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الف

چکیده مدیریتی

هدفازاینگزارشبررسیوضعیتکفایتمزایادرسیستمبازنشستگیکشوروبهطورخاص
صندوقبازنشستگیکشوریاست.برایاینبررسیدروهلهنخستتأثیردسترسیبهحقوق

بازنشستگیبرکاهشفقربینسالمندانموردبررسیقرارگرفتهاست.نتایجنشانمیدهد:
خانوارهایسالمندنسبتبهکلجامعهتمرکزبیشتریدردهکهایپایینهزینهای●

دارند.
وضعیت● آنها در که رضوی خراسان و تهران البرز، خوزستان، استانهای بهجز

استانها سایر در ندارد، معناداری تفاوت جامعه متوسط با سالمند خانوارهای
خانوارهایسالمندفقیرترازکلجامعهآناستانهستندواینتفاوتدرسهاستان

خراسانجنوبی،قموزنجانبیشترازسایراستانهاست.
مقایسهوضعیتسالمنداندارایحقوقبازنشستگیباسالمندانبدونحقوقنشان●

میدهد،تنها17درصدسالمنداندارایحقوقدردودهکپاییندرآمدیمتمرکز
هستند؛امادرسالمندانبدونحقوقایننسبتبه35درصدمیرسد.بهعبارت
فقیرتر جامعه اعضای دیگر به نسبت بازنشستگی حقوق دارای سالمندان دیگر
نیستندامادربینسالمندانبدونحقوقمیزانفقربسیارباالترازمیانگینجامعه
است.اینموضوعمیتواندنشاندهندهاثرمثبتسیستمبازنشستگیدرکاهشفقر

بینسالمندانباشد.
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نتایجحاصلازمحاسبةمیزانپوششمخارجسبدمصرفیخانوارهایسالمندازطریق
حقوقبازنشستگیدرایراننشانمیدهد:

متوسطحقوقبازنشستگیدرصندوقبازنشستگیکشوریتا73.5درصدهزینهها●
راپوششمیدهد.

متوسطحقوقبازنشستگیدرسازمانتأمیناجتماعیتا53.5هزینههاراپوششمیدهد.●

ازآنجاکهمطالعاتپیشیناینموسسهبیانگربهرهمندیبیشاز90درصدیخانوارهای
دارایسرپرستسالمندباحقوقبازنشستگیازمسکناست،لذامیزانکفایتمزایابدون
درنظرگرفتنمخارجضمنیمسکندرسبدهزینهایخانوارهایمذکورمحاسبهشده،که

نتایجنشانمیدهند:
برایفردیکهازصندوقبازنشستگیکشوریبازنشستهشدهودارایمسکناست●

متوسطحقوقبازنشستگیبیشاز100درصدهزینههایخانوارراجبرانمیکند،
هزینههای درصد 62 کفاف تنها بازنشستگی حقوق نباشد مسکن مالک اگر اما

خانواررامیدهد.
اگر● بهطوریکه است؛ پایینتر مزایا کفایت اجتماعی تأمین بازنشستگان بین در

فردیمالکمسکنباشدمتوسطحقوقبازنشستگیحدود86درصدهزینههای
خانوارراپوششمیدهدواگرفاقدمسکنباشدتنها45درصدازهزینههایخانوار

ازمحلمستمریجبرانمیشود.
ازآنجاییکهمیزانمخارجخانوارهادراستانهایمختلفکشورمتفاوتاست،کفایت
مزایاباتوجهبهسبدمخارجخانوارهایباسرپرستسالمنددرهراستاننیزمحاسبهشدهکه

نتایجآنبهشرحزیراست:
قابل● تفاوت یکدیگر با مختلف استانهای در خانوارها مخارج پوشش وضعیت

بازنشستگی مالحظهداردبهطوریکهنسبتمتوسطحقوقدریافتیدرصندوق
کشوریبهمتوسطمخارجسالمنداندراستانخراسانجنوبی160درصداستاما
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ایننسبتبرایتهرانبه40درصدمیرسد.
در15استانکشوربهطورمتوسطامکانپوششتماممخارجخانوارسالمندبااتکا●

بهمستمریصندوقبازنشستگیکشوریوجوددارد.
درصورتیکهشرطمالکیتمسکنرابهمحاسباتاضافهکنیمبهجزسهاستان●

تهران،البرزوخوزستاندرتمامیاستانهاامکانپوششهزینههاازطریقمتوسط
حقوقبازنشستگیصندوقبازنشستگیکشوریوجوددارد.

جز● به استانها تمام در اجتماعی تأمین سازمان در بازنشستگی حقوق متوسط
افرادمالک امادرصورتیکه ازمخارجخانوارسالمنداست خراسانجنوبیکمتر
بازنشستگی مزایای متوسط بهطور نکنند پرداخت مسکن اجاره و باشند مسکن

تأمیناجتماعیدر13استانمیتواندمخارجسالمندانراتأمینکند.

دربخشپایانیمطالعهنیزمیزانحقوقحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریبه
تفکیکاستانبامتوسطمخارجهراستاندردوحالتبااحتسابمخارجمسکنوحذف

مخارجمسکنازسبدخانوارمقایسهشدهاست.براساسنتایجاینمقایسه:
حقوق● شود، گرفته نظر در خانوار مخارج سبد در مسکن مخارج که درصورتی

بازنشستگی70.1درصدازحقوقبگیرانصندوقکمترازمخارجخانوارهاست.
ایننسبتبرایاستانهایمختلفمتفاوتاستبهطوریکهدراستانهایتهران،●

حقوق از بیشتر مخارج حقوقبگیران درصد 90 از بیش برای خوزستان و البرز
دریافتیاست،امادراستانخراسانجنوبیتنها3درصدازحقوقبگیراناستانبا

مشکلکفایتمزایاروبهروهستند.
درحالتیکهافرادمالکمسکنباشند،مستمریدریافتیتنها30درصدحقوقبگیران●

صندوقکمترازمخارجخانواراست.دراینحالتنیزدرسهاستانخوزستان،تهران
والبرزبهترتیبحقوقبازنشستگی78،82و73درصدازحقوقبگیرانکمتراز

متوسطمخارجخانوارهایسالمنددرآناستاناست.
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مقدمه- 1

کفایتمزایاوپایداریمالیدوشاخصمهمدرارزیابیسیستمهایبازنشستگیهستندکه
عمومًادرتقابلبایکدیگرنیزقرارمیگیرند.هرچهدرنظامبازنشستگیمزایایبیشتریبه
مزایابگیرانارائهشود،احتمااًلناپایداریمالیدرزمانحالیاآیندهبراینظامبازنشستگی
بیشترخواهدبودوبرعکس،زمانیکهحفظپایداریمالیدرسیستمبازنشستگیهدفقرار
میگیرد،اینپایداریممکناستبهقیمتکاهشمزایابرایبازنشستگانتمامشود.بررسی
مطالعاتانجامشدهدرحوزهصندوقهایبازنشستگینشانمیدهدگزارشهاوتحلیلهای
بسیاریدرزمینهپایداریمالیولزوماصالحاتدرسیستمبازنشستگیباهدفجلوگیری
ازورشکستگیصندوقهاارائهشدهاست؛اماکفایتمزایابهعنواندیگرشاخصارزیابی
نظامبازنشستگیکهارتباطمستقیمباسطحمعاشاعضایسیستمداردکمترموردتوجه

بودهاست.
هدفاینگزارشبررسیکفایتمزایادرصندوقبازنشستگیکشوریوسازمانتأمین
سهم که آنجا از مزایاست. کفایت در مسکن مالکیت تأثیر بر تأکید با کشور، اجتماعی
هزینههایمسکندرسبدمصرفیخانوارهاقابلتوجهاست،پیشبینیمیشودمالکیتیا
عدممالکیتمسکناثرقابلتوجهیبرهزینههایخانوارداشتهباشد.دراینبررسیکفایت
مزایادردوحالتموردبررسیقرارگرفتهاست؛درحالتنخست،هزینهمسکنبخشیاز
سبدهزینهایخانواردرنظرگرفتهشدهودرحالتدوممخارجمسکنبرایافرادیکهمالک
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مسکنثبتشدهاندازسبدهزینهایکسرشدهوکفایتمزایاباتوجهبهمخارجصریحخانوار
محاسبهشدهاست.

اینگزارشحاویششبخشاست.پسازمقدمه،دربخشدومبهطورخالصهمفهوم
کفایتمزایاموردبررسیقرارمیگیرد.بخشسومبهبررسیاثرسیستمهایبازنشستگی
برکاهشفقردربینسالمنداناختصاصدارد.اگرچهدراینگزارشمعیاربررسیکفایت
مزایا،نسبتحقوقبازنشستگیبهمخارجخانواراستاماازآنجاییکهیکیازمعیارهای
قضاوتدربارهکفایتمزایادرسیستمبازنشستگی،اثرآنبرکاهشفقرسالمندیاست،در
بخشسومبهطورخالصهکفایتمزایاازاینزاویهنیزموردبررسیقرارگرفتهاست.بخش
چهارمبدنهاصلیبحثراتشکیلمیدهد،دراینبخشمیزانپوششمخارجخانوارهای
سالمندازطریقحقوقبازنشستگیبهتفکیکاستانهاودردوحالت»با«و»بدون«در
نظرگرفتنمالکیتمسکنبررسیشدهاست.بخشپنجمبهبررسیوضعیتبازنشستگان
صندوقبازنشستگیکشوریاختصاصداردوبرمبنایاطالعاتموجود،حقوقبازنشستگی
اعضایاینصندوقدرمقایسهبامخارجسالمنداندرهریکازاستانهابررسیشدهاست.
دراینبخشنیزاثرمالکیتمسکنبرکفایتمزایادرهراستانمدنظرقرارگرفتهاست.

درنهایتدربخشششمجمعبندیونتیجهگیریاینبحثارائهشدهاست.
شایانذکراستمبنایآماریاینگزارش،دادههایهزینه-درآمدخانواراستکهتوسط
مرکزآمارتهیهمیشود.ازآنجاکهاطالعاتمرکزآمارتاسال1397دردسترساست،این
اطالعاتباتوجهبهشاخصقیمتهابرایسال1398بهروزشدهومخارجخانوارهابرآن

اساسمحاسبهشدهاست.
پیشازورودبهبحثالزماستبهایننکتهنیزاشارهشودکهپژوهشدیگریدرحوزه
کفایتمزایادرموسسهراهبردهایبازنشستگیصباباعنوان»مروریبرکفایتمستمریها
با مزایا کفایت آن در که شده انجام )1396 )جعفری، کشوری« بازنشستگی درصندوق
توجهبهمتوسطهزینهخانواردرسالهای1379تا1394بهدستآمدهاست.ازآنجاکه
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پژوهشهایبعدیدرموسسهنشاندادبینهزینهمتوسطکلخانوارهایکشورباهزینه
متوسطخانوارهایسالمندتفاوتوجوددارد)رجوعشودبهکتابخانوارهایسالمندچگونه
هزینهمیکنند؟(،لذادراینگزارشکفایتمزایاباتوجهبهمتوسطهزینههایخانوارهای
دارایسرپرستسالمند)خانوارهاییکهسرپرستآنهابیشاز60سالسندارد(سنجیده
)بهصورت روستاها به نسبت درشهرها مخارج بودن باالتر دلیل به است.همچنین شده

متوسط(تنهاوضعیتخانوارهایشهریموردبررسیقرارگرفتهاست.
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مفهوم کفایت مزایا و شیوه محاسبه- 2

آن هدف که درآمدی جنبه از نخست، کرد: تحلیل زاویه دو از میتوان را مزایا کفایت
هموارسازیمصرفاستودوم،ازجنبةهزینهایکههدفآنجلوگیریازفقردردوران
سالمندیاست.درنظریاتاقتصادیودرتحلیلرفتارمصرفکنندگاناستداللمیشودکه
یکفردعقالییسعیمیکندسطحمصرفخودرادردورههایمختلفبهگونهایتنظیم
کندکهازشوکهایمثبتومنفیدرآمدیاثرکمتریبپذیرد.درنتیجهزمانیکهافراددرآمد
بیشتریدارند،بخشیازدرآمدخودراپساندازمیکنندتادردورههاییکهباکاهشدرآمد
روبهروهستند،ازمحلاینپساندازهابخشیازمخارجمصرفیخودراتأمینکنند.این
شیوهرفتاریعمومًابهعنوانهموارسازیمصرفشناختهمیشود.ایننظریهرامیتواندر
قالبسیستمهایبازنشستگینیزتبیینکرد.برایناساسافراددردوراناشتغالخودبخشی
بازنشسته که دورهای در تا میکنند پسانداز بازنشستگی سیستمهای در را درآمدشان از
میشوندبتوانندازمحلدرآمدآنهزینههایخودراتأمینکنند.بادرنظرگرفتناینهدف،
سیستمبازنشستگیزمانیموفقترعملمیکندکهمزایایبازنشستگیپرداختیبهافرادبه
سطحدستمزددریافتیفردنزدیکترباشدودرنتیجهافرادمجبوربهکاهششدیددرسطح
مصرفخودبهدلیلکاهشدرآمدنباشند.اینشاخصکهبهعنواننرخجایگزینیتعریف
میشودیکیازمعیارهایمطرحدربررسیکفایتمزایا)ازمنظردرآمدی(درسیستمهای
بازنشستگیاست.نرخجایگزینیدرسیستمهایبازنشستگیباتوجهبهقواعدهرسیستم
تعریفمیشودودامنهگستردهایدارد)ازکمتراز20درصددرآفریقایجنوبیتابیشاز
90درصددرهند،ترکیهولوکزامبورگ(اماسازمانبینالمللیکارنرخجایگزینیحداقل45

درصدیرابرایسیستمهایبازنشستگیتوصیهمیکند)گرک،2013(.
بازنشستگیدر باعنوان»آیامزایای بازنشستگیصبادرگزارشی موسسهراهبردهای
سازمان و کشوری بازنشستگی صندوق برای را شاخص این است؟« سخاوتمندانه ایران
تأمیناجتماعیمحاسبهکردهاست.نتایجمحاسباتنشانمیدهدنرخجایگزینیدرایران
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بهنسبتبسیاریازکشورهایپیشرفتهباالست)از95درصدتا120درصدبرحسبنوع
تعریفنرخجایگزینیوصندوقموردبررسی(وازاینزاویهمیتوانگفتنظامبازنشستگی

ایرانازمنظردرآمدیهدفکفایتمزایارامحققکردهاست.
بااینحالبایدتوجهداشتکفایتمزایاجنبهدیگرینیزداردوآنکفایتدرسطح
بازنشستگی هزینهومصرفاست.دراینرویکردبررسیمیشودکهدستیابیبهمزایای
از اینسطح برایبررسی ازفقردردورانسالمندیجلوگیریکند. اندازهمیتواند تاچه
کفایتمزایامیتوانشاخصهایمختلفیرادرنظرگرفت.درگزارشحاضردوشاخص
برایارزیابیکفایتمزایابهصورتهزینهایدرنظرگرفتهشدهاست؛درشاخصاولتأثیر
دسترسیبهحقوقبازنشستگیبرکاهشفقربینسالمندانبررسیشدهاست)بخشسوم
گزارش(ودرشاخصدوممیزانمزایایبازنشستگیباهزینههایخانوارهاییکهسرپرست
آنهاسالمنداستمقایسهشدهاست)بخشچهارمگزارش(؛مخارجخانوارنیزدردوحالت

)فردمالکمسکنباشدیابرایمسکناجارهپرداختکند(،محاسبهشدهاست.
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سیستم بازنشستگی و کاهش فقر- 3

3-1- مطالعات بین المللی

دورهسالمندیزمانیاستکهافرادبهتدریجازبازارکارخارجمیشوندودرآمدحاصلاز
اشتغالراازدستمیدهند.دراینحالتاگرافرادمنبعدرآمدیدیگرینداشتهباشندیا
باالترخواهدرفت.هدف آنها برای بافقر احتمالروبهروشدن موردحمایتقرارنگیرند،
منبع یک ایجاد بیسمارکی، چه و بوریجی منطق اساس بر چه بازنشستگی، سیستمهای

درآمدیبرایسالمنداناستتاخروجازبازارکارباعثفقراینگروهازافرادنشود.
بانکجهانیدرمطالعهایکهدرسال2014درخصوصآیندهسیستمهایبازنشستگی
درکشورهایاروپاییودرحالگذارانجامدادهنشانمیدهدعمومًاسیستمهایبازنشستگی
اینکشورهادرتحققهدفکاهشفقربرایسالمندانموفقعملکردهاند.برایاینبررسی
درابتداخطفقریبرمبنایدالربرایخانوارهاتعیینشدهوبراساسآننرخفقربرایکل
جامعهوسالمندانبهصورتمجزامحاسبهشدهاست.اینخطفقربرایکشورهایاروپای
مرکزیوحوزهبالکان5دالردرروزوبرایکشورهایاستقاللیافتهازشورویسابقو
پژوهش نتایج است. شده گرفته نظر در روز در دالر 2.5 ترکیه( )مانند جوان کشورهای
مشخصمیکندتنهادر6کشوربلغارستان،کرواسی،لیتوانی،بوسنیوهرزگوین،کوزووو
مولداویخانوارهایمستمریبگیرنسبتبهخانوارهایغیرمستمریبگیر)بهاینمعنیکه
فقیرترهستند.درمقابلدر بهطورمحسوس بهدستمیآید( اشتغال ازمحل آنها درآمد
فقرمستمریبگیران نرخ وگرجستان، قرقیزستان ارمنستان، رومانی، لهستان، مجارستان،
کمترازسایرجوامعاست.همینشواهددربارهکشورهایدیگراروپایینشانمیدهددراکثر
کشورهاسالمندان)فارغازمستمریبگیروغیرمستمریبگیر(ازجمعیتدرسنکارفقیرتر

نیستند)همان(.
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نمودار 1- نرخ محرومیت شدید از مایحتاج اساسی در بین گروه های سنی متفاوت در کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا -2011

اطالعاتدیگریکهاینمطالعهبهدستمیدهدآناستکهبینسالهای2001تا
2010بهجزکشورهایکرواسی،بوسنیوهرزگوینوگرجستان،درسایرکشورهافقربرای

خانوارهایدارایمستمریبگیروبدونمستمریبگیربهیکمیزانکاهشیافتهاست.
پژوهشگرانبانکجهانیهمینبررسیرابرمبنایمصرفخانوارهانیزانجامدادهاند.
دلیلتمرکزبرمصرفبهجایدرآمدایناستکهبسیاریازکشورهاامکاناتومعافیتهایی
ویژهمستمریبگیرانارائهمیدهند،اینامکاناتسطحمصرفدراینگروهراباالترمیبرد
درحالیکهدرمیزاندرآمداینگروهمنعکسنمیشوددرنتیجهاطالعاتمربوطبهمصارف
تصویربهتریازوضعیتمعیشتیمزایابگیرانبهدستمیدهد.نتایجاینبررسینیزنشان
میدهدکهدراکثرکشورهاسرانهمصرفخانوارهایدارایمستمریبگیربیشاز100درصد

سرانهمصرفخانوارهایبدونمستمریبگیراست.
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اینیافتههامشخصمیکندنظامهایبازنشستگیدرکاهشفقربینمستمریبگیران
در مزایا کفایت نشاندهنده را شرایطی چنین جهانی بانک کردهاند. عمل موفق تقریبًا

سیستمهایبازنشستگیکشورهایاروپاییقلمدادمیکند.

3-2- سیستم بازنشستگی و کاهش فقر سالمندی در ایران

ایرانتوانستهفقرسالمندیراکاهشدهد؟معیارهایمتفاوتی آیاسیستمبازنشستگیدر
برایمقایسهوضعیتفقربینخانوارهاییکهسرپرستآنهاسالمنداستوسایرخانوارها
وجوددارد.درگزارشبانکجهانیبهدلیلآنکههدف،مقایسهوضعیتکشورهادرکاهش
فقرسالمندیبود،میزاندرآمدروزانهبهدالربهعنوانمعیارعمومیفقردرنظرگرفتهشد.
ازمعیاردهکبندی درگزارشپیشروبهدلیلآنکهمقایسهبینکشوریمدنظرنیست،
وضعیت مقایسه برای دقیقتری تصویر میتواند که شده استفاده خانوارها هزینههای
مبنای بر خانوارها ابتدا دهکبندی، روش در دهد. دست به جامعه در مختلف گروههای
مخارجساالنه)خالصیاناخالص(ازکوچکبهبزرگمرتبمیشوندوسپسهر10درصد
ازخانوارهادریکدهکقرارمیگیرند.درنتیجهدهکاولفقیرتریندهکجامعهودهک
آخرثروتمندتریندهکجامعهاست.درحالتکلیوزمانیکهکلخانوارهایجامعهمد
امااگربخواهیموضعیتگروهی نظرهستند،درهردهک10درصدخانوارهاقراردارند،
خاصازجامعهرابررسیکنیمبایدمحاسبهکردکهدرهریکازدهکهاچنددرصدازگروه
مدنظرقرارمیگیرند؛اگرتجمیعدردهکهایپایینیبیشترباشد،نتیجهمیگیریمگروهمورد
بررسیفقیرترازمتوسطجامعهاستواگرتجمیعدردهکهایپایینیکمترباشدنتیجه

میگیریمآنگروهازخانوارهافقرکمترینسبتبهمتوسطجامعهدارند.
گروههدفدراینبررسیخانوارهاییهستندکهسرپرستسالمند)60سالهوباالتر(
دارندکهوضعیتآنهاباکلخانوارهایجامعهمقایسهشدهاست.نمودار2نتایجاینمقایسه

رانشانمیدهد.
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نمودار 2- درصد تجمیع خانوارها در دهک های هزینه ای به تفکیک کل خانوارها و خانوارهای با 
سرپرست سالمند-1397

منبع:محاسباتپژوهش

برای بهعنوانعاملی ارقامنمودارنشانمیدهددرصورتیکهسنسرپرستخانوار
تفکیکخانوارهادرنظرگرفتهشود،اختالفمعناداریبینوضعیتخانوارهاایجادخواهد
شد.دراینحالتخانوارهایدارایسرپرستسالمندنسبتبهکلجامعهتمرکزبیشتریدر
دهکهایپایینهزینهایدارند؛بهعبارتدیگراینخانوارهابهلحاظهزینهاینسبتبه
کلجامعهفقیرترهستند.البتهبخشیازاینپایینبودنهزینههامیتواندناشیازکاهش

بُعدخانوارنیزباشد.
انجامداد.درجدول)1(وضعیتتجمیع نیز همینبررسیرامیتوانبهصورتاستانی
خانوارهادرسهدهکپایینیهزینهای)سهدهکفقیرتر(بهتفکیککلخانوارهاوخانوارهای
باسرپرستسالمندارائهشدهاست.بایدتوجهداشتاینکهدربرخیاستانهاتجمیعکلخانوارها
دردهکهایپایینیبیشترازمتوسطجامعه)30درصد(استلزوماًبهمعنیفقربیشترخانوارها
درایناستانهانیستبلکهمیتواندنشاندهندهپایینتربودنهزینههایخانوارهادراستان
نیزباشد.نتیجهگیریدربارهاینکهکدامعاملاثربیشتریداشتهاست)فقریاارزانتربودن
هزینهها(نیازمندبررسیهایدیگراست؛اماآنچهدراینجدولبرایمطالعهحاضراهمیتدارد
تفاوتبینوضعیتکلخانوارهاووضعیتخانوارهایباسرپرستسالمنداست)ستونسوم(.
اینمقایسهنشانمیدهددرشرایطهزینهاینسبتاًیکساندریکاستان،وضعیتخانوارهایی
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باسرپرستسالمندنسبتبهکلخانوارهاچگونهاست.همانطورکهمشاهدهمیشودبهجز
آنهاوضعیتخانوارهای البرز،تهران،خراسانرضویوفارسکهدر استانهایخوزستان،
سالمندبامتوسطجامعه)ازمنظرقرارداشتندرسهدهکاولهزینهای(تفاوتمعناداریندارد،
درسایراستانهاخانوارهایسالمندفقیرترازکلجامعهآناستانهستندواینتفاوتدرسه

استانخراسانجنوبی،قموزنجانبیشترازسایراستانهاست.

جدول 1-درصد تجمیع خانوارها در سه دهک اول هزینه ای به تفکیک کل خانوارها و خانوارهای با 
سرپرست سالمند در هر استان-1397

کل خانوارهااستان
خانوارهای با 

سرپرست سالمند
اختالف تجمیع در سه دهک پایینی بین 

خانوارهای سالمند و کل خانوارها

547420خراسانجنوبی
325220قم

335219زنجان
234118کهگیلویهوبویراحمد

436118لرستان
324614چهارمحالوبختیاری

425513گلستان
334613هرمزگان
314413قزوین
465812همدان

435511خراسانشمالی
364711یزد

334411گیالن
354611بوشهر
405111مرکزی
344410کرمانشاه
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کل خانوارهااستان
خانوارهای با 

سرپرست سالمند
اختالف تجمیع در سه دهک پایینی بین 

خانوارهای سالمند و کل خانوارها

445310آذربایجانشرقی
54639سمنان
21308مازندران
30377کلکشور
32386اصفهان

53596سیستانوبلوچستان
36426اردبیل
46515ایالم

56614آذربایجانغربی
39434کردستان
65694کرمان
31321فارس

32331خراسانرضوی
14151تهران
18180البرز

2-3634خوزستان
منبع:محاسباتپژوهش

اطالعاتارائهشدهدرجدول)1(ونمودار)2(وضعیتخانوارهایباسرپرستسالمندرا
درمقایسهباکلجامعهبدونتوجهبهاینموضوعکهآیااینخانوارهابهحقوقبازنشستگی
دسترسیدارندیاخیر،نشانداد.پرسشمهمایناستکهآیادسترسیبهحقوقبازنشستگی
اینامکانراایجادمیکندکهخانوارهایدارایسرپرستسالمنداننسبتبهکلخانوارهای
جامعهکمتردرمعرضفقرقرارگیرند؟بهعبارتدیگراگرکفایتمزایاراازمنظرکاهش
فقربررسیکنیم)بهاینمعنیکهدسترسیبهمستمریبازنشستگیبتواندکمککندتا
بازنشستگی آیانظام نباشند(، بهدیگرگروههایجامعهفقیرتر خانوارهایمزایابگیرنسبت
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از گروه دو استوضعیت منظورالزم این برای است؟ موفقعملکرده اینشاخص در
بازنشستگی حقوق به که خانوارهایی شود: مقایسه هم با سالمند سرپرست با خانوارهای

دسترسیدارندوخانوارهاییکهبهاینمنبعدرآمدیدسترسیندارند)نمودار3(.

نمودار 3- درصد تجمیع خانوارهای با سرپرست سالمند در دهک های هزینه ای به تفکیک 
خانوارهای دارای حقوق بازنشستگی و بدون حقوق بازنشستگی-1397

منیع:محاسباتپژوهش

چنانچهمشاهدهمیشود،اگرچهدرمجموعخانوارهایدارایسرپرستسالمندنسبتبه
کلجامعهدردهکهایپایینترمتمرکزهستند،امادراینبینتفاوتقابلمالحظهایبین
خانوارهایباوبدونحقوقبازنشستگیوجوددارد.بهطوریکهکمتراز17درصدخانوارهای
دارایحقوقبازنشستگیدردودهکپایینهزینهایقراردارند؛درحالیکهاینرقمبرای
خانوارهایدارایسرپرستسالمندبدونمستمریبازنشستگی35درصداست.1برعکس،
درصدتجمیعخانوارهایبرخوردارازحقوقبازنشستگیدردودهکباالیهزینهایبیشاز

1.محاسبهمشابهیبرمبنایدادههایسال1395بادرنظرگرفتن65سالبهعنوانسالمندیدرموسسهراهبردهای
بازنشستگیصباانجامشدهاستکهنشانمیدهدبینسالمندانمسنتر)65سالبهباال(کهدسترسیبهحقوقبازنشستگی

ندارند،تجمیعدردهکهایپایینیبیشتراست.مراجعهشودبهمطالعه»خانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند«.
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دوبرابرخانوارهایفاقدمستمریاست)24درصددربرابر11.3درصد(.
بااستنادبهاینیافتههامیتواننتیجهگرفتدسترسیبهحقوقبازنشستگیعاملیبسیار
مهمبرایکاهشفقردربینسالمنداناستکهاینموضوعبایکیازاهدافکفایتمزایا
همخوانیدارد.بااینحالاینبدانمعنانیستکهتمامیبازنشستگانازوضعیترفاهی
مطلوبیبرخوردارهستند،بلکههمانطورکهمشاهدهشد17درصدازخانوارهاییکهحقوق
بازنشستگیدارندهمچناندردودهکپایینهزینهایقراردارند.درواقعمیتواناینگونه
استداللکردکهفقردرخانوارهایدارایسرپرستسالمندباحقوقبازنشستگیبهطورنسبی

بافقردرکلجامعهمتناسباست.

مزایای بازنشستگی و میزان پوشش مخارج- 4

دربخشقبلنشاندادهشد،درصورتیکهسرپرستانخانوارسالمندبهمزایایبازنشستگیدسترسی
داشتهباشندنسبتبهسرپرستانسالمندیکهبهاینحقوقدسترسیندارندبافقرکمتریروبهرو
هستند.اماپرسشدیگریکهدراینجامطرحمیشودایناستکهچهمیزانازاینهزینههاو
مخارجتوسطمزایایبازنشستگیپوششدادهمیشوند.بهعبارتدیگر،افرادبرایپوششمخارج
خوددردورانبازنشستگیتاچهحدبهمزایایدریافتیازصندوقهایبازنشستگیمتکیهستند؛
ودرمقابلچهمیزانازمخارجخودراازدیگرمنابعدرآمدی)سرمایه،انتقالازخانوارهایدیگر،
پساندازهایشخصیو...(جبرانمیکنند.برایاینمنظورالزماستدرآمدبازنشستگیبامخارج
خانوارمقایسهشود.محاسباتیکهدرسال1395درموسسهراهبردهایبازنشستگیصباانجام
شدنشانداددربهترینحالتدر10سالگذشتهمتوسطمستمریبازنشستگیدرصندوق
بازنشستگیکشوری50درصدهزینههاییکخانوارشهریراپوششمیدهد.بااینحال
پژوهشهایبعدیمشخصکردبینمتوسطمخارجکلخانوارهابامتوسطمخارجخانوارهایبا

سرپرستسالمندتفاوتمعنیداریوجوددارد.اینتفاوتازدوجنبهقابلبررسیاست:
با● خانوارهایی از کوچکمقیاستر متوسط بهطور سالمند سرپرست با خانوارهایی

سرپرستغیرسالمندهستند؛و
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ترکیبمخارجخانوارهایباسرپرستسالمندبامتوسطجامعهمتفاوتاست.●
باتوجهبهاینیافتههابهنظرمیرسداتکابهدادههایواقعیمخارجخانوارهایسالمند
بخش این در ازاینرو دهد. دست به مستمریها کفایت از کاملتری اطالعات میتواند
میزانپوششمخارجخانوارهایدارایسرپرستسالمندازطریقمزایایبازنشستگیمورد
بررسیقرارگرفتهاست.برایاینمنظورازپایگاهدادههایبودجهخانوارسال1397مرکز
آمارایراناستفادهشدهوارقامآنبااستفادهازشاخصقیمتمصرفکنندهبهبهمن1398
بهروزشدهاند.برایافزایشقابلیتاطمینانارقامبهروزشده،هزینهکلمصرفیخانوارهادر
هراستانباتوجهبه»شاخصکل«هراستانوهزینههایمسکننیزباتوجهبهشاخص
قیمت»کاالهایغیرخوراکیوخدمات«استانتعدیلشدهاند.شایانذکراستدونهادمرکز
آمارایرانوبانکمرکزیهردوآمارهاییرابرایمخارجخانوارارائهمیکنند؛درسالهای
اخیرمخارجخانواریکهازطرفبانکمرکزیاعالممیشودباالترازمخارجخانواریاست
کهمرکزآمارایراناعالممیکنداماازآنجاییکهنهادرسمیارائهآماردرکشورمرکزآمار
ایراناعالمشدهوامکاندسترسیبهاطالعاتخامایننهادوجودداشتهامااطالعاتخام
آمار برمبنایدادههایمرکز اینگزارش لذامحاسبات بانکمرکزیدردسترسنیست،
انجامشدهاست.بدیهیاستدرصورتیکهدادههایبانکمرکزیمعیارقرارگیرد،نتایج

متفاوتیبهدستخواهدآمد.
درجدول)2(اطالعاتمربوطبهدادههایمخارجخانواربرایمتوسطکلخانوارهایکشور
وخانوارهاییکهسرپرستباالی60سالدارندارائهشدهاست.همانطورکهمشخصاست،
چنانچهاطالعاتمتوسطکلجامعهمعیارباشد،متوسطحقوقبازنشستگیدریافتیازصندوق
بازنشستگیکشوری68درصدمتوسطهزینههایخانوارراپوششمیدهد؛امادرصورتیکه
مخارجخانوارهایباسرپرستسالمندمعیارباشد،متوسطحقوقبازنشستگیتاسطح73.5از
متوسطهزینههاراپوششخواهد.درهردوحالتبهدلیلپایینتربودنمتوسطحقوقبازنشستگی
درسازمانتأمیناجتماعی،درصدپوششهزینههابرایبازنشستگاناینسازمانپایینتراست.
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جدول 2- نسبت پوشش مخارج خانوار از محل حقوق بازنشستگی به تفکیک کل خانوارها و 
خانوارهایی با سرپرست سالمند

انواع خانوار

مخارج 
ساالنه

)میلیون 
ریال(

مخارج 
ماهانه

)میلیون 
ریال(

سازمان تأمین اجتماعیصندوق بازنشستگی کشوری

متوسط
مستمری
ماهانه

)میلیونریال(

پوششهزینهها
ازمحل
مستمری
)درصد(

متوسط
مستمری
ماهانه

)میلیونریال(

پوششهزینهها
ازمحل
مستمری
)درصد(

503.64228.768.320.849.5کل
باسرپرست
باالی60سال

468.63928.773.620.853.3

منبع:صندوقبازنشستگیکشوری،فصلنامهآماری؛سازمانتآمیناجتماعی،اطالعاتبهار1398ومحاسباتپژوهش.

محاسبه هزینه مسکن در سبد مخارج خانوار- 5

مراجعهبهآمارهزینه-درآمدخانوارنشانمیدهدبهطورمتوسط30درصدازمخارجیکخانوار
شهریمربوطبههزینههایمسکناست.ازطرفدیگرمحاسباتانجامشدهدربارهوضعیت
خانوارهایسالمندمشخصمیکند85درصدازخانوارهاییکهسرپرستآنهاسالمندهستند
و90درصدازخانوارهاییکهسرپرستآنهاحقوقبازنشستگی)سالمندیاغیرسالمند(دریافت
میکند،مالکمسکناند.درنتیجهعماًلهزینهایبرایمسکننمیپردازنداگرچهدرمخارج
آنهاهزینهفرصت1مسکناعالممیشود.دراینحالتطبیعتاًبینافرادیکهمالکمسکن
هستندوافرادیکهبرایمسکناجارهبهامیپردازند،اماهردوازطریقحقوقبازنشستگی
ارتزاقمیکنند،وضعیترفاهیبسیارمتفاوتخواهدبود.خانوارهاییکهمالکمسکننیستند
بایدازمحلدرآمدخود)دراینجاحقوقبازنشستگی(مبلغیرابرایاجارهپرداختکنندامابرای
خانوارهایمالکمسکنهزینهاجارهوجودندارد.درواقعگوییآنهادردوراناشتغالدرحوزه
مسکنسرمایهگذاریکردهاندودرآمدآنهاازاینسرمایهگذاری)اجارهمسکن(صرفپرداخت

1.برایمحاسبههزینهفرصتبررسیمیشوداگرشماخانهایکهدرآنساکنهستیداجارهکردهبودیدبایدچهمقدار
هزینهبرایآنمیپرداختید؛اینهزینه،هزینهفرصتمالکیتمسکناست.دراینصورتخانوارعماًلمبلغیبرایاجاره

پرداختنکردهامامخارجآنهابهاندازهاینمخارجبالقوهافزایشپیداکردهوثبتمیشود.
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مخارجمسکنشدهاستاماگروهیکهبدونمسکنهستنداینمنبعدرآمدیراندارندواز
منبعدرآمدیدیگر)مانندحقوقبازنشستگی(مخارجمسکنراپرداختمیکنند.باتوجهبهاین
نکتهدراینگزارشکفایتمزایابرایدوگروهازخانوارهایسالمندبهصورتمجزابررسیشده
کهنتایجآندرجدول)3(خالصهشدهاست.دراینمحاسبهبرایسرپرستانخانوارسالمندی
کهمالکمسکنبودهاند،مخارجمسکنازکلمخارجخانوارکمشدهوپسازآنمیانگین
مخارجخانوارمحاسبهشدهاست.برایسالمندانیکهوضعیتآنهابهعنوانمستأجرثبتشده

کلهزینه)بااحتسابهزینهمسکن(مبناقرارگرفتهاست.

جدول 3- نسبت پوشش مخارج خانوار از محل حقوق بازنشستگی خانوارهای با سرپرست 
سالمند به تفکیک دارای مسکن و بدون مسکن-1398

نوع خانوار
مخارج ماهانه
)میلیون ریال(

سازمان تأمین اجتماعیصندوق بازنشستگی کشوری

متوسط
مستمری

)میلیونریال(

پوشش
هزینهها
)درصد(

متوسط
مستمری

)میلیونریال(

پوشش
هزینهها
)درصد(

سرپرستباالی60سالمالک
مسکن

24.1
28.7

119
20.8

86

سرپرستباالی60سالبدون
مسکن

46.56245

منبع:محاسباتپژوهش

برایدو بادرنظرگرفتنمالکیتمسکن،کفایتمزایا همانطورکهمشاهدهمیشود
گروهخانواربسیارمتفاوتخواهدبود؛بهطوریکهاگرفردیدرصندوقبازنشستگیکشوری
بازنشستهشودودارایمسکنباشدبهطورمتوسطبیشاز100درصدازهزینههایخودرا
میتواندازمحلمستمریپرداختکند،امااگرمالکمسکننباشدحقوقبازنشستگیتنها
کفاف62درصدهزینههایخانوادهراخواهدداد.باهمانمنطقپیشینبرایبازنشستگان
تأمیناجتماعیکفایتمزایاپایینتراستبهطوریکهاگرفردیمالکمسکنباشدمزایای
بازنشستگیحدود86درصدازهزینههایخانوارویراپوششمیدهدواگرفاقدمسکنباشد
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تنها45درصدازهزینههایاوازمحلمستمریجبرانمیشود.درنتیجهدرصورتیکهافراد
بتواننددردوراناشتغالدرحوزهمسکنسرمایهگذاریکردهومالکمسکنشوند،میتوانند
بخشمهمیازهزینههایدورانبازنشستگی/سالمندیخودراپوششدهند؛بهعبارتی،بخش

بزرگتریازمخارجخانوارآنهاازطریقحقوقبازنشستگیتأمینخواهدشد.

5-1- آیا میانگین ها گویا هستند؟

دربخشقبلمحاسباتبراساسدادههایمتوسطکشورانجامشداماشواهدمختلفازجمله
دادههایهزینه-درآمدخانوارنشانمیدهدتفاوتهایاستانیاثرمهمیبرمخارجخانوارها
پیدا بیشتری اهمیت واردمیشود اینموضوعزمانیکهمخارجمسکندرتحلیلها دارند.
میکند،چراکهقیمتداراییمسکن)اجاره(برخالفسایرداراییها)طال،ارز،اوراقبهادار(در
محدودهجغرافیایییککشور،یکساننیستوافراددرمحدودههایمختلفجغرافیاییهزینه
متفاوتیبرایتأمیناینبخشازنیازهایخودپرداختمیکنند.باتوجهبهایننکتهدراین
استانهای بهتفکیک باسرپرستسالمند بههزینههایخانوارهای بخشمحاسباتمربوط
کشورانجامشدهاست.جدول)4(میزانکفایتمزایادرصندوقبازنشستگیکشوریرابا
توجهبهسطحمخارجدرهراستاننشانمیدهد.برایاینمنظورمتوسطمزایایپرداختیدر
صندوقدرسال1398)برایکلبازنشستگان(برمتوسطمخارجخانوارباسرپرستسالمنددر
هراستانتقسیمشدهاست.ستونهایاولودوممخارجودرصدکفایترابرایکلخانوارهای
دارایسرپرستسالمندنشانمیدهدودرردیفهایسوموچهارممخارجودرصدکفایت
مستمریبرایخانوارهاییکهمالکمسکنثبتشدهاند)یادرمنازلرایگانسکونتدارند(
محاسبهشدهاند.دراینبخش،مخارجخانوارهایمستأجردرمحاسباتدرنظرگرفتهنشدهاندچرا
کهتعدادخانوارهادراینحالت)خانوارباسرپرستسالمندکهمالکمسکننیستبهتفکیک

استان(بسیارکاهشمییابدونتایجرادچارتورشخواهدکرد.
ارقامجدول)4(نشانمیدهددرصورتیکهتفاوتهایاستانیمدنظرقرارگیرد،نتایج
بسیارمتفاوتخواهدبود.بهطوریکهنسبتمتوسطحقوقدریافتیدرصندوقبازنشستگی
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کشوریبهمتوسطمخارجخانوارهایدارایسرپرستسالمنددراستانخراسانجنوبی160
درصداستاماایننسبتبرایتهرانبه40درصدمیرسد؛بهعبارتدیگریکخانواربا
سرپرستسالمندکهازصندوقبازنشستگیکشوریحقوقدریافتمیکنددراستانتهران
بهطورمتوسطتنهامیتواند40درصدهزینههایخودراپوششدهدامادر15استانکشور
بهطورمتوسطامکانپوششتماممخارجخانوارسالمندبااتکابهحقوقبازنشستگیوجود
دارد.درصورتیکهشرطمالکیتمسکنرابهمحاسباتاضافهکنیممشاهدهمیشودبهجز
سهاستانتهران،البرزوخوزستاندرتمامیاستانهاامکانپوششهزینههاازطریقحقوق

بازنشستگیصندوقبازنشستگیکشوریوجوددارد.

جدول 4- نسبت پوشش مخارج خانوارهایی با سرپرست سالمند از محل حقوق صندوق 
بازنشستگی کشوری به تفکیک استان-1398

استان

خانوارهای با سرپرست سالمند مالک مسکنکل خانوارهای با سرپرست سالمند

متوسطمخارج
)میلیونریال(

پوششمخارج
)درصد(

متوسطمخارج
)میلیونریال(

پوششمخارج
)درصد(

27.610421.1136آذربایجانشرقی
22.512814.8193آذربایجانغربی

28.010222.6127اردبیل
32.78822.9125اصفهان
45.26329.797البرز
28.510123.5122ایالم
30.09621.2135بوشهر
65.54430.495تهران

32.09025.7112چهارمحالوبختیاری
18.215713.9206خراسانجنوبی
31.19221.3135خراسانرضوی
26.310920.7139خراسانشمالی
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استان

خانوارهای با سرپرست سالمند مالک مسکنکل خانوارهای با سرپرست سالمند

متوسطمخارج
)میلیونریال(

پوششمخارج
)درصد(

متوسطمخارج
)میلیونریال(

پوششمخارج
)درصد(

39.07432.688خوزستان
25.711220.1143زنجان
23.012516.5174سمنان

31.79120.8138سیستانوبلوچستان
37.37723.0125فارس
31.19222.0130قزوین
30.49420.4141قم

25.211419.9144کردستان
23.012516.7172کرمان
29.59722.9125کرمانشاه

32.28925.8111کهگیلویهوبویراحمد
27.610419.8145گلستان
31.49120.6140گیالن
24.611719.5147لرستان
37.17728.7100مازندران
27.110621.4134مرکزی
32.78826.3109هرمزگان
27.610420.3141همدان
27.410520.3141یزد

منبع:محاسباتپژوهش
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درجدول)5(همینمحاسباتباتوجهبهمتوسطمستمریبازنشستگیدرسازمانتأمین
اجتماعیانجامشدهاست.همانطورکهانتظارمیرودبهدلیلپایینتربودنمتوسطمستمری
دراینسازماننسبتبهصندوقبازنشستگیکشوریدرتماماستانهابهجزخراسانجنوبی
مزایایبازنشستگیکمترازمخارجخانواردارایسرپرستسالمنداست،امادرصورتیکهافراد
مالکمسکنباشندواجارهمسکنپرداختنکنندبهطورمتوسطمزایایبازنشستگیتأمین

اجتماعیدر13استانمیتواندکلمخارجخانوارهایدارایسرپرستسالمندراتأمینکند.

جدول 5- نسبت پوشش مخارج خانوارهای دارای سرپرست سالمند از محل مستمری سازمان 
تأمین اجتماعی به تفکیک استان-1398

استان

خانوارهای با سرپرست سالمند مالک مسکنکل خانوارهای با سرپرست سالمندان

متوسطمخارج
)میلیونریال(

پوششمخارج
)درصد(

متوسطمخارج
)میلیونریال(

پوششمخارج
)درصد(

27.67521.198اذربایجانشرقی

22.59214.8140اذربایجانغربی

28.07422.692اردبیل

32.76422.991اصفهان

45.24629.770البرز

28.57323.588ایالم

30.06921.298بوشهر

65.53230.469تهران

32.06525.781چهارمحالوبختیاری

18.211413.9149خراسانجنوبی

31.16721.398خراسانرضوی

26.37920.7101خراسانشمالی
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استان

خانوارهای با سرپرست سالمند مالک مسکنکل خانوارهای با سرپرست سالمندان

متوسطمخارج
)میلیونریال(

پوششمخارج
)درصد(

متوسطمخارج
)میلیونریال(

پوششمخارج
)درصد(

39.05332.664خوزستان

25.78120.1104زنجان

23.09016.5126سمنان

31.76620.8100سیستانوبلوچستان

37.35623.090فارس

31.16722.095قزوین

30.46820.4102قم

25.28319.9105کردستان

23.09016.7125کرمان

29.57022.991کرمانشاه

32.26525.881کهگیلویهوبویراحمد

27.67519.8105گلستان

31.46620.6101گیالن

24.68519.5107لرستان

37.15628.772مازندران

27.17721.497مرکزی

32.76426.379هرمزگان

27.67520.3102همدان

27.47620.3102یزد

منبع:محاسباتپژوهش
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مقایسهارقامهردوجدولنشانمیدهداستانمحلزندگیووضعیتمالکیتمسکن
تهران، مانند استانهایی در باشد. داشته مزایا کفایت بر مالحظهای قابل تأثیر میتواند
مخارج پوشش امکان میانگین بهصورت نیز مسکن مالکیت صورت در حتی بهطورکلی،

زندگیازطریقحقوقبازنشستگیوجودندارد.

وضعیت بازنشستگان صندوق کشوری چگونه است؟- 6

دربخشهایقبلمحاسباتبرمبنایمیانگینمستمریپرداختیدردوصندوقبازنشستگی
کشوریوسازمانتأمیناجتماعیانجامشد.دراینبخشتمرکزبررویحقوقدریافتی
تکتکبازنشستگانصندوقبازنشستگیکشوریاستتابرآوردشوددراینصندوقبرای
چهدرصدیازافرادحقوقبازنشستگیکفافمخارجآنهارانمیدهد.ازآنجاکهاطالعات
هر مستمریبگیران حقوق میتوان است، دسترس در استان تفکیک به مستمریبگیران
استانرابامخارجهماناستانمقایسهومشخصکرددرهراستانبرایچهتعدادازافراد،

حقوقبازنشستگیکمترازمخارجخانواراست.
درجدول)6(اطالعاتمربوطبهاینمحاسباتارائهشدهاست.متوسطمخارجدراین
جدولبرایهراستانبرابربامخارجخانوارهایدارایسرپرستسالمندبااحتسابهزینه
مسکناست.همانطورکهمشاهدهمیشود،دراینحالتحقوقبازنشستگی70درصداز
حقوقبگیراناینصندوقکمترازمخارجخانوارهاست.اماایننسبتدراستانهایمختلف
از90درصد بیش برای البرزوخوزستان تهران، استانهای در بهطوریکه متفاوتاست
تنها3 استانخراسانجنوبی در دریافتیاست،ولی ازحقوق بیشتر حقوقبگیرانمخارج
درصدازحقوقبگیراناستانبامشکلعدمکفایتمزایاروبهروهستند.اطالعاتاینجدول

نیزمشخصمیکندمحلزندگیتأثیرمستقیمیبرکفایتمزایایبازنشستگاندارد.
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جدول 6- تعداد و درصد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با پوشش مخارج کمتر از 
100 درصد با احتساب مخارج مسکن به تفکیک استان-1398

استان
متوسط مخارج
)میلیون ریال(

تعداد کل 
حقوق بگیران

)نفر(

تعداد حقوق بگیران با 
پوشش مخارج کمتر 

از 100 درصد
)نفر(

نسبت حقوق بگیران با 
پوشش مخارج کمتر از 

100 درصد
)درصد(

27.674,83534,61046.2آذربایجانشرقی

22.548,9654,0628.3آذربایجانغربی

28.020,4899,91448.4اردبیل

32.7100,59886,66286.1اصفهان

45.234,19033,38997.7البرز

28.511,5804,08935.3ایالم

30.016,00110,78467.4بوشهر

65.5309,305303,47198.1تهران

32.016,26812,16174.8چهارمحالوبختیاری

18.215,8994292.7خراسانجنوبی

31.1112,35786,43976.9خراسانرضوی

26.311,5972,62122.6خراسانشمالی

39.063,38959,30693.6خوزستان

25.718,3015,66931.0زنجان

23.019,6602,66913.6سمنان

31.726,15321,42281.9سیستانوبلوچستان

37.399,97792,20992.2فارس

31.118,11714,49480.0قزوین

30.414,1679,88969.8قم
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استان
متوسط مخارج
)میلیون ریال(

تعداد کل 
حقوق بگیران

)نفر(

تعداد حقوق بگیران با 
پوشش مخارج کمتر 

از 100 درصد
)نفر(

نسبت حقوق بگیران با 
پوشش مخارج کمتر از 

100 درصد
)درصد(

25.223,9305,64723.6کردستان

23.055,0456,66112.1کرمان

29.536,53123,26563.7کرمانشاه

32.213,2879,84774.1کهگیلویهوبویراحمد

27.630,41613,05442.9گلستان

31.468,07756,73783.3گیالن

24.629,6856,33421.3لرستان

37.175,95870,24192.5مازندران

27.127,30611,35741.6مرکزی

32.716,09813,43683.5هرمزگان

27.634,14416,43448.1همدان

27.425,0739,12936.4یزد

1,467,3981,036,43170.1-جمع

منبع:محاسباتپژوهش

پیرومنطقپیشیندراینبخشنیزمیتوانسبدمخارجبازنشستگانرادرحالتیکه
مالکمسکنهستندوهزینهایبابتمسکننمیدهندبهعنوانسبدمعیاردرنظرگرفتو

محاسبهکرد.نتایجاینبرآورددرجدول)7(ارائهشدهاست.
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جدول 7- تعداد و درصد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با پوشش مخارج کمتر از 
100 درصد با حذف مخارج مسکن به تفکیک استان-1398

استان
متوسط مخارج
)میلیون ریال(

تعداد کل 
حقوق بگیران

)نفر(

تعداد حقوق بگیران با 
پوشش مخارج کمتر از 

100 درصد
)نفر(

نسبت حقوق بگیران با 
پوشش مخارج کمتر از 

100 درصد
)درصد(

21.174,8355,7277.7آذربایجانشرقی

14.848,96550.0آذربایجانغربی

22.620,4891,7458.5اردبیل

22.9100,59812,67512.6اصفهان

29.734,19024,80572.6البرز

23.511,5801,0579.1ایالم

21.216,0019475.9بوشهر

30.4309,305240,64577.8تهران

25.716,2683,49821.5چهارمحالوبختیاری

13.915,89920.0خراسانجنوبی

21.3112,3577,7746.9خراسانرضوی

20.711,5975845.0خراسانشمالی

32.663,38951,98582.0خوزستان

20.118,3019575.2زنجان

16.519,6604042.1سمنان

20.826,1532,3338.9سیستانوبلوچستان

23.099,97712,89912.9فارس

22.018,1171,6789.3قزوین

20.414,1678726.2قم
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استان
متوسط مخارج
)میلیون ریال(

تعداد کل 
حقوق بگیران

)نفر(

تعداد حقوق بگیران با 
پوشش مخارج کمتر از 

100 درصد
)نفر(

نسبت حقوق بگیران با 
پوشش مخارج کمتر از 

100 درصد
)درصد(

19.923,9301,1865.0کردستان

16.755,0451,2982.4کرمان

22.936,5314,08011.2کرمانشاه

25.813,2872,69820.3کهگیلویهوبویراحمد

19.830,4161,3494.4گلستان

20.668,0773,2554.8گیالن

19.529,6851,6425.5لرستان

28.775,95842,62556.1مازندران

21.427,3062,1928.0مرکزی

26.316,0986,05637.6هرمزگان

20.334,1442,0075.9همدان

20.325,0731,0824.3یزد

1,467,398440,06230.0-جمع

منبع:محاسباتگزارش

برای30 تنها باشند، مالکمسکن افراد درحالتیکه همانطورکهمشاهدهمیشود
درصدحقوقبگیرانصندوق،حقوقدریافتیکمترازمخارجخانواراست؛امادراینحالت
نیزسهاستانخوزستان،تهرانوالبرزبیشتریندرصدافرادباکفایتکمتراز100رادارند.
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جمع بندی و  نتیجه گیری- 7

دراینگزارشوضعیتکفایتمزایادرصندوقبازنشستگیکشوریوسیستمتأمیناجتماعی
براساسدومعیاربررسیشد:نخستتأثیردسترسیبهحقوقبازنشستگیبرکاهشفقر
سالمندیودومنسبتحقوقبازنشستگیبهمخارجخانواربادرنظرگرفتنمالکیتمسکن.
نتایجنشاندادفقرسالمندیدرایرانموضوعیتداردوخانوارهاییکهسرپرستآنهاسالمند
پایینهزینهایتمرکز ازمتوسطجامعههستند)دردهکهای استبهطورمتوسطفقیرتر
دارند(.بااینوجودتفکیکخانوارهایباسرپرستسالمندبهدوگروهدارایحقوقبازنشستگی
وبدونحقوقبازنشستگینشانمیدهدتمرکزدردهکهایپایینهزینهایدرخانوارهایی
خانوارهای برای اما است جامعه متوسط حد در دارند دسترسی بازنشستگی حقوق به که
سالمندیکهبهحقوقبازنشستگیدسترسیندارند،تجمیعدردودهکهایپایینی2.5برابر

متوسطجامعهاست.
درسطحبعدیتحلیل،نسبتمتوسطدریافتیبازنشستگانبهمتوسطمخارجآنهابررسی
شد.نتایجنشانداددرصورتیکهمالکیتمسکنرادرتحلیلواردنکنیمحقوقبازنشستگی
درصندوقبازنشستگیکشوریبهطورمتوسط73.6درصدمخارجخانوارباسرپرستسالمند
راپوششمیدهد.اگرفردمالکمسکننباشد،ایننسبتبه62درصدکاهشمییابدو
خانوارحذفشود،حقوق ازسبد مخارجمسکن و بوده مالکمسکن فرد که درصورتی
بازنشستگیمیتواندتاسطح1.2برابرمخارجخانوارراپوششدهد.درهمهحالتهانسبت
حقوقبازنشستگیبهمخارجخانواردرسازمانتأمیناجتماعیکمترازصندوقبازنشستگی

کشوریاست.
درسطحبعدمخارجخانواربرمبنایاستانهامحاسبهشد.نتایجنشاندادبهدلیلسطح
متفاوتمخارجدرهراستان،میزانکفایتمخارجبرایاستانهایمختلفمتفاوتاست
بهطوریکهمتوسطحقوقدریافتیدرصندوقبازنشستگیکشوریدراستانخراسانجنوبی
میتواند160درصدمخارجسالمنداندرایناستانراتأمینکنداماایننسبتبرایتهران
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به40درصدمیرسد.همچنیندر15استانکشوربهطورمتوسطامکانپوششتماممخارج
خانوارسالمندبااتکابهحقوقبازنشستگیوجوددارد.درصورتیکهشرطمالکیتمسکنرا
درنظربگیریمومخارجمسکنراحذفکنیم،بهجزسهاستانتهران،البرزوخوزستاندر
تمامیاستانهاامکانپوششهزینهها)بهطورمتوسط(ازطریقحقوقبازنشستگیصندوق

بازنشستگیکشوریوجوددارد.
بایدتوجهداشتزمانیکهازمتوسطحقوقبازنشستگیدرصندوقبازنشستگیکشوری
صحبتمیشودبهاینمعنیاستکهدستکمدریافتی50درصدافراد،کمترازاینمقدار
متوسطاست؛بهعبارتدیگرحتیدرصورتیکهمتوسطحقوقبازنشستگیدریکاستان
برابربامتوسطمخارجباشد،هنوزدستکمبرای50درصدحقوقبگیراندراستانمخارج
تکتک دریافتی گزارش پنجم بخش در ازاینرو آنهاست1. بازنشستگی حقوق از بیشتر
حقوقبگیرانصندوقدرهراستانبامخارجاستانمقایسهشدتاتصویردقیقتریازکفایت
مزایابهدستآید.نتایجحاصلازاینبررسینیزنشانداددرصورتیکهمالکیتمسکنرا
درنظرنگیریمبرای70.1درصدازحقوقبگیرانصندوق،حقوقبازنشستگیکمترازمخارج
خانوارهاستاماایننسبتبرایاستانهایمختلفمتفاوتاستدراستانهایتهران،البرز
وخوزستانبرایبیشاز90درصدحقوقبگیرانمخارجبیشترازحقوقدریافتیاستاما
دراستانخراسانجنوبیتنها3درصدازحقوقبگیراناستانبامشکلکفایتمزایاروبهرو
هستند.درصورتیکهفرضکنیمسالمندانمالکمسکنهستندباشند،تنهابرای30درصد
حقوقبگیرانصندوق،حقوقدریافتیکمترازمخارجخانواراست؛امادراینحالتنیزسه

استانخوزستان،تهرانوالبرزبیشتریندرصدافرادباکفایتکمتراز100رادارند.
باتوجهبهاینیافتههامیتواننتیجهگرفتمالکیتمسکنومحدودهجغرافیایمحل
که صورتی در ازاینرو دارد بازنشستگان بین در مزایا کفایت بر توجه قابل تأثیر زندگی
صندوقبازنشستگیکشوریبخواهدبهصورتکاراتریحمایتهایجانبیازبازنشستگان

1.بررسیحقوقبازنشستگیدرصندوقبازنشستگیکشورینشانمیدهدتوزیعحقوقدراینصندوقبهسمتراست
چولگیداردودرنتیجهدریافتیبیشاز50درصدحقوقبگیران،کمترازمتوسطحقوقاعالمشدهاست.
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برای و مسکن وامهای بهسمت را حمایت این میتواند باشد، داشته خود پوشش تحت
استانهایمشخصدرنظربگیرد.همچنیندرصورتیکهدرزماناشتغالافرادامکاناتی
برایتهیهمسکنایجادشود،میتوانکفایتمزایارادرزمانبازنشستگیافرادبهطورقابل

توجهافزایشداد.
بااینحال،سوالیکهمطرحاستایناستکهآیامیتوانکفایتمزایارادراینسطح
بهعنوانوضعیترفاهیمطلوببازنشستگانارزیابیکرد؟دوعاملمانعازآنهستندکه

بتوانبهاینپرسشپاسخقطعیداد:
1 تفاوتبیندادههایاعالمیمراکزمختلفآماری:همانطورکهپیشازایننیز.

اشارهشد،دراینبررسیازدادههایخامهزینهدرآمدخانوارکهتوسطمرکزآمار
ارائهمیشوداستفادهشدهاست.بانکمرکزینیزدادههایمربوطبههزینهخانوار
راارائهمیکند.مقایسهگزارشهایایندونهادنشانمیدهدمخارجمتوسطیک
خانوارشهریکهبانکمرکزیمحاسبهمیکند،حدود30درصدباالترازمخارج
اعالمشدهتوسطمرکزآماراست.دراینصورتطبیعیاستاگردادههایبانک
مرکزیمعیارباشد،نتایجمتفاوتخواهدبود.بااینوجودسهمهزینههایمسکن
درهردومنبعآماریتقریبایکساناستودرنتیجهتأثیرمالکیتمسکنبرکفایت

مزایادرهردوصورتمشابهاست.
2 تفاوتبینمخارجانجامشدهومخارجمتناسبباسطحرفاه:اینگزارشبرمبنای.

مقایسهمزایایبازنشستگیبامخارجخانوارتهیهشدهاست؛اماآیااینمخارجبه
اندازهایبودهاستکهنیازهایحداقلیخانوارهاراتأمینکند؟پاسخبهاینپرسش
نیازمنداطالعاتتکمیلیاست.طبیعیاستخانوارهاباتوجهبهمنابعدرآمدیخود
نتیجهزمانیکهدرآمدهاکاهشمییابد سبدهزینهایخودراشکلمیدهند.در
ممکناستازبخشیازهزینههاچشمپوشیکنندومخارجخانواربهسطحیکاهش
یابدکهکمترازحداقلالزمبراییکزندگیمتوسطباشد.پاسخبهاینسوالکهآیا
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چنینتغییراتیدرسبدمخارجخانوارهایسالمندرخدادهاستیاخیر)کاهشمخارج
بهدلیلکاهشدرآمد(دراینچارچوبممکننیست.

امامیتوان داد پاسخ باال بهپرسش بهطورقطعی نمیتوان نکتهفوق بهدو توجه با
نتیجهگیریکردوضعیتخانوارهاییکهدارایحقوقبازنشستگیهستندنسبتبهمتوسط
درآمدی منبع این به که سالمندانی به نسبت آنها رفاهی وضعیت و نیست بدتر جامعه
دسترسینداردباالتراست.همچنینمیتواننتیجهگرفتدرصورتیکهخانوارهایسالمند
مالکمسکنباشند،سطحمخارجخانواربهمیزانقابلتوجهیکاهشمییابدکهمتناسب

باآنکفایتمزایابرایاینگروهازسالمندانباالترخواهدبود.
درسطحکالننیزسیاستگذارانرفاهاجتماعیبایدتوجهبیشتریبهگروهسالمندانیکه
بههیچمزایایبازنشستگیدسترسیندارندداشتهباشد.درسطحبعدی،میتوانسیاستها
رابهسمتحمایتازسالمندانیکهفاقدمسکنهستندهدایتکرد.اینحمایتهامیتوانند

بهصورتغیرنقدیودراختیارقراردادنمنازلمسکونیبرایسالمندانتعریفشود.
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