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بررسی مقایسه ای عایدی های ناشی از پرداخت کسورات سازمان، 
سپرده گذاری در بانک، سرمایه گذاری در بورس، خرید طال و خرید دالر

پیشگفتار مؤسسه

افراد مشمول بیمۀ تأمین اجتماعی برای برخورداری از خدمات و 
مزایای بیمه های اجتماعی ماهانه مبلغی را به عنوان کسورات پرداخت 
می کنند. باتوجه به قابل مالحظه بودن این مبلغ نسبت به درآمد ماهانه 
ممکن است گزینه های پس اندازی و سرمایه گذاری دیگری )مانند 
سپرده گذاری در بانک یا خرید طال و ارز( به ذهن بیمه شده متبادر 
شود تا ازطریق آنها امنیت دوران سالمندی خود را ایجاد کند. حتی 
ممکن است این گمانه به وجود آید که عایدی حاصل از گزینه های 
دیگر از مشارکت در صندوق تأمین اجتماعی به مراتب بیشتر است. 
این در حالی است که صندوق های تأمین اجتماعی مزایای معین 
)DB(1 با نظام تأمین اعتبار توازن هزینه و درآمد2 ذاتاً به دلیل اتکا بر 
مشارکت اجتماعی و جوان بودن جمعیت ایران منافع زیادی را برای 

بیمه شدگان به همراه دارند. 

مشارکت اجتمـاعی یکی از اصول حاکـم بر نظام بیمـه های اجتماعی 
است که همبستگی اجتماعی را، به عنوان یک کارکرد مهم این نظام، 
به همراه دارد. درواقع، در نظام بیمه های اجتماعی درآمدها از شاغلین 
به بیکاران، از افراد سالم به ازکارافتادگان، از افراد فاقد فرزند به افراد 
دارای فرزند و از افراد واقع در سنین کار به افراد بازنشسته و سالمند 
منتقل می شود. این خصیصه منجر به این می شود که عایدی حاصل از 

1. Defined Benefit
2. PAYG
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مشارکت در یک طرح تأمین اجتماعی ماهیتاً و ذاتاً قابل قیاس با سایر پ
گزینه های پس اندازی نباشد. درواقع، عضویت در صندوق های بیمه گر 
اجتماعی دربردارندة منافع جمعی و فردی است، اما منافع جمعی در 

سایر گزینه ها به طرز چشمگیری کمتر است. 

باوجوداین، به جهت بررسی محاسباتی گزینه های مختلف پس انداز برای 
دوران سالمندی و مقایسة آنها با مشارکت در تأمین اجتماعی، گزارش 
پیش رو، تحت عنوان »بررسی مقایسه ای عایدی های پرداخت کسورات 
سازمان، سپرده گـذاری در بانـک، سرمایه گـذاری در بورس، خریـد 
طال و خرید دالر«، در گروه بیمـه های اجتماعی و محاسباِت مؤسسة 
عالی پژوهش تأمین اجتماعی تهیه و تدوین شده است. همان گونه که از 
عنوان گزارش پیداست، گزینه های جایگزین برای پرداخت کسورات، 
که در این بررسی مورد توجه قرار گرفته اند، عبارت اند از: سپرده گذاری 
در بانک، خرید طال، خرید دالر و سرمایه گذاری در بازار با نرخ بازدهی 
واقعی 2 درصد )بازدهی اسمی 2 درصد بیشتر از نرخ تورم(. نتایج این 
گزارش وجود کارکرد موردانتظار بیمه های اجتماعی را تأیید می کند؛ 
با عضویت در صندوق تأمین اجتماعی ازطریق بهره برداری از مزایای 
حاصل از مشارکت اجتماعی عایدی هایی بسیار بیشتر از گزینه های 

موردبررسی حاصل می شود.

امید است تهیة این گونه گزارش ها در شناساندن و ترویج فرهنگ بیمه ای 
در کشور مؤثر افتد. دریافت نظرات برای تولید گزارش های آتی مزید 

امتنان  است.

دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه

بهار 1397
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افراد برای تضمین امنیت درآمدی دوران سالمندی خود راه های 
گوناگـونی را پیش رو دارنـد. یکی از راه های توصیه شـده برای 
این منظور عضویت در صندوق بیمۀ اجتمـاعی ازطریِق پرداخت 
کسورات است. چنانچه صنـدوق موردنظر از نوع مزایای معین 
باشد، فرد تمامی ریسک های مربوط به تأمین منابع کافی برای 
دوران سالمندی را به صندوق منتقل می کند و، به عالوه، از مزایای 
می تواند  فرد  بااین حال،  می شود.  بهره مند  اجتماعی  مشارکت 
مدیریت منابع پس اندازی برای دوران سالمندی را خود بر عهده 
گیرد و ازطریِق گزینه هایی مانند سپرده گذاری در بانک، خرید 
طال، خریـد ارز )در این گزارش دالر آمریکـا مدنظر است( و 
سرمایه گـذاری در بازار با نرخ بازدهی واقعی 2 درصد )بازدهی 
اسمی 2 درصد بیشتر از نرخ تورم( در دوران اشتغال به پس انداز 
با  این گـزارش  اقـدام کند. در  بازنشستگی خود  برای دوران 
رویکردی گذشته نگر عایدی های ناشی از هریک از این گزینه ها 

محاسبه و مقایسه شده است.

نظر به اینکه میانگین سابقة بیمه شدگان مرد سازمان تأمین اجتماعی 
بین سال های 1391 تا 1393 عددی نزدیک به 25 سال بوده است، 
در این بررسی فرض شده فرد 25 سال کسورات پرداخت می کند 
و سپس بازنشسته می شود. همچنین، باتوجه به متوسط امید زندگی 
مردان بازنشسته، که تقریباً 22 سال است، و با احتساب پرداخت 
مستمری به بازماندگان، فرض شده است که پرداخت مستمری 
برای هر پرونده به مدت 25 سال به درازا می کشد. به منظور حداکثر 
استفاده از اطالعات موجود، فرض شده است که فردی با حداقل 
مزد در سال 1371 به صندوق وارد شده و در سال 1396 بازنشسته 

می شود. خالصه ای از یافته های این بررسی به شرح زیر است:

خالصۀ مدیریتی
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1- عایدی فرد به ازای هر تومان پرداختی بابت کسورات تأمین اجتماعی، 
درصد،   2 واقعی  بازدهی  نرخ  با  بازار  در  سرمایه گذاری  طال،  خرید 
سپرده گذاری در بانک و خرید دالر به ترتیب برابر است با 4/9، 1/9، 
1/2، 0/9 و 0/8. باتوجه به این ارقام بدیهی است که عضویت در صندوق 
سازمان عایدی غیرقابل قیاسی نسبت به سایر سناریوها در اختیار فرد قرار 
می دهد )فرد به ازای هر تومان پرداختی بابت کسورات 4/9 تومان در 

آینده دریافتی خواهد داشت(.

2- باتوجه به مقادیر تجربه شدة نرخ سود بانکی و نرخ ارز در 25 سال 
بانک و خرید دالر نمی توان قدرت خرید  با سپرده گذاری در  گذشته، 

اندوخته های فرد را حفظ کرد.  

3- چنانچه فرد در 25 سال دورة فعالیت خود، به جای پرداخت کسورات، 
اقدام به خرید طال به همان میزان کند، درمجموع حدود 564/5 گرم طال 
به ارزش 74،546،111 تومان در زمان بازنشستگی اندوخته خواهد داشت.

4- در بهترین حالت، فـرد تنها 21 درصد از مستمـری تأمین اجتماعی را 
به صورت کسورات پرداخت می کند و 79 درصد مابقی ازطریق مشارکت 

اجتماعی تأمین می گردد.

5- فرد با پرداخت کسورات تا 25 سال مستمری دریافت می کند، درحالی که 
با صرف هزینه ای معادل کسورات برای خرید طال، سرمایه گذاری در بازار، 
سپرده گذاری در بانک و خرید دالر تنها می تواند به ترتیب 10/3، 6/3، 
4/8 و 4/5 سال معادل مستمری تأمین اجتماعی از حساب خود برداشت 
کند )فرض بر این است که فرد در زمان بازنشستـگی تمام اندوخته های 
خود در هر سناریو را در بانک سپرده گذاری می کند تا مشمول نرخ سود 

بانکی شود(. 

6- باید توجه داشت که در مستمری تأمین اجتماعی تمام ریسک متوجه 
صندوق است، درحالی که در سناریوی خرید طال و دالر فرد با ریسک 
نگهداری طال و دالر و همچنین ریسک نوسانات آنها مواجه است. به عالوه، 
همواره یافتن سبد محصولی که 2 درصد بیشتر از تورم سود بدهد برای 

همگان کار ساده ای نیست.
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7- مستمری در صورت ازکارافتادگی و یا فوت زودهنگام بیمه شدگان عضو 
صندوق سازمان به فرد یا بازماندگانش پرداخت می شود، ولی این حوادث 

در سایر سناریوها به شدت بر سطح درآمد خانوار اثر می گذارد. 

8- عالوه بر تمام موارد پیش گفته، به طورکلی، عضویت در صندوق های 
بیمه گر اجتماعی دربردارندة منافع جمعی و فردی است، اما منافع جمعی 
در سایر سناریوها به طرز چشمگیری کمتر است. در این راستا، نقش این 
صندوق ها در ارتقای همبستگی اجتماعی و بازتوزیع درآمد غیرقابل انکار 

است.
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 1- مقدمه

تأمین اجتماعي در مقاوله نامة شمارة 102 سازمان بین المللی کار به این صورت تعریف 
شده است: »تأمین اجتماعي به منزلة حمایتي است که جامعه در قبال پریشاني هاي 
اجتماعي و اقتصادي پدیدآمده به واسطة قطع یا کاهش شدید درآمد افراد براثِر 
بیکاري، بیماري، بارداري، ازکارافتادگی، سالمندي، فوت و، همچنین، افزایش هزینه های 
درمان و نگهداري خانوار )عائله مندی( به اعضاي خود ارائه مي دهد«. به این ترتیب، 
می توان تأمین اجتماعی را شامل دو بعد اصلی دانست: »تأمین درآمد« و »دسترسی 
به مراقبت درمانی« )سازمان بین المللی کار، 1394(. در قوانین داخلی کشور هم مسئلة 
تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است؛ به موجِب اصل بیست ونهم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، تأمین اجتماعی محدود به اموری مثل بازنشستگی، سالمندی، 
ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، بیکاری، حوادث و سوانح، بهداشت و درمان 
است که به دو صورت مشارکتی )اغلب در قالب ساختارهای بیمه ای( و غیرمشارکتی 
)غیربیمه ای( ارائه می شود. همچنین، بر مبناي مادة 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی نظام  جامع  تأمین  اجتماعي کشور  شامل سه حوزة بیمه ای، حمایتی و 

توان بخشی، و امدادی است. 

بر این اساس، بخش مهمی از اهداف نظام تأمین اجتماعی ازطریِق بیمه های اجتماعی 
فراهم می شود. بیمه های اجتماعی مبتنی بر اشــتغال افراد هستند  و بر مشارکت مالی 
بیمه شده، کارفرما و کمک دولت تکیه دارند. نظام بیمه های اجتماعی، به واسطة ماهیت 
خود، مشارکت اجتماعی و همبستگی اجتماعی را ارتقا می دهد و در توزیع درآمدی 
نقش مهمی ایفا می کند. به طورکلی، می توان کارکردهای مهم این نظام را شامل کاهش 
نابرابری درآمد و فقر )نقش بازتوزیعی بیمه های اجتماعی(، مدیریت مخاطرات )اعم 
از بیماری، بیکاری، سالمندی و مواردی ازاین دست(، کمک به تأمین نیازهای اساسی، 
و تسهیل توسعة اقتصادی دانست. درحال حاضر، 22 سازمان و صندوق در حوزة 
بیمه های اجتماعی و درمانی کشور وجود دارند که تحت راهبری 11 وزارتخانه فعالیت 
می کنند )مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1395(. در این میان، سازمان تأمین 
اجتماعی با بالغ بر 13/7 میلیون بیمه شدة اصلی بیش از 75 درصد کل بیمه شدگان 

کشور را تحت پوشش قرار داده است. 
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به رغم نقش انکارناپذیر سازمان تأمین اجتماعی در پوشش بیمه ای کشور و، بنابراین، 
تحقق اهداف نظام تأمین اجتماعی، پرسش هایی در خصوص چرایی پرداخت کسورات 
به تأمین اجتماعی و، همچنین، مقدار مزایای ارائه شده به مستمری بگیران مطرح است؛ 
پرسش هایی نظیر اینکه اساساً چرا افراد باید در طرح های بازنشستگی عضویت یابند، 
مزیت عضویت در این طرح ها برای بیمه شدگان چیست، یا چرا افراد باید مدیریت 
منابع پس اندازی برای دورة بازنشستگی خود را به این صندوق منتقل کنند، درحالی که 

گزینه های سودآوری نظیر نگهداری طال و یا ارز پیش روی آنها قرار دارد. 

این گزارش در جهت پاسخ به این پرسش ها و مانند آنها با رویکردی گذشته نگر به 
محاسبه و مقایسة عایدی های ناشی از عضویت در طرح مستمری تأمین اجتماعی و 
سایر سناریوها شامل سپرده گذاری در بانک، خرید طال، خرید دالر و سرمایه گذاری 
در بازار بورس با نرخ بازدة 2 درصد بیشتر از نرخ تورم )یعنی بازدهی واقعی 2 
درصد( می پردازد. اساس انتخاب این سناریوها به عنوان سناریوهای جایگزین مقدار 
کسورات در هر ماه بوده است؛ درواقع، گزینه هایی که باتوجه به مقدار کسورات ماهانة 
پرداختِی یک فرد با حداقل مزد امکان پذیر بودند برای بررسی و مقایسه انتخاب 

شدند. 

این گزارش در پنج بخش سازمان دهی شده است. پس از مقدمه، منطق پشتوانة 
عضویت در طرح های بیمة اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد. سپس، مفروضات 
با  این گزارش  ارائه می شود. درنهایت،  بررسی  از  یافته های حاصل  و  محاسبات 

جمع بندی و نتیجه گیری خاتمه می یابد.

 2- منطق پشتوانۀ عضویت در بیمه های اجتامعی

بر اساس »فرضیة دورة زندگی1« یا نظریة مصرف آندو-مودگیلیانی2، سه مقطع زمانی 
در طول دورة زندگی هر فرد متصور است. افراد در سال های اولیة زندگی خود وام گیرندة 
خالص هستند، در سال های میانی عمر ازطریِق اشتغال درآمد کسب می کنند و مقداری 
از درآمد خود را برای بازپرداخت بدهی های پیشین خود و همچنین بازنشستگی پس انداز 
می کنند. مطابق با این فرضیه، هدف از پس انداز تأمین سطح زندگِی به نسبت باثبات 

)مصرف یکنواخت( برای کل دورة زندگی است )برانسون، 1373(.
1.  Life Cycle Hypothesis of Saving
2.  Ando-Modigliani
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 نمودار 1. فرضیۀ دوران زندگی

افراد در دوران سالمندی به دلیل تحلیل رفتن قوای جسمانی توان کافی را برای کسب 
درآمد موردنیاز جهت حفظ سطح مصرف دوران اشتغال خود ندارند. عالوه براین، با 
افزایش قابل توجه هزینه های سالمت در این دوران در صورت نبود اندوختة کافی فقر 
سالمندی رخ می دهد. به منظور اجتناب از این واقعة نامطلوب، نظام های تأمین اجتماعی 
شکل گرفتند تا دسترسی به مراقبت های بهداشتی همگانی، برخورداری از حداقل درآمد 
برای زندگی و ایجاد جایگزینی مناسب برای درآمدهای ازدست رفته را تضمین کنند 

و دولت ها مکلف شدند تا این خدمات و حمایت ها را برای آحاد جامعه تأمین کنند.1 

بیمه های اجتماعی، به عنوان جزء مهمی از نظام تأمین اجتماعی، برای تضمین امنیت درآمد 
دوران سالمندِی شاغالن طراحی شده اند. بر این اساس، مقداری از درآمد شاغالن در دوران 
اشتغال هر ماهه به عنوان کسورات تأمین اجتماعی به صندوق بیمة اجتماعی منتقل می شود 

و، در مقابل، مبلغی به عنوان مستمری در دوران بازنشستگی به آنها پرداخت می شود. 

نظام های بیمة اجتماعی در نحوة پرداخت مزایا و تعهدات می توانند رویکردهای 
متفاوتی داشته باشند که اهم آنها شامل رویکرد مبتنی بر مزایای معین)DB( ، رویکرد 
 3)NDC( 2 و رویکرد مبتنی بر حق بیمة معین صوری)DC( مبتنی بر حق بیمة معین
است. در نظام مزایای معین مستمری، نه بر اساس کسور دریافتی، بلکه مبتنی بر 

1. در ایران، مطابق با اصل بیست ونهم قانون اساسی، دولت به این امر مکلف شده است.

2. Defined Contribution
3. Notional Defined Contribution
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سابقه و دستمزد بیمه شدگان در سال های اشتغال به کار )عموماً سال های انتهایی( تعیین 
می شود. این رویکرد مبتنی بر مشارکت اجتماعی است و بخش عمدة مستمری افراد 
در این حالت از محل مشارکت شاغلین تأمین می شود. در روش دوم مستمری بر 
اساس کسور دریافتی و سود حاصل از سرمایه گذاری آن محاسبه و پرداخت می شود. 
در این روش کلیة ریسک ها اعم از ریسک سرمایه گذاری و تورم متوجه فرد بیمه شده 
است. روش سوم همانند روش DB است، به این معنی که میزان مزایای فرد در 
هنگام بازنشستگی مشخص است و از نظام تأمین اعتباری مشابه با روش DB استفاده 
می شود. در این روش سود اسمی به کسورات پرداختی افراد تخصیص می یابد و بر 
مبنای آن مستمری پرداخت می گردد. شایان ذکر است که حساب های انفرادی افراد 
در این روش صوری است و هیچ گونه انباشته ای درون حساب ها تجمیع نمی شود. در 

این روش، همانند روش DB، کلیة ریسک ها متوجه صندوق است. 

طرح های مزایای معین رویکرد مسلط در عرصة ارائة خدمات بازنشستگی در جهان 
هستند. این رویکرد به بیمه شدگان کمک می کند تا بر ریسک هایی که در مسیر 
تضمین امنیت مالی آنها در طول زندگی وجود دارد غلبه کنند. مهم ترین این ریسک ها 

شامل موارد زیر است:

افراد در طول زندگی همواره با ریسک های کاهش درآمد ناشی از بیکاری، 
بیماری و یا ازکارافتادگی مواجه هستند. این ریسک ها در صورت وقوع سبب 
می شوند افراد نتوانند به قدر کافی برای دوران بازنشستگی خود ذخیره کنند.

برخی افراد ممکن است، به دلیل ناتوانی مالی و یا نوع نگاه به آینده و اشتباه 
در برنامه ریزی، در دوران جوانی و اشتغال  به فکر دوران بازنشستگی و 
پس انداز برای آن نباشند و لذا در دوران سالمندی پس انداز کافی برای 

مصرف نداشته باشند.
ممکن است وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد بازارهای مالی یا خطا در 
افراد برای دوران  تصمیمات سرمایه گذاری باعث شود ارزش پس انداز 

بازنشستگی حفظ نشود. 
ممکن است افراد، حتی در صورت داشتن اندوختة کافی، در مصرف یکنواخت 
آن برای پوشش تمام دوران سالمندی با مشکل مواجه شوند؛ یعنی، نتوانند 

اندوختة خود را در طول دوران سالمندی به طور یکنواخت توزیع کنند. 
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عالوه براین، خانوارهای شاغالن هم با ریسِک قرارگرفتن در معرض فقر در اثر فوت 
آنها مواجه هستند. طرح های مزایای معین این قابلیت را دارند که تمام این ریسک ها 
را پوشش دهند و، ازاین رو، این طرح ها در تدارک دوران بازنشستگی آسوده برای 
سالمندان نقش مهمی دارند )مکنزی، 1396(. این طرح ها در صورت فوت بیمه شدگان 
میزانی از درآمد را در اختیار خانواده ها و بازماندگان آنها قرار می دهند. ازاین رو، طرح های 

مزایای معین نقش بسیار مهمی را در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد ایفا می کنند. 

نقش طرح های مزایای معین در توزیع درآمد ازطریِق اخذ منظم و مستمر کسورات از 
شاغلین و انتقال آن به مستمری بگیران ایفا می شود. به عبارت دیگر، این طرح ها وسیلة 
بازتوزیع درآمد از شاغلین به بیکاران، از افراد سالم به معلوالن، از افراد فاقد فرزند 
به افراد دارای فرزند و از افراد واقع در سنین کار به افراد بازنشسته هستند )نوروز 
طالقانی، 1374(. این طرح ها مبتنی بر مشارکت اجتماعی به حفظ سطح یکنواختی از 

زندگی پس از بازنشستگی کمک می کنند.

 3- مفروضات و داده ها

در این گزارش، با هدف محاسبه و مقایسة عایدی  های حاصل از روش های مختلف 
پس انداز برای بازنشستگی به میزان کسورات ماهانه، پنج سناریوی اصلی شامل 
عضویت در طرح مستمری تأمین اجتماعی، سپرده گذاری در بانک، خرید طال، خرید 
دالر و سرمایه گذاری در بازار با نرخ بازدة 2 درصد بیشتر از نرخ تورم )یعنی بازدهی 
واقعی 2 درصد( درنظر گرفته شده است. درواقع، فرض بر این است که فرد، به جای 
پرداخت کسورات و عضویت در طرح تأمین اجتماعی، می تواند معادل همان مبلغ را 
در بانک سپرده گذاری کند، طال یا دالر بخرد، یا در بازار بورس با نرخ بازدهی واقعی 
2 درصد سرمایه گذاری کند. این بررسی با رویکردی گذشته محور و مبتنی بر نرخ های 
واقعی رخ داده در سال های گذشته انجام می شود تا از خطای ناشی از پیش بینی نرخ ها 
و روندها در آینده اجتناب گردد. کلیة محاسبات برای فردی صورت می پذیرد که در 

هر سال معادل حداقل مزد دریافت می کند و بر مبنای آن کسورات می پردازد.

به منظور انطباق هرچه بیشتر محاسبات با واقعیت، برای طراحی مفروضات مربوط 
به سنوات فرد بیمه شده از تجربه و اطالعات سازمان استفاده می شود. در این راستا، 
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جدول 1 میانگین سن و سابقة بیمه شدگان سازمان را به تفکیک جنسیت در سال های 
1391، 1392 و 1393 نشان می دهد. همان گونه که مالحظه می شود، میانگین سابقة 
بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1391 تا 1393 برای مردان 
عددی نزدیک به 25 سال و برای زنان عددی نزدیک به 20 سال بوده است. 
ازآنجایی که 85 درصد بیمه شدگان سازمان را مردان تشکیل می دهند، فرض می شود 
فرد موردمطالعه 25 سال به صندوق کسورات پرداخت می کند و سپس بازنشسته 
می شود. براین اساس و باتوجه به اینکه این بررسی گذشته محور است، فرض می شود 

فرد موردنظر در سال 1371 به صندوق وارد و در سال 1396 بازنشسته می شود.

زنان مردان
سال

سابقه سن سابقه سن

۲۰ ۵۲ ۲۶ ۵۵ ۱۳۹۱
۲۱ ۵۱ ۲۵ ۵۴ ۱۳۹۲
۱۸ ۵۴ ۲۴ ۵۸ ۱۳۹۳

نرخ کسورات بازنشستگی در این بررسی، پس از کسر سهم درمان و بیکاری و سهم 3 
درصدی دولت، معادل 18 درصد درنظر گرفته شده است. البته باید توجه داشت که 
این نرخ مشترکاً توسط بیمه شده و کارفرما پرداخت می شود. مقدار کسورات پرداختی 
در هر ماه بر اساس نرخ کسور و حداقل مزد ماهانه محاسبه می شود. بدین ترتیب، 
می توان میزان سپرده گذاری و سرمایه گذاری ماهانه را معادل کسور پرداختی گرفت 
و باتوجه به قیمت طال و نرخ ارز در هر ماه مقدار طال و دالر خریداری شده به میزان 
کسورات پرداختی را تعیین کرد. با این روش میزان اندوختة ساالنه در هر یک از 
سناریوها در این بررسی تعیین و با استفاده از نرخ تورم به ارزش آتی تبدیل شده 

است. 

 جدول 1.  میانگین سن و سابقۀ بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک جنسیت در سال های 
1391، 1392 و 1393

منبع: اقبال زاده و حسن زاده )1396(
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در سناریوی سپرده گذاری در بانک فرض بر این است که فرد ماهانه معادل 18 درصد 
حداقل دستمزِد مشمول کسورات را در حساب کوتاه مدت بانک و انباشت یک سالة 
آن را در حساب های یک ساله سپرده گذاری می کند. این روند تا پنج سال ادامه دارد 
و سپس انباشت هر پنج سال در حساب پس انداز پنج ساله سپرده گذاری می شود. 
نرخ های سود بانکی کوتاه مدت، یک ساله و پنج ساله و، همچنین، نرخ تورم بین سال های 
1371 و 1396 از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دریافت شده و در نمودار 1 
مقایسه شده است. همان گونه که این نمودار نشان می دهد، نرخ سود بانکی یک ساله در 
بسیاری از سال های موردبررسی کمتر از نرخ تورم اعالم شدة بانک مرکزی بوده است 
که به معنی منفی بودن نرخ سود واقعی بانکی کوتاه مدت در بسیاری از سال های دورة 
موردبررسی است. از این مشاهده می توان استدالل کرد که سپرده گذاری در بانک به 

احتمال زیاد در حفظ قدرت خرید اندوخته های فرد ناتوان است.

 نمودار 2.  مقایسۀ نرخ های تورم و سود بانکی یک ساله و پنج ساله بین سال های 1371 الی 1395

در خصوص طال و دالر فرض بر این است که فرد کل مبلغ کسورات ماهانه را صرف 
خرید انس طال و یا دالر می کند و این کار را تا 25 سال ادامه می دهد. قیمت ماهانة 
انس طال به ریال و نرخ دالر به ریال در این دوره از سایت ایندکس ماندی1 استخراج 
شده است. در نمودار 3 افزایش ساالنة نرخ  دالر، قیمت طال و سطح قیمت ها نمایش 
داده شده است. همان گونه که این نمودار نشان می دهد، به غیر از سال های 1381 و 
1393، که نرخ ارز و به تبع آن قیمت طال با افزایش چشمگیری مواجه شده است، 
در اکثر سال های موردبررسی نرخ رشد قیمت دالر از نرخ تورم کمتر بوده است. 
1.https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=gold&months=360
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این نمودار می تواند نشان دهد که خرید دالر قادر به حفظ قدرت خرید اندوخته های 
بازنشستگی نخواهد بود. اما افزایش قیمت طال بعد از سال 1381 عمدتاً بیشتر از نرخ 
تورم بوده است. بنابراین، پاسخ دقیق به این پرسش که آیا طال قادر به حفظ قدرت 

خرید اندوخته های فرد است نیازمند بررسی بیشتر می باشد.

 نمودار 3.  مقایسۀ نرخ های تورم و نرخ های ساالنۀ افزایش دالر و طال بین سال های 1372 الی 1395

به طور خالصه، کلیة مفروضات این بررسی در جدول 2 قابل مشاهده است. 

مدت زمان پرداخت سال بازنشستگیسال ورود به صندوق
کسورات

مدت زمان دریافت 
مستمری

۲۵ سال۲۵ سال۱37۱۱39۶

نرخ تورم پس از 
سال ۱۳۹6

نرخ افزایش 
مستمری پس از سال 

۱۳۹6

نرخ کسورات 
بازنشستگی

نحوة محاسبة 
مستمری

  میانگین حقوق دو ۱۸ درصد۱۰ درصد۱۰ درصد
سال آخر بیمه شده

 جدول 2. مفروضات انجام محاسبات

۲۵
3۰
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 4- یافته های تحقیق

نتایج نشان می دهد اگر فرد در 25 سال دورة فعالیت خود، به جای پرداخت کسورات، 
اقدام به خرید طال به همان میزان کند، درمجموع حدود 564/5 گرم طال به ارزش 
با  اما،  اندوخته خواهد داشت.  بازنشستگی  زمان  تومان در  میلیون  حدود 74/5 
انتخاب سناریوی خرید دالر، در آغاز دوران بازنشستگی خود مجموعاً 10036/4 
دالر اندوخته خواهد داشت که با احتساب نرخ ارز 3242 تومان در ابتدای سال 
1396 )زمان بازنشستگی( برابر با حدود 32/5 میلیون تومان است. همچنین، اگر 
فرد سناریوی سپرده گذاری در بانک یا سرمایه گذاری در بازار بورس را برگزیند، 
درمجموع به ترتیب حدود 35 میلیون تومان و 45 میلیون تومان ذخیره خواهد داشت. 
این در حالی است که ارزش روز مجموع کسورات )مبلغ ماهانة پس انداز( در سال 

1396 حدود 39 میلیون است. این نتایج در جدول 3 گزارش شده است. 

سناریوهای پس انداز برای 
بازنشستگی

 ارزش روز در ابتدای سال ۱۳۹6
)تومان(

عایدی فرد به ازای هر تومان 
هزینه

3۴٬93۸٬۱39۰/9بانک

3۲٬۵۴3٬۵۸۸۰/۸دالر

7۴٬۵۴۶٬۱۱۱۱/9طال

سرمایه گذاری با بازدهی 
۴۵٬399٬7۲۰۱/۲واقعی %۲ 

39٬۱۸7٬۵۶۸۱مجموع کسورات پرداختی

همان گونه که این جدول نشان می دهد، عایدی فرد به ازای هر تومان پرداختی بابت 
خرید طال، سرمایه گذاری در بازار بورس با نرخ بازدة واقعی 2 درصد، سپرده گذاری 
در بانک و خرید دالر به ترتیب برابر است با 1٫9، 1٫2، 0٫9 و 1.0٫8 بنابراین، بر 
اساس نتایج، سپرده گذاری در بانک و خرید دالر منجر به کاهش قدرت خرید 
اندوخته های دوران کار شده، اما با خرید طال ارزش هر تومان اندوخته شده تقریباً دو 

برابر شده است.
1. عایدی به ازای هر تومان هزینه ازطریق تقسیم ارزش روز اندوخته در هر سناریو به ارزش روز کسورات حاصل می شود.

 جدول3. مقایسة عایدی های حاصل از پرداخت کسورات و سناریوهای جایگزین
منبع: یافته های این پژوهش
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اما اگر فرد موردبررسی- به جای خرید طال، خرید ارز، سرمایه گذاری در بازار بورس 
و سپرده گذاری در بانک- تصمیم بگیرد با پرداخت کسورات تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی قرار گیرد، مشمول دریافت مستمری ماهانه ای می شود که مقدار آن 
بر اساس فرمول محاسبة مستمری تصریح شده در قانون محاسبه و در تمام دوران 
بازنشستگی و حتی پس از فوت، تا حیات آخرین بازماندة مشمول، پرداخت می گردد. 
بر اساس فرمول مستمری سازمان، پس از بازنشستگِی فرد موردبررسی با 25 سال 
سنوات در سال 1396، میزان مستمری ازطریِق میانگین حقوق دو سال آخر بیمه شده 
محاسبه می شود. با این روش میزان مستمری در زمان برقراری )سال 1396( معادل 
762،296 تومان تعیین1 و فرض می شود که این میزان ساالنه معادل نرخ تورم افزایش 
می یابد. باتوجه به اینکه فرض شده نرخ افزایش مستمری با نرخ تورم برابر و معادل 10 

درصد است2، ارزش واقعی مستمری در تمام دوران پرداخت ثابت خواهد بود.
برای تعیین مدت زمـان بهره مندی فـرد از مستمـری بازنشستگی از اطالعات 
بیمه شدگان سازمان استفاده شده است. جدول 4 امید زندگی شرطی موقت مردان و 
زنان بازنشستة مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی را نشان می دهد. همان گونه که 
مشاهده می شود، انتظار می رود که مردان و زنان بازنشسته به طور میانگین به ترتیب 
تقریباً 22 سال و 25 سال دیگر زندگی کنند. با درنظرگرفتن پرداخت مستمری 
به بازماندگان پس از فوت مستمری بگیران اصلی، در این بررسی متوسط مدت  

بهره مندی از مستمری 25 سال فرض می شود.

زنان مردان سن

۲9/۱۴ ۲۶/۲3 ۵۵

۲۴/7۸ ۲۲ ۶۰

۲۰/۴3 ۱۸/۰۵ ۶۵

۱. خاطرنشان می شود که این میزان از حداقل مزد در سال ۱39۶ کمتر است  و، بر اساس مادة ۱۱۱، »مستمری ازکارافتادگی 
کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان درهرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد«. اما به 
این دلیل که افراد در حالت عادی می توانند بیشتر از ۲۵ سال را به کارکردن و اندوختن برای دوران سالمندی بپردازند و، 

همچنین، برای اینکه مقایسه با سناریوهای دیگر منصفانه باشد این قانون در محاسبات لحاظ نشده است.
۲. بر اساس گزارش پیش بینی ۶۰ سالة اطالعات کالن اقتصادی از   دفتر مدل سازی و مدیریت اطالعات اقتصادِی معاونت امور 

اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، روند بلندمدت متغیر تورم برابر ۱۰/3۰ درصد برآورد شده است.

 جدول ۴. امید زندگی شرطی موقت مردان و زنان بازنشستة سازمان تأمین اجتماعی
منبع: اقبال زاده و حسن زاده )۱39۶(
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درنتیجه، با عنایت به میزان مستمری ماهانه و مدت زمان دریافت مستمری، ارزش 
روز مجموع مستمری پرداختی سازمان به فرد موردبررسی در ابتدای سال 1396 
معادل 190،573،875 تومان خواهد شد. این مقدار، که اساساً تفاوت قابل مالحظه ای 
با مقدار اندوخته های فرد در حالت های دیگر دارد، نشان می دهد که فرد با عضویت 
در طرح مستمری تأمین اجتماعی به ازای هر تومان پرداختی بابت کسورات 4٫9 
تومان در آینده دریافتی خواهد داشت. این عایدی قابل مالحظه به دلیل مشارکت 
اجتماعی در طرح های مستمری بازنشستگی حاصل می شود؛ در بهترین حالت فرد 
تنها 21 درصد از مستمری تأمین اجتماعی را به صورت کسورات پرداخت می کند و 

79 درصد مابقی ازطریق مشارکت اجتماعی تأمین می گردد. 

در گام بعد، مدت زمانی که هر سناریو قادر به تأمین حقوقی معادل مستمری تأمین 
اجتماعی است محاسبه می شود. برای این منظور، فرض می شود که اندوخته ها در هر 
سناریو )در خصوص سناریوهای طال و ارز پس از فروش مقدار اندوخته شده و تبدیل به 
واحد پول( در حساب بانکی کوتاه مدت با نرخ سود 10 درصد سپرده گذاری می شوند 
تا مشمول سود بانکی شوند. فرد به صورت ماهانه به میزان مستمری از این حساب 
برداشت می کند. نتایج این محاسبات در جدول 5 نمایش داده شده است. مطابق با این 
نتایج، فرد با صرف هزینه ای معادل کسورات برای خرید طال، سرمایه گذاری در بازار 
بورس، سپرده گذاری در بانک و خرید دالر می تواند به ترتیب 10٫3، 6٫3، 4٫8 و 4٫5 
سال معادل مستمری تأمین اجتماعی از حساب خود برداشت کند. درنتیجه، سناریوهای 
جایگزین عضویت در طرح تأمین اجتماعی، در بهترین حالت )سناریوی خرید طال(، تنها 

می توانند 10 سال و چند ماه معادل مستمری تأمین اجتماعی را تأمین کنند. 

تعداد سالتعداد ماهسناریوهای پس انداز برای بازنشستگی

۵۸۴/۸بانک

۵۴۴/۵دالر

۱۲۴۱۰/3طال

7۶۶/3سرمایه گذاری با بازدهی واقعی %۲ 

۶۶۵/۵مجموع کسورات پرداختی
 جدول ۵. مقایسة مدت زمان تأمین مستمری ماهانه ای معادل مستمری سازمان در سناریوهای موردبررسی
منبع: یافته های این پژوهش
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در نمودار 4 تمام نتایج محاسبات در این بررسی به روشنی به تصویر کشیده شده 
است. همان گونه که مشاهده می شود، در بهترین سناریو، یعنی خرید طال، فرد تنها تا 
10/33 سال پس از بازنشستگی می تواند معادل مستمری از حساب خود برداشت 
کند، درحالی که در صورت پرداخت کسورات و بیمه پردازی انتظار می رود که فرد و 
یا خانواده اش به طور متوسط 25 سال مستمری بازنشستگی دریافت کنند. لذا نتایج 
محاسبات حکایت از تفاوت فاحش و معنادار عایدی حاصل از عضویت در طرح 
مستمری تأمین اجتماعی با سناریوهای جایگزین دارد. به عالوه، هیچ یک از سناریوهای 
رقیب تأمین اجتماعی قادر به پوشش تمامی ریسک های اشاره شده در بخش 2 
نیستند؛ به عنوان مثال، همیشه این نگرانی وجود دارد که فرد نتواند میزان مصرف خود 

از پس اندازش را برای پوشش تمام دوران سالمندی مدیریت کند. 

 نمودار4. مقایسۀ ارزش روز دارایی ها در ابتدای سال 1396 و مدت زمان تأمین مستمری معادل مستمری سازمان در 
سناریوهای مورد بررسی

باید توجه داشت که در مستمری تأمین اجتماعی تمام ریسک ها متوجه صندوق 
است، درحالی که در سناریوی خرید طال و دالر فرد با ریسک نگهداری طال و دالر 
و، همچنین، ریسک نوسانات آنها مواجه است. به عالوه، همواره یافتن سبد محصولی 
که 2 درصد بیشتر از تورم سود بدهد برای همگان کار ساده ای نیست. نکتة حائز 
اهمیت دیگر این است که مستمری تأمین اجتماعی در صورت ازکارافتادگی و یا 
فوت زودهنگام بیمه شدگان عضو صندوق سازمان به فرد یا بازماندگانش پرداخت 
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می شود، ولی این حوادث در سایر سناریوها به شدت بر سطح درآمـد خانوارها اثر 
می گـذارند و ممکن است آنها را در خطر فقر قرار دهند.

به طورکلی، عضویت در صندوق های بیمه گر اجتماعی، به دلیل ماهیت بیمه های 
اجتماعی، دربردارندة منافع جمعی و فردی است، اما منافع جمعی در سایر سناریوها 
به طرز چشمگیری کمتر است. در این راستا، نقش این صندوق ها در ارتقای همبستگی 
اجتماعی و بازتوزیع درآمد غیرقابل انکار است. این خصیصه به همراه عایدی اقتصادی 
سبب می شود که عضویت در طرح تأمین اجتماعی به عنوان عاملی مهم برای ایجاد 

امنیت درآمدی در دوران بازنشستگی شناخته شود.

 5- جمع بندی و نتیجه گیری

در این گزارش عایدی های حاصل از گزینه های پس اندازی مختلف برای بازنشستگی 
زمان  برای  پنج سناریوی پس انداز  به طور مشخص،  مقایسه شده اند.  و  محاسبه 
بازنشستگی درنظر گرفته شد: پرداخت کسورات تأمین اجتماعی، سپرده گذاری در 
بانک، خرید طال، خرید دالر و سرمایه گذاری در بورس با نرخ بازدهی واقعی 2 
درصد. مقدار پس انداز در هر سناریو معادل کسورات ماهانة پرداختِی یک فرد با 
حداقل مزد فرض شد. پس از محاسبة ارزش ذخایر فرد در هر سناریو در زمان 
بازنشستگی مشخص شد که عایدی به ازای هر تومان پرداختی بابت خرید طال، 
سرمایه گذاری در بورس با نرخ بازدة واقعی 2 درصد، سپرده گذاری در بانک و 
خرید دالر به ترتیب برابر است با 1٫9، 1٫2، 0٫9 و 0٫8. بر اساس این نتایج، 
سپرده گذاری در بانک و خرید دالر منجر به کاهش قدرت خرید اندوخته های دوران 
کار شده است. گرچه خرید طال عایدی معقولی داشته است، عضویت در طرح تأمین 
اجتماعی عایدی به مراتب بیشتری را به بار می آورد؛ باتوجه به فرمول مستمری سازمان 
و مفروضات این بررسی، فرد با عضویت در طرح مستمری تأمین اجتماعی به ازای هر 

تومان پرداختی بابت کسورات 4٫9 تومان در آینده دریافتی خواهد داشت. 

مقدار قابل مالحظة عایدی حاصل از عضویت در طرح تأمین اجتماعی از ماهیت 
و ذات صندوق های بیمه گر اجتماعی ناشی می شود که بر مبنای مشارکت اداره 
می شوند. بر پایة محاسبات انجام شده، در بهترین حالت 79 درصد از مستمری تأمین 
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اجتماعی فرد با حداقل مزد ازطریق مشارکت اجتماعی تأمین می گردد. باید توجه 
داشت که مادة 111در محاسبات لحاظ نشده است؛ چنانچه این ماده در محاسبات 
درنظر گرفته شود و مستمری به حداقل مزد برسد، سهم مشارکت اجتماعی بیشتر 
هم می شود. به عالوه، با پرداخت کسورات تأمین اجتماعی انواع ریسک های تضمین 
امنیت درآمدی در دوران سالمندی پوشش داده می شود، درحالی که در سناریوهای 
دیگر برخی از ریسک ها به قوت خود باقی هستند. بنابراین، پرداخت کسورات و 
عضویت در طرح تأمین اجتماعی با کاهش نااطمینانی ها و ریسک های پیش رو به نحو 

بهتری می تواند در ایجاد امنیت درآمدی دوران سالمندی مفید افتد.
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