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چکیده:

ن مالـی طرحهای مسـتمری عمومی در بسـیاری از
کاهـش نـرخ زاد و ولـد و افزایـش امیـد به زندگـی تأمی 
کشـورها را بـا مشـکالت جـدی روبرو کرده اسـت .پایداری سیسـتم تأمین اجتماعـی ایران نیز بـه دلیل افزایش
بیرویـه تعهـدات سـازمان و همچنیـن عـدم اصالح مناسـب و بـه موقـع و از آن بدتر عـدم توجه ویـژه به حفظ
ذخایـر بـه خطـر افتـاده اسـت .امـا در چنـد سـال گذشـته بسـیاری از صندوقهـای کشـورهای مختلـف که با
ن مالـی خـود صـورت دادهاند .در کشـور ما
مشـکالت مالـی روبـرو بودنـد اصالحـات گسـتردهای در نظـام تأمیـ 
متأسـفانه بـه دالیـل اقتصادی و سیاسـی و همچنین عدم توجه مسـئولین روند بهسـازی و اصالحـات به تعویق
ن مالـی صنـدوق تأمین اجتماعـی پرداختـه و چالشهای
افتـاده اسـت .در ایـن مقالـه بـه وضعیت موجـود تأمی 
پیـش رو را ترسـیم میکنـد .نتیجـه کلی بـه طراحی یک اصالحات گسـترده و فـوری تأکید دارد کـه تعویق آن
تنهـا وضعیـت موجـود را بدتـر و بهسـازی عملکرد سـازمان را مشـکلتر مینماید.
ن مالی ،اصالحات پارامتریک
کلمات کلیدی :مستمری بازنشستگی ،تأمی 

 .1دکترا اقتصاد از دانشگاه  ،SIENAایتالیا
Abbaskhandan@gmail.com
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مقدمه

بنیـان نظامهـای تأمیـناجتماعـی را میتـوان به لحـاظ تاریخـی در دوران انقلاب صنعتی و وقایـع پس از
آن جسـت .شـرایط نامسـاعد کاری در آن زمـان کـه اعتصابات گسـتردهای را موجب شـده بود ،زمینههـای ارائه
خدمـات و حمایتهـای اجتماعـی توسـط گروههـای ذینفع یـا دولـت را فراهم آورد .اما شـکل امـروزی نظامهای
تأمیـن اجتماعـی بعـد از جنـگ جهانـی دوم و بـا ظهـور دولـت رفـاه شـکل گرفـت .دولتهـا نقش غالـب را در
ارائـه خدمـات اجتماعـی دارا هسـتند .بـاال بودن هزینه اجتماعی و سیاسـی ناشـی از عدم پوشـش برخـی افراد
یـا گروههـا و اینکـه تأمیـن اجتماعـی یـک نـوع کاال یـا خدمـت عمومی تلقـی میشـود ،از عمده دالیـل عرضه
خدمـات تأمیـن اجتماعـی توسـط دولت بشـمار میآید.
نظامهـای تأمیـن اجتماعـی دولتـی را میتوان بـه تأمیـن اجتماعـی «بیسـمارکی» ( )Bismarckو «بوریجی»

( )Beveridgeتقسـیم کـرد .نظـام بیسـمارکی در واقـع نوعی بیمه حرفهای اجباری اسـت که در آن اشـتغال مبنای
ن مالی میشـوند.
مشـارکت فرد و خانوادهاش بوده و از طریق دریافت حق بیمه به صورت درصدی از دسـتمزد تأمی 
از مهمتریـن نواقـص ایـن نظـام میتـوان به عدم پوشـش افراد بیـکار ،نابرابـری در ارائه خدمات تأمیـن اجتماعی به
دلیل سـطوح مختلف دسـتمزد و حق بیمه ،و همچنین وابسـتگی مالی شـدید این صندوقها به شـرایط بازار کار و
تغییرات اقتصادی و جمعیتی اشـاره کرد .پس از نظام بیسـمارکی ،انگلسـتان بر اسـاس نظریات بوریج نظام تأمین
اجتماعـی جدیـدی را بنـا نهاد .حقوق اجتماعی در این نظام بر مبنای همبسـتگی ملی و بر حسـب نیاز افراد تعیین
ن مالـی میشـود .این نظام بر سـه اصـل همگانـی بـودن ( )Universalityبه معنی پوشـش
و بوسـیله مالیـات تأمیـ 
تمـام مـردم صـرف نظر از شـغل یا حرفـه ،اصل وحـدت ( )Unicityبـه معنی واگذاری همـه امور به یک سـازمان ،و
اصـل یکنواختـی ( )Uniformityبـه معنـی پرداخت کمک به افراد بر حسـب نیاز نه درآمد ،اسـتوار اسـت.
در شـرایط کنونـی اگرچـه هیچیـک از ایـن دو نظـام بطـور صرف مـورد اسـتفاده قـرار نمیگیرنـد و عموماً
کشـورها نظامی را متشـکل از این دو انتخاب میکنند ،تأمین اجتماعی در دنیا همچنان با مشـکالت و مسـائل
زیـادی روبـرو اسـت .نـرخ یا سـطح پوشـش افـراد پایین اسـت و در بسـیاری از کشـورهای در حال توسـعه تنها
شـاغالن رسـمی از مزایـای تأمین اجتماعـی برخوردارند .نرخ پوشـش پایین عالوه بر ایجاد مشـکالت اجتماعی،
ن مالی صندوقها را نیز سـختتر میکند .گسـترش این
بـه معنـی پایـه مالیاتـی کوچکتر اسـت و بنابراین تأمیـ 
پایـه و جمـعآوری مالیـات از بخش غیررسـمی مشـکل بوده و از سـوی دیگـر افزایش نرخ حق بیمـه نیز ممکن
اسـت اثـرات سـوئی بـر پسانـداز ،مصرف و سـرمایهگذاری داشـته باشـد .در سـالهای اخیر نوسـانات اقتصادی
هـم اثـرات مخـرب زیـادی بـر این نظامهـا داشـتهاند .به عنـوان مثال بحـران اقتصـادی اواخر دهـه  80میالدی
و همچنیـن بحـران اقتصادی سـالهای گذشـته بسـیاری از دولتهـا را مجبور بـه کاهش هزینه کـرده که خود
موجب کاهش افراد تحت پوشـش ،افزایش اقتصاد غیررسـمی و افزایش کسـری بودجه گردیده اسـت .تغییرات
سـاختاری در ترکیـب جمعیـت نیـز میتوانـد بـرای نظامهـای تأمین اجتماعـی تهدیدی بـزرگ قلمـداد گردد.
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بـه عنـوان مثـال افـراد بـاالی  60سـال در جهـان از  9درصد در سـال  90میالدی بـه  16درصد تا سـال 2030
افزایـش خواهـد یافـت .این خطرات بسـیاری از کشـورهای در حال توسـعه را مجبـور به انجام تغییـرات بنیادی
ن مالی آنها کرده اسـت .در
در ارائـه خدمـات سیسـتم تأمیـن اجتماعی و بازنشسـتگی و بازبینی در شـیوه تأمی 
ن مالی بـکار رفته مـرور و در آخر چالشهای
ایـن مقاله خدمات مسـتمری بازنشسـتگی ارائه شـده و شـیوه تأمی 
پیـشرو نظـام تأمیـن اجتماعی ایران مشـخص و راهکارهای اصالحی پیشـنهاد خواهد شـد.

ن مالی
 )1مستمری بازنشستگی در جهان :انواع خدمات و روشهای تأمی 

سیسـتمهای تأمین اجتماعی را میتوان در سـه سـطح طبقهبندی کرد .سـطح اول مطابق با نظام بوریجی
هـدف بازتوزیـع و فراهـم کردن سـطحی حداقلی از رفـاه را برای مسـتمریبگیران دنبال میکند .اما سـطح دوم
ن سـطحی مورد نظر از رفاه در مقایسـه با دوران اشـتغال
نوعی از نظام بیمهای اجباری اسـت که هدف آن تأمی 
بـرای پس از بازنشسـتگی اسـت .این سـطح دوم با نظام بیسـمارکی مطابق اسـت .سـطح سـوم خدمـات تأمین
اجتماعـی اختیـاری و نـه اجباری اسـت که توسـط افراد یـا کارفرمایان صـورت میگیرد .در پیوسـت برنامههای
ن مالی آنها برای چند کشـور منتخب نشـان داده شـده اسـت.
مسـتمری در هر سـه سـطح و شـیوه تأمی 
الف) سطح اول :برنامههای حمایتی
برنامههـای حمایتـی ( )Safety-Netsبـا هـدف جلوگیـری از فقـر در افـراد سـالخورده را میتـوان در چهـار
گـروه تقسـیم کـرد .دسـته اول کمکهای مالـی مسـتقیم ( )Social Assistanceبه افراد کم درآمد اسـت .دسـته
دوم برنامههـای تأمیـن اجتماعـی مقدماتـی ( )Basic Pension Schemesرا شـامل میشـود کـه در آن منافـع
مسـتقل از درآمد و بطور یکسـان ( )Flat-rateبین تمام بازنشسـتگان پرداخت میشـود .دسـته سـوم برنامههای
هدفمنـد ( )Targeted Pension Schemesهسـتند کـه منافـع بیشـتری بـه فقیـران و کمتری را بـه ثروتمندان
اختصـاص میدهنـد .ایـن برنامههـای تبعیضـی بـر اسـاس میـزان مسـتمری ( ،)Pension-Income Testedکل
درآمـد ( )Income Testedو یـا کل درآمـد و ثـروت ( )Means- or Resource Testedاعمـال میشـوند .دسـته
چهـارم هـم مسـتمریهای حداقلـی ( )Minimum-Pension Schemesهسـتند کـه مانند دسـته سـوم کاهش
میـزان مسـتمری نسـبت بـه یک سـطح معیـن را مانع میشـود .کشـورها بنابـر شـرایط داخلی ممکن اسـت از
یـک یـا چند دسـته از ایـن برنامههـا اسـتفاده کنند.
ب) سطح دوم :مستمریهای بیمهای اجباری
هـدف برنامههـای بیمـهای سـطح دوم نـه تضمیـن سـطح حداقلـی از زندگـی بـرای جلوگیـری از فقر بلکه
فرآهـم آوردن سـطح مناسـبی از نرخ جایگزینـی ( )Replacement Rateیا درآمد بازنشسـتگی نسـبت به درآمد
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ن مالی برنامههـای بیمهای وجـود دارد کـه رایجترین آنها
دوران اشـتغال اسـت .روشهـای مختلفـی برای تأمیـ 
نظـام تـوازن هزینـه -درآمـد ( )Pay As You Goاسـت .در سیسـتم  PAYGدرآمد حاصل از حق بیمه شـاغلین
صـرف پرداخـت مسـتمری بازنشسـتگان میشـود .نـرخ حـق بیمـه و پایـداری ایـن سیسـتمها بـه متغیرهـای
جمعیتـی کشـورها بسـیار وابسـته اسـت .در سـالهای ابتدایی صنـدوق چون تعداد مسـتمریبگیران بـه تعداد
بیمهشـدگان انـدک اسـت و بنابرایـن مصارف سـازمان در حداقل خـود قـرار دارد ،نرخ حق بیمه نیـز در حداقل
خـود قـرار دارد امـا بـا گذشـت زمـان و افزایـش مصارف نـرخ حق بیمه تا سـطح اشـباع افزایش مییابد .سـطح
اشـباع نـرخ حـق بیمهای اسـت کـه در آن مصـارف و درآمدهای سـازمان برابرند.

از آنجائیکـه هـر سـال امـکان افزایـش حق بیمه وجـود ندارد سـه روش تعیین نرخ حـق بیمه در دنیا اسـتفاده
میشـود .1روش اول ایـن اسـت کـه یـک نـرخ بـرای مدتـی معیـن  15تا  20سـال به گونـهای انتخاب میشـود که
ن مسـتمری پرداختـی گـردد و بنابرایـن ذخایر طرح
در طـی ایـن سـالها درآمـد ناشـی از حـق بیمـه صـرف تأمی 
ثابـت باقـی بمانـد .در این روش کـه حق بیمه درجهبنـدی شـده کالسـیک ( )Classical Scaled Premiumنامیده
میشـود هـدف حفـظ تـوازن بـرای دوره معیـن اسـت .در روش دیگـر که بـه نظام نسـبت ذخیره معروف اسـت نه
میزانـی معیـن ماننـد روش حق بیمه درجهبندی شـده بلکه نسـبتی معین از ذخایـر به مصارف حفظ میشـود .در
روش سـوم کـه به حق بیمه متوسـط کلی ( )GAPمعروف اسـت هدف حفظ تـوازن هزینه  -درآمد بـرای یک دوره
بسـیار طوالنیتـر از اسـت کـه در آن نـرخ حـق بیمـه بگونهای انتخاب میشـود کـه تمـام درآمدهای آتـی و ذخایر
صنـدوق جوابگـوی تمـام مصارف آتی باشـد .شـکل شـماره ( )1نرخهـای حق بیمه سـه روش را مقایسـه میکند.
شکل( :)1مقایسه نرخهای حق بیمه تعیین شده در روشهای مختلف

 .1به این روشها در اصطالح نظام اندوختهگذاری جزئی یا  Partially-Fundedنیز گفته میشود.
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مزایـای نظـام تأمین اجتماعـی  PAYGمعموالً به صورت مزایای تعریف شـده ( )Defined Benefitمیباشـد
کـه در آن مسـتمری پرداختـی نـه بر اسـاس کسـورات دریافتی از بیمهشـده بلکه به سـابقه فـرد در صندوق یا
به دسـتمزد فرد در دوران کاری وابسـته اسـت .روش  DBرایجترین روش پرداخت مسـتمری اسـت که همانگونه
کـه در جدول پیوسـت نشـان داده شـده در  17کشـور عضـو  OECDاز جمله ایـاالت متحده ،بریتانیا ،اسـپانیا و
ترکیـه اسـتفاده میشـود .در چند کشـور دیگر سیسـتم مسـتمری امتیـازی ( )Points Pension Schemeوجود

دارد که عملکردی مشـابه  DBدارد .در این سیسـتم افراد بر اسـاس سـابقه و درآمدشـان امتیاز بدسـت میآورند
و در زمان بازنشسـتگی این امتیازات ارزشـگذاری و در قالب مسـتمری پرداخت میشـوند.
وابسـتگی شـدید بـه متغیرهـای جمعیتـی و ناپایداری این سیسـتمها بسـیاری از کشـورها را واداشـت تا به
نظامهـای اندوختهگـذاری کامـل( )Fully-Fundedروی بیاورنـد .در ایـن روش بـر خالف نظـام  PAYGتعهدات
آتی مسـتمری بدون پشـتوانه نیسـتند بلکه پساندازها یا کسـورات در حسـابهای انفرادی ذخیره میشـوند و
به هنگام بازنشسـتگی حق بیمه دریافتی و سـود حاصل از سـرمایهگذاری به صورت مسـتمری سـاالنه به افراد
پرداخـت میشـود .ایـن شـیوه پرداخت به حق بیمه معیـن ( )Defined Contributionشـناخته میشـود .هرچه
تعـداد سـالهای مسـتمری بگیـری بیشـتر باشـد میـزان مسـتمری دریافتی کاهـش مییابـد .این اثر یـا رابطه
معکـوس بطـور خـودکار پایـداری صندوقهـا را تضمین میکنـد .این سیسـتمها میتواند توسـط بخش دولتی
و بـه صـورت اجبـاری یـا توسـط بخش خصوصـی و به صورت اختیاری اجرا شـوند .عدم پوشـش کافـی و انتقال
ریسـک بـازار بـه مسـتمری افـراد موجـب شـد تا برخی کشـورها بـرای رفع ایـن ضعـف از روش مبتنـی بر حق
بیمـه معیـن صـوری ( )Notional Defined Contributionاسـتفاده کننـد .در ایـن روش هماننـد  DCحق بیمه
پرداختـی افـراد در حسـابهای انفـرادی انباشـت و با شـاخصی مانند رشـد دسـتمزد تعدیل میگردنـد .اما این
حسـابها صـوری اسـت و در واقـع اندوختهای وجود ندارد و مسـتمری پرداختی مصون از نوسـانات بازار اسـت.
ب) سطح سوم :مستمریهای بیمهای اختیاری
افزایـش طـول عمـر و کاهش نـرخ زاد و ولد مطالبات آتی سیسـتمهای تأمین اجتماعی  PAYGرا به شـدت
افزایـش داده اسـت .در دو دهـه گذشـته برخـی کشـورها ( 13کشـور عضـو  )OECDتلاش کردهاند تا بـا انجام
اصالحاتـی درون سیسـتمی پایـداری صندوقهـا را افزایـش دهنـد .اصالحاتـی ماننـد تغییر سـن بازنشسـتگی،
افزایـش پوشـش و ممانعـت از بازنشسـتگی زودتـر از موعـد و تغییـر شـیوه محاسـباتی مسـتمری پرداختـی از
جملـه تغییـرات پارامتریـک هسـتند کـه بـر منافـع یـا مصـارف صندوقها اثـر گذارنـد .به عنـوان مثـال برخی
کشـورها ماننـد فرانسـه ،اتریـش و فنالنـد بـه جـای اسـتفاده از درآمـد سـالهای پایانی تعـداد سـالهای مورد
محاسـبه را افزایـش دادهانـد کـه (بـا فرض اینکـه درآمد در سـالهای نخسـت پایینتر اسـت) کاهـش تعهدات
را در پـی داشـته اسـت .یکـی دیگـر از اصالحـات پارامتریک گذاشـتن سـقف بر مسـتمریها یا درآمد مشـمول
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مسـتمری اسـت تـا از ایـن طریق صندوقهـا از پرداخت مسـتمریهای بـاال و تعهدات سـنگین مصـون بمانند.
گذاشـتن سـقف بـرای درآمـد مشـمول مسـتمری اگرچه بـه پایـداری صندوقهـا میافزایـد ،اما تأثیـر منفی بر
میـزان سـپرده صندوقهـا و پسانـداز عمومی کشـورها دارد .بدین منظور سـطح سـومی از تأمیـن اجتماعی که
اختیـاری اسـت بـرای سـطوح باالتـر درآمد و مسـتمری طراحی شـده اسـت .افـراد با درآمـد باال بـا عضویت در

ایـن صندوقهـا میتواننـد نـرخ جایگزینـی باالتر یعنی مسـتمری بیشـتری دریافـت کنند.
شـکل غالـب بیمههـای اختیاری خصوصی هسـتند که تفاوت نه در نوع سیسـتمهای تأمیـن اجتماعی بلکه
بـه ارائهدهنـده آنهـا برمیگـردد .در دو دهه گذشـته یازده کشـور عضو  OECDاز جمله اسـترالیا ،مجارسـتان،
مکزیـک ،نـروژ ،لهسـتان ،سـوئد و بریتانیـا تأمیـن اجتماعـی خـود را بـه بخش خصوصی سـپردهاند .این سـطح
سـوم تأمیـن اجتماعـی اختیاری خصوصی در سـال  2007حـدود  40درصد از نیروی کار کشـورهای  OECDرا
تحـت پوشـش خـود گرفته اسـت .دامنه پوشـش نیـز از حدود  10درصـد در فنالنـد ،ایتالیا ،اسـپانیا و پرتغال تا
1
حـدود  50درصـد در آلمـان ،بریتانیـا ،ایاالت متحـده ،ژاپن و نروژ متغیر اسـت.

 )2مستمری بازنشستگی در ایران

قانـون سـاختار نظام جامع رفـاه و تأمین اجتماعی مصوب سـال  1383خدمات تأمین اجتماعـی ایران را در
سـه حـوزه بیمـهای ،حمایتی و امـدادی تعریف میکنـد .حوزه بیمهای خود به دو سـطح بیمـه همگانی اجباری
و بیمه تکمیلی اختیاری تقسـیم میشـود .در این بخش ابتدا به نظام پرداخت مسـتمری بازنشسـتگی در ایران
ن مالی این پرداختها و مشـکالت متعدد آن تمرکز خواهد شـد.
نگاهـی خواهیـم انداخت و سـپس بر تأمیـ 

 )1-3نظام پرداخت مستمری بازنشستگی در ایران
پرداخـت مسـتمری بـر مبنـای روش مزایـای تعریـف شـده ( )DBپایهگـذاری شـده اسـت .ميـزان حقـوق
بازنشسـتگي بـه موجـب ماده  1قانـون اصالح مقررات بازنشسـتگي مصـوب  1368/12/13ق.ا.ك و ماده  6قانون
اصلاح پـاره اي از مقـررات بازنشسـتگي مصـوب  1379/12/13برابر اسـت با :
(معدل حقوق و مزایا)× (نرخ تعلقپذیری)× (سنوات خدمت)= مستمری

اگرچـه سـن بازنشسـتگی در ایـران  60سـال بـرای مـردان و  55بـرای زنـان تعیین شـده اسـت اما طبق
مـاده  103تبصـره  2قانـون خدمـات کشـوری دسـتگاههای اجرایـی مکلفنـد کارمندانـی کـه دارای  30سـال
سـابقه خدمـت بـرای مشـاغل غیرتخصصی و  35سـال سـابقه خدمت بـرای مشـاغل تخصصی را راسـاً و بدون
تقاضـای کارمنـدان بازنشسـته نمایند .این قانون موجب شـده تا عم ً
ال سـن بازنشسـتگی بسـیار کمتـر از مقدار
 .1برگرفته از()OECD 2007
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تعیین شـده قرار گیرد .اگر سـن شـروع به کار را بطور متوسـط  20سـال در نظر بگیریم بر اسـاس این قانون
متوسـط سـن بازنشسـتگی حـدود  50سـال قـرار میگیـرد .سـن کم بازنشسـتگی بـه معنی کاهش کسـورات
یـا حـق بیمـه پرداختـی و افزایـش تعـداد سـالهای مسـتمریبگیری اسـت که فشـار بسـیار سـنگین مالی بر
صندوقهـا وارد میکنـد.
پارامتـر دوم در فرمـول بـاال نـرخ تعلقپذیـری ( )Accrual Rateاسـت کـه در ایـران بـه آن ضریب سـنوات
گفتـه میشـود .ایـن ضریـب در ایـران یک سـیام حقـوق یعنـی حـدود  3/33درصد اسـت .دو نکتـه در مورد
ایـن ضریـب قابـل بحـث اسـت .اول اینکه مقدار آن در مقایسـه با سـایر کشـورها بسـیار زیاد اسـت .هرچه نرخ
تعلقپذیـری باالتـر باشـد میـزان مسـتمری بـه درآمـد دوران اشـتغال نزدیکتر اسـت .دومیـن نکته امـا ثابت
بـودن ضریـب اسـت حـال آنکـه برخی کشـورها بـرای کاهـش نابرابری یک نـرخ تعلقپذیـری باالتـری را برای
افـراد کـم درآمـد یـا افـراد با سـن باال قائـل میشـوند .متغير تاثيـر گذار ديگـر در ميـزان حقوق بازنشسـتگي،
معدل حقوق و مزاياي مشـمول كسـر حق بيمه يا كسـور بازنشسـتگي ميباشـد .در ایران حقوق بازنشسـتگی
بـر مبنـاي معـدل حقـوق سـالهای آخـر محاسـبه میشـود .از آنجائیکـه دسـتمزد و درآمـد افـراد بـا افزایش
سـابقه کار افزایـش مییابـد پایـه قـرار دادن درآمـد سـالهای پایانـی میـزان مسـتمری را افزایـش میدهـد.
ایـن در حالـی اسـت که در بسـیاری از کشـورها بـرای کاهش تعهـدات میانگین کل سـالهای اشـتغال مبنای
محاسـبه قـرار میگیرد.
بـا سـه معیـار میتوان در مـورد میزان مسـتمری قضـاوت کـرد .نـرخ جایگزینـی ( )Replacement Rateبه
عنـوان اولیـن شـاخص عبارت اسـت از مسـتمری بازنشسـتگان به نسـبت درآمـد دوران اشـتغال آنان .در سـال
 2007میانگیـن ایـن نـرخ در کشـورهای  OECDدر سـطح دوم بیمـه اجبـاری  %58بـوده اسـت 1.امـا در ایران
بـا در نظـر گرفتـن  30سـال سـنوات و ضریب سـنوات یک سـیام ،مسـتمری بازنشسـتگی برابر معـدل حقوق
افـراد اسـت .از آنجاییکه بازنشسـتگان دیگر کسـورات بازنشسـتگی ندارنـد و همچنین معـاف از پرداخت مالیات
هسـتند ،ایـن نـرخ بیشـتر از  100درصـد خواهـد بـود .معیار دوم سـطح نسـبی مسـتمری اسـت که بر اسـاس
آن میـزان مسـتمری نـه بـا درآمد گذشـته افراد بلکه با متوسـط درآمد و دسـتمزد در جامعه مقایسـه میشـود.
نمودار شـماره ( )2متوسـط حقوق مسـتمری بگیران صندوق بازنشسـتگان کشـوری را به نسبت متوسط حقوق
و مزایـای شـاغلین نشـان میدهد.

 .1برگرفته از ()OECD 2007
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شکل شماره ( :)2متوسط حقوق مستمریبگیران به نسبت متوسط حقوق شاغلین
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شـاخص سـوم درجـه پیشروندگـی ( )Progressivity Indexاسـت کـه نشـان میدهـد سـطح دوم
تأمیـن اجتماعـی یعنـی خدمات بیمهای چه سـهمی نسـبت به سـطح اول خدمات حمایتـی دارد .فرمول
محاسـبه آن نیـز برابـر اسـت بـا  100منهـای نسـبت درصدی ضریـب جینی مسـتمری به ضریـب جینی
درآمـد .اگـر ضریـب جینـی در پرداخـت مسـتمری صفـر باشـد یعنـی میـزان مسـتمری در تمـام افـراد
یکسـان باشـد ،شـاخص پیشروندگـی برابر صـد خواهد بود امـا اگر ضریـب جینی در پرداخت مسـتمری
برابـر ضریـب جینـی درآمـد باشـد یعنی اینکه اگر افراد بر اسـاس درآمدشـان مسـتمری باالتـری دریافت
کننـد مقدار شـاخص صفر اسـت .ضریـب جینی مسـتمری پرداختی در صندوق بازنشسـتگی کشـوری از
 0/19در سـال  81بـه  0/09در سـال  85کاهـش یافـت 1.این افزایـش حقوق تمام بازنشسـتگان و کاهش
ضریـب جینـی موجـب شـد تـا درجـه پیشروندگـی در همـان مـدت از  54بـه  77افزایـش یابد و سـهم
خدمـات بیمـهای از کل تأمیـن اجتماعـی کاهـش یابـد .هرچند این شـاخصها در سـالهای بعـد اندکی
تعدیـل یافـت بـه گونـهای که در سـال  87ضریـب جینی بـه  0/13افزایـش و درجه پیشروندگـی به 64
کاهـش یافت.
ن مالی مستمری بازنشستگی در ایران
 )2-3نظام تأمی 

ن مالـی در سـازمان تأمیـن اجتماعـی ایـران بـر روش نـرخ حـق بیمه متوسـط بـا یکدوره
نظـام تأمیـ 
تعـادل  30سـاله بنـا نهـاده شـد .دو منبـع درآمـدی عبارتنـد از درآمـد حـق بیمـه و درآمـد حاصـل از
سـرمایهگذاری ذخایـر انباشـته؛ درآمـد حـق بیمه خـود به پایـه بیمهای یـا جمعیت تحت پوشـش و نرخ
 .1قاسمی ()1388
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حـق بیمـه بسـتگی دارد .در روش اندوختهگـذاری جزئـی درآمد حق بیمه در سـالهای ابتدایی بیشـتر از
مصـارف مـی باشـد .از ایـن رو سـالهای ابتدایـی بهترین فرصت بـرای ایجاد ذخایر اسـت و در سـالهای
بعـد ایـن ذخایـر میبایسـت حفـظ و بـا سـرمایهگذاری ارزش آن افزایـش یابـد وگرنـه مسـتمریبگیران
در سـالهای پایانـی بـا ریسـک کاهـش مسـتمری دریافتـی مواجـه میشـوند و علاوه بـر ایـن آینـده
بیمهشـدگان فعلـی نیـز به خطـر میافتـد .نمودار شـماره ( )3نـرخ بازدهی سـرمایهگذاریها سـازمان 1را
نشـان میدهد.

شکل شماره( :)3نرخ تورم و نرخ بازده حاصل از سرمایهگذاریهای صندوق تأمین اجتماعی
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همانطور که از شـکل مشـخص اسـت متأسـفانه تا سـال  78نرخ بازده حاصل از سـرمایهگذاریهای سازمان
حتـی از نـرخ تـورم هـم کمتر بـوده ،به عبـارت بهتر در طـی این سـالها نهتنها ذخایر اولیه نتوانسـته انـد بازده
مثبـت دریافـت کننـد بلکـه ارزش آنهـا نیـز کاهـش یافتـه اسـت .اگرچـه در سـالهای اخیر نـرخ بـازده واقعی
مثبـت بـوده امـا باید توجه داشـت که به دلیل پیر شـدن صنـدوق و افزایش مصـارف آن قابلیت سـرمایهگذاری
صنـدوق کاهـش یافتـه زیـرا در سـالهای پایانـی داراییهای صنـدوق باید نقدشـوندگی باالیی داشـته باشـند.
عـدم توجـه بـه ایـن امر در طـی سـالهای جوانی صندوق ،مشـکالت مالـی بسـیاری را درجهت تـوازن مصارف
و منابـع ایجـاد کـرده اسـت .روند پیری صنـدوق یعنی افزایش تعداد مسـتمری بگیـران و مخـارج آن در نمودار
شـماره ( )4بـا نـگاه بر مازاد منابع بر مصارف سـازمان نشـان داده شـده اسـت.

 .1نرخ بازده سرمایهگذاریها بر اساس اطالعات سالنامه آماری تأمین اجتماعی از درآمدهای حاصل از سرمایهگذاریها استخراج شده است.
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نمودار شماره( :)4مازاد منابع بر مصارف صندوق تأمین اجتماعی
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کاهـش مـازاد منابـع بر مصارف نشـاندهنده کاهش ذخایر سـازمان جهت سـرمایهگذاری اسـت .این نشـان
میدهـد کـه در صـورت ادامـه ایـن روند صنـدوق تأمین اجتماعی در چندسـال آینده به نقطه سـربه سـر منابع
و مصـارف خواهـد رسـید .در ایـن صـورت در سـالهای آتی مـازاد منابعی جهت سـرمایهگذاری باقـی نمیماند.
بنابرایـن نقدشـوندگی سـرمایهگذاریها نیـز باید مدنظر قـرار بگیرد .این کاهـش مازاد منابع درحالیسـت که در
سـالهای آینده به دلیل پیر شـدن صندوق و همچنین سـالمندی جمعیت تعداد مسـتمریبگیران و در نتیجه
آن هزینههـا و مصـارف سـازمان بسـیار افزایش خواهد یافـت .افزایش تعداد مسـتمریبگیران به بیمهشـوندگان
یا همان نرخ وابسـتگی در نمودار شـماره ( )5نشـان داده شـده اسـت.
نمودار شماره( :)5نرخ وابستگی در صندوق تأمین اجتماعی
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همانطور که از نمودار مشـخص اسـت نسـبت وابسـتگی به حداکثر خود  0/2یا نقطه اشـباع رسـیده اسـت
و ایـن در حالیسـت کـه افزایش جمعیت تحت پوشـش دیگر آسـان نیسـت زیرا سـازمان بر اسـاس آنچـه که در
نمودار شـماره ( )6نشـان داده شـده در حال حاضر حدود  60درصد از افراد شـاغل در کشـور را تحت پوشـش
خود قرار داده و مابقی به شـاغلین بخش کشـاورزی ،اقتصاد غیررسـمی و کارکنان دیگر دسـتگاهها و صندوقها
مانند بازنشسـتگان کشـوری اختصاص دارد که تحت پوشـش صندوق تأمین اجتماعی قرار نمیگیرند .بنابراین
بـه احتمـال زیـاد ایـن نسـبت در همیـن محـدوده ثابت باقـی خواهند مانـد و تنها میتـوان انتظار داشـت که با
افزایـش جمعیـت شـاغل در کشـور به همان انـدازه تعداد بیمهشـدگان نیز افزایـش یابد .افزایش تعداد مشـاغل
پایـدار و بـا ثبات خود کار آسـانی نیسـت و بـه عوامل مختلف اقتصاد کالن بسـتگی دارد.
نمودار شماره( :)6نسبت تعداد بیمهشوندگان صندوق تأمین اجتماعی به جمعیت شاغل کشور
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راهـکار دوم بـرای افزایـش منابـع نـه افزایـش تعـداد افـراد تحـت پوشـش یا همـان پایـه حق بیمـه ،که در
واقـع افزایـش نـرخ حق بیمه اسـت .اما این راهـکار دوم نیز محتمل نیسـت .برای مثال در صندوق بازنشسـتگی
کشـوری و تأمین اجتماعی  -که بیشـترین سـهم را در پوشـش بیمه در کشـور دارند -نرخ حق بیمه به ترتیب
 9( 22/5درصـد سـهم بیمهشـونده و  13/5درصـد سـهم کارفرمـا) و  30درصـد (سـهم افراد  7و سـهم کارفرما
 20درصد) اسـت .این نرخ در حال حاضر بسـیار باالسـت و افزایش بیشـتر آن اثرات نامطلوبی بر اقتصاد خواهد
گذاشـت .تعهـدات صندوقهـا نیـز آنقـدر باالسـت که بـا افزایش حـق بیمـه نمیتواند جبـران گردد .بـه عنوان
مثـال مطابـق برآوردهـای سـازمان بازنشسـتگی کشـوری نرخ حق بیمـهای کـه در آن منابع و مصـارف متعادل
میگردنـد در سـال  89بسـیار بـاال یعنـی حـدود  97درصد حقوق بوده اسـت.

1

 .1عطاریان ()1390
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بطـور کلـی میتـوان گفـت کـه نـرخ حـق بیمـه و تعـداد بیمهشـدگان در حـد اشـباع خـود قـرار دارنـد.
اینهـا همـه در حالـی اسـت کـه مصارف بـه ویژه مصـارف بلندمـدت سـازمان در حـال افزایش اسـت .پرداخت
نـرخ جایگزینـی بسـیار بـاال بـه بازنشسـتگان و افزایـش تعـداد مسـتمریبگیران مصـارف بلندمـدت سـازمان
تأمیـن اجتماعـی را بـه شـدت افزایـش داده اسـت .افزایش هزینههـا در کنار ناکافـی بودن منابع ورشکسـتگی

سـازمان در سـالهای آتـی را بسـیار محتمـل مینماید بگونـهای که حتی ذخایر سـازمان و فـروش داراییهای
سـرمایهگذاری شـده نیـز کفاف پاسـخگویی به تعهـدات را ندارد .نمودار شـماره ( )7نسـبت مصـارف بلندمدت
بـه کل مصـارف سـازمان را نشـان میدهد.
نمودار شماره( :)7نسبت مصارف بلندمدت به کل مصارف
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بـا بررسـی وضـع موجـود تأمین اجتماعـی در ایـران در بخش قبل اکنون میتـوان به مواردی از مشـکالت و
چالشهـای آینـده اشـاره کـرد .اولین مشـکل ناعادالنه بودن مسـتمریهای پرداختی به صورت بیننسـلی و هم
درون نسـلی اسـت .منظور از نسـل افرادی هسـتند که در یک سـال بازنشسـته میشـوند .بیعدالتی بیننسـلی
از ایـن واقعیـت ناشـی میشـود که در روش مزایای تعیین شـده مسـتمری نه بر اسـاس کسـورات بلکـه بر پایه
شـاخصی از حقـوق و دسـتمزد پرداخـت میشـود .بنابرایـن ،بـرای مثـال در ایران کـه میانگین دو سـال پایانی
مبنای محاسـبه مسـتمری اسـت ،یک افزایش ناگهانی در حقوق و دسـتمزد مسـتمری آن نسـل را نسـبت به
بازنشسـتگان پیشـین بسـیار افزایش میدهد به عنـوان مثال میتوان بـه افزایش حقوق معلمـان در نتیجه رتبه
بنـدی اشـاره کـرد که نمونههـای آن در کارکنان دولت بسـیار وجود داشـته و صندوق بازنشسـتگی کشـوری را
با مشـکل مواجه کرده اسـت.
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ایـن بـی عدالتـی میتوانـد در یک نسـل نیـز اتفاق افتد .بـرای مثال دو نفر دارای  28سـال سـابقه اشـتغال
مشـابه را تصـور کنیـد .امـا در دو سـال پایانـی اتفاقات مختلفـی میتواند صورت گیـرد .فرض کنید یکـی از این
افـراد در دو سـال پایانـی بـه دالیـل مختلـف از جمله بیمـاری یا مسـائل خانوادگی بـا مشـکل در پرداخت حق
بیمـه مواجـه مـی شـود در حالـی کـه نفـر دوم بازهـم بنا به مسـائل مختلـف ترفیع گرفتـه و در جایگاه شـغلی

باالتر با دسـتمزد باالتر بازنشسـته می شـود .میتوان دید که این دو با وجود  28سـال سـابقه اشـتغال مشـابه
امـا سرنوشـت بازنشسـتگی بسـیار متفاوتـی خواهند داشـت و این دقیقـا خالف اهـداف تأمین اجتماعی اسـت.
ناعادالنـه بـودن پرداخـت مسـتمری درون نسـلی بـه دو دلیـل دیگـر یعنی یکسـان بـودن ضریب سـنوات برای
تمـام گروههـای درآمـدی و همچنین نبود سـقف پرداخت مسـتمری اتفاق مـی افتد .این دو باعث میشـوند که
گروههـای پردرآمـد مسـتمری بسـیار زیادی دریافت کننـد و ضریب جینـی در پرداخت مسـتمری افزایش یابد.
البتـه سـازمان تأمیـن اجتماعی یک سـقف معـادل هفت برابر حداقل دسـتمزد بـرای درآمد مشـمول بیمه قرار
داده اسـت اما مسـتمری بازنشسـتگی در صندوق بازنشسـتگی کشـوری فاقد سـقف است.
دومیـن چالـش بزرگ تأمیـن اجتماعی در ایران افزایش نرخ جایگزینی یا همان نسـبت حقوق بازنشسـتگی
بـه حقـوق دوران اشـتغال اسـت .در ایـران مقـدار خالـص ایـن نـرخ یعنـی بـا در نظر گرفتـن معافیـت مالیاتی
بازنشسـتگان بیـش از  %100اسـت کـه بسـیار باالسـت و ناپایـداری صندوقها را در پـی دارد .عالوه بـر این نرخ
باالی جایگزینی انگیزه کار را کاهش داده و چالش سـوم یعنی بازنشسـتگی پیش از موعد را موجب شـده اسـت.
البتـه ایـن مـوارد معمـوالً از طریـق قانون بر سـازمان تحمیل میشـود .دولت بـه منظور کاهش بیـکاری جوانان
معمـوالً از طرحهـای بازنشسـتگی پیـش از موعد حمایت می کنـد .کارفرمایان نیز از بازنشسـتگی پیش از موعد
حمایـت مـی کننـد چـرا که از این طریـق میتواننـد از هزینه و جیب سـازمان تأمین اجتماعی نیـروی کار خود
را نـو کـرده و توانمنـدی و سـطح آشـنایی آنان بـا تکنولوژیهای نـو را افزایش دهنـد .کارگران نیز خـود معموالً
از بازنشسـتگی پیـش از موعـد نفـع مـی برند چـرا که در نتیجـه آن تعداد سـالهای پرداخت حـق بیمه کاهش
و تعـداد سـالهای دریافـت مسـتمری بگیـری افزایـش می یابـد .بنابراین هر سـه گـروه کارگـران ،کارفرمایان و
1
دولـت بـا حمایـت از طرحهای بازنشسـتگی پیش از موعـد معموالً این طرحهـا را بر صنـدوق تحمیل میکنند.
افزایـش چشـمگیر تعهـدات بلندمـدت و ناپایـداری صندوقهـا چالش چهارم اسـت .بر اسـاس مطالعه بانک
جهانـی در سـال  1381در صورتـی کـه صندوق تأمین اجتماعی ایران در سـال مورد نظر بـر روی تمام ورودیها
ن نشـده سـازمان معادل  %100تولید ناخالص داخلی( )GDPیا به عبارتی 135
بسـته شـود ،بدهی ضمنی تأمی 
میلیـارد دالر میباشـد .ایـن همـه در حالیسـت کـه صندوقهـا ناتـوان از جـذب منابع جدید هسـتند .سـازمان
تأمیـن اجتماعـی از افـزودن بـر تعـداد افراد تحت پوشـش خود ناتوان اسـت .نرخ حـق بیمه نیـز در حال حاضر
در مقـدار حداکثـر خـود قـرار دارد و افزایـش بیشـتر آن خـارج از تـوان اقتصـاد اسـت .این در صورتی اسـت که
 .1برای جزییات بیشتر در این باره به خندان ( )1393مراجعه کنید.
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افزایـش بیشـتر نـرخ حـق بیمه نهتنها از مشـکالت سـازمان نمیکاهـد بلکه توقعـات افـراد از صندوقهـا را باال
میبـرد .پنجمیـن چالـش بـزرگ وجـود تورمهـای بـاال و مزمن و از سـوی دیگـر عدم توجـه به سـرمایهگذاری
اسـت کـه ارزش واقعـی ذخایـر را بشـدت کاهـش داده اسـت .به این مـوارد باید عـدم تادیه بدهیهـای دولت به
سـازمان تأمیـن اجتماعـی که حجم بزرگی اسـت را نیـز افزود.

ن مالـی صندوقهای
بـا در نظـر گرفتـن خطـرات این چالشهای بزرگ اصالح و بهسـازی سیسـتمهای تأمی 
تأمیـن اجتماعـی از ضـرورت و اهمیـت باالیی برخوردار اسـت .در ایـران اما اجرای طرحهـای اصالحی معموالً به
تعویـق افتادهانـد .دلیـل این تأخیر نخسـت این اسـت کـه خدمات تأمیـن اجتماعـی در ایران همواره بر اسـاس
انگیزههـای اجتماعـی و سیاسـی شـکل گرفتهانـد و مباحـث اقتصـادی در مرتبه بعـدی اهمیت قرار داشـتهاند.
متأسـفانه اینکـه مشـکالت صندوقهای بازنشسـتگی تنهـا اقتصادی نیسـتند و نادیده انگاشـتن آنهـا میتواند
پیامدهای اجتماعی و سیاسـی به دنبال داشـته باشـد .دلیل دوم این پندار نادرسـت اسـت که اصالحات نیازمند
یـک دگرگونـی عمیـق و گسـترده در نظـام تأمیـن اجتماعـی ایران اسـت .تغییـر سیسـتم از  PAYGبـا مزایای
تعریـف شـده به سیسـتمهای  DCیا حسـابهای صـوری ( )Notional DCتحـت عنوان اصالحات سـاختاری از
ن مالـی در پایداری مالـی صندوقها،
 1990بـه بعـد بسـیار گسـترش یافته اسـت .اگرچه مزایـای این روش تأمی 
بـه منظـور برقـراری عدالـت در پرداخـت مسـتمری و افزایـش فرهنـگ پسانداز چشـمگیر اسـت امـا مخالفان
معمـوالً دو دلیـل بـرای عـدم اجـرای ایـن اصالحـات بیـان میکنند .نخسـت مشـکالت سیاسـی و اجتماعی با
توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه برخـی از افراد کـه در اواخـر دوران کاری خود هسـتند ممکن اسـت ازیـن تغییرات
متضـرر شـوند .دومیـن مشـکل نوسـانات بازار مالی اسـت که ریسـک زیـادی را به بیمهشـوندگان و افـرادی که
مزایـای خـود را بـر اسـاس حق بیمه معیـن دریافت میکننـد وارد میکند .به اعتقاد برخی نوسـانات بـازار مالی
ممکـن اسـت حتـی صندوقهـای کوچـک را بـا ورشکسـتگی و افراد را بـا خطر عـدم حمایت کافی روبـرو کند.
این در حالی اسـت که بسـیاری از کشـورها توانسـتهاند تنها با تغییراتی در قوانین و نه اصالحات سـاختاری
پایـداری صندوقهـا را بـه صورت چشـمگیری بهبود ببخشـند .بـه اصالحات درون سیسـتمی به منظـور بهبود
تـوازن مالـی و تـداوم فعالیـت صنـدوق ماننـد تغییـر نـرخ مشـارکت (حـق بیمههـای پرداختـی) ،تغییـر نحوه
محاسـبه مزایـای پرداختـی و قانـون سـن بازنشسـتگی اصالحـات پارامتریک گفته میشـود .یکـی از مهمترین
اصالحـات پارامتریـک درآمـدی تغییـر نرخ حق بیمه اسـت .امـا افزایش نرخ حق بیمـه در شـرایط کنونی ایران
امـکان اجرایـی نـدارد .علاوه بـر ایـن افزایـش نـرخ حـق بیمه ممکـن اسـت باعث فـرار نیـروی کار بـه اقتصاد
غیررسـمی و کاهـش درآمـد صندوقهـا شـود .بنابرایـن صندوقهـای بازنشسـتگی در ایـران بهتـر اسـت که به
اصالحـات کنتـرل مصـارف تکیـه کننـد کـه در زیر چهـار مـورد از این راهکارها پیشـنهاد می شـود.
الـف) افزایـش حداقـل سـنوات خدمـت :در سـال  1301حداقـل سـنوات خدمـات بـرای دریافـت
مسـتمری بازنشسـتگی  30سـال تعییـن شـد .ایـن قانـون تا بـه امـروز پابرجا مانـده اسـت درحالی که
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امیـد بـه زندگـی بـه شـدت افزایش یافته اسـت .ایـن قانون موجـب کاهش سـن بازنشسـتگی و از بین
رفتـن بیـش از ده سـال از عمـر نیروی کار کشـور می شـود .این هدردهـی منابع اقتصـادی تأثیر منفی
بسـیار بزرگـی بر رشـد اقتصـاد و تولید ملـی دارد .نکته دیگری کـه در اصالح یا افزایش حداقل سـنوات
خدمـت بایـد مـورد نظـر قـرار گیرد تناسـب آن با سـن امید بـه زندگی اسـت .طبـق پیشبینیها امید

بـه زندگـی در سـال  1404بـه  79سـال برای زنان و  76سـال در مـردان افزایش مییابـد .از آنجایی که
امید به زندگی در ایران تقریباً به سـطح کشـورهای توسـعه یافته نزدیک می شـود سـنوات خدمت نیز
میبایسـت به  40سـال مورد اسـتفاده در این کشـورها افزایش یابد .اصالح سـن قانونی بازنشسـتگی در
ایـن ارتبـاط بـرای رفـع شـکاف موجـود با امیـد به زندگـی در سـالهای آینده ضروری اسـت .علاوه بر
ایـن بهتـر اسـت که سـن بازنشسـتگی در مـردان و زنان در حالت عادی برابر باشـد و سـپس بر اسـاس
سیاسـتهای ملـی تغییراتـی در آن صورت گیرد .برای مثال در برخی کشـورها سـن بازنشسـتگی زنان
به نسـبت تعداد فرزندانشـان کاهـش مییابد.
ب) افزایـش تعـداد سـالهای مبنـا جهـت محاسـبه حقـوق بازنشسـتگی :در سیسـتمهای DB
مسـتمری بر اسـاس شـاخصی از دسـتمزد دوران اشـتغال محاسـبه میشـود .برخالف برخی کشورها که
میانگیـن کل دوران اشـتغال را مبنـا قـرار میدهنـد در ایران میانگین درآمد دو سـال یا سـی مـاه پایانی
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .از آنجاییکه درآمد و دسـتمزد با افزایش سـابقه خدمت افزایـش مییابد،
در نظـر گرفتـن سـالهای پایانـی سـطح مسـتمری پرداختی و تعهـدات صندوقهـا را افزایـش میدهد.
بنابرایـن بـرای کاهـش مصـارف صندوقها افزایش تعداد سـالهای مبنا میتواند بسـیار تأثیرگذار باشـد.
افزایـش تعـداد سـالهای مـورد محاسـبه همچنیـن موجب عادالنهتر شـدن مسـتمریهای بین نسـلی
میشـود .در صورتی که میانگین  20سـاله یا بیشـتر مبنا قرار گیرد افزایش ناگهانی درآمد در سـالهای
پایانـی اثـر چندانـی بر مسـتمری نمیگـذارد و همچنیـن صندوقها زمان کافـی برای دریافت کسـورات
را دارند .اما در سیسـتم فعلی یک افزایش ناگهانی در دسـتمزد سـالهای پایانی مسـتمری را نسـبت به
بازنشسـتگان سـالهای پیشـین به شـدت افزایش میدهد بدون آنکه کسـورات آن دریافت شـده باشـد.
پ) کاهـش ضریـب سـنوات یـا نـرخ تعلقپذیری بـرای گروههـای پردرآمـد :از دیگر مشـکالت
صندوقهـای بازنشسـتگی بـاال بـودن نـرخ جایگزینـی اسـت کـه بـا در نظـر گرفتـن معافیـت مالیاتی
بازنشسـتگان بیـش از  100درصـد خواهـد بود .اگرچه بسـیاری از کشـورها نرخی نزدیک بـه این مقدار
را بـرای افـراد کـم درآمـد در نظـر میگیرنـد امـا چنیـن نـرخ باالیـی بـرای گروههـای پردرآمـد فشـار
زیـادی بـه صندوقهـا وارد میکنـد .کاهـش ضریـب سـنوات از  3/33کنونـی بـه حـدود ( 2/33نـرخ
متوسـط کشـورهای  )OECDبـرای درآمدهـای بـاال علاوه بـر کاهـش مصـارف بلندمـدت صندوقها،
کاهـش نابرابـری در مسـتمریها را بـه دنبـال دارد.
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ت) گذاشـتن سـقف درآمدی در محاسبه مسـتمری :پرداخت یک مسـتمری بسـیار باال برای افرادی
کـه در دوران اشتغالشـان (یا فقط در دو سـال پایانی) درآمد زیادی داشـتهاند بـا اهداف تأمین اجتماعی
ناسـازگار اسـت .در نظر گرفتن یک سـقف در درآمد مورد محاسـبه مسـتمری یا خود مسـتمری موجب
کاهـش نابرابـری در مسـتمریها و همچنیـن کاهـش بـار مالـی صندوقها میگـردد .کاهـش اندوخته
افـراد پردرآمـد میتوانـد بـا پساندازهـای شـخصی یـا صندوقهـای خصوصـی  DCجبـران شـود .در
نظـر گرفتـن یـک سـقف (برای مثـال کمتـر از  2برابر متوسـط دسـتمزد) در کنـار عوامـل قبلی یعنی
کاهـش ضریـب سـنوات پردرآمدهـا و افزایش تعداد سـالهای مورد محاسـبه نهتنها مصـارف بلندمدت
صندوقهـا را کاهـش میدهـد بلکـه برابری بیشـتر در تأمین اجتماعـی ایران را در پـی دارد.

جمعبندی و نتیجهگیری:

مـروری کوتـاه بـر نظـام تأمین اجتماعـی در ابعاد مختلـف نشـان داد که پایـداری صندوقها با خطـر مواجه
شـده اسـت .بخشـی از ایـن مشـکالت مالی بـه دلیل افزایـش بیرویه تعهـدات صندوقها و بخشـی دیگر ناشـی
از سـرمایهگذاری نامناسـب ذخایـر بـه ویـژه در دهههـای پیشـین میباشـد .رشـد سـریع جمعیـت و دگرگونـی
آن بـه لحـاظ سـاختاری و تحمیـل تعهـدات قانونـی غیرقابـل اجرا که بیشـتر با اهداف پوپولیسـتی یا شـعارهای
سوسیالیسـتی همخوانـی داشـت مهمتریـن دالیل رشـد بیرویه بدهی ضمنی سـازمان تأمین اجتماعـی بود هاند.
در چنـد سـال گذشـته بسـیاری از صندوقها که با مشـکالت مالـی زیادی روبـرو بودند اصالحات گسـتردهای در
ن مالـی خـود صـورت دادهاند اما در کشـور ما متأسـفانه به دالیل اقتصادی و سیاسـی از یکسـو و عدم
نظـام تأمیـ 
توجه مسـئولین از سـوی دیگر روند بهسـازی و اصالحات با مشـکل روبرو بوده اسـت .متأسـفانه تعویق اصالحات
شـکاف بیـن درآمدهـا و تعهـدات صندوقهـا را بیشـتر کرده و بهسـازی عملکـرد را مشـکلتر مینمایـد ،بنابراین
طراحـی یـک اصالحـات گسـترده ضروری و فـوری به نظر میرسـد .دو معیار بـرای انتخاب راهکارهـای اصالحی
از میـان اصالحات تجربه شـده در دنیا پیشـنهاد گردیدند .نخسـتین معیـار تأثیر اصالحات بر پایـداری صندوقها
کـه میبایسـت معنـیدار و قابـل قبـول باشـد و دومین هـم با توجه بـه اینکه اجـرای برخی از آنها ممکن اسـت
نارضایتـی عمومـی و افزایـش توقعات را در پی داشـته باشـد قابلیت اجرایی شـدن آن اصالحات اسـت.
اصالحـات سـاختاری و تغییـر بـه سیسـتم  DCبه چند دلیل نمیتواند یک انتخاب مناسـب باشـد .نخسـت
ایـن کـه بـرای ایـن تغییـر بـزرگ یـک هزینه بسـیار زیاد بـه منظـور گذار مـورد نیاز اسـت کـه بایـد از بودجه
ً
اصلا توان پذیـرش تعهد بیشـتر را نـدارد .دوم این که
ن شـود حـال آن کـه ایران در شـرایط فعلی
دولـت تأمیـ 
سیسـتمهای مبتنـی بـر حسـابهای انفـرادی تنهـا در صـورت وجود یـک بـازار مالی کارا اسـت کـه میتوانند
رفـاه افـراد را بـرآورده کننـد .بازارهـای مالی ایران متأسـفانه از عمق کافی برای جذب سـرمایه بسـیار گسـترده
برخـوردار نیسـتند .بـرای مطالعـه بیشـتر در این زمینـه میتوانید بـه خنـدان و رضایـی ( )1393مراجعه کنید.
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در ارتبـاط بـا اصالحـات پارامتریـک گفتـه شـد کـه منابع درآمـدی یعنـی پایه بیمـه و نرخهـای حق بیمه
تقریبـاً در حالـت اشـباع خـود قـرار دارنـد .در سـالهای آینـده نیـز بـه دلیـل افزایش تعـداد مسـتمری بگیران
احتمـاال مصـارف افزایـش یافتـه و ذخایـر کمتری به منظور سـرمایهگذاری وجود خواهد داشـت و البتـه باید در
نظـر بگیریـم کـه با پیر شـدن صندوق و سررسـید شـدن تعهـدات ذخایر باید شـکل زودنقد به خـود بگیرند که
معمـوالً بـا بـازده کمتـری همراه هسـتند .بر این اسـاس مقاله نتیجـه میگیرد کـه باید بر اصالحـات پارامتریک

در جهـت کنتـرل هزینهها گام برداشـت.
سـه راهکار اصالحی پیشـنهاد گردید .نخسـت افزایش سـن بازنشسـتگی و حداقل سـنوات خدمت اسـت .با
توجـه بـه ایـن کـه امید به زندگـی افزایش یافتـه دلیلی برای ثابت ماندن سـن بازنشسـتگی وجود نـدارد .بهبود
شـاخصهای سلامت بـه ایـن معنی اسـت کـه افراد تـوان اشـتغال بـرای سـالهای بیشـتر را دارنـد و بنابراین
میتـوان بـا اصلاح سـن بازنشسـتگی قانونـی از تعداد سـالهای مسـتمریبگیری کاسـت و بر تعداد سـالهای
پرداخـت حـق بیمـه افـزود .ایـن راهـکار نتایـج مطلوبی بـرای اقتصـاد نیز در بـر دارد چـرا که به عرضـه نیروی
کار رسـمی میافزایـد .راهـکار دوم افزایش تعداد سـالهای مبنا جهت محاسـبه مسـتمری اسـت .هرچه ارتباط
ن می شـود .علاوه بر
مسـتمری بـا حـق بیمههـای پرداختـی بیشـتر باشـد پایـداری صنـدوق نیـز بیشـتر تأمی 
پایـداری صنـدوق ،ایـن راهـکار بر عدالت درون و بیننسـلی نیز تأثیر مطلـوب دارد .در اغلب کشـورهای OECD
دسـتمزدهای فراتـر از  10سـال پایانـی و یا کل دوران اشـتغال مبنای محاسـبه قـرار میگیرد که برای مقایسـه
و درک بهتـر ایـن پارامترهـا میتوانیـد بـه خندان ( )1392مراجعه کنید .گذاشـتن سـقف درآمدی در محاسـبه
مسـتمری نیـز راهـکاری اسـت که صندوقهـا را از تعهدات سـنگین مصون مـیدارد و علاوه بر ایـن از نابرابری
میـان مسـتمریها میکاهد.
اصالحـات پارامتریـک میتوانند راهگشـا باشـند و پایـداری صندوقها را بهبود بخشـند البته به شـرطی که
بـه موقـع اجـرا و بـه خوبـی طراحـی شـوند .تبلیـغ و قبوالندن ایـن اصالحات بـه جامعه نیز بسـیار مهم اسـت.
پذیـرش جامعـه تمکیـن را باال بـرده و اجرای مناسـب بلندمدت این اصالحـات را تضمین می کننـد .در صورت
تعویـق ایـن اصالحـات وضعیـت مالی صنـدوق و حجم تعهـدات بسـیار باالتر خواهد رفـت به گونـهای که دیگر
شـاید نتوان بـه اصالحـات پارامتریک درون سیسـتمی تکیه کرد.
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سطح اول :پوشش همگانی و بازتوزیعی با هدف جلوگیری از فقر
دولتی

کمکهای مالی
مستقیم

برنامههای
هدفمند

استرالیا



اتریش



بلژیک



کانادا



جمهوری چک



دانمارک
فرانسه



آلمان

دولتی

تأمیناجتماعی
مقدماتی

DB



DB
DB







DB
DB/DC
DB +
Points





DB



DB

ژاپن



DB

کره جنوبی



DB

هلند







DB







زالند نو
نروژ






Points




Notional



DB

اسلواکی



Points

اسپانیا



DB

لهستان
پرتغال



Notional



مکزیک



Points

مجارستان

لوکزامبورگ

DC

DB



یونان
ایتالیا

تأمین اجتماعی
حداقلی

خصوصی






سطح دوم :نظام بیمهای اجباری
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فصلنامه تأمیناجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره 46
Notional



DB



سوئد



سویس





ترکیه





DB

بریتانیا





DB

ایاالت متحده



آذربایجان



DB
DB



ایران



DB

پاکستان



DB

عربستان



DB

ترکمنستان



DB



DB

مصر
منبع :خندان ( )1392برگرفته از (OECD (2007





