
بررسی اثرات بازنشستگی پیش از موعد  بر سازمان تأمین اجتماعی

ستاره شکری1

 چکید ه
برای صند وق های  از موعد   بازنشستگی پیش  است که  پیامد هایی  بررسی  مقاله حاضر  هد ف: هد ف 
بازنشستگی به همراه د اشته است. این پژوهش تأکید ی علمی بر مباحثی است که د ر سال های اخیر از 

منتقد ان این نوع بازنشستگی مطرح شد ه است.

پیشگویي،  تعریف،  مرحله  پنج  از  استناد   قابل  پاسخی  به  د ستیابی  به منتور  حاضر  پژوهش  روش: 
هنجارگذاری، توصیف و ارزیابي عبور می کند  و د ر تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرد اخته  
است تا اطالعاتی جامع تر را د ر موضوع حاضر با بهره گیری از مصاحبه و شیوه کتابخانه ای گرد آوری کند .

یافته ها: د ر د هه گذشته به د ایلی مانند  تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح هایی نتیر بازنشستگی 
پیش از موعد ، بر جمعیت افراد  بازنشسته افزود ه و از جمعیت بیمه پرد ازان کاسته شد ه است. قوانین 
بازنشستگی زود هنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد  کارکنان د ولت، بازنشستگی زنان با سّن و 
سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد  مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین د ست است، 
از یک سو، سبب کاهش بیمه پرد ازان شد ه است و از سوی د یگر، به د لیل سالمت جسمانی بازنشستگان 

د وباره وارد  بازار کار شد ه اند  و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان  شود .

نتیجه گیری: ضعف های قانونی و اجرایی و د ر کنار آن عد م ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب 
قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخش های مختلف جامعه اعی از بازار کار، د ولت و صند وق های 

بیمه ای شد ه است.

واژگان کلید ی: بازنشستگی پیش از موعد ، تأمین اجتماعی، نسبت پشتیبانی، صند وق های بازنشستگی

1- کارشناسی ارشد  رفاه و برنامه ریزی اجتماعی، د انشگاه عالمه طباطبایی
 setareeshokri318@gmail.com
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 مقد مه
از مفهوم تأمین اجتماعی تعریف جامع و کاملی وجود  ند ارد  و تعریف آن به عوامل گوناگونی وابسته 
است. به طور کلی می توان گفت نهاد  تأمین اجتماعی، نهاد ی حمایتی و بیمه ای است که د ر جایگاه 
یکی از اصلی ترین نهاد های رفاهی د ر کشورها شناخته می شود ؛ ازاین رو، حفظ و پاید اری آن اهمیت 
یک  قامت  د ر  بیمه پرد ازی  روند   آغاز  و  کار  بازار  به  ورود   با  جامعه  د ر  فعال  فرد   هر  د ارد .  ویژه ای 
پرد اخت کنند ه وارد  صند وق های بیمه ای و د رنهایت، د ر قالب بازنشسته از آن خارج می شود  و د ر سنین 
سالخورد گی د ریافتی هایی د ارد  از صند وق بازنشستگی که یکی از ارکان تأمین اجتماعی است. پاید اری 
مالی صند وق ها، مسئله ای است که د ر این میان اهمیت بسزایی د ارد . صند وق بازنشستگی به عنوان 
یک نهاد  رفاهی از یک سو، با بازار کار به عنوان یک نهاد  اقتصاد ی د ر ارتباط است و از سوی د یگر، با 
د ولت به عنوان نمود  نهاد  سیاسی نیز ارتباط مستقیی د ارد . هرگونه تغییرات د ر این نهاد ها می تواند  بر 

سایرین اثرگذار باشد .

به منتور بهبود  شرایط بازار کار و افزایش فرصت های شغلی زمانی که میزان ورود ی نیروی کار به بازار 
کار بیش از میزان بازنشستگی و نیاز بازار باشد ، سیاست های بسیاری را می توان د ر نتر گرفت؛ ازجمله 
سیاست های توسعه محور و افزایش میزان پایگاه های شغلی د ر جامعه که یکی از بهترین شیوه های 
ایجاد  توازن د ر بازار کار است؛ اما د ر شرایطی که جامعه د ارای بسترهایی برای این منتور نیست از 
سیاست های جایگزین بهره گرفته می شود . یکی از این سیاست های جایگزین، بهره گیری از طرح های 
بازنشستگی پیش از موعد  است. طرح بازنشستگی پیش از موعد  از چند  جهت معایبی را بر سیستی 

تحمیل می کند  که نیازمند  بررسی است.

از یک سو، کشور با سالخورد گی جمعیت روبه رو است. طبق تعریف سازمان ملل مطابق تعریف، 
کشورها را به سه نوع ساخت جمعیتی جوان، بزرگ سال و سالخورد ه تقسیی کرد ه است که مشخصه 
د ارای  که کشورهای  این صورت  به  است؛  این کشورها  د ر  سالمند   نسبت جمعیت  میزان  آن ها 
جمعیت جوان، کشورهایی هستند  که نسبت سالمند ان آن زیر 4% باشد ؛ کشورهای د ارای جمعیت 
بزرگ سال کشورهایی هستند  که نسبت سالمند ان آن بین 4% تا 6% د رصد  باشد  و کشورهای د ارای 
جمعیت سالخورد ه کشورهایی هستند  که نسبت جمعیت سالمند ان آن بیش از 7% باشد  )سام آرام، 

.)27 :1370

محمد  میرزایی د ر مقاله ای با نگاهی به سرشماری ها و رشد  جمعیت سالمند ی ایران د ر سال های 
گذشته، بیان می د ارد  که شد ت سالمند ی جمعیت کشور بعد  از سال 1415 نمایان می شود  و نسبت 
جمعیت سالمند ان 60 سال و بااتر از 7% د ر حال حاضر به 14/5% د ر سال 1415 خواهد  رسید  

)میرزایی، 1386: 10(.
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از سوی د یگر، افزایش امید  به زند گی و بهبود  سالمت د ر جامعه سبب شد ه است افراد  پس از بازنشستگی 
از سالمت جسمانی برخورد ار باشند . سن بازنشستگی کشور )60 سال( د ر حال حاضر د ر مقایسه با 
امید  به زند گی )73 سال( سبب به وجود آمد ن گروهی از بازنشستگان موسوم به »بازنشستگان جوان« 
می شود  که پیامد هایی برای صند وق های بازنشستگی و بسیاری از بخش های د یگر جامعه همانند  
بازار کار به همراه د ارد . د ر این بین صند وق های بازنشستگی همان طور که گفته شد ، به د لیل ارتباط 
تنگاتنگی که با سیاست های اقتصاد ی د ارند ، تأثیری بیش از بیش پذیرفته و اثرات آن را می توان از 
بررسی عملکرد  صند وق های بازنشستگی کشور د ر چند  سال اخیر مطالعه کرد . د ر پژوهش حاضر به 
بررسی اثرات بازنشستگی پیش از موعد  بر صند وق های بازنشستگی و به طور اخص سازمان تأمین 
اجتماعی پرد اخته شد ه است. سایر پیامد های این موضوع نیز به صور مختلف قابل بررسی و تأمل 

بیشتری است.

 پیشینه پژوهش
پیش از این تحقیقاتی د ر خصوص قوانین بازنشستگی پیش از موعد  انجام شد ه؛ اما د ر حوزه اثرات 
بازنشستگی پیش از موعد  بر صند وق های بازنشستگی تحقیقات محد ود ی صورت گرفته که د ر زیر 
اثرات  این پژوهش های د اخلی و خارجی  اشاره می شود . د ر  بود ه است،  به موارد ی که مورد  توجه 
بازنشستگی پیش از موعد  بر نهاد ها و ساختارهای مختلف بررسی شد ه است. آنچه سبب تفاوت میان 
پژوهش حاضر و سایر تحقیقات می شود ، به بهره گیری از اطالعات و روش های متفاوت برای بررسی 
عمیق تر مربوط است. د ر پژوهش حاضر د ر کنار بهره گیری از اطالعات موجود ، از د انش و نترات 
خبرگان این حوزه نیز بهره برد ه ایی. د ر اد امه به برخی از این پژوهش ها که ارتباط نزد یک تری با موضوع 
حاضر د ارند ، اشاره خواهد  شد . اما د رنهایت باید  گفت اهمیت موضوع و اثرات آن د ر سال های اخیر 
سبب شد ه است تا از جهات بسیاری مورد  بررسی قرار گیرد  و با وجود  همه پژوهش های موجود ، باز 

هی نیاز به نگاهی عمیق تر به د ایلی مانند  تصویب قوانین تازه د ر این حوزه احساس شود .

1. شاپور سیفی د ر مقاله ای با عنوان »تأثیر بازنشستگی پیش از موعد  بر صند وق های بازنشستگی د ر 
سال 1378« به بررسی بار مالی آن بر صند وق ها می پرد ازد . ورود ی صند وق های بازنشستگی، د رواقع 
همان پرد اخت حق بیمه و کسورات از جانب بیمه پرد ازان و خروجی صند وق را حقوق بازنشستگان 
د ر نتر گرفته و معتقد  است هر عاملی که تعاد ل موجود  د ر صند وق را به هی بزند ، سبب ازبین رفتن 
خود کفایی صند وق های بازنشستگی خواهد  شد . سیفی منابع سازمان را تنها به کسورات و مصارف 

صند وق را فقط به پرد اخت مستمری ها محد ود  کرد ه است.

2. محسن ریاضی د ر پژوهشی با عنوان »بررسی اثر بازنشستگی پیش از موعد  مشاغل سخت و زیان آور 
بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی د ر سال 1396« به این مسئله پرد اخته است. وی د ر این 
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پژوهش ضمن اشاره به این که حد ود  13% از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، مشمولین این قانون 
بود ه اند ، به قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور به عنوان یکی از علل ورشکستگی و قرارگیری 
سازمان د ر شرایط بحرانی اشاره د ارد . ریاضی د ر این پژوهش ضمن بررسی میزان بازنشستگان پیش 
از موعد  سخت و زیان آور از سال 1381 تا 1394، به بررسی مصارف و بار مالی این طرح بر سازمان 
و د ولت پرد اخته است. د رنهایت، پس از مقایسه این طرح د ر کشور با سایر کشورها، معتقد  است بار 
مالی این طرح برای سازمان بیش از منابع آن و یکی از اصلی ترین علل مواجهۀ سازمان با بحران است. 
ریاضی د ر این مطالعه به یکی از قوانین بازنشستگی پیش از موعد ، یعنی قانون مشاغل سخت و زیان آور 
پرد اخته است و به شکلی مشخص زیان مالی حاصل از طرح های بازنشستگی پیش از موعد  مشاغل 
سخت و زیان آور را برای صند وق ها ترسیی می کند ؛ حال آنکه اثرات بازنشستگی پیش از موعد  چیزی 

بیش از اثرات مالی آن است.

3. مریی رجبلو د ر پایان نامه کارشناسی ارشد  خود  با عنوان »فرصت ها و چالش های ناشی از وضعیت 
بازنشستگی پیش از موعد  کارگران« به استاد  راهنمایی سعید رضا ابد ی به بررسی قوانین بازنشستگی 
پیش از موعد  د ر ایران پرد اخته و چالش های پیش روی کارگران را بعد  از اجرای این قانون مد نتر قرار 
د اد . نویسند ه د ر بخش اول این پایان نامه نگاهی به قوانین بازنشستگی پیش از موعد  د اشته و اشاره ای 
به قلمرو شمول قانون بازنشستگی پیش از موعد  کرد ه است. وی مطرح می کند  که قلمرو شمول قوانین 
بازنشستگی پیش از موعد  د ر قانون تأمین اجتماعی سال 1354 و اصالحیه های بعد  از آن بسیار متعد د  
است و همه تبصره های ماد ه 76 قانون تأمین اجتماعی ازجمله مصاد یق این نوع بازنشستگی هستند .

آنچه د ر پژوهش رجبلو بیش از سایر موارد  د ر کانون توجه قرار گرفته، مربوط به استناد  و نتر وی د ر 
خصوص پیش از موعد  بود ن بسیاری از قوانین بازنشستگی د ر ایران است. با افزایش امید  به زند گی 
و متناسب با آن باید  سن بازنشستگی نیز افزایش یابد ؛ د ر شرایطی که سن بازنشستگی د ر ایران برابر 
با 30 سال پرد اخت حق بیمه یا 60 سال تمام است. د ر چنین شرایطی که میانگین سن بازنشستگی 
د ر ایران کمتر از 52 سال است، تصویب قوانین بسیاری که د ر زمره قوانین بازنشستگی پیش از موعد  
قرار می گیرد  لزومی ند اشته و صد مات بسیاری به کارکرد  صند وق ها وارد  می کند . ارزیابی د قیقی که 
د ر این پایان نامه بر روی قوانین انجام شد ، نشان د هند ه همین موضوع است. نکته مهی د یگری که د ر 
این پایان نامه به آن اشاره شد ، اما به د لیل تفسیری بود ن و عد م وجود  مبانی علمی قابل استناد  نیست، 
اشاره ای است که به بازگشت به کار بازنشستگان د اشته و آن را حاصل میزان مستمری ها و سن پایین 

بازنشستگی می د اند .

4. جیمز بانکز، ریچارد  بالنتل و همکارانشان د ر پژوهشی به اصالحات بازنشستگی پس از موج بیکاری 
قرار  بررسی  بازنشستگی مورد   بر صند وق های  را  اثرات آن  و  پرد اخته اند   انگلستان  سال 1970 د ر 
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د اد ه اند . نتایج حاصل بیانگر این موضوع است که افزایش مزایای بازنشستگی می تواند  عاملی برای 
ترغیب افراد  به بازنشستگی پیش از موعد  باشد . این طرح ها د ر آغاز کار توانسته اند  از حجی تقاضا د ر 
بازار کار بکاهند ؛ اما د ر بلند مد ت مشکالت مالی را برای سیستی های رفاهی به بار آورد ه اند . این طرح 
د ر انگلستان با این هد ف مطرح شد  تا بتواند  از حجی بیکاری جوانان بکاهد . اولین بار د ر 1965 قانون 
پرد اخت های اضافی تصویب شد  که کارفرمایان را موظف می کرد  مبالغی را به کارگرانی که شغل 
خود  را زود تر ترک کرد ه اند ، پرد اخت کند ؛ اما از این طرح د ر راستای تعد یل نیروهای فرسود ه توسط 
کارفرمایان بهره برد ه شد . خروجی این پژوهش نشان د هند ه اثراتی است که این طرح از یک سو، بر 
کارگران و از سوی د یگر، بر سیستی رفاهی کشور به همراه د اشته است. اما با توجه به اثر زمینه و 
محیط روی خروجی برنامه های سیاستی باید  د ید  پیامد های این قوانین بر بازار کار چگونه بود ه است.

پژوهش های بسیاری د ر این زمینه انجام گرفته؛ اما هریک از جهاتی به موضوع مورد  نتر پرد اخته 
است. د ر پژوهش حاضر نیز تالش شد ه معیارهای سنجش کارایی صند وق و تعاد ل مالی آن پیش و 

پس از تصویب قوانین بررسی شود  که لزوماً بد ون کاستی نیست و قابل بررسی و نقد  بیشتری است.

 روش و مد ل مفهومی پژوهش
برای بررسی پیامد های بازنشستگی پیش از موعد  بر صند وق های بازنشستگی از یکی از انواع روش های 
بررسی مسائل اجتماعی، یعنی تحلیل سیاستی بهره خواهیی برد . چهار روش د ر پرد اختن به مسائل 
تحلیل سیاست  تکنیکی،  بنیاد ی، تحقیق  از تحقیق  این روش ها عبارت اند   است.  اجتماعی مطرح 
و سیاست پژوهی. تحقیق بنیاد ی اجتماعی همان شیوه سنتی پژوهش د ر د انشگاه ها است. تحقیق 
تکنیکی مربوط به نمونه های کوچک و محد ود  است. سومین شیوه تحقیق، تحلیل سیاست، مطالعه 
فرآیند  سیاست گذاری است. تحلیل سیاستی را نوعاً محققان علوم سیاست عالقه مند  به فرایند  اتخاذ 

سیاست ها و اثر سیاست های اتخاذشد ه انجام می د هند  )ماژرزاک، 1392: 11(.

پژوهش حاضر، به منتور د ستیابی به پاسخی قابل استناد  از پنج مرحله تعریف، پیشگویي، هنجارگذاری، 
توصیف و ارزیابي عبور می کند  و د ر تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرد اخته  است تا 

اطالعاتی جامع تر د ر موضوع حاضر با بهره گیری از مصاحبه و شیوه کتابخانه ای گرد آوری کند .

د ر بررسی صند وق های بازنشستگی چند  نکته حائز اهمیت است: یک صند وق برای د ستیابی به تعاد ل 
و کارکرد  مناسب نیازمند  چند  پیش فرض است که مهی ترین آن ها تناسب میزان ورود ی و خروجی 
صند وق است. یک صند وق د ر ازای ورود ی های مالی که د ریافت می کند ، تعهد اتی به پرد اخت کنند گان 
این وجوه و سیستی د ارد . د ر خصوص تأمین مالی این وجوه سه د ید گاه مختلف وجود  د ارد  که به صورت 

مختصر د ر ذیل بیان خواهد  شد :
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د ر د ید گاه اول تأمین اجتماعی نتامی است که از مالیات ها و سایر انتقال های پولی تأمین می شود . 
د رنتیجه  و  است  د ولت  خد ماتی  برنامه های  از  یکی  بازنشستگی  صند وق های  یا  اجتماعی  تأمین 
هزینه های آن نیز باید  مانند  سایر برنامه ها از مالیات ها تأمین گرد د . د رنتیجه د ر این د ید گاه میزان 

وجوه پرد اختی فرد  و میزان د ریافت وی برابر نیست.

د ر د ید گاه د وم، برخالف د ید گاه قبل، میان میزان پرد اخت های فرد  )کسور( و میزان د ریافت های وی 
ارتباط مستقیی وجود  د ارد ؛ زیرا د ر این د ید گاه مستمری ها و کسور فرد  از هی جد ا نیست و هزینه هایی 
که برای مقابله با مخاطرات به فرد  پرد اخت می شود  حاصل اند وخته های فرد  د ر صند وق است؛ به این 

معنا که د ریافتی فرد  با میزان مشارکت او د ر گذشته مرتبط است.

د ید گاه سوم ترکیبی از د و د ید گاه اول است و د رواقع هی مالیات های فرد ی و هی د ولت هزینه ها را 
تأمین می کنند  که د ر اصطالح به آن نتام PAYG می گویند . تأمین مالی از این طریق زمانی مورد  
انتقاد  واقع می شد ؛ ولی اکنون به نتر می رسد  اعتبار این روش پذیرفته شد ه است )پاورتی1، 2002: 2(. 

نتـام تأمیـن مالـی د ر سـازمان تأمیـن اجتماعـی ایـران بـر روش نـرخ حـق بیمه متوسـط بـا یک 
د وره 30 سـاله بنـا نهـاد ه شـد . د و منبع د رآمد ی صند وق عبارت است از د رآمد  حق بیمه و د رآمد  
حاصل از سرمایه گذاری ذخایر انباشته سازمان، د رآمد  حق بیمه نیز به پایه بیمه ای، جمعیت تحت 

پوشش و نرخ حق بیمه وابسته است )عباس خند ان، 1394: 60(. 

ساختار مالی صند وق
د ر یک سیستی تأمین اجتماعی متعاد ل و د ارای کارکرد  مناسب صند وق به منابع مالی برای تأمین 
تعهد ات نیازمند  است. بهزاد ی منابع مالی یک صند وق بیمه اجتماعی و ورود ی های آن را به چهار 

گروه زیر تقسیی کرد ه است:

حق بیمه یا کسور بازنشستگی: کلیه وجوهی که یک فرد  به صند وق بازنشستگی پرد اخت می کند ، 
برابر است با میزان کسورات بازنشستگی که از حقوق فرد  د ر طول د وران اشتغال کسر می شود . میزان 
پرد اخت هر شخص به صند وق بر مبنای میزان حقوق د ریافتی فرد  د ر د وران اشتغال و میزان سال های 
حضور فرد  د ر بازار کار محاسبه می شود . مجموعه کسورات بازنشستگی که شاغالن د ر طی سال های 
منابع سهی  سایر  است.  د رآمد ی صند وق ها  منبع  مهی ترین  پرد اخت می کنند ،  به صند وق  اشتغال 

ناچیزی از د رآمد های صند وق را تشکیل می د هند .

سرمایه گذاری ها  نباشند ،  پاسخ گو  اند وخته ها  که  زمانی  بلند مد ت  برنامه های  د ر  سرمایه گذاری: 
مهی ترین نقش را ایفا می کنند . چگونگی سرمایه گذاری ها و میزان برگشت پذیری سرمایه را می توان 

1-Poverty
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یکی از تعهد ات صند وق به مشترکان آن نیز قلمد اد  کرد ؛ زیرا صند وق ها د ر قبال وجوه د ریافتی از 
مشترکان د ارای مسئولیت و تعهد  هستند .

سوبسید  د ولتی: ممکن است د ر برنامه بود جه تعبیه شود  یا به صورت پرد اخت برخی حق بیمه ها 
صورت گیرد . برای مثال، د ر ایران د ولت موظف به پرد اخت 3% از حق بیمه است و د ر برنامه بود جه 
هرساله رد یفی برای پرد اخت به صند وق های بیمه ای تعریف می شود ، یا د ر برخی موارد  د یگر مانند  
بازنشستگی های پیش از موعد  د ولت هزینه پنج سال تفاوت نیروی کاری را که د رخواست بازنشستگی 

د ارد ، تأمین می کند .

سایر د رآمد ها: این د رآمد ها مربوط به موارد ی نتیر جریمه ها و غیره است. کمک ها، هد ایا و جریمه های 
ناشي از عد م پرد اخت به موقع حق بیمه ها د ر زمره این گونه د رآمد ها است. این گونه د رآمد ها سهی 

باایی د ر د رآمد  صند وق ند ارند .

اند وخته صند وق های  میزان  بر  را  تأثیر  بیشترین  زیر  عامل  اشاره شد ، چند   باا  د ر  آنچه  براساس 
بازنشستگی د ارند :

1. تعد اد  افراد  شاغل د ر یک جامعه که به صند وق حق بیمه پرد اخت می کنند  )اشتغال رسمی(.

2. تعد اد  سال هایی که هر فرد  شاغل به صند وق حق بیمه تعیین شد ه را پرد اخت می کند .

3. محیط کسب وکار و وضعیت اشتغال موجود  د ر یک جامعه.

4. استمرار یا عد م استمرار د ر پرد اخت حق بیمه )محمد ی، 1376: 5(.

عوامل باا نشان د هند ۀ اهمیت نقش کسورات د ر منابع مالی صند وق ها است و البته رابطه ای که میان 
بازار کار و ثبات مالی صند وق ها وجود  د ارد . همان طور که د ر مورد  سوم بیان شد ه است، رونق اقتصاد ی 
و وضعیت باثبات د ر بازار کار و همچنین افزایش فرصت های شغلی می تواند  نقش بسزایی د ر ثبات 

مالی صند وق ها ایفا کند .

د ر ابتد ا گفتیی هر صند وق بیمه ای د ر مقابل وجوهی که از مشترکان یا همان شاغالن و د ولت د ریافت 
می کند ، برخی تعهد ات را نیز نسبت به شاغالن د ر بلند مد ت بر عهد ه د ارد  که این تعهد ات د رواقع 
خروجی های هر صند وق هستند . از مهی ترین این تعهد ات پرد اخت مزایا د ر سال های آتی است که د ر 

ابتد ای امر یکی از اهد اف اصلی تأسیس صند وق های بازنشستگی بود ه است.

پرد اخت مزایا )حقوق و مستمری(: پرد اخت مزایا یکی از مهی ترین وظایف یک سیستی تأمین اجتماعی 
است و عوامل گوناگونی بر آن مؤثر است. به طورکلی، مزایای پرد اختی شامل یک هزینه های د رمانی 
و حواد ث ناشی از کار و د وم هزینه های بازنشستگی و پرد اخت مستمری مکفی است که صند وق ها 
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موظف به پرد اخت آن هستند . این د و گروه مزایا را می توان از جهت زمان و استمرار د ر پرد اخت آن 
به د و گروه مزایای کوتاه مد ت و بلند مد ت نیز تقسیی کرد .

مزایاي کوتاه مد ت
مانند   بهد اشتی و د رمانی و موارد ی  به مراقبت های  مزایای کوتاه مد ت شامل هزینه هایی است که 
د ستمزد  د وران بیماری، بارد اری و بیمه های بیکاری مربوط می شود  و همچنین، هزینه هایی از قبیل 
کمک هزینه ازد واج و غرامت نقص عضو و هزینه کفن ود فن را نیز شامل می شود . د رنهایت، مزایاي 
عائله مند ی نیز شامل مزایای کوتاه مد ت است. این مزیت با اینکه د ر مد ت طواني پرد اخت می شود ؛ 
ولي د ر زمره مزایاي کوتاه مد ت محسوب می شود . علت آن مربوط به این موضوع است که این مزایا 
ثابت است. به  د ر یک د وره محد ود  پرد اخت می شوند  و میزان چنین پرد اخت هایی تقریباً  معمواً 
همین د لیل، د رصورتی که نتی سیستی به د لیل موارد  غیرقابل پیش بینی پاید ار باقی نماند ، می توان با 

تخصیص د رصد ي از د رآمد  ساانه کل افراد  بیمه شد ه این گونه هزینه ها را تأمین کرد .

مزایاي بلند مد ت
مزایاي بلند مد ت به طور کل به طرح های بازنشستگي، فوت و ازکارافتاد گی اطالق می شود  که معمواً 
هرچه از عمر اجراي آن بگذرد ، تعد اد  افراد  بیشتري واجد  شرایط استفاد ه از مزایاي مورد  نتر خواهند  
شد ،.با وجود  اینکه ورود  افراد  جد ید  به سیستی سبب افزایش د رآمد ها می شود ، د رمجموع، د رآمد هاي 
حاصل از وصول حق بیمه افراد  شاغل کفاف هزینه اجراي طرح را نمی د هد . بنابراین، تکمیل د رآمد ها 

به وسیله سود های حاصل از سرمایه گذاری ها امري الزامي است )بهزاد ی، 1387: 26(.

د رواقع، این مزایای بلند مد ت هستند  که هرگونه تغییر د ر آن می تواند  تعاد ل سیستی را بر هی زند ؛ زیرا 
با گذر زمان بر تعد اد  افراد  د ریافت کنند ه این طرح ها افزود ه می شود  و هرگونه کاهش د ر میزان پرد اخت 

کسورات می تواند  تعاد ل مالی صند وق را د چار مخاطره کند .

مزایای بلند مد ت را می توان به چهار گروه زیر تقسیی کرد :

از  یکی  است.  بازنشستگی  پرد اخت مستمری  تعهد ات صند وق ها  مهی ترین  از  یکی  بازنشستگی: 
اصلی ترین اهد اف تأسیس تأمین اجتماعی نیز همین بود ه است که افراد  بتوانند  پس از د وران فراغت از 
کار از مزایای د وران اشتغال خود  بهره مند  شوند  و سطحی از رفاه را د ر د وران بازنشستگی د اشته باشند .

ازکارافتاد گی: به طور کلی، ازکارافتاد گی به معنای ازد ست د اد ن بخشی یا تمام توان کار بیمه شد ه 
است. د ر این صورت صند وق موظف به پرد اخت مستمری به فرد  ازکارافتاد ه است. این موضوع به 
بخش حمایتی بیمه مربوط است. د ر صورت ازکارافتاد گی جزئی یا کلی شرط سنی یا سابقه پرد اخت 

کسورات مالک نیست و صند وق موظف به پرد اخت مستمری خواهد  بود .
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بازماند گان: د ر صورت فوت بیمه شد ه، صند وق موظف به پرد اخت مستمری به بازماند گان فرد  است. 
د ر صورت فوت نیز مالک سال های پرد اخت کسورات و حق بیمه لحاظ نمی شود .

سایر تعهد ات: برخی هزینه ها و تعهد ات متفرقه نتیر حق اواد ، حق مسکن، عید ی، سنوات و ... نیز 
وجود  د ارد  که صند وق ها موظف به پرد اخت آن د ر د وران بازنشستگی هستند . البته موارد  د یگری 
مانند  بیمه تکمیلی نیز می تواند  د ر این بخش قرار گیرد . به طور کلی، همه مزایای مستمری که فرد  
بازنشسته د ر د وران بازنشستگی عالوه بر حقوق بازنشستگی از صند وق د ریافت می نماید ، د ر این بخش 

جای می گیرد .1

د رواقع، ورود ی هر فرد  به صند وق مجموع کسوراتی است که فرد  د ر جریان اشتغال خود  به سیستی 
پرد اخت می کند  و د ریافتی فرد  و میزان خروجی، میزان مستمری و هزینه های د رمانی است که 
صند وق به فرد  و یا بعد  از فوت او به خانواد ه اش پرد اخت می کند . د ر شرایط اید ئال براساس میانگین 
مستمری پرد اختی و حق بیمه د ریافتی د ر سال 1397 میزان پرد اخت صند وق د ر ازای هر نفر به طور 
میانگین برابر با د ریافتی از چهار نفر است؛ به این معنا که د ر ازای هر بازنشستگی نیاز به چهار فرصت 
شغلی است تا بتوان بد ون د رنترگرفتن سرمایه گذاری ها هزینه بازنشستگی را پرد اخت کرد . )میانگین 
مستمری پرد اختی سازمان تأمین اجتماعی د ر حد ود  1665000 تومان بود ه است( د رنهایت فرد  
بازنشسته، همان طور که از عنوان آن مشخص است، باید  وارد  د وران فراغت از کار شود  و از بازار کار 

خارج گرد د .

هزینه های اد اری: د رحالی که مهی ترین هزینه های هر صند وق مربوط به هزینه مستمری و تعهد اتی 
و  کارکنان  د ستمزد   شامل  اد اری  هزینه های  برخی  صند وق  هر  د ارد ،  خود   مشترکان  به  که  است 

هزینه های رایج یک سازمان را نیز باید  تأمین کند .

صند وق کارا
به منتور سنجش کارکرد  د رست یک صند وق برخی شاخص ها تعریف شد ه است که د ر اد امه به برخی 
از آن ها اشاره خواهد  شد . د ر گزینش شاخص ها بیشترین توجه به بعد  مالی و پاید اری مالی صند وق ها 
معطوف شد ه است. هد ف از طرح شاخص بررسی یافته های موجود  بر اساس این شاخص ها د ر بازه 

زمانی پیش و پس از اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد  است.

د ریافتی  مستمری  پشتیبانی  و  حفاظت  از  اطمینان  حصول  پی  د ر  کفایت  شاخص  مزایا:  کفایت 
بازنشستگان- از کانال حق بیمه پرد اختی - د ر مقابل، فقر و افت شد ید  استاند ارد های زند گی د ر 
د وران بازنشستگی است که می تواند  به شیوه های گوناگونی چون نسبت مستمری بازنشستگی به 

1- موارد  فوق از گزارش های موجود  د ر سایت سازمان تأمین اجتماعی اخذ شد ه است.
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متوسط د ستمزد ها، سطوح فقر و یا آخرین د رآمد  د وران اشتغال محاسبه شود . لذا این شاخص افزون 
بر تأثیرپذیری از تغییر و تحوات شاخص های کالن اقتصاد ی همچون تورم از وقوع پیامد های پس از 

بازنشستگی و سن افراد  نیز تأثیر می پذیرد  )جعفری، 1396: 12(.

همان طور که د ر فصل پیِش رو آمد ه، یکی از علت های اشتغال مجد د  بازنشستگان پیش از موعد ، 
عد م  کفایت حقوق و مزایای د ریافتی است. صند وق های بیمه ای د ر ایران سال ها است که عملکرد ی 
ضعیف را د ر این شاخص از خود  بر  جای گذاشته اند . د فتر محاسبات آماری سازمان تأمین اجتماعی د ر 
گزارشی د رصد  کفایت مستمری را د ر سال 1397، د ر حد ود  45% برای یک خانوار شهری اعالم کرد ه 
است. د ر این پژوهش شاخص کفایت مزایا بر اساس نسبت میانگین حقوق مستمری پرد اختی سازمان 

تأمین اجتماعی به هزینه های یک خانوار شهری محاسبه شد ه است.

نسبت پشتیبانی: طرح های تأمین اجتماعی که به تبعیت از اصول بیمه های اجتماعی ایجاد  می شوند ، 
بسترهایی را ایجاد  می کنند  که افراد  تحت پوشش د ر زمان ناتوانی به میزان مشارکت مزایای ازم 
را د ریافت کنند . این طرح ها د رواقع امنیت د رآمد ی را به صورت بین نسلی ایجاد  می کنند  و با توزیع 
تعد اد   به  بیمه شد گان  تعد اد   از تقسیی  د رآمد  مانع اختالف طبقاتی می شوند . نسبت پشتیبانی که 
مستمری بگیران به د ست می آید  و مبین آن است که به ازاي هر مستمری بگیر چند  بیمه شد ه وجود  

د ارد ، یکی از شاخص هایی است جمعیتی است که مبین همین امر است.

این نسبت د ر ابتد ای فعالیت صند وق ها به د لیل کی بود ن مستمری بگیران و تعد اد  باای بیمه شد گان 
د ر حد اکثر مقد ار خود  قرار د ارد  و باگذشت زمان و با افزایش مستمری بگیران، روند  نزولی آن آغاز 
می شود  و د ر د وران میان سالی و پیری صند وق به پایین ترین میزان خود  می رسد . کاهش میزان نسبت 

پشتیبانی از یک مرز مشخص مبین مشکالت مالی یک صند وق بیمه ای است.

نسبت د رآمد  منابع نقد ی به تعهد ات صند وق: د رآمد  حق بیمه مهی ترین منبع د رآمد ی صند وق و 
تعهد ات قانونی )بیمه ای و د رمانی( مهی ترین اقالم هزینه ای صند وق است. با توجه به نتام بیمه ای 
حاکی بر صند وق ها د ر ایران که د ر آن تعهد ات از محل حق بیمه های د ریافتی تأمین می شود ، یکی 
از شاخص هایی که می توان به وسیله آن وضعیت مالی صند وق را د ر کوتاه مد ت بررسی کرد ، نسبت 
کلی،  به طور  یا  و  د رمان  و  بیمه  بخش  د و  د ر  که صند وق  است  تعهد اتی  به  بیمه  د رآمد های حق 

هزینه های سازمان که شامل تعهد ات آن و هزینه های اجرای طرح می باشد  )جعفری، 1396: 221(.

براساس ماد ه 28 قانون تأمین اجتماعی منابع سازمان چهار د سته هستند :

1. حق  بیمه  از اول  مهرماه  تا پایان  سال  1354 به  میزان 28% مزد  یا حقوق  است  که  7% آن  
بر عهد ه بیمه شد ه  و 18% بر  عهد ه کارفرما و 3% به وسیله د ولت  تأمین  خواهد  شد .
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2. د رآمد  حاصل از وجوه  و ذخایر و اموال  سازمان.

3. وجوه  حاصل  از خسارات  و جریمه های  نقد ی  مقرر د ر این  قانون.

4. کمک ها و هد ایا.

منابع نقد ی همان موارد  بند  یک یعنی حق بیمه است. منابع تعهد ی مربوط به سایر موارد  است.

مصارف سازمان نیز همان تعهد ات کوتاه مد ت و بلند مد ت که پیش تر بیان شد  و هزینه های اجرایی 
طرح است. این شاخص از نسبت منابع نقد ی سازمان به مصارف آن یا به بیان د یگر تعهد ات سازمان 

به د ست می آید .

د ر شرایطی که فرد  با سابقه کاری کمتری بازنشسته می شود  و از سوی د یگر، امید  به زند گی د ر 
حال افزایش است، مد ت زمان پرد اخت حق بیمه و مزایا د چار عد م تعاد ل می شود . د ر این شرایط از 
یک سو، فرد  سال های کمتری به صند وق حق بیمه پرد اخت می کند  و از سوی د یگر، سال های د ریافت 

مستمری وی افزایش می یابد .

تغییر جهت بازار به سمت بازار کار غیررسمی نیز منجر به کاهش د رآمد های صند وق می گرد د . یکی از 
ویژگی های بازار کار غیررسمی عد م پرد اخت حق بیمه است. د رنتیجۀ غیررسمی شد ن بازار کار نسبت 
میان مستمری بگیران و بیمه پرد ازان )نسبت پشتیبانی( د چار تغییراتی می شود . قوانین بازنشستگی 
پیش از موعد  از یک سو و عد م کفاف مستمری از سوی د یگر سبب اشتغال مجد د  و شکل گیری بازار 

غیررسمی برای بازنشستگان می شود .

موارد  فوق اصلی ترین معیارهای سنجش ثبات مالی و پاید اری صند وق ها هستند  و هرگونه اخالل 
د ر کارکرد  و تغییر د ر ثبات موارد  یاد شد ه می تواند  پاید اری صند وق های بازنشستگی را به عنوان یک 
رکن رفاهی مهی د ر هر کشور، د چار اخالل نماید . د ر پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش کیفی 
و با استفاد ه از ابزارهای نتیر مصاحبه با هد ف شناخت هرچه بهتر موضوع از نگاه صاحب نتران 
آغاز و د ر اد امه با بهره گیری از روش کتابخانه ای و د اد ه های موجود  سازمان تأمین اجتماعی د ر 
د ه سال اخیر به بررسی معیارهای کارایی صند وق و تغییرات آن پرد اخته شد  تا یافته های اولیه 
پژوهشگر بر مبنای نترات مصاحبه شوند گان مورد  بررسی قرار گیرد . د رنهایت نیز یک نمونه مورد ی 
از کارگاه های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که د ر سال های اخیر از قوانین بازنشستگی 
پیش از موعد  بهره برد ه است نیز طی سه سال از نتر ورود ی و خروجی نیروی کار مورد  بررسی 
قرار گرفته تا با نشان د اد ن میزان خروجی سازمان د ر د و صورت بازنشسته عاد ی و بازنشسته پیش 
از موعد  و د ر مقابل آن میزان استخد ام د ر این سازمان، بتوان رد  یا تأیید ی بر اثر و اجرای صحیح 

قوانین پیش از موعد  باشد .
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 اثرات بازنشستگی پیش از موعد  بر سازمان تأمین اجتماعی
بازنشستگی پیش از موعد  د ر برخی از مشاغل و حتی د ر برخی موارد  به عنوان یک سیاست اقتصاد ی 
با هد ف کاهش نرخ بیکاری د ر بسیاری از کشورها مرسوم بود ه و د ر موارد ی تصویب و اجرایی شد ه 
است؛ از جمله می توان به لهستان، فرانسه و چین اشاره کرد . اما نکته قابل تأمل د ر این  بین مربوط به 
آثار و نتایجی است که تصویب قانون به همراه د ارد . د ر تجربه جهانی می توان د ید  د ر قوانین مشاغل 
سخت و زیان آور حد اقل سن بازنشستگی د ر نتر گرفته  شد ه است تا از این طریق کنترلی بر خروجی 
بازار کار و سن خروج از بازار اعمال شود . د ر موارد ی که هد ف ایجاد  فرصت شغلی برای نیروی کار 
جوان بود ه نیز به  تناسب میزان خروجی و نیاز بازار به ایجاد  فرصت های شغلی توجه شد ه است؛ به این 
معنا که میزان هزینه و فاید ه اجرای این طرح ها د ر نتر گرفته شد ه است. فارغ از بار مالی و اثراتی که 
این مقررات بر د وش نهاد هایی مانند  بازار کار گذاشته است، د ر این بخش نگاهی بر اثرات تصویب این 

قانون بر صند وق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی به طور اخص خواهیی د اشت.

پیشگویی،  تعریف،  پنج مرحله  از  تحلیل سیاستی  این گفته شد ، د ر روش  از  همان طور که پیش 
هنجارگذاری توصیف و ارزیابی عبور می کنیی. د ر بخش های پیشین به تعریف، پیشگویی و هنجارگذاری 
پرد اخته ایی و د ر این بخش با بهره گیری از ابزار مصاحبه و استفاد ه از د انش خبرگان به توصیفی از 
موضوع و اثرات آن پرد اخته و سپس با استفاد ه از روش کتابخانه ای و آمارهای موجود  که بیشتر از 
سه مرجع سازمان تأمین اجتماعی، سازمان ملی آمار و د ر برخی موارد  مرکز پژوهش های مجلس 
تهیه شد ه است به تحلیل و بررسی کارایی صند وق تأمین اجتماعی د ر د ه سال اخیر )1397-1387( 
خواهیی پرد اخت. علت انتخاب این بازه زمانی نیز مربوط به تصویب قوانین بازنشستگی زود هنگام و 
هشد ارهایی است که متخصصان د ر این زمینه د اد ه اند . مصاحبه شوند گان د ر این پژوهش که از میان 
خبرگان این حوزه انتخاب شد ه اند ؛ برخی از این خبرگان محققان حوزه بیمه و بازار کار و برخی مد یران 
سازمان تأمین اجتماعی بود ه اند . پاسخ گویان به سؤااتی د ر خصوص بازنشستگی پیش از موعد  و اثرات 
آن پاسخ د اد ه اند ، از میان تأثیرات قوانین بازنشستگی پیش از موعد  بیش ترین تأکید  را بر اثرات مالی 

آن بر صند وق های بیمه گذار د اشته اند .

1. خسارت مالی بر صند وق های اجتماعی: قوانین بازنشستگی پیش از موعد  از چند  جهت می تواند  
برای صند وق های بازنشستگی بار مالی به همراه د اشته باشد . از یک سو، با خروج زود هنگام افراد  با 20 
الی 25 سال سابقه خد مت میزان سال های بیمه پرد ازی کاهش  و د ر مقابل، میزان سال های د ریافت 
مستمری افزایش می یابد  و این توازن مالی صند وق را بر هی می زند . از سوی د یگر، فرد  بازنشسته 
د وباره به بازار کار وارد شد ه و یک فرصت شغلی را تصاحب می کند  اما پرد اخت مالی د ر قالب حق 
پرد اخت های  افزایش  و  بیمه ای  پرد اختی صند وق های  میزان وجوه  ند ارد . کاهش  به صند وق  بیمه 
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صند وق، د ر بلند مد ت صند وق را د چار نوسان و بحران کرد ه است. د ر حال حاضر می توان گفت تمامی 
صند وق های بیمه ای د ر ایران د چار وضعیت بحرانی هستند . برای نمونه، برخی از مباحث گفته شد ه از 

سوی مصاحبه شوند گان مطرح می شود :

»نیروی کاری که د ارای 25 یا 20 سال سابقه کار بود ه و د ستمزد  بااتری نیز د ریافت می کند ، حق 
بیمه پرد اختی وی بیش از فرد  تازه وارد  به بازار کار بود ه و این خروج نیروی کار با این سابقه سبب افت 

توان مالی صند وق برای سرمایه گذاری و پاسخ گویی به بازنشسته ها می شود «.

2. ورود  مجد د  بازنشستگان به بازار کار: بازنشستگان پس از بازنشستگی به سه علت د وباره به بازار 
کار برمی گرد ند . علت اول را می توان به تفاوت د ر سن بازنشستگی د ر قوانین کشورمان و بازنشستگی 
جسمانی افراد  جست وجو کرد . مقصود  از بازنشستگی جسمانی سنی است که فرد  د یگر توان و تمایل 
به اشتغال ند ارد . میانگین سن بازنشستگی د ر بازنشستگان پیش از موعد  د ر حد ود  46 سال است، د ر 
حالی که امید  به زند گی د ر مرز 73 سالگی قرار گرفته است و افراد ، عمد تاً د ر د ه سال پایانی زند گی 
د چار فرسود گی و عد م کارکرد  مناسب می شوند . اختالف بیست ساله میان سن بازنشستگی جسمانی و 
قانونی خود  از عواملی است که سبب بازگشت به کار بازنشستگان می شود . علت د وم این امر را می توان 
به پایین بود ن سطح مستمری بازنشستگان د ر کشور مرتبط د انست که عاملی برای تمایل آن ها به کار 
است. سومین علت آن ریشه د ر منفعت طلبی کارفرما د ارد . بازنشستگان به د لیل د اشتن سه ویژگی 
تجربه، هزینه سربار کمتر نتیر هزینه حق بیمه و آموزش و انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر د ر محیط 
کار برای کارفرما د ارای مزیت بیشتری نسبت به نیروی جوان هستند  و به همین د لیل، شانس بیشتری 

برای یافتن شغل مورد نتر د ارند .

»مفهومی د ر اقتصاد  وجود  د ارد  به عنوان انتخاب میان فراغت و کار. د ر این مفهوم فرد  به د نبال سن 
بهینه سازی است؛ یعنی سنی که فرد  احساس رضایت از خود  د اشته باشد . د ر این شرایط زمانی که سن 

فراغت فرد  و سن مورد  نتر بازنشستگی متفاوت باشد ، فرد  د وباره به بازار کار برمی گرد د «.

همان طور که از مصاحبه های انجام شد ه برمی آید ، بیشترین اثرات بازنشستگی پیش از موعد  بر منابع 
مالی صند وق ها است. د ر بخش پیشین سه معیار را برای سنجش ثبات مالی صند وق ها د ر نتر گرفته 
بود یی که د ر اد امه هریک را د ر بازه های 15 یا 10ساله بررسی خواهیی کرد  و د ومین مورد  اشاره شد ه 
مربوط به بازگشت به کار مجد د  بازنشستگان است که برخی از د اد ه های زیر نیز می تواند  بیانگر این 

موضوع باشد .

پیش از بررسی سه معیار کارایی صند وق نگاهی به وضعیت کلی صند وق تأمین اجتماعی و انواع 
بازنشستگان د اریی. بازنشستگان پیش از موعد  سهی قابل توجهی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی 
را شامل می شوند . این د ر حالی است که سن بازنشستگی د ر ایران، نسبت به سن بازنشستگی د ر سایر 
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کشورها بسیار پایین بود ه است. د ر جد ول شماره »1« تعد اد  بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی د ر 
پایان سال 1397 به تفکیک نوع بازنشستگی آمد ه است.1

جد ول شماره 1.

میانگین سن برقرارید رصد تعد اد نوع بازنشستگی

1,054,7195458,4عاد ی
901,3224654,4پیش از موعد 

جد ول باا بیانگر اختالف 4ساله، میان میانگین سن بازنشستگی پیش از موعد  و بازنشستگی عاد ی 
به  را  بازنشستگی  از مستمری های  موعد  سهمی %46  از  پیش  بازنشستگان  که  این موضوع  است. 
خود  اختصاص د اد ه اند ؛ موضوعی قابل تأمل است. شاخص های بسیاری برای سنجش پاید اری مالی 
صند وق های بازنشستگی وجود  د ارد . مهی ترین آن ها وجود  توازن میان ورود ی و خروجی سازمان است. 
برای سنجش این توازن می توان به معیارهایی نتیر نسبت پشتیبانی، میانگین سال های بیمه پرد ازی 
و سال های د ریافت مستمری اشاره کرد . میانگین سال های بیمه پرد ازی د ر کل بازنشستگان 23 سال 

و د ر بازنشستگان پیش از موعد  سخت و زیان آور 24/3 سال است.

به همین نسبت میانگین سال های د ریافت مستمری نیز د ر این د و گروه متفاوت بود ه و د رنهایت د ر 
ازای بازنشستگی پیش از موعد  سال های د ریافت مستمری افزایش می یابد .

نسبت پشتیبانی
ثبات مالی  برای تعیین  از مهی ترین شاخص هایی که  بیان شد ، یکی  همان طور که د ر بخش قبل 
صند وق ها مورد  توجه قرار می گیرد ، نسبت پشتیبانی است. نسبت پشتیبانی به معنای نسبت تعد اد  
بیمه شد گان به مستمری بگیران است. بر اساس این شاخص می توان گفت د ر ازای هر مستمری بگیر، 
چند  بیمه پرد از فعال وجود  د ارد . د ر جد ول شماره »2« اطالعات این شاخص از سال 1382 تا سال 

1396 آمد ه است.2

1- اطالعات ارائه شد ه د ر جد ول فوق برگرفته از گزارش آماری ساالنه سازمان تأمین اجتماعی است.

2- د اد های جد ول فوق از گزارش ها و سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی اخذ شد ه است.
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جد ول شماره 2.

نسبت پشتیبانیسال

113827,51
213837,48
313847,06
413856,56
513866,77
613876,83
713886,82
813896,81
913906,66
1013916,5
1113926,36
1213936,12
1313945,83
1413955،45
1513965،15
1613974،92

نمود ار شماره1. نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی 1382 - 1396
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نگاه کلی به سیر نزولی نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی د ر طی پانزد ه سال یکی از نشانه های 
برهی خورد ن تعاد ل مالی سازمان تأمین اجتماعی است. د ر سال 1354 نسبت پشتیبانی برابر با 24/8 
بود ه است؛ به این معنا که د ر ازای هر 24/8 بیمه شد ه اصلی یک نفر مستمری د ریافت می کند . با گذشت 
30 سال و د ر سال 1397 این نسبت به 4/92 کاهش  یافته است. برمبنای پژوهش ها اگر شاخص نسبت 
پشتیبانی به کمتر از 6/37 برسد  )مشیری، 1396(، سازمان نمی تواند  با استفاد ه از منابع نقد ی حاصل 
از حق بیمه به تعهد ات خود  عمل کند  و د ر صورت کاهش این شاخص به کمتر از 5/35، پرد اخت 
کلیه تعهد ات علی الخصوص بد هی های د ولت نیز کفاف مصارف سازمان را نخواهد  د اد  )اخوان بهبهانی، 

.)19 :1396

سازمان تأمین اجتماعی د ر سال 1394 از این سقف عبور کرد ه است و د ر سال های اخیر با رسید ن نسبت 
پشتیبانی به زیر پنج د ر مرحله بحران قرار د ارد . بر اساس این تعریف، از سال 1396 که نسبت پشتیبانی 
سازمان از 5/35 کمتر شد ه است، د یگر پرد اخت تعهد ات د ولت نیز نمی تواند  پاسخ گوی مصارف سازمان باشد .

د ر سال های اخیر با افزایش امید  به زند گی و افزایش میانگین سنی ورود  به بازار کار، قوانین بازنشستگی 
عاد ی اگر مورد  بازنگری قرار نگیرد ، د ر سال های آتی می تواند  با کاهش سال های بیمه پرد ازی، بار مالی 
سنگینی را بر سازمان های بیمه گر تحمیل کند . د ر سند  بود جه سال 1397 به افزایش میانگین سنی 
شاغلین اشاره  شد ه است. شواهد  و آمارهای موجود  نشان می د هد  سهی د و رد ه سنی 10-19 سال و 
20-29 سال د ر ترکیب سنی شاغلین کاهش پید ا کرد ه است و سهی رد ه سنی 30-39 سال و 40-
49 سال د ر حال افزایش است و بیشترین تغییر مربوط به رد ه سنی 30-39 سال نسبت به جمعیت 
کل شاغالن می باشد  )گزارش آسیب شناسی سیاست ها  و مقررات بازار کار ایران(. این افزایش سهی 
د ر سال های آتی و با ورود  این گروه سنی به سن بازنشستگی می تواند  صند وق های بازنشستگی را با 
مشکالت مالی روبه رو کند ؛ زیرا همان طور که از آمار ارائه شد ه مشخص است د ر سال های آتی این 
ترکیب سنی به سمت پیری جمعیت پیش رفته است و ورود ی صند وق ها را کاهش و خروجی مالی 

آن افزایش می یابد .

گزارش های بسیاری که از جانب سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری ارائه  شد ه 
است، به نقش قوانین بازنشستگی پیش از موعد  د ر شکل گیری وضعیت بحران د ر سازمان اشاره د ارند . 
برای مثال، گزارش رضا امید ی د ر خصوص چالش های سازمان تأمین اجتماعی که پس از بررسی 
شاخص ها از بازنشستگی زود هنگام، بازنشستگی سخت و زیان آور، کاهش سن بازنشستگی، افزایش 
فاصله میان امید  به زند گی و بازنشستگی و ... به عنوان علل این تغییرات یاد  می کند . این موضوع که د و 
علل آخر، خود  نتیجه سیاست های بازنشستگی زود هنگام است امری قابل توجه است. تغییر وضعیت 
سازمان های بیمه گر و شکل گیری بحران د ر این سازمان ها تنها به سازمان های مذکور منتهی نمی شود  
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و می تواند  عواقب بسیاری را برای بازار کار و سطح زند گی افراد  به همراه د اشته باشد . یکی از مهی ترین 
خروجی های وضعیت مالی صند وق های بازنشستگی، عد م توازن میان میزان مستمری پرد اختی و 

خط فقر د ر جامعه است که خود ، عاملی برای اشتغال مجد د  بازنشستگان است.

کفایت مزایا
یکی د یگر از شاخص های مالی که به وسیله آن می توان کارایی یک صند وق را بررسی کرد ، کفایت مزایا 
است. همان طور که د ر مباحث قبل گفته شد ه است، کفایت مزایا را می توان به شیوه های گوناگونی 
چون نسبت مستمری بازنشستگی به متوسط د ستمزد ها، سطوح فقر و یا آخرین د رآمد  د وران اشتغال 
محاسبه کرد . د ر جد ول زیر نسبت میانگین مستمری پرد اختی سازمان تأمین اجتماعی به هزینه 
ماهانه خانوار شهری را مشاهد ه می کنید .1 باید  توجه د اشت که شاخص کفایت مزایا تنها نمایانگر 
وضعیت مستمری بگیران نبود ه و به نوعی نشان د هند ه وضعیت مالی و کارایی صند وق نیز هست. عد م 
کفاف مستمری پرد اختی از سوی صند وق تأمین اجتماعی و سایر نهاد های بازنشستگی عاملی برای 

تشد ید  نتایج طرح هایی نتیر بازنشستگی زود هنگام است.

جد ول شماره 3. شاخص کفایت مزایا صند وق تأمین اجتماعی 1397-1387 )ریال(

میانگین مستمری پرد اختیسالرد یف
)با کمک های جنبی(

میانگین هزینه خانوار
شهری )ریال(

کفایت مزایا

113873360974785116742,8
213883979928826591748,16
۳13894492011947316748,36
4139047745741105966743,2
5139155803941369008340,76
6139268803911716516740,6
7139388326751957208345,13
81394101620782186641746,46
۹1395115003862373500048,46
101396129469552746041747,23
111397130290283625000035

1- آمارهای جد ول از گزارش توصیفی شاخص های کلید ی مالی تا پایان سال 1396 موجود  د ر سامانه آماری تأمین اجتماعی تهیه شد ه است.

- اطالعات مربوط به سال 1397 از گزارش جامع مستمری بگیران سال 1397 و گزارش هزینه و د رامد  سال 1397 مرکز آمار تهیه شد ه است.
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همان طور که از جد ول باا برمی آید ، مستمری پرد اختی از جانب سازمان تأمین اجتماعی همواره 
کمتر از 50% هزینه زند گی یک خانوار شهری را پوشش د اد ه است، د ر بخش نتری بیان شد  که یکی 
از علل اشتغال مجد د  بازنشستگان عد م کفاف مستمری د ریافتی است و از سوی د یگر کاهش ضریب 
پشتیبانی و عد م رشد  میانگین مستمری همگام با تورم جامعه نیز د ر سال های اخیر سبب کاهش 
بیشتر این نسبت شد ه است از 48% د ر سال 1396 به 35% د ر سال 1397 رسید ه است. با کاهش 
شاخص کفایت مزایا با پد ید ه اشتغال مجد د  بازنشستگان یا بازنشستگان به د نبال کار روبه رو هستیی 
که د ایل بسیاری نتیر توانمند ی د انش و تجربه بااتر بازار کار ممکن است تمایل بیشتری به جذب 
نیروی بازنشسته نسبت به نیروی جوان د اشته باشد .1 کفایت مزایا تنها بر رضایت مند ی بازنشسته مؤثر 
نبود ه و همین اشتغال مجد د  عاملی مؤثر بر سایر شاخص ها مثل نسبت پشتیبانی و د رنهایت بر میزان 

نقد ینگی صند وق مؤثر است.

نسبت منابع نقد ی به مصارف صند وق
همان طور که گفته شد ، نسبت منابع نقد ی به هزینه های صند وق یکی از معیارهای سنجش کارکرد  
صند وق های تأمین اجتماعی است؛ زیرا یکی از اولین نشانه های بروز ناپاید اری مالی د ر صند وق ها 
پیشی گرفتن مصارف آن نسبت به منابع نقد ی است. طرح هایی نتیر بازنشستگی پیش از موعد  با 
برهی زد ن توازن میان ورود ی و خروجی سازمان های بیمه گر عاملی برای این وضعیت اقتصاد ی هستند .

بر اساس آمار موجود  منابع نقد ی سازمان د ر طی سال های 1384-1393 به طور متوسط حد ود  %27/5 
رشد  د اشته است؛ د رحالی که متوسط رشد  مصارف سازمان د ر طی مد ت مشابه به رقی 30% رسید ه 

است و به طور میانگین 2/5% بیش از منابع نقد ی رشد  د اشته است )امید ی، 1395: 47(.

این روند  رشد  مصارف نسبت به منابع نقد ی د ر سال های آتی نیز اد امه د اشته است. د ر جد ول زیر 
اطالعات مربوط به سال های 1394- 1397 موجود  است.

1- این مسئله نیازمند  بررسی د قیق تری است که نگارند ه بر مبنای پژوهش د یگری که منترش نشد ه است و برخی مصاحبه های ارائه شد ه از 

سوی مسئولین تنها به بیان این موضوع د ر قالب فرضیه بسند ه می کند .
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جد ول شماره 4. نسبت منابع نقد ی سازمان تأمین اجتماعی به مصارف آن 1397-1384 )میلیون ریال(1

سهم شکاف نقد ینگی شکاف نقد ینگیمصارفمنابع نقد یسالرد یف
از کل مصارف

11384372490873937187921227925,39

21385486585615937667237181117,10

31386620068676875515967482929,81

4138779567906914236251185571912,97

513881007195901158087421508915213,03

61389124523070137909836133867669,71

7139015199958715942544074258534,66

8139120657071221150020549294932,33

913922477975872901146954231710814,59

1013933402975524048870906457953815,95

1113944241231715181594909403631918,15

1213955342430986258098789155678014,63

13139662479398073578055911098657915,08

141397830128446886108522559800766,31

د اد ه های جد ول باا نیز بیانگر وضعیت مالی نابسامان د ر صند وق تأمین اجتماعی است که د ر 
سال های پس از تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد ، به د لیل اثرات این قانون بر ورود ی و 
خروجی صند وق ها این وضعیت رو به تشد ید  است. گزارش ها و پیش بینی ها نشان د هند ه اد امه این 
روند  است و د ر صورت عد م تغییر و اصالحات د ر قوانین تأمین اجتماعی و سایر قوانین مؤثر بر 
آن نتیر سن بازنشستگی و قوانینی از نوع بازنشستگی پیش از موعد ، احتمال ورشکستگی این 

سازمان را پیش بینی می کنند .

1- مأخذ، آمارنامه سازمان تأمین اجتماعی د ر سال های 1384-1397 است.
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نمونه مورد ی
د ر مرحله نهایی و برای د ستیابی به آمارهای خرد ، یکی از مجموعه های خود روسازی کشور که 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است، انتخاب شد . جد ول زیر اطالعات تعد اد  شاغالن، 
مجموع بازنشستگان و بازنشستگان پیش از موعد  این شرکت د ر طی سه سال متوالی را نشان 
می د هد . د اد ه های مزبور از لیست های ارسالی بیمه این شرکت استخراج شد ه است. سال های مورد  
نتر از میان سال های پس از تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد  نوسازی صنایع انتخاب شد ه 
است. سال های انتخاب شد ه مربوط به د ه سال پس از تصویب این قانون بود ه که با هد ف اثرسنجی 
و نزد یکی به زمان پژوهش، این سال ها انتخاب شد ه است. پژوهش حاضر به د نبال بررسی جزئی 
شرکت مذکور نیست و هد ف از جد ول زیر، صرفاً نمایش نتایج اجرای قانون نوسازی صنایع است 
که با هد ف جایگزینی نیروی جوان و با د انش روز به جای نیروهای قد یمی مطرح شد ه بود . جد ول 
شماره »5« بیانگر عد م جایگزینی نیرو است و تا حد ود ی می تواند  نشان د هند ه تأثیر عد م نتارت 

د ر اجرای قوانین باشد .
جد ول شماره 5.

تفاضلشاغالنبازنشستگان پیش از موعد مجموع بازنشستگانتاریخرد یف

109812فرورد ین 11392

6+329818ارد یبهشت 292

24-109794خرد اد  ۳92

14+439808تیر 492

34-749774مرد اد  592

15-339759شهریور 692

3-219756مهر 792

15-439741آبان 892

6-339735آذر ۹92

13-20119722د ی 1092

38-15129684بهمن 1192

48-60499636اسفند  1292
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تفاضلشاغالنبازنشستگان پیش از موعد مجموع بازنشستگانتاریخرد یف

98-35299538فرورد ین 1۳1393

5-36219533ارد یبهشت 1493

25-20179508خرد اد  1593

12-20119496تیر 1693

19-969477مرد اد  1793

28-949449شهریور 1893

56-769393مهر 1۹93

67-17159326آبان 2093

43-959297آذر 2193

14-749283د ی 2293

2-429281بهمن 2۳93

6-40319275اسفند  2493

49-729226فرورد ین 251394

14-29239212ارد یبهشت 2694

13-17149199خرد اد  2794

7-13119192تیر 2894

9-669183مرد اد  2۹94

11-979172شهریور ۳094

7-769165مهر ۳194

26-859139آبان ۳294

21-23199118آذر ۳۳94

17-21179101د ی ۳494

20-14119081بهمن ۳594

11-20179070اسفند  ۳694

اد امه جد ول شماره 5.
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نگاهی به جد ول باا1 نشان د هند ه رابطه معکوس میان تعد اد  بازنشستگان و تعد اد  شاغالن است. با 
افزایش تعد اد  بازنشستگان د ر طی 36ماهه ارائه شد ه، از تعد اد  افراد  شاغل د ر شرکت خود روسازی سایپا 
کاسته شد ه است. با توجه به آمار جد ول باا می توان گفت د ر 36 ماه بررسی شد ه، تنها د ر د و ماه این 
شرکت افزایش نیرو د اشته و د ر سایر ماه ها سیر نزولی نیروی کار کل، نشان د هند ه عد م جذب نیروی 
جد ید  و خروج نیرو کار است. لیست بیمه این شرکت نمایان گر اضافه نشد ن نیروی جد ید  است و این 
موضوع برخالف قانون نوسازی صنایع است که هد ف آن جایگزینی نیروی کار جوان به جای نیروی 
کار بازنشسته است. د ر طی د وره مورد  بررسی، یعنی از فرورد ین 1392 تا اسفند ماه 1394 نرخ رشد  
نیروی کار د ر شرکت خود روسازی سایپا منفی بود ه است. به بیان د یگر، می توان گفت این شرکت 
از بازنشستگی پیش از موعد  به منتور کاهش حجی نیروی کار خود  بهره برد ه است و برخالف آنچه 
هد ف قانون نوسازی صنایع بود ه است، از این بازنشستگی د ر راستای نوسازی نیروی کار و بهره گیری 

از نیروی کار جوان استفاد ه نشد ه است.

 نتیجه گیری
د ر این پژوهش با استفاد ه از نتایج مصاحبه ها تصویری کلی از نتایج و پیش بینی های خبرگان این 
حوزه نسبت به نتایج قوانین بازنشستگی رسید یی و سپس، با بهره گیری از آمارهای موجود  سازمان 
تأمین اجتماعی و سازمان آمار کشور به بررسی اثرات بازنشستگی پیش از موعد  بر صند وق بازنشستگی 
پرد اخته ایی. ضعف های قانونی و اجرایی و د ر کنار آن عد م ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب 
قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخش های مختلف جامعه اعی از بازار کار، د ولت و صند وق های 
بیمه ای شد ه است. د ر این  میان، حتی بازنشستگان که به نوعی ذی نفع بود ه اند  نیز به صورت غیرمستقیی 
بازنشستگی  بر صند وق های  آن  تأثیرات  به  ویژه  به صورت  مقاله  این  د ر  قرار گرفته اند .  تأثیر  تحت 

پرد اخته شد .

اجرای این قانون به صور مختلف اثراتی را بر منابع و مصارف سازمان د اشته است؛ از یک سو، با کاهش 
سن بازنشستگی بد ون د رنترگرفتن امید  به زند گی، سبب افزایش سال های د ریافت مستمری شد ه 
و هزینه های بلند مد ت سازمان از این طریق افزایش یافته است. از سوی د یگر، بخشی از هزینه های 
قانون که جبران سال های کسری کار است و براساس قانون باید  توسط د ولت تأمین شود ، بر بد هی های 
د ولت به سازمان تأمین اجتماعی افزود ه شد ه است. از سوی سوم، با وجود  شکافی که د ر شاخص 
کفایت مزایا وجود  د اشته است و احتمال اشتغال مجد د  بازنشستگان را افزایش می د هد ، به جای جبران 
این شکاف با اجرای طرح هایی ازاین د ست، از میزان بیمه پرد ازان کاسته و به مستمری بگیران افزود ه 

1- د اد ه های جد ول فوق از لیست بیمه رشکت خود روسازی سایپا طی سه سال متوالی استخراج شد ه است.
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می شود . مشخص نشد ن حد اقل سن بازنشستگی د ر قانون مشاغل سخت و زیان آور است که سبب شد ه 
افراد  با سن 40 سال و حتی کمتر از آن به جرگه بازنشستگان بپیوند ند . البته د ر بسیاری از موارد  عد م 
اجرای د رست قوانین نیز یکی از چالش های است که د رخور توجه است. د ر این میان، مسئله اشتغال 
مجد د  بازنشستگان امری مهی است که از جانب خبرگان مورد  مصاحبه نیز مطرح شد ه است. د ر جریان 
نیازمند   از جانب صاحب نتران مطرح  شد ه است که  مصاحبه های صورت گرفته نکته بسیار مهمی 
توجه بیشتری است. طبق بند  15 ماد ه 2 قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی به معنای فراغت از کار و 
د ریافت مستمری است و بازنشسته د ر صورتی می تواند  مجد د اً مشغول به کار شود  که از نو حق بیمه 
به سازمان پرد اخت شود ؛ اما به د ایلی مانند  کی بود ن سطح مستمری پرد اختی و موارد ی ازاین د ست، 
قانون مورد نتر اجرا نمی شود . به عالوه، تنها بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشمول این قانون 
هستند  و سایر نهاد های بیمه گذار نتیر سازمان بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح این محد ود یت 
را اعمال نکرد ه اند . موضوع اشتغال مجد د  بازنشستگان را نباید  موضوعی مجزا از اثرات بازنشستگی 
پیش از موعد  بر صند وق د انست؛ زیرا د ر نگاه اول شاید  ارتباط مستقیمی د ید ه نشود ؛ اما همین اشتغال 

مجد د  و عد م پرد اخت حق بیمه یکی از علل کاهش ورود ی صند وق های بازنشستگی است.

همان طور که از ابتد ا گفتیی، د ر سال های اخیر بسیاری از این صند وق ها د ر شرایط ورشکستگی قرار 
د ارند  و سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر و صند وق بازنشستگی د ر 
کشور چند  سالی است که از شرایط بحرانی آن صحبت می شود ؛ د اد ه های حاصل از بررسی وضعیت 
صند وق، یعنی نسبت پشتیبانی، کفایت مزایا و نسبت نقد ینگی که نشان د هند ه وجود  عد م تعاد ل میان 
ورود ی ها و خروجی های صند وق است نیز مبین این موضوع است. کاهش نسبت پشتیبانی از 24 د ر 
د هه پنجاه به کمتر از 5 ، افزایش شکاف نقد ینگی به بیش از 14% و همچنین، کاهش شاخص کفایت 
مزایا به 35% د ر سال های اخیر موضوعی قابل توجه است و نیاز به بازنگری د ر قوانینی ازاین د ست را 

بیش ازپیش کانون توجه قرار می د هد .

از ظاهر امر برمی آید  که د ولت یکی از گروه های ذینفع قانون بازنشستگی پیش از موعد  کارکنان د ولت 
بود ه است؛ اما بررسی های پژوهش فوق نشان می د هد  شاید  د ولت د ر ابتد ای امر با به کارگیری این 
قانون اند ازه د ولت را کی کرد ه و تا حد ود ی وضعیت نرخ بیکاری را د ر سال های ابتد ایی بهبود  بخشید ه 
باشد ؛ اما د ر بلند مد ت اثرات جبران ناپذیری بر د ولت و اقتصاد  تحمیل کرد ه است. د رنهایت باید  گفت 
ورشکستگی پیش بینی شد ه صند وق های بازنشستگی یکی از مهی ترین زیان هایی است که این طرح بر 
سازمان های بیمه گر و د ولت تحمیل کرد ه است و با گذر زمان این مسئله بیش ازپیش روشن خواهد  
شد . علت آن را می توان د ر سنوات ارفاقی که طبق قوانین بازنشستگی پیش از موعد  نتیر قوانین 
نوسازی صنایع و یا قانون بازنشستگی پیش از موعد  کارکنان د ولت که تأمین سنوات ارفاقی آن د ر 
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قانون بر د وش د ولت قرار گرفته است، جست وجو کرد . با هد ف کاهش اثرات بازنشستگی پیش از موعد  
بر صند وق ها می توان برخی تغییرات را د ر قوانین و نتارت های سازمان اعمال نمود . این موارد  که با 
توجه به نترات مصاحبه شوند گان و سایر بررسی ها مورد  توجه قرار گرفته است، د ر زیر بیان شد ه است:

1. اعمال محد ود یت سنی و تعیین حد اقل سنی د ر قوانین بازنشستگی پیش از موعد ؛

2. هی سوکرد ن سن بازنشستگی و سن امید  به زند گی؛

3. تصویب قوانین کنترلی به منتور نتارت بر اشتغال مجد د  بازنشستگان و عملکرد  کارفرما؛

4. افزایش سن بازنشستگی؛

5. اعمال قوانینی د ر راستای کاهش زیان آوری به جای بازنشستگی پیش از موعد  د ر مشاغل سخت 
و زیان آور.



5۹

عی
تما

 اج
ین

تأم
ن 

زما
سا

بر 
د 

وع
ز م

ش ا
 پی

گی
ست

نش
 باز

ات
 اثر

سی
برر

 منابع و مآخذ
مرکز -  آن.  د ر  بنیاد ی  اصالحات  اجتماعی ضرورت  تأمین  سازمان  وضعیت  بررسی   )1396( علی  بهبهانی،  اخوان 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی.
امید ی، رضا؛ خورشید ی، مونا )1395( بیمه های اجتماعی ضرورت توسعه فراگیر. تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین - 

اجتماعی.
بهزاد ی، حسین )1387( اصول و مفاهیی اکچوئری صند وق های بازنشستگی. تهران: سازمان بازنشستگی کشوری.- 
جعفری، هد ی )1396( مروری بر قوانین سرمایه گذاری صند وق های بازنشستگی د ر کشورهای منتخب. تهران: مؤسسه - 

راهبرد ی بازنشستگی صبا.
حسین، معتی؛ کاثوریا، راجات؛ اسالم، ایناتول )1392( توسعه اقتصاد ی د ر آسیای جنوبی. ترجمه رضا شیرزاد ی، تهران: - 

نشر آگه.
خند ان، عباس )بی تا( »تأمین مالی مستمری بازنشستگی د ر ایران«، فصلنامه تأمین اجتماعی. سال سیزد هی: شماره 46.- 
ریاضی، محسن )1396( بازار کار و سازمان تأمین اجتماعی. تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.- 
ریاضی، محسن )1396( بررسی تأثیرات بازنشستگی سخت و زیان آور بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی. - 

تهران: تأمین اجتماعی.
سام آرام، عزت اهلل )1370( »مسائل سالمند ان د ر ایران«، فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 1 و 2، تهران: د انشگاه - 

عالمه طباطبائی.
سیفی، شاپور )1387( »تأثیر مالی بازنشستگی پیش از موعد  بر صند وق های بازنشستگی«، مجله برنامه  و بود جه. - 

شماره 36.
ماژرزاک، آن )1392( پژوهش و سیاست گذاری. ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.- 
محمد ی، محمد علی )1367( »بررسی عوامل اقتصاد ی و اجتماعی اشتغال مجد د  بازنشستگان«، مقاله های برگزید ه - 

همایش پنجی تأمین اجتماعی.
 - Banks,J.;Blundell,R.;BozioA.andCarlEmmerson(2008)Releasing Jobs for the Young? 
EarlyRetirementandYouthUnemploymentintheUnitedKingdom,London.

 - Carlos,E.(2003).“EconomicTheoriesofRetirement”,Homayounpour,

 - Hormoz,Journal of Social Security.vol3,(inPersian).


