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چکیده:

بازنشســتگی زودهنــگام بــه معنــی خــروج نیــروی فعــال از بــازار کار اثــرات منفــی بــر رشــد و اقتصــاد 
کشــور ها دارد� عــالوه بــر ایــن بــه دلیــل کــم بــودن تعــداد ســال  های اشــتغال و کســورات حــق بیمــه، بــار 
مالــی کــه بــرای پرداخــت مســتمری بازنشســتگان زودهنــگام بــر دوش  صندوق هــای تأمین اجتماعــی دولتــی 
احســاس می شــود بســیار بیشــتر اســت� عوامــل بســیاری بــر تصمیــم بــه بازنشســتگی تأثیــر می گذارنــد امــا 
در ایــن مطالعــه تمرکــز اصلــی بــر نقــش و تأثیــر خدمــات تأمین اجتماعــی اســت� توزیــع ثــروت بــه شــکل 
دارایــی یــا ثــروت مســتمری مکانیســم انگیزشــی جدیــدی ایجــاد می کنــد کــه بــر بازنشســتگی بیمه شــدگان 
ــی و  ــرخ جایگزین ــد ن ــه کار می توانن ــداد ســال  های بیشــتر اشــتغال ب ــا تع ــراد ب ــر اســت� اف ــا مؤث صندوق ه
مســتمری دریافتــی آینــده خــود را افزایــش دهنــد� امــا تعــداد ســال  های بیشــتر اشــتغال بــه معنــی کاهــش 
تعــداد ســال  های مســتمری بگیــری اســت� در صورتــی کــه هزینــه فرصــت چشم پوشــی از مســتمری بــه ازای 
یــک ســال کار اضافــه از منافــع آن بیشــتر باشــد، تغییــر در دارایــی مســتمری ماننــد یــک نــوع مالیــات عمــل 
کــرده و افــراد را بــه بازنشســتگی ترغیــب می کنــد� بررســی خدمــات تأمین اجتماعــی ایــران نشــان داد کــه 
نــرخ مالیــات ضمنــی بــر تــداوم کار حتــی از ســنین پاییــن مثبــت اســت� ایــن مالیــات مثبــت و انگیــزه بــرای 
ــود�  ــدید می ش ــی تش ــال  های ارفاق ــاب س ــد و احتس ــش از موع ــتگی پی ــای بازنشس ــا طرح  ه ــتگی ب بازنشس
ــا اعمــال  ــه مــوارد خــاص از کارافتادگــی ی محــدود کــردن برنامه  هــای بازنشســتگی پیــش از موعــد تنهــا ب
یــک نــرخ تعلق پذیــری تبعیضــی بــه نفــع افــراد بــا ســابقه کار بیشــتر، سیاســت  هایی هســتند کــه می تواننــد 

بازنشســتگی زودهنــگام را کاهــش داده و افــراد را بــه کار بیشــتر تشــویق کننــد� 
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مقدمه:
در سـه دهـه گذشـته نـرخ مشـارکت نیروی کار سـالمند در بسـیاری از کشـور ها بـا کاهش شـدید و مداوم 
روبـه رو بـوده اسـت� در ایـران پس از انقالب نیز نرخ مشـارکت سـالمندان )گروه سـنی 55 تا 65 سـال( از حدود 
48 درصـد بـه 30 درصـد کاهـش یافتـه در حالـی که در همـان دوره امیـد به زندگـی با افزایش چشـمگیر 18 
سـاله از 56 در سـال 1357 به 74 در سـال 1393 رسـیده اسـت� متوسـط سـن بازنشسـتگان در ایران اکنون به 
زیر پنجاه سـال رسـیده اسـت� سـؤال پیش رو چرایی این واقعیت اسـت که افراد سـالمند با وجود افزایش امید 

بـه زندگی، بازنشسـتگی و خروج زودهنـگام را از بـازار کار برمی گزینند� 
اگرچــه عوامــل زیــاد اقتصــادی و اجتماعــی هســتند کــه بــر انتخــاب بیــن فراغــت و کار تأثیــر گذارنــد 
بســیاری از محققیــن بخشــندگی مســتمری های بازنشســتگی معمولــی و ازکارافتادگــی را دلیــل ایــن رونــد 
ــی  ــن قانون ــی س ــی یعن ــتم های تأمین اجتماع ــخصه سیس ــه مش ــد� س ــی دانن ــن م ــدید و مزم ــی ش نزول
بازنشســتگی، نــرخ جایگزینــی1 و مالیــات ضمنــی2 بــر بازنشســتگی زود هنــگام3 نیــروی کار تأثیرگذارنــد� بــه 
دلیــل بــاال بــودن نــرخ جایگزینــی در سیســتم مســتمری کنونــی ایــران، تعهــدات صندوق هــای بازنشســتگی 
بســیار بــاال اســت حــال آنکــه در صــورت بازنشســتگی زودهنــگام ایــن تعهــدات بســیار بیشــتر خواهد بــود زیرا 
بازنشســتگی پیــش از موعــد تعــداد ســال های اشــتغال و پرداختــی کســورات را کاهــش و بــر تعــداد ســال های 
ــاد  ــل اقتص ــه دالی ــد؟ چ ــل می کن ــنگین را تقب ــدات س ــن تعه ــت ای ــرا دول ــد� چ ــتمری بگیری می افزای مس
سیاســی باعــث پاییــن آمــدن ســن بازنشســتگی و طــرح برنامه  هــای بازنشســتگی پیــش از موعــد می گردنــد؟

ــتگی  ــن بازنشس ــر از س ــذار و تأثیرپذی ــرف تأثیرگ ــه ط ــت س ــان و دول ــدان(، کارفرمای ــران )کارمن کارگ
ــت  ــاال حمای ــتمری  های ب ــا مس ــد ب ــش از موع ــتگی پی ــای بازنشس ــه از برنامه  ه ــران همیش ــتند� کارگ هس
می کننــد زیــرا بازنشســتگی زودهنــگام طــول دوران بازنشســتگی را کــه در آن افــراد بــدون کار کــردن حقــوق 
دریافــت می کننــد را گســترش می دهــد� کارفرمایــان نیــز از برنامه  هــای بازنشســتگی پیــش از موعــد حمایــت 
ــا  ــادر می ســازد ت ــان را ق ــگام کارفرمای ــاوت� بازنشســتگی زودهن ــی متف ــل و انگیزه  های ــا دالی ــا ب ــد ام می کنن
بــا بازنشســته کــردن افــراد ســالخورده بــا بهــروری پاییــن بتواننــد کارگــران جــوان و آشــنا بــا تکنولوژی  هــای 
جدیــد را بــه اســتخدام درآورنــد� از آنجایــی کــه آمــوزش تکنولوژی  هــای جدیــد بــه کارگــران ســالمند پرهزینه 
اســت و معمــوالً بــا موفقیــت همــراه نیســت، بازنشســتگی پیــش از موعــد امــکان به روزســازی بــدون تحمــل 

ــد�  ــم می کن ــازمان ها فراه ــرای س ــی را ب ــن هزینه های چنی
دولــت نیــز خــود ممکــن اســت از بازنشســتگی پیــش از موعــد حمایــت کنــد� در شــرایط بــد اقتصــاد کالن 
ــراد  ــگام اف ــردن زودهن ــا بازنشســته ک ــا ب ــکاری روبه روســت، دولت  ه ــاالی بی ــرخ ب ــا ن ــه کشــور ب ــی ک زمان

1. Replacement rate
2. Implicit tax
3. Early retirement
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ســالخورده ســعی می کننــد تــا موقعیت  هــای شــغلی جدیــد بــرای جوانــان در جســت وجوی کار ایجــاد کننــد� 
ــوده اســت1�  ــان )گــروه ســنی 24-15 ســال( بیــش از 27 درصــد ب ــرخ بیــکاری جوان در دو دهــه گذشــته ن
امــا دولــت یــا حداقــل بخشــی از دولــت خیلــی زود بــار ســنگین تعهــدات ناشــی از بازنشســتگی زودهنــگام را 
احســاس می کنــد� در ایــن هنــگام تــالش بــرای عــوض کــردن شــرایط، بــا مقاومــت همــه از کارفرمایــان تــا 
کارگــران ســالمند و جــوان روبــه رو خواهــد شــد� حتــی پیشــنهاد افزایــش ســن بازنشســتگی در مجلــس نیــز 
بــه دلیــل نــرخ بــاالی بیــکاری جوانــان بــا مخالفــت روبــه رو خواهــد شــد� دولت  هــا در ایــن شــرایط بــه ناچــار 
بــا اتخــاذ راه حل  هــای کوتاه مــدت تنهــا قــادر هســتند تــا مشــکل را بــه تأخیــر بیندازنــد امــا بــه مــرور زمــان 

ــود�  ــزوده می ش ــی اف ــای بازنشســتگی دولت ــای صندوق ه ــدات و بدهی  ه ــر تعه ب
در ایــن مقالــه مــا نــه بــه دنبــال راه حــل سیاســی بــرای ایــن موضــوع بلکــه در پــی بررســی چرایــی تمایل 
افــراد بــه بازنشســتگی پیــش از موعــد هســتیم� شــناخت عوامــل تأثیرگــذار و فهــم اینکــه چــرا افراد بــه دنبال 
بازنشســتگی پیــش از موعــد هســتند می توانــد بــه سیاســتگذاران بــرای یافتــن  راه حل  هــای فنــی و سیاســی 
کمــک کنــد� در بیــن عوامــل تأثیرگــذار فراوانــی کــه بــر انتخــاب و رفتــار افــراد تأثیرگذارنــد، این مقالــه دایره 
ــؤال  ــد� س ــز می کن ــتگی متمرک ــای بازنشس ــخصه  های صندوق ه ــا و مش ــرایط و ویژگی  ه ــر ش ــه را ب مطالع
اصلــی پیــش روی ایــن مطالعــه ایــن اســت کــه چــه میــزان خــود صندوق هــای بازنشســتگی و قوانیــن حاکــم 
بــر آنهــا افــراد را بــه بازنشســتگی زودهنــگام ترغیــب می کنــد� بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال در ادامــه مقالــه 
و در بخــش دوم بــا مــروری بــر ادبیــات موضــوع ســعی دارد تــا چارچوبــی نظــری از انگیزه  هــای بازنشســتگان 
و عوامــل تأثیرگــذار بــر رفتــار آنهــا ارائــه کنــد� بخــش ســوم ویژگی  هــای صنــدوق تأمین اجتماعــی را مــرور 
می کنــد و نشــان می دهــد کــه چگونــه و تــا چــه حــد قوانیــن حاکــم بــر بازنشســتگی زود هنــگام تأثیرگــذار 

اســت و بخــش چهــارم بــه نتیجه گیــری اختصــاص دارد� 

تأثیرقوانینتأمیناجتماعیبرانگیزههایافراد
ســن قانونــی بازنشســتگی و میــزان مســتمری  ها دو عاملــی هســتند کــه بــر انگیزه افــراد برای بازنشســتگی 
تأثیرگذارنــد� عامــل اول یعنــی ســن قانونــی بازنشســتگی در حالــت تئوریــک محــض نبایــد بــر تصمیــم افــراد 
بــرای بازنشســتگی تأثیــر بگــذارد زیــرا افــراد آینده نگــر همــواره می تواننــد بــا جابه جایــی مصــرف و پس انــداز 
ســن بازنشســتگی خــود را به گونــه ای انتخــاب کننــد تــا رفــاه کل دوران زندگی شــان را حداکثــر ســازند� امــا 
شــواهد تجربــی از پیش بینی  هــای تئوریــک فاصلــه دارنــد آنچنــان کــه ســن قانونــی تأثیــر زیــادی بــر تصمیــم 
افــراد بــرای بازنشســتگی دارد� بــر اســاس شــواهد تجربــی بنــدرت کســی بعــد از ســن قانونــی بــه کار ادامــه 
داده و در بیشــتر مــوارد بازنشســتگی همزمــان یــا پیــش از ســن قانونــی اتفــاق افتــاده اســت� چهــار دلیــل برای 

1� استخراج شده از آمار سری زمانی نیروی انسانی و اشتغال مرکز آمار ایران
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توضیــح ایــن نتیجــه تجربــی مــورد اســتناد قــرار می گیــرد� نخســت اینکــه افــراد ممکــن اســت بــا محدودیــت 
دسترســی بــه منابــع مالــی روبــه رو بــوده و نتواننــد در صــورت تمایــل بــه بازنشســتگی زودهنــگام تصمیــم 
بگیرنــد� دوم اینکــه ســن قانونــی فراتــر از قانــون بصــورت یــک نــرم یــا هنجــار اجتماعــی عمــل کــرده و از ایــن 
ــه آینــده دارای  ــر ســن بازنشســتگی منتخــب افــراد تأثیــر می گــذارد� ســوم اینکــه افــراد نســبت ب طریــق ب
اطالعــات کامــل نیســتند تــا قــادر بــه ارزیابــی بهینــه باشــند و بــه همیــن دلیــل بــه محــض واجــد شــرایط 
ــران ســن  ــه ای ــل آخــر اینکــه در برخــی کشــور ها از جمل ــد و دلی ــه بازنشســتگی می گیرن ــم ب ــودن تصمی ب

قانونــی بازنشســتگی اجبــاری نیــز باشــد� 
عامــل دوم یعنــی میــزان مســتمری نیــز بــر طبــق تئــوری نبایــد باعــث تغییــر در تصمیــم افــراد بــرای 
بازنشســتگی شــود� در صورتــی کــه میــزان مســتمری بــا کســورات پرداختــی برابــر باشــد )سیســتم اکچوئــری 
خنثــی1( افــراد کســورات را بــه مثابــه پس انــداز خــود می پندارنــد و بنابرایــن نســبت بهینــه مصــرف/ پس انــداز 
ــرات بازتوزیعــی  ــه دلیــل اث و تعــداد ســال  های اشــتغال بهینــه تغییــری نمی کننــد� امــا در دنیــای واقعــی ب
مســتمری ها، تغییــرات قانونــی و پارامتریــک در برنامه  هــا و تغییــرات جمعیتــی همگــی بــر توزیــع درآمــد و 
ثــروت در درون یــک نســل و همچنیــن بــه  صــورت بیــن نســلی تأثیــر می گذارنــد� ایــن مــوارد بــا تغییــر ثروت 
بــر تصمیــم بازنشســتگی افــراد مؤثــر هســتند� در واقــع میــزان مســتمری افــراد در دوران بازنشســتگی تحــت 
عنــوان »ثــروت مســتمری2« شــناخته می شــودکه خــود تابعــی از مــوارد باالســت� یــک سیســتمPAYG 3 یــا 
ــروت می شــود� افزایــش  ــل انتظــار در منافــع بازنشســتگی موجــب تغییــر ث ــی و غیرقاب یــک افزایــش ناگهان

ثــروت، تقاضــا بــرای مصــرف و فراغــت را افزایــش و افــراد را بــه بازنشســتگی زودهنــگام ترغیــب می کنــد� 
تأثیـر هـر دو ایـن عوامـل را می تـوان بـا تغییرات ثـروت بازنشسـتگی و در قالب یک شـاخص نشـان داد� به 
تعویـق انداختـن مسـتمری و ادامـه بـه کار ضرر هـا و منافعی برای فـرد دارد� با بـه تعویق انداختن بازنشسـتگی 
افـراد در واقـع از دریافـت مسـتمری محـروم می شـوند امـا ادامـه بـه کار موجـب افزایـش میـزان مسـتمری در 
سـال  های آینـده می شـود� ارزش تنزیل شـده تمام پرداخت های مسـتمری در طـول دوران بازنشسـتگی دارایی 
مسـتمری نام دارد� در یک تحلیل هزینه فایده اگر افزایش در ثروت مسـتمری برای یک سـال کار بیشـتر باشـد 
از هزینـه فرصـت دریافـت نکـردن مسـتمری، در آن صورت افراد بـرای ادامه بـه کار انگیزه دارند� امـا اگر هزینه 
فرصـت دریافـت نکـردن مسـتمری بیشـتر باشـد به ازای هر سـال کار بیشـتر فـرد متحمل ضرری می شـود که 
ماننـد مالیـات بـرای کار کـردن عمـل می کند� ایـن تحلیل هزینه فایده در فرمول )1( نشـان داده شـده اسـت و 

شـاخص بـه دسـت آمـده به عنـوان مالیات ضمنـی بر تـداوم کار4 نامیده می شـود� 

1. Actuarially neutral
2. Pension wealth
3. Pay As you go
4. Implicit tax on continued work
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در فرمــول بــاال r نــرخ بهــره اســت کــه بــرای تنزیــل ثــروت مســتمری آینــده اســتفاده شــده و t نشــانگر 
ــروت  ــروت مســتمری بیــش از ث ــرای یــک ســال بیشــتر موجــب افزایــش ث زمــان اســت� اگــر کار کــردن ب
کنونــی شــود یعنــی عبــارت داخــل کروشــه مثبــت باشــد در نتیجــه مالیــات ضمنــی منفــی اســت یعنــی افراد 
بــرای ادامــه کار یارانــه دریافــت می کننــد� امــا اگــر هزینــه فرصــت بــه تعویــق انداختــن بیشــتر باشــد یعنــی 
مقــدار کروشــه منفــی باشــد یــک مالیــات بــر تــداوم کار بــه افــراد اعمــال می شــود� در صورتــی کــه مالیــات 

مثبــت و زیــاد باشــد افــراد انگیــزه بیشــتری بــرای بازنشســتگی زودهنــگام خواهنــد داشــت� 
دارایــی یــا ثــروت مســتمری میــزان تعهــدات انتظــاری صنــدوق بــه هریــک از بازنشســتگان را منعکــس 
ــه زندگــی و ســن بازنشســتگی، یعنــی تعــداد ســال های  ــا در نظــر گرفتــن تفــاوت ســن امیــد ب می کنــد� ب
مســتمری بگیــری و همچنیــن نــرخ جایگزینــی، شــاخصی بــه دســت می آیــد کــه نشــان می دهــد تعهــدات 
صنــدوق بــه نســبت دســتمزد ســاالنه افــراد چقــدر اســت� نــرخ جایگزینــی بــه نســبت مســتمری بــه درآمــد 
یــک ســال پایــه از دوران اشــتغال افــراد اطــالق می شــود� مســتمری افــراد در سیســتم مزایــای تعییــن شــده   

DB 1 ایــران در فرمــول شــماره )2( نشــان داده شــده اســت� 

)دستمزد دو سال پایانی( × )نرخ تعلق پذیری( × )سال های اشتغال( = مستمری )2(
بــرای تعــداد ســال های اشــتغال ســن بازنشســتگی تأثیرگــذار اســت کــه در ایــران معمــوالً افــراد پــس از 
ســی ســال خدمــت بازنشســته می شــوند� نــرخ تعلق پذیــری نیــز از جملــه پارامتر هــای تأثیرگــذار اســت کــه 
یــک ســی ام دســتمزد دو ســال پایانــی محاســبه می شــود� از آنجایــی کــه متوســط دســتمزد دو ســال پایانــی 
بــا دســتمزد قبــل از بازنشســتگی برابــر نیســت نــرخ جایگزینــی بــرای افــراد متفــاوت اســت� در ایــن مطالعــه و 
از ایــن پــس فــرض بــر ایــن اســت کــه در دو ســال پایانــی دســتمزد تغییــر چندانــی نداشــته باشــد و از ایــن رو 
نــرخ جایگزینــی برابــر حاصل ضــرب نــرخ تعلق پذیــری در تعــداد ســال  های اشــتغال اســت� بــر اســاس ایــن 
ــا اســتفاده از ایــن فــرض  ــرای تمــام گروه  هــای درآمــدی اعــالم کــرد2� ب ــرخ کلــی ب ــوان یــک ن فــرض می ت
نــرخ جایگزینــی بــرای یــک فــرد بــا 30 ســال ســابقه خدمت برابــر صــد اســت� دارایــی مســتمری ارزش تنزیل 
شــده تمــام پرداخت هــای مســتمری اســت کــه افــراد در طــول دوران بازنشســتگی دریافــت می کننــد� تنزیــل 
بــا دو نــرخ صــورت می گیــرد نخســت بهــره یــا بــازده انتظــاری کــه ارزش روز دارایــی اســت و دوم نرخــی اســت 
کــه احتمــال زنــده بــودن فــرد را در هــر ســال انــدازه می گیــرد� از آنجایــی کــه احتمــال مــرگ افــراد بســیار 
1. Defined Benefit
2� ایــن فــرض در کشــورهایی کــه درآمــد کل دوران اشــتغال را مبنــای محاســبه قــرار می دهنــد نادرســت اســت� در ایــن کشــورها از آنجایــی 
کــه نــرخ جایگزینــی بــرای افــراد متفــاوت اســت تنهــا نــرخ جایگزینــی گــروه درآمــدی متوســط اعــالم می شــود� امــا در ایــران چــون تنهــا دو 
ســال پایانــی مــالک محاســبه مســتمری اســت ایــن فــرض چنــدان مشــکل ســاز نیســت� عــالوه بــر ایــن چــون بــرای محاســبه مالیــات ضمنــی 

اختــالف دو دارایــی مســتمری مــورد توجــه اســت ایــن فــرض تغییــری در نتایــج نخواهــد داشــت�
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متفــاوت از یکدیگــر اســت محاســبات بســیار پیچیــده خواهــد بــود� در اینجــا بــرای ساده ســازی از تفــاوت ســن 
ــا  امیــد بــه زندگــی و ســن بازنشســتگی اســتفاده می کنیــم� اگــر مســتمری دریافتــی در ســال  های آینــده ب
نــرخ پنــج درصــد رشــد کنــد و از طرفــی نــرخ تنزیــل زمانــی نیــز همیــن میــزان در نظــر گرفتــه شــود، دارایی 
مســتمری فــرد برابــر تعــداد ســال  های مــورد انتظــار بــرای دریافــت مســتمری اســت� بــا در نظــر گرفتــن ســن 
بازنشســتگی60 و امیــد بــه زندگــی 72 بــرای مــردان و 76 ســال بــرای زنــان، دارایــی مســتمری مــردان 12 و 

دارایــی مســتمری زنــان 16 بــرآورد می شــود�1

مالیاتضمنیبرتداومکار
قوانیــن حاکــم بــر سیســتم های تأمین اجتماعــی ماننــد ســن بازنشســتگی، نــرخ تعلق پذیــری و همچنیــن 
برنامه  هــای بازنشســتگی پیــش از موعــد همــه بــر منافــع بازنشســتگی تأثیرگذارنــد� مطابــق مباحــث بخــش 
قبــل تغییــر در ایــن منافــع در نتیجــه یــک ســال کار بیشــتر هماننــد یــک نــوع مالیــات )یارانــه( بــرای تــداوم 
کار عمــل می کننــد� در ایــن بخــش ابتــدا نگاهــی بــه ایــن قوانیــن و مقــررات داریــم و ســپس مالیــات ضمنــی 

ــرای بیمه شــدگان صنــدوق تأمین اجتماعــی محاســبه می شــوند�  ــداوم کار ب ــر ت ب
جــدول شــماره )1( قوانیــن و مقــررات تأثیرگــذار بــر منافــع را نمایــش می دهــد� ســتون اول ســن فرضــی 
بازنشســتگی را نشــان می دهــد� مقادیــر جــدول نشــان می دهنــد کــه اگــر فــرد در ســن مفــروض تقاضــای 
بازنشســتگی کنــد چــه قوانینــی بــر او مترتــب اســت� ســتون دوم ســابقه کار فــرد اســت کــه بــر اســاس ســن 
ــرای محاســبه  ــه ب ــارم ســابقه کاری اســت ک ــه کار 20 محاســبه شــده اســت� ســتون ســوم و چه شــروع ب
ــد  ــدوق می توان ــی صن ــر سیاســت  های ارفاق ــا ب ــه بن ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــان در نظ ــردان و زن مســتمری م
بیشــتر از ســابقه کار واقعــی باشــد� ســتون پنجــم و ششــم نــرخ جایگزینــی یــا مســتمری اســت کــه بــه افــراد 
ــز تعــداد ســال  های  ــرد� دو ســتون آخــر نی ــق می گی در صــورت بازنشســته شــدن در آن ســن مفــروض تعل
دوران بازنشســتگی را بــرای مــردان و زنــان اســت� ایــن تعــداد ســال  ها از تفــاوت امیــد بــه زندگــی )76 بــرای 

زنــان و 72 بــرای مــردان( و ســن بازنشســتگی مفــروض بــه دســت آمــده اســت� 
اگــر افــراد زن یــا مــرد در ســن کمتــر از چهــل ســالگی تقاضــای بازنشســتگی کننــد )ســابقه کار کمتــر از 
20( هیــچ میــزان مســتمری بــه آنــان تعلــق نمی گیــرد و بنابرایــن نــرخ جایگزینــی برابــر صفــر خواهــد بــود� 
در ســن چهــل ســالگی امــا زنــان بــا بیســت ســال ســابقه کار مشــمول برنامــه بازنشســتگی پیــش از موعــد 
می گردنــد� عــالوه بــر ایــن ممکــن اســت ســابقه کار آنــان بــا پنــج ســال ارفاقــی در محاســبه مســتمری روبه رو 
شــود کــه بنابرایــن نــرخ جایگزینــی آنــان را از صفــر بــه عــددی بیــن 67 تــا 83 درصــد می رســاند� ایــن یعنــی 

ــی  ــت مالیات ــی معافی ــص یعن ــورت خال ــرخ بص ــن ن ــر ای ــت� اگ ــص اس ــی ناخال ــرخ جایگزین ــاس ن ــر اس ــده ب ــرآورد ش ــتمری ب ــی مس 1� دارای
ــود� ــد ب ــتر خواه ــتمری بیش ــی مس ــزان دارای ــود می ــبه ش ــتگان محاس بازنشس
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اینکــه اگــر زنــان 39 ســاله بــرای یــک ســال بــه کار ادامــه دهنــد می تواننــد از مزایــای ارفاقــی بازنشســتگی 
پیــش از موعــد بهره منــد شــده و حــدود 80 درصــد درآمدشــان را در 35 ســال آینــده بــه عنــوان مســتمری 
دریافــت کننــد� بــرای مــردان امــا نــرخ تعلق پذیــری همچنــان صفــر اســت و در صورت بازنشســتگی مســتمری 
دریافــت نمی کننــد� ایــن رونــد ادامــه دارد تــا ســن 45 ســالگی )ســابقه کار 25( کــه مــردان نیــز مشــمول 
ــه صــد  ــن ســن ب ــان در ای ــردان و زن ــی م ــی دریافت ــرخ جایگزین ــد� ن ــد می گردن بازنشســتگی پیــش از موع
می رســد یعنــی در صــورت بازنشســته شــدن آنــان مبلغــی برابــر حقوقشــان را در ســی ســال آینــده زندگــی 
بصــورت مســتمری دریافــت می کننــد� نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــه دلیــل پنــج ســال ارفاقــی درنظــر 
گرفتــه شــده در محاســبات نــرخ جایگزینــی بــا 25 ســال ســابقه برابــر 30 ســال ســابقه کار خواهــد بــود� بــه 

عبــارت دیگــر هیــچ منافعــی بــرای تــداوم کار بیشــتر از 25 ســال وجــود نــدارد� 
در ســنین باالتــر از 50 ســالگی و 30 ســال ســابقه کار افــراد مشــمول بازنشســتگی نرمــال خواهند بــود� در 
ایــن ســن نــرخ جایگزینــی برابــر صــد خواهــد بــود و افــراد بــرای باقیمانــده عمــر خــود )22 ســال بــرای مردان 
و 26 بــرای زنــان بطــور متوســط( می تواننــد از مســتمری برابــر حقــوق خــود بهرمنــد شــوند� در صورتــی کــه 
افــراد تمایــل بــه ادامــه کار داشــته باشــند و قانــون نیــز ایــن اجــازه را بــه آنهــا بدهــد، هــر ســال ســابقه کار 
اضافــه دو اثــر دارد� ســابقه کار اضافــه از یــک ســو نــرخ جایگزینــی افــراد را افزایــش می دهــد و از ســوی دیگــر 
تعــداد ســال  های بازنشســتگی کــه افــراد قــادر بــه دریافــت مســتمری هســتند را کاهــش می دهــد� هــر دو 
ایــن مــوارد بــر دارایــی مســتمری افــراد و همچنیــن مالیــات ضمنــی بــر تــداوم کار تأثیــر می گذارنــد� ثــروت 
مســتمری و مالیــات ضمنــی بــرای مــردان و زنــان در جــدول شــماره )2( نشــان داده شــده اند� ایــن محاســبات 
بــر اســاس فرمــول یــک بــه دســت آمــده کــه در آن نــرخ تنزیــل ســه درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت� 
البتــه در ادامــه تأثیــر ایــن نــرخ و شــرایط تورمــی را بــر مالیــات ضمنــی و انگیــزه بــرای بازنشســتگی زودهنگام 

بررســی خواهــد شــد� 
ــا  ــان می پردازیــم� مــردان ت ــر تــداوم کار آن ــه تحلیــل ثــروت دارایــی مــردان و مالیــات ضمنــی ب ابتــدا ب
ــان در  ــتمری آن ــی مس ــن رو دارای ــوند و از ای ــتگی نمی ش ــرح بازنشس ــچ ط ــمول هی ــالگی مش ــن 45 س س
صــورت بازنشســتگی قبــل از ایــن ســن برابــر صفــر خواهــد بــود� تنهــا در 45 ســالگی اســت کــه مــردان بــا 
25 ســال ســابقه کار می تواننــد متقاضــی بازنشســتگی پیــش از موعــد باشــند� میــزان دارایــی مســتمری 22/5 
ــد� شــکاف عمیقــی بیــن دو ســن 44 و  ــه 27 افزایــش می یاب ــی ب ــا احتســاب پنــج ســال ارفاق اســت کــه ب
45 ســالگی وجــود دارد� بازنشســتگی در ســن 44 هیــچ دارایــی مســتمری در پــی نــدارد امــا یــک ســال کار 
اضافــه و بازنشســتگی زودهنــگام در 45 ســالگی دارایــی مســتمری برابــر 27 را بــه همــراه دارد� بــه عبــارت 
دیگــر بازنشســتگی در 44 ســالگی بــه معنــی چشم پوشــی از دارایــی مســتمری 27 اســت� دقیقــاً بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه مالیــات ضمنــی رقمــی بســیار بــاال و منفــی اســت� برنامــه بازنشســتگی پیــش از موعــد بــه 
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بیمه شــدگان یارانــه ای برابــر 2600 درصــد بــرای یــک ســال کار اضافــه بیــن 44 تــا 45 ســالگی می پــردازد� 
ایــن یعنــی اینکــه تمــام بازنشســتگان تمایــل و انگیــزه دارنــد تــا بازنشســتگی خــود را بــه بعــد از 45 ســالگی 

موکــول کننــد تــا مشــمول بازنشســتگی پیــش از موعــد گردنــد� 
بـا گذرانـدن 45 سـال بـه ازای سـال  های کاری اضافـه از میزان دارایی مسـتمری افراد کاسـته می شـود که 
عمدتـاً دلیـل آن کـم شـدن دوران یـا تعـداد سـال  های بازنشسـتگی اسـت� به عبـارت دیگـر اگر فـردی در 45 
سـالگی بازنشسـته شـود به اندازه 27 سـال درآمد خود، دارایی مسـتمری دریافت می کند حال آنکه یک سـال 
کار اضافـه بـه معنی چشم پوشـی یک سـاله از این میزان مسـتمری اسـت و بنابرایـن دارایی مسـتمری را به 26 
کاهـش می دهـد� بـه همیـن دلیـل اسـت که مالیـات ضمنی مقـداری مثبت بـه خود می گیـرد� در صـورت یک 
سـال کار اضافـه مالیـات ضمنـی برابـر 62 درصد خواهـد بود و افـراد انگیزه ای برای تـداوم کار و اشـتغال ندارند� 
بـا افزایـش سـن و کاهـش تعداد سـال  های بازنشسـتگی مالیـات ضمنـی افزایش می یابـد� نکته دیگر این اسـت 
کـه در صـورت احتسـاب پنـج سـال ارفاقـی )تـا سـقف 30 سـال( مالیات ضمنی بسـیار بیشـتر خواهد بـود� در 
طـرح بازنشسـتگی پیـش از موعـد از 25 سـال تا 30 سـال در همه موارد پنج سـال ارفاقی تا سـقف سـی سـال 
در محاسـبه مسـتمری مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد و بنابرایـن در صورت اضافـه کار عایدی به دسـت نمی آید� 

تمـام این مـوارد در نمودار شـماره )1( نمایان اسـت� 
انگیزه  هــا و رفتــار بیمه شــدگان خانــم را نیــز می تــوان بــه طریــق مشــابه تحلیــل کــرد� نخســت اینکــه ســن 
مشــمول بازنشســتگی پیــش از موعــد بــرای زنــان پایین تــر اســت� زنــان بــا ســابقه کار بیســت ســال بــدون شــرایط 
ســنی می تواننــد متقاضــی بازنشســتگی پیــش از موعــد شــوند� بنابرایــن دارایــی مســتمری قبــل از 40 ســالگی 
ــا مشــمول شــدن در برنامــه بازنشســتگی پیــش از موعــد دارایــی مســتمری برابــر 24 ســال درآمــد  صفــر امــا ب
ــد�  ــه 30 افزایــش می یاب ــود� ایــن میــزان دارایــی مســتمری در صــورت احتســاب پنــج ســال ارفاقــی ب خواهــد ب
شــکاف و اختــالف بیــن دو ســال 39 و 40 ســال بســیار بــاال خواهــد بــود� مالیــات ضمنــی بــرای یــک ســال کار 
ــرد  ــه 20( ف ــش ســابقه از 19 ب ــداوم کار )افزای ــاد اســت� در صــورت ت ــی و بســیار زی ــه در 39 ســالگی منف اضاف
می توانــد از یارانــه ای بــه انــدازه 2330 درصــد بهــره ببــرد� بــا گذشــت ســن مالیــات ضمنــی در ســال  های آتــی 
مقــداری مثبــت بــه خــود می گیــرد� مالیــات ضمنــی مثبــت انگیــزه فــرد بــرای بهره گیــری از بازنشســتگی پیــش 
از موعــد را افزایــش می دهــد� ایــن انگیــزه در صــورت احتســاب پنــج ســال ارفاقــی بســیار بزرگتــر خواهــد بــود 
)مالیــات ضمنــی از 21 بــه 55 درصــد افزایــش می یابــد(� مالیــات ضمنــی و بنابرایــن انگیــزه بــرای بازنشســتگی بــا 
افزایــش ســن افزایــش می یابــد زیــرا تعــداد ســال  های بازنشســتگی کــه فــرد قــادر بــه دریافــت مســتمری اســت بــا 
کار اضافــه کاهــش می یابــد� رونــد مالیــات ضمنــی بــرای زنــان نیــز در نمــودار شــماره )2( نشــان داده شــده اســت� 
مالیـات ضمنـی بـرای زنان و مردان بسـیار باالسـت و طرح هـای بازنشسـتگی زودهنگام با سـال های ارفاقی 
نیـز آن را تشـدید می کنـد� ایـن مالیات هـا بـا فـرض نـرخ تنزیل سـه درصد به دسـت آمده اسـت حـال آنکه در 
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شـرایط تورمـی انتظـار بـر این اسـت که این روند تشـدید شـود� دلیل نیز این اسـت کـه در شـرایط تورمی افراد 
تـا حـد ممکن سـعی می کنند تـا از پرداخت های آتی کاسـته و به پرداخت هـای کنونی با درجه قطعیت بیشـتر 
بیفزاینـد و از همیـن رو احتمـال بـه تعویـق انداختـن بازنشسـتگی و چشم پوشـی از مسـتمری کنونـی به امید 
جبـران مسـتمری های آتـی رنـگ می بـازد� نمودار شـماره )3( مالیـات ضمنی بر بازنشسـتگی نرمـال یا معمول 

آقایـان را در نرخ هـای تنزیـل 3 و 15 درصـد مقایسـه می کند�
 

سیاستهایقابلاتخاذبرایکاهشبازنشستگیزودهنگام
نــرخ مالیــات ضمنــی بســیار بــاال از ســنین پایین و با ســابقه بســیار کم )40 ســال ســن و 20 ســال ســابقه 
کار بــرای زنــان( از مهم تریــن دالیــل بازنشســتگی زودهنــگام اســت� بــرای کاهــش بازنشســتگی می بایســت 
پارامتر هــا و قوانیــن را بگونــه ای اصــالح کــرد تــا افــراد انگیــزه کافــی بــرای ادامــه کار پیــدا کننــد� ایــن بخــش 

بــه مــرور ایــن سیاســت  های اصالحــی می پــردازد:

الف(محدودکردنبرنامههایبازنشستگیپیشازموعد
افــراد بــا ســابقه و ســن کــم مشــمول دریافــت مســتمری نیســتند از همیــن رو دارایــی مســتمری آنــان 
صفــر و همچنیــن مالیــات ضمنــی بــر تــداوم کار آنــان برابــر صفــر اســت� مالیــات ضمنــی صفــر بــه ایــن معنی 
اســت کــه سیســتم تأمین اجتماعــی از یــک ســوء انگیــزه بــرای بازنشســتگی ایجــاد نمی کنــد� بازنشســتگی 
پیــش از موعــد تغییــرات زیــادی در مالیــات ضمنــی و انگیــزه و رفتــار افــراد ایجــاد می کنــد� در ســال منتهــی 
بــه بازنشســتگی پیــش از موعــد یارانــه ای بــزرگ بــه افــراد در صــورت تــداوم کار تعلــق می گیــرد� بیمه شــدگان 
در صــورت ادامــه کار بــرای یــک ســال اضافــه می تواننــد دارایــی مســتمری خــود را از صفــر بــه عــددی مثبــت 

و چشــمگیر افزایــش دهند� 
امـا بـرای سـال  های پـس از آن مالیـات ضمنـی مقـدار مثبت بـه خود می گیـرد� در واقع با مشـمول شـدن 
در برنامـه بازنشسـتگی پیـش از موعـد افـراد انگیـزه ای بـرای تـداوم کار ندارنـد� یـک سـال کار اضافـه به معنی 
چشم پوشـی از یکسـال مسـتمری اسـت کـه بـا توجـه بـه نـرخ بـاالی جایگزینـی میـزان هزینه فرصت بسـیار 
زیـاد اسـت� بنابرایـن برنامـه بازنشسـتگی پیـش از موعد موجـب عدم انگیـزه افراد برای کار کردن شـده و سـن 
بازنشسـتگی را کاهش می دهد� نخسـتین سیاسـت برای افزایش سـن بازنشسـتگی بنابراین برداشتن برنامه  های 

بازنشسـتگی زودهنـگام یـا محـدود کـردن آن به شـرایط خاص ماننـد از کارافتادگی اسـت� 

ب(عدماحتسابسالهایارفاقی
طبـق قانـون بازنشسـتگی پیـش از موعـد افـراد می تواننـد از پنج سـال ارفاقی در محاسـبه مسـتمری تا 
سـقف سـی سـال بهره منـد گردنـد� اثـر این سیاسـت بر مالیـات ضمنـی و انگیزه بـرای تـداوم کار را می توان 
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در نمـودار شـماره )2( مالیـات ضمنـی زنـان مشـاهده کـرد� کسـانی کـه سـابقه کاری بیـن 25-20 دارند با 
احتسـاب پنـج سـال ارفاقـی می تواننـد مزایـای بسـیار باالتـری دریافـت کننـد� مزایـای باالتـر به معنـی باال 
بـودن هزینـه فرصـت چشم پوشـی از ایـن مزایاسـت و بنابرایـن انگیـزه کار کـردن کاهـش و مالیـات ضمنی 
تـداوم کار افزایـش می یابـد� بـرای افراد با سـابقه کاری بین 30-25 این مالیات ضمنی بسـیار بیشـتر اسـت� 
دلیـل ایـن امـر گذاشـتن سـقف سـی سـال برای محاسـبه مسـتمری اسـت� بـه عبـارت دیگر بـرای افـراد با 
سـابقه کار 30-25 همگـی سـابقه یکسـان 30 سـال در محاسـبات مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و بنابراین 
انگیـزه کار کاهـش بیشـتری دارد� افزایـش سـابقه کار از 25 بـه 26 هیـچ عایدی بـرای فرد نـدارد و بنابراین 
مالیـات ضمنـی در سـطحی بـه مراتب باالتـر قرار می گیـرد� عدم احتسـاب سـال  های ارفاقی مالیـات ضمنی 
را بـه سـطح منحنـی سـیاه رنـگ برگردانـده )کاهش مالیـات از 187 بـه 55 در سـابقه 25 سـال( و بنابراین 

تأثیـر زیادی بر تـداوم کار افـراد دارد� 

ج(اصالحنرختعلقپذیری
ــراد در  ــه اف ــرای هم ــان ب ــور یکس ــی ام )0/033( بط ــک س ــری ی ــرخ تعلق پذی ــی ن ــرایط کنون در ش
ــرخ  ــن ن ــوان ای ــراد می ت ــتغال در اف ــداوم کار و اش ــزه ت ــاد انگی ــرای ایج ــود� ب ــال می ش ــنی اعم ــر س ه
ــر  ــا ســابقه کار کمت ــراد ب ــای بیشــتر و اف ــا ســابقه کار بیشــتر مزای ــراد ب ــا اف ــه ای اصــالح کــرد ت را به گون
ــابقه کار  ــال س ــر س ــه ازاء ه ــراد ب ــان اف ــور های جه ــیاری از کش ــد� در بس ــت کنن ــر دریاف ــی کمت مزایای
امتیــازی را دریافــت می کننــد کــه ایــن امتیــاز موجــب افزایــش نــرخ تعلق پذیــری آنــان می شــود� بــرای 
مشــاهده و بررســی اثــر اصــالح نــرخ تعلق پذیــری شــرایط فرضــی را بــه ایــن صــورت تصــور کنیــد کــه در 
آن بــه ازاء هــر ســال کار اضافــه بیشــتر از ســی ســال )0/001( بــه نــرخ تعلق پذیــری افــزوده و بــه ازاء هــر 
ســال بازنشســتگی زودهنــگام همیــن مقــدار از نــرخ تعلق پذیــری کاســته شــود� مالیــات ضمنــی در ایــن 
ــا ســتون  های هاشــوری نشــان داده شــده اســت� مالیــات ضمنــی  حالــت فرضــی در نمــودار شــماره )4( ب
بــا نــرخ تعلق پذیــری را می تــوان بــا شــرایط کنونــی یعنــی نــرخ تعلق پذیــری یکســان )نشــان داده شــده 
بــه رنــگ ســیاه( مقایســه کــرد� بــه دلیــل یکســان بــودن تحلیــل و اثــر، تنهــا مالیــات ضمنــی زنــان بــدون 

ــی گــزارش شــده اســت�  احتســاب ســال  های ارفاق
آنچنــان کــه مشــخص اســت نــرخ تعلق پذیــری تبعیضــی بــا کاهــش مزایــای بازنشســتگی زودهنــگام 
ــراد  ــه اســت� اف ــی یاران ــی نوع ــی منف ــات ضمن ــد� مالی ــی می کن ــی منف ــی را کاهــش و حت ــات ضمن مالی
در صــورت ادامــه بــه کار بــرای یــک ســال بیشــتر نــرخ تعلق پذیــری باالتــر و بنابرایــن مزایــای بیشــتری 
دریافــت می کننــد� منفــی بــودن مالیــات ضمنــی در ســنین زیــر 50 ســال یــا ســابقه کمتــر از 30 نشــان 
ــدید  ــش ش ــت� افزای ــد داش ــگام نخواهن ــتگی زودهن ــرای بازنشس ــزه ای ب ــچ انگی ــراد هی ــه اف ــد ک می ده
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ــی از آن  ــه چشم پوش ــت ک ــا در آن سال هاس ــودن مزای ــاال ب ــل ب ــه دلی ــاال ب ــنین ب ــی در س ــات ضمن مالی
ــرخ  ــگام اصــالح ن ــرای کاهــش بازنشســتگی زودهن ــن ب ــه همــراه دارد� بنابرای ــه فرصــت بیشــتری ب هزین

ــت�  ــذار اس ــت تأثیرگ ــک سیاس ــی ی ــورت تبعیض ــال آن به ص ــری و اعم تعلق پذی

جمعبندیونتیجهگیری:
ــران پــس از  ــرخ مشــارکت نیــروی کار ســالمند در بســیاری از کشــور ها کاهــش یافتــه اســت� در ای ن
انقــالب بــا وجــود افزایــش چشــمگیر امیــد بــه زندگــی کاهــش نــرخ مشــارکت ســالمندان شــدید و مــداوم 
بــوده به گونــه ای کــه )گــروه ســنی 55 تــا 65 ســال( از حــدود 48 درصــد بــه 30 درصــد رســیده اســت�1  
بــرای درک خــروج زودهنــگام از بــازار کار، ایــن مطالعــه بــه بررســی نقــش سیســتم تأمین اجتماعــی ایــران 
ــر انگیــزه تــداوم کار متمرکــز شــده اســت� بســیاری از محققیــن بخشــندگی مســتمری های  و تأثیــر آن ب
ــه  ــد� در ادام ــن می دانن ــدید و مزم ــی ش ــد نزول ــن رون ــل ای ــی را دلی ــی و ازکارافتادگ بازنشســتگی معمول
ســه مشــخصه سیســتم های تأمین اجتماعــی یعنــی ســن قانونــی بازنشســتگی، نــرخ جایگزینــی و مالیــات 

ضمنــی و تأثیــر آنهــا بــر بازنشســتگی زودهنــگام نیــروی کار مــورد بررســی قــرار گرفــت� 
نتایـج نشـان از بـاال و مثبـت بـودن مالیـات ضمنـی بر تـداوم کار اسـت� مالیـات ضمنی که تغییـرات در 
دارایـی مسـتمری بـه ازاء یـک سـال کار اضافـه را انـدازه می گیـرد شـاخصی اسـت بـرای ارزیابـی منافـع و 
هزینه  هـای بازنشسـتگی زودهنـگام� در صـورت ادامـه به اشـتغال افراد می بایسـت از دریافت مسـتمری برای 
یـک سـال چشـم بپوشـند بـه امید آنکه این سـابقه کار بیشـتر تأثیـر بزرگی بر دارایی مسـتمری آینـده آنان 
داشـته باشـد� در سیسـتم تأمین اجتماعـی ایـران امـا هزینه  هـا بر منافـع می چربـد و بنابراین افـراد انگیزه ای 
بـرای ادامـه بـه کار ندارنـد� نتایج نشـان دادنـد که طرح  های بازنشسـتگی پیـش از موعد و همچنیـن در نظر 
گرفتـن سـال  های ارفاقـی در محاسـبات مسـتمری بـر انگیزه افـراد بـرای بازنشسـتگی زودهنـگام می افزاید� 
اصـالح ایـن سیاسـت  ها در کنـار اعمـال نـرخ تعلق پذیـری تبعیضـی می توانـد شـرایط را بـرای تـداوم کار 
بیمه شـدگان مهیـا کنـد� در صورتـی کـه نـرخ تعلق پذیـری با افزایـش سـابقه کار افزایـش یابد، افـراد انگیزه 

بیشـتری بـرای کار داشـته و بازنشسـتگی زودهنگام بشـدت کاهـش می یابد� 

1� استخراج شده از آمار سری زمانی نیروی انسانی و اشتغال مرکز آمار ایران
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پیوستشماره)1(:جداولونمودارها

جدولشماره)1(:قوانینوپارامترهایتأثیرگذاربربازنشستگی

تعداد
سالهای

بازنشستگی
)زنان(

تعدادسالهای
بازنشستگی
)مردان(

نرخجایگزینی
)مردان(

نرخجایگزینی
)مردان(

سابقهکار
محاسبه
شدهدر
مستمری
)زنان(

سابقهکارمحاسبه
شدهدرمستمری

)مردان(

سابقه
کار سنبازنشستگی

38 34 0 0 18 18 18 38

37 33 0 0 19 19 19 39

36 32 0/67 0/83 0 5+20 20 20 40

35 31 0/7 0/87 0 5+21 21 21 41

34 30 0/73 0/9 0 5+22 22 22 42

33 29 0/77 0/93 0 5+23 23 23 43

32 28 0/8 0/97 0 5+24 24 24 44

31 27 0/83 1 0/83 1 5+25 5+25 25 45

30 26 0/87 1 0/87 1 4+26 4+26 26 46

29 25 0/9 1 0/9 1 3+27 3+27 27 47

28 24 0/93 1 0/93 1 2+28 2+28 28 48

27 23 0/97 1 0/97 1 1+29 1+29 29 49

26 22 1 1 30 30 30 50

25 21 1/03 1/03 31 31 31 51

24 20 1/07 1/07 32 32 32 52

23 19 1/1 1/1 33 33 33 53

22 18 1/13 1/13 34 34 34 54

21 17 1/17 1/17 35 35 35 55

20 16 1/2 1/2 36 36 36 56

19 15 1/23 1/23 37 37 37 57

18 14 1/27 1/27 38 38 38 58
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17 13 1/3 1/3 39 39 39 59

16 12 1/33 1/33 40 40 40 60

15 11 1/37 1/37 41 41 41 61

14 10 1/4 1/4 42 42 42 62

13 9 1/43 1/43 43 43 43 63

12 8 1/47 1/47 44 44 44 64

11 7 1/5 1/5 45 45 45 65

10 6 1/53 1/53 46 46 46 66

9 5 1/57 1/57 47 47 47 67

8 4 1/6 1/6 48 48 48 68

7 3 1/63 1/63 49 49 49 69

6 2 1/67 1/67 50 50 50 70

5 1 1/7 1/7 51 51 51 71

4 1/73 1/73 52 52 52 72

3 1/77 1/77 53 53 53 73

2 1/8 1/8 54 54 54 74

1 1/83 1/83 55 55 55 75

1/87 1/87 56 56 56 76
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جدولشماره)2(:داراییمستمریومالیاتضمنیتداومکاربیمهشدگانتأمیناجتماعی

مالیاتضمنی)زنان( مالیاتضمنی)مردان( ثروتمستمری)زنان( ثروتمستمری
)مردان(

سن
بازنشستگی

0 0 0 0 38

-2330/1 -2912/6 0 0 0 39

21/6 55 0 24 30 0 40

29/3 62/5 0 24/5 30/33 0 41

37 69/7 0 24/93 30/6 0 42

44/6 76/8 0 25/3 30/8 0 43

51/9 83/6 -2184/5 -2621/4 25/6 30/93 0 44

59/1 187/4 62/3 175/7 25/83 31 22/5 27 45

66 184/5 68/9 172/8 26 30 22/53 26 46

72/8 181/6 75/2 169/9 26/1 29 22/5 25 47

79/4 178/6 81/4 166/9 26/13 28 22/4 24 48

85/7 175/7 87/4 164/1 26/1 27 22/23 23 49

91/9 93/2 26 22 50

97/9 98/8 25/83 21/7 51

103/7 104/2 25/6 21/33 52

109/3 109/4 25/3 20/9 53

114/7 114/4 24/93 20/4 54

119/9 119/25 24/5 19/83 55

124/9 123/9 24 19/2 56

129/7 128/3 23/43 18/5 57

134/4 132/6 22/8 17/73 58

138/8 136/6 22/1 16/9 59

143 140/45 21/33 16 60

147/1 144/1 20/5 15/03 61
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150/9 147/6 19/6 14 62

154/6 150/8 18/63 12/9 63

158/1 153/9 17/6 11/73 64

161/3 156/8 16/5 10/5 65

164/4 159/5 15/33 9/2 66

167/3 162 14/1 7/83 67

170 164/3 12/8 6/4 68

172/5 166/4 11/43 4/9 69

174/6 168/3 10 3/33 70

176/9 8/5 1/7 71

178/8 6/93 72

180/5 5/3 73

182 3/6 74

1/83 75

76

نمودارشماره)1(:مالیاتضمنیتداومکاربیمهشدگانمردتأمیناجتماعی
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بازنشستگی نرمال بازنشستگی پيش از موعد با احتساب ارفاق
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نمودارشماره)2(:مالیاتضمنیتداومکاربیمهشدگانزنتأمیناجتماعی
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بازنشستگی نرمال بازنشستگی پيش از موعد با احتساب ارفاق

نمودارشماره)3(:مالیاتضمنیتداومکاردرشرایطباثباتوتورمی

‐100

‐50

0

50

100

150

200

250

300

350

3% نرخ تنزيل   15%نرخ تنزيل 



فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 43 22

نمودارشماره)4(:مالیاتضمنیتداومکاربانرختعلقپذیرییکسانوتبعیضی

‐2330
‐1630

‐100

‐50

0

50

100

150

200

250

300

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

بازنشستگی نرمال با نرخ تعلق پذيری يکسان بازنشستگی با نرخ تعلق پذيری تبعيضی


