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تعـــاریـــف 

تعاریف هر یک از مفاهیم به کار گرفته شده در این گزارش به شرح زیر است. 

حقوق بگیران: کلیه مشترکین اعم از بازنشستگان، ازکارافتادگان و موظفین که از 

صندوق بازنشستگی کشوری حقوق دریافت می کنند.

اشتغال(  )دوران  خدمت  دوران  در  که  می شود  اطالق  افرادی  به  بازنشسته: 

این  مقررات  و  قوانین  طبق  و  بوده اند  بازنشستگی کشوری  بیمه پرداز صندوق 

صندوق مشمول استفاده از حقوق بازنشستگی هستند.

مستمری بازنشستگی: مبلغی که براساس قوانین موضوعه تعیین و به صورت 

ماهانه به بازنشسته پرداخت می شود.

نرخ جایگزینی: نسبت میانگین حقوق حقوق بگیران به میانگین حقوق شاغلین 

هزینۀ خانوار: ارزش پولی کاالی تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط اعضای 

خانوار است. این کاال یا خدمت را اغلب می توان خرید یا حتی می توان به صورت 

خانگی تأمین کرد. 

شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی )CPI(: معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها 

و خدماتی است که به وسیله خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می رسد. این 
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شاخص وسیله ای برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت  کاالها و خدمات مصرفی 

خانوارها است و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخلی 

به شمار می رود. 

مستمری بازنشستگی به قیمت ثابت سال 1390: از تقسیم میانگین مستمری 

پرداختی به بازنشستگان به شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی )CPI( به قیمت 

سال 1390 بدست می آید.

هزینه خانوار به قیمت ثابت 1390:  از تقسیم متوسط هزینه خانوار شهری بر 

شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی )CPI( به قیمت سال 1390 بدست می آید. 

قیمت  به  پرداختی و هزینه ها  از مستمری  استفاده  دلیل  ثابت:  متغیر به قیمت 

ثابت خارج کردن تورم )تغییر قیمت ها( از متغیر است که نشان دهنده قدرت خرید 

)میزان سبد کاالی مصرفی مورد استفاده افراد( بدون وجود تاثیر قیمت ها است.

نرخ تورم: درصد رشد سطح عمومی قیمت ها در هر سال را نشان می دهد.

متوسط رشد دوره متغیر: میانگین هندسی مقادیر متغیر در دوره مورد نظر 

منهای یک است )برای بدست آوردن درصد متوسط رشد دوره باید آنرا در عدد 

100 ضرب کرد(. 
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مـــــقدمــــــه

یکی از مهم ترین اهداف نظام های بیمه اجتماعی و بازنشستگی کارآمد در دنیا، 

تنگدستی  از  جلوگیری  ضمن  که  است  بازنشستگان  به  مکفی  مستمری  پرداخت 

سالمندان، امکان مصرف پایدار را نیز برای این بخش از جامعه پدید می آورد. ارزیابی 

چنین امکانی در سیستم های مذکور از طریق شاخصی به نام »شاخص کفایت مزایا« 

انجام می گیرد؛ که به معنی میزان برآورده شدن نیازهای مشترکان )ذینفعان( توسط 

خدمات و مزایای تامین شده از جانب سیستم)های( بازنشستگی و بیمه ای است. 

بر همین اساس، در گزارش حاضر پس از معرفی اجمالی شاخص کفایت به بررسی 

این شاخص در جامعۀ بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در 

بازه زمانی 1379 تا 1394 پرداخته می شود.1 

شاخص کفایت مزایا چیست؟

شاخص کفایت در پی حصول اطمینان از حفاظت و پشتیبانی مستمری دریافتی 

1. این بازۀ زمانی به دلیل محدودیت دسترسی به اطالعات میانگین مستمری های پرداختی توسط صندوق 
بازنشستگی کشوری قبل از سال 1379 انتخاب شده است.   
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بازنشستگان -از کانال حق بیمه پرداختی- در مقابل فقر و افت شدید استاندارهای 

زندگی در دوران بازنشستگی است که می تواند به شیوه های گوناگونی چون نسبت 

مستمری بازنشستگی به متوسط دستمزدها، سطوح فقر و یا آخرین درآمد دوران 

از  تاثیرپذیری  بر  عالوه  این شاخص  لذا  محاسبه شود.  جایگزینی(  )نرخ  اشتغال 

تغییر و تحوالت شاخص های کالن اقتصادی، همچون تورم، از وقوع پیامدهای پس 

از بازنشستگی و سن افراد نیز تاثیر می پذیرد.

در مفهوم کلی، انتظار بر این است که در شاخص کفایت میزان مزایای پرداختی 

از جانب نظام بازنشستگی با مخارج افراد تحت پوشش مقایسه شود. در سال 2015 

میالدی، ایسا )سازمان بین المللی تأمین اجتماعی( پژوهش های جدیدی را در خصوص 

گسترش مفهوم کفایت انجام داد که براساس آن عالوه بر نرخ جایگزینی، شاخص هایی 

مانند قابلیت دسترسی افراد به مستمری ها، نحوه ارائه آن و ارزش افزوده مزایای 

قابل ارائه نیز مدنظر قرار گرفت )زاهد اسدی، 1395(. 

میزان  با رویکرد  کفایت  به بررسی شاخص  این اساس، در گزارش حاضر  بر 

سالیانه  هزینه  متوسط  دو شاخص  طریق  از  توسط مستمری ها،  هزینه ها  پوشش 

خانوار شهری و میانگین مستمری سالیانه پرداخت شده به بازنشستگان در صندوق 

بازنشستگی کشوری، پرداخته شده است.

مستمری  بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

میزان مستمری های بازنشستگی در سیستم های بیمه ای ایران، تحت تاثیر عوامل زیر است: 

 سابقه پرداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه -

 معدل حقوق و مزایای مشمول پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی در  -

سال های پایانی خدمت )معدل حقوق و مزایای مشمول(
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 مدت زمان الزم جهت پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی به منظور  -

امکان دریافت حقوق بازنشستگی به میزان یک ماه حقوق و مزایای مشمول 

پرداخت )ضریب سنوات(. 

بر این اساس، میزان حقوق بازنشستگي مشترکین صندوق بازنشستگي به موجب 

ماده 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصالح مقررات بازنشستگي مصوب 13۶8/12/13 

بازنشستگي  مقررات  از  پاره اي  اصالح  قانون   ۶ ماده  و  کشوری  استخدام  قانون 

مصوب 1379/12/13 برابر است با :

معدل حقوق و مزایا*سنوات خدمت قابل قبول)حداکثر 30سال(
= میزان حقوق بازنشستگی

30

معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی 2 سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق=معدل حقوق و مزایا

سنوات خدمتی که جهت تعیین حقوق مالک محاسبه قرار میگیرد=سنوات قابل قبول 

اطالعات صندوق بازنشستگی کشوری نشان می دهد که میانگین مستمری سالیانه 

تا   1379( سال  پانزده  طی  جاری  قیمت های  به  بازنشستگان صندوق  به  پرداختی 

1394( با نرخ رشد متوسط سالیانۀ 20 درصد از 7.۶ میلیون ریال به حدود 155.3 

میلیون ریال افزایش یافته است.  
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نمودار1- میانگین مستمری پرداختی سالیانه به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به 
قیمت جاری )میلیون ریال(

منبع: اطالعات دریافتی از صندوق بازنشستگی کشوری

مقایسۀ نرخ افزایش سالیانۀ مستمری ها به قیمت های جاری با نرخ رسمی تورم 

در کشور نشان می دهد که بین سال های 1380 تا 138۶ مستمری ها با نرخی بیش از 

نرخ تورم سالیانه افرایش یافته و پس از آن تا سال 1393، نرخ تورم از نرخ افزایش 

مستمری ها پیشی گرفته است. طی سال های 1393 و 1394 دوباره این روند معکوس 

شده است. روند افزایشی مستمری پرداختی به بازنشستگان طی سال های گذشته، 

با توجه به وجود تورم دائمی و قوانین افزایش حقوق ساالنه در کشور امری کاماًل 

طبیعی است. نکته حائز اهمیت در این بین برای مستمری بگیران،

روند رشد واقعی مستمری ها فارغ از تاثیر تورم بر افزایش سالیانۀ آن است که 

در شاخص های کالن اقتصادی از طریق برآورد شاخص  مذکور به قیمت های ثابت 

انجام می گیرد.
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جدول -1 مقایسه درصد رشد مستمری بازنشستگی به قیمت جاری با نرخ تورم سالیانه)درصد(

نرخ تورمنرخ رشد سالیانۀ مستمری بازنشستگیسال

138024.711.4

138135.۶15.8

13821۶.015.5

138319.115.3

138417.۶10.2

138533.912.0

138۶7۶.918.1

138713.825.4

138811.410.7

1389۶.912.4

139011.021.5

13911۶.330.5

13922۶.334.8

139321.815.۶

13941۶.311.9
منبع: محاسبات تحقیق

به  به بازنشستگان   نمودار شمارۀ )2( متوسط سالیانه مستمری های پرداختی 

قیمت های ثابت سال 1390 را نشان می دهد، که از تقسیم شاخص میانگین مستمری 

پرداختی به شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی )CPI( به قیمت سال 1390 بدست 

آمده است. چنانچه مالحظه می شود ارزش میانگین مستمری های سالیانه به قیمت های 

سال 1390 از 3۶ میلیون ریال در سال 137۶ با یک روند کاماًل صعودی به 94 میلیون 

ریال در سال 138۶ افزایش یافته و پس از آن با افتی محسوس طی شش سال به 
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۶2 میلیون ریال در سال 1392 کاهش پیدا کرده است. با وجود معکوس شدن روند 

کاهشی این شاخص طی سال های 1393 و 1394، همچنان فاصلۀ معنی داری با اوج 

آن در سال 138۶ وجود دارد. الزم به ذکر است که، متوسط نرخ رشد مستمری ها 

به قیمت های ثابت طی سال های 1380 تا 1394 حدود 4 درصد در سال بوده است. 

نمودار 2- میانگین مستمری پرداختی سالیانه به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به 
قیمت های ثابت سال 1390 )میلیون ریال(

منبع: محاسبات تحقیق

اما، گذشته از اهمیت روند رشد مستمری ها و مقایسه آن با رشد سالیانۀ سطح 

عمومی قیمت ها، روند رشد متوسط هزینه های خانوار و مقایسۀ آن با مستمری های 

بازنشستگی مهم ترین معیاری است که ما را قادر درک و دریافتی واقعی از توان 

تامین هزینه ها از طریق مستمری ها می سازد.   
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متوسط هزینه های خانوار شهری

دوره ای مشخص  که طی  و خدماتی  کاالها  پولی  ارزش  از  است  عبارت  هزینه 

توسط خانوار برای مصرف اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه شده باشد. تهیه 

شامل خرید، تولید خانگی، دریافت در برابر خدمت )در بخش دولتی و یا خصوصی(، 

از محل کسب )کشاورزی و غیرکشاورزی( و مجانی )به استثنای آنچه که از سایر 

بررسی حاضر،  در  گرفته شده  درنظر  می باشد. شاخص  دریافت شده(  خانوارها 

هزینه ناخالص خانوار شامل مالیات و حق بازنشستگی )سهم خانوار( است. 

نمودار 3- متوسط سالیانۀ هزینه کل خانوار شهری به قیمت جاری )میلیون ریال(

منبع: اطالعات سری زمانی بانک مرکزی

همانطور که مالحظه می شود، متوسط هزینه کل خانوار شهری به قیمت های جاری 

طی سال های 1379 تا 1394 همانند مستمری ها از روندی کاماًل صعودی برخوردار 

است. به طوریکه با رشد سالیانه حدود 17 درصد در سال از 30 میلیون ریال در سال 

1379 به بیش از 350 میلیون ریال در سال 1394 افزایش یافته است.  



/  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا 18

متوسط هزینۀ کل سالیانۀ خانوار شهری به قیمت های واقعی )ثابت سال 1390( 

نشان می دهد که شاخص مذکور طی سال های 1379 تا 138۶، با نرخ رشد سالیانه 

3.۶ درصد از 141 به 188 میلیون ریال افزایش و پس از آن تا انتهای دوره، با رشد 

2.10- درصد به 155 میلیون ریال کاهش یافته است.   

نمودار 4- متوسط سالیانۀ هزینه کل خانوار شهری به قیمت ثابت سال 1390 )میلیون ریال(

منبع: محاسبات تحقیق

شایان ذکر است که کاهش هزینه های خانوار در سال های پس از 138۶ می تواند به 

معنی کاهش قدرت خرید به دلیل تورم باال باشد که منجر به کاهش چشمگیر مخارج 

سالیانۀ خانوار از طریق کاهش در خرید برخی اقالم و خدمات مصرفی شده است. 

مقایسه مستمری بازنشستگان و متوسط هزینۀ خانوار شهری 

همانطور که در ابتدای بحث مطرح شد، هدف اصلی گزارش حاضر برآورد میزان 

پوشش هزینه های مصرفی خانوار از طریق مستمری های پرداختی به بازنشستگان تحت 
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پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و روند تغییرات آن در طی سال های گذشته است. 

مقایسۀ این دو شاخص به قیمت های جاری نشان می دهد که شکاف بین آنها از 

22 میلیون ریال در ابتدای دورۀ مورد بررسی به 197 میلیون ریال در سال 1394 

رسیده است. به عبارتی مستمری های پرداختی به بازنشستگان به قمیت های جاری 

در سال 1394 در مقایسه با هزینه های سالیانه جاری یک خانوار شهری در همان 

سال با حدود 20 میلیون تومان کسری مواجه بوده است.

 نمودار 5- شکاف بین مستمری ها و هزینه خانوار شهری به قیمت های جاری )میلیون ریال(

منبع: اطالعات سازمانی بانک مرکزی و اطالعات دریافتی از صندوق بازنشستگی

از سویی دیگر، مقایسه روند زمانی همین دو شاخص به قمیت های ثابت سال 

1390 نشان می دهد که علی رغم باالتر بودن متوسط نرخ رشد ساالنۀ مستمری ها 

)4.3 درصد( نسبت به هزینه های خانوار )0.۶5 درصد( به قمیت های ثابت طی دورۀ 

1379 تا 1394، در تمامی سال های دورۀ مورد بررسی میانگین مستمری های واقعی 

همچنان در سطحی پایین تر از هزینۀ خانوار قرار دارد. 
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نمودار 6- شکاف بین مستمری ها و هزینه خانوار شهری به قیمت های ثابت سال 1390 )میلیون ریال(

منبع: محاسبات تحقیق

همانطور که مالحظه می شود، شکاف بین این دو شاخص تا سال 1384 افزایش 

یافته و پس از آن تا انتهای دوره، به دلیل همزمانی کاهش متوسط هزینۀ خانوار، 

افزایش مستمری های بازنشستگی و کاهش تورم )علی الخصوص در سال های انتهایی 

دوره(، کاهش پیدا کرده است. با این حال و با وجود اینکه متوسط رشد مستمری های 

واقعی طی دوره حدود ۶.۶ برابر متوسط رشد هزینه های واقعی خانوار است، اما 

همچنان مستمری های پرداختی به طور کامل پوشش دهندۀ هزینه های خانوار نیستند. 

نسبت میانگین مستمری بازنشستگی به متوسط هزینه خانوار

برای بررسی دقیق تر میزان کفایت مستمری پرداختی به بازنشستگان می توان از 

شاخص نسبت میانگین مستمری بر متوسط هزینه خانوار استفاده کرد. بدیهی است 

که در محاسبه این شاخص استفاده از مقادیر جاری و ثابت مستمری ها و هزینه ها 

نسبت های  یکدیگر  به  آنها  ثابت  مقادیر  یا  مقادیر جاری  تقسیم  از  و  ندارد  تفاوتی 

یکسانی برای کفایت مستمری بدست می آید.
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جدول 2-  درصد کفایت مستمری بازنشستگی

نسبت مستمری بازنشستگی به متوسط هزینه کل خانوار)کفایت مستمری(سال

137927

138028

138130

138231

138330

138431

13853۶

138۶50

138749

138849

138947

139043

139140

139238

139341

139444
منبع: محاسبات تحقیق

از جدول فوق چنین برمی  آید که در سال های ابتدایی دوره تنها حدود 27 درصد 

این  داده می شد.  بازنشستگی پوشش  از طریق مستمری های  از هزینه های خانوار 

شاخص در سال های بعد از یک روند افزایشی برخوردار بوده که در سال 138۶ به 

حداکثر میزان خود یعنی 50 درصد می رسد. از آن سال به بعد به دلیل افزایش قابل 

توجه نرخ تورم، کفایت مستمری سیر نزولی به خود گرفته و در سال 1392 تا سطح 
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38 درصد کاهش می یابد. در نهایت طی دو سال پایانی دوره )1393 و 1394( به دلیل 

کنترل فشار تورم و پیش گرفتن نرخ رشد مستمری های بازنشستگی از نرخ تورم، 

شاخص مذکور دوباره روند افزایشی به خود گرفته و در سال 1394 به 44 رسیده 

است. 

جــمــع بــندی

یکی از این شاخص های ساده و در عین حال مهم در ارزیابی عملکرد صندوق های 

بیمه ای، سطح و میزان پوشش نیازهای مادی مستمری بگیران از طریق مستمری های 

پرداختی است که در ادبیات بیمه ای »کفایت مزایا« نامیده می شود. در گزارش حاضر 

شاخص مذکور برای مستمری بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری 

طی سال های 1379 تا 1394 بررسی شده و نشان می دهد که در سال 1379 فقط 

حدود 2۶ درصد از هزینه های خانوار توسط مستمری بازنشستگی پوشش داده شده 

و در طی دوره مورد بررسی کفایت در هر سال نسبت به سال گذشته اندکی بهبود 

یافته بطوری که بهترین کفایت در سال 138۶ بوده است. اما پس از آن به دلیل شدت 

تورم، کفایت مستمری تا سال 1392 سیر نزولی داشته و نهایتا در سال های اخیر 

به دلیل کنترل فشار تورم قدرت خرید مستمری بازنشستگی بیشتر شده و کفایت 

مستمری در سال 1394 به 44 درصد افزایش یافته است.  
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