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الف

چکیده مدیریتی

این گزارش به بررسی وضعیت پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در دهه 1390 
و پیش بینی وضعیت آتی آن طی دوره 1420-1400 اختصاص دارد. برای بررسی روندهای 

گذشته به قوانین مصوب بودجه استناد شده است. نتایج نشان می دهد:
صندوق بازنشستگی کشوری طی دهه 1390 به طور فزاینده به بودجه دولت وابسته  	

بوده است.
نرخ رشد کمک های دولت به صندوق کشوری از نرخ رشد منابع عمومی بودجه و  	

منابع امور رفاه اجتماعی )از امور ده گانه تعریف شده در بودجه( بیشتر بوده است که 
در نتیجه آن سهم صندوق از منابع عمومی بودجه و امور رفاهی افزایش داشته است. 
برای بررسی وضعیت پایداری مالی صندوق در آینده دو سناریو تعیین شده است. در سناریو 
نخست فرض شده  متغیرهای اصلی کالن و بیمه ای از جمله تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد 
بودجه عمومی دولت و نرخ افزایش حقوق بازنشستگی از روند یک دهه گذشته )1390-1399( 
پیروی می کند. در سناریو دوم فرض شده اقتصاد کالن از نظر رشد اقتصادی، رشد منابع عمومی 
دولت و تورم در وضعیت پایدارتری قرار دارد و حقوق بازنشستگی نیز متناسب با تورم و درصدی 

از رشد اقتصاد افزایش می یابد. نتایج نشان می دهد:
در هر دو سناریو صندوق بازنشستگی با کسری مواجه است. 	
موضوع  	 این  است.  دوم  سناریو  از  بیشتر  درصد  اول 55  سناریو  در  میزان کسری 
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را متناسب  اهمیت اجرای رویه های مشخص درخصوص تعدیل ساالنه مستمری 
با متغیرهای اقتصاد کالن )رشد و تورم( و اثر آن بر پایداری مالی را از یک طرف 
و اهمیت ثبات شرایط کالن در اجرای این رویه ها را از طرف دیگر نشان می دهد. 

در سناریو )2( نسبت کسری صندوق بازنشستگی کشوری به تولید ناحالص داخلی  	
و منابع عمومی بودجه نسبت به سناریو )1( کاهش دارد که این موضوع می تواند 

نشان دهنده اهمیت ثبات اقتصاد کالن در مدیریت بحران صندوق ها باشد. 
مالی صندوق  پایداری  بر  بازنشستگی  متناسب سازی حقوق  اثر  در بخش سوم گزارش 

بازنشستگی بررسی شد. نتایج نشان می دهد:
با اجرای سیاست متناسب سازی و تحت اعمال فروض مشخص کسری صندوق  	

بازنشستگی کشوری طی دوره 1420-1400 معادل 68 درصد افزایش یافته است. 
این نتیجه نیز بار دیگر تأثیرات اجرای سیاست های مغایر با قوانین بیمه ای را گوشزد 

می کند.
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مقدمه

در نیمه دوم سال 1399  متناسب سازی حقوق بازنشستگی برای حقوق بگیران سه صندوق 
با اجرای این تصویب نامۀ  کشوری، نیروهای مسلح و سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شد. 
هیئت وزیران، »حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه / رتبه مصوب و نظایر 
میانگین حقوق  به 90 درصد  با سنوات خدمت  متناسب  آنان  بازنشستگی  از سال  فارغ  آن 
مشمول کسور بازنشستگی شاغالن 30 سال خدمت هم تراز مشترک همان صندوق« رسید. 
از این موسسه  از جنبه های گوناگون بررسی کرد. پیش  پیامدهای این سیاست را می  توان 
راهبردهای بازنشستگی صبا در دو گزارش اثر اجرای  سیاست متناسب سازی )همسان سازی( 
در  است.  کرده  بررسی  حقوق  نابرابری  و  مزایا  کفایت  منظر  دو  از  را  بازنشستگی  حقوق 
این گزارش تالش شده وضیت پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در آینده و اثر 

متناسب سازی بر پایداری مالی بررسی شود. 
صندوق  مالی  وضعیت  بر  شده  مروری  گزارش  نخست  بخش  در  منظور  این  برای 
بازنشستگی کشوری در دهه 1390. در این بخش میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی 
بابت پرداخت حقوق در هر سال از قانون بودجه استخراج شده و سهم آن از بودجه دولت و 

تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه شده است. 
بخش دوم گزارش به برآورد وضعیت مالی صندوق تا سال 1420 اختصاص دارد. برای 
این منظور از نرم افزار PROST که بانک جهانی با هدف بررسی وضعیت مالی صندوق های 
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بازنشستگی تهیه کرده، استفاده شده است. در این بخش با درنظرگرفتن سال 1399 به عنوان 
سال پایه، بررسی شده که صندوق تا سال 1420 از نظر پایداری مالی در چه وضعیتی قرار 
خواهد داشت. از آنجا که این برآورد می تواند با درنظرگرفتن فروض متفاوت، نتایج متفاوتی به 
دست دهد، دو سناریو برای آن درنظر گرفته شده و نسبت به تغییر فروض تحلیل حساسیت 
انجام شده است. بخش سوم گزارش به بررسی اثر متناسب سازی بر پایداری مالی اختصاص 
دارد. برای این موضوع تحت یک سناریو مشابه، وضعیت مالی صندوق در آینده در دو حالت 
بررسی شده است: نخست، ادامه وضعیت مالی سال 1398 و دوم، اجرای متناسب سازی در 
بار مالی متناسب سازی در سال  از  برآوردی  این دو وضعیت درنهایت  سال 1399. مقایسه 
1399 به دست می دهد. این برآوردها بر مبنای برخی اصول فنی و فروض جمیعیتی، بیمه ای 
و اقتصادی به دست آمده است که برای جلوگیری از پیچیدگی متن از توضیح آنها اجتناب 
شده است. عالقه مندان به مباحث فنی می توانند این اطالعات را از طریق ارتباط با موسسه 

دریافت کنند. دربخش چهارم گزارش نیز جمع بندی انجام شده است.
شرایط  سایر  ثبات  فرض  با  دیگری  برآورد  هر  همانند  برآوردها  این  است  ذکر  شایان 
انجام شده است و نمی توان نتایج ارائه شده را در یک شرایط بی ثبات )اقتصادی، جمعیتی و 
سیاست گذاری( قابل استناد دانست با این وجود از منظر مقایسه ای، داده های این برآورد قابل 

استناد خواهد بود.  
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1-پایداری مالی صندوق در دهه 1390

بررسی اطالعات مالی صندوق بازنشستگی کشوری نشان می دهد این صندوق پیش از دهه 
1390 نیز برای تأمین بخشی از حقوق پرداختی خود به کمک های دولتی نیازمند بوده است با 
این حال روند و میزان این وابستگی در دهه 1390 فزاینده بوده است تا حدی که در سال های 
اخیر نزدیک به 75 درصد از حقوق بازنشستگی پرداختی وابسته به کمک دولت به صندوق 
بر مبنای قوانین  را  بازنشستگی کشوری  است1. نمودار )1( میزان کمک دولت به صندوق 
بودجه در سال های مختلف نشان می دهد. همان طور که مشخص است طی یک دهه گذشته 
همواره صندوق بازنشستگی کشوری بخش از کسری خود را از محل بودجه عمومی تأمین 
کرده  است و این مبلغ طی دوره با افزایش روبه رو بوده است به طوری که مجموع بودجه 
عمومی صرف شده برای جبران کسری از حدود 5600 میلیارد تومان در سال 1390 به 114 

هزار میلیارد تومان در سال 1400رسیده و نزدیک به 20 برابر شده است. 

نمودار 1- میزان کمک دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری- میلیارد ریال

منبع: قوانین بودجه 1400-1390 و بودجه مصوب صندوق بازنشستگی کشوری در سال های 1399 و 1400

1. تأکید بر وضعیت مالی صندوق بازنشستگی کشوری و در مواردی نیروهای مسلح بدان معنی نیست که صندوق های 
مشابه مانند صندوق بازنشستگی صنعت نفت، صدا و سیما، فوالد و وزارت اطالعات با کسری منابع روبه رو نیستند و 
از محل منابع عمومی ارتزاق نمی کنند اما به دلیل کوچکتر بودن این صندوق ها و در مواردی عدم شفافیت داده در این 

زمینه، این دو صندوق بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند
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برای درک بهتر میزان پرداخت انجام شده به صندوق بازنشستگی کشوری، در شکل )1( 
میزان پرداختی پیش بینی شده به صندوق بازنشستگی در سال 1400 با برخی ارقام کلیدی 

در بودجه مقایسه شده است. 

شکل 1- مقایسه مجموع اعتبارات مربوط به کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری با برخی 
ارقام کلیدی در بودجه

منبع: قانون بودجه سال 1400

مشاهده می شود بر اساس ارقام قانون بودجه سال 1400 میزان کمک دولت به صندوق 
کشوری تقریبا معادل 35 درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است، این رقم همچنین 
برابر  27 درصد مبلغی است که دولت در سال جاری برای استقراض در نظر گرفته است 
)سهم اصلی استقراض مربوط به واگذاری شرکت های دولتی و انتشار اوراق است(. این رقم 
همچنین  معادل 65 درصد از اعتباراتی است که دولت برای امور عمرانی در نظر گرفته است.

سهم اعتبارات کمک به صندوق  بازنشستگی کشوری در بودجه

بررسی میزان کمک به صندوق  بازنشستگی کشوری در 10 سال گذشته نشان می دهد نه 
تنها میزان این اعتبارات بلکه سهم آنها نیز در بودجه طی زمان افزایش یافته است.  برای 
درک بهتر این روند در جدول )1( میزان  سهم کمک به صندوق  بازنشستگی کشوری نسبت 
به بودجه امور رفاهی، منابع عمومی بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی ارائه شده است. بر 
اساس ارقام جدول میزان کمک به صندوق  بازنشستگی کشوری در سال 1390 معادل 23.2 
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درصد بودجه رفاهی و نزدیک به 3.6 درصد بودجه عمومی کشور بوده است. این رقم در سال 
1400 بدون در نظر گرفتن منابع متناسب سازی به 45 درصد بودجه رفاهی و 6 درصد منابع 
این رقم  به  نیز  را  از متناسب سازی  ناشی  عمومی بودجه رسیده است. درصورتی که منابع 
اضافه کنیم نزدیک به 10 درصد منابع عمومی بودجه صرف پرداخت برای جبران کسری 
برای جبران کسری در سال  به صندوق   منابع تخصیص یافته  صندوق شده است. همچنین 

1399 معادل 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.

جدول 1- سهم کمک به صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به بودجه امور رفاه اجتماعی، منابع 
عمومی بودجه و تولید ناخالص داخلی

سال
سهم از منابع 

عمومی بودجه امور 
رفاه اجتماعی

سهم از منابع 
عمومی بودجه

سهم از تولید 
ناخالص داخلی

1390%23.2%3.6%0.8
1391%21.9%4.6%0.8
1392%22.1%4.0%0.7
1393%20.4%4.4%0.7
1394%25.9%5.5%1.1
1395%26.8%5.6%1.1
1396%24.7%5.2%1.0
1397%29.2%6.7%1.0
1398%32.5%8.0%1.0

1399
0.9%8.0%42.3%بدون در نظر گرفتن منابع متناسب سازی

1.3%11%*-با در نظر گرفتن منابع متناسب سازی

1400
-6%45%بدون در نظر گرفتن منابع متناسب سازی

-9%*-با در نظر گرفتن منابع متناسب سازی

*به دلیل آنکه منابع متناسب سازی در سرجمع اعتبارات امور رفاه اجتماعی لحاظ نشده است، نمی توان این ردیف را 
نسبت به بودجه امور رفاهی سنجید. 

منبع: گزارش بودجه ساالنه صندوق )سایت قدیم( 1389-1385؛ قوانین بودجه سنواتی 1385-1400
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زمانی که از بزرگ شدن سهم صندوق های بازنشستگی در بودجه صحبت می  شود روی 
اجزای  سهم  تغییر  البته  است.  بودجه  ای  حوزه های  سایر  سهم  شدن  کوچک  سکه،  دیگر 
مختلف بودجه را نمی توان لزوما امری منفی ارزیابی کرد. برای مثال زمانی که نسبت جمعیت 
سالمند به کل جمعیت در حال افزایش است طبیعی است منابع مالی و غیر مالی نیز به نسبت 
بیشتری به سالمندان اختصاص یابد. در مقابل زمانی که سهم کودکان در ساختار جمعیتی 
باالست طبیعتا سهم امور مربوط به کودکان مانند آموزش و پرورش افزایش می یابد. درنتیجه 
اما در  ارزیابی کرد.  یا منفی  لزوما مثبت  را  امور مختلف  یا کاهش سهم  افزایش  نمی توان 
مورد صندوق های بازنشستگی افزایش سهم از یک منظر مهم قابل بررسی است. در ساختار 
اجتماعی طبقه بندی  رفاه  امور  قالب  بدنه اصلی مخارج حوزه رفاهی در  بودجه ریزی کشور 
به  مربوط  مخارج  مانند  دارند  رفاهی  ماهیت  که  مخارجی  و  منابع  برخی  هرچند  می شود؛ 
هدفمندی یارانه ها و یارانه معیشتی خارج از این امور قرار می گیرند. با این حال بررسی حوزه 
امور رفاه اجتماعی نشان می دهد که کسری صندوق های بازنشستگی در عمل باعث شده 
است به مرور زمان سهم کمتری از مخارج رفاهی )به عبارت دقیق تر مخارجی که ذیل امور 
یا عموم مردم صرف  برای گروه های آسیب پذیر  تعریف می شوند(  بودجه  اجتماعی در  رفاه 
شود. این موضوع به ویژه در شرایط افزایش فقر عمومی در کشور اهمیت بیشتری می یابد. 
برای نشان دادن دقیق تر این تغییرات در  نمودارهای 2 تا 4 سهم گروه های مختلف از بودجه 

امور رفاه اجتماعی طی 3 دوره 1376، 1386 و 1400 ارائه شده است. 
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نمودار 2-سهم گروه های خاص از بودجه امور رفاه اجتماعی بر اساس قانون بودجه سال 1376

منبع: محاسبات پژوهش بر اساس قانون بودجه سال 1376

نمودار 3-سهم گروه های خاص از بودجه امور رفاه اجتماعی بر اساس قانون بودجه سال 1386

منبع: محاسبات پژوهش بر اساس قانون بودجه سال 1386
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نمودار 4-سهم گروه های خاص از بودجه امور رفاه اجتماعی بر اساس قانون بودجه سال 1400

منبع: محاسبات پژوهش بر اساس قانون بودجه سال 1400

همان طور که در مقایسه نمودارهای سه گانه مشخص است در طول زمان سهم گروه 
خاص کارکنان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح از بودجه امور رفاه اجتماعی افزایش 

یافته و سهم اقشار آسیب پذیر کاهش یافته و به نزدیک 2.5 درصد رسیده است.

رشد اجزای بودجه

نمودار )1( تغییرات در کمک به صندوق  بازنشستگی کشوری از سال 1390 را نشان می داد 
اما زمانی می توان تصویر دقیق تری از تغییرات بودجه ای به دست آورد که این ارقام نسبت 
به تورم تعدیل شوند و مقدار تغییرات واقعی آنها به دست آید. برای این منظور بر اساس 
داده های مرکز آمار ایران شاخص ضمنی هزینه های دولت محاسبه و پس از آن ارقام بودجه 
بر اساس قیمت های سال پایه 1399 تعدیل شد. در نتیجه این تعدیل نرخ رشد بودجه صندوق  
بازنشستگی کشوری، بودجه امور رفاه اجتماعی و بودجه عمومی کشور به دست آمد. در جدول 
)2( رشد این ارقام برای دهه 1390 ارائه شده است. بر اساس محاسبات انجام شده میزان 
کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری طی این دوره همواره به صورت واقعی نیز رشد 

داشته است. 
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جدول 2- رشد کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری، بودجه امور رفاه اجتماعی و منابع 
عمومی بودجه

سال
صندوق بازنشستگی 

کشوری
بودجه امور 
رفاه اجتماعی

منابع عمومی 
بودجه

1391 %9.19%15.38-%14.51

1392%12.52%11.39%31.88

1393%3.58%12.20-%6.36

1394%34.32%5.99%6.90

1395%22.97%18.92%20.24

1396%4.56%13.33%12.85

1397%31.47%11.09%1.83

1398%11.63%0.33-%5.95

 1399
2.45%-بدون  در نظر گرفتن متناسب سازی

-%25.01-%2.37
35.5%با در نظر گرفتن متناسب سازی

منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای داده های مرکز امار  و قوانین بودجه سنواتی

مقایسه رشد مربوط به کمک دولت به صندوق  بازنشستگی کشوری با رشد بودجه امور 
رفاه اجتماعی و منابع عمومی بودجه مشخص می کند در بیشتر سال  ها نرخ رشد کمک به 
صندوق  از نرخ رشد بودجه امور رفاه اجتماعی و منابع عمومی بیشتر بوده است که این موضوع 
افزایش سهم بودجه صندوق  از بودجه دولت و بودجه امور رفاه اجتماعی را توجیه می کند. 
برای به دست آوردن تصویری دقیق تر از این تغییرات، نرخ رشد مرکب هریک از اجزای فوق 
در جدول )3( ارائه شده است. مشاهده می شود نرخ رشد کمک به صندوق  حدود دو برابر رشد 
بودجه امور رفاه اجتماعی و سه برابر رشد منابع عمومی بودجه دولت بوده است. این رقم نشان 
می دهد در صورت ادامه روند سهم کمک به صندوق  در بودجه کماکان افزایش خواهد داشت. 
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جدول 3-متوسط نرخ رشد ساالنه کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری، بودجه امور رفاه 
اجتماعی و منابع عمومی بودجه 1390-1399

شرح
صندوق بازنشستگی 

کشوری
بودجه امور رفاه 

اجتماعی
منابع عمومی 

بودجه

13.6%بدون در نظر گرفتن متناسب سازی
%6.2%4.1

17.8%با در نظر گرفتن متناسب سازی
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای داده های مرکز امار  و قوانین بودجه سنواتی

شایان توجه است در صورتی که میزان کمک دولت را به این صندوق طی سال های 
1399-1390 به قیمت های سال 1399 تعدیل کرده و با هم جمع کنیم رقم آن 53.5 درصد 
از منابع عمومی دولت در بودجه سال 1399 می شود. به عبارت ساده اگر دولت تمام اعتبارات 
مربوط به این 10 سال را در زمان حاضر پرداخت می کرد، باید بیش از 50 درصد از منابع 

عمومی بودجه سال 1399 را صرف این هدف می کرد. 



پایداری مالی صندوق؛ بررسی گذشته، پیش بینی آینده   / 11

2- چشم انداز 1420

با تمرکز بر میزان کمک دولت  بازنشستگی  پایداری مالی صندوق  در بخش قبل وضعیت 
برای جبران کسری صندوق در دهه 1390 بررسی شد. در این بخش، هدْف بررسی وضعیت 
مالی احتمالی صندوق در آینده است. برای این منظور پس از بررسی سناریوهای مختلف، 
دو سناریو اصلی درنظر گرفته شده و نتایج بر مبنای آن ارائه شده است. در هر دو سناریو، 
فرض شده است تعداد کسورپردازان صندوق ساالنه 2.5 درصد کاهش می یابد و شاغالن  با 
احتمال مشخصی که از روند سال های قبل به دست آمده است، تغییر وضعیت داده و به حقوق 
بگیران صندوق اضافه می شوند. همچنین برای بررسی خروج از صندوق به دلیل فوت، از 
جدول مرگ و میر متناسب با امید زندگی اعضای صندوق استفاده شده است1. بر اساس این 
فروض تعداد کسورپردازان و حقوق بگیران صندوق در چشم انداز سال 1420 مطابق جدول 

)4( تخمین زده شده است. 

جدول 4- تخمین تعداد کسورپردازان و حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در دوره 
1420-1400 بر مبنای سال پایه 1399- هزار نفر

تعداد حقوق بگیران تعداد کسورپردازانسال تعداد حقوق بگیران تعداد کسورپردازانسال 

1399952.51511.71404839.21680.2
1400928.71557.21405818.31695.2
1401905.51597.01406797.81704.0
1402882.81631.01407777.91706.8
1403860.81658.81408758.41704.0

1. این اطالعات که به تفکیک سن و جنسیت ارائه می شود نشان می دهد احتمال فوت برای هر گروه سنی و هر گروه 
یا به  از صندوق کنار رفته اند  افرادی را مشخص می کند که به دلیل فوت  جنسیتی چه میزان است و درنتیجه تعداد 
وظیفه بگیر تغییر وضعیت داده اند. این اطالعات هم برای سال پایه و هم برای سال های آینده در دروه تخمین نیاز است. 
برای تعیین امید زندگی در سال پایه به اطالعات طرح پژوهشی »تدوین جداول عمر کسورپردازان و مستمری بگیران 
صندوق بازنشستگی کشوری« استناد شد. دراین طرح امید زندگی برای مردان و زنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری 
این  به اطالعات تکمیلی است.  نیاز  به تفکیک سن  احتمال مرگ  برای تخمین  این وجود  با  تخمین زده شده است. 

اطالعات با استناد به جداول عمر کانادا به دست آمد.
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تعداد حقوق بگیران تعداد کسورپردازانسال تعداد حقوق بگیران تعداد کسورپردازانسال 

1409739.51695.81415635.21557.0
1410721.01682.61416619.41522.6
1411702.91665.01417603.91485.7
1412685.41643.21418588.81446.5
1413668.21617.61419574.11405.3
1414651.51588.81420559.71362.7

منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای اطالعات سال 1399

صندوق  حقوق بگیران  تعداد   1407 سال  از  فوق،  فروض  اساس  بر  می شود  مشاهده 
خارج  سیستم  از  که  افرادی  تعداد  دیگر  عبارت  به  می یابد.  کاهش  کشوری  بازنشستگی 
می شوند و پرونده آنها در صندوق بسته می شود، بیشتر از تعداد افرادی است که به عنوان 
این مدل فرض  در  باید گفت  روند  این  توضیح  در  اضافه می شوند.  به صندوق  حقوق بگیر 
شده است که بازماندگان درصد ثابتی از اعضای صندوق )حقوق بگیر و کسورپرداز( هستند، 
کاهش  نیز  بازماندگان  تعداد  حقوق بگیران،  تعداد  و  کسورپردازان  تعداد  کاهش  با  درنتیجه 

می یابد. 
و خروجی  ورودی  بعد می توان جریان  درمرحله  اعضای سیستم،  تعداد  تخمین  از  پس 
این  از  مبنای هریک  ادامه فروض  در  زد.  اساس سناریوهای مدنظر تخمین  بر  را  صندوق 

سناریوها و نتایج حاصل ارائه شده است. 

سناریو 1: ادامه روندهای پیشین

در این سناریو فرض شد است نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد مستمری ها و نرخ تورم برابر 
به  مربوط  آنجایی که مخارج  از  بود.  دوره 1399-1390 خواهد  آنها طی  نرخ رشد مرکب 
متناسب سازی نخستین بار در بودجه سال 1400 خود را نشان می دهد و به دلیل آنکه اثر 
این سیاست هم در افزایش حقوق بازنشستگی و هم در افزایش منابع بودجه ای دیده شود، 
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برای تعین روند رشد آتی منابع بودجه عمومی به طور استثنا به میانگین رشد آن در دوره 
1400-1390 استناد شده است. همچنین نرخ تنزیل نیز برابر با نرخ تورم فرض شده است. 

جدول شماره )5( فروض کلیدی در تخمین جریان های مالی را نشان می دهد.

جدول 5- فروض مدل در سناریو اول بر مبنای سال 1399

رشد 
GDP

رشد شاخص 
GDP ضمنی

رشد منابع 
عمومی

رشد شاخص ضمنی 
هزینه های دولت 

تورم مصرف 
کننده

رشد 
دستمزد 

رشد 
مستمری 

نرخ 
تنزیل

%0.34%24.34%7.6%14.8%22.0%5.0%5.0%22.0
منبع: محاسبات پژوهش

ارائه شد،  اعضای سیستم  از  که  تخمینی  مبنای  بر  و  فوق  فروض  اساس  بر  درنهایت 
میزان منابع و مخارج صندوق طی دوره 1420-1400 برآورده شده است. نتایج این تخمین 
به شرح جدول )6( است. الزم به ذکر است ستون »درآمد ناشی از کسور« مجموع درآمد 
حاصل از 22.5 درصد کسور بازنشستگی به عالوه مقرری ماه اول را شامل می شود که فرض 
شده به صورت کامل به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز می شود. همچنین در این 
محاسبات درآمد ناشی از سرمایه گذاری لحاظ نشده و تنها درآمد ناشی از کسور با تعهدات 

بیمه ای مقایسه شده است. 

جدول 6- پیش بینی درآمد و هزینه صندوق در بازه زمانی 1420-1400 به قیمت های جاری 
)سناریو 1(  -  میلیارد ریال 

سال
درآمد ناشی 

از کسور
حقوق 
پرداختی

سالکسری
درآمد ناشی از 

کسور
کسریحقوق پرداختی

1400226,8121,307,0201,080,2081405652,3044,756,9754,104,671
1401280,9861,708,4531,427,4671406804,3836,105,0405,300,657
1402346,6732,224,6231,877,9501407995,3317,783,9836,788,651
1403426,5732,875,6912,449,11814081,235,3889,924,9308,689,543
1404527,3083,696,4713,169,16314091,537,26512,648,87611,111,611
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سال
درآمد ناشی 

از کسور
حقوق 
پرداختی

سالکسری
درآمد ناشی از 

کسور
کسریحقوق پرداختی

14101,917,97316,103,88714,185,91414167,519,73767,187,82459,668,088
14112,398,77220,484,38018,085,60814179,474,73684,889,80075,415,064
14123,006,32626,027,63623,021,310141811,937,203107,031,36095,094,157
14133,773,45233,044,34229,270,890141915.045.361134.619.488119.574.127
14144,743,42341,906,27237,162,850142018.960.078169.019.440150.059.362
14155,970,04353,092,84847,122,805

منبع: محاسبات پژوهش

برای درک بهتر میزان کسری می توان به سیاق بخش قبل آن را با بودجه عمومی دولت 
و تولید ناخالص داخلی کشور نیز مقایسه کرد. نمودار شماره )5( سهم کسری بودجه صندوق 
از منابع عمومی بودجه و نمودار شماره )6( سهم این کسری را نسبت به تولید ناخالص داخلی 
نشان می دهد. یادآوری می شود که ارقام مربوط به تولید و بودجه نیز به صورت برآوردی و بر 

مبنای فروض جدول )5( به دست آمده است. 

نمودار 5- نسبت کسری صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره 1420-1400 به منابع عمومی 
بودجه )سناریو 1(

منبع: محاسبات پژوهش
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نمودار6- نسبت کسری صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره 1420-1400 به تولید ناخالص 
داخلی )سناریو 1(

منبع: محاسبات پژوهش

همان طور که مشخص است در این سناریو میزان کسری صندوق نسبت به منابع عمومی 
بودجه رو به افزایش است به طوری که پیش بینی می شود میزان کسری صندوق )با فرض 
بودجه  منابع عمومی  به 21.6 درصد  از 8.5 درصد در سال 1400  حفظ روندهای گذشته( 
چشم  به  نیز  داخلی  ناخالص  تولید  به  کسری  نسبت  در  روند  همین  1420برسد.  درسال 
می خورد و بر اساس فروض مدل میزان کسری صندوق از 1.6 درصد از GDP به 2.9 درصد 

خواهد رسید. 
جدول و نمودارهای قبل میزان کسری صندوق را تا سال 1420 به قیمت جاری نشان 
می دادند با این وجود یکی از معیارهای مهم در بررسی میزان کسری صندوق برآورد ارزش 
حال این کسری است. در جدول )7( مجموع درآمدها، هزینه ها و کسری صندوق برای دوره 
1420-1400 به ارزش سال 1399 ارائه شده است. از آنجایی که صندوق در زمان حاضر 
ارزش  از  میزان کسری صندوق  برای محاسبه دقیق تر،  است  دارد الزم  نیز  ارزش خالصی 
صندوق کاسته شود و درنهایت کسری خالص به دست آید. این محاسبه در جدول 7 انجام 
شده است. برای به دست آوردن ارزش دارایی های صندوق نیز به گزارش اکچوئری صندوق 



16  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

بازنشستگی کشوری در سال 1399 استناد شده است. درنتیجه این محاسبات، رقم کسری 
صندوق در این دوره نزدیک به 3.3 میلیون میلیارد تومان می شود که رقمی نزدیک به 5.7 
برابر منابع عمومی بودجه در سال 1399 است. این رقم همچنین نزدیک به 65 درصد تولید 

ناخالص داخلی در سال 1399 است. 

جدول 7- پیش بینی کسری صندوق در بازه زمانی 1420-1400 به قیمت های سال 1399 
)سناریو 1(-میلیارد ریال

درآمدهای آتی به 
ارزش سال 1399  

تعهدادت آتی به 
ارزش سال 1399  

کسری آتی به 
ارزش سال 1399

ارزش دارایی های 
صندوق در سال 1399 

کسری با احتساب 
ارزش صندوق 

      4,720,854      38,289,315      33,568,461      885,566      32,682,895
منبع: محاسبات پژوهش

سناریو 2: افزایش حقوق متناسب با تورم و رشد اقتصادی

یکی از پارامترهای تأثیرگذار در پایداری مالی صندوق های بازنشستگی به ویژه صندوق های 
حقوق  ساالنه  )افزایش  بازنشستگی  حقوق  تعدیل  قاعده  معین،  مزایای  با  بازنشستگی 
عموما  می دهد  نشان  حوزه  این  در  تطبیقی  مطالعات  صندوق هاست.  این  در  بازنشستگی( 
)فرهمند  می کنند.  پیروی  بازنشستگی  حقوق  تعدیل  برای  قاعده مشخص  چند  از  کشورها 
معین، 1395(1 ساده ترین روش، تعدیل حقوق استفاده از شاخص CPI )شاخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی( است که بسیاری از کشورها مانند بلژیک، کانادا، شیلی، یونان، فنالند، 
فرانسه، ایتالیا، کره، مکزیک، لهستان، اسلواکی و سوئد از آن استفاده می کنند. برخی کشورها 
را  بازنشستگی  حقوق  آن  اساس  بر  و  کرده  تهیه  سالمندان  برای  مجزایی  قیمتی  شاخص 
تعدیل  برای  از کشورها  دیگر  برخی  در  این کشورهاست.  جمله  از  آمریکا  می کنند.  تعدیل 
حقوق بازنشستگی از شاخص های ترکیبی  استفاده می شود به طوری که حقوق بازنشستگی 
ساالنه متناسب با تورم و درصدی از رشد دستمزد یا رشد اقتصادی تعدیل می شود. هدف از 

1. فرهمند معین، حام. 1395.  شاخص های تعدیل مستمری در نظام های تأمین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی 
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این کار افزایش بیشتر حقوق بازنشستگی و به نوعی سهیم کردن سالمندان و بازنشستگان از 
استانداردهای رو به رشد زندگی است. )همان( 

مستمری  تعدیل  درمورد  کلی  قانون  یک  کشوری  بازنشستگی  در صندوق  و  ایران  در 
وجود دارد و آن توجه به شاخص هزینه زندگی است با این وجود رویه اجرایی ثابتی برای 
افزایش حقوق بازنشستگی وجود ندارد. برای مثال در سال 1380 افزایش ضریب ریالی حقوق 
کارکنان دولت به عنوان مبنای تعدیل حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شد؛ در سال 1383 
افزایش مستمری بر مبنای یک مبلغ ثابت و یک تغییر درصدی اعمال شد؛ در سال های بعد، 
بار دیگر میزان افزایش مستمری به صورِت درصدی اعالم گردید؛  در سال 1388 عالوه بر 
و  تعیین  بازنشستگان هم  بازنشستگی، حداقل حقوق  افزایش درصدی حقوق  اعالم میزان 
اعالم شد؛ در سال 1395 افزایش حقوق بر مبنای سقف حقوق پرداختی انجام شد به طوری 
که حقوق های کمتر، افزایش حقوق بیشتر و حقوق بیشتر افزایش حقوق کمتر داشتند؛ در سال  
افزایش دستمزد  مبنای  بر  بازنشستگی  افزایش حقوق  متناسب سازی  با تصویب  نیز   1399

تعیین شد به طوری که حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغل هم تراز رسید. 
این تغییر در رویه های اجرایی برای تعدیل مستمری در برخی سال ها ازجمله در سال 
1399 باعث جهش های یکباره در حقوق بازنشستگی شده است که درنتیجه به نظر می رسد 
پایداری بلندمدت را متأثر کرده است )در بخش بعد این موضوع آزمون شده است(. بر این 
بازنشستگی وجود  افزایش حقوق  برای  ثابتی  اجرایی  اساس در سناریو 2 فرض شده رویه 
دارد به طوری که حقوق بازنشستگی متناسب با تورم مصرف کننده )شاخص قیمت کالهای 
مصرفی( و 50 درصد از رشد اقتصادی افزایش می یابد. عالوه بر این فرض شده است اقتصاد 
از شرایط به نسبت با ثباتی برخوردار است به طوری که نرخ رشد اقتصادی 2 درصد و تورم 
تولید  به نسبت  اقتصاد  18 درصد است. همچنین فرض شده است سهم مخارج دولت در 

ناخالص داخلی ثابت می ماند. 
ارائه شده است. در این  در جدول )8( فروض و در جدول )9( نتایج حاصل از تخمین 
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سناریو روند کسورپردازان و حقوق بگیران صندوق از همان فروض پیشین تبعیت می کند.

جدول 8- فروض مدل در سناریو 2 با فرض ثبات در شرایط اقتصاد کالن
رشد 
GDP

رشد شاخص 
GDP ضمنی

رشد منابع 
عمومی

رشد شاخص ضمنی 
هزینه های دولت 

تورم مصرف 
کننده

رشد 
دستمزد 

رشد 
مستمری 

نرخ 
تنزیل

%2.0%18%2.0%18.0%18.0%1.0%1.0%18.0

جدول 9- پیش بینی درآمد و هزینه صندوق در بازه زمانی 1420-1400 به قیمت های جاری 
)سناریو 2(-میلیارد ریال

سال 
درآمد ناشی 

از کسور 
حقوق 

پرداختی 
سالکسری 

درآمد ناشی 
از کسور

حقوق 
پرداختی

کسری

1400211,0181,220,088 1,009,07014111,008,8818,846,580 7,837,699 
1401243,2171,488,282 1,245,06514121,176,36310,471,4419,295,078 
1402279,1791,807,966 1,528,78614131,373,72012,383,83511,010,115
1403319,6022,179,864 1,860,26114141,606,59214,628,36213,021,770
1404367,5662,613,066 2,245,50014151,881,24517,261,98815,380,743
1405423,0343,135,399 2,712,36414162,204,57520,345,49818,140,923
1406485,3363,751,312 3,265,97514172,584,30423,941,09621,356,792
1407558,7304,458,331 3,899,60114183,029,23928,112,61625,083,377
1408645,1965,298,099 4,652,90314193,552,11932,930,20829,378,089
1409746,9506,292,377 5,545,42714204,164,65838,505,34834,340,690
1410867,0407,464,716 6,597,676

منبع محاسبات پژوهش

مشاهده می شود با فرض ثبات شرایط کالن که درنتیجه آن میزان افزایش دستمزد و 
حقوق بازنشستگی از منطق مشخص و ثابت پیروی می کند میزان کسری صندوق بازنشستگی 
یافته است. همچنین در این سناریو  کشوری در همه سال ها نسبت به سناریو )1( کاهش 
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نسبت کسری صندوق بازنشستگی به منابع عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی نیز کمتر 
شده است که می توان گفت بحران در سطح کالن شدت کمتری پیدا می کند. نمودارهای )7( 

و )8( این دو نسبت را نشان می دهند. 

نمودار 7- نسبت کسری صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره 1420-1400 به منابع عمومی 
بودجه )سناریو 2(

منبع: محاسبات پژوهش

نمودار8- نسبت کسری صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره 1420-1400 به تولید ناخالص 
داخلی )سناریو 2(

منبع: محاسبات پژوهش
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مشاهده می شود بر مبنای فروض این سناریو، کسری صندوق بازنشستگی کشوری در 
بیشترین حالت به 8.6 درصد منابع عمومی بودجه دولت و 1.8 درصد از تولید ناخالص داخلی 

می رسد که نسبت به سناریو )1( کاهش قابل مالحظه دارد. 
برای محاسبه مجموع کسری صندوق به ارزش سال 1399 نیز مطابق فروض جدول 
)8( از نرخ تنزیل برابر با نرخ تورم استفاده شده است. نتایج محاسبه در جدول )10( ارائه شده 
است. مشاهده می شود ارزش کسری صندوق بازنشستگی بر مبنای سال 1399 در سناریو 
2 به 2.1 میلیون میلیارد تومان می رسد که 3.6 برابر منابع بودجه عمومی و 41 درصد تولید 

ناخالص داخلی است.

جدول 10- پیش بینی کسری صندوق در بازه زمانی 1420-1400 به قیمت های سال 1399 
)سناریو 2(-میلیارد ریال

درآمدهای آتی به 
ارزش سال 1399  

تعهدادت آتی به 
ارزش سال 1399  

کسری آتی به 
ارزش سال 1399

ارزش دارایی های 
صندوق در سال 1399 

کسری با 
احتساب ارزش 

صندوق 

3,065,74424,737,45921,671,715885,56620,786,149
منبع: محاسبات پژوهش

اما  یافته  این سناریو شدت بحران در سطح کالن کاهش  باید توجه داشت هرچند در 
بدان معنا نیست که بحران رفع شده است و نسبت میزان کسری صندوق هنوز سهم باالیی 
از منابع عمومی بودجه را به خود اختصاص می دهد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا 
می کند که در نظر داشته باشیم سایر صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی 
بودجه عمومی  به  درنهایت  نیز  این کسری  و  مواجه هستند  با کسری  نیز  نیروهای مسلح 

تحمیل می شود. 

3- اثر متناسب سازی بر پایداری مالی

سیاست  آن  مبنای  بر  می توان  که  معیارهایی  از  یکی  شد،  ذکر  مقدمه  در  که  همان طور 
پایداری مالی  بر  این سیاست  اثر  ارزیابی کرد، بررسی  را  بازنشستگی  متناسب سازی حقوق 
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صندوق بازنشستگی کشوری است. برای بررسی این موضوع نیاز به ساخت مدل جدیدی 
است که در آن افزایش حقوق بازنشستگی ناشی از متناسب سازی اعمال نشده باشد. برای 
این منظور مدل جدیدی بر مبنای اطالعات سال 1398 ساخته و کسری صندوق برای دوره 
شد.  تعیین   )2( سناریو  همانند  کالن  فروض  محاسبه  این  در  شد.  محاسبه   1400-1420
)اجرا نشدن سیاست  این وضعیت  بررسی در  ارزش کسری صندوق در دوره مورد  مقایسه 
متناسب سازی( با سناریو )2( نشان می دهد متناسب سازی باعث افزایش 68 درصدی کسری 
صندوق بازنشستگی کشوری شده است. در نمودار )9( مجموع کسری صندوق به ارزش سال 

1399 در دو حالت اجرا و عدم اجرای سیاست متناسب سازی مقایسه شده است. 
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نمودار 9- مقایسه مجموع کسری صندوق در دوره 1420-1400 به ارزش سال 1399 در حالت 
اجرا و عدم اجرای سیاست متناسب سازی 

منبع: محاسبات پژوهش

در نمودارهای )10( و )11( نیز میزان کسری صندوق به منابع بودجه عمومی دولت و 
تولید ناخالص داخلی قبل و پس از متناسب سازی مقایسه شده است. 

نمودار 10- مقایسه نسبت کسری صندوق بازنشستگی کشوری به منابع عمومی بودجه در دو 
حالت اجرا و عدم اجرای سیاست متناسب سازی-1400-1420

منبع: محاسبات پژوهش
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نمودار 11- مقایسه نسبت کسری صندوق بازنشستگی کشوری به تولید ناخالص داخلی در دو 
حالت اجرا و عدم اجرای سیاست متناسب سازی-1400-1420

منبع: محاسبات پژوهش

همان طور که مشخص است متناسب سازی اثر قابل توجهی بر کسری صندوق و درنتیجه 
نسبت کسری به متغیرهای کالن داشته است. در سناریو 2 میزان کسری صندوق به حدود 
8 تا 8.5 درصد از منابع عمومی دولت و 1.6 تا 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی می رسید این 
در حالی است که با فرض عدم اجرای سیاست متناسب سازی کسری بین 4.5 تا 5 درصد 
منابع عمومی و حدود 1 درصد GDP را شامل می شد. تأکید می شود که این نتایج بر حسب 
سناریوی فرضی ثبات در شرایط اقتصاد کالن و پیروی از یک رویه اجرای ثابت در افزایش 

دستمزد و حقوق بازنشستگی به دست آمده است. 
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4-جمع بندی و نتیجه گیری

این گزارش به بررسی وضعیت پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره 1390-1400 
و پیش بینی وضعیت مالی تا سال 1420 اختصاص داشت. مشاهده شد که در دهه گذشته میزان 
کمک دولت به صندوق بازنشستگی رشد فزاینده داشته و در نتیجه آن سهم بیشتری از بودجه 
امور رفاه اجتماعی و بودجه عمومی کشور به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص یافته است. 

پیش بینی وضعیت آینده صندوق بازنشستگی کشوری از منظر پایداری مالی نیز مشخص 
کرد این صندوق در آینده نیز برای پرداخت تعهدات خود وابستگی کامل به دولت و بودجه 

عمومی دارد. با این وجود مقایسه سناریوهای بررسی شده در ان گزارش نشان داد:
درصورتی که تعدیل ساالنه حقوق بازنشستگی از یک رویه ثابت متناسب با تورم  	

و رشد اقتصادی پیروی کند )سناریو 2(، نسبت به وضعیتی که رویه های چندگانه 
اجرایی شده است )سناریو 1 که روند گذشته در آینده نیز تکرار می شود( کسری 

کمتری در انتظار صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود. 
ثبات در شرایط اقتصاد کالن هم در اجرای رویه های مشخص برای تعدیل مستمری  	

موثر است و هم می تواند شدت بحران کسری صندوق بازنشستگی کشوری را در 
سطح کالن کاهش دهد. 

صندوق  	 کسری  درصدی   68 افزایش  باعث  بازنشستگی  حقوق  متناسب سازی 
بازنشستگی کشوری شده است. این موضوع اجتناب از اجرای سیاست های مغایر با 
اصول بیمه ای و پیروی از قاعده های قانونی در تعدیل حقوق بازنشستگی را بیش 

از پیش گوشزد می کند.
بحران صندوق های  	 برای کاهش  نشان می دهد  به گزاره های سه گانه فوق  توجه 

بازنشستگی عالوه بر اجرای اصالحات بیمه ای الزم است به شرایط کالن اقتصادی 
کشور نیز توجه شود. 
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