرفرمولهایمزایا
وشرایطاستحقاقبرایپیرویازبهترینعمل،ایناطمینانبایدبهوجودآید،بهطوریكه

)1(نظاممستمریازنظرمالیخودپایدارباشد؛)2(انحرافاتاقتصادیكاهشیابد؛)3(
تدارکتوزیعمجدد،صعودیوشفافباشد.مداخالتمشخصبهشرحزیراست:
حركتتدریجیبهسویفرمولمزایاییكهتمامحقوقودستمزدراشاملشود
تعدیلتدریجینرختعّلقمستمریبرایرسیدنبهنرخجایگزینیموردهدف

تعدیلسنبازنشستگیبهعنوانیكیازكاركردهاینرختعلقمستمریونرخحقبیمه
برایتضمینپایداریمالینظام

برای عادالنه پاداش و زودهنگام بازنشستگیهای برای عادالنه جریمههای معرفی
بازنشستگیدیرهنگام

معرفیمكانیزمترمیممستمریخودكاربرایمستمریمبتنیبرشاخصقیمتمصرفی
معینكردنمكانیزمشفافوازنظرمالیپایداربهمنظورتأمینبدهیمستمرینظامجاری

بهبودشفافیتوپاسخگوییدرمدیریتصندوقهایمستمری
مكمل كه اختیاری مستمری برنامههای برای یكپارچهشده سیاستی تعریفچارچوب

نظاماجباریدولتیاست.اینامرمستلزمِ:
توسعهمقرراتجاریوچارچوبنظارتیبرایبرنامههایمستمریتكمیلی

ایجادچارچوببرایطرحهایاختیاریاندوختهگذاریكاملباحقبیمهتعریفشده
تشكیلشركتهایجدیدتجاریمستمریبرایارائهدسترسیبهاشخاص،مؤسساتكوچك

سیاستهایاصالحیایننهادهایتخصصیبهشرحجدول)1(آمدهاست.
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روش
بهطور كشور، یك كار بازار و اقتصادی محیطهای و كل جمعیت تدریجی تغییرات
بینالملل، امور كل )اداره میگذارند تأثیر اجتماعی تأمین طرح مالی تحوالت بر مستقیم
بالقوه مزایابگیران و پردازان بیمه تعداد جمعیت، سنی ساختار جمعیتی، بعد از .)1397
طرحراتعیینمیكند.ازبعداقتصادینیزرشدتولیدناخالصداخلی)كهعاملاولیهآن
توزیعدرآمداست(،اشتغالوبیكاری،دستمزدها،تورمونرخبازدههمگیبهطورمستقیمو

غیرمستقیمبرمنابعومصارفپیشبینیشدهتأثیرمیگذارند.
مستمریها،مزایایبلندمدتهستند.ازاینروتعهداتمالیكهیكجامعههنگاماتخاذ
برخوردارند: بلندمدت ماهیت از نیز میپذیرد مزایا ارائه و مالی تأمین مقررات و شرایط
بهعنوان یا فرد یك بلوغ حیات دوران بهكل مستمری طرح یك در بیمه حق پرداخت
بیمهپردازویامزایابگیرتسریمییابدیعنیتا70سالبرایفردیكهدرسن16سالگیوارد
طرحمیشود،درسن65سالگیبازنشستهمیشودو20سالپسازآنیابیشترازآنفوت
میكند.افراددرطولسالهایفعالیتوكاركهحقبیمهمیپردازندبهتدریجشرایطاحراز
مستمریرابهدستمیآورندكهحتیپسازمرگشاننیزبهبازماندگانپرداختمیشود.
هدفمطالعاتمستمریپیشبینیتغییراتدقیقمنابعومصارفطرحنیستبلكهبررسی
امكانپذیریمالیطرحاست)اسدی،1394(.واینمستلزمارزیابیتعادلنسبیمنابعو
مصارفطرحباتوجهبهشرایطاقتصادیوجمعیتیدرآیندهاست.)بهزادی،1387(.شكل

)1(فرآیندارزیابیمنابعومصارفرانشانمیدهد.
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شکل )1( فرآیند   ارزیابی منابع و مصارف با استفاد  ه از روش شناسی سازمان بین المللی کار

مدلسازیدرارزیابیتوانمالیصندوقهایبازنشستگیبهمنظوردوهدفعمدهبهكار
میرود)حسنزاده،1386(:

ارزیابیتواناییمالیحمایتهایبلندمدت.اینموضوع،بهبرآوردتوازنبلندمدتبین●
منابعومصارفطرحداللتدارد.دراینصورتهنگاممشاهدهعدمتوازن،پیشنهاد
میشودكهنرخحقبیمه،ساختارتعهداتیاپارامترهاینظامموردبازنگریقرارگیرد.

ازمدلبرایبررسیتأثیرمالیوانتخابگزینههایاصالحاتاستفادهمیشود.●
هرساله میشوند. انجام سالبهسال همگروهی مطالعه اساس بر مستمری پیشبینیهای
گروههای با سنی گروه هر بهتدریج و میشود افزوده موجود جمعیت بهسن سال یك
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پسازآن میشوند. جایگزین پوشش، و جمعیتی مفروضات طبق جدید مشاركتكنندگان
پیشبینیدرآمدهایمشمولبیمهوهزینههایمزایامطابقبامفروضاتاقتصادیومقررات

طرحانجاممیشود.
و فعال جمعیت از برآوردهایی به دستیابی بهمنظور جمعیتی متغیرهای پیشبینی
دریافتكنندگانمستمریوبهتبعآنپیشبینیدرآمدوهزینهطرحالزموضروریهستند.
آمارهایجمعیتیمعموالًازمنابعآماریملیورسمیبهدستمیآیندكهاینامرموجب
تحقیق این در مورداستفاده جمعیتی اصلی متغیرهای میشود. پیشبینیها باالرفتنصحت

عبارتنداز:ساختارسنیجمعیتكشور،نرخباروری،نرخمرگومیرومهاجرت.

جمعیت کل
جمعیتكلدروهلهنخستبیشتربااستفادهازدادههایموجودوبهكارگیریمفروضات

مناسبدربارهمرگومیر،باروریومهاجرتپیشبینیمیشود.

رشد   اقتصاد  ی و تورم
نرخواقعیرشداقتصادیوتورم،دادههایبیرونیبرایمدلاقتصادیهستند.

نیروی کار، اشتغال و جمعیت بیمه شد  ه
پیشبینینیرویكاریعنیتعدادافرادآمادهبهكار،بااعمالنرخمفروضمشاركتنیروی
نرخ اعمال با بیكاری بهدستمیآید. درجمعیتكل پیشبینیشده افراد تعداد در كار
بیكاری)یكفرضبیرونی(درنیرویكارمحاسبهمیشود.سپساشتغال،تفاوتبیننیروی
كارپیشبینیشدهوبیكاریاست.دراینمدل،فرضبرایناستكهحركتوجابهجایی

مشاركتكنندگانبینگروههایبیمهشدگانفعالوغیرفعال،صورتمیپذیرد.
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د  ستمزد  ها
فرضمیشودكهافزایشدستمزدواقعیبرابراستباافزایشبهرهوریواقعینیروی
كار.انتظارایناستكهدستمزدهاباسطوحكارآمدیدرطولزمانتعدیلشوند.مفروضات
مربوطبهتوزیعدستمزد،مستلزمشبیهسازیتأثیراحتمالینظامحمایتاجتماعیبرتوزیع
درآمدبهعنوانمثالازطریقاعمالمقرراتمربوطبهحداقلوحداكثرمستمرینیزهست.
مفروضاتمربوطبهتفاوتدستمزدهابرحسبسنوجنسیتونیزمفروضاتمربوطبه
پراكندگیدستمزدهابینگروههایدرآمدی،مشخصمیشود.میانگیندستمزدشغلكهدر

محاسبهمزایامورداستفادهقرارمیگیرند،نیزپیشبینیمیشود.
مفروضاتویژهطرحازقبیلنرخوقوعازكارافتادگیوتوزیعبازنشستگیبرحسبسن،

بامراجعهبهمقرراتوعملكردتجربیطرحقابلتعییناست.

یافته ها

د  اد  ه ها و نتایج تجربی
دادهواطالعاتبهصورتكتابخانهایازمنابعمختلفجمعآوریشدهاست.اطالعات
جمعیتیازمركزآمارایران،ادارهثبتاحوالواطالعاتاقتصادیازبانكمركزیواطالعات

بیمهشدگانومستمریبگیرانازپایگاهاطالعاتسازمانتأمیناجتماعیجمعآوریشد.
دادههایاینتحقیقشاملمتغیرهایزیراست:

متغیرهایجمعیتیكالن)نرخباروریكل،نرخمرگومیر،نرخزادوولدو...(●
متغیرهایاقتصادكالن)نرخرشداقتصادی،دستمزد،تورمونرختنزیلو...(●
پارامترهایاجراییوقانونیو●
دادههایمختصسازمانتأمیناجتماعی.●
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مفروضات
مقادیرنرختورمونرخرشدتولیدواقعیتاسال1420پیشبینیوبرایبقیهدورهثابت

فرضشدهاست.برایاینمنظورازنتیجهمحاسباتسازمانبینالمللیكاراستفادهشد.
عواملتعیینكنندهتغییراتجمعیتیعبارتانداز:نرخباروری،نرخمرگومیروخالص
مهاجرت.طبقآخرینسرشماریملیكهدرسال1395انجامگرفتهاست،كلجمعیتایران

درحدود79/9میلیوننفرسرشماریشدهاست.
نرخباروریكل1متوسطتعدادفرزندبهازایزناندرسنفرزندآوریرانشانمیدهد،
بااینفرضكهاینزنانتمامفرزندانخودرادریكسالمشخصبهدنیاآوردهباشند.اگر
مهاجرتیصورتنگیرد،نرخباروریكلبرابربا2/1برایبازتولیدهرنسلضروریاست.
طبقاطالعاتسازمانمللمتحد،نرخباروریكلدرایرانازسال1359روندنزولیباثباتی
راتجربهكردهاست.ایننرخدردوره1384لغایت1389درحدود1/8فرزندبهازایهر
زنبودهاست.اطالعاتبهروزترازسازمانثبتاحوالكشورنشانمیدهدكهنرخباروری
كلبرابر2/0فرزندبهازایهرزناست.الزمبهذكراستسیاستافزایشنرخباروریدر
كشوربهسطحهدف2/1رادرپیشگرفتهاست.بادرنظرگرفتناینعواملمختلف،فرض

گرفتهمیشودكهنرخباروریكلدرآیندهدرحدود2/0ثابتباقیبماند.
برآوردهایسازمان با بهبوددرنرخمرگومیرمطابق امیدزندگیو انتظارمیرودكه
افتد.در اتفاق بازنگری2015( مللمتحد)سازمانمللمتحد،چشماندازجمعیتیجهان:
سال1394،امیدزندگیدرهنگامتولدبرایمردان74/4وبرایزنان76/6سالبرآورد
شدهاست.امیدزندگیدرسنینباالتریكعاملتأثیرگذاركلیدیبرمخارجمستمریهای
بازنشستگیاست.درسال1394،امیدزندگیدرسن60سالگیبرایمردانبرابر18/7
سالوبرایزنان20/8سالتخمینزدهمیشود.فرضبرایناستكهبهبوددرنرخهای

1. Total Fertility rate
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مرگومیربراساسروندباتندیمتوسط1سازمانمللمتحداتفاقافتد.برطبقاینروند
ازبهبوددرنرخمرگومیر،انتظارمیرودكهدرسال1430امیدزندگیدرهنگامتولدبرای
مردانبه78/7وبرایزنانبه82/1سالوامیدزندگیدرسن60سالگیبرایمردانبه

21/4وبرایزنانبه24/5سالافزایشیابد.
هیچاطالعاتدقیقیازمهاجرتدركشوروجودندارد.برطبقبرآوردهایچشمانداز
جمعیتجهانسازمانمللمتحد،ایراندردوره1394-1398خالصمهاجرتمنفیبرابر
28،800نفرراتجربهخواهدكرد.دراینپیشبینیمقادیرخالصمهاجرتبرایایراندر
تمامسالهایاینقرنمنفیپیشبینیشدهاست.لذاباتوجهبهنبوداطالعاترسمیملیاز

تعدادخالصمهاجرت،دراینتحقیقایننرخمعادلصفرفرضمیشود.
درادامهاینبخشبهبرآوردمدلارزیابیدرآمدهاومصارفمزایایبلندمدتمیپردازیم.
همانطوركهقبالگفتهشد،اینكاربراساسروشگروهبازانجاممیشود.فرضبراین
استكهكارگرانبهطورنامحدودتحتپوششاینطرحقرارمیگیرند،حقبیمهمیپردازند،
حقبرخورداریازمزایابهنگاماستحقاقدارند.الزمبهذكراستهدفاصلیاینارزیابی
پیشبینیمقادیردقیقعددینیست،بلكهپاسخبهاینسؤالاستكهآیاتأمینمالیطرحدر
مسیرخودقرارداردیانه؟بااذعانبهایننكتهباتوجهبهماهیتبلندمدتمفروضات،ارقام

مطلقعددیغیرقطعی)مبتنیبرمفروضات(هستند.
همانطوركهدرجدول)2(نشاندادهشده،تعدادكلبیمهشدگاناصلی)حقبیمهپردازان(
درسازمانتأمیناجتماعیاز15/4میلیوننفردرسال1400به20/7میلیوننفردرسال
1430افزایشخواهدیافتوپسازآنروندكاهشیمالیمیمیگیردودرنهایتدرسال
1450بهرقم19/9میلیوننفرخواهدرسید.درمقابل،تعدادمستمریبگیراندرهمیندوره
باجهشیشگرفاز3میلیوننفردرسال1400به21میلیوننفردرسال1450خواهد

1. Medium pace
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رسید.نسبتبیمهشدگانبهمستمریبگیراناصلیكههماننسبتپشتیبانیتعریفمیگردد،
ازعدد5درسال1400به0.9درسال1450خواهدرسید.جمعیتكلایرانتاسال1430
بهمیزانقابلتوجهیرشدخواهدكردوپسازآندرحدود100میلیوننفرتثبیتخواهد
شد.تعدادافراددرسنبازنشستگی)60سالوباالتر(از7/4میلیوننفردرسال1395به
30میلیوننفرتاسال1440افزایشخواهدیافت.در40سالآیندهنسبتتعدادافراددر
سنكار)59-15سال(بهتعدادافرادباالی60سالبهطورقابلمالحظهایاز7/2درسال

2016به1/8درسال1440سقوطخواهدكردوازآنپستثبیتمیشود.

جد  ول )2( پیش بینی جمعیتی 1450-1400
جمعیت

تعد  اد   بیمه شد  گان کل60+59-1415-0سال
اصلی

تعد  اد   
مستمری بگیران

14002030246254807807864008583750354154462923093755
140519702056568913511083891787432324173592744219157
141019101649589748951303774891114292185862385644408
141518390662594173101620959294017564195992957401773
142017679675598597241938143696920835203231679497769
1425182005475723072923686686991179622058435811873325
14301872141854601734279919351013150872070398514289296
14351824642954705848289107771018630532029282516520599
14401777142954809961298296191024110091994531518418826
14451749772754973027294758031019465571983400519922534
14501722401455136092291219871014820931986520321052465
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جدول)3(پیشبینیهایمالیمربوطبهمزایایبلندمدتطرحراارائهمیدهد.بابرآورد
جمعیتبیمهشدگانضربدرمیانگیندرآمدماهانهبیمهشدگانبراساسثابتبودنشرایطو
لحاظچگالیمیزانمنابعسازمانتأمیناجتماعیبهدستمیآید)چگالیپرداختحقبیمه
نشانگرنسبتیازسالاستكهطیآنبیمهشدهمتوسطحقبیمهپرداختكردهاست.چگالی
100درصدبهاینمعنیاستكهاینفرددرطییكسال12حقبیمهماهانهپرداختكرده
است(.مقادیرچگالیكلبهتفكیكسنوجنسیتازآمارسازمانتأمیناجتماعیبهدست
آمدهاست.اینمقادیربرایتمامدورهپیشبینیثابتدرنظرگرفتهشدهاند.حداقلوحداكثر
دستمزد بارشد درطولزمانمطابق نیزفرضمیشودكه درآمدمشمولكسرحقبیمه،

عمومِیمفروضدرچهارچوباقتصادكالندرارزیابیافزایشمییابند.
دست به مستمریبگیران به پرداختی مبالغ جمع از اجتماعی تأمین سازمان مصارف
میآید.مشابهفوقفرضبرایناستكهمستمریهایپرداختیساالنهبانرخیمطابقتورم
تعدیلمیشوند.فرضبرایناستكهمزایایجانبی15درصدمخارجمستمریراتشكیل

میدهند.

جد  ول )3( پیش بینی د  رآمد  ، مخارج و ذخایر برای مزایای بلند  مد  ت 1400-1450 )میلیون ریال(
ذخایر مقد  ار پایان سالکل مخارجکل د  رآمد  سال

1400757864800813-42948
140512491611632821-383659
141020231143310342-1287227
141532604066449371-3188964
1420501909311651502-6632408
1425715281420857371-13704556
14301021760735704369-25486761
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ذخایر مقد  ار پایان سالکل مخارجکل د  رآمد  سال

14351364999853988521-40338522
14401863637381257075-62620701
144525139500119675563-94536062
145035081731169848422-134766690

بحث
چالشهای از یكی هزینه درآمد- بازنشستگی سیستمهای در بلندمدت پایداری حفظ
اصلیكشورهایجهاناست.درچنددههاخیر،دراثرافزایشطولعمر،پیرشدنجمعیت
هزینههایناشیازپرداختمزایایبازنشستگیافزایشیافتهاست.درحالیكهكاهشدرامد
حاصلازحقبیمه،منجربهعدمپوششهزینههایبازنشستگیشدهاست.درنتیجهاصالح
سیستمهایبازنشستگیكهباروشدرامد-هزینهتأمینمالیمیشوند،اهمیتزیادیدارد.
درادبیاتنظامهایبازنشستگیانواعمختلفیازاصالحاتپیشنهادشدهاستكهباتوجهبه

موضوعاینمقالهصرفًااصالحاتپارامتریكمدنظرقرارمیگیرد.
سن افزایش ایران، در زندگی امید افزایش پیشبینیشده و گذشته روند باتوجهبه
بازنشستگیموجهومنطقیاست.دراغلبكشورهاییكهسنبازنشستگیخودراافزایش
دادهاند،پیشازشروعاصالحاتیكدورهگذاردرنظرگرفتهشدهتامردمبتوانندبرنامه
وچشماندازبازنشستگیخودرامطابققوانینجدیدتنظیمكنند.عالوهبراین،افزایشسن
بازنشستگیرامیتواندرطولیكدورهمعینپخشكرد.توصیهمیشودسنبازنشستگی
به سال )یك زنان برای سال 58 به سال 55 از و مردان برای سال 63 به 60 از عادی
میشود پیشنهاد نیز 1410 از پس سالهای برای - شود. داده افزایش سال( دو هر ازای
سنعادیبازنشستگیبهروندرشدامیدزندگیمرتبطشود.بسیاریازكشورهاازقبیل
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قبرس،دانمارک،یونان،ایتالیا،هلند،پرتغالواسلواكیچنینرویكردیرااتخاذكردهاند،
البتههركدامازاینكشورهاازمكانیسمهاییاستفادهكردندكهباویژگیهایخاصسیستم
بازنشستگیآنهاسازگارباشد.پیشنهادمیشودكهنرختعلقمستمریبه2درصدبهازای
هرسالخدمتكاهشیابد.اینبدانمعنیاستكهبازنشستگان،پساز35سالخدمت،
مستمریبرابر70درصددستمزدمرجعخوددریافتخواهندكرد.دربسیاریازكشورهااز
قبیلفنالند،یونان،بلژیك،مجارستان،لهستان،قبرسپرتغالواتریشایننرخبرایحفظ
استانداردهایزندگیدردورانبازنشستگیكافیبكارگرفتهشدهاست.حلمشكلحقبیمه
ومشاركتهایپرداختنشدهدولت.الزماستمكانیسمهایقویتریایجادشودتادولتبه

پرداختمنظمسهمحقبیمهخودبهطرحملزمشود.
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