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الف

چکیده مدیریتی

این  و  می نامند  سخاوتمند  بازنشستگی  سیستم  یک  عموما  را  ایران  بازنشستگی  سیستم 
سخاوتمندی به عنوان یکی از علل بحران مالی در سیستم بازنشستگی کشور عنوان می شود. 
اما منظور از سخاوتمندی چیست و آیا نظام بازنشستگی در ایران سخاوتمند است. گزارش 

پیش رو به بررسی این موضوع اختصاص دارد. 
سخاوتمندی  شاخص   5 اول  بخش  در  است.  شده  تنظیم  بخش  سه  در  گزارش  این 
شامل نرخ جایگزینی خالص، نرخ بهره مندی، نرخ انتقال، سهم سالمندان از اقتصاد و نسبت 
دریافتی- سال های دریافتی معرفی شده است و بر مبنای آن سخاوتمندی مزایا در ایران با 
کشورهای اروپایی )به دلیل در دسترس بودن اطالعات( مقایسه شده است. در بخش دوم 
تغییر میزان سخاوتمندی مزایا در ایران طی 5 دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در 
کفایت  میزان  مستمری های،  کفایت  و  مزایا  سخاوتمندی  تفاوت  به  توجه  با  سوم  بخش 

مستمری ها محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد: 
نسبت  ● بهره مندی،  نرخ  جایگزینی،  نرخ  شاخص های  در  ایران  بازنشستگی  نظام 

انتقال و نسبت دریافتی- سال های دریافتی بسیار سخاوتمند است.
اما  ● ایران کاهش می یابد  رتبه سخاوتمندی  اقتصاد  از  در شاخص سهم سالمندان 

کماکان نظام بازنشستگی ایران نسبت به کشورهای مورد بررسی سخاوتمند عمل 
می کند. 

از  ● یکی  بازنشستگی  پوشش سیستم  میزان  اقتصاد  از  سالمندان  در شاخص سهم 
از دالیل  یکی  بازنشستگی  پایین سیستم  پوشش  و  است  معیارهای سخاوتمندی 

کاهش رتبه سخاوتمندی در این شاخص است.
صندوق  ● و  اجتماعی  تأمین  بازنشستگی  سیستم  در  مزایا  سخاوتمندی  شاخص 

بازنشستگی کشوری با هم متفاوت بوده و صندوق بازنشستگی کشوری سخاوتمندتر 
از سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی است.
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در طول زمان شاخص سخاوتمندی در ایران نوسان داشته و عموما روند کاهشی  ●
پیدا کرده است.

اگرچه نظام بازنشستگی در ایران سخاوتمندانه است اما کفایت مزایا برای صندوق  ●
بازنشستگی کشوری در سطح متوسط )بین کشورهای مورد بررسی( و برای سازمان 

تأمین اجتماعی کمتر از متوسط است. 
درصورتی که کفایت دستمزدها را محاسبه کنیم هم در اعضای تأمین اجتماعی و هم  ●

صندوق کشوری کفایت دستمزدها بسیار پایین تر از کشورهای مورد بررسی است 
که نشان می دهد شاغالن در ایران امکان پس انداز کمتری برای دوران سالمندی 
خود دارند و از این رو می توان انتظار داشت اتکای آنها به حقوق بازنشستگی برای 

تأمین مخارج دوران سالمندی بیشتر باشد.



1 

مقدمه

از  یکی  به عنوان  بارها  بازنشستگی  مالی صندوق های  بحران  در یک دهه گذشته موضوع 
بحران،  این  تبیین چرایی  در  ایران معرفی شده است. کارشناسان  اقتصاد  چالش های مهم 
بیان کرده اند؛ تغییر نسبت تعداد حق بیمه دهندگان به مستمری بگیران  دالیل متعددی را 
طی زمان، افزایش امید به زندگی و درنتیجه آن افزایش سال های مورد انتظار برای دریافت 
مستمری و سخاوتمندی مزایا، سه مورد از مهم ترین دالیلی است که برای توضیح چرایی 
بحران صندوق ها بیان می شود. در توضیح دلیل نخست گفته می شود با تغییر نسبت جمعیتی 
و افزایش سهم سالمندان در ساختار جمعیتی یک کشور نسبت افراد حق بیمه پرداز به افراد 
مصارف  نسبت  به  مالی صندوق ها  منابع  آن  درنتیجه  و  می کند  پیدا  کاهش  مستمری بگیر 
آن ها کمتر می شود. تغییر این نسبت در دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور )سازمان تأمین 
اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری( کاماًل مشخص است. در سال 1354، هم زمان با 
شکل گیری سازمان تأمین اجتماعی، نسبت پشتیبانی در بخش بازنشستگی این سازمان برابر 
با 24.8 بود که این نسبت در پایان سال 97 به 4.78 رسیده است. این نسبت برای صندوق 
بازنشستگی در همین زمان 0.7 ثبت شده که نشان می دهد به ازای هر بازنشسته کمتر از یک 
شاغل در سیستم حضور دارد. از این منظر می توان گفت کاهش نسبت پشتیبانی به درستی 

یکی از عوامل بروز بحران در سیستم بازنشستگی کشور است. 
افزایش امید به زندگی و تغییر نامتناسب در سن بازنشستگی نیز می تواند یکی از دالیل 
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ایجاد بحران در صندوق های بازنشستگی باشد. اطالعات موجود نشان می دهند، درحالی که 
افراد تحت پوشش  بود،  در سال 1360 حدود 53.5 سال  تولد  بدو  در  زندگی  به  امید  سن 
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی به طور متوسط به ترتیب در سنین 53 
و 51 سالگی )موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، 1395؛ سازمان تأمین اجتماعی، 1391( 
بازنشسته می شدند. این در حالی  است  که با وجود افزایش چشمگیر سن امید به زندگی در 
کشور به 76 سال، متوسط سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری با کاهش روبه رو 
بازنشستگی  اگرچه متوسط سن  نیز  اجتماعی  تأمین  از 52 سال( و در سازمان  بوده )کمتر 

افزایش داشته )57 سال( اما این افزایش متناسب با افزایش امید به زندگی رخ نداده است.
اما در مورد سوم در خصوص سخاوتمندی مزایا نیاز به اطالعات تکمیلی است. پرسش 
اصلی این است که معیار سخاوتمندی مزایا چیست و بر چه اساسی می توان یک سیستم 

بازنشستگی را سخاوتمندانه دانست؟
در متون علمی حوزه بازنشستگی، به صورت سنتی، نرخ جایگزینی که شاخصی برای 
سنجش کفایت مزایاست به عنوان معیار سخاوتمندی نیز تعریف می شود. )اندروز و رشید، 
19961؛ می یر و همکاران2، 2013؛ گرک3، 2015(. این شاخص نسبت بین مزایای بازنشستگی 

و دریافتی های زمان کار را نشان می دهد؛ هرچه این نسبت باالتر باشد، استدالل می شود 
سیستم بازنشستگی سخاوتمندانه تر است. گزارش های متعدد در حوزه بازنشستگی در ایران 
نیز، سیستم بازنشستگی کشور را با اتکا به همین شاخص، سخاوتمندانه می دانند. شاخص نرخ 

جایگزینی درواقع میزان سخاوتمندی مزایا را در سطح خرد و فردی بررسی می کند. 
سخاوتمندی در سطح کالن نیز مطرح می شود. اگر سیستم بازنشستگی را ابزاری بدانیم 
)سالمندان/ جامعه  افراد  از  گروهی  به  را  کشور  یک  داخلی  ناخالص  تولید  از  بخشی  که 

از تولید  بازنشستگان( منتقل می کند، سخاوتمندی می تواند به عنوان سهمی که سالمندان 

1.  Andrews and Rashid 
2.  Meyer  
3.  Grech
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دریافت می کنند تعبیر شود. این سهم عمومًا با نسبت مخارج بازنشستگی به تولید ناخالص 
داخلی تعیین می شود و شاخصی برای بررسی پایداری مالی در سیستم های بازنشستگی است. 
اما زمانی که این مخارج به نسبت جمعیت سالمندان از جمعیت کل تعدیل شود، می تواند 

به عنوان شاخصی برای سخاوتمندی نیز باشد. )مارچینکویچ1، 2018؛ پلسنیاک2، 2001(
ایران  بازنشستگی  سیستم  در  مزایا  سخاوتمندی  میزان  بررسی  گزارش،  این  از  هدف 
در  منظور  این  برای  است.  متفاوت  شاخص های  اساس  بر  کشورها  دیگر  با  آن  مقایسه  و 
بخش اول 5 نمونه از شاخص های نشان دهنده سخاوتمندی معرفی و وضعیت ایران در این 
شاخص ها با کشورهای اتحادیه اروپا به عالوه انگلستان، نروژ، ایسلند و ترکیه مقایسه شده 
است. دلیل انتخاب این مجموعه در دسترس بودن اطالعات الزم برای محاسبه شاخص ها 
است،  داشته  وجود  نیز  دیگر  کشورهای  با  مقایسه شاخص ها  امکان  که  مواردی  در  است؛ 
تعداد نمونه های گزارش افزایش یافته اند. در بخش دوم، تغییر و تحوالت مربوط به شاخص 
مفهوم  بین  تفاوت  درنهایت،  است.  شده  بررسی  زمان  طی  ایران  در  مزایا  سخاوتمندی 
سخاوتمندی مزایا و کفایت مستمری ها توضیح داده شده و بر مبنای یک شاخص ابداعی 

میزان کفایت مستمری ها و دستمزدها در ایران با کشورهای نمونه مقایسه شده است. 

1- مقایسه سخاوتمندی مزایا در ایران با کشورهای نمونه 

1-1- نرخ جایگزینی و نرخ حق بیمه 

در  مزایا  سخاوتمندی  میزان  آن  مبنای  بر  که  است  شاخص هایی  جمله  از  جایگزینی  نرخ 
کشورهای مختلف مقایسه می شود. این شاخص که عمومًا به عنوان معیاری برای کفایت 
مزایا مطرح می شود نشان می دهد درآمد فرد زمانی که بازنشسته می شود، نسبت به زمان 
اشتغال چه اندازه تغییر می کند و به نوعی تحلیل سخاوتمندی مزایا در سطح خرد به شمار 
می رود. بااین حال بنا بر استدالل های مختلف می توان نشان داد که این شاخص نمی تواند 

1.  Marcinkiewicz
2. Plesniak
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به تنهایی گویای سخاوتمندی مزایا باشد. یکی از نارسایی های شاخص نرخ جایگزینی این 
است که تنها به جنبه مزایا توجه دارد بدون آنکه منابع دریافتی در سیستم های بازنشستگی 
را با هم مقایسه کند. برای مثال، فرض کنید در کشور الف نرخ جایگزینی 70 درصد است و 
افراد 15 درصد درآمد خود را به عنوان حق بیمه بازنشستگی پرداخت می کنند. در کشور ب 
نرخ جایگزینی 65 درصد است و افراد 13 درصد درآمد خود را به عنوان حق بیمه پرداخت 
می کنند. در این صورت آیا می  توان تنها با تکیه بر نرخ جایگزینی قضاوت کرد که سیستم 

بازنشستگی کشوری الف سخاوتمندتر از سیستم بازنشستگی کشور ب است؟ 
که  می دانیم  مزایاست.  شاخص بندی  شیوه  به  مربوط  شاخص  این  در  دیگر  نارسایی 
مستمری های بازنشستگی در طول زمان بر مبنای شاخص هایی که از طرف نهاد سیاست گذار 
مشخص می شود افزایش می یابد. عمومًا این شاخص بندی بر مبنای تورم، دستمزد یا ترکیبی 
از این دو است. از آنجایی که در اقتصاد های باثبات با تورم پایین عمومًا دستمزدها بیشتر از 
بیشتری در  افزایش  باعث  بر مبنای دستمزد  تورم رشد می کنند، شاخص بندی مستمری ها 
از آنجایی که در محاسبه نرخ جایگزینی، نخستین مستمری  سطح مستمری های می شود. 
دریافتی به آخرین دستمزد زمان اشتغال تقسیم می شود، شیوه شاخص بندی بر نرخ جایگزینی 
اثرگذار نخواهد بود. فرض کنید مانند مثال قبل در کشور الف نرخ جایگزینی 70 درصد و در 
کشور ب 65 درصد باشد اما در کشور الف مستمری ها برابر با متوسط تورم ساالنه افزایش 
واقعی  ارزش  زمان  طول  در  درنتیجه  دستمزد.  افزایش  مبنای  بر  ب  کشور  در  و  می یابد 
مستمری دریافتی به نسبت دستمزد در کشور ب بیشتر از کشور الف خواهد بود و سیستم 
بازنشستگی کشور ب در طوالنی مدت احتمااًل مستمری  سخاوتمندانه تری را پرداخت خواهد 

کرد اما این موضوع در نرخ جایگزینی به عنوان شاخص سخاوتمندی منعکس نمی شود. 
اگرچه چنین نارسایی هایی در شاخص نرخ جایگزینی دیده می شود اما هنوز هم در بسیاری 
از متون، این شاخص به عنوان معیار اصلی برای تشخیص سخاوتمندی مزایا در نظر گرفته 
می شود، از این رو در این گزارش  نیز در بخش اول، نرخ جایگزینی در کشورهای مختلف 
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برآورد شده است. همچنین برای آنکه امکان مقایسه بهتر بین نرخ های جایگزینی در کشورهای 
مختلف وجود داشته باشد، نرخ حق بیمه نیز برای این کشورها ارائه شده است. از آنجایی که 
ارائه دهند  بازنشستگی  را تحت سیستم  متفاوتی  است طرح های  کشورهای مختلف ممکن 
)درمان و بیکاری( در اینجا تنها حق بیمه مربوط به طرح های  بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت 

محاسبه شده است.  
پیش از ارائه شیوه محاسبه، الزم است توضیحی درباره انواع مختلف نرخ های جایگزینی 
نیز ارائه شود. عمومًا نرخ جایگزینی در دو دسته بندی کلی خالص-ناخالص و فعلی-آتی طرح 

می شود که به طور مختصر می توان آنها را این گونه توضیح داد:
کسر  )بدون  دریافتی  ناخالص  مستمری  نخستین  نسبت  ناخالص:  جایگزینی  نرخ 

مالیات( به آخرین دستمزد ناخالص )بدون کسر مالیات و حق بیمه(.
نرخ جایگزینی خالص: نسبت نخستین مستمری خالص دریافتی )با کسر مالیات( به 

آخرین دستمزد خالص )با کسر مالیات و حق بیمه(.
یا  )خالص  بازنشسته  فرد  دریافتی  نخستین مستمری  نسبت  فعلی:  نرخ جایگزینی 

ناخالص( به آخرین حقوق زمان اشتغال )خالص یا ناخالص(.
نرخ جایگزینی آتی: نسبت میانگین مستمری های دریافتی فردی که در زمان حاضر 
اشتغال پیدا کرده و انتظار می رود پس از طی دوره کامل کاری در آینده بازنشسته شود. 

در اینجا اثر تغییر قوانین بر نرخ جایگزینی سیستم بازنشستگی مشخص می شود.  

شیوه محاسبه نرخ جایگزینی

 از آنجایی که نرخ جایگزینی آتی برای ایران محاسبه نشده و برآورد آن نیازمند داده های 
تکمیلی است، در این گزارش نرخ جایگزینی فعلی خالص، برای سیستم تأمین اجتماعی و 
صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مجزا، ارائه و مقایسه می شود. از آنجایی که در برخی 
برای  جایگزینی  نرخ  است،  متفاوت  درآمدی  مختلف  برای سطوح  جایگزینی  نرخ  کشورها 

افرادی که برابر با متوسط دستمزد دریافت می کنند معیار قرار گرفته است. 
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چرا نرخ جایگزینی خالص؟

همان طور که توضیح داده شد، در نرخ جایگزینی خالص، مالیات ها و حق بیمه هایی که بر 
نرخ  آن  از  پس  و  کم شده  آنها  دریافتی  از  می شود،  اعمال  افراد  مستمری های  و  دستمزد 
جایگزینی محاسبه می شود. دلیل این شکل از محاسبه نرخ های متفاوت مالیات و حق بیمه 
برابر  مالیاتی  رفتار  عمومًا  می دهد  نشان  موجود  داده های  دستمزدهاست.  و  مستمری ها  بر 
برای حقوق  درآمد  بر  مالیات  از  معافیت  مثال  برای  است.  متفاوت  بازنشستگان و شاغالن 
بازنشستگی عمومی، به طور کامل یا جزئی، در 14 کشور OECD اجرا شده است؛ یا در آمریکا، 
بین 15% تا 50% درآمد ناشی از مستمری عمومی بر اساس مجموع درآمد مستمری بگیر معاف 
از مالیات است. در مقابل در برخی کشورها مانند دانمارک، ایسلند، هلند و سوئد مالیات بر 

درآمد حاصل از کار کمتر از حقوق بازنشستگی است.
همچنین محاسبات انجام گرفته نشان داده است به طور متوسط در کشورهای OECD اگر 
نیروی کار برابر با متوسط عایدات در کشور، دریافتی داشته باشد، 27%  آن را مالیات/حق بیمه 
بازنشسته ای همین میزان دریافتی داشته باشد تنها 18% آن را مالیات  اما اگر فرد  می دهد 
می دهد؛ در نتیجه میزان عایداتی که عماًل دریافت می شود برای بازنشسته و شاغل متفاوت 
خواهد بود. از آنجایی که در ایران نیز رفتار مالیاتی متفاوتی برای بازنشسته و شاغل وجود 
دارد و بازنشستگان از پرداخت مالیات معاف هستند و حق بیمه نیز پرداخت نمی کنند در این 
گزارش برای محاسبه نرخ جایگزینی به نرخ جایگزینی خالص اتکا شده است. )بازنشستگی 

در یک نگاه، 2015(
بازنشستگی  صندوق  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  برای  خالص  جایگزینی  نرخ  محاسبه 
کشوری به صورت مجزا انجام شده است. در مورد سازمان تأمین اجتماعی نیز محاسبه بر 
مبنای دو معیار صورت گرفته است: در حالت اول کمک های جنبی به بازنشستگان از قبیل 
حق اوالد، عیدی، بن، سنوات و... در مستمری ماهانه در نظر گرفته نشده است و در حالت 

دوم این کمک ها نیز در مستمری دریافتی لحاظ شده اند.
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همان طور که گفته شد، در بخش نرخ جایگزینی خالص محاسبه شده است. از آنجایی 
که حقوق بازنشستگی معاف از مالیات و حق بیمه است، هیچ رقمی از آن کم نمی شود اما از 
درآمد حاصل از دستمزد، حق بیمه و مالیات )در صورتی که مشمول کسر مالیات باشد( کاسته 
خواهد. در سازمان تأمین اجتماعی متوسط دستمزد در سال 1395 کمتر از دستمزد مشمول 
مالیات بوده است در نتیجه برای رسیدن به دستمزد خالص تنها سهم حق بیمه نیروی کار )7 
درصد( از دستمزد ناخالص کاسته شده و دستمزد خالص به دست آمده است. برای صندوق 
اطالعات  اساس  بر  اما  نیست  دسترس  در  دستمزد  متوسط  اطالعات  بازنشستگی کشوری 
با در دست  مبنا می توان  بر همین  است،  با 90 درصد  برابر  نرخ جایگزینی  آماری  سالنامه 
داشتن مستمری آخر افراد، دستمزد آخر را برآورد کرد و با کسر نرخ حق بیمه )9 درصد( و 
مالیات )10 درصد؛ چراکه دستمزد محاسبه شده از این طریق در دامنه مشمول مالیات قرار 

می گیرد( دستمزد خالص را به دست آورد. 
 OECD سایت  از  نمونه  کشورهای  برای  خالص  جایگزینی  نرخ  به  مربوط  اطالعات 

استخراج شده اند. در جدول )1( نتایج محاسبات ارائه شده است.
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جدول 1- مقایسه نرخ جایگزینی خالص و حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشستگی کشوری با کشورهای نمونه

سایر کشورهاکشورهای اتحادیه اروپا

کشور
نرخ 

جایگزینی 
حق 
بیمه

کشور
نرخ 

جایگزینی 
حق 
بیمه

کشور
نرخ 

جایگزینی 
حق 
بیمه

9121.17آرژانتین-80.2دانمارک91.822.8اتریش

42.69.5استرالیا51.631.3رومانی81.828.3اسپانیا

49.112.4امریکا54.922.73سوئد57.422استونی

76.428برزیل74.524.75فرانسه83.827اسلوواکی

8328چین6523.3فنالند56.724.35اسلوونی
38.822روسیه82.615.6قبرس93.233ایتالیا
51.617.47ژاپن129.920کرواسی42.38.25ایرلند
44.923.8سوئیس38.627.52لهستان75.719.79ایسلند
40.111.15شیلی88.416لوکزامبورگ50.518.9آلمان

65.418عربستان71.226.3لیتوانی2920.95بریتانیا

53.49.9کانادا                                   20 41.9مالت66.116.36بلژیک

کره 89.635.5مجارستان88.917.8بلغارستان
45.19جنوبی

29.68.65مکزیک48.822.3نروژ94.934.75پرتغال

-43.2نیوزیلند24.2                                                                                                                   100.6هلند102.120ترکیه

99.328.5هند53.720یونان6028چک

ایران

تأمین اجتماعی 
تأمین اجتماعی 8518)1(

صندوق  9918)2(
11122.5کشوری

منبع: بازنشستگی در یک نگاه، 2016؛ گزارش شاخص های کلیدی سازمان تأمین اجتماعی، فصلنامه صندوق بازنشستگی 
کشوری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: گزارش برنامه های تأمین اجتماعی در جهان.
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حالت  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  در  جایگزینی  نرخ  است  مشخص  که  همان طور 
نخست )بدون در نظر گرفتن کمک های جنبی( 85 درصد و در حالت دوم )با در نظر گرفتن 
کمک های جنبی شامل حق اوالد، عیدی، بن، سنوات و...( 99 درصد است. این نرخ برای 
با  داده ها  این  مقایسه  است.  شده  محاسبه  درصد   111 هم  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
اطالعات کشورهای نمونه نشان می دهد نرخ جایگزینی در ایران باال و نرخ حق بیمه )در 
بخش بازنشستگی بدون در نظر گرفتن بخش درمان و بیکاری( در سطح متوسط است. با 
توجه به این داده ها سخاوتمندی در سیستم بازنشستگی کشور در مقایسه با کشورهای مورد 

بررسی به طور نسبی تائید می شود. 

1-2- نرخ بهر ه مندی 

نرخ بهره مندیBR(1( نوع دیگری از نرخ جایگزینی است و به عنوان شاخصی برای سخاوتمندی 
مزایا در نظام های بازنشستگی مختلف استفاده می شود. این نرخ از تقسیم متوسط مستمری 
خالص بازنشستگان بر متوسط دستمزد خالص  شاغالن به دست می  آید. این شاخص، بهره مندی 
بازنشستگان را )به طورکلی و میانگین( نسبت به دستمزد تمامی شاغالن می سنجد. در حالی 
که نرخ جایگزینی عادی، تغییر وضعیت فرد قبل و بعد از بازنشستگی را در سطح خرد نشان 
می دهد، نرخ بهره مندی، منفعت دو گروه از افراد جامعه )بازنشستگان و شاغالن( را در سطح 
کالن مقایسه می کند. از این رو بررسی هر دو این شاخص ها می تواند اطالعات کامل تری درباره 

سخاوتمندی مزایا در سیستم های بازنشستگی به دست دهد. 

شیوه محاسبه

مستمری  متوسط  و  خالص  دستمزد  متوسط  داده  دو  به  بهره مندی  نرخ  محاسبه  برای 
بازنشستگی نیاز است که در ادامه شیوه محاسبه/ استخراج این داده ها توضیح داده شده است.

متوسط دستمزد خالص: برای کشورهای اتحادیه اروپا از پایگاه داده ای Eurostat استخراج 

1. Benefit rate
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شده است. اما به دلیل نبود این اطالعات برای کشور ترکیه، از اطالعات مربوط به متوسط 
آن  از  درصد   28.5 کسر  از  پس  که  شد،  استفاده   OECD کشورهای  در  ناخالص  دستمزد 
)مجموع نرخ حق بیمه سهم شاغل و نرخ مالیات( دستمزد متوسط خالص برای این کشور 

به دست آمد. 
Eurostat، کل  دادۀ  پایگاه  از  استفاده  با  این منظور،  برای  بازنشستگی:  متوسط مستمری 

مخارج بازنشستگی هر کشور بر تعداد کل بهره مندان سیستم بازنشستگی تقسیم شده است. 
بین  در  کسور  مشمول  دستمزد  سطح  که  آنجایی  از  ایران:  در  خالص  دستمزد  متوسط 

صندوق های بازنشستگی در ایران متفاوت است و اطالعات مربوط به متوسط دستمزد کل 
وجود ندارد، در این بخش نیز محاسبات برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 
تحت  اعضای  برای  ناخالص  دستمزد  متوسط  است.  شده  انجام  مجزا  صورت  به  کشوری 
پوشش تأمین اجتماعی در آمارنامه بیمه شدگان این سازمان )1395( موجود است که از این 
رقم، 7 درصد معادل سهم حق بیمه شاغل کسر شد و میزان دستمزد خالص به دست آمد. از 
آنجایی که متوسط دستمزد مشموالن بیمه تأمین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد مشمول 
مالیات کسر نشد. در مورد صندوق  نرخ  برای محاسبه دستمزد خالص،  بوده است،  مالیات 
بازنشستگی کشوری، به دلیل عدم دسترسی به اطالعات متوسط دستمزد، متوسط دستمزد 
مشمول کسر کسور از میزان حق بیمه های دریافتی در سال 1395 محاسبه شده است. از 
آنجا که دستمزد محاسبه شده از این طریق، در محدوده مشمول مالیات قرار می گیرد 10 
درصد مالیات و 9 درصد حق بیمه سهم کارمند، از آن کسر شده و میزان دستمزد خالص به 

دست آمد. 
میانگین مستمری در ایران: میانگین مستمری از ارقام ارائه شده در فصلنامه آماری صندوق 

اجتماعی  تأمین  سازمان  مستمری بگیران  جامع  توصیفی  گزارش  و  کشوری  بازنشستگی 
استخراج شده است. 
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نتایج

جدول )2( نتایج حاصل از این محاسبات را نشان می دهد. همان طور که مشخص است در 
بین کشورهای مورد بررسی، ایران با نسبت 95 درصد باالترین نرخ بهره مندی را دارد  و پس 
از آن ایتالیا با 81 درصد و یونان با 76.9 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. متوسط نرخ 
بهره مندی در کشورهای نمونه نیز 59.1 درصد برآورد شده است. این مقایسه نشان می دهد 
سیستم بازنشستگی ایران در این شاخص نیز سخاوتمندانه تر از سایر کشورها عمل می کند. 

جدول 2- مقایسه نرخ بهره مندی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با 
کشورهای نمونه- درصد

نرخ بهره مندیکشورنرخ بهره مندیکشورنرخ بهره مندیکشور

45.2لتونی39.6بلغارستان69اتریش
61.7لهستان70.7پرتغال70.6اسپانیا
71.2لوکزامبورگ69.7ترکیه35.6استونی
39.2لیتوانی53.8چک56.9اسلواکی
49.5مالت68.4دانمارک54.8اسلوونی

62.7مجارستان49.5رومانی81.0ایتالیا
60.0نروژ57.8سوئد49.9ایرلند
74.1هلند65.3فرانسه54.7آلمان
76.9یونان61.6فنالند48.1بریتانیا
59.1متوسط46.7کرواسی67.2بلژیک

ایران

94صندوق بازنشستگی کشوری95سازمان تأمین اجتماعی

منبع: پایگاه داده ای Eurostat، فصلنامه صندوق بازنشستگی کشوری، توزیع سن، سابقه دستمزد بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی، گزارش توصیفی مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
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1-3- نرخ انتقال1

در  را  مزایا  میزان سخاوتمندی  می توان  آن  مبنای  بر  که  است  دیگری  انتقال شاخص  نرخ 
کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه کرد. این شاخص که در سال 1996 توسط رشید و اندروز 
معرفی شد، انتقال درآمد از سمت شاغالن به بازنشستگان را نشان می دهد. این نسبت از دو جزء 
تشکیل شده است: نرخ بهره مندی، که در بخش قبل معرفی شد، و سهم دستمزد )WS(2، که از 
تقسیم متوسط دستمزد خالص به تولید ناخالص داخلی به ازای هر شاغل 64-15 ساله به دست 
می آید. نرخ انتقال، میزان سخاوتمندی مزایا را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشورها نشان 
می دهد. هرچه نرخ انتقال باالتر باشد، سیستم بازنشستگی سخاوتمندتر است. کاهش در این نرخ 
می تواند ناشی از کاهش سهم شاغالن از تولید ناخالص داخلی و یا کاهش مزایای بازنشستگان 

نسبت به دستمزد شاغالن باشد. 

شیوه محاسبه

نسبت انتقال از رابطه زیر به دست می آید:

 )1(

در این رابطه RR نرخ بهره مندی و WS سهم دستمزد است. 
برای محاسبه این شاخص رقم مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورها و تعداد شاغالن 
در هر کشور مورد نیاز است تا بر اساس آن تولید ناخالص داخلی به ازای هر نیروی کار به 
دست آید. همانند قبل این اطالعات  از پایگاه دادۀ Eurostat استخراج شده است. در ایران، 
تعداد شاغالن 64-15 ساله با توجه به سرشماری سال 1395، 21988 هزار نفر در نظر گرفته 

شده است.

1. Transfer rate
2. Wage share
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نتایج

نتیجه محاسبه این شاخص )جدول )3(( نشان از دامنۀ اختالف بسیار وسیع بین کشورها، از 
9.6 در لیتوانی تا 30.1 در هلند، دارد. همان طور که مالحظه می شود، در بین کشورهای نمونه 
پس از هلند، اتریش، یونان، اسپانیا، دانمارک، ایتالیا، پرتغال، بریتانیا، فرانسه، فنالند، آلمان و 

نروژ از باالترین نسبت انتقال برخوردارند. 
مقایسۀ این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی -علی رغم اختالف 
قابل توجهی که بین آنها دیده می شود )28.2 در صندوق بازنشستگی کشوری و 21.1 در سازمان 

تامین اجتماعی(- با کشورهای نمونه، به روشنی مؤید باالبودن این نرخ در دو نهاد مذکور است. 

جدول3- مقایسه نسبت انتقال در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با 
کشورهای نمونه- درصد

نسبت انتقالکشورنسبت انتقالکشورنسبت انتقالکشور

11.2لتونی11.4بلغارستان24.6اتریش
18.9لهستان21.2پرتغال23.9اسپانیا
13.5لوکزامبورگ17.2ترکیه11.5استونی
9.6لیتوانی14.4چک14.6اسلواکی
17.2مالت23.3دانمارک14.9اسلوونی

16.9مجارستان12.3رومانی22.5ایتالیا
20.0نروژ19.9سوئد12.7ایرلند
30.1هلند20.7فرانسه20.2آلمان
24.2یونان20.6فنالند21.1بریتانیا
18متوسط13.2کرواسی19.8بلژیک

ایران

28.2صندوق بازنشستگی کشوری21.1سازمان تأمین اجتماعی
تأمین  مستمری بگیران  توصیفی  گزارش  کشوری،  بازنشستگی  صندوق  فصلنامه   ،Eurostat داده ای  پایگاه  منبع: 

اجتماعی، مرکز آمار ایران
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1-4 - سهم سالمندان از اقتصاد 

همان طور که در مقدمه اشاره شد، سیستم بازنشستگی ابزاری است که به واسطه آن بخشی 
پیدا  انتقال  )بازنشستگان/سالمندان(  جامعه  افراد  از  گروهی  به  کشور  یک  داخلی  تولید  از 
بازنشستگان/سالمندان  از تولید به  اینجا استدالل می شود هرچه سهم بیشتری  می کند؛ در 
انتقال پیدا کند، سیستم بازنشستگی سخاوتمندانه تر است. یکی از شاخص های عمومی که 
مخارج  نسبت  کرد  برآورد  را  تولید  از  بازنشستگان/سالمندان  سهم  آن  مبنای  بر  می توان 
به تنهایی  نمی تواند  این شاخص  اما  است.  داخلی یک کشور  ناخالص  تولید  به  بازنشستگی 
معیار مناسبی از سخاوتمندی مزایا به دست دهد؛ چراکه افزایش نسبی در مخارج بازنشستگی 
می تواند ناشی از افزایش سهم سالمندان در جمعیت باشد. معادله )2( به شکل گویاتری نشان 
می دهد چه عواملی بر سهم مخارج بازنشستگی از تولید مؤثر هستند )ساپیری و همکاران1، 

2008؛ الفونته و دومنیک2، 2013(.
 )2(

، نرخ اشتغال  همان طور که از معادله فوق مشخص است، نرخ وابستگی سالمندان 
بازنشستگی  پوشش سیستم  میزان   ، اشتغال(  در سن  از جمعیت  افراد شاغل  )سهم 
، متوسط مستمری بازنشستگی و سرانه تولید بر حسب هر نیروی 
کار  هرکدام به نوعی بر سهم مخارج بازنشستگی از تولید مؤثر هستند. درنتیجه 
برای آنکه مخارج بازنشستگی به صورت گویاتری سخاوتمندی مزایا را نشان دهد، الزم است 
سهم تغییرات ساختار جمعیتی از افزایش مخارج بیرون کشیده شود. این کار عموماً به دو روش 

صورت می گیرد که هرکدام در ادامه توضیح داده شده است. 

1. Sapiri 
2. la Fuente & Domenech
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الف: تعدیل نسبت به نرخ وابستگی

شرقی  اروپای  کشور   11 روی    )2008( اسکروک1  و  الئورسن  کاسک،  پژوهش  اساس  بر 
)جمهوری چک، مجارستان، لیتوانی، لتونی، لهستان، استونی، اسلواکی، اسلوونی، بلغارستان، 
رومانی و کرواسی( در بین اجزای معادله 2، نرخ وابستگی سالمندان )نسبت جمعیت سالمند به 
جمعیت در سن کار( بیشترین اثر را بر رشد شاخص  داشته است؛ درنتیجه اگر این اثر از 
 PE/GDP/ODR معادله حذف شود تصویر بهتری از سخاوتمندی مزایا به دست می آید. شاخص
این هدف را برآورده می کند. این شاخص را مارچینکویچ و چیبالسکی2 )2014( به عنوان معیاری 
برای مقایسه پایداری مالی سیستم های بازنشستگی در بین کشورهای مختلف معرفی کرده اند 
اما مارچینکویچ در مقاله دیگری در سال 2018 از این شاخص برای بررسی سخاوتمندی مزایا 
در سیستم های بازنشستگی استفاده کرده است. برای محاسبه این شاخص مخارج بازنشستگی 

بر نرخ وابستگی سالمندان )ODR(3 تقسیم می شود که برابر است با: 

 )3(

 معادله فوق را می توان به شکل زیر نیز خالصه کرد:

  )4(
در معادله )cov )4 برابر سهمی از سالمندان است که تحت پوشش سیستم بازنشستگی 
قرار دارند. بر این اساس هرچه نسبت متوسط دریافتی بازنشسته نسبت به متوسط تولید نیروی 
کار بیشتر باشد، نظام بازنشستگی سخاوتمندتر است. عامل دیگر نسبت پوشش بازنشستگی 
است، به طوری که هرچه نظام بازنشستگی سالمندان بیشتری را تحت پوشش قرار دهد، 
در  است.  شاخص  این  مهم  نکات  از  یکی  موضوع  این  بود.  خواهد  سخاوتمندتر  نظام  آن 
شاخص های قبلی، تمرکز اصلی بر وضعیت بازنشستگان بود، اما در این شاخص کل جمعیت 

1. Kąsek, Laursen & Skrok
2. Marcinkiewicz & Chybalski
3. Old age dependency ratio
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سالمند در نظر گرفته شده اند که در نتیجه، نرخ پوشش بر سخاوتمندی اثرگذار شده است. از 
طرف دیگر طبق معادله ارائه شده، اگر در دو کشور نسبت متوسط مستمری به تولید ناخالص 
داخلی به ازای هر نیروی کار یکسان باشد و سیستم بازنشستگی نسبت یکسانی از سالمندان 
را تحت پوشش قرار دهد اما نرخ اشتغال در یک کشور باالتر باشد )و در نتیجه تعداد افراد 

بیشتری حق بیمه دهند(، سخاوتمندی مزایا در آن کشور کمتر خواهد شد.1 
مرز سالمندی/بازنشستگی 65 سال  )4( خط  و   )3( معادله  در  مارچینکویچ  پژوهش  در 
در نظر گرفته شده است، از آنجایی که در اکثر کشورهای اروپایی که موضوع آن پژوهش 
در  اما  است  قابل قبول  معیار  این  است  سال   65 به سن  نزدیک  بازنشستگی  سن  بوده اند، 
کشورهایی مانند ایران و ترکیه که سن بازنشستگی پایین تری دارند، در نظر گرفتن معیار 
دامنه  در  بازنشستگان  از  تورش کند. چراکه بخش مهمی  را دچار  نتایج  65 سال می تواند 
افراد در سن کار قرار می گیرند و از دامنه مزایای بگیران خارج می شوند و در نتیجه مزایای 
بازنشستگی به نسبت تعداد کمتری مزایا بگیر تعدیل خواهد شد. برای کمتر کردن این تورش 
بازنشستگی، سن  در پژوهش حاضر، به جای در نظر گرفتن مرز 65 سال برای اشتغال و 
قانونی بازنشستگی )+Pr( در هر کشور لحاظ شده است؛ به طوری که جمعیت بین 15 سال تا 
سن بازنشستگی قانونی، جمعیت در سن کار و جمعیت بیشتر از سن بازنشستگی قانونی به 
عنوان جمعیت سالمند در نظر گرفته شده  اند. با این تغییر اختالفی که ممکن است به دلیل 

تفاوت در سن بازنشستگی در شاخص ایجاد شود نیز تا حدی کنترل شده است.2

نتایج

جدول )4( نتیجه این محاسبه را برای کشورهای نمونه و ایران نشان می دهد. این شاخص، 
بر مبنای اطالعات کالن جمعیتی است و از این رو نمی توان آن را برای صندوق بازنشستگی 
کشوری و سازمان تأمین اجتماعی به صورت مجزا برآورد کرد. لذا محاسبه شاخص بر اساس 

1. روش صحیح تر آن است که درصد افراد حق بیمه پرداز در محاسبه وارد شود اما به دلیل نبود اطالعات، این امکان 
وجود ندارد. 

2. فرمول نهایی استفاده شده برابر است با :    که در آن  برابر است با سن بازنشستگی قانونی.  
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سه  مخارج  نیز  بازنشستگی  مخارج  محاسبه  برای  است.  شده  انجام  کشور  کل  اطالعات 
صندوق تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و کشوری تجمیع شده که بر اساس سطح پوشش 
93 درصدی این صندوق ها، تخمین قابل قبولی از کل مخارج بازنشستگی کشور به دست 

می دهد. 

جدول4- مقایسه شاخص مخارج بازنشستگی نسبت به تولید )تعدیل شده به نرخ وابستگی 
سالمندان( در ایران با کشورهای نمونه- درصد 

PE/GDP/ODRکشورPE/GDP/ODRکشورPE/GDP/ODRکشور

19.8لتونی22.4بلغارستان50.6اتریش
52.3لهستان48.6پرتغال43.3اسپانیا
46.1لوکزامبورگ33.5ترکیه22.5استونی
20.0لیتوانی24.7چک27.0اسلواکی
22.6مالت41.6دانمارک38.2اسلوونی

25.7مجارستان30.6رومانی49.6ایتالیا
50.0نروژ35.9سوئد30.3ایرلند
49.7هلند38.8فرانسه36.3آلمان
42.3یونان40.7فنالند37.6بریتانیا
45.6ایران35.6کرواسی43.9بلژیک

منبع: پایگاه داده ای Eurostat، فصلنامه صندوق بازنشستگی کشوری، گزارش توصیفی مستمری بگیران تأمین اجتماعی، 
مرکز آمار ایران

چنانچه مالحظه می شود، بر اساس این شاخْص ایران رتبه هشتم را در سخاوتمندی مزایا 
دارد که نسبت به دو شاخص قبل جایگاه پایین تری برای نظام بازنشستگی کشور است. با این 
حال کماکان نظام بازنشستگی ایران به نسبت کشورهای مورد بررسی سخاوتمند محسوب 
می شود. با توجه به معادله )4( کاهش رتبه سخاوتمندی ایران می تواند نشئت گرفته از سه 

عامل باشد:
پایین بودن مزایای بازنشستگی نسبت به تولید )به ازای هر نیروی کار( ●



18  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

پایین بودن سطح پوشش بازنشستگی ●
باال بودن نرخ اشتغال ●

اما اینکه کدام یک از این سه عامل سهم اصلی را دارند، نیازمند، بررسی بیشتر است. 

ب: تعدیل نسبت سهم سالمندان 

این  تقسیم  کرد،  تعدیل  را   )PE/GDP( شاخص  می توان  آن  مبنای  بر  که  دیگری  روش 
روش  این  در   .)2014 چیبالسکی،  و  )مارچینکویچ  است  سالمند  جمعیت  سهم  بر  شاخص 
برخالف مدل قبل نسبت جمعیت سالمند به جمعیت در سن کار مدنظر نیست و شاخص بر 
مبنای تغییرات سهم جمعیت سالمند به کل جمعیت تعدیل می شود. در این بخش نیز مانند 
حالت قبل سن بازنشستگی قانونی برای تعیین سطح جمعیت سالمند معیار قرار گرفته است. 

معادله )5( این رابطه را نشان می دهد. 
  )5(

و   قانونی  بازنشستگی  از سن  باالتر  افراد  +Pr جمعیت  Ptot کل جمعیت،  معادله  این  در 
GDP per capita  تولید ناخالص داخلی سرانه است. با این شیوه تعدیل، تنها نسبت متوسط 

دریافتی بازنشستگی به سرانه تولید و نرخ پوشش سیستم بازنشستگی، بر سخاوتمندی مزایا 
تولید  نسبت  به  بیشتری  سهم  سالمندان  و  باشد  باالتر  پوشش  هرچه سطح  است.  اثرگذار 
ناخالص داخلی دریافت کنند، نظام بازنشستگی سخاوتمندتر است. در جدول )5( مقادیر این 

شاخص برای کشورهای نمونه و ایران ارائه شده است
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جدول 5-  مقایسه شاخص مخارج بازنشستگی نسبت به تولید )تعدیل شده به نرخ وابستگی( در 
ایران با کشورهای نمونه- درصد

+PE/GDP/PPrکشور
+PE/GDP/PPrکشور

+PE/GDP/PPrکشور

32.6لتونی36بلغارستان75.6اتریش
75.1لهستان73.6پرتغال65.6اسپانیا
66.4لوکزامبورگ52.6ترکیه36.4استونی
31.8لیتوانی39.2چک41.9اسلواکی
34.5مالت65.0دانمارک57.2اسلوونی

40.2مجارستان45.6رومانی76.0ایتالیا
73.6نروژ57.1سوئد45.4ایرلند
74.6هلند65.9فرانسه55.2آلمان
70یونان64.8فنالند58.8بریتانیا
68.3ایران54.0کرواسی68.0بلژیک

تأمین  مستمری بگیران  توصیفی  گزارش  کشوری،  بازنشستگی  صندوق  فصلنامه   ،Eurostat داده ای  پایگاه  منبع: 
اجتماعی، مرکز آمار ایران.

مشاهده می شود بر این مبنا نیز ایران در رتبه هشتم قرار می گیرد که نتایج قبل را تائید 
می کند. 

1-5- نسبت دریافتی- سال های دریافتی

شاخص هایی که تاکنون برای بررسی میزان سخاوتمندی مزایا معرفی شدند، اگرچه به نحوی 
نارسایی های موجود در شاخص های قدیمی تر را رفع کرده اند اما هنوز در بررسی برخی اجزای 
مهم در تعیین سخاوتمندی ناقص هستند، یکی از این موارد، تعداد سال های پرداخت مستمری 
در سیستم های مختلف است. اگر دو سیستم بازنشستگی هر دو متوسط مستمری یکسانی )به 
نسبت تولید ناخالص داخلی( به بازنشستگان خود پرداخت کنند و میزان پوشش در هر دو نظام 
یکسان باشد اما در یکی از سیستم ها سن بازنشستگی پایین تر یا امید به زندگی باالتر بوده و در 
نتیجه تعداد سال های پرداخت مستمری متفاوت باشد، میزان سخاوتمندی مزایا در دو سیستم 
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متفاوت خواهد بود. با توجه به همین موضوع بانک جهانی در گزارشی با عنوان هرم وارونه 
جمعیت، برای تعیین میزان سخاوتمندی مزایا در کشورهای مختلف دو معیار  و 
امید به زندگی در زمان بازنشستگی را همراه با هم سنجیده است. اطالعات مربوط به این دو 
شاخص در جدول )6( ارائه شده است. در مورد ایران اطالعات سازمان تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشستگی کشوری به صورت جداگانه برآورد شده است. از آنجایی که در اکثر کشورها سن 
بازنشستگی واقعی متفاوت )و عموما کمتر( از سن بازنشستگی قانونی است در این بخش امید 
به زندگی سن بازنشستگی واقعی )سن موثر خروج از بازار کار( در نظر گرفته شده است. نتایج 
جدول )6( نشان می دهد هم سازمان تأمین اجتماعی و هم صندوق بازنشستگی کشوری از منظر 
هر دو شاخص، مستمری متوسط نسبت به تولید )AP/ GDP per capita( و امید به زندگی در 

سن بازنشستگی سخاوتمندانه هستند و البته تفاوت بین دو صندوق قابل توجه است. 
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جدول6- مقایسه نسبت مستمری متوسط به تولید سرانه و امید به زندگی در زمان بازنشستگی 
در ایران با کشورهای نمونه

کشور
AP/GDPP

درصد

امید به زندگی در زمان 
بازنشستگی

کشورسال
AP/GDPP

درصد

امید به زندگی در زمان 
بازنشستگی

سال

مردزنمردزن

30.323.117.9چک51.825.421اتریش
48.622.219.1دانمارک61.125.321.5اسپانیا
41.721.918.7سوئد24.720.115.6استونی

52.627.623.6فرانسه32.023.417.9اسلوواکی
47.523.720فنالند34.224.919.8اسلوونی

25.421.715.6لتونی61.325.621.8ایتالیا
45.124.417.5لهستان29.122.216.7ایرلند
30.325.221.7لوکزامبورگ41.522.619.5آلمان 
38.521.915.6مجارستان 45.522.919.3بریتانیا
41.12218.1نروژ49.426.121.3بلژیک
62.323.619.9هلند50.121.715.2پرتغال
72.125.520.6یونان51.917.714.5ترکیه

ایران

تأمین 
صندوق 7727.225.2اجتماعی

10227.726.2کشوری

منبع: بازنشستگی در یک نگاه )2017(،  فصلنامه صندوق بازنشستگی کشوری، گزارش توصیفی مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی، مرکز آمار ایران، جدول عمر پژوهشکده بیمه

برای درک بهتر جایگاه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در این 
شاخص نمودارهای )1( و )2( می تواند کمک کننده باشد. در نمودار )1( امید به زندگی برای 

مردان و در نمودار )2( امید به زندگی برای زنان لحاظ شده است. 
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نمودار1- سخاوتمندی مزایا بر اساس دو شاخص متوسط مستمری به تولید سرانه و امید به 
زندگی در زمان بازنشستگی برای مردان

نمودار 2- سخاوتمندی مزایا بر اساس دو شاخص متوسط مستمری به تولید سرانه و امید به 
زندگی در زمان بازنشستگی برای زنان
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همان طور که مشخص است سیستم بازنشستگی ایران در این شاخص فاصله معناداری با 
اکثر کشورهای مورد بررسی دارد. به عبارت دیگر هم نسبت متوسط مستمری به تولید سرانه 

باالست و هم افراد به طور متوسط دوره طوالنی تری را مستمری دریافت می کنند. 

جمع بندی

ایران  در  بازنشستگی  مزایای  که  کرد  استدالل  این طور  می توان  فوق  موارد  جمع بندی  در 
سخاوتمندانه هستند اما زمانی که میزان پوشش سیستم بازنشستگی در تحلیل سخاوتمندی 
وارد می شود، میزان سخاوتمندی سیستم کاهش می یابد چرا که بخش مهمی از سالمندان خارج 
از دایره پوشش سیستم بازنشستگی قرار می گیرند. عالوه بر این بین دو صندوق بازنشستگی 

کشوری و سازمان تأمین اجتماعی از نظر شاخص سخاوتمندی، تفاوت معنادار وجود دارد. 

2- تغییرات شاخص سخاوتمندی در ایران 

در این بخش میزان سخاوتمندی مزایای بازنشستگی در ایران از سال 1355 تاکنون بررسی 
شده است. بدیهی است نمی توان تنها با اتکا به داده مقایسه ای بین کشورها درباره میزان 
سخاوتمندی مزایا قضاوت کرد و الزم است وضعیت سیستم بازنشستگی از گذشته تاکنون نیز 
از این منظر بررسی شود. از آنجایی که اطالعات مربوط به مخارج بازنشستگی کل، متوسط 
در  کشوری  و صندوق  اجتماعی  تأمین  سیستم  برای  زمان  جایگزینی طی  نرخ  و  دستمزد 
دسترس نیست، در این بخش تنها شاخص متوسط مستمری به تولید ناخالص داخلی سرانه 
محاسبه شده است. در جدول )7( اطالعات مربوط به این داده ها و نسبت متوسط مستمری 

به تولید سرانه ارائه شده است. 
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جدول 7- تولید سرانه، متوسط مستمری و نسبت مستمری به تولید برای صندوق بازنشستگی 
کشوری و سازمان تأمین اجتماعی

سال
تولید سرانه
)هزار ریال(

سازمان تأمین اجتماعیصندوق بازنشستگی کشوری

متوسط مستمری 
ساالنه

)هزار ریال(

نسبت مستمری 
به تولید
)درصد(

متوسط مستمری 
ساالنه

)هزار ریال(

نسبت مستمری 
به تولید
)درصد(

1355312.7321102.515750.2
1360179.4493275389217
1365292.6487166.6475162.2
1370939.81208128.675179.9
13754320.1304870.6296068.5
138011238.8925282.3960585.5
138533798.82749481.33183494.2
139084359.97400187.784770100.5
1395176444.6182392103.413588477.0
1397296552.422224074.918542962.5

منبع: اطالعات تاریخی صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی از نگاه آمار، مرکز آمار ایران

همان طور که از ارقام جدول مشخص است، در سال 1360 این شاخص افزایش قابل توجه 
داشته و برای صندوق کشوری به 275 درصد و برای سازمان تأمین اجتماعی به 217 درصد 
ابتدای  سال های  در  سرانه  تولید  کاهش  به  بیشتر  ناگهانی  جهش  این  علت  است.  رسیده 
انقالب باز می گردد. به تدریج این شاخص کاهش می یابد و در سال 1375 به حداقل می رسد 
)در بین سال های مورد بررسی(، پس از آن، شاخص بار دیگر روند افزایشی اما کم شتاب 
پیدا می کند. برای صندوق بازنشستگی کشوری این افزایش تا سال 1395 ادامه دارد. پس از 
آن کاهش یافته و در سال 97 به 75 درصد می رسد. برای سازمان تأمین اجتماعی در سال 
1395 نیز شاخص نسبت به سال 1390 کاهش یافته و روند کاهشی تا سال 1397 ادامه دارد. 
به طور خالصه می توان گفت شاخص متوسط مستمری به تولید سرانه در هر دو صندوق 

کشوری و سازمان تأمین اجتماعی عموما روند کاهشی داشته است. 
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3- آیا سخاوتمندی به معنی کفایت مزایاست؟

مزایای  گفت  می توان  آمد  دست  به  گزارش  دوم  و  اول  بخش  در  که  نتایجی  اساس  بر 
بازنشستگی در ایران سخاوتمندانه است و البته روند کلی این سخاوتمندی )بر مبنای شاخص 
بازنشستگی  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  تشکیل  ابتدای  از  سرانه(  تولید  به  مستمری  نسبت 
در  شدید  افزایش  انقالب  ابتدایی  سال های  در  هرچند  است؛  بوده  نزولی   )1354( کشوری 
این معیار دیده می شود. اما آیا از این روند می توان نتیجه گرفت بازنشستگان در ایران سطح 
رفاهی قابل قبولی دارند؟ در پاسخ باید گفت، سخاوتمندی مزایا نمی تواند لزومًا سطح رفاهی 
بازنشستگان را نیز نمایندگی کند. به عبارت دیگر مزایا در یک سیستم می تواند سخاوتمندانه 
باشد اما برای پوشش هزینه های زندگی کفایت نکند. برای توضیح این تناقض باید توجه 
کرد که در بررسی سخاوتمندی، میزان پرداختی فرد به سیستم )حق بیمه(، میزان مستمری 
نسبی )نسبت به آخرین دستمزد اشتغال، متوسط دستمزد، متوسط تولید به ازای هر نیروی 
کار و تولید سرانه( و دوره دریافت مستمری معیار سنجش قرار می گیرد، حال آنکه کفایت 
مزایا از جنبه هزینه ای میزان مستمری دریافتی را نسبت به مخارج زندگی می سنجد. بر این 
اساس مزایا بازنشستگی می تواند نسبت به معیارهای پیش گفته سخاوتمندانه باشد اما برای 
در  مزایا  کفایت  میزان  بررسی  هدف  با  رو  این  از  نباشد.  کافی  زندگی  هزینه های  پوشش 
سیستم بازنشستگی، متوسط مستمری ساالنه نسبت به متوسط مخارج ساالنه خانوار بررسی 
شده است. اطالعات مربوط به متوسط مخارج مصرفی خانوار برای کشورهای نمونه از پایگاه 
استخراج شده  بانک مرکزی  بودجه خانوار  داده های  از  ایران  برای  Eurostat  و  اطالعاتی 
به  برای سال 2015 و داده های مربوط  اروپا  اتحادیه  به کشورهای  است. داده های مربوط 

ایران برای سال 1395 است. جدول 8 نتایج این بررسی را نشان می دهد. 
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جدول8- مقایسه درصد کفایت مستمری در ایران با کشورهای نمونه 

کشور
متوسط 
مخارج 

خانوار )یورو(

متوسط 
مستمری 

)یورو(

درصد 
کشورکفایت

متوسط 
مخارج 

خانوار )یورو(

متوسط 
مستمری 

)یورو(

درصد 
کفایت

5833257744.2رومانی359312112958.8اتریش
347381947456.1سوئد274201471053.6اسپانیا
366531866850.9فنالند10445407439.0استونی
312061308441.9قبرس12795479237.5اسلواکی
13076394130.1کرواسی20490668332.6اسلوونی

9921324932.8لتونی337421667949.4انگلستان 
9998506350.6لهستان296801708357.6ایتالیا
600442772446.2لوکزامبورگ413121665440.3ایرلند
9889283028.6لیتوانی309311591951.5آلمان
22348868338.9مالت368111851850.3بلژیک

9095447449.2مجارستان5874185631.6بلغارستان
516252634651.0نروژ20363905444.5پرتغال
353292591373.3هلند13202463835.1ترکیه
205531181357.5یونان9430505053.6چک 

ایران – میلیون ریال/ درصد

393181.446.1صندوق کشوری39313634.6تأمین اجتماعی

تأمین  مستمری بگیران  توصیفی  گزارش  کشوری،  بازنشستگی  صندوق  فصلنامه   ،Eurostat داده ای  پایگاه  منبع: 
اجتماعی، بانک مرکزی

نتایج به دست آمده مشخص می کند متوسط نسبت مستمری به مخارج خانوار در کشورهای 
نمونه 46 درصد است که این رقم برابر این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری است. در 
سازمان تأمین اجتماعی این رقم برابر 35.6 درصد است. بر این مبنا می توان نتیجه گرفت 
کفایت مزایا با تعریف فوق برای صندوق کشوری در سطح متوسط کشورهای OECD و برای 

تأمین اجتماعی کمتر از متوسط آنها است. 
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تفاوت سطح معیشت بازنشستگان در ایران با کشورهای مورد بررسی در این نمونه زمانی 
آشکارتر می شود که وضعیت کفایت دستمزد در زمان اشتغال افراد را نیز مقایسه کنیم. بدیهی 
است هرچه دستمزدها سطح باالتری از مزایا را پوشش دهند، امکان پس انداز برای خانوارها و 
در نتیجه تأمین بخشی از مخارج سالمندی از محل پس اندازها فراهم تر خواهد بود. در جدول 

)9( اطالعات مربوط به کفایت مزایا ارائه شده است.

جدول 9- مقایسه درصد کفایت مستمری در ایران با کشورهای نمونه

کشور
متوسط مخارج 

خانوار )یورو(

متوسط 
دستمزد 

)یورو(

درصد 
کفایت

کشور
متوسط مخارج 

خانوار )یورو(

متوسط 
دستمزد 

)یورو(

درصد 
کفایت

5833520489.2رومانی359313060285.2اتریش
347383371297سوئد274202082876اسپانیا
366533030682.7فنالند1044511455109.7استونی
--31206قبرس12795842165.8اسلواکی
13076844564.6کرواسی204901220259.6اسلوونی
9921719572.5لتونی3374234652102.7انگلستان

9998820082.0لهستان296802109371.1ایتالیا
600443893664.8لوکزامبورگ413123335080.7ایرلند
9889721773.0لیتوانی309312908294.0آلمان
223481753878.5مالت368112757474.9بلژیک

9095713978.5مجارستان5874468979.8بلغارستان
516254390585.0نروژ203631280762.9پرتغال
353293497699.0هلند13202701653.1ترکیه
205531536374.7یونان9430939199.6چک

ایران – میلیون ریال/ درصد

393193.249.16صندوق کشوری393143.236.44تأمین اجتماعی

تأمین  مستمری بگیران  توصیفی  گزارش  کشوری،  بازنشستگی  صندوق  فصلنامه   ،Eurostat داده ای  پایگاه  منبع: 
اجتماعی، بانک مرکزی
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بر اساس داده های استخراج شده، در کشورهای مورد بررسی به طور متوسط دستمزدها 
برای  رقم  این  که  است  حالی  در  این  می دهند.  پوشش  را  خانوار  یک  مخارج  درصد   80
حق بیمه پردازان به سازمان تأمین اجتماعی 36.4 درصد و برای صندوق کشوری 49.2 درصد 
است. مشاهده می شود اختالف در این شاخص بسیار قابل مالحظه است. می توان این طور 
استدالل کرد به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها در ایران، افراد به میزان کمتری می توانند 
برای دوران سالمندی پس انداز کنند و درنتیجه در دوران بازنشستگی تکیه اصلی خانوارها 
برای تأمین معاش، مستمری های بازنشستگی است. این در حالی است که باال بودن سطح 
دستمزد نسبت به هزینه ها در کشورهای نمونه باعث می شود بخشی از دستمزدها به شیوه 
مختلف )استفاده از طرح های بازنشستگی خصوصی، خرید سهام و اوراق بهادار، خرید مسکن 

و...( پس انداز شده و بخشی از هزینه های دوران سالمندی پوشش داده شوند.  

نتیجه گیری

در این گزارش میزان سخاوتمندی سیستم بازنشستگی در ایران بررسی شد. نتایج نشان داد 
اگرچه سیستم بازنشستگی در ایران بر مبنای شاخص های متفاوت سخاوتمند است اما زمانی 
که میزان پوشش سیستم بازنشستگی به عنوان یکی از فاکتورهای سخاوتمندی به شاخص 
نمونه کاهش می یابد.  با کشورهای  مقایسه  در  میزان سخاوتمندی سیستم  اضافه می شود 
همچنین نتایج نشان داد سخاوتمندی مزایا در ایران بر مبنای شاخص متوسط مستمری به 

متوسط تولید سرانه روندی نوسانی داشته و عموما رو به کاهش بوده است. 
نکته دیگر که در این گزارش به آن اشاره شد، تفاوت سخاوتمندی مزایا با کفایت مزایا  
است. اگرچه شاخص نرخ جایگزینی که عموما برای کفایت مزایا به کار می رود به عنوان 
که  دارد  نیز  هزینه ای  بعد  یک  مزایا  کفایت  اما  می شود  معرفی  نیز  سخاوتمندی  شاخص 
مشخص می کند مستمری بازنشستگی چه میزان از هزینه خانوارها را جبران می کند. برای 
بررسی این موضوع، نسبت متوسط مستمری به متوسط مخارج خانوار محاسبه شد که نشان 
داد کفایت بازنشستگی برای صندوق بازنشستگی کشوری در سطح متوسط )بین کشورهای 
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کفایت  درصورتی که  است.  متوسط  از  کمتر  اجتماعی  تأمین  سازمان  برای  و  بررسی(  مورد 
دستمزدها را محاسبه کنیم هم برای اعضای تحت پوشش تأمین اجتماعی و هم صندوق 
کشوری کفایت دستمزدها بسیار پایین تر از کشورهای مورد بررسی است که نشان می دهد 
شاغالن در ایران امکان پس انداز کمتری برای دوران سالمندی خود دارند و از این رو می توان 

انتظار داشت اتکای آنها به حقوق بازنشستگی برای پوشش مخارج بیشتر باشد.  
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