د بر سازمان تأمین اجتماعی
بررسی اثرات بازنشستگی پیش از موع 
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چکیده

هدف :هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهایی است که بازنشستگی پیش از موع د برای صندوقهای
بازنشستگی به همراه داشته است .این پژوهش تأکیدی علمی بر مباحثی است که در سالهای اخیر از
منتقدان این نوع بازنشستگی مطرح شده است.
روش :پژوهش حاضر بهمنظور دستیابی به پاسخی قابل استنا د از پنج مرحله تعريف ،پيشگويي،
هنجارگذاری ،توصيف و ارزيابي عبور میکن د و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخته
است تا اطالعاتی جامعتر را در موضوع حاضر با بهرهگیری از مصاحبه و شیوه کتابخانهای گردآوری کند.
یافتهها :در دهه گذشته به دالیلی مانن د تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرحهایی نظیر بازنشستگی
پیش از موعد ،بر جمعیت افرا د بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمهپردازان کاسته شده است .قوانین
سن و
بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موع د کارکنان دولت ،بازنشستگی زنان با ّ
ندست است،
سابقه کاری کمتر ،بازنشستگی پیش از موع د مشاغل سخت و زیانآور و سایر قوانین ازای 
از یکسو ،سبب کاهش بیمهپردازان شده است و از سوی دیگر ،ب هدلیل سالمت جسمانی بازنشستگان
دوباره وار د بازار کار ش دهان د و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانانشود.
نتیجهگیری :ضعفهای قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب
قوانین ،سبب تحمیل بار سنگینی بر بخشهای مختلف جامعه اعم از بازار کار ،دولت و صندوقهای
بیمهای شده است.
واژگان کلیدی :بازنشستگی پیش از موعد ،تأمین اجتماعی ،نسبت پشتیبانی ،صندوقهای بازنشستگی

 -1کارشناسی ارش د رفاه و برنامهریزی اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی

setareeshokri318@gmail.com

مقدمه
از مفهوم تأمین اجتماعی تعریف جامع و کاملی وجو د ندار د و تعریف آن به عوامل گوناگونی وابسته
است .بهطور کلی میتوان گفت نها د تأمین اجتماعی ،نهادی حمایتی و بیمهای است که در جایگاه
یکی از اصلیترین نهادهای رفاهی در کشورها شناخته میشود؛ ازاینرو ،حفظ و پایداری آن اهمیت
ویژهای دارد .هر فر د فعال در جامعه با ورو د به بازار کار و آغاز رون د بیمهپردازی در قامت یک
پرداختکننده وار د صندوقهای بیمهای و درنهایت ،در قالب بازنشسته از آن خارج میشو د و در سنین
سالخوردگی دریافتیهایی دار د از صندوق بازنشستگی که یکی از ارکان تأمین اجتماعی است .پایداری
مالی صندوقها ،مسئلهای است که در این میان اهمیت بسزایی دارد .صندوق بازنشستگی بهعنوان
یک نها د رفاهی از یکسو ،با بازار کار بهعنوان یک نها د اقتصادی در ارتباط است و از سوی دیگر ،با
دولت بهعنوان نمو د نها د سیاسی نیز ارتباط مستقیم دارد .هرگونه تغییرات در این نهادها میتوان د بر
سایرین اثرگذار باشد.
بهمنظور بهبو د شرایط بازار کار و افزایش فرصتهای شغلی زمانی که میزان ورودی نیروی کار به بازار
کار بیش از میزان بازنشستگی و نیاز بازار باشد ،سیاستهای بسیاری را میتوان در نظر گرفت؛ ازجمله
سیاستهای توسعهمحور و افزایش میزان پایگاههای شغلی در جامعه که یکی از بهترین شیوههای
ایجا د توازن در بازار کار است؛ اما در شرایطی که جامعه دارای بسترهایی برای این منظور نیست از
سیاستهای جایگزین بهره گرفته میشود .یکی از این سیاستهای جایگزین ،بهرهگیری از طرحهای
بازنشستگی پیش از موع د است .طرح بازنشستگی پیش از موع د از چن د جهت معایبی را بر سیستم
تحمیل میکن د که نیازمن د بررسی است.
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از یکسو ،کشور با سالخوردگی جمعیت روبهرو است .طبق تعریف سازمان ملل مطابق تعریف،
کشورها را به سه نوع ساخت جمعیتی جوان ،بزرگسال و سالخورده تقسیم کرده است که مشخصه
آنها میزان نسبت جمعیت سالمن د در این کشورها است؛ به این صورت که کشورهای دارای
جمعیت جوان ،کشورهایی هستن د که نسبت سالمندان آن زیر  %4باشد؛ کشورهای دارای جمعیت
بزرگسال کشورهایی هستن د که نسبت سالمندان آن بین  %4تا  %6درص د باش د و کشورهای دارای
جمعیت سالخورده کشورهایی هستن د که نسبت جمعیت سالمندان آن بیش از  %7باش د (سام آرام،
.)27 :1370
محم د میرزایی در مقالهای با نگاهی به سرشماریها و رش د جمعیت سالمندی ایران در سالهای
یدار د که شدت سالمندی جمعیت کشور بع د از سال  1415نمایان میشو د و نسبت
گذشته ،بیان م 
جمعیت سالمندان  60سال و باالتر از  %7در حال حاضر به  %14/5در سال  1415خواه د رسید
(میرزایی.)10 :1386 ،

از سوی دیگر ،افزایش امی د به زندگی و بهبو د سالمت در جامعه سبب شده است افرا د پس از بازنشستگی
از سالمت جسمانی برخوردار باشند .سن بازنشستگی کشور ( 60سال) در حال حاضر در مقایسه با
امی د به زندگی ( 73سال) سبب بهوجودآمدن گروهی از بازنشستگان موسوم به «بازنشستگان جوان»
میشو د که پیامدهایی برای صندوقهای بازنشستگی و بسیاری از بخشهای دیگر جامعه همانند
بازار کار به همراه دارد .در این بین صندوقهای بازنشستگی همانطور که گفته شد ،ب هدلیل ارتباط
تنگاتنگی که با سیاستهای اقتصادی دارند ،تأثیری بیش از بیش پذیرفته و اثرات آن را میتوان از
بررسی عملکر د صندوقهای بازنشستگی کشور در چن د سال اخیر مطالعه کرد .در پژوهش حاضر به
بررسی اثرات بازنشستگی پیش از موع د بر صندوقهای بازنشستگی و بهطور اخص سازمان تأمین
اجتماعی پرداخته شده است .سایر پیامدهای این موضوع نیز به صور مختلف قابل بررسی و تأمل
بیشتری است.

پیشینه پژوهش

 .1شاپور سیفی در مقالهای با عنوان «تأثیر بازنشستگی پیش از موع د بر صندوقهای بازنشستگی در
سال  »1378به بررسی بار مالی آن بر صندوقها میپردازد .ورودی صندوقهای بازنشستگی ،درواقع
همان پرداخت حق بیمه و کسورات از جانب بیمهپردازان و خروجی صندوق را حقوق بازنشستگان
در نظر گرفته و معتق د است هر عاملی که تعادل موجو د در صندوق را به هم بزند ،سبب ازبینرفتن
خودکفایی صندوقهای بازنشستگی خواه د شد .سیفی منابع سازمان را تنها به کسورات و مصارف
صندوق را فقط به پرداخت مستمریها محدو د کرده است.
 .2محسن ریاضی در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر بازنشستگی پیش از موع د مشاغل سخت و زیانآور
بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سال  »1396به این مسئله پرداخته است .وی در این

یعامتجا نیمأت نامزاس رب دعوم زا شیپ یگتسشنزاب تارثا یسررب

پیش از این تحقیقاتی در خصوص قوانین بازنشستگی پیش از موع د انجام شده؛ اما در حوزه اثرات
بازنشستگی پیش از موع د بر صندوقهای بازنشستگی تحقیقات محدودی صورت گرفته که در زیر
به مواردی که مور د توجه بوده است ،اشاره میشود .در این پژوهشهای داخلی و خارجی اثرات
بازنشستگی پیش از موع د بر نهادها و ساختارهای مختلف بررسی شده است .آنچه سبب تفاوت میان
پژوهش حاضر و سایر تحقیقات میشود ،به بهرهگیری از اطالعات و روشهای متفاوت برای بررسی
عمیقتر مربوط است .در پژوهش حاضر در کنار بهرهگیری از اطالعات موجود ،از دانش و نظرات
خبرگان این حوزه نیز بهره بر دهایم .در ادامه به برخی از این پژوهشها که ارتباط نزدیکتری با موضوع
حاضر دارند ،اشاره خواه د شد .اما درنهایت بای د گفت اهمیت موضوع و اثرات آن در سالهای اخیر
سبب شده است تا از جهات بسیاری مور د بررسی قرار گیر د و با وجو د همه پژوهشهای موجود ،باز
هم نیاز به نگاهی عمیقتر به دالیلی مانن د تصویب قوانین تازه در این حوزه احساس شود.
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پژوهش ضمن اشاره به اینکه حدو د  %13از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ،مشمولین این قانون
بو دهاند ،به قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور بهعنوان یکی از علل ورشکستگی و قرارگیری
سازمان در شرایط بحرانی اشاره دارد .ریاضی در این پژوهش ضمن بررسی میزان بازنشستگان پیش
از موع د سخت و زیانآور از سال  1381تا  ،1394به بررسی مصارف و بار مالی این طرح بر سازمان
و دولت پرداخته است .درنهایت ،پس از مقایسه این طرح در کشور با سایر کشورها ،معتق د است بار
مالی این طرح برای سازمان بیش از منابع آن و یکی از اصلیترین علل مواجهۀ سازمان با بحران است.
ریاضی در این مطالعه به یکی از قوانین بازنشستگی پیش از موعد ،یعنی قانون مشاغل سخت و زیانآور
پرداخته است و بهشکلی مشخص زیان مالی حاصل از طرحهای بازنشستگی پیش از موع د مشاغل
سخت و زیانآور را برای صندوقها ترسیم میکند؛ حال آنکه اثرات بازنشستگی پیش از موع د چیزی
بیش از اثرات مالی آن است.
 .3مریم رجبلو در پایاننامه کارشناسی ارش د خو د با عنوان «فرصتها و چالشهای ناشی از وضعیت
بازنشستگی پیش از موع د کارگران» به استا د راهنمایی سعیدرضا ابدی به بررسی قوانین بازنشستگی
پیش از موع د در ایران پرداخته و چالشهای پیش روی کارگران را بع د از اجرای این قانون مدنظر قرار
داد .نویسنده در بخش اول این پایاننامه نگاهی به قوانین بازنشستگی پیش از موع د داشته و اشارهای
به قلمرو شمول قانون بازنشستگی پیش از موع د کرده است .وی مطرح میکن د که قلمرو شمول قوانین
بازنشستگی پیش از موع د در قانون تأمین اجتماعی سال  1354و اصالحیههای بع د از آن بسیار متع د د
است و همه تبصرههای ماده  76قانون تأمین اجتماعی ازجمله مصادیق این نوع بازنشستگی هستند.
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آنچه در پژوهش رجبلو بیش از سایر موار د در کانون توجه قرار گرفته ،مربوط به استنا د و نظر وی در
خصوص پیش از موع د بودن بسیاری از قوانین بازنشستگی در ایران است .با افزایش امی د به زندگی
و متناسب با آن بای د سن بازنشستگی نیز افزایش یابد؛ در شرایطی که سن بازنشستگی در ایران برابر
با  30سال پرداخت حق بیمه یا  60سال تمام است .در چنین شرایطی که میانگین سن بازنشستگی
در ایران کمتر از  52سال است ،تصویب قوانین بسیاری که در زمره قوانین بازنشستگی پیش از موعد
قرار میگیر د لزومی نداشته و صدمات بسیاری به کارکر د صندوقها وار د میکند .ارزیابی دقیقی که
ندهنده همین موضوع است .نکته مهم دیگری که در
در این پایاننامه بر روی قوانین انجام شد ،نشا 
این پایاننامه به آن اشاره شد ،اما به دلیل تفسیریبودن و عدم وجو د مبانی علمی قابل استنا د نیست،
اشارهای است که به بازگشت به کار بازنشستگان داشته و آن را حاصل میزان مستمریها و سن پایین
یداند.
بازنشستگی م 
 .4جیمز بانکز ،ریچار د بالنتل و همکارانشان در پژوهشی به اصالحات بازنشستگی پس از موج بیکاری
سال  1970در انگلستان پرداختهان د و اثرات آن را بر صندوقهای بازنشستگی مور د بررسی قرار

دا دهاند .نتایج حاصل بیانگر این موضوع است که افزایش مزایای بازنشستگی میتوان د عاملی برای
ترغیب افرا د به بازنشستگی پیش از موع د باشد .این طرحها در آغاز کار توانستهان د از حجم تقاضا در
بازار کار بکاهند؛ اما در بلندمدت مشکالت مالی را برای سیستمهای رفاهی به بار آور دهاند .این طرح
در انگلستان با این هدف مطرح ش د تا بتوان د از حجم بیکاری جوانان بکاهد .اولین بار در  1965قانون
پرداختهای اضافی تصویب ش د که کارفرمایان را موظف میکر د مبالغی را به کارگرانی که شغل
خو د را زودتر ترک کر دهاند ،پرداخت کند؛ اما از این طرح در راستای تعدیل نیروهای فرسوده توسط
ندهنده اثراتی است که این طرح از یکسو ،بر
کارفرمایان بهره برده شد .خروجی این پژوهش نشا 
کارگران و از سوی دیگر ،بر سیستم رفاهی کشور به همراه داشته است .اما با توجه به اثر زمینه و
محیط روی خروجی برنامههای سیاستی بای د دی د پیامدهای این قوانین بر بازار کار چگونه بوده است.
پژوهشهای بسیاری در این زمینه انجام گرفته؛ اما هریک از جهاتی به موضوع مور د نظر پرداخته
است .در پژوهش حاضر نیز تالش شده معیارهای سنجش کارایی صندوق و تعادل مالی آن پیش و
پس از تصویب قوانین بررسی شو د که لزوماً بدون کاستی نیست و قابل بررسی و نق د بیشتری است.
برای بررسی پیامدهای بازنشستگی پیش از موع د بر صندوقهای بازنشستگی از یکی از انواع روشهای
بررسی مسائل اجتماعی ،یعنی تحلیل سیاستی بهره خواهیم برد .چهار روش در پرداختن به مسائل
اجتماعی مطرح است .این روشها عبارتان د از تحقیق بنیادی ،تحقیق تکنیکی ،تحلیل سیاست
و سیاستپژوهی .تحقیق بنیادی اجتماعی همان شیوه سنتی پژوهش در دانشگاهها است .تحقیق
تکنیکی مربوط به نمونههای کوچک و محدو د است .سومین شیوه تحقیق ،تحلیل سیاست ،مطالعه
فرآین د سیاستگذاری است .تحلیل سیاستی را نوعاً محققان علوم سیاست عالقهمن د به فراین د اتخاذ
یدهن د (ماژرزاک.)11 :1392 ،
سیاستها و اثر سیاستهای اتخاذشده انجام م 
پژوهش حاضر ،بهمنظور دستیابی به پاسخی قابل استنا د از پنج مرحله تعريف ،پيشگويي ،هنجارگذاری،
توصيف و ارزيابي عبور میکن د و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخت ه است تا
اطالعاتی جامعتر در موضوع حاضر با بهرهگیری از مصاحبه و شیوه کتابخانهای گردآوری کند.
در بررسی صندوقهای بازنشستگی چن د نکته حائز اهمیت است :یک صندوق برای دستیابی به تعادل
و کارکر د مناسب نیازمن د چن د پیشفرض است که مهمترین آنها تناسب میزان ورودی و خروجی
صندوق است .یک صندوق در ازای ورو دیهای مالی که دریافت میکند ،تعهداتی به پرداختکنندگان
این وجوه و سیستم دارد .در خصوص تأمین مالی این وجوه سه دیدگاه مختلف وجو د دار د که بهصورت
مختصر در ذیل بیان خواه د شد:
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روش و مدل مفهومی پژوهش
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در دیدگاه اول تأمین اجتماعی نظامی است که از مالیاتها و سایر انتقالهای پولی تأمین میشود.
تأمین اجتماعی یا صندوقهای بازنشستگی یکی از برنامههای خدماتی دولت است و درنتیجه
هزینههای آن نیز بای د مانن د سایر برنامهها از مالیاتها تأمین گر دد .درنتیجه در این دیدگاه میزان
وجوه پرداختی فر د و میزان دریافت وی برابر نیست.
در دیدگاه دوم ،برخالف دیدگاه قبل ،میان میزان پرداختهای فر د (کسور) و میزان دریافتهای وی
ارتباط مستقیم وجو د دارد؛ زیرا در این دیدگاه مستمریها و کسور فر د از هم جدا نیست و هزینههایی
که برای مقابله با مخاطرات به فر د پرداخت میشو د حاصل اندوختههای فر د در صندوق است؛ به این
معنا که دریافتی فر د با میزان مشارکت او در گذشته مرتبط است.
دیدگاه سوم ترکیبی از دو دیدگاه اول است و درواقع هم مالیاتهای فردی و هم دولت هزینهها را
تأمین میکنن د که در اصطالح به آن نظام  PAYGمیگویند .تأمین مالی از این طریق زمانی مورد
انتقا د واقع میشد؛ ولی اکنون به نظر میرس د اعتبار این روش پذیرفته شده است (پاورتی.)2 :2002 ،1
نظـام تأمیـن مالـی در سـازمان تأمیـن اجتماعـی ایـران بـر روش نـرخ حـق بیمه متوسـط بـا یک
دوره  30سـاله بنـا نهـاده شـد .دو منبع درآمدی صندوق عبارت است از درآم د حق بیمه و درآمد
حاصل از سرمایهگذاری ذخایر انباشته سازمان ،درآم د حق بیمه نیز به پایه بیمهای ،جمعیت تحت
پوشش و نرخ حق بیمه وابسته است (عباس خندان.)60 :1394 ،
ساختار مالی صندوق
در یک سیستم تأمین اجتماعی متعادل و دارای کارکر د مناسب صندوق به منابع مالی برای تأمین
تعهدات نیازمن د است .بهزادی منابع مالی یک صندوق بیمه اجتماعی و ورو دیهای آن را به چهار
گروه زیر تقسیم کرده است:
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حق بیمه یا کسور بازنشستگی :کلیه وجوهی که یک فر د به صندوق بازنشستگی پرداخت میکند،
برابر است با میزان کسورات بازنشستگی که از حقوق فر د در طول دوران اشتغال کسر میشود .میزان
پرداخت هر شخص به صندوق بر مبنای میزان حقوق دریافتی فر د در دوران اشتغال و میزان سالهای
حضور فر د در بازار کار محاسبه میشود .مجموعه کسورات بازنشستگی که شاغالن در طی سالهای
اشتغال به صندوق پرداخت میکنند ،مهمترین منبع درآمدی صندوقها است .سایر منابع سهم
یدهند.
ناچیزی از درآمدهای صندوق را تشکیل م 
سرمایهگذاری :در برنامههای بلندمدت زمانی که اندوختهها پاسخگو نباشند ،سرمایهگذاریها
مهمترین نقش را ایفا میکنند .چگونگی سرمایهگذاریها و میزان برگشتپذیری سرمایه را میتوان
1- Poverty

یکی از تعهدات صندوق به مشترکان آن نیز قلمدا د کرد؛ زیرا صندوقها در قبال وجوه دریافتی از
مشترکان دارای مسئولیت و تعه د هستند.
سوبسی د دولتی :ممکن است در برنامه بودجه تعبیه شو د یا بهصورت پرداخت برخی حق بیمهها
صورت گیرد .برای مثال ،در ایران دولت موظف به پرداخت  %3از حق بیمه است و در برنامه بودجه
هرساله ردیفی برای پرداخت به صندوقهای بیمهای تعریف میشود ،یا در برخی موار د دیگر مانن د
بازنشستگیهای پیش از موع د دولت هزینه پنج سال تفاوت نیروی کاری را که درخواست بازنشستگی
دارد ،تأمین میکند.
سایر درآمدها :این درآمدها مربوط به مواردی نظیر جریمهها و غیره است .کمکها ،هدايا و جریمههای
ناشي از عدم پرداخت بهموقع حق بیمهها در زمره اینگونه درآمدها است .اینگونه درآمدها سهم
باالیی در درآم د صندوق ندارند.
براساس آنچه در باال اشاره شد ،چن د عامل زیر بیشترین تأثیر را بر میزان اندوخته صندوقهای
بازنشستگی دارند:
 .2تعدا د سالهایی که هر فر د شاغل به صندوق حق بیمه تعیینشده را پرداخت میکند.
 .3محیط کسبوکار و وضعیت اشتغال موجو د در یک جامعه.
 .4استمرار یا عدم استمرار در پرداخت حق بیمه (محمدی.)5 :1376 ،
ندهندۀ اهمیت نقش کسورات در منابع مالی صندوقها است و البته رابطهای که میان
عوامل باال نشا 
بازار کار و ثبات مالی صندوقها وجو د دارد .همانطور که در مور د سوم بیان شده است ،رونق اقتصادی
و وضعیت باثبات در بازار کار و همچنین افزایش فرصتهای شغلی میتوان د نقش بسزایی در ثبات
مالی صندوقها ایفا کند.
در ابتدا گفتیم هر صندوق بیمهای در مقابل وجوهی که از مشترکان یا همان شاغالن و دولت دریافت
میکند ،برخی تعهدات را نیز نسبت به شاغالن در بلندمدت بر عهده دار د که این تعهدات درواقع
خروجیهای هر صندوق هستند .از مهمترین این تعهدات پرداخت مزایا در سالهای آتی است که در
ابتدای امر یکی از اهداف اصلی تأسیس صندوقهای بازنشستگی بوده است.
پرداخت مزایا (حقوق و مستمری) :پرداخت مزایا یکی از مهمترین وظایف یک سیستم تأمین اجتماعی
است و عوامل گوناگونی بر آن مؤثر است .بهطورکلی ،مزایای پرداختی شامل یک هزینههای درمانی
و حوادث ناشی از کار و دوم هزینههای بازنشستگی و پرداخت مستمری مکفی است که صندوقها
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 .1تعدا د افرا د شاغل در یک جامعه که به صندوق حق بیمه پرداخت میکنن د (اشتغال رسمی).
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موظف به پرداخت آن هستند .این دو گروه مزایا را میتوان از جهت زمان و استمرار در پرداخت آن
به دو گروه مزایای کوتاهمدت و بلندمدت نیز تقسیم کرد.
مزاياي کوتاهمدت

مزایای کوتاهمدت شامل هزینههایی است که به مراقبتهای بهداشتی و درمانی و مواردی مانن د
دستمز د دوران بیماری ،بارداری و بیمههای بیکاری مربوط میشو د و همچنين ،هزینههایی از قبيل
کمکهزینه ازدواج و غرامت نقص عضو و هزينه کفنودفن را نیز شامل میشود .درنهایت ،مزاياي
عائلهمندی نیز شامل مزایای کوتاهمدت است .این مزیت با اینکه در مدت طوالني پرداخت میشود؛
ولي در زمره مزاياي کوتاهمدت محسوب میشود .علت آن مربوط به این موضوع است كه اين مزايا
معموالً در يك دوره محدو د پرداخت میشون د و میزان چنین پرداختهایی تقريباً ثابت است .به
همین دلیل ،درصورتیکه نظم سیستم ب هدلیل موار د غیرقابل پیشبینی پایدار باقی نماند ،میتوان با
تخصيص درصدي از درآم د ساالنه كل افرا د بیمهشده اینگونه هزینهها را تأمین کرد.
مزاياي بلندمدت

مزاياي بلندمدت بهطور کل به طرحهای بازنشستگي ،فوت و ازکارافتادگی اطالق میشو د كه معموالً

هرچه از عمر اجراي آن بگذرد ،تعدا د افرا د بيشتري واج د شرايط استفاده از مزاياي مور د نظر خواهن د
شد.،با وجو د اینکه ورو د افرا د جدي د به سيستم سبب افزايش درآمدها میشود ،درمجموع ،درآمدهاي
یدهد .بنابراين ،تكميل درآمدها
حاصل از وصول حق بيمه افرا د شاغل کفاف هزينه اجراي طرح را نم 
بهوسیله سودهای حاصل از سرمایهگذاریها امري الزامي است (بهزادی.)26 :1387 ،
درواقع ،این مزایای بلندمدت هستن د که هرگونه تغییر در آن میتوان د تعادل سیستم را بر هم زند؛ زیرا
با گذر زمان بر تعدا د افرا د دریافتکننده این طرحها افزوده میشو د و هرگونه کاهش در میزان پرداخت
کسورات میتوان د تعادل مالی صندوق را دچار مخاطره کند.
مزایای بلندمدت را میتوان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:
بازنشستگی :یکی از مهمترین تعهدات صندوقها پرداخت مستمری بازنشستگی است .یکی از
اصلیترین اهداف تأسیس تأمین اجتماعی نیز همین بوده است که افرا د بتوانن د پس از دوران فراغت از
کار از مزایای دوران اشتغال خو د بهرهمن د شون د و سطحی از رفاه را در دوران بازنشستگی داشته باشند.
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تدادن بخشی یا تمام توان کار بیمهشده
ازکارافتادگی :بهطور کلی ،ازکارافتادگی به معنای ازدس 
است .در این صورت صندوق موظف به پرداخت مستمری به فر د ازکارافتاده است .این موضوع به
بخش حمایتی بیمه مربوط است .در صورت ازکارافتادگی جزئی یا کلی شرط سنی یا سابقه پرداخت
کسورات مالک نیست و صندوق موظف به پرداخت مستمری خواه د بود.

بازماندگان :در صورت فوت بیمهشده ،صندوق موظف به پرداخت مستمری به بازماندگان فر د است.
در صورت فوت نیز مالک سالهای پرداخت کسورات و حق بیمه لحاظ نمیشود.
سایر تعهدات :برخی هزینهها و تعهدات متفرقه نظیر حق اوالد ،حق مسکن ،عیدی ،سنوات و  ...نیز
وجو د دار د که صندوقها موظف به پرداخت آن در دوران بازنشستگی هستند .البته موار د دیگری
مانن د بیمه تکمیلی نیز میتوان د در این بخش قرار گیرد .بهطور کلی ،همه مزایای مستمری که فرد
بازنشسته در دوران بازنشستگی عالوه بر حقوق بازنشستگی از صندوق دریافت مینماید ،در این بخش
1
جای میگیرد.

هزینههای اداری :درحالیکه مهمترین هزینههای هر صندوق مربوط به هزینه مستمری و تعهداتی
است که به مشترکان خو د دارد ،هر صندوق برخی هزینههای اداری شامل دستمز د کارکنان و
هزینههای رایج یک سازمان را نیز بای د تأمین کند.
صندوق کارا
بهمنظور سنجش کارکر د درست یک صندوق برخی شاخصها تعریف شده است که در ادامه به برخی
از آنها اشاره خواه د شد .در گزینش شاخصها بیشترین توجه به بع د مالی و پایداری مالی صندوقها
معطوف شده است .هدف از طرح شاخص بررسی یافتههای موجو د بر اساس این شاخصها در بازه
زمانی پیش و پس از اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موع د است.

کفایت مزایا :شاخص کفایت در پی حصول اطمینان از حفاظت و پشتیبانی مستمری دریافتی
بازنشستگان -از کانال حق بیمه پرداختی  -در مقابل ،فقر و افت شدی د استانداردهای زندگی در
دوران بازنشستگی است که میتوان د به شیوههای گوناگونی چون نسبت مستمری بازنشستگی به
 -1موار د فوق از گزارشهای موجو د در سایت سازمان تأمین اجتماعی اخذ شده است.
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درواقع ،ورودی هر فر د به صندوق مجموع کسوراتی است که فر د در جریان اشتغال خو د به سیستم
پرداخت میکن د و دریافتی فر د و میزان خروجی ،میزان مستمری و هزینههای درمانی است که
صندوق به فر د و یا بع د از فوت او به خانوا دهاش پرداخت میکند .در شرایط ایدئال براساس میانگین
مستمری پرداختی و حق بیمه دریافتی در سال  1397میزان پرداخت صندوق در ازای هر نفر بهطور
میانگین برابر با دریافتی از چهار نفر است؛ به این معنا که در ازای هر بازنشستگی نیاز به چهار فرصت
شغلی است تا بتوان بدون درنظرگرفتن سرمایهگذاریها هزینه بازنشستگی را پرداخت کرد( .میانگین
مستمری پرداختی سازمان تأمین اجتماعی در حدو د  1665000تومان بوده است) درنهایت فرد
بازنشسته ،همانطور که از عنوان آن مشخص است ،بای د وار د دوران فراغت از کار شو د و از بازار کار
خارج گر دد.
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متوسط دستمزدها ،سطوح فقر و یا آخرین درآم د دوران اشتغال محاسبه شود .لذا این شاخص افزون
بر تأثیرپذیری از تغییر و تحوالت شاخصهای کالن اقتصادی همچون تورم از وقوع پیامدهای پس از
بازنشستگی و سن افرا د نیز تأثیر میپذیر د (جعفری.)12 :1396 ،
پیش رو آمده ،یکی از علتهای اشتغال مج د د بازنشستگان پیش از موعد،
همانطور که در فصل ِ
ع د م کفایت حقوق و مزایای دریافتی است .صندوقهای بیمهای در ایران سالها است که عملکردی
ضعیف را در این شاخص از خو د ب ر جای گذاشتهاند .دفتر محاسبات آماری سازمان تأمین اجتماعی در
گزارشی درص د کفایت مستمری را در سال  ،1397در حدو د  %45برای یک خانوار شهری اعالم کرده
است .در این پژوهش شاخص کفایت مزایا بر اساس نسبت میانگین حقوق مستمری پرداختی سازمان
تأمین اجتماعی به هزینههای یک خانوار شهری محاسبه شده است.
نسبت پشتیبانی :طرحهای تأمین اجتماعی که به تبعیت از اصول بیمههای اجتماعی ایجا د میشوند،
بسترهایی را ایجا د میکنن د که افرا د تحت پوشش در زمان ناتوانی به میزان مشارکت مزایای الزم
را دریافت کنند .این طرحها درواقع امنیت درآمدی را بهصورت بیننسلی ایجا د میکنن د و با توزیع
درآم د مانع اختالف طبقاتی میشوند .نسبت پشتیبانی که از تقسیم تعدا د بیمهشدگان به تعدا د
مستمریبگیران به دست میآی د و مبین آن است که به ازاي هر مستمریبگیر چن د بیمهشده وجو د
دارد ،یکی از شاخصهایی است جمعیتی است که مبین همین امر است.
این نسبت در ابتدای فعالیت صندوقها ب هدلیل کمبودن مستمریبگیران و تعدا د باالی بیمهشدگان
در حداکثر مقدار خو د قرار دار د و باگذشت زمان و با افزایش مستمریبگیران ،رون د نزولی آن آغاز
میشو د و در دوران میانسالی و پیری صندوق به پایینترین میزان خو د میرسد .کاهش میزان نسبت
پشتیبانی از یک مرز مشخص مبین مشکالت مالی یک صندوق بیمهای است.
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نسبت درآم د منابع نقدی به تعهدات صندوق :درآم د حق بیمه مهمترین منبع درآمدی صندوق و
تعهدات قانونی (بیمهای و درمانی) مهمترین اقالم هزینهای صندوق است .با توجه به نظام بیمهای
حاکم بر صندوقها در ایران که در آن تعهدات از محل حق بیمههای دریافتی تأمین میشود ،یکی
از شاخصهایی که میتوان بهوسیله آن وضعیت مالی صندوق را در کوتاهمدت بررسی کرد ،نسبت
درآمدهای حق بیمه به تعهداتی است که صندوق در دو بخش بیمه و درمان و یا بهطور کلی،
هزینههای سازمان که شامل تعهدات آن و هزینههای اجرای طرح میباش د (جعفری.)221 :1396 ،
براساس ماده  28قانون تأمین اجتماعی منابع سازمان چهار دسته هستند:
 .1حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال  1354به میزان  %28مز د یا حقوق است که  %7آن
بر عهده بیمهشده و  %18بر عهده کارفرما و  %3بهوسیله دولت تأمین خواه د شد.

 .2درآم د حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
 .3وجوه حاصل از خسارات و جریمههای نقدی مقرر در این قانون.
 .4کمکها و هدایا.
منابع نقدی همان موار د بن د یک یعنی حق بیمه است .منابع تعهدی مربوط به سایر موار د است.
مصارف سازمان نیز همان تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت که پیشتر بیان ش د و هزینههای اجرایی
طرح است .این شاخص از نسبت منابع نقدی سازمان به مصارف آن یا به بیان دیگر تعهدات سازمان
به دست میآید.
در شرایطی که فر د با سابقه کاری کمتری بازنشسته میشو د و از سوی دیگر ،امی د به زندگی در
حال افزایش است ،مدت زمان پرداخت حق بیمه و مزایا دچار عدم تعادل میشود .در این شرایط از
یکسو ،فر د سالهای کمتری به صندوق حق بیمه پرداخت میکن د و از سوی دیگر ،سالهای دریافت
مستمری وی افزایش مییابد.

موار د فوق اصلیترین معیارهای سنجش ثبات مالی و پایداری صندوقها هستن د و هرگونه اخالل
در کارکر د و تغییر در ثبات موار د یادشده میتوان د پایداری صندوقهای بازنشستگی را بهعنوان یک
رکن رفاهی مهم در هر کشور ،دچار اخالل نماید .در پژوهش پیش رو با بهرهگیری از روش کیفی
و با استفاده از ابزارهای نظیر مصاحبه با هدف شناخت هرچه بهتر موضوع از نگاه صاحبنظران
آغاز و در ادامه با بهرهگیری از روش کتابخانهای و دا دههای موجو د سازمان تأمین اجتماعی در
ده سال اخیر به بررسی معیارهای کارایی صندوق و تغییرات آن پرداخته ش د تا یافتههای اولیه
پژوهشگر بر مبنای نظرات مصاحبهشوندگان مور د بررسی قرار گیرد .درنهایت نیز یک نمونه موردی
از کارگاههای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که در سالهای اخیر از قوانین بازنشستگی
پیش از موع د بهره برده است نیز طی سه سال از نظر ورودی و خروجی نیروی کار مور د بررسی
ندادن میزان خروجی سازمان در دو صورت بازنشسته عادی و بازنشسته پیش
قرار گرفته تا با نشا 
از موع د و در مقابل آن میزان استخدام در این سازمان ،بتوان ر د یا تأییدی بر اثر و اجرای صحیح
قوانین پیش از موع د باشد.
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تغییر جهت بازار بهسمت بازار کار غیررسمی نیز منجر به کاهش درآمدهای صندوق میگر دد .یکی از
ویژگیهای بازار کار غیررسمی عدم پرداخت حق بیمه است .درنتیجۀ غیررسمیشدن بازار کار نسبت
میان مستمریبگیران و بیمهپردازان (نسبت پشتیبانی) دچار تغییراتی میشود .قوانین بازنشستگی
پیش از موع د از یکسو و عدم کفاف مستمری از سوی دیگر سبب اشتغال مج د د و شکلگیری بازار
غیررسمی برای بازنشستگان میشود.
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د بر سازمان تأمین اجتماعی
اثرات بازنشستگی پیش از موع 
بازنشستگی پیش از موع د در برخی از مشاغل و حتی در برخی موار د بهعنوان یک سیاست اقتصادی
با هدف کاهش نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها مرسوم بوده و در مواردی تصویب و اجرایی شده
است؛ از جمله میتوان به لهستان ،فرانسه و چین اشاره کرد .اما نکته قابل تأمل در اینبین مربوط به
آثار و نتایجی است که تصویب قانون به همراه دارد .در تجربه جهانی میتوان دی د در قوانین مشاغل
سخت و زیانآور حداقل سن بازنشستگی در نظر گرفتهشده است تا از این طریق کنترلی بر خروجی
بازار کار و سن خروج از بازار اعمال شود .در مواردی که هدف ایجا د فرصت شغلی برای نیروی کار
جوان بوده نیز بهتناسب میزان خروجی و نیاز بازار به ایجا د فرصتهای شغلی توجه شده است؛ به این
معنا که میزان هزینه و فایده اجرای این طرحها در نظر گرفته شده است .فارغ از بار مالی و اثراتی که
این مقررات بر دوش نهادهایی مانن د بازار کار گذاشته است ،در این بخش نگاهی بر اثرات تصویب این
قانون بر صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی بهطور اخص خواهیم داشت.
همانطور که پیش از این گفته شد ،در روش تحلیل سیاستی از پنج مرحله تعریف ،پیشگویی،
هنجارگذاری توصیف و ارزیابی عبور میکنیم .در بخشهای پیشین به تعریف ،پیشگویی و هنجارگذاری
پرداختهایم و در این بخش با بهرهگیری از ابزار مصاحبه و استفاده از دانش خبرگان به توصیفی از
موضوع و اثرات آن پرداخته و سپس با استفاده از روش کتابخانهای و آمارهای موجو د که بیشتر از
سه مرجع سازمان تأمین اجتماعی ،سازمان ملی آمار و در برخی موار د مرکز پژوهشهای مجلس
تهیه شده است به تحلیل و بررسی کارایی صندوق تأمین اجتماعی در ده سال اخیر ()1397-1387
خواهیم پرداخت .علت انتخاب این بازه زمانی نیز مربوط به تصویب قوانین بازنشستگی زودهنگام و
هشدارهایی است که متخصصان در این زمینه دا دهاند .مصاحبهشوندگان در این پژوهش که از میان
خبرگان این حوزه انتخاب ش دهاند؛ برخی از این خبرگان محققان حوزه بیمه و بازار کار و برخی مدیران
سازمان تأمین اجتماعی بو دهاند .پاسخگویان به سؤاالتی در خصوص بازنشستگی پیش از موع د و اثرات
آن پاسخ دا دهاند ،از میان تأثیرات قوانین بازنشستگی پیش از موع د بیشترین تأکی د را بر اثرات مالی
آن بر صندوقهای بیمهگذار داشتهاند.
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 .1خسارت مالی بر صندوقهای اجتماعی :قوانین بازنشستگی پیش از موع د از چن د جهت میتواند
برای صندوقهای بازنشستگی بار مالی به همراه داشته باشد .از یکسو ،با خروج زودهنگام افرا د با 20
ش و در مقابل ،میزان سالهای دریافت
الی  25سال سابقه خدمت میزان سالهای بیمهپردازی کاه 
مستمری افزایش مییاب د و این توازن مالی صندوق را بر هم میزند .از سوی دیگر ،فر د بازنشسته
دوباره به بازار کار واردشده و یک فرصت شغلی را تصاحب میکن د اما پرداخت مالی در قالب حق
بیمه به صندوق ندارد .کاهش میزان وجوه پرداختی صندوقهای بیمهای و افزایش پرداختهای

صندوق ،در بلندمدت صندوق را دچار نوسان و بحران کرده است .در حال حاضر میتوان گفت تمامی
صندوقهای بیمهای در ایران دچار وضعیت بحرانی هستند .برای نمونه ،برخی از مباحث گفتهشده از
سوی مصاحبهشوندگان مطرح میشود:
«نیروی کاری که دارای  25یا  20سال سابقه کار بوده و دستمز د باالتری نیز دریافت میکند ،حق
بیمه پرداختی وی بیش از فر د تازهوار د به بازار کار بوده و این خروج نیروی کار با این سابقه سبب افت
توان مالی صندوق برای سرمایهگذاری و پاسخگویی به بازنشستهها میشود».

«مفهومی در اقتصا د وجو د دار د بهعنوان انتخاب میان فراغت و کار .در این مفهوم فر د ب هدنبال سن
بهینهسازی است؛ یعنی سنی که فر د احساس رضایت از خو د داشته باشد .در این شرایط زمانی که سن
فراغت فر د و سن مور د نظر بازنشستگی متفاوت باشد ،فر د دوباره به بازار کار برمیگر دد».
همانطور که از مصاحبههای انجامشده برمیآید ،بیشترین اثرات بازنشستگی پیش از موع د بر منابع
مالی صندوقها است .در بخش پیشین سه معیار را برای سنجش ثبات مالی صندوقها در نظر گرفته
بودیم که در ادامه هریک را در بازههای  15یا 10ساله بررسی خواهیم کر د و دومین مور د اشارهشده
مربوط به بازگشت به کار مج د د بازنشستگان است که برخی از دا دههای زیر نیز میتوان د بیانگر این
موضوع باشد.
پیش از بررسی سه معیار کارایی صندوق نگاهی به وضعیت کلی صندوق تأمین اجتماعی و انواع
بازنشستگان داریم .بازنشستگان پیش از موع د سهم قابلتوجهی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
را شامل میشوند .این در حالی است که سن بازنشستگی در ایران ،نسبت به سن بازنشستگی در سایر
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 .2ورو د مج د د بازنشستگان به بازار کار :بازنشستگان پس از بازنشستگی به سه علت دوباره به بازار
کار برمیگردند .علت اول را میتوان به تفاوت در سن بازنشستگی در قوانین کشورمان و بازنشستگی
جسمانی افرا د جستوجو کرد .مقصو د از بازنشستگی جسمانی سنی است که فر د دیگر توان و تمایل
به اشتغال ندارد .میانگین سن بازنشستگی در بازنشستگان پیش از موع د در حدو د  46سال است ،در
حالی که امی د به زندگی در مرز  73سالگی قرار گرفته است و افراد ،عمدتاً در ده سال پایانی زندگی
دچار فرسودگی و عدم کارکر د مناسب میشوند .اختالف بیستساله میان سن بازنشستگی جسمانی و
قانونی خو د از عواملی است که سبب بازگشت به کار بازنشستگان میشود .علت دوم این امر را میتوان
به پایینبودن سطح مستمری بازنشستگان در کشور مرتبط دانست که عاملی برای تمایل آنها به کار
است .سومین علت آن ریشه در منفعتطلبی کارفرما دارد .بازنشستگان ب هدلیل داشتن سه ویژگی
تجربه ،هزینه سربار کمتر نظیر هزینه حق بیمه و آموزش و انعطافپذیری و سازگاری بیشتر در محیط
کار برای کارفرما دارای مزیت بیشتری نسبت به نیروی جوان هستن د و به همین دلیل ،شانس بیشتری
برای یافتن شغل موردنظر دارند.
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کشورها بسیار پایین بوده است .در جدول شماره « »1تعدا د بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در
1
پایان سال  1397به تفکیک نوع بازنشستگی آمده است.
جدول شماره .1
نوع بازنشستگی

تع داد

درصد

میانگین سن برقراری

عادی

1,054,719

54

58.4

پیش از موعد

901,322
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54.4

جدول باال بیانگر اختالف 4ساله ،میان میانگین سن بازنشستگی پیش از موع د و بازنشستگی عادی
است .این موضوع که بازنشستگان پیش از موع د سهمی  %46از مستمریهای بازنشستگی را به
خو د اختصاص دا دهاند؛ موضوعی قابل تأمل است .شاخصهای بسیاری برای سنجش پایداری مالی
صندوقهای بازنشستگی وجو د دارد .مهمترین آنها وجو د توازن میان ورودی و خروجی سازمان است.
برای سنجش این توازن میتوان به معیارهایی نظیر نسبت پشتیبانی ،میانگین سالهای بیمهپردازی
و سالهای دریافت مستمری اشاره کرد .میانگین سالهای بیمهپردازی در کل بازنشستگان  23سال
و در بازنشستگان پیش از موع د سخت و زیانآور  24/3سال است.
به همین نسبت میانگین سالهای دریافت مستمری نیز در این دو گروه متفاوت بوده و درنهایت در
ازای بازنشستگی پیش از موع د سالهای دریافت مستمری افزایش مییابد.
نسبت پشتیبانی
همانطور که در بخش قبل بیان شد ،یکی از مهمترین شاخصهایی که برای تعیین ثبات مالی
صندوقها مور د توجه قرار میگیرد ،نسبت پشتیبانی است .نسبت پشتیبانی بهمعنای نسبت تعداد
بیمهشدگان به مستمریبگیران است .بر اساس این شاخص میتوان گفت در ازای هر مستمریبگیر،
چن د بیمهپرداز فعال وجو د دارد .در جدول شماره « »2اطالعات این شاخص از سال  1382تا سال
2
 1396آمده است.
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 -1اطالعات ارائهشده در جدول فوق برگرفته از گزارش آماری ساالنه سازمان تأمین اجتماعی است.
 -2دادهای جدول فوق از گزارشها و سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی اخذ شده است.

جدول شماره .2

1

1382

7.51

2

1383

7.48

3

1384

7.06

4

1385

6.56

5

1386

6.77

6

1387

6.83

7

1388

6.82

8

1389

6.81

9

1390

6.66

10

1391

6.5

11

1392

6.36

12

1393

6.12

13

1394

5.83

14

1395

5،45

15

1396

5،15

16

1397

4،92
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نسبت پشتیبانی
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نمودار شماره .1نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی 1396 - 1382

نگاه کلی به سیر نزولی نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در طی پانزده سال یکی از نشانههای
برهمخوردن تعادل مالی سازمان تأمین اجتماعی است .در سال  1354نسبت پشتیبانی برابر با 24/8
بوده است؛ به این معنا که در ازای هر  24/8بیمهشده اصلی یک نفر مستمری دریافت میکند .با گذشت
 30سال و در سال  1397این نسبت به  4/92کاهشیافته است .برمبنای پژوهشها اگر شاخص نسبت
پشتیبانی به کمتر از  6/37برس د (مشیری ،)1396 ،سازمان نمیتوان د با استفاده از منابع نقدی حاصل
از حق بیمه به تعهدات خو د عمل کن د و در صورت کاهش این شاخص به کمتر از  ،5/35پرداخت
کلیه تعهدات علیالخصوص بدهیهای دولت نیز کفاف مصارف سازمان را نخواه د دا د (اخوان بهبهانی،
.)19 :1396
سازمان تأمین اجتماعی در سال  1394از این سقف عبور کرده است و در سالهای اخیر با رسیدن نسبت
پشتیبانی به زیر پنج در مرحله بحران قرار دارد .بر اساس این تعریف ،از سال  1396که نسبت پشتیبانی
سازمان از  5/35کمتر شده است ،دیگر پرداخت تعهدات دولت نیز نمیتوان د پاسخگوی مصارف سازمان باشد.
در سالهای اخیر با افزایش امی د به زندگی و افزایش میانگین سنی ورو د به بازار کار ،قوانین بازنشستگی
عادی اگر مور د بازنگری قرار نگیرد ،در سالهای آتی میتوان د با کاهش سالهای بیمهپردازی ،بار مالی
سنگینی را بر سازمانهای بیمهگر تحمیل کند .در سن د بودجه سال  1397به افزایش میانگین سنی
یده د سهم دو رده سنی  19-10سال و
شاغلین اشارهشده است .شواه د و آمارهای موجو د نشان م 
 29-20سال در ترکیب سنی شاغلین کاهش پیدا کرده است و سهم رده سنی  39-30سال و -40
 49سال در حال افزایش است و بیشترین تغییر مربوط به رده سنی  39-30سال نسبت به جمعیت
کل شاغالن میباش د (گزارش آسیبشناسی سیاستها و مقررات بازار کار ایران) .این افزایش سهم
در سالهای آتی و با ورو د این گروه سنی به سن بازنشستگی میتوان د صندوقهای بازنشستگی را با
مشکالت مالی روبهرو کند؛ زیرا همانطور که از آمار ارائهشده مشخص است در سالهای آتی این
ترکیب سنی بهسمت پیری جمعیت پیش رفته است و ورودی صندوقها را کاهش و خروجی مالی
آن افزایش مییابد.
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گزارشهای بسیاری که از جانب سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری ارائهشده
است ،به نقش قوانین بازنشستگی پیش از موع د در شکلگیری وضعیت بحران در سازمان اشاره دارند.
برای مثال ،گزارش رضا امیدی در خصوص چالشهای سازمان تأمین اجتماعی که پس از بررسی
شاخصها از بازنشستگی زودهنگام ،بازنشستگی سخت و زیانآور ،کاهش سن بازنشستگی ،افزایش
فاصله میان امی د به زندگی و بازنشستگی و  ...بهعنوان علل این تغییرات یا د میکند .این موضوع که دو
علل آخر ،خو د نتیجه سیاستهای بازنشستگی زودهنگام است امری قابل توجه است .تغییر وضعیت
سازمانهای بیمهگر و شکلگیری بحران در این سازمانها تنها به سازمانهای مذکور منتهی نمیشود

و میتوان د عواقب بسیاری را برای بازار کار و سطح زندگی افرا د به همراه داشته باشد .یکی از مهمترین
خروجیهای وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی ،عدم توازن میان میزان مستمری پرداختی و
خطفقر در جامعه است که خود ،عاملی برای اشتغال مج د د بازنشستگان است.
کفایت مزایا
یکی دیگر از شاخصهای مالی که بهوسیله آن میتوان کارایی یک صندوق را بررسی کرد ،کفایت مزایا
است .همانطور که در مباحث قبل گفته شده است ،کفایت مزایا را میتوان به شیوههای گوناگونی
چون نسبت مستمری بازنشستگی به متوسط دستمزدها ،سطوح فقر و یا آخرین درآم د دوران اشتغال
محاسبه کرد .در جدول زیر نسبت میانگین مستمری پرداختی سازمان تأمین اجتماعی به هزینه
ماهانه خانوار شهری را مشاهده میکنید 1.بای د توجه داشت که شاخص کفایت مزایا تنها نمایانگر
ندهنده وضعیت مالی و کارایی صندوق نیز هست .عدم
وضعیت مستمریبگیران نبوده و بهنوعی نشا 
کفاف مستمری پرداختی از سوی صندوق تأمین اجتماعی و سایر نهادهای بازنشستگی عاملی برای
تشدی د نتایج طرحهایی نظیر بازنشستگی زودهنگام است.

کفایت مزایا

میانگین مستمری پرداختی

میانگین هزینه خانوار

ردیف

سال

(با کم کهای جنبی)

شهری (ریال)

7851167

42.8

1

1387

۳۳۶۰۹۷۴

48.16

2

1388

3979928

8265917

3

1389

4492011

9473167

48.36

4

1390

4774574

11059667

43.2

5

1391

5580394

13690083

40.76

6

1392

6880391

17165167

40.6

7

1393

8832675

19572083

45.13

8

1394

10162078

21866417

46.46

9

1395

11500386

23735000

48.46

10

1396

12946955

27460417

47.23

11

1397

13029028

36250000
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 -1آمارهای جدول از گزارش توصیفی شاخصهای کلیدی مالی تا پایان سال  1396موجو د در سامانه آماری تأمین اجتماعی تهیه شده است.
 -اطالعات مربوط به سال  1397از گزارش جامع مستمریبگیران سال  1397و گزارش هزینه و درام د سال  1397مرکز آمار تهیه شده است.
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جدول شماره  .3شاخص کفایت مزایا صندوق تأمین اجتماعی ( 1387-1397ریال)
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همانطور که از جدول باال برمیآید ،مستمری پرداختی از جانب سازمان تأمین اجتماعی همواره
کمتر از  %50هزینه زندگی یک خانوار شهری را پوشش داده است ،در بخش نظری بیان ش د که یکی
از علل اشتغال مج د د بازنشستگان عدم کفاف مستمری دریافتی است و از سوی دیگر کاهش ضریب
پشتیبانی و عدم رش د میانگین مستمری همگام با تورم جامعه نیز در سالهای اخیر سبب کاهش
بیشتر این نسبت شده است از  %48در سال  1396به  %35در سال  1397رسیده است .با کاهش
شاخص کفایت مزایا با پدیده اشتغال مج د د بازنشستگان یا بازنشستگان به دنبال کار روبهرو هستیم
که دالیل بسیاری نظیر توانمندی دانش و تجربه باالتر بازار کار ممکن است تمایل بیشتری به جذب
نیروی بازنشسته نسبت به نیروی جوان داشته باشد 1.کفایت مزایا تنها بر رضایتمندی بازنشسته مؤثر
نبوده و همین اشتغال مج د د عاملی مؤثر بر سایر شاخصها مثل نسبت پشتیبانی و درنهایت بر میزان
نقدینگی صندوق مؤثر است.
نسبت منابع نقدی به مصارف صندوق
همانطور که گفته شد ،نسبت منابع نقدی به هزینههای صندوق یکی از معیارهای سنجش کارکرد
صندوقهای تأمین اجتماعی است؛ زیرا یکی از اولین نشانههای بروز ناپایداری مالی در صندوقها
پیشیگرفتن مصارف آن نسبت به منابع نقدی است .طرحهایی نظیر بازنشستگی پیش از موع د با
برهمزدن توازن میان ورودی و خروجی سازمانهای بیمهگر عاملی برای این وضعیت اقتصادی هستند.
د %27/5
بر اساس آمار موجو د منابع نقدی سازمان در طی سالهای  1393-1384بهطور متوسط حدو 

رش د داشته است؛ درحالیکه متوسط رش د مصارف سازمان در طی مدت مشابه به رقم  %30رسیده
است و بهطور میانگین  %2/5بیش از منابع نقدی رش د داشته است (امیدی.)47 :1395 ،

این رون د رش د مصارف نسبت به منابع نقدی در سالهای آتی نیز ادامه داشته است .در جدول زیر
اطالعات مربوط به سالهای  1397 -1394موجو د است.
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 -1این مسئله نیازمن د بررسی دقیقتری است که نگارنده بر مبنای پژوهش دیگری که منترش نشده است و برخی مصاحبههای ارائهشده از
سوی مسئولین تنها به بیان این موضوع در قالب فرضیه بسنده میکند.

جدول شماره  .4نسبت منابع نقدی سازمان تأمین اجتماعی به مصارف آن ( 1384-1397میلیون ریال)

1

1

1384

37249087

39371879

2122792

5.39

2

1385

48658561

59376672

3718111

7.10

3

1386

62006867

68755159

6748292

9.81

4

1387

79567906

91423625

11855719

12.97

5

1388

100719590

115808742

15089152

13.03

6

1389

124523070

137909836

13386766

9.71

7

1390

151999587

159425440

7425853

4.66

8

1391

206570712

211500205

4929493

2.33

9

1392

247797587

290114695

42317108

14.59

10

1393

340297552

404887090

64579538

15.95

11

1394

424123171

518159490

94036319

18.15

12

1395

534243098

625809878

91556780

14.63

13

1396

624793980

735780559

110986579

15.08

14

1397

830128446

886108522

55980076

6.31

دا دههای جدول باال نیز بیانگر وضعیت مالی نابسامان در صندوق تأمین اجتماعی است که در
سالهای پس از تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد ،ب هدلیل اثرات این قانون بر ورودی و
ندهنده ادامه این
خروجی صندوقها این وضعیت رو به تشدی د است .گزارشها و پیشبینیها نشا 
رون د است و در صورت عدم تغییر و اصالحات در قوانین تأمین اجتماعی و سایر قوانین مؤثر بر
آن نظیر سن بازنشستگی و قوانینی از نوع بازنشستگی پیش از موعد ،احتمال ورشکستگی این
سازمان را پیشبینی میکنند.

 -1مأخذ ،آمارنامه سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1397-1384است.
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ردیف

سال

منابع نقدی

مصارف

شکاف نقدینگی

سهم شکاف نقدینگی
از کل مصارف
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نمونه موردی
در مرحله نهایی و برای دستیابی به آمارهای خرد ،یکی از مجموعههای خودروسازی کشور که
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است ،انتخاب شد .جدول زیر اطالعات تعدا د شاغالن،
مجموع بازنشستگان و بازنشستگان پیش از موع د این شرکت در طی سه سال متوالی را نشان
یدهد .دا دههای مزبور از لیستهای ارسالی بیمه این شرکت استخراج شده است .سالهای مورد
م
نظر از میان سالهای پس از تصویب قانون بازنشستگی پیش از موع د نوسازی صنایع انتخاب شده
است .سالهای انتخابشده مربوط به ده سال پس از تصویب این قانون بوده که با هدف اثرسنجی
و نزدیکی به زمان پژوهش ،این سالها انتخاب شده است .پژوهش حاضر ب هدنبال بررسی جزئی
شرکت مذکور نیست و هدف از جدول زیر ،صرفاً نمایش نتایج اجرای قانون نوسازی صنایع است
که با هدف جایگزینی نیروی جوان و با دانش روز بهجای نیروهای قدیمی مطرح شده بود .جدول
ندهنده تأثیر عدم نظارت
شماره « »5بیانگر عدم جایگزینی نیرو است و تا حدودی میتوان د نشا 
در اجرای قوانین باشد.
جدول شماره .5
ردیف
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تاریخ

تفاضل

مجموع بازنشستگان

بازنشستگان پیش از موعد

شاغالن

1

فروردین 1392

1

0

9812

2

اردیبهشت 92

3

2

9818

+6

3

خردا د 92

1

0

9794

-24

4

تیر 92

4

3

9808

+14

5

مردا د 92

7

4

9774

-34

6

شهریور 92

3

3

9759

-15

7

مهر 92

2

1

9756

-3

8

آبان 92

4

3

9741

-15

9

آذر 92

3

3

9735

-6

10

دی 92

20

11

9722

-13

11

بهمن 92

15

12

9684

-38

12

اسفن د 92

60

49

9636

-۴۸

ادامه جدول شماره .5
تاریخ

ردیف
13

فروردین 1393

35

29

9538

-98

14

اردیبهشت 93

36

21

9533

-5

15

خردا د 93

20

17

9508

-25

16

تیر 93

20

11

9496

-12

17

مردا د 93

9

6

9477

-19

18

شهریور 93

9

4

9449

-28

19

مهر 93

7

6

9393

-56

20

آبان 93

17

15

9326

-67

21

آذر 93

9

5

9297

-43

22

دی 93

7

4

9283

-14

23

بهمن 93

4

2

9281

-2

24

اسفن د 93

40

31

9275

-6

25

فروردین 1394

7

2

9226

-49

26

اردیبهشت 94

29

23

9212

-14

27

خردا د 94

17

14

9199

-13

28

تیر 94

13

11

9192

-7

29

مردا د 94

6

6

9183

-9

30

شهریور 94

9

7

9172

-11

31

مهر 94

7

6

9165

-7

32

آبان 94

8

5

9139

-26

33

آذر 94

23

19

9118

-21

34

دی 94

21

17

9101

-17

35

بهمن 94

14

11

9081

-20

36

اسفن د 94

20

17

9070

-11
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مجموع بازنشستگان

بازنشستگان پیش از موعد

شاغالن

تفاضل
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ندهنده رابطه معکوس میان تعدا د بازنشستگان و تعدا د شاغالن است .با
نگاهی به جدول باال 1نشا 
افزایش تعدا د بازنشستگان در طی 36ماهه ارائهشده ،از تعدا د افرا د شاغل در شرکت خودروسازی سایپا
کاسته شده است .با توجه به آمار جدول باال میتوان گفت در  36ماه بررسیشده ،تنها در دو ماه این
ندهنده عدم جذب نیروی
شرکت افزایش نیرو داشته و در سایر ماهها سیر نزولی نیروی کار کل ،نشا 
جدی د و خروج نیرو کار است .لیست بیمه این شرکت نمایانگر اضافهنشدن نیروی جدی د است و این
موضوع برخالف قانون نوسازی صنایع است که هدف آن جایگزینی نیروی کار جوان به جای نیروی
کار بازنشسته است .در طی دوره مور د بررسی ،یعنی از فروردین  1392تا اسفندماه  1394نرخ رشد
نیروی کار در شرکت خودروسازی سایپا منفی بوده است .به بیان دیگر ،میتوان گفت این شرکت
از بازنشستگی پیش از موع د بهمنظور کاهش حجم نیروی کار خو د بهره برده است و برخالف آنچه
هدف قانون نوسازی صنایع بوده است ،از این بازنشستگی در راستای نوسازی نیروی کار و بهرهگیری
از نیروی کار جوان استفاده نشده است.

نتیجهگیری
در این پژوهش با استفاده از نتایج مصاحبهها تصویری کلی از نتایج و پیشبینیهای خبرگان این
حوزه نسبت به نتایج قوانین بازنشستگی رسیدیم و سپس ،با بهرهگیری از آمارهای موجو د سازمان
تأمین اجتماعی و سازمان آمار کشور به بررسی اثرات بازنشستگی پیش از موع د بر صندوق بازنشستگی
پرداختهایم .ضعفهای قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب
قوانین ،سبب تحمیل بار سنگینی بر بخشهای مختلف جامعه اعم از بازار کار ،دولت و صندوقهای
بیمهای شده است .در اینمیان ،حتی بازنشستگان که بهنوعی ذینفع بو دهان د نیز بهصورت غیرمستقیم
تحت تأثیر قرار گرفتهاند .در این مقاله بهصورت ویژه به تأثیرات آن بر صندوقهای بازنشستگی
پرداخته شد.
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اجرای این قانون به صور مختلف اثراتی را بر منابع و مصارف سازمان داشته است؛ از یکسو ،با کاهش
سن بازنشستگی بدون درنظرگرفتن امی د به زندگی ،سبب افزایش سالهای دریافت مستمری شده
و هزینههای بلندمدت سازمان از این طریق افزایش یافته است .از سوی دیگر ،بخشی از هزینههای
قانون که جبران سالهای کسری کار است و براساس قانون بای د توسط دولت تأمین شود ،بر بدهیهای
دولت به سازمان تأمین اجتماعی افزوده شده است .از سوی سوم ،با وجو د شکافی که در شاخص
یدهد ،بهجای جبران
کفایت مزایا وجو د داشته است و احتمال اشتغال مج د د بازنشستگان را افزایش م 
ندست ،از میزان بیمهپردازان کاسته و به مستمریبگیران افزوده
این شکاف با اجرای طرحهایی ازای 
 -1دا دههای جدول فوق از لیست بیمه رشکت خودروسازی سایپا طی سه سال متوالی استخراج شده است.

میشود .مشخصنشدن حداقل سن بازنشستگی در قانون مشاغل سخت و زیانآور است که سبب شده
افرا د با سن  40سال و حتی کمتر از آن به جرگه بازنشستگان بپیوندند .البته در بسیاری از موار د عدم
اجرای درست قوانین نیز یکی از چالشهای است که درخور توجه است .در این میان ،مسئله اشتغال
مج د د بازنشستگان امری مهم است که از جانب خبرگان مور د مصاحبه نیز مطرح شده است .در جریان
ح شده است که نیازمند
مصاحبههای صورتگرفته نکته بسیار مهمی از جانب صاحبنظران مطر 
توجه بیشتری است .طبق بن د  15ماده  2قانون تأمین اجتماعی ،بازنشستگی بهمعنای فراغت از کار و
دریافت مستمری است و بازنشسته در صورتی میتوان د مج د دا ً مشغول به کار شو د که از نو حق بیمه
ندست،
به سازمان پرداخت شود؛ اما به دالیلی مانن د کمبودن سطح مستمری پرداختی و مواردی ازای 
قانون موردنظر اجرا نمیشود .بهعالوه ،تنها بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشمول این قانون
هستن د و سایر نهادهای بیمهگذار نظیر سازمان بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح این محدودیت
را اعمال نکر دهاند .موضوع اشتغال مج د د بازنشستگان را نبای د موضوعی مجزا از اثرات بازنشستگی
پیش از موع د بر صندوق دانست؛ زیرا در نگاه اول شای د ارتباط مستقیمی دیده نشود؛ اما همین اشتغال
مج د د و عدم پرداخت حق بیمه یکی از علل کاهش ورودی صندوقهای بازنشستگی است.

از ظاهر امر برمیآی د که دولت یکی از گروههای ذینفع قانون بازنشستگی پیش از موع د کارکنان دولت
یده د شای د دولت در ابتدای امر با بهکارگیری این
بوده است؛ اما بررسیهای پژوهش فوق نشان م 
قانون اندازه دولت را کم کرده و تا حدودی وضعیت نرخ بیکاری را در سالهای ابتدایی بهبو د بخشیده
باشد؛ اما در بلندمدت اثرات جبرانناپذیری بر دولت و اقتصا د تحمیل کرده است .درنهایت بای د گفت
ورشکستگی پیشبینیشده صندوقهای بازنشستگی یکی از مهمترین زیانهایی است که این طرح بر
سازمانهای بیمهگر و دولت تحمیل کرده است و با گذر زمان این مسئله بیشازپیش روشن خواه د
شد .علت آن را میتوان در سنوات ارفاقی که طبق قوانین بازنشستگی پیش از موع د نظیر قوانین
نوسازی صنایع و یا قانون بازنشستگی پیش از موع د کارکنان دولت که تأمین سنوات ارفاقی آن در
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همانطور که از ابتدا گفتیم ،در سالهای اخیر بسیاری از این صندوقها در شرایط ورشکستگی قرار
دارن د و سازمان تأمین اجتماعی نیز بهعنوان بزرگترین سازمان بیمهگر و صندوق بازنشستگی در
کشور چن د سالی است که از شرایط بحرانی آن صحبت میشود؛ دا دههای حاصل از بررسی وضعیت
ندهنده وجو د عدم تعادل میان
صندوق ،یعنی نسبت پشتیبانی ،کفایت مزایا و نسبت نقدینگی که نشا 
ورو دیها و خروجیهای صندوق است نیز مبین این موضوع است .کاهش نسبت پشتیبانی از  24در
دهه پنجاه به کمتر از  ،5افزایش شکاف نقدینگی به بیش از  %14و همچنین ،کاهش شاخص کفایت
ندست را
مزایا به  %35در سالهای اخیر موضوعی قابل توجه است و نیاز به بازنگری در قوانینی ازای 
یدهد.
بیشازپیش کانون توجه قرار م 
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قانون بر دوش دولت قرار گرفته است ،جستوجو کرد .با هدف کاهش اثرات بازنشستگی پیش از موع د
بر صندوقها میتوان برخی تغییرات را در قوانین و نظارتهای سازمان اعمال نمود .این موار د که با
توجه به نظرات مصاحبهشوندگان و سایر بررسیها مور د توجه قرار گرفته است ،در زیر بیان شده است:
 .1اعمال محدودیت سنی و تعیین حداقل سنی در قوانین بازنشستگی پیش از موعد؛
 .2همسوکردن سن بازنشستگی و سن امی د به زندگی؛
 .3تصویب قوانین کنترلی بهمنظور نظارت بر اشتغال مج د د بازنشستگان و عملکر د کارفرما؛
 .4افزایش سن بازنشستگی؛
 .5اعمال قوانینی در راستای کاهش زیانآوری بهجای بازنشستگی پیش از موع د در مشاغل سخت
و زیانآور.
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