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مقدمه

بحران در صندوق های بازنشستگی ایران موضوعی است که پس از سال ها 

تالش کارشناسان این حوزه درنهایت به رسمیت شناخته شده است و در حال 

حاضر به عنوان یکی از سه بحران اصلی کشور مطرح می شود. این بحران که در 

قالب کسری منابع نسبت به مصارف خود را نشان داده است، اگر بدون راه حل رها 

شود در آینده می تواند کل اقتصاد کشور را متأثر سازد. در ایران با توجه به نظام 

بازنشستگی موجود که بر مبنای مزایای تعریف شده است، بارمالی این بحران به طور 

مستقیم به دوش دولت خواهد بود که خواه ناخواه از طریق سیاست های دولت به کل 

جامعه منتقل خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل ویژگی های جمعیت شناختی کشور 

، این بحران روز به روز عمیق تر خواهد شد اثرات اجتماعی بحران در صندوق های 

بازنشستگی نیز به اندازه اثرات اقتصادی آنها اهمیت دارد. بر طبق آمار، تقریبا 22 

درصد مردم ایران به نوعی وابسته به درآمدهای بازنشستگی هستند و این میزان 

در آینده افزایش خواهد یافت. در نتیجه هر بحرانی در این نظام بخش بزرگی از 

جمعیت، دولت و درنهایت کل جامعه را متأثر خواهد ساخت.
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در گزارش پیش رو تالش شده بحران صندوق های بازنشستگی و پیامدهای آن از 

زاویه بار مالی برای دولت و کل اقتصاد بررسی شود. برای این منظور ابتدا تخمینی 

از جمعیت وابسته به مستمری های بازنشستگی به دست آمده است و در ادامه با 

محاسبه حجم مستمری ها در کل اقتصاد، نمایی از میزان بزرگی و حجم این درآمدها 

در کل اقتصاد ارائه شده است. در بخش بعدی میزان کمک های دولت به سه صندوق 

کشوری، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی از داده های بودجه استخراج شده و بار 

مالی آن برای دولت محاسبه شده است. در تمام این محاسبات تمرکز بر سه صندوق 

بزرگ کشور یعنی تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و صندوق کشوری است. 
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چه تعداد مستمری بگیر در کشور هستند

بر طبق آمار تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری 

اگر مستمری بگیران سایر  که  بوده  نفر  و 289هزار  میلیون  با 4  برابر  در سال 94 

صندوق های بازنشستگی را نیز به این آمار اضافه کنیم این عدد به حدود 5 میلیون و 

200هزار نفر مستمری بگیر افزایش می یابد. بدیهی است که این تعداد به خوبی نمی تواند 

جمعیت متاثر از مستمری های بازنشستگی را نشان دهد. برای این منظور باید افراد تحت 

تکفل مستمری بگیران نیز در محاسبات لحاظ شوند. بر اساس داده های مرکز آمار و بر 

مبنای تعداد خانوارهای با سرپرست باالی 50 سال1 و جمعیت این خانوارها، متوسط 

بعد خانوار در این رده سنی 3.37 نفر است که با اعمال این عدد، تعداد افراد وابسته 

به دریافت مستمری های بازنشستگی در کشور به حدود 17میلیون و 500 هزار نفر 

می رسد. با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، این بدان معنی است که تمام یا بخشی 

از درآمد ماهانۀ نزدیک به 22 درصد از جمعیت کشور از طریق مستمری بازنشستگی 

تامین می شود. با توجه به نرخ اشتغال پایین و تغییر ساختار سنی به نظر می رسد که 

این نسبت در آینده مدام در جهت افزایش سهم مستمری بگیران تغییر کند. 

جدول شمارۀ )1( تعداد مستمری بگیران دو صندوق بازنشستگی بزرگ کشور 

نشان  را   1394 تا   1381 سال های  طی  کشوری(  بازنشستگی  و  اجتماعی  )تأمین 

می دهد. همان طورکه مشاهده می شود این تعداد طی سال های مذکور با رشد 133 

درصدی به بیش از 2 برابر افزایش یافته است. 

1. انتخاب این رقم از آن جهت است که متوسط سن بازنشستگی در ایران 52 سال است. از آنجایی که 

داده های جمعیتی مرکز آمار ایران بر حسب سن آمار افراد بیش از 52 سال را ندارد از نزدیکترین رقم 

به این عدد یعنی 50 سال استفاده شده است. 
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جدول 1- تعداد مستمری بگیران دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری

جمعبازنشستگی کشوریتامین اجتماعی*سال

138112565725804491837021

138413580067501502108156

138717703119728772743188

1390221960711103863329993

1393279180212371254028927

1394301134912781764289525

* آمار تأمین اجتماعی شامل بازنشستگان اصلی و بر مبنای تعداد افراد است
منبع: گزارش های ساالنه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری

این افزایش در تعداد بازنشستگان به طور طبیعی افزایش حجم کلی مستمری های 

پرداختی را نیز به دنبال داشته است. جدول شمارۀ )2( میزان مستمری های پرداختی 

به تفکیک سه صندوق تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح را 

نشان می دهد. 
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جدول 2- مستمری های بازنشستگی پرداختی در سه صندوق کشوری، نیروهای مسلح و تأمین 
اجتماعی

واحد: میلیارد ریال

جمعنیروهای مسلح*بازنشستگی کشوریتأمین اجتماعیسال

138426,17013,8609,49249,522

138760,79542,55221,820125,167

1390111,14183,71058,567253,418

1393254,294184,659115,743554,696

1394316,849221,144137,763675,756

* از آنجا که مستمری های بازنشستگی نیروهای مسلح از بودجه دولت تأمین می شود اعداد 
مربوط به این ستون از بودجه دولت استحراج شده است.

منبع: گزارش های ساالنه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و بودجه ساالنه 

همان طورکه از اعداد جدول پیداست مستمری های بازنشستگی پرداختی در یک 

دهۀ گذشته تنها در این سه صندوق بزرگ کشور، بیش از 13 برابر شده است. نمودار 

شماره 1 این تغییرات را به تصویر کشیده است. 
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نمودار 1- تغییرات مستمری های بازنشستگی پرداختی در سه صندوق تأمین اجتماعی، 
بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح 

 

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

گيمستمري پرداختي در سه صندوق بازنشست

كشوري تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح جمع

 



15بودجه محدود، تعهدات هنگفت  /

 بار مالی مستمری های بازنشستگی در اقتصاد

برای درک بهتر حجم مستمری های بازنشستگی در اقتصاد کشور دو شاخص 

دولت«  بودجه  از  آن  »سهم  و  داخلی«  ناخالص  تولید  به  »مستمری ها  نسبت  اصلِی 

تعریف می شود. بدیهی است هرچه جمعیت سالمند در کشوری بیشتر باشد و یا نظام 

بازنشستگی جمعیت بیشتری از سالمندان را تحت پوشش قرار دهد و مزایای بیشتری 

در اختیار آنها قرار دهد، این دو نسبت در اقتصاد باالتر خواهد بود. در جدول شمارۀ 

)3( این دو سهم محاسبه شده اند. 
جدول 3- سهم مستمری های بازنشستگی در بودجه و تولید ناخالص داخلی

جمع*بازنشستگی کشوریتأمین اجتماعی

سهم در 
بودجه

سهم در 
GDP

سهم در 
بودجه

سهم در 
GDP

سهم در 
بودجه

سهم در 
GDP

13813.20.684.781.017.981.69
13843.090.715.831.3511.042.55
13875.281.167.551.6615.533.42
13907.171.329.531.7521.724
139310.631.6114.632.2131.924.83
139411.51.8915.972.2131.924.83

* عدد مربوط به جمع به جز سال 1381 در سایر سال ها مستمری پرداختی به نیروهای مسلح را نیز 
شامل شده است

منبع: محاسبات تحقیق

همان طور که مالحظه می شود سهم مستمری های بازنشستگی از بودجه دولت 

و تولید ناخالص داخلی دائما روند افزایشی داشته است. به عبارتی می توان گفت که 

سهم درآمدهای غیرمرتبط با کار از تولید ناخالص داخلی افزایشی بوده است. 

اما نکته جالب در این زمینه مقایسه این شاخص با معیارهای جهانی است. اگر 
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شاخص نسبت مستمری های بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی را معیار بگیریم رقم 

این شاخص برای ایران کمتر از متوسط کشورهای توسعه یافته و بیشتر از کشورهایی 

مانند شیلی و مکزیک است )در شیلی مستمری های بازنشستگی بر مبنای حساب های 

انفرادی با مدیریت خصوصی است که طبیعتا سهم بازنشستگی  عمومی را که در جدول 

آمده است، کم می کند(. در جدول 4 این سهم برای کشورهای مختلف گردآوری شده است.
جدول 4- سهم مستمری بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف  )2011(

درصدکشوردرصدکشور

7اسلواکی15.8ایتالیا

6.9استونی14.5یونان

6.7امریکا13.8فرانسه

6.6سوئیس13.2اتریش

6.2دانمارک13پرتغال

5.6انگلستان11.4اسلوونی

5.5هلند10.8لهستان

5.4نروژ10.6آلمان

5.3ایرلند10.5اسپانیا

4.9نیوزیلند10.3فنالند

4.8ایران 10.2بلژیک 

4.3کانادا10.2ژاپن

3.5استرالیا10مجارستان

3.2شیلی8.9حمهوری چک

OECD 2.2کره جنوبی7.9متوسط کشورهای

2.1ایسلند7.5ترکیه

1.8مکزیک7.4سوئد

OECD/ Pension Spending :منبع
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مشاهده می شود که این نسبت دامنه تغییرات بزرگی دارد و از 2.1 )ایسلند( تا 

15.8 )ایتالیا( را شامل می شود.  البته باید توجه کرد که در برخی کشورها مزایای 

قابل  سهم  می شود  پرداخت  بازنشستگی  مستمری های  کنار  در  که  بازنشستگی 

توجهی از دریافتی های بازنشستگان را تشکیل می دهد؛ اگر این سهم را نیز در کنار 

مستمری های بازنشستگی محاسبه کنیم سهم مستمری و مزایا در تولید ناخالص 

داخلی افزایش خواهد یافت. نسبت مزایای بازنشستگی به GDP در چهار کشور ایسلند 

)5.8(، سوئیس )5.1(، هلند )5( و کانادا )4.1( بیشتر از دیگر کشورهاست و با احتساب این رقم، 

سهم میزان دریافتی بازنشستگان از تولید ناخالص داخلی باالتر می رود. 

باال بودن شاخص مستمری های بازنشستگی به GDP می تواند ناشی از چند عامل 

باشد، که باال بودن نسبت سالمندی، باال بودن سهم سالمندانی که از مزایای بازنشستگی 

استفاده می کنند و باال بودن مزایای بازنشستگی مهمترین این عوامل هستند. 
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میزان کمک دولت به صندوق های بازنشستگی

در حال حاضر تمام صندوق های بازنشستگی دولتی در ایران با شیوه مزایای 

معین کار می کنند و سازوکار آنها مبتنی بر نظام PAYG است. این شیوه پرداخت 

به یک شاخص مهم یعنی، نسبت تعداد شاغالن به مستمری بگیران بستگی دارد. 

در این شیوه، مبنای اصلی تامین و پرداخت مستمری ها از محل حق بیمه های افراد 

شاغل )کسورات( است. در چنین شرایطی هرچه تعداد افراد شاغِل تحت پوشش صندوق 

منابع  برود،  پیش  شدن  سالمندتر  سمت  به  جامعه  یا  و  شود  کمتر  )کسورپردازان( 

درآمدی صندوق ها محدودتر، مصارف آنها بزرگ تر و در نهایت با کسری های مالی 

شدیدتری مواجه خواهند شد. از طرف دیگر از آنجا که سیستم بر مبنای مزایا تعیین 

شده است، میزان دریافتی بازنشستگان با معیارهایی فارغ از منابع صندوق و بر 

مبنای شاخص هایی چون آخرین حقوق دریافتی، تأمین می شود. در چنین شرایطی 

اگر منابع صندوق دچار کسری باشد دولت باید این کسری را تأمین کند و نمی توان 

مستمری های بازنشستگی را به تناسب کاهش درآمد کاهش داد. 

در ایران، پایین بودن سن بازنشستگی، افزایش روند سالمندی طی سال های اخیر 

و روند رو به رشد آن در کنار سیاست هایی مانند بازنشستگی پیش از موعد، منجر 

به تعهدات تامین مالی نشده قابل توجهی در طرح های بازنشستگی مزایای معین شده 

که بخش عمده ای از این تعهدات هم اکنون بر عهده دولت است و بار مالی سنگینی 

را به بودجه ساالنه تحمیل می کند. حجم اصلی این کمک ها مربوط  به دو  صندوق 

بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح است که اعداد آن برای سال های مختلف در 

دو جدول 5 و7 منعکس شده است. 
جدول 5- میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سهم آن در بودجه دولت طی 
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سال های 1384 الی 1394     

کمک دولت به صندوق 
بازنشستگی کشوری

)میلیارد ریال(

نسبت کمک های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری به 
ارقام بودجه

بودجه کلسال
بودجه 
جاری

بودجه 
عمرانی

امور اجتماعی و 
رفاهی

13842,8820.60.92.46.5
138720,3732.53.59.118.5
139056,6694.96.519.621.4
1393123,5497.18.641.240.1
1394151,5007.68.954.731.1

منبع: محاسبات تحقیق

نمودار 2- تغییرات میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری

منبع: محاسبات تحقیق

همان طورکه در نمودار مشخص است میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی 
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کشوری روندی رو به رشد داشته است و در 13 سال گذشته 159 برابر شده است.  

اعداد جدول نیز نشان می دهد نه تنها ارقام مطلق کمک دولت به این صندوق افزایش 

قابل  به میزان  نیز  بلکه نسبت کمک های مذکور به بودجه کل و جاری کشور  یافته 

توجهی افزایش پیدا کرده است. همانطور که مالحظه می شود، کمک دولت به صندوق 

در سال 1394 بیش از نیمی از بودجه عمرانی و بیش از 30  بازنشستگی کشوری 

درصد بودجۀ امور اجتماعی و رفاهی دولت بوده است. عالوه بر این سهم کمک دولت 

این  تکیه  پیدا کرده و  افزایش  بازنشستگی طی سال های گذشته  در منابع صندوق 

صندوق به بودجه دولتی بیشتر شده است1. جدول 6 این موضوع را نشان می دهد.
جدول 6- نسبت کمک دولت به کل منابع، پرداخت حقوق و کسور دریافتی در  صندوق 

بازنشستگی کشوری        واحد: میلیارد ریال

ال
س

بع
منا

تی
یاف

در
ور 

س
ک

گی
ست

ش
زن

 با
وق

حق
ت 

اخ
رد

پ

ت
ول

ک د
کم

بع
منا

به 
ت 

ول
ک د

کم
هم 

س

ور 
س

ه ک
ت ب

ول
ک د

کم
ت 

سب
ن

تی
یاف

در

ت 
اخ

رد
ر پ

ت د
ول

ک د
کم

هم 
س

گی
ست

ش
زن

 با
وق

حق

13818,3775,3806,4809500.110.180.15

138419,11110,01313,8602,8820.150.290.21

138749,30019,98042,55220,3730.411.020.48

1390144,15324,57883,71056,6690.392.310.68

1393260,5142,225184,659123,5490.482.930.67

1394292,99948,839221,144151,5000.523.100.69

1. در این محاسبات بدهی انباشته شده دولت در نظر گرفته نشده است و تنها بند کمک های دولت مدنظر 
بوده است. 
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همان طور که از ارقام جدول مشخص است، از سال 1387 به این سو کمک دولت 

به صندوق بیشتر از کسور دریافتی شده است از شاغالن و به نوعی منبع اصلی 

پرداخت حقوق بازشستگی است به طوری که در سال 94 سهم کمک دولت در پرداخت 

مستمری به حدود 70 درصد رسیده است. 

حجم کمک های دولت به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز از روندی مشابه 

صندوق بازنشستگی کشوری برخوردار است. جدول شمارۀ )7( و نمودار شمارۀ )3( 

محاسبات مربوط به این حوزه را نشان می دهد. 
جدول 7- میزان کمک دولت به صندوق نیروهای مسلح و سهم آن در بودجه عمومی

کمک دولت به صندوق 
بازنشستگی نیروهای 

مسلح
)میلیارد ریال(

نسبت کمک های دولت به صندوق نیروهای مسلح 
به ارقام بودجه

بودجه کلسال
بودجه 
جاری

بودجه 
عمرانی

امور 
اجتماعی و 

رفاهی

13833,3531.11.44.610.3

138715,5261.932.666.9614.07

139058,5675.026.6720.2722.09

1393115,7436.668.0538.6537.56

1394137,7636.948.0749.7428.27
منبع: محاسبات تحقیق 
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نمودار 3- تغییرات کمک دولت به صندوق نیروهای مسلح

چنانچه مشاهده می شود، کمک های دولتی به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح 

با رشد چشمگیری طی سال های 1384 تا 1394، بیش از 41 برابر شده است. همچنین 

کمک دولت به این صندوق در سال 1394 معادل نیمی از بودجه عمرانی و حدود 30 

درصد از بودجۀ امور اجتماعی و رفاهی دولت را تشکیل داده است.  

اجتماعی،  تأمین  صندوق  سه  به  دولت  کمک های  مجموع   )8( شمارۀ  جدول 

بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح را به همراه نسبت آن به ارقام کالن بودجه 

نشان می دهد. 
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جدول 8- میزان کمک دولت به سه صندوق بازنشستگی کشور و سهم آن در بودجه عمومی

کمک دولت به سه 
صندوق بازنشستگی

)میلیاردریال(

نسبت کمک های دولت به بودجه

بودجه جاریبودجه کلسال
بودجه 
عمرانی

امور 
اجتماعی و 

رفاهی

138412,4692.83.810.628

138736,6774.56.316.433.2

1390115,3219.913.139.943.5

1393241,95413.916.880.878.5

1394292,13314.717.1105.559.5
منبع: محاسبات تحقیق

همان طورکه مالحظه می شود، حجم کمک های دولت به سه صندوق بازنشستگی 

طی یک دهۀ گذشته همواره از روندی رو به رشد برخوردار بوده است؛ به طوری که 

در سال 1394 کل این کمک ها از بودجۀ عمرانی دولت بیشتر بوده و حدود 60 درصد 

از پرداختی های امور اجتماعی و رفاهی بودجه را به خود اختصاص داده است. 
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بار مالی برای دولت یا جامعه؟

برای درک اثر بلندمدت این بار مالی بر دولت و بر اقتصاد الزم است توضیح 

کوتاهی درباره ماهیت هزینه ها و درآمدهای دولت داده شود. درآمدها و هزینه های 

دولت را به لحاظ ماهیت می توان به 4 حوزه تقسیم کرد. نخست، درآمدها و هزینه های 

جاری، دوم درآمدها و هزینه های عمرانی، سوم درآمدها و هزینه های بازتوزیعی و 

چهارم درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی. این تقسیم بندی به این دلیل است که 

ماهیت دخالت دولت در این امور و به تبع آن ماهیت کسب درآمد و شیوه مخارج در 

هریک از این موارد متفاوت است. در یک توضیح ساده درآمدها و هزینه های جاری، 

آن بخش از هزینه هایی است که همواره وجود دارد و به همین دلیل باید برای آن 

درآمدهای پایدار در نظر گرفت؛ مخارجی از قبیل حقوق و دستمزد کارمندان در این 

بخش دسته بندی می شود که باید از طریق درآمدهایی مانند مالیات که روند نسبتا 

باثباتی دارد تأمین شود. درآمد و هزینه های بازتوزیعی ماهیتی کاماًل متفاوت دارند. 

درآمدهای حاصل  یعنی،  کند؛  عمل  واسطه  یک  عنوان  به  تنها  باید  دولت  اینجا  در 

از سیاست های بازتوزیعی را در همین زمینه هزینه کند. با توجه به چنین تعریفی، 

نقش دولت در صندوق های بازنشستگی باید در حوزه بازتوزیعی تعریف شود. به 

عبارت دیگر دولت در اینجا باید تنها سهم قانونی خود از حق بیمه را بپردازد و مدیریت صندوق ها 

ایران  فعلی  در شرایط  کند.  را جبران  آن  هزینه های  باشد که درآمدها،  به گونه ای  باید 

را تضمین  این کسری ها  و دولت  که صندوق ها دچار کسری های گسترده هستند 

می کند، دولت عمال از نقش باز توزیعی خود خارج شده و هزینه های بازتوزیعی را به 

هزینه های جاری تبدیل کرده است که این امر به نوبه خود بار مالی دائمی و فزاینده 
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برای دولت دارد. اما آیا این بار واقعا بر دوش دولت است یا جامعه متحمل این بار 

مالی خواهد شد؟ با توجه به ساختار بودجه و اینکه دولت درآمدزایی حقیقی قابل 

توجهی ندارد و سهم اصلی درآمدها را از نفت )منبع عمومی بین نسلی( و مالیات 

بر جامعه  مالی  بار  معنی  به  دولت  بوجه  در  مالی  بار  ناخواه  می کند، خواه  تأمین 

خواهد بود. دولت برای تأمین این هزینه یا باید درآمدهای خود را افزایش دهد یا 

کسری بودجه ایجاد کند. اگر درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند بار مالی برای بخشی 

از اقتصاد که مالیات پرداخت می کنند خواهد بود، اما اگر کسری بودجه ایجاد کند 

معمول ترین  بود.  پیچیده تر خواهد  کمی  و جامعه  اقتصاد  بر  آن  اثرگذاری  مجرای 

شیوه جبران کسری بودجه در ایران استقراض از بانک مرکزی است که اولین نتیجه 

آن برای اقتصاد، تورم است. از آنجایی که این تورم کل جامعه را تحت تأثیر قرار 

می دهد ، بار مالی کسری بودجه به عموم جامعه و به طور خاص به دهک های پایین 

جامعه منتقل می شود. این حلقه ارتباطی از کسری صندوق های بازنشستگی-بارمالی 

دولت- کسری بودجه دولت- تورم یا افزایش مالیات ها نشان دهنده یک اثر کوچک 

از پیامدهای کالن بحران صندوق های بازنشستگی است که کل اقتصاد و جامعه را 

متأثر خواهد کرد. 

باید توجه داشت تحمیل این بار مالی به جامعه از منظر عدالت اجتماعی نیز بسیار 

مهم است. بر اساس آمار صندوق های بازنشستگی میانگین سنی بازنشستگی در 

ایران 52 سال است اما چه تعداد از افراد باالتر از این بازه سنی از مزایای بازنشستگی 

حالت  در  می دهد.  نشان  را  رقم  این   9 هستند؟ جدول شماره  برخوردار  ایران  در 

خوشبینانه تنها 50 درصد افراد باالی 50 سال از امکان دریافت مستمری بازنشستگی 

برخوردار هستند. اگر درآمد صندوق ها نتواند به صورت طبیعی درآمد این افراد را 
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تأمین کند و دولت مجبور به جبران کسری باشد عمال بدان معناست که منابع عظیمی 

که متعلق به کل افراد جامعه است برای استفاده بخش کوچکی از جامعه مصرف 

می شود. در حالتی که انتظار می رود نظام بازنشستگی در کشور، عمومی باشد و همه 

سالمندان تحت پوشش قرار گیرند؛ این انتقال منابع منطقی می نماید. اما زمانی که تنها 

نیمی از سالمندان از این حمایت ها برخوردار می شوند این موضوع از منظر عدالت 

اجتماعی با چالش مواجه خواهد شد. 

جدول 9- نسبت مستمری بگیران به کل  افراد باالی 50 سال و 55 سال

تعداد مستمری بگیرانافراد باالی 55 سالافراد باالی 50 سال

12,367,2038,839,795جمعیت

5,200,000 سهم مستمری 
0.420.59بگیران به جمعیت

منبع: محاسبات تحقیق 

تحت  افراد  )نسبت  ایران  در  بازنشستگی  بیمه  پوشش  نسبت  از  اولیه  برآورد 

پوشش بیمه باز نشستگی به جمعیت شاغل( نشان می دهد تنها 67 درصد شاغالن 

کشور تحت پوشش بیمه هستند. در صورتی که همین روند ادامه داشته باشد می توان 

بیمه و  از سالمندان تحت پوشش  آینده بخش مهمی  انتظار داشت که در دهه های 

مستمری بازنشستگی نخواهند بود و در حالی که بار مالی کسری صندوق ها به دوش 

دولت است تأمین هزینه بخش کوچکی از سالمندان بر عهده بخش دیگر سالمندان و 

البته کل جمعیت کشور خواهد بود.  

اثر دیگر این بار مالی از مجرای تغییر مخارج دولت قابل پیگیری است. در وضعیتی 
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که دولت محدودیت درآمدی دارد نظام بودجه ریزی نظام اولویت بندی مخارج خواهد 

بود. در این وضعیت مخارج مرتبط با حقوق و دستمزد )و به تبع آن حقوق و دستمزد 

بازنشستگان و پوشش کسری این جزء( در اولویت نخست است. این بدان معنی است 

که سایر مخارج از قبیل مخارج عمرانی و توسعه ای در اولویت دوم قرار خواهند 

گرفت و کسری منابع بیشترین اثر را روی مخارج غیرجاری خواهد گذاشت. در حال 

حاضر نیز این اثر را می توان در بودجه ردیابی کرد. 

ارقام جدول شمارۀ )10( نشان می دهند که میزان کمک دولت به صندوق ها 9/1 

برابر کل بودجه امور عمومی،  4/5 برابر کل منابع مصوب آب و محیط زیست و 

این،  بر  منابع مصوب مسکن، عمران شهری و روستایی است. عالوه  برابر کل   6

چنانچه مالحظه می شود نسبت کمک های دولت به صندوق ها بازنشستگی به دو بخش 

هزینه ای عمده در بودجه یعنی بخش های آموزش و بهداشت و سالمت نیز بیش از 

70 درصد است. شکل شماره 1 تصویر بهتری از مقایسه سهم این امور در بودجۀ 

سال 1394 را نشان می دهد.
جدول 10-  مقایسه میزان کمک دولت به صندوق با برخی ارقام پرداختی در بودجه در سال 1394

جمع کمک 
دولت به 
صندوق ها

آموزش
امور 

عمومی
آب و محیط 

زیست
بهداشت و 

سالمت

مسکن، 
عمران 

شهری و 
روستایی

292,133383,801157,54554,000401,45248,309میزان

نسبت به 
کمک های 
صندوق

10.761.855.410.736.05

منبع: الیحه بودجه سال 1394
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شکل شماره 1- تخمینی از اندازه حجم بودجه بخش های مختلف در الیحه سال 1394

حتی در مقایسه با منابع درآمدی بودجه نیز مشاهده می شود که حجم کمک به 

صندوق های بازنشستگی )تنها سه صندوق مورد بررسی در این پژوهش( بسیار قابل 

توجه است و منابع درآمدی عظیمی به این بخش اختصاص داده می شود. 

جدول 11-  مقایسه میزان کمک دولت به صندوق با گزیده ارقام درآمدی در بودجه در سال 1394

واحد: میلیارد ریال

جمع کمک 
دولت به 
صندوق ها

نفت و 
فرآورده های 

نفتی

کسری 
بودجه

مالیات بر 
درآمد

مالیات بر 
واردات

مالیات 
اشخاص 

حقوقی

292,133673,579196,303117,810137,300298,852میزان

نسبت به 
کمک های 
صندوق

10.431.492.482.130.98

منبع: گزارش عملکردی بودجه در سال 1394

به صندوق های  دولت  کمک های  که  می دهند  نشان  روشنی  به   11 جدول  ارقام 

بازنشستگی معادل چه حجمی از منابع بودجه ای کشور است. این کمک ها 0.43 درصد 

درآمدهای نفتی، 1.5 برابر کسری بودجه، 2.5 برابر مالیات بر درآمد، 2.13 مالیات بر 
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واردات و تقریبًا برابر مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی است. با توجه به اینکه سهم 

کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی روند فزاینده داشته است می توان نتیجه 

بازنشستگی  تعدیل هزینه ها در صندوق های  یا  برای درآمدزایی  تدبیری  اگر  گرفت 

اندیشیده نشود بار مالی این هزینه ها برای دولت دائما افزایش پیدا خواهد کرد. 

شکل شماره 2- مقایسه حجم کمک دولت به سه صندوق بازنشستگی با منابع درآمدی اصلی در 
بودجه
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سخن آخر

بحران در صندوق های بازنشستگی جدی است. عدم توازن درآمدها و هزینه ها 

باعث کسری شدید این صندوق ها شده که بار اصلی آن به دولت و در نهایت به کل 

جامعه تحمیل می شود. مرور ارقام مربوط به تعداد بازنشستگان، مستمری پرداختی 

از روند صعودی  طی یک دهۀ گذشته  صندوق ها  بابت بدهی  و پرداخت های دولت 

فزاینده برخوردار بوده است و با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی ایران با ادامه 

این روند، عمال تعهدات صندوق ها بودجه دولت را به گروگان خواهد گرفت. در نتیجه 

تمامی دولت ها مجبور به تعیین منابع مالی دائم برای جبران این بدهی ها خواهند بود. 

درک میزان بزرگی این تعهدات و پیش بینی از آینده آن می تواند سیاستگذاران را به 

این  که  کند. در صورتی  آگاه  بیشتر  بازنشستگی کشور  نظام  در  لزوم اصالحات 

اصالحات صورت نگیرد بحرانی بزرگ پیش روی اقتصاد ایران خواهد بود. 


