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پیشگفتار مؤسسه

نمایندگان  از  نفر   39 امضای  به  که  پیش ازموعد«،  »بازنشستگی  طرح 
رسیده بود، در 27 آبان ماه 1399 در مجلس اعالم وصول شد. مانند تمامی 
طرح های مشابه، دالیل توجیهی برای ارائۀ این طرح کمک به بازار کار و 
اشتغال جوانان و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها عنوان شده بود. بر 
اساس طرح جدید، برای ایجاد زمینۀ بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان 
می توانستند  کار  سابقۀ  سال   2۰ با  بانوان  و  سال   25 با  آقایان  دولتی، 
بازنشسته شوند. البته، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با کلیات این 
طرح مخالفت کردند، اما نظر به اینکه ارائۀ چنین طرح ها و قوانینی در طول 
حیات صندوق های بازنشستگی کشور سابقه ای طوالنی دارد، تهیۀ گزارش 
پیش رو تحت عنوان »پیامدها و ابعاد بازنشستگی پیش ازموعد بر اقتصاد و 
صندوق های بازنشستگی« حسب دستور مدیرعامل محترم سازمان تأمین 

اجتماعی در دستور کار این مؤسسه قرار گرفت.

این گزارش در 8 بخش در تالش است که به بررسی ابعاد مختلف اقتصادی 
و اجتماعی بازنشستگی پیش ازموعد بپردازد. در این راستا، ابتدا تجربیات 
کشورهای منتخب برای اصالحات در سن و سنوات بازنشستگی مرور شده 
و ازطریق مقایسه با امید زندگی، نشان داده شده که چگونه کشورها در 
را  بازنشستگی  پارامترهای صندوق های  زندگی،  امید  افزایش  با  تناسب 
قوانین  تطور  مرور سیر  با  گزارش  می کنند. سپس،  اصالح  مداوم  به طور 
اجتماعی،  تأمین  در سازمان  بازنشستگی  مالِک  و سابقۀ  به سن  مربوط 
شواهدی به دست می دهد که مسیری خالف آنچه ذکر شد، در این حوزه 
در کشور طی شده است؛ یعنی همزمان با افزایش امید زندگی در کشور، 
نه تنها سن بازنشستگی افزایش نیافته، بلکه شرایط سنی موردنیاز برای 
به  بازنشستگی پیش ازموعد  بازنشستگی تسهیل شده و قوانین متعدد 
تصویب رسیده است. در ادامه، در گزارش تالش شده تا ابعاد این رویکرد بر 
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اقتصاد، جامعه و صندوق های بازنشستگی روشن شود. در یک جمع بندی، 
در این گزارش حداقل به ده پیامد نامطلوب بازنشستگی های پیش ازموعد 

به شرح زیر اشاره شده است:

درآمدهای  کاهش  با  یک سو  از  پیش ازموعد  بازنشستگی  قوانین   .1
صندوق های بیمه ای و از سوی دیگر، با افزایش هزینه های آن ها، پایداری 

مالی صندوق ها را به خطر می اندازند. 

اصالحات  روند  معکوس  دقیقاً  و  بیمه ای  اصول  با  مغایر  قوانین  این   .2
صندوق های بازنشستگی در جهان هستند. 

3. دلیل توجیهی این نوع قوانین مبنی بر کمک به افزایش اشتغال جوانان 
پشتوانۀ علمی معتبری ندارد.

4. قوانین بازنشستگی پیش ازموعد تبعات ناشی از سالمندی جمعیت بر 
رشد اقتصادی را تشدید می کنند.

5. این قوانین با ورود مجدد مستمری بگیران به بازار کار، منجر به گسترش 
بخش غیررسمی می شوند و به دلیل تخصص و ارزانی نسبی این نوع نیروی 

کار، فرصت های شغلی جوانان را محدود می سازند.

محل  از  دولت  درآمدهای  کاهش  ازطریق  بلندمدت  در  قوانین  این   .6
مالیات های مستقیم و افزایش هزینه های مستمری و لذا افزایش مخارج 
دولت ناشی از کمک  به صندوق ها، اثرات منفی بر بودجۀ دولت دارند که 

متعاقباً ممکن است پیش زمینۀ افزایش تورم در کشور باشد.

درنتیجۀ  را  بازرسی  و  اداری  هزینه های  پیش ازموعد  بازنشستگی   .7
عدم تمکین به قانون در بخش غیررسمی افزایش می دهند.

8. بازنشستگی های پیش ازموعد اساساً با ماهیت و مفهوم بازنشستگی، که 
با سالمندی و عدم توانایی برای انجام کار و فعالیت پیوند خورده، در تضاد 

هستند.
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9. این قوانین ممکن است به افزایش زوال شناختی در میان بازنشستگان 
منجر شوند و اثرات نامطلوبی بر سالمت جسم و روان آن ها داشته باشند.

1۰. رواج فرهنگ بازنشستگی پیش ازموعد با سیاست های ترویج فرهنگ 
کار در میان مردم در تناقض است.

و  قانونـگذاران، صاحبنظــران  تمامی سیاسـت گذاران،  به  گزارش  این 
کارشناسان عرصۀ تأمین اجتماعی تقدیم می شود. امید است تهیه و تدوین 
چنین گزارش هایی بتواند در حفظ منافع ذی حقان صندوق های بازنشستگی 

در مجامع تصمیم گیری مفید باشد.

روزبه کردونی

رئیس مؤسسه

مفاهیم کلیدی:

بازنشستگی پیش از موعد

اصالحات صندوق های بازنشستگی

سازمان تأمین اجتماعی
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گزارش کارشناسی

پیامدها و ابعاد  بازنشستگی پیش ازموعد بر اقتصاد و 
صندوق های بازنشستگی

خالصه مدیریتی

قبل  اشتغال  و  فعالیت  توقف  معنای  به  پیش ازموعد«  »بازنشستگی 
ازطریق خروج  که  اثراتی  که عالوه بر  است  بازنشستگی  به  رسیدن  از 
زودهنگام نیروی کار از بازار کار بر اقتصاد دارد، اثراتی نامطلوب بر پایداری 
دارد. در وضعیتی که صندوق های  به همراه  بازنشستگی  صندوق های 
بازنشستگی کشور به دالیل مختلف با چالش های پایداری مالی مواجه 
بازنشستگی،  صندوق های  بر  مالی  بار  دارای  قوانین  تحمیل  هستند، 
بدون رعایت اصول و الزامات بیمه ای، مزید بر علت بوده است. قوانین 
بازنشستگی پیش ازموعد ازجملۀ این قوانین هستند که ازطریق اثرگذاری 
همزمان بر سمت منابع و مخارج صندوق ها، بر مشکالت ناپایداری آن ها 
می افزایند. این گزارش به منظور ارائۀ توضیحات جامع در این خصوص و 
بررسی سایر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بازنشستگی پیش ازموعد تهیه و 
تدوین شده است. گزارش در 8 بخش تنظیم شده است که در ادامه اهم 

مباحث مطرح شده در هر بخش ارائه می شود.

امید  افزایش  با  متناسب  بازنشستگی  سن  اصالحات  ضرورت   .1
را  بازنشستگی  سن  اصالحات  که  دارند  وجود  زیادی  دالیل  زندگی: 
ضروری می کنند که ازجمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:

• با افزایش تعداد مستمری بگیران، مخارج صندوق های بازنشستگی 
افزایش می یابد و بار مالی تأمین این مخارج بر دوش نیروی کار 
شاغل بیشتر می شود. به همین دلیل، نظر به سالمندی جمعیت و 
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افزایش تعداد سالمندان، برای کنترل خروج افراد از بازار کار و جلوگیری از افزایش 
قابل مالحظه در مخارج مستمری نیاز به افزایش سن بازنشستگی وجود دارد.

• با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، اگر سن بازنشستگی تغییر نکند، مدت 
مستمری بگیری افراد در طول زمان افزایش زیادی می یابد که به نوبۀ خود مخارج 
بازنشستگی را افزایش می دهد. بنابراین، ضروری است که مدت مستمری بگیری را 
ازطریق افزایش سن بازنشستگی و لذا افزایش مدت زمان ماندن افراد در بازار کار 

کنترل کرد.

• با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، بسیاری از بازنشستگان توانایی فعالیت و 
ایجاد ارزش افزودۀ اقتصادی را دارند. بنابراین، چنانچه بازنشستگی را به معنای انفصال 
از کار به دلیل عدم توانایی برای انجام کار در نظر بگیریم، منطقاً باید سن بازنشستگی 
افزایش یابد. در غیر این صورت، بازنشستگِی افرادی که توانایی فعالیت و کار دارند، 

منجر به پیامدهای منفی روحی بر آن ها خواهد شد.

• با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، چنانچه این افراد بازنشسته شوند، 
احتماالً در بازار کار بخش غیررسمی فعالیت خواهند کرد که این امر فرصت اشتغال 

را برای جوانان در این بخش محدود می کند.

• عدم تغییر سن بازنشستگی در شرایط جدید منجر به محروم ماندن اقتصاد از ذخیرۀ 
انباشتۀ دانش افراد باسابقه و ظرفیت آن ها می شود.

بر این اساس است که بسیاری از کشورهای جهان اصالحات سن بازنشستگی را طبق 
برنامه ای قاعده مند در دستور کار قرار داده اند.

2. اصالحات سن بازنشستگی در کشورهای منتخب: سن بازنشستگی، به عنوان یک 
پارامتر مهم طرح های بیمه ای، در بسیاری از کشورها متناسب با امید زندگی افزایش 
اثرات مثبت  پایداری صندوق ها کمک شود و هم  به  این طریق هم  از  تا  یافته است 
اقتصادی ناشی از آن ظهور یابد. این اصالحات به دو شکل انجام می شود: نخست، اصالح 
سن بازنشستگی عادی و دوم، افزایش تدریجی سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید 
زندگی. درواقع، بسیاری از کشورها عالوه بر افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی یا 
یکباره، برنامه هایی برای تنظیم خودکار سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی مصوب 
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می کنند. ایتالیا، قبرس، دانمارک، یونان، هلند، پرتغال و اسلواکی در میان این کشورها 
قرار دارند.

سن  ایران،  در  است،  جریان  در  مختلف  کشورهای  در  اصالحاتی  چنین  درحالی که 
بازنشستگی »عادی« در سازمان تأمین اجتماعی )برای مردان 60 و برای زنان 55 سال( 
بدون تغییر مانده است. در زمانی که این سن به عنوان سن بازنشستگی تعیین می شد 
)سال 1354(، امید زندگی 57.6 سال برای مردان و 57.4 سال برای زنان بوده است. 
درحالی که بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، امید زندگی در سال 1395 به 72.5 سال 
برای مردان و 75.5 سال برای زنان افزایش یافته، سن بازنشستگی عادی همچنان بدون 
تغییر مانده و حتی به دلیل تصویب قوانین بازنشستگی پیش ازموعد سن بازنشستگی مؤثر 
کاهش هم یافته است؛ به طوری که بر اساس گزارش مستمری بگیران سازمان در سال 
1398، میانگین سن برقراری بازنشستگان 56.6 سال است. با توجه به پایین بودن سن 
بازنشستگی زنان، این رقم برای زنان کمتر هم است. با کسر سن بازنشستگی مؤثر از امید 
زندگی، متوسط زمان بهره مندی بازنشستگان از مستمری سازمان حدود 17 سال است.  

3. اصالحات سن بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی: از زمان تصویب قانون 
تأمین اجتماعی در سال 1354، قوانین مختلفی در طول زمان مصوب شده که بر سن 
و سابقۀ مالک بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار بوده است. برخی از این 
برخی هم  و  بازنشستگان سازمان شده   تعداد  افزایش  باعث  مقطعی  به صورت  قوانین 
به طور دائمی بر آن اثر داشته اند. مرور سیر تطور این قوانین در طول زمان نشان می دهد 
درحالی که امید زندگی در کشور همواره در حال افزایش بوده است، قانونگذار به طور مداوم 
به کاهش سن بازنشستگی )درست عکس جهت حرکت امید زندگی( اقدام کرده است. با 
بروز انقالب اسالمی، که ذاتاً با تغییر رویکردها همراه بوده است، در اواخر دهۀ 50، به ناگاه 
مسیر بازنشستگی پیش ازموعد هموار شد و این روند در سال های بعد ادامه یافت تا اینکه 
در دهۀ 70، زمانی که امید زندگی با پایان یافتن جنگ، به طور متوسط به بیش از 67 سال 
افزایش یافت، عالوه بر تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش ازموعد مصوب سال 1367، 
اصالح مواد مرتبط با سنوات و سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی رخ داد. بر این 
اساس، سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان آور از 55 سال به 50 و 45 سال 
به ترتیب برای مردان و زنان کاهش یافت )که البته در سال 1380 این شرط هم برداشته 
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شد( و مجدداً شرط سنی برای بازنشستگی با 30 سال سابقه تعیین شد )50 و 45 سال 
به ترتیب برای مردان و زنان( که البته نسبت به آنچه در سال 1354 تعیین شده بود کمتر 
است. همچنین، بازنشستگی افراد با 35 سال سابقۀ کار بدون داشتن شرط سنی هم به 
قانون اضافه شد. عالوه براین، قانونی در این دهه تصویب شد که اجازه می داد زنان کارگر 
با حداقل 42 سال سن با 20 سال سابقه به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق 
بازنشسته شوند. در دهۀ 80، امید زندگی به حدود 72 سال افزایش یافت، اما شرط سنی 
برای مشاغل سخت و زیان آور برداشته شد و همچنان بازنشستگی پیش ازموعد به صورت 
مقطعی در قالب قوانین بودجه یا به طور مجزا مجاز و تصویب شد. گرچه در سال 1380، 
حداقل سابقۀ موردنیاز برای تقاضای بازنشستگی از 10 سال در قانون تأمین اجتماعی به 
20 سال افزایش یافت، در قوانین بودجۀ سال های 1386 و 1388 همین تغییر هم به طور 
موقت کنار گذاشته شد. در دهۀ 1390 مهم ترین تغییر مربوط به سال 1392 و تصویب  
قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت 
کرده اند بوده است که به موجب آن، امکان پرداخت مستمری به کسانی که کمتر از 10 

سال سابقه دارند ازطریق پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مهیا شد.

از دالیل توجیهی  4. اثرات بازنشستگی پیش ازموعد بر بازار کار: همواره یکی 
اصلی طرح های بازنشستگی پیش ازموعد ایجاد اشتغال برای جوانان و کمک به بازار 
کار ذکر شده است. این دلیل به دنبال فرض جانشینی بین نیروی کار سالمند و جوان 
مطرح می شود که ریشه در نظریۀ تودۀ نیروی کار دارد. بر اساس این نظریه، تقاضا 
برای نیروی کار در اقتصاد ثابت است و در نتیجه، مقدار ثابت و محدود کار باید بین 
گروه های مختلف جمعیتی تقسیم شود. ازاین رو، کارگران سالمند جای کارگران جوان 
را می گیرند. اما در طول زمان، بارها اشتباه بودن نظریۀ تودۀ نیروی کار نشان داده شد 
نیروی کار که  تودۀ  این فرِض نظریۀ  تأیید شد: نخست،  این نظریه  و کاماًل عکس 
تعداد شغل ها محدود است اشتباه است؛ در بلندمدت، پیشرفت  تکنولوژی محصوالت و 
خدمات جدیدی ایجاد می کند، درآمد ملی را افزایش می دهد و تقاضا برای نیروی کار 
را در سراسر کشور افزایش می دهد. دوم، ادبیات تجربی موجود ارتباط مثبت قطعی 
بین کاهش سن بازنشستگی و افزایش اشتغال جوانان را نشان نمی دهند. سوم، حتی 
اگر ارتباط بین کاهش سن بازنشستگی و افزایش اشتغال تأیید شود، تضمینی برای 
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جانشینی کامل و تناظر یک به یک بین نیروی کار سالمند و جوان وجود ندارد. چهارم، 
حتی اگر جانشینی کامل هم بین نیروی کار سالمند و جوان وجود داشته باشد، و 
بتوان با کاهش سن بازنشستگی و تشویق بازنشستگی های زودهنگام اشتغال جوانان را 
افزایش داد، باز هم اولویت اول برای کاهش بیکاری باید افزایش مشاغل رسمی باشد، نه 
صرفاً جایگزینی نیروی کار سالمند و جوان. و درنهایت، پنجم، استفاده از سیاست های 

بازنشستگی به عنوان ابزاری برای اصالح در بازار کار غیرقابل قبول است. 

به طور ویژه، مطالعات نشان می دهند که فروض پشتوانۀ نظریۀ تودۀ کار در ایران هم 
صادق نیستند. برای توضیح بیشتر، پایۀ نظری استدالل تودۀ نیروی کار بر یک رابطۀ 
جانشینی کامل بین نیروی کار جوان و سالمند استوار است؛ یعنی با خروج یک نیروی 
کار سالمند از بازار کار شرایطی فراهم می شود که یک نیروی کار جوان جایگزین آن 
شود. این در حالی است که مطالعات نشان از یک رابطۀ جانشینی ناقص و کم بین 

نیروی کار سالمند و جوان در ایران دارند. این امر به چند دلیل قابل انتظار است:

• به دلیل نیروهای مازاد در بسیاری از شرکت های دولتی و به خصوص در شرایط 
رکودی، در بسیاری از موارد ممکن است بازنشستگی یک فرد منجر به جذب نیروی 

کار جدید نشود. 

• به دلیل پایین بودن سن بازنشستگی، افراد بازنشسته هنوز سالمند نشد ه اند و توانایی 
انجام کار و فعالیت را دارند، و بنابراین برای افزایش قدرت خرید خود، به احتمال زیاد 
مجدداً وارد بازار کار، البته در بخش غیررسمی، خواهند شد تا همزمان با دریافت 
مستمری، درآمد کسب کنند. این افراد به دلیل سابقۀ کاری باال، معموالً تخصص 
و تجربۀ زیادی هم دارند که به این دلیل و همچنین به علت ارزان تر بودن برای 
کارفرمایان جذاب تر هستند و بنابراین راحت تر می توانند اشتغال پیدا کنند. لذا، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که با بازنشسته کردن سالمندان فرصت شغلی برای جوانان ایجاد 
شود، چه بسا فرصت های شغلی برای اشتغال در بخش غیررسمی برای جوانان کاهش 

هم می یابد.

• به خصوص در بستر تحوالت تکنولوژیک جانشینی بین نیروی کار جوان و سالمند 
بسیار محدود است. نباید از خاطر دور داشت که فناوری های جدید به مقدار زیادی 
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فرصت اشتغال جوانان را نسبت به سالمندان افزایش می دهد، زیرا مهارت های نیروی 
کار سالمند با این تحوالت سنخیت ندارند. 

• نیروی کار جوان و سالمند در توانایی های شناختی با هم تفاوت دارند که منجر 
می شود بهره وری شان در وظایف مختلف متفاوت باشد. با افزایش سن هوش سیال 
کاهش می یابد، اما هوش متبلور در طول زندگی کاری تمایل به افزایش دارد و در 
سنین باالتر نسبتاً پایدار است. این امر خود منجر به این می شود که جانشینی بین 

نیروی کار سالمند و جوانان در برخی امور کامل نباشد.

5. اثرات بازنشستگی پیش ازموعد بر اقتصاد: بازنشستگی های پیش ازموعد ازطریق 
کاهش مدت ماندن افراد در بازار کار پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد دارند. مهم ترین 
مسیرهای اثرگذاری بازنشستگی های زودهنگام بر اقتصاد را می توان شامل موارد زیر 

دانست:

5-1. اثر بر بخش غیررسمی: باتوجه به شرایط تورمی کشور و نظر به قوانین موجود 
زندگی  کفاف  مستمری ها  یک سو  از  اینکه  به  نظر  بازنشستگان،  اشتغال  در خصوص 
مستمری بگیران را نمی دهد و از سوی دیگر مستمری بگیران توانایی انجام کار را دارند، 
کسانی که زودتر از موعد بازنشسته می شوند به احتمال زیاد در بخش غیررسمی اقتصاد 
به فعالیت خود ادامه خواهند داد. صرف ِنظر از آثار نامطلوب گسترش بخش غیررسمی 

اقتصاد، این امر فرصت های شغلی جوانان را در این بخش به تحلیل می برد.

5-2. افزایش هزینه های اداری و بازرسی در نتیجۀ عدم تمکین به قانون: بازنشستگی 
پیش ازموعد چون منجر به گسترش بخش غیررسمی می شود، افزایش هزینه های اداری و 

بازرسی درنتیجۀ عدم تمکین به قانون را ممکن است در پی داشته باشد.

5-3. کاهش بهره وری نیروی کار: در وضعیت بازنشستگی های پیش ازموعد گسترده، 
نوع  این  تأیید گردد: در شرایطی که  بهره وری  ارتباط منفی بین سن و  ممکن است 
بازنشستگی مرسوم باشد، از یک طرف کارفرمایان برای به روز نگه داشتن سرمایۀ انسانی 
و ارتقای مهارت های آن ها سرمایه گذاری نمی کنند و از طرف دیگر، خود فرد هم رغبت 

کمتری برای دریافت آموزش جهت ارتقای بهره وری خود دارد.
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5-4. تشدیدکنندۀ پیامدهای نامطلوب سالمندی جمعیت و آسیب به رشد اقتصادی: 
با تسهیل خروج زودهنگام نیروی کار از بازار کار، در شرایطی که هنوز قابلیت زیادی برای 
ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارند، تولید و رشد اقتصادی به خطر می افتد، ضمن اینکه 

این افراد هم از نیروی کار مولد به مستمری بگیر تبدیل می شوند.

5-5. تشدید کسری بودجۀ دولت و احتمال افزایش تورم: بازنشستگی های پیش ازموعد 
با  از طرف دیگر،  و  را کاهش می دهند  بر حقوق و دستمزد  مالیات  پایۀ  ازیک طرف 
افزایش مخارج مستمری، هزینه های دولت را با افزایش مواجه می کنند که این هر دو 
منجر به تشدید کسری بودجه خواهند شد. در نبود منابع پایدار برای تأمین کسری 
بودجه )شرایطی که اکنون حاکم است(، ممکن است دولت به ابزارهایی برای تأمین 
مالی روی آورد که اثرات تورمی بر اقتصاد دارند. اگر هم دولت بخواهد این کار را ازطریق 
افزایش مالیات انجام دهد، این فشار بر قشر شاغل محدود تحمیل می شود که با خروج 
سریع افراد از بازار کار رسمی در چهارچوب قوانین بازنشستگی پیش ازموعد، شدیدتر 

هم می شود.

6. اثرات بازنشستگی پیش ازموعد بر پایداری صندوق های بازنشستگی: صندوق های 
بازنشستگی کشور به شدت با مشکل ناپایداری مالی مواجه هستند: نسبت پشتیبانی 
درحال کاهش و در برخی از صندوق ها کمتر از یک است، و در بسیاری از صندوق ها 
کسری نقدینگی وجود دارد که آن ها را به بودجۀ دولت متکی کرده است. در خصوص 
سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان با احتساب حق بیمه های دریافتنی از دولت، به صورت 
تعهدی اندکی با مازاد مواجه است )نسبت منابع تعهدی به مصارف در سال 1398، حدود 
1.27 بوده است(. اما به دلیل عدم وصول حدود 30 درصد از حق بیمه ها، که دولت در نقش 
کارفرمای برخی از گروه ها یا به عنوان سهم سه درصدی باید به سازمان پرداخت کند، 
این سازمان با کسری نقدینگی مواجه است، به طوری که نسبت منابع وصولی به مصارف 
0.91 است. عدم وصول تعهدات دولت خود معلول قوانینی است که در سالیان گذشته، 
بدون توجه به اصول بیمه ای و بی آنکه پشتوانۀ محاسبات بیمه ای داشته باشند، بر سازمان 

تحمیل شده که قوانین متعدد بازنشستگی پیش ازموعد ازجملۀ این قوانین هستند.

بیش از 40 اساس برقراری بازنشستگی پیش ازموعد در سازمان تأمین اجتماعی باعث شده 
حدود 49 درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی )بیش از یک میلیون بازنشسته( 
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را بازنشستگان پیش ازموعد تشکیل دهند که بار مالی گسترده ای برای سازمان داشته 
است. در این شرایط، که توصیۀ اکید کارشناسی بر توقف قوانین قبلی در این خصوص 
است، تصویب قوانین جدید بازنشستگی پیش ازموعد، نه تنها وضعیت پایداری صندوق ها را 
با مخاطره مواجه می کند، بلکه از نظر اجتماعی، با تأثیری که بر آیندۀ تعهدات بازنشستگی 
دارد و فشاری که بر نسل شاغل آینده وارد خواهد کرد، اثرات ناعادالنۀ بین نسلی را هم به 

همراه خواهد داشت.

 )1399 آبان ماه  در  )مطرح شده  پیش ازموعد«  »بازنشستگی  طرح  مالی  بار   .7
بر سازمان تأمین اجتماعی: برای ارائۀ تصویری از اثرات مالی طرح های بازنشستگی 
پیش ازموعد بر سازمان، بار مالی طرح »بازنشستگی پیش ازموعد«، که در 27 آبان ماه 
1399 در مجلس اعالم وصول شد، با استفاده از داده های موجود در گزارش های سازمان 
با مفروضاتی برآورد شد. بر اساس طرح پیشنهادی، کارمندان مرد دستگاه های دولتی 
با حداقل 25 سال سابقۀ پرداخت حق بیمه و کارمندان زن با حداقل 20 سال سابقه، 
بدون شرط سنی، می توانند بازنشسته شوند. این در حالی است که بر اساس تبصرۀ 1 
مادۀ 76 قانون تأمین اجتماعی، مردان و زنانی که 30 سال تمام سابقۀ پرداخت حق بیمه 
داشته باشند به ترتیب با شرط سنی 50 و 45 سال قادر خواهند بود تقاضای بازنشستگی 
دهند. به این ترتیب، بار مالی طرح »بازنشستگی پیش ازموعد« مجموع دو اثر است: میزان 
کاهش درآمدها و افزایش هزینه  های ناشی از آن. طرح از یک سو سبب کاهش درآمدهای 
صندوق های بیمه ای می شود، چون تعدادی از افراد که می توانستند چند سال دیگر هم 
بیمه پرداز صندوق باشند را از جمع بیمه پردازان خارج می کند. از سوی دیگر، هزینه های 
سازمان را افزایش می دهد، چون منجر به افزایش تعداد و مدت برخورداری مستمری بگیران 

می شود و روند رشد هزینه های مستمری را تسریع می کند.

با درنظرگرفتن سه سناریوی 30، 50 و 100 درصد برای تعیین تعداد افرادی از مشمولین 
که از طرح استفاده می کنند، برآورد شد که اجرای طرح در سال 1400 به تنهایی، منجر 
به کاهش درآمد سازمان از 149 میلیارد تومان در خوش بینانه ترین سناریو تا 495 میلیارد 
تومان در بدترین سناریو خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش هزینه های سازمان از محل 
شروع زودتر از موقع پرداخت مستمری ها به مشمولین طرح در بهترین سناریو 337 
میلیارد تومان و در بدترین سناریو 1123 میلیارد تومان برآورد شد. براین اساس، مجموع 
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بار مالی طرح در بهترین سناریو 486 میلیارد تومان و در بدترین سناریو 1619 میلیارد 
تومان تخمین زده شد )جدول الف(. بدیهی است با تداوم اجرای طرح در سال های بعد 

این بار مالی افزایش خواهد یافت.
 جدول الف. بار مالی ناشی از اجرای طرح بازنشستگی پیش ازموعد در سال 1400 برای مشموالن 

طرح تحت سه سناریو 

تعداد جنسیت
برآوردی 

بیمه شدگان 
کارمند 
دولتی

درصد 
مشمولین 

طرح 
)سناریوهای 

مختلف(

تعداد 
مشمولین 

طرح

ارزش حال 
هزینه های 
ناشی از 
برقراری 
مستمری 

پیش ازموعد 
)میلیارد 

تومان(

ارزش حال 
کل درآمد 
حق بیمۀ 

ازدست رفته  
تا تکمیل 
سنوات 
)میلیارد 

تومان(

بار مالی ناشی از 
طرح

)میلیارد تومان(

41344مرد

30         
12٬403 215٫7789٫88305٫65

50         
20٬672 359٫61149٫80509٫41

100         
41٬345 719٫22299٫601018٫82

12259زن

30           
3٬678 121٫1858٫75179٫93

50           
6٬130 201٫9797٫91299٫88

100         
12٬259 403٫94195٫82599٫76

53604کل

30         
16٬081 336٫95148٫63485٫58

50         
26٬802 561٫58247٫71809٫29

100         
53٬604 1٬123٫16495٫421618٫58

منبع: محاسبات نویسندگان
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8. سایر ابعاد بازنشستگی پیش ازموعد: سایر ابعاد بازنشستگی پیش ازموعد به شرح 
زیر است:

8-1. مغایرت با ماهیت بازنشستگی: دورۀ بازنشستگی معموالً با شروع سالمندی 
همراه است و به همین دلیل، افراد در دورۀ اشتغال خود پس انداز می کنند تا برای دوران 
سالمندی که توان انجام کار و کسب درآمد ندارند حداقل بتوانند به نیازهای معیشتی پاسخ 
دهند و بدون درآمد رها نشوند. اما تعریف و تصویب انواع قوانین بازنشستگی پیش ازموعد 

باعث شده که عمالً بازنشستگی در کشور با مفهوم واقعی آن فاصله بگیرد.

اثر  زیادی در خصوص  مطالعات  اثر بر سالمت جسمی، روانی و شناختی:   .2-8
بازنشستگی بر سالمت جسمی و روانی انجام شده است، اما برآیند نتایج قطعی نیست؛ 
درحالی که شواهدی قوی وجود دارد که بازنشستگی بر سالمت روانی مفید است، شواهد 
معکوسی برای اینکه بازنشستگی بر سالمت جسمانی و عمومی اثرات نامطلوبی دارد 
بازنشستگی های  نشان می دهند  از مطالعات  بسیاری  است. همچنین،  یافت شده  نیز 

پیش ازموعد زوال شناختی را در بین مستمری  بگیران تسریع می کنند.

8-3. تضاد با فرهنگ کار: درحالی که بسیاری از کشورها به دنبال پیداکردن راه هایی 
برای گسترش روحیۀ کارآفرینی در میان جوانان و همچنین ترغیب سالمندان به مشارکت 
در فعالیت های اقتصادی هستند ترویج فرهنگ بازنشستگی پیش ازموعد در خالف جهت 

این رویکرد و در تضاد با فرهنگ کار است.

درنهایت، می توان نتیجۀ بررسی ها در این گزارش را به این صورت جمع بندی کرد: در 
شرایطی که کارشناسان به دلیل پیامدهای نامطلوب پیش گفته، بر توقف قوانین 
سن  اصالح  بر  همزمان  و  دارند،  تأکید  پیش ازموعد  بازنشستگی  برای  موجود 
امید زندگی اصرار می ورزند، تصویب طرح های  افزایش  با  بازنشستگی متناسب 
جدید برای گسترش بازنشستگی های زودهنگام، عمالً حرکت در مسیری مخالف 
با منطق جهانی و پشت پا زدن به آموزه هایی است که تجارب داخلی و بین المللی 
جهت حفظ پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش پیامدهای نامطلوب 

ناشی از سالمندی جمعیت به دست می دهند. 
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  مقدمه

»بازنشستگی پیش ازموعد« به معنای توقف فعالیت و اشتغال قبل از رسیدن به سن 
بازنشستگی عادی است. خروج زودهنگام از بازار کار باعث می شود مقدار مستمری کاهش 
یابد )به دلیل عدم تکمیل سنوات( و ممکن است پیامدهایی منفی بر زندگی افرادی داشته 
باشد که سال ها در محیط کار مشغول به فعالیت بوده اند. اما، مطالعات نشان می دهند 
که عوامل زیادی باعث می شوند که افراد اقدام به خروج زودهنگام از بازار کار کنند. 
سابقۀ اجتماعی-اقتصادی، شرایط شغلی، طول دورۀ کار، فرصت های آموزش، توانایی مالی 
بازنشستگی، ویژگی ها و پارامترهای نظام بازنشستگی، وضعیت سالمت، کاهش تقاضای 
نیروی کار در سنین باال، شرایط کاری نامتناسب با سن، مسئولیت پرستاری ، وضعیت 

اقتصاد کالن، و وضعیت شغلی همسر ازجملۀ این عوامل هستند. 

صندوق های  مالی  پایداری  بر  پیش ازموعد  بازنشستگی  طرح های  دیگر،  طرف  از 
بازنشستگی اثرات نامطلوبی دارند و باتوجه به سالمندی جمعیت، رشد اقتصادی بلندمدت 
را به تحلیل می برند. ازاین روست که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته محدودساختن 
بازنشستگی های پیش ازموعد و همچنین افزایش سن بازنشستگی به طور جدی موردتأکید 
است تا ازاین طریق افراد مدت زمان طوالنی تری را در بازار کار باقی بمانند و نرخ مشارکت 
سالمندان افزایش یابد. این امر با بهره گیری از ظرفیت نیروی کار سالمند مانع نزول رشد 
اقتصادی و تحمیل فشار مضاعف بر نیروی کار شاغل می شود. باوجوداین، نگاهی به سیر 
تطور قوانین بازنشستگی در کشور نشان می دهد که ارائۀ طرح ها و قوانین بازنشستگی 
پیش ازموعد در طول حیات صندوق های بازنشستگی کشور سابقه ای طوالنی دارد. این در 
شرایطی است که صندوق های بازنشستگی کشور به دالیل مختلف با چالش های پایداری 
مالی مواجه هستند، به این معنی که نه تنها درآمدهای آن ها کفاف هزینه های جاری را 

نمی دهند، بلکه آیندۀ تأمین مالی تعهدات بلندمدت آن ها نیز با تهدید روبرو است. 

بر  مالی  بار  قوانین دارای  تحمیل  اتفاقاً  ناپایداری مالی صندوق ها  از دالیل مهم  یکی 
صندوق های بازنشستگی، بدون رعایت اصول و الزامات بیمه ای و بدون انجام محاسبات 
بیمه ای بوده است. درحالی که کارشناسان داخلی و همچنین صاحبنظران و کارشناسان 
بین المللی در گزارش های مختلف بر توقف قوانین تحمیل شده بر صندوق ها تأکید دارند 
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)ILO، 2018؛ مک کنزی1، 2016؛ IMF، 2017؛ و کاراکوروم-اُزِدمیر2 و همکاران، 2017(، 
طرح هایی مانند بازنشستگی پیش ازموعد در مجلس مطرح می شوند که بار مالی برای 

صندوق ها به همراه دارند.

بازنشستگی  مختلف  ابعاد  تبیین  هدف  با  پیش رو  گزارش  موضوع،  اهمیت  باتوجه به 
مرور  می شود ضمن  تالش  گزارش  این  در  است.  شده  تنظیم  کشور  در  پیش ازموعد 
ویژگی های طرح های بازنشستگی کشورهای منتخب، تجربیات آن ها در خصوص اصالحات 
سن و سابقۀ مالک بازنشستگی بررسی شود و سپس، بر تجربۀ ایران در این رابطه تمرکز 
گردد. درواقع، در این گزارش یک شمای کلی از سیر تطور قوانین مربوط به سن و سابقۀ 
مالک بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی ارائه می شود و در ارتباط با تغییرات امید 
زندگی، روند تغییرات قوانین بازنشستگی در این حوزه تحلیل می گردد. سپس، ابعاد 
مختلف اقتصادی و اجتماعی بازنشستگی پیش ازموعد بررسی می شود و به طور ویژه بر 
اثرات آن بر پایداری صندوق های بازنشستگی تأکید می شود. در این رابطه و در راستای 
ارائۀ تصویری از بار مالی قوانین این چنینی بر صندوق ها، با استفاده از مفروضاتی، بار مالی 

طرح جدید بازنشستگی پیش ازموعد بر سازمان تأمین اجتماعی برآورد می شود. 

این گزارش، پس از مقدمه، از 8 بخش و جمع بندی تشکیل شده است. در بخش اول، 
ضرورت اصالحات سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید زندگی بحث می شود. بخش 
دوم به اصالحات سن بازنشستگی در کشورهای منتخب و بخش سوم به اصالحات سن 
بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دارد. در بخش چهارم و پنجم به ترتیب 
اثرات بازنشستگی پیش ازموعد بر بازار کار و اقتصاد بحث می شود. در بخش ششم اثرات 
آن بر پایداری صندوق های بازنشستگی تحلیل می شود. بخش هفتم به برآورد بار مالی 
ناشی از طرح جدید بازنشستگی  پیش ازموعد بر سازمان تأمین اجتماعی به منظور ارائۀ یک 
تصویر از اثرات مالی طرح های این چنینی بر صندوق های بازنشستگی اختصاص دارد. در 
بخش هشتم هم سایر ابعاد بازنشستگی  پیش ازموعد بحث می شود. درنهایت، گزارش با 

جمع بندی خاتمه می یابد.

1- McKinsey  

2- Karakurum-Ozdemir 
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 1. ضرورت اصالحات سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید 
زندگی

نظام های تأمین اجتماعی در سراسر جهان- اعم از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه- 
تغییرات جمعیتی،  نظیر  نتیجۀ عواملی  روبه رو هستند که  قابل توجهی  با چالش های 

بحران های مالی و بی ثباتی اقتصادی هستند:

1. تحوالت جمعیتِی ناشی از کاهش نرخ باروری و افزایش امید زندگی منجر به 
ایجاد یک نگرانی در بیشتر کشورهای جهان شده است: پیامدهای پدیدۀ سالمندی 
جمعیت. بیشتر کشورهای توسعه یافته هم اکنون با این پدیده روبرو شده اند، و بسیاری 

از کشورهای درحال توسعه در آینده ای نه چندان دور با آن مواجه خواهند شد.

2. رشد و ثبات اقتصادی رکن اساسی برای رسیدن به درآمد بازنشستگی پایدار است. 
به دلیل بحران های اخیر جهانی، اختالالت جدی در بازار مالی و اقتصاد و کسب وکار 
ایجاد شده که ارزش  دارایی های مالی و غیرمالی صندوق ها را کاهش داده و بر حجم 
بدهی های دولت افزوده است. این دو منجر به مشکالت مالی صندوق ها و تهدید 

تأمین تعهدات توسط آن ها شده است.

)شامل  بازنشستگی  در صندوق های  اصالحات  انجام  جهان ضرورت  در  چالش ها  این 
اصالحات پارامتری، ساختاری، و سیستمی( را افزایش داده و منجر به اقدامات اصالحی از 
سوی دولت ها شده است. در زمینۀ اصالحات پارامتری، افزایش سن بازنشستگی متناسب 
با افزایش امید زندگی همواره یک جزء دائمی برای اصالحات صندوق های بازنشستگی بوده 
است. انجام این اصالحات نه تنها به پایداری صندوق ها کمک می کند، بلکه آثار اجتماعی 
و اقتصادی مثبتی را هم به همراه دارد. به طورکلی، برخی از مهم ترین ضرورت های انجام 

چنین اقدام اصالحی را می توان به شرح زیر دانست:

• با افزایش تعداد مستمری بگیران، مخارج صندوق های بازنشستگی افزایش می یابد و 
بار مالی تأمین این مخارج بر دوش نیروی کار شاغل بیشتر می شود. به همین دلیل، 
نظر به سالمندی جمعیت و افزایش تعداد سالمندان، برای کنترل خروج افراد از 
بازار کار و جلوگیری از افزایش قابل مالحظه در مخارج مستمری نیاز به افزایش سن 

بازنشستگی وجود دارد.
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• با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، اگر سن بازنشستگی تغییر نکند، مدت 
مستمری بگیری افراد در طول زمان افزایش زیادی می یابد که به نوبۀ خود مخارج 
بازنشستگی را افزایش می دهد. بنابراین، ضروری است که مدت مستمری بگیری را 
ازطریق افزایش سن بازنشستگی و لذا افزایش مدت زمان ماندن افراد در بازار کار 

کنترل کرد.

• با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، بسیاری از بازنشستگان توانایی فعالیت و 
ایجاد ارزش افزودۀ اقتصادی را دارند. بنابراین، چنانچه بازنشستگی را به معنای انفصال 
از کار به دلیل عدم توانایی برای انجام کار در نظر بگیریم، منطقاً باید سن بازنشستگی 
افزایش یابد. در غیر این صورت، بازنشستگِی افرادی که توانایی فعالیت و کار دارند، 

منجر به پیامدهای منفی روحی بر آن ها خواهد شد.

• با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، چنانچه این افراد بازنشسته شوند، 
احتماالً در بازار کار بخش غیررسمی فعالیت خواهند کرد که این امر فرصت اشتغال 

را برای جوانان در این بخش محدود می کند.

• عدم تغییر سن بازنشستگی در شرایط جدید منجر به محروم ماندن اقتصاد از ذخیرۀ 
انباشتۀ دانش افراد باسابقه و ظرفیت آن ها می شود.

ازاین روست که سن بازنشستگی و سنوات اشتغال، به عنوان پارامترهای مهم طرح های 
بیمه ای، در بسیاری از کشورها متناسب با امید زندگی افزایش یافته است. در جدول 
1 این پارامترها در کشورهای منتخب1 در نسبت با امید زندگی ارائه شده اند. همان گونه 
که مالحظه می شود، سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای منتخب نسبت به ایران 
بیشتر است. این امر از آنجا ناشی می شود که کشورها در طول زمان پارامترهای طرح های 
بازنشستگی را تغییر می دهند تا بتوانند هم به پایداری صندوق ها کمک کنند و هم اثرات 
مثبت اقتصادی ایجاد کنند. حتی بسیاری از کشورهای اشاره شده در جدول 1 که سن 
بازنشستگی و حداقل سابقۀ کمتر یا برابر با ایران برگزیده بودند، طی برنامه ای مشخص 

1- کردبچه و همکاران )1399( باتوجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و طرح های بازنشستگی کشورها، 

و همچنین میزان دسرتسی به اطالعات به یک فهرست 15 کشوری رسیده اند که بیشرتین مشابهت را با ایران 

دارند. 
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اقدام به انجام اصالحات کرده اند که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد.  

  جدول 1. مقایسۀ سنوات و سن بازنشستگی در کشورهای منتخب با ایران در سال 2020

امید زندگی کشورردیف
در زمان تولد 

مردان

امید زندگی 
در زمان تولد 

زنان

سن 
بازنشستگی 

مردان

سن 
بازنشستگی 

زنان

سنوات

7380656030آرژانتین1

حداقل 20 78826560شیلی2
سال

حداقل 40 81876361ژاپن3
سال

کره 4
جنوبی

حداقل 20 80866161
سال

20 سال 69776359قزاقستان5
زنان و 25 
سال مردان

60-75796050چین6
بسته به 

کارگر ساده- 
ماهربودن

حداقل 15 
سال

65 سال و 7983آلمان7
8 ماه

65 سال و 
8 ماه

حداقل 5 
سال

40 سالاز 62 تا 68از 62 تا 818468سوئد8

20 سال81866767ایتالیا9

40 سال81856767نروژ10

7200 تا 74806058ترکیه11
9000 روز

60 سال و 6878روسیه12
6ماه

55 سال و 
6 ماه

...

450 ماه79846560اتریش13
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امید زندگی کشورردیف
در زمان تولد 

مردان

امید زندگی 
در زمان تولد 

زنان

سن 
بازنشستگی 

مردان

سن 
بازنشستگی 

زنان

سنوات

66 سال و 8086فرانسه14
7ماه

66 سال و 
7ماه

...

64 سال و 7380مجارستان15
6 ماه

64 سال و 
6 ماه

40 سال

20 سال75.878.16055ایران*16

ادامه جدول 1.
به طور  است.  شده  اشاره  جدول  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  در  عادی  سابقۀ  و  بازنشستگی  سن   *
است. سال   56/6 بازنشستگان  برقراری  سن  میانگین  پیش ازموعد  بازنشستگی های  دلیل  به  عملی، 

منبع: اطالعات مربوط به سن و سنوات بازنشستگی از کردبچه و همکاران )1399(؛ ISSA )2018(؛ و مرکز 
بازنشستگی فنالند1 )2020( گرفته شده و اطالعات امید زندگی از بانک جهانی )2020( اخذ شده است.

 2. اصالحات سن بازنشستگی در کشورهای منتخب

اصالحات در سن بازنشستگی به دو شکل انجام می شود: نخست، اصالح سن بازنشستگی 
عادی و دوم، افزایش تدریجی سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید زندگی. هر دوی 
این نوع اصالحات اجزای ثابت گزینه های پیشنهادِی کارشناسان داخلی و خارجی برای 
اصالحات صندوق های بازنشستگی در کشور هستند. در ادامه، تجربیات کشورهای منتخب 

در خصوص این نوع اصالحات مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

2-1- افزایش سن بازنشستگی

افزایش سن بازنشستگی در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. باتوجه به افزایش امید 
زندگی که باعث می شود تعداد سال های مستمری بگیری افزایش یابد و بار مالی سنگینی 
بر جمعیت فعال جامعه، به خصوص شاغلین، برای تأمین هزینه های معطوف به مستمری 
ازطریق پرداخت حق بیمه تحمیل شود، بسیاری از کشورها در هر دوره اصالحاتی را در 
سن و سنوات مالک بازنشستگی اعمال می کنند. در جدول 2 نشان داده شده که چگونه 

1- Finnish Centre for Pensions
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سن و سنوات مالک عمل بازنشستگی در کشورهای منتخب در 5 دهۀ اخیر متناسب با 
تغییرات امید زندگی تغییر کرده است. همان گونه که مالحظه می شود، با افزایش امید 

زندگی هر دوی این مؤلفه ها در بیشتر کشورهای موردبررسی افزایش یافته است.

جدول 2. تغییرات در سن بازنشستگی و سنوات متناسب با امید زندگی
در کشورهای منتخب طی 5 دهه

ف
2۰1۰-2۰18 2۰۰۰-2۰۰9 199۰-198۰1999-1989 197۰-1979 کشورردی

امید زندگی آرژانتین1
در زمان 

تولد

67٫8370٫5172٫5374٫5675٫91

سن 
بازنشستگی

60 برای زنان 4747
و 65 برای 

مردان

60 برای زنان 
و 65 برای 

مردان

60 برای 
زنان و 65 
برای مردان

سنوات 
بازنشستگی

2020303030

امید زندگی شیلی2
در زمان 

تولد

65٫2871٫3574٫8177٫4979٫46

سن 
بازنشستگی

55 برای زنان 
و 60 برای 

مردان

55 برای زنان 
و 60 برای 

مردان

60 برای زنان 
و 65 برای 

مردان

60 برای زنان 
و 65 برای 

مردان

60 برای 
زنان و 65 
برای مردان

سنوات 
بازنشستگی

حداقل 20 2020
سال

حداقل 20 
سال

حداقل 20 
سال

امید زندگی ژاپن3
در زمان 

تولد

74٫5377٫5279٫7382٫0183٫5

سن 
بازنشستگی

61 برای زنان 606060
و 63 برای 

مردان

61 برای 
زنان و 63 
برای مردان 

سنوات 
بازنشستگی

حداقل 25 ...........
سال

حداقل 25 
سال
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ف
2۰1۰-2۰18 2۰۰۰-2۰۰9 199۰-198۰1999-1989 197۰-1979 کشورردی

کره 4
جنوبی

امید زندگی 
در زمان 

تولد

63٫9368٫5373٫5477٫9481٫56

سن 
بازنشستگی

5555556061

سنوات 
بازنشستگی

حداقل 20 1515.......
سال

امید زندگی قزاقستان5
در زمان 

تولد

63٫38168٫026666٫371٫04

سن 
بازنشستگی

58 برای 5555
زنان 63 برای 

مردان

58 برای 
زنان 63 برای 

مردان

 59برای 
زنان و 63 
برای مردان 

سنوات 
بازنشستگی

20سال زنان 
و 25 سال 

مردان

20سال زنان 
و 25 سال 

مردان

20سال زنان 
و 25 سال 

مردان

20سال زنان 
و 25 سال 

مردان

20سال زنان 
و 25 سال 

مردان

امید زندگی چین6
در زمان 

تولد

63٫2268٫1969٫9272٫875٫6

سن 
بازنشستگی

60-50 برای 
زنان و 60 
برای مردان

60-50 برای 
زنان و 60 
برای مردان

60-50 برای 
زنان و 60 
برای مردان

60-50 برای 
زنان و 60 
برای مردان

60-50 برای 
زنان و 60 
برای مردان

سنوات 
بازنشستگی

حداقل 15 .........
سال متناسب 

با شغل

حداقل 15 
سال متناسب 

با شغل

ادامه جدول 2.
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ف
2۰1۰-2۰18 2۰۰۰-2۰۰9 199۰-198۰1999-1989 197۰-1979 کشورردی

امید زندگی آلمان7
در زمان 

تولد

71٫3973٫8976٫3978٫8780٫67

سن 
بازنشستگی

...606565/565/7

سنوات 
بازنشستگی

با حداقل 5 .........
سال سابقه

با حداقل 5 
سال سابقه

امید زندگی سوئد8
در زمان 

تولد

75٫0276٫6978٫5680٫4582٫07

سن 
بازنشستگی

از 62 تا 68از 61 تا 60606070

سنوات 
بازنشستگی

3030304040

امید زندگی ایتالیا9
در زمان 

تولد

72٫6975٫3878٫180٫7582٫7

سن 
بازنشستگی

55برای زنان 
و 60 برای 

مردان

55برای زنان 
و 60 برای 

مردان

55برای زنان 
و 60 برای 

مردان

60برای زنان 
و 65 برای 

مردان

67

سنوات 
بازنشستگی

حداقل 15 
سال

حداقل 15 
سال

حداقل 15 
سال

حداقل 
20 سال 

برای بخش 
عمومی و 35 
سال بخش 

خصوصی

حداقل 
20 سال 

برای بخش 
عمومی و 35 
سال بخش 

خصوصی

ادامه جدول 2.
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ف
2۰1۰-2۰18 2۰۰۰-2۰۰9 199۰-198۰1999-1989 197۰-1979 کشورردی

امید زندگی نروژ10
در زمان 

تولد

74٫7976٫0877٫6279٫7881٫96

سن 
بازنشستگی

7067676767

سنوات 
بازنشستگی

4040404040

امید زندگی ترکیه11
در زمان 

تولد

55٫1161٫3266٫7472٫1476٫09

سن 
بازنشستگی

38برای زنان 55
و 42 برای 

مردان

38برای زنان 
و 42 برای 

مردان

58برای زنان 
و 60 برای 

مردان

58برای زنان 
و 60 برای 

مردان 

سنوات 
بازنشستگی

7200تا 7000روز5000روز5000روز30
9000 روز

امید زندگی روسیه12
در زمان 

تولد

67٫8568٫2366٫3966٫370٫87

سن 
بازنشستگی

55برای زنان 
و 60 برای 

مردان

55برای زنان 
و 60 برای 

مردان

55برای زنان 
و 60 برای 

مردان

55برای زنان 
و 60 برای 

مردان

55 سال و5 
ماه برای زنان 
و 60 سال و 
5 ماه برای 

مردان

سنوات 
بازنشستگی

حداقل20سال 
زنان و 25 
سال مردان

حداقل20سال 
زنان و 25 
سال مردان

حداقل20سال 
زنان و 25 
سال مردان

حداقل20سال 
زنان و 25 
سال مردان 

37سال زنان 
و 42 سال 

مردان

ادامه جدول 2.
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ف
2۰1۰-2۰18 2۰۰۰-2۰۰9 199۰-198۰1999-1989 197۰-1979 کشورردی

امید زندگی اتریش13
در زمان 

تولد

71٫1473٫8276٫5979٫3381٫26

سن 
بازنشستگی

60 برای زنان 60......
و 65 برای 

مردان

60 برای 
زنان و 65 
برای مردان

سنوات 
بازنشستگی

450ماه450ماه.........

امید زندگی فرانسه14
در زمان تولد

72٫7475٫1877٫6980٫1582٫32

سن 
بازنشستگی

6060606066/6

سنوات 
بازنشستگی

150دوره سه 
ماهه

150دوره سه 
ماهه

404041٫5

امید زندگی مجارستان15
در زمان تولد

69٫4469٫2869٫8472٫7375٫44

سن 
بازنشستگی

55برای زنان 
و 60 برای 

مردان

55برای زنان 
و 60 برای 

مردان

55برای زنان 
و 60 برای 

مردان

55برای زنان 
و 60 برای 

مردان

64/5

سنوات 
بازنشستگی

40 سال40 سال.........

ادامه جدول 2.
اندرسون1  )1399(؛  همکاران  و  کردبچه  از  بازنشستگی  سنوات  و  سن  به  مربوط  اطالعات  منبع: 
و   ،)2011( وورز4  )2012(؛  ملی3  تحقیقات  شورای  )2017(؛   OECD )2001(؛  اندروز2  )2005(؛ 
آنجالکی و کاِررا5 )2015( گرفته شده و اطالعات امید زندگی از بانک جهانی )2020( اخذ شده است.

1- Anderson

2- Andrews

3- National Research Council

4- Wörz

5- Angelaki & Carrera
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سن  ایران،  در  است،  جریان  در  مختلف  کشورهای  در  اصالحاتی  چنین  درحالی که 
بازنشستگی »عادی« در سازمان تأمین اجتماعی )برای مردان 60 و برای زنان 55 سال( 
بدون تغییر مانده است. در زمانی که این سن به عنوان سن بازنشستگی تعیین می شد 
)سال 1354(، امید زندگی 57.6 سال برای مردان و 57.4 سال برای زنان بوده است. 
درحالی که بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، امید زندگی در سال 1395 به 72.5 سال 
برای مردان و 75.5 سال برای زنان افزایش یافته، سن بازنشستگی عادی همچنان بدون 
تغییر مانده و حتی به دلیل تصویب قوانین بازنشستگی پیش ازموعد سن بازنشستگی مؤثر 
کاهش هم یافته است؛ به طوری که بر اساس گزارش مستمری بگیران سازمان در سال 
1398، میانگین سن برقراری بازنشستگان 56.6 سال است. با توجه به پایین بودن سن 
بازنشستگی زنان، این رقم برای زنان کمتر هم است. با کسر سن بازنشستگی مؤثر از امید 
زندگی، متوسط زمان بهره مندی بازنشستگان از مستمری سازمان حدود 17 سال است.  

2-2. تنظیم خودکار سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی

با پیشرفت های علم پزشکی و تکنولوژی، امید زندگی همواره در حال افزایش است. 
باتوجه به روند روبه رشد امید زندگی، در بسیاری از موارد پیشنهاد می شود سن عادی 
بازنشستگی به روند رشد امید زندگی گره بخورد. ازاین رو، کشورها عالوه بر افزایش سن 
بازنشستگی، برنامه هایی برای تنظیم خودکار سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی 
مصوب می کنند. مثاًل، در ایتالیا پس از افزایش سن بازنشستگی به 67 سال تا سال 
2019، طی برنامه ای معین سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی افزایش می یابد. 
بسیاری از کشورهای دیگر از قبیل قبرس، دانمارک، یونان، هلند، پرتغال و اسلواکی نیز 
چنین رویکردی را اتخاذ کرده اند، البته هر کدام از این کشورها از مکانیسم هایی استفاده 
کردند که با ویژگی های خاص سیستم بازنشستگی آن ها سازگار باشد. در جدول 3، 
به عنوان نمونه، تعدادی از اصالحات اخیر در سن بازنشستگی در کشورهای منتخب ارائه 
شده است. همان گونه که مشاهده می شود بیشتر کشورهای موردبررسی در یک برنامۀ 
قاعده منِد ازپیش تعیین شده، افزایش سن بازنشستگی را به صورت تدریجی اعمال می کنند. 
بسیاری از کشورها، مانند ترکیه، نیز تساوی سن بازنشستگی زن و مرد را در یک فرایند 

تدریجی در دستور کار قرار داده اند.
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جدول 3. برنامۀ اصالحات مرتبط با سن بازنشستگی در کشورهای منتخب

اصالح سن بازنشستگیکشورردیف

افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 65 سال و 7 ماه در سال 2018 به 67 سال آلمان1
در سال 2029 )افزایش یک ماه در هر سال تا سال 2023 و 2 ماه در هر سال 

تا 2029(.

در سال 2016، سن بازنشستگی برای مردان از 62 به 65 سال افزایش یافت و اتریش2
برای زنان به صورت تدریجی از سال 2024 تا 2033 به صورت تدریجی به 65 

سال افزایش خواهد یافت.

برای مردان سن 65 سال به صورت تدریجی از 2018 تا 2020 به 66 سال انگلستان3
افزایش یافت و از 2026 تا 2028 به 67 سال افزایش می یابد. برای زنان نیز سن 
بازنشستگی از 63 سال به صورت تدریجی به 65 سال تا اکتبر 2018 و سپس به 

66 سال از 2018 تا 2020 افزایش یافت و به سن 67 سال از 2026 تا 2028 
افزایش می یابد. 

افزایش یکبارۀ سن بازنشستگی زنان از 55 به 60 سال و مردان از 60 به 65 سال ایتالیا4
و افزایش تدریجی سن بازنشستگی مردان و زنان به 67 سال طی 10 سال تا 

سال 2019 و پس از آن افزایش تدریجی متناسب با افزایش امید زندگی.

افزایش تدریجی سن بازنشستگی زنان از 58 و مردان از 60 به 65 سال )برای ترکیه5
زنان از سال 2036 تا 2044 و برای مردان از 2036 تا 2048(.

جمهوری 6
چک

افزایش تدریجی سن بازنشستگی مردان از 63 سال و 2 ماه در 2018 به 65 
سال در سال 2030 و سپس، 67 سال در 2044 و سن بازنشستگی زنان از 62 

سال و 8 ماه به 65 سال در 2030 و سپس 67 سال در 2044.

سن بازنشستگی از 65 به 67 سال طی سال های 2019 تا 2022 و سپس تا 68 دانمارک 7
سال تا 2030 افزایش می یابد.

در سال 2017 سن بازنشستگی برای »کارمندان خدمات دولتی« زن و مرد به روسیه8
63 و 65 سال افزایش یافت و در سال 2018  پس از تنش های بسیار درنهایت 

الیحۀ افزایش سن بازنشستگی به تصویب رسید که به موجب آن تا سال 2028، 
حداقل سن بازنشستگی به طور تدریجی برای مردان به 65 سال و برای زنان به 
60 سال افزایش می یابد و در صورتی که مردان 42 سال و زنان 37 سال سابقه 

داشته باشند، می توانند درخواست بازنشستگی پیش ازموعد کنند.
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اصالح سن بازنشستگیکشورردیف

دامنۀ پایین سن بازنشستگی از 63 سال به تدریج تا 65 سال در 2027 و سپس، فنالند9
از 2030 متناسب با افزایش امید زندگی افزایش می یابد و دامنۀ باالی سن 

بازنشستگی از 68 به 70 سال در سال 2027 و سپس از 2030 متناسب با امید 
زندگی افزایش می یابد.

در سال 2017 سن بازنشستگی زنان به 60 و مردان به 65 سال افزایش یافت.لهستان1۰

در سال 2016 مقرر شد سن بازنشستگی برای بازنشستگی پایه تا سال 2022 هلند11
به 67 سال و سه ماه افزایش یابد و پس از آن متناسب با امید زندگی  افزایش 

پیدا کند.

سن بازنشستگی از 58 به 62 سال افزایش یافت.یونان12

افزایش یکبارۀ سن بازنشستگی زنان از 55 سال و مردان از 60 سال به 62 سال مجارستان13
در 2016 و افزایش تدریجی از 62 به 65 سال تا 2022.

سن بازنشستگی به صورت تدریجی از 65 سال در 2015 به 67 سال در 2021 و ایرلند14
68 سال در 2028 افزایش می یابد.

افزایش یکبارۀ سن بازنشستگی زنان از 60 به 65 سال و افزایش تدریجی سن استرالیا15
بازنشستگی مردان و زنان از 65 سال به 67 سال هر دو سال شش ماه از سال 

2017 تا 2023.

سن بازنشستگی زنان و مردان از 60 و 55 سال به 65 سال به ترتیب در سال های ژاپن16
2030 و 2025 افزایش خواهد یافت.

ادامه جدول 3.
منبع: ایسا1 )2018(

 3. اصالحات سن بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی

از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال 1354، قوانین مختلفی در طول زمان 
مصوب شده که بر سن و سابقۀ مالک بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار بوده 

1- ISSA
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است. برخی از این قوانین به صورت مقطعی باعث افزایش تعداد بازنشستگان سازمان شده  
و برخی هم به طور دائمی بر آن اثر داشته اند. به طورمثال، قانون بازنشستگي پیش ازموعد 
ادامه یافت و سپس  تا سال 1371  بیمه شدگان تأمین اجتماعي مصوب سال 1367 
منقضی شد و قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه 
پرداخت کرده اند مصوب سال 1392 یا اصالحات تبصرۀ مادۀ 76 قانون تأمین اجتماعی 

به طور دائمی لحاظ شده است. در جدول 4 اهم این قوانین ارائه شده است.

 جدول 4. اهم قوانین اثرگذار بر سن و سنوات مالک بازنشستگی
در سازمان تأمین اجتماعی

شرایط بازنشستگیقانونتاریخ تصویب

قانون تأمین 1354
اجتماعی 

شرایط  حائزبودن  صورت  در  قانون  این  مشمولین   -76 مادۀ 
داشت. خواهند  را  بازنشستگی  مستمری  از  استفاده  حق   زیر 

تقاضای  تاریخ  از  قبل  را  مقرر  حق بیمه  سال  ده  حداقل   -1
بازنشستگی پرداخته باشند.

2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه وپنج سال 
تمام رسیده باشد.

تبصره- در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل 
مدت بیست سال متوالی یا بیست وپنج سال متناوب در مناطق 
بد آب وهوا کار کرده اند و یا آنکه به کارهای سخت و مخل سالمتی 
) زیان آور( اشتغال داشته اند سن بازنشستگی پنجاه وپنج سال تمام 
خواهد بود، کسانی که سی سال  تمام کار کرده و حق بیمۀ مقرر را 
به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه وپنج سال تمام 
می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. مناطق  بد آب وهوا 
و کارهای زیان آور به موجب آیین نامۀ مربوط مصوب هیئت وزیران 

تعیین خواهد شد.
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شرایط بازنشستگیقانونتاریخ تصویب

1358/5/18

الیحۀ قانوني 
احتساب سابقۀ 

خدمت محکومان 
سیاسي    

 ماده واحده- دوران عدم اشتغال محکومان سیاسی موضوع الیحۀ 
 1358/01/07 مصوب  سیاسی  محکومیت  آثار  رفع  قانونی 
شورای انقالب اسالمی در صورتی که قبل از محکومیت مستخدم 
دولت بوده باشند بدون پرداخت کسور بازنشستگی جزء سوابق 
و  شوند  می توانند  بازنشسته  و  می شود  محسوب  آنان  خدمت 
اگر در صورت احتیاج دولت به اشتغال مجدد رسیدند حقوق و 
مزایای آنان فقط از تاریخ اشتغال طبق قوانین و مقررات مربوط 
ایام بین محکومیت و اشتغال  قابل پرداخت خواهد بود و برای 

مجدد و یا بازنشستگی حقوقی پرداخت نخواهد شد.

1358/5/25

الیحۀ قانوني نحوۀ 
بازنشستگي و 

بازخرید خدمت 
کارکنان سازمان 

شاهنشاهي 
خدمات اجتماعي 

سابق  

سوابق  که  خدمت گذارانی  و  کارمندان  از  دسته  آن   -2  مادۀ 
ارفاق  سال  پنج  با  می رسد  تمام  سال  بیست  به  آن ها  خدمت 

بازنشسته شده و ابالغ آنها صادر  می شود.

ادامه جدول 4.
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شرایط بازنشستگیقانونتاریخ تصویب

1358/12/27

  الیحۀ قانونی 
بازنشستگی 
پیش ازموعد 

مشمولین قانون 
تأمین اجتماعی 

 مادۀ 1- مشمولین قانون تأمین اجتماعی طبق شرایط زیر حق 
استفاده از مستمری بازنشستگی موضوع این قانون را خواهند داشت.

 الف- با داشتن حداقل سی سال تمام سابقۀ پرداخت حق بیمۀ مقرر 
برای استفاده از مستمری بازنشستگی با هر قدر سن.

ب- بیمه شدگانی که بیش از بیست سال تمام و کمتر از سی سال 
تمام سابقۀ پرداخت حق بیمۀ مقرر را داشته باشند، مشروط بر این 
که مجموع سن  و سابقۀ پرداخت حق بیمۀ آنان در مورد بیمه شدگان 
مرد هفتاد و در مورد بیمه شدگان زن از رقم شصت وپنج کمتر نباشد. 
کسر سال در این مورد  محاسبه نخواهد شد و برای جمع کردن سن 

و سابقۀ پرداخت حق بیمه فقط سال های کامل منظور می گردد.
ج- بیمه شدگانی که بیش از پنج سال و کمتر از ده سال تمام سابقۀ 
پرداخت حق بیمۀ مقرر را دارند و سن بیمه شدۀ مرد از شصت و 
سن بیمه شدۀ  زن از پنجاه وپنج سال تمام متجاوز باشد می توانند 
مابه التفاوت  که  این  بر  مشروط  نمایند  بازنشستگی  درخواست 
حق بیمه تا ده سال تمام را به مأخذ  متوسط حقوق یا مزد خود با نرخ 
سیزده درصد به طور یک جا به سازمان بپردازند. چنانچه به تشخیص 
سازمان پرداخت یک جا میسر نباشد،  مابه التفاوت حق بیمه تا ده سال 
به اقساط ماهانه از مستمری آنان کسر خواهد شد، حداکثر مدت 

تقسیط برابر با مدت پرداخت مابه التفاوت حق بیمه  خواهد بود.

1362

قانون نحوۀ اجراي 
قانون مربوط به 

خدمت نیمه وقت 
بانوان 

 مادۀ 7- سنوات خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ سابقۀ خدمت الزم 
برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری، به طور کامل 
 محسوب خواهد شد لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه یا 
مستمری و نیز دریافت پایۀ این گونه کارمندان ) عالوه بر مدت خدمت 
تمام وقت(  نصف مدت خدمت نیمه وقت منظور و محسوب خواهد 
گردید. کسور بازنشستگی یا حق بیمۀ مربوط به سهم کارمندان 
مزبور به نسبت حقوق و  مزایایی که بر اساس این قانون به آنان تعلق 

می گیرد، کسر و به صندوق مربوط واریز خواهد شد.

ادامه جدول 4.
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شرایط بازنشستگیقانونتاریخ تصویب

1367/03/05

قانون بازنشستگي 
پیش ازموعد 

بیمه شدگان تأمین 
اجتماعي 

و  کار  قانون  اجتماعی مشمول  تأمین  بیمه شدگان   ماده واحده- 
قانون کار کشاورزی در صورت داشتن حداقل 55 سال تمام سن 
و سابقۀ پرداخت 20  سال یا بیشتر حق بیمه می توانند با اطالع 
کتبی به کارفرما درخواست بازنشستگی خود را به سازمان تأمین 
اجتماعی حوزۀ محل کار خود تسلیم تا طبق  مقررات این قانون 
مستمری بازنشستگی جهت آنان برقرار گردد )این ماده شامل 

10 تبصره می باشد(.

1367/09/01

قانون نحوۀ 
بازنشستگی 

جانبازان انقالب 
اسالمی ایران و 

جنگ تحمیلی و 
معلولین عادی و 
شاغلین مشاغل 

سخت و زیان آور  

دولتی،  مؤسسات  شرکت ها،  وزارتخانه ها،  کلیۀ   ماده واحده- 
که  سازمان هایی  و  شرکت ها  و  مؤسسات  بانک ها  شهرداری ها، 
شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر  نام است می توانند مستخدمین 
معلول ) اعم از جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی، 
معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط  خاص کار 
یا دارای عناوین مشابه خود  ثابت  یا  و معلولین عادی( رسمی 
به شرط داشتن حداقل  کار(  قانون  ) به جز کارگران مشمول  را 
بیست سال تمام  سابقۀ خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و 
تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات 
خدمت ارفاقی که مدت آن ذیاًل بر حسب نوع و درجۀ معلولیت 
و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون 
بازنشستگی   حقوق  احتساب  لحاظ  از  فقط  کسور  پرداخت 

بازنشسته نمایند.
 خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین 
حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای 

محاسبه قرار می گیرد.

1370/06/31

قانون تمدید 
مهلت قانون 
بازنشستگي 
پیش ازموعد 

بیمه شدگان تأمین 
اجتماعي 

مصوب  پیش ازموعد  بازنشستگی  قانون  اجرای   ماده واحده- 
1367/02/28 مجلس شورای اسالمی از تاریخ تصویب آیین نامۀ 

این قانون به مدت  یک سال تمدید می گردد.
تبصره- نحوۀ پرداخت حق سنوات خدمت کارگران موضوع این 
قانون طبق آیین نامه ای است که ظرف یک ماه توسط وزیر کار و 

امور اجتماعی  تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسد.

ادامه جدول 4.
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شرایط بازنشستگیقانونتاریخ تصویب

1371/12/16

قانون اصالح مواد 
72 و 77 و تبصرۀ 

مادۀ 76 قانون 
تأمین اجتماعی 
مصوب 1354 و 

الحاق دو تبصره به 
مادۀ 76

به عنوان  تبصره  دو  و  اصالح  زیر  به شرح  مادۀ 76  تبصرۀ  ب- 
تبصره های 2 و 3 به آن الحاق می گردد:

مورد  در هر  و  کار کرده  تمام   تبصرۀ 1- کسانی که 30 سال 
حق بیمۀ مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که 
سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد می توانند 

تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
 تبصرۀ 2- افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب 
در مناطق بد آب وهوا کار کرده و یا آنکه به کارهای سخت و 
مورد  هر  در  و  باشند  داشته  سالمتی(  اشتغال  ) مخل  زیان آور 
حق بیمۀ مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که 
سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد  می توانند 
و  آب وهوا  بد  مناطق  نمایند.  بازنشستگی  مستمری  تقاضای 
کارهای سخت و زیان آور به موجب آیین نامۀ مربوطه خواهد بود. 
افزایش هزینۀ  ناشی از این تبصره از کاهش هزینۀ سازمان ناشی 

از اجرای تبصرۀ 1 همین ماده تأمین خواهد شد.
 تبصرۀ 3- بیمه شدگانی که دارای 35 سال تمام سابقۀ پرداخت 
حق بیمه باشند می توانند بدون درنظرگرفتن شرط سنی مقرر در 

قانون تقاضای بازنشستگی  نمایند.

1376/07/01

قانون الحاق یک 
تبصره به مادۀ 

)76( قانون تأمین 
اجتماعی مصوب 

1354

اجتماعی  تأمین  قانون   )76( مادۀ  به  ذیل  تبصرۀ   ماده واحده- 
مصوب 1354 و اصالحیۀ بعدی آن الحاق می گردد:

 تبصره- زنان کارگر با داشتن )20( سال سابقۀ کار و )42( سال 
می توانند  حقوق  روز   )20( با  پرداخت حق بیمه  شرط  به  سن 

بازنشسته شوند.

ادامه جدول 4.
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شرایط بازنشستگیقانونتاریخ تصویب

1380/07/10

قانون اصالح 
تبصرۀ )2( الحاقی 

مادۀ )76( قانون 
اصالح مواد )72( 
و )77( و تبصرۀ 
مادۀ )76( قانون 
تأمین اجتماعی 
مصوب 1354 و 

الحاق دو تبصره به 
مادۀ )76( مصوب 

1371

ب- حمایت ها
سال  بیست وپنج  و  متوالی  سال  بیست  حداقل  که  افرادی   -1
متناوب در کارهای سخت و زیان آور ) مخل سالمت( اشتغال داشته 
باشند و در هر مورد  حق بیمۀ مدت مزبور را به سازمان پرداخته 
باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال 
سابقۀ پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و  زیان آور یک ونیم سال 

محاسبه خواهد شد.
2- در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به 
سابقۀ مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از 
اشتغال در کارهای  سخت و زیان آور گردند با تأیید کمیسیون های 
پزشکی ) موضوع مادۀ 91 قانون تأمین اجتماعی( با هر میزان سابقۀ 

خدمت از مزایای مندرج در این تبصره  برخوردار خواهند شد.
3- در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقۀ پرداخت حق بیمه برای 
استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر 
سال یک سال  افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست 

سال تمام برسد.

قانون بودجۀ سال 1385/12/24
1386 کل کشور

تبصرۀ 14
تأمین  قانون  ل- در سال 1386 بیمه شدگان مشمول مقررات 
 اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقۀ پرداخت حق بیمه و 
دارای شصت سال سن برای مردان و پنجاه وپنج سال سن برای 
زنان می باشند از جزء 3 بند ب قانون اصالح تبصرۀ 2 الحاقی 
مادۀ 76 قانون اصالح مواد 72 و 77 و تبصرۀ مادۀ 76 قانون 
تأمین  اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به مادۀ 76 
مصوب 1371 مستثنی بوده و در صورت درخواست بازنشستگی، 
سازمان تأمین  اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت 
حق بیمه نسبت به  پرداخت مستمری بازنشستگی آنان تا مبلغ 
از محل منابع  یک هزار و سیصد و شصت و پنج میلیارد ریال 

داخلی خود اقدام نماید.
به    1386 سال  در  است  موظف  تأمین  اجتماعی  سازمان  و-   
کسانی که بیش از ده سال حق بیمه پرداخت نموده و به سن 
حق بیمه  پرداخت  سنوات  با  متناسب  رسیده اند  سال  شصت 

حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.
ادامه جدول 4.
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شرایط بازنشستگیقانونتاریخ تصویب

1386/12/06
قانون بازنشستگي 

پیش ازموعد 
کارکنان دولت  

این  تاریخ تصویب  از  ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود 
قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی 
بیست وپنج سال  را که حداقل  دولتی  و مؤسسات  وزارتخانه ها 
سابقۀ خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج  سال سنوات 
ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت 
دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید. پاداش پایان خدمت این 
حداقل  خواهدشد.  پرداخت  سی  سال  براساس  کارکنان  قبیل 
سنوات قابل قبول برای استفادۀ بانوان شاغل از این حکم بیست 
سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود. 
پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سنوات خدمت 

قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

قانون بودجۀ سال 1387/12/26
1388 کل کشور

سال  حداقل60  دارای  مرد  بیمه شدگان   1388 سال  در   -47
تأمین  قانون  مقررات  مشمول  سال   55 حداقل  زن  دارای  و 
حق بیمه  پرداخت  سابقۀ  سال  ده  حداقل  دارای  که  اجتماعی 
الحاقی   2 تبصرۀ  اصالح  قانون  بند »ب«   3 جزء  از  می باشند، 
 مادۀ 76 قانون اصالح مواد 72 و 77 و تبصرۀ مادۀ 76 قانون 
تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به مادۀ 76 
مصوب 1371 مستثنی بوده و درصورت درخواست بازنشستگی، 
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت 
حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل 

منابع داخلی خود اقدام نماید.

قانون بودجۀ سال 1388/12/24
1389 کل کشور

مادۀ 16ـ به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال 
و استمرار تولید در بنگاه های مشمول واگذاری، هیئت واگذاری 
از واگذاری، در  مکلف است کلیۀ کارکنان هر شرکت را پیش 

برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ بازنشستگی پیش ازموعد براساس مواد 9 و 10 قانون بازسازی 
و نوسازی صنایع مصوب 1385/10/26 که برای این بنگاه ها تا 

پایان سال 1393 تمدید می گردد.

ادامه جدول 4.
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شرایط بازنشستگیقانونتاریخ تصویب

1389/12/24

قانون تمدید 
قانون بازنشستگی 

پیش ازموعد 
کارکنان دولت 
مصوب 1386 

دولت  کارکنان  پیش ازموعد  بازنشستگی  قانون  ماده واحده ـ 
مصوب 1386/6/5 از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت پنج 

سال تمدید می گردد.

قانون بودجۀ سال 1389
1390 کل کشور

91- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل 
ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای 
دلیلی  به هر  یا  زنان رسیده اند  برای  پنجاه وپنج سال  و  مردان 
تأمین  قانون   91 مادۀ  موضوع  کمیسیون های  تشخیص  به 
سنین  در  آن  بعدی  اصالحات  و   1354/4/3 مصوب  اجتماعی 
مستمری  حق  از  ولی  شده اند  ازکارافتاده  فوق  موارد  از  کمتر 
بیمه،  حق  پرداخت  سنوات  با  متناسب  نمی شوند،  برخوردار 
حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده 
سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت 
نرخ سال  به  ده سال  تا  کارفرما  و  کارگر  از حق  اعم  حق بیمه 

جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

قانون بودجۀ سال 1391/02/30
1391 کل کشور

66 ـ سازمان تأمین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده 
سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای مردان 
و پنجاه وپنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص 
کمیسیون های موضوع مادۀ )91( قانون تأمین اجتماعی مصوب 
فوق  موارد  از  در سنین کمتر  آن  بعدی  اصالحات  و   1354/4/3
ازکارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب 
با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. 
افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با 
پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال 

به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
94ـ بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت با موافقت باالترین 
مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد )52( و )53( قانون 
محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک 
است.  مجاز  پیش ازموعد  بازنشستۀ  هر  ازای  به  سازمانی  پست 
اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری اموال دولتی 

قابل پرداخت است.

ادامه جدول 4.
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شرایط بازنشستگیقانونتاریخ تصویب

قانون بودجۀ سال 1392/03/19
1392 کل کشور

121ـ بازنشستگی پیش ازموعد کلیۀ مشمولین قانون بازنشستگی 
پیش ازموعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت باالترین 
مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون 
پیش ازموعد  ارفاقی  سنوات  بدون  و  کشور  عمومی  محاسبات 
مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری 

اموال دولتی قابل پرداخت است.

1392/07/17

قانون تعیین 
تکلیف تأمین 

اجتماعی اشخاصی 
که ده سال و 

کمتر حق بیمه 
پرداخت کرده اند

افرادی  به  است  مکلف  اجتماعی  تأمین  سازمان  ماده واحده ـ 
به  و  دارند  را  حق بیمه  پـرداخت  سابقۀ  سال  ده  حداقل  که 
برای  سـال  پنجـاه وپنج  و  مـردان  برای  سال  شصـت  سن 
کمیسیون های  تشخیص  به  دلیلی  هر  به  یا  رسـیده اند  زنان 
 1354/4/3 مصوب  اجتماعی  تأمین  قانون   )91( مادۀ  موضوع 
و اصـالحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق ازکارافتاده 
با  متناسب  نمی شوند،  برخوردار  از حق مستمری  ولی  شده اند 
نماید.  پرداخت  بازنشستگی  حقوق  حق بیمه،  پرداخت  سنوات 
افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند، می توانند 
کارفرما  و  کارگر  حق  از  اعم  حق بیمه  مابه التفاوت  پرداخت  با 
تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم 

برخوردار شوند.

قانون بودجۀ سال 1392/12/07
1393 کل کشور 

تبصرۀ 19
د- بازنشستگی پیش ازموعد کلیۀ مشموالن قانون بازنشستگی 
پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 و قانون تمدید 
آن در دستگاه های اجرائی دولتی با موافقت باالترین مقام اجرائی 
قانون محاسبات  یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53  دستگاه 
این  اجرای  است.  مجاز  ارفاقی  سنوات  بدون  و  کشور  عمومی 
حکم از محل اعتبارات هزینه ای دستگاه ها یا صرفه جویی ناشی 
برنامه ریزی و  تأیید معاونت  به  نیروها که میزان آن  از کاهش 
نظارت راهبردی رئیس جمهور می رسد، قابل تأمین و پرداخت 

است.

ادامه جدول 4.
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شرایط بازنشستگیقانونتاریخ تصویب

قانون بودجۀ سال 1393/12/24
1394 کل کشور

تبصرۀ 18
ج- بازنشستگی پیش ازموعد کلیۀ مشموالن قانون بازنشستگی 
پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 و قانون تمدید آن 
در دستگاه  های اجرایی دولتی با موافقت باالترین مقام اجرایی 
دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد )52( و )53( قانون محاسبات 
عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم 
تا سقف حداکثر  اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه ها  از محل 
پنج درصد )5%( یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان 
آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد، قابل 

تأمین و پرداخت است.

ادامه جدول 4.

منبع: نعیمی و همکاران )1394(؛ مشیری تبریزی )1398( و رضایی )1398(.

در جدول 5، تالش شده تا خالصۀ تحوالت امید زندگی و قوانین مربوط به سن و سابقۀ 
بازنشستگی در ایران در طی 5 دهه ارائه شود. همان گونه که این جدول نشان می دهد، 
برای بازنشستگی با سابقۀ 30 سال، سن بازنشستگی برای مردان 5 سال و برای زنان 10 
سال کاهش یافته است )از 55 سال برای مردان و زنان در قانون 1354 به 50 و 45 سال 
به ترتیب برای مردان و زنان در سال 1371(. همچنین، برای مشاغل سخت و زیان آور 
ابتدا سن بازنشستگی موردنیاز برای مردان و زنان به ترتیب 5 و 10 سال کاهش یافت و 
سپس شرط سنی کاًل حذف شد )از 55 سال برای مردان و زنان در قانون 1354 به 50 و 
45 سال به ترتیب برای مردان و زنان در سال 1371 و سپس حذف شرط سنی در سال 
1380(. با این وجود، بازنشستگی بدون شرط سنی از 30 سال در سال 1358 به 35 سال 

در سال 1371 افزایش یافته است.
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 جدول 5. تحوالت امید زندگی و قوانین مربوط به سن و سابقۀ بازنشستگی در 5 دهه در ایران

امید دهه
زندگی

توضیحاتسن بازنشستگیسنواتعنوان قانون

زنمرد

5054.03

مادۀ 76 قانون تأمین 
اجتماعی )1354( 

106055

20 متوالی 
یا 25 
متناوب

اشتغال به کارهای 5555
سخت و مخل 

سالمتی ) زیان آور(

305555

الیحۀ قانوني نحوۀ 
بازنشستگي و بازخرید 

خدمت کارکنان سازمان 
شاهنشاهي خدمات 

اجتماعي سابق )1358(

بازنشستگی با 5 سال --20
ارفاق 

 الیحۀ قانونی 
بازنشستگی پیش ازموعد 
مشمولین قانون تأمین 

اجتماعی )1358(

--حداقل 30

بین 20 تا 
30

بین 41 
تا 50

بین 36 
تا 45

مجموع سن  و سنوات 
برای مردان کمتر از 

70 و برای زنان کمتر 
از 65 نباشد.

بین 5 تا 
10

مشروط به پرداخت 6055
مابه التفاوت حق بیمه 

تا 10 سال تمام

6056.14

قانون بازنشستگي 
پیش از موعد بیمه 

شدگان تأمین اجتماعي 
)1367(

مشمولین قانون کار و 205555
قانون کار کشاورزی

قانون نحوه بازنشستگی 
جانبازان انقالب اسالمی 
ایران و جنگ تحمیلی 

و معلولین عادی و 
شاغلین مشاغل سخت 

و زیان آور )1367(

مستخدمین معلول --20
رسمی یا ثابت 

با سنوات ارفاقی 
بر حسب نوع و درجه 

معلولیت
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امید دهه
زندگی

توضیحاتسن بازنشستگیسنواتعنوان قانون

زنمرد

7067.58

قانون تمدید مهلت 
قانون بازنشستگي 

پیش از موعد بیمه 
شدگان تأمین اجتماعي 

)1370(

تمدید قانون سال 1367 205555
به مدت یک سال

قانون اصالح مواد 72 
و 77 و تبصره ماده 76 
قانون تأمین اجتماعی 
مصوب 1354 و الحاق 
دو تبصره به ماده 76 

)1371(

305045

20 متوالی 
یا 25 
متناوب

اشتغال به کارهای 5045
سخت و زیان آور

بدون شرط سنی--35

قانون الحاق یک تبصره 
به ماده )76( قانون 

تأمین اجتماعی مصوب 
)1376( 1354

42نامربوط20
زنان کارگر به شر ط 

پرداخت حق بیمه با 20 
روز حقوق

ادامه جدول 5.
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امید دهه
زندگی

توضیحاتسن بازنشستگیسنواتعنوان قانون

زنمرد

8071.78

قانون اصالح تبصره 
)2( الحاقی ماده )76( 

قانون اصالح مواد )72( 
و )77( و تبصره ماده 

)76( قانون تأمین 
اجتماعی مصوب 1354 

و الحاق دو تبصره 
به ماده )76( مصوب 

)1380( 1371

20 متوالی 
یا 25 
متناوب

اشتغال به کارهای --
سخت و زیان آور

افزایش حداقل سابقۀ 10 206055
سال مندرج در قانون 
1354 به تدریج به 20 
سال )سالی یک سال(

قانون بودجه سال 
1386 کل کشور

مستثنی از جزء 3 بند 106055
ب قانون اصالح مصوب 

1380 و پرداخت 
متناسب با سنوات 

قانون بازنشستگي پیش 
از موعد کارکنان دولت 

)1386(

25 برای 
مردان و

20 برای 
زنان

با حداکثر 5  سال --
سنوات ارفاقی بدون 
شرط سنی ظرف 

مدت 3 سال

قانون بودجه سال 
1388 کل کشور

مستثنی از جزء 3 بند 106055
ب قانون اصالح مصوب 

1380 و پرداخت 
متناسب با سنوات

قانون تمدید قانون 
بازنشستگی پیش ازموعد 

کارکنان دولت مصوب 
)1389( 1386

25 برای 
مردان و

20 برای 
زنان

با حداکثر 5  سال --
سنوات ارفاقی بدون 
شرط سنی- تمدید 

5ساله
ادامه جدول 5.
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امید دهه
زندگی

توضیحاتسن بازنشستگیسنواتعنوان قانون

زنمرد

9075.37

قانون بودجه سال 
1390 کل کشور

قانون بودجه سال 
1391 کل کشور

پرداخت متناسب با 106055
سنوات 

کمتر از 
10

به شرط پرداخت 6055
مابه التفاوت حق بیمه 
تا 10 سال به نرخ 

جاری

قانون تعیین تکلیف 
تأمین اجتماعی 

اشخاصی که ده سال و 
کمتر حق بیمه پرداخت 

کرده اند )1392(

پرداخت متناسب با 106055
سنوات

کمتر از 
10

به شرط پرداخت 6055
مابه التفاوت حق بیمه 
تا 10 سال به نرخ 
جاری و پرداخت 
متناسب با سنوات

ادامه جدول 5.
منبع: استخراج بر اساس نعیمی و همکاران )1394(؛ مشیری تبریزی )1398( و رضایی )1398(. 
اطالعات امید زندگی از بانک جهانی )2020( استخراج شده است.

قیاس تغییرات رخ داده در سن و سنوات مالک بازنشستگی با امید زندگی نشان می دهد، 
افزایش بوده است، قانونگذار به طور مداوم به  درحالی که امید زندگی همواره در حال 
کاهش سن بازنشستگی )درست عکس جهت حرکت امید زندگی( اقدام کرده است. 
به عنوان مثال، در دهۀ 50، درحالی که متوسط امید زندگی در طول دهه در حدود 54 سال 
بوده، سن بازنشستگی عادی در قانون تأمین اجتماعی )1354( 60 و  55 سال به ترتیب 
برای مردان و زنان تعیین شد، یعنی سنینی باالتر از متوسط امید زندگی در آن دوره. 
حتی برای افراد با 30 سال سابقه یا شاغل در مشاغل سخت و زیا ن آور هم شرط سنی 55 
سال قید شده بود. اما با بروز انقالب اسالمی، که ذاتاً با تغییر رویکردها همراه بوده است، 
در اواخر دهۀ 50، به ناگاه مسیر بازنشستگی پیش ازموعد هموار شد، به طوری که در  الیحۀ 
قانونی بازنشستگی پیش ازموعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1358، 
افراد با 30 سال سابقه بدون شرط سنی می توانستند بازنشسته شوند و حتی افراد دارای 
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20 تا 30 سال سابقه، در صورتی که مجموع سن  و 
زنان کمتر  برای  و  از 70  برای مردان کمتر  سنوات 
از 65 نبود، می توانستند بازنشسته شوند؛ براین اساس، 
به لحاظ نظری، یک مرد 41 ساله با 29 سال سابقه 
می توانستند  سابقه  با 29 سال  ساله  زن 36  یک  و 
بازنشسته شوند. در دهۀ 60 متوسط امید زندگی به 
56 سال رسید و کماکان تصویب قوانین بازنشستگی 
پیش ازموعد ادامه یافت، به ویژه باتوجه به مصادف بودن 
این دهه با دورۀ جنگ، قوانینی در راستای تسهیل 

بازنشستگی جانبازان تصویب شد. 

اما در دهۀ 70، که امید زندگی با پایان یافتن جنگ، 
به طور متوسط به بیش از 67 سال افزایش یافت، عالوه بر تمدید مهلت قانون بازنشستگی 
پیش ازموعد مصوب سال 1367، اصالح مواد مرتبط با سنوات و سن بازنشستگی در قانون 
تأمین اجتماعی رخ داد. بر اساس قانون اصالح مواد 72 و 77 و تبصرۀ مادۀ 76 قانون 
تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به مادۀ 76، سن بازنشستگی برای 
مشاغل سخت و زیان آور به 50 و 45 سال به ترتیب برای مردان و زنان کاهش یافت )که 
البته در سال 1380 این شرط هم برداشته شد( و مجدداً شرط سنی برای بازنشستگی با 
30 سال سابقه تعیین شد )50 و 45 سال به ترتیب برای مردان و زنان( که البته نسبت به 
آنچه در سال 1354 تعیین شده بود کمتر است. همچنین، بازنشستگی افراد با 35 سال 
سابقۀ کار بدون داشتن شرط سنی هم به قانون اضافه شد. قانون مصوب دیگر در این 
دهه، الحاق یک تبصره به مادۀ 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در سال 1376 
بود که اجازه می داد زنان کارگر با حداقل 42 سال سن با 20 سال سابقه به شرط پرداخت 

حق بیمه با 20 روز حقوق بازنشسته شوند. 

در دهۀ 80، امید زندگی به حدود 72 سال افزایش یافت، اما شرط سنی برای مشاغل 
سخت و زیان آور برداشته شد و همچنان بازنشستگی پیش ازموعد به صورت مقطعی در 
قالب قوانین بودجه یا به طور مجزا مجاز و تصویب شد. گرچه در سال 1380، حداقل 
سابقۀ موردنیاز برای تقاضای بازنشستگی از 10 سال در قانون تأمین اجتماعی به 20 سال 

درحالی که امید 
زندگی همواره در حال 

افزایش بوده است، 
قانونگذار به طور 

مداوم به کاهش سن 
بازنشستگی

)درست عکس جهت 
حرکت امید زندگی( 
اقدام کرده است. 
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افزایش یافت، در قوانین بودجۀ سال های 1386 و 1388 همین تغییر هم به طور موقت 
کنار گذاشته شد. در دهۀ 1390 مهم ترین تغییر مربوط به سال 1392 و تصویب قانون 
تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند 
بوده است که به موجب آن، امکان پرداخت مستمری به کسانی که کمتر از 10 سال سابقه 
دارند ازطریق پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مهیا شد. این روند در شکل 1 به نمایش 

درآمده است.

  شکل 1. سیر تطور تغییرات قوانین در خصوص سن و سابقۀ مالک بازنشستگی
در سازمان تأمین اجتماعی
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 هک اشخاصی اجتماعی تأمین تکلیف تعیین و تصویب قانون 1392ترین تغییر مربوط به سال مهم 1390طور موقت کنار گذاشته شد. در دهۀ به
سال سابقه دارند ازطریق  10رداخت مستمری به کسانی که کمتر از آن، امکان پموجباند بوده است که بهکرده پرداخت بیمهحق کمتر و سال ده

 به نمایش درآمده است. 1بیمه مهیا شد. این روند در شکل حق التفاوتمابه پرداخت

 اجتماعی تأمین. سیر تطور تغییرات قوانین در خصوص سن و سابقۀ مالک بازنشستگی در سازمان 1شکل 

 

 بازار کار ازموعد براثرات بازنشستگی پیش .4
پردازان و ویژه در بخش رسمی، به افزایش تعداد بیمهسو رونق بازار کار، بههای تأمین اجتماعی اثرات متقابلی بر هم دارند؛ از یکبازار کار و نظام

باشند.  تواند مشوق ورود به یا خروج از بازار کارها منجر خواهد شد و از سوی دیگر قوانین تأمین اجتماعی میتقویت نسبت پشتیبانی صندوق
 بردهند. اهش میکرا در سنین میانسالی به باال  شوند و نرخ مشارکتازموعد سبب خروج از بازار کار میطور مثال، قوانین بازنشستگی پیشبه

 شوند.یم عنوان ابزاری برای اثرگذاری بر اشتغال جوانان مطرحبه ازموعدمبنای این ارتباط است که معموالً قوانین بازنشستگی پیش

 زنان برای که شده اعالم درصد 10.7 حدود 1398 سال در بیشتر و سال 15 جمعیت بیکاری نرخنرخ بیکاری در ایران همواره باال بوده است؛ 
 ساله 35 تا 18 جمعیت برای و یابدمی افزایش شدتبه جوانان سنی هایگروه برای هانرخ این. است بوده درصد 9 و 17.5 ترتیب هب مردان و

این روند و تبعات منفی با وجود  .(1399است )مرکز آمار ایران،  درصد 14.8 و 29.7 ترتیببه سنی ردۀ این مردان   و زنان برای و درصد 17.9
با  اساس،. براینگذارندبقوانین بازنشستگی بر بازار کار اثر ازطریق  سعی کنند تاگذاران و قانونگذاران سیاستدور از انتظار نیست که ناشی از آن، 

گی های بازنشستسو طرحاز یک شود،این منطق که با خروج نیروی کار سالمند از بازار کار، شرایط ورود به بازار کار برای جوانان مهیا می
د که این هر شوهانی در این خصوص، مقاومت میشوند و از سوی دیگر با افزایش سن بازنشستگی، سازگار با تجارب جازموعد مطرح میپیش
 شود.طور مفصل، بحث میزنند که در بخش بعد بههای بازنشستگی دامن میه ناپایداری صندوقدو ب

سال10حداقل سابقۀ بازنشستگی . 1
سال برای مردان و زنان55و 60سن بازنشستگی . 2
20سال برای مردان و زنان شاغل در کارهای سخت و زیان آور با 55سن بازنشستگی . 3

سال سابقۀ متناوب25سال سابقۀ متوالی و 
سال سابقه30سال برای مردان و زنان با 55سن بازنشستگی . 4

سال10حداقل سابقۀ بازنشستگی . 1
سال برای مردان و زنان55و 60سن بازنشستگی . 2
سال برای مردان و زنان شاغل در کارهای 45و 50سن بازنشستگی . 3

سال سابقۀ متناوب25سال سابقۀ متوالی و 20سخت و زیان آور با 
سال سابقه30سال برای مردان و زنان با 45و 50سن بازنشستگی . 4
سال سابقه35بدون شرط سنی، برای افراد با . 5
سال سن42سال سابقه و 20زنان کارگر با داشتن .6

سال20حداقل سابقۀ بازنشستگی . 1
سال برای مردان و زنان55و 60سن بازنشستگی . 2
25سال سابقۀ متوالی و 20حذف شرط سنی برای مردان و زنان شاغل در کارهای سخت و زیان آور با . 3

سال سابقۀ متناوب
سال سابقه30سال برای مردان و زنان با 45و 50سن بازنشستگی . 4
سال سابقه35بدون شرط سنی، برای افراد با . 5
سال سن42سال سابقه و 20زنان کارگر با داشتن .6
سال سابقه دارند ازطریق پرداخت مابه التفاوت حق بیمه 10یا کمتر از 10پرداخت مستمری به کسانی که . 7

متناسب با سنوات

 1354سال 
 سال 54: 50دهۀ  امید زندگی

 

 70دهۀ 
 سال 67.58امید زندگی: 

 

 90دهۀ 
 سال 75.37امید زندگی: 
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 4. اثرات بازنشستگی پیش ازموعد بر بازار کار

بازار کار و نظام های تأمین اجتماعی اثرات متقابلی بر هم دارند؛ از یک سو رونق بازار کار، 
به ویژه در بخش رسمی، به افزایش تعداد بیمه پردازان و تقویت نسبت پشتیبانی صندوق ها 
منجر خواهد شد و از سوی دیگر قوانین تأمین اجتماعی می تواند مشوق ورود به یا خروج 
از بازار کار باشند. به طور مثال، قوانین بازنشستگی پیش ازموعد سبب خروج از بازار کار 
می شوند و نرخ مشارکت را در سنین میانسالی به باال کاهش می دهند. بر مبنای این ارتباط 
است که معموالً قوانین بازنشستگی پیش ازموعد به عنوان ابزاری برای اثرگذاری بر اشتغال 

جوانان مطرح می  شوند.

نرخ بیکاری در ایران همواره باال بوده است؛ نرخ بیکاری جمعیت 15 سال و بیشتر در 
سال 1398 حدود 10.7 درصد اعالم شده که برای زنان و مردان به ترتیب 17.5 و 9 
درصد بوده است. این نرخ ها برای گروه های سنی جوانان به شدت افزایش می یابد و برای 
جمعیت 18 تا 35 ساله 17.9 درصد و برای زنان و مرداِن این ردۀ سنی به ترتیب 29.7 
و 14.8 درصد است )مرکز آمار ایران، 1399(. با وجود این روند و تبعات منفی ناشی از 
آن، دور از انتظار نیست که سیاست گذاران و قانونگذاران سعی کنند تا ازطریق قوانین 
بازنشستگی بر بازار کار اثر بگذارند. براین اساس، با این منطق که با خروج نیروی کار 
سالمند از بازار کار، شرایط ورود به بازار کار برای جوانان مهیا می شود، از یک سو طرح های 
بازنشستگی پیش ازموعد مطرح می شوند و از سوی دیگر با افزایش سن بازنشستگی، 
سازگار با تجارب جهانی در این خصوص، مقاومت می شود که این هر دو به ناپایداری 

صندوق های بازنشستگی دامن می زنند که در بخش بعد به طور مفصل، بحث می شود.

همواره یکی از دالیل توجیهی اصلی طرح های بازنشستگی پیش ازموعد ایجاد اشتغال برای 
جوانان و کمک به بازار کار ذکر شده است. این دلیل به دنبال فرض جانشینی بین نیروی 
کار سالمند و جوان مطرح می شود که ریشه در نظریۀ تودۀ نیروی کار1 دارد. بر اساس این 
نظریه، تقاضا برای نیروی کار در اقتصاد ثابت است و در نتیجه، مقدار ثابت و محدود کار 
باید بین گروه های مختلف جمعیتی تقسیم شود. ازاین رو، کارگران سالمند جای کارگران 

1- “Lump of Labour” Theory
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جوان را می گیرند )ِمییو1، 1851 ، نقل از مونل و وو2، 2013(. این رویکرد منجر به تعریف 
بازنشستگی پیش ازموعد در بسیاری از کشورها در دهه های گذشته شده بود. به طور ویژه، 
کاهش در نرخ مشارکت نیروی کار سالمند ریشه در دهه های 70 و 80 دارد، وقتی که بر 
مبنای نظریۀ تودۀ نیروی کار، شمار زیادی از کشورها تالش کردند که ازطریق اصالحات 
بازنشستگی مسئلۀ بیکاری را حل کنند که در عمل به بازنشستگی های پیش ازموعد 

گسترده منجر شد )گروبر3 و همکاران، 2009(. 

 شکل 2. نظریۀ تودۀ نیروی کار، پشتوانۀ طرح های بازنشستگی پیش ازموعد
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این دلیل  .ذکر شده استایجاد اشتغال برای جوانان و کمک به بازار کار  ازموعدپیشبازنشستگی  هایاصلی طرح توجیهی یکی از دالیلهمواره 
دارد. بر اساس این نظریه، تقاضا برای  1ریشه در نظریۀ تودۀ نیروی کار شود کهوان مطرح میبه دنبال فرض جانشینی بین نیروی کار سالمند و ج

رو، کارگران سالمند . ازاینهای مختلف جمعیتی تقسیم شودمقدار ثابت و محدود کار باید بین گروه ،نیروی کار در اقتصاد ثابت است و در نتیجه
 ازموعد در بسیاری ازاین رویکرد منجر به تعریف بازنشستگی پیش (.۲۰1۳، ۳، نقل از مونل و وو 18۵1، ۲یو)مِی گیرندجای کارگران جوان را می

بر  دارد، وقتی که 8۰و  ۷۰های کاهش در نرخ مشارکت نیروی کار سالمند ریشه در دههطور ویژه، به های گذشته شده بود.کشورها در دهه
کشورها تالش کردند که ازطریق اصالحات بازنشستگی مسئلۀ بیکاری را حل کنند که در عمل به  شمار زیادی از مبنای نظریۀ تودۀ نیروی کار،

  (.۲۰۰۹و همکاران،  4ازموعد گسترده منجر شد )گروبرهای پیشبازنشستگی

 ازموعدهای بازنشستگی پیش، پشتوانۀ طرحکار نیروی تودۀ نظریۀ. 2شکل 

 

( 18۹1) ۵وسمثال، در ابتدا اشلعنواننشان داده شد و کامالً عکس این نظریه تأیید شد. بهنظریۀ تودۀ نیروی کار بودن اشتباه بارهادر طول زمان، 
اند )برای مطالعۀ بیشتر ر.ک. صحت این نظریه را به زیر سؤال برده 6(NBERهای اخیر، تحقیقات مرکز ملی تحقیقات اقتصادی امریکا )و در سال

 ترین انتقادات مربوط به این نظریه به شرح زیر است: مونل و وو، همان(. مهم

این تر صحیح»(، ۲۰۰4) ۷و نوردهاوس ها محدود است اشتباه است. به بیان ساموئلسونکه تعداد شغلنظریۀ تودۀ نیروی کار  این فرضِنخست، 
ها و دستمزدها ه قیمتکتواند خود را برای ایجاد شغل جهت تأمین خواستۀ کارگران تنظیم کند. در بلندمدت، هنگامیاست که گفته شود اقتصاد می

تکنولوژی  ، پیشرفتدر بلندمدت «کنند.شود یا کارگران شغل ایجاد میشوند، شغل برای کارگران ایجاد میبا تغییر تکنولوژی و سالیق تنظیم می
 رو،ایناز دهد.دهد و تقاضا برای نیروی کار را در سراسر کشور افزایش میکند، درآمد ملی را افزایش میمحصوالت و خدمات جدیدی ایجاد می

ود، شاد راکد و تعداد مشاغل ثابت نیست. شاید در یک شرکت خاص، حفظ نیروی کار سالمند منجر به جلوگیری از ورود نیروی کار جوان اقتص
 تعمیم نیست.اما این امر برای کل اقتصاد که مفهومی بسته نیست قابل

از کشورهای  توان ورود گستردۀ زنان به بازار کار در بسیاریاگر چنین استداللی که تقاضا برای نیروی کار ثابت است را بپذیریم، پس چگونه می
لی شغ درواقع، با صحت چنین فرضی، اگر نرخ مشارکت زنان افزایش یابد، فرصتآنکه نرخ بیکاری باال باشد؟ پیشرفتۀ اروپایی را شاهد بود، بی

های اندیناوی با نرخکشورهای اسکند: کای را تأیید نمیهیافته چنین نتیجکه بررسی تجربۀ کشورهای توسعهبرای مردان باید کاهش یابد؛ درحالی

                                                             
1. “Lump of Labour” Theory 
۲ . Mayhew 
۳. Munnell & Wu 
4. Gruber 
۵. Schloss 
6. National Bureau for Economic Research 
7. Samuelson & Nordhaus 

تقاضا برای نیروی کار ثابت
کاهش اشتغال سالمندان 

ازطریق بازنشستگی 
پیش ازموعد

جانشینی کامل 
بین نیروی کار 
جوان و سالمند

افزایش اشتغال جوانان

Commented [2،اکبرپور]: :برای کادر 
ازموعد ریشه در بازنشستگی پیش هایطرحدلیل توجیهِی 

کارگران که بر اساس آن،  دارد نظریۀ تودۀ نیروی کار
د. اما شواهد گیرنسالمند جای کارگران جوان را می

عکس این نظریه را تأیید کرده است. بارها تجربی  

در طول زمان، بارها اشتباه بودن نظریۀ تودۀ نیروی کار نشان داده شد و کاماًل عکس این 
نظریه تأیید شد. به عنوان مثال، در ابتدا اشلوس4 )1891( و در سال های اخیر، تحقیقات 
مرکز ملی تحقیقات اقتصادی امریکا )NBER(5 صحت این نظریه را به زیر سؤال برده اند 
)برای مطالعۀ بیشتر ر.ک. مونل و وو، همان(. مهم ترین انتقادات مربوط به این نظریه به 

شرح زیر است: 

نخست، این فرِض نظریۀ تودۀ نیروی کار که تعداد شغل ها محدود است اشتباه است. 
به بیان ساموئلسون و نوردهاوس6 )2004(، »صحیح تر این است که گفته شود اقتصاد 
می تواند خود را برای ایجاد شغل جهت تأمین خواستۀ کارگران تنظیم کند. در بلندمدت، 

1- Mayhew

2- Munnell & Wu

3- Gruber

4- Schloss

5- National Bureau for Economic Research

6- Samuelson & Nordhaus
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هنگامی که قیمت ها و دستمزدها با تغییر تکنولوژی 
کارگران  برای  شغل  می شوند،  تنظیم  سالیق  و 
ایجاد می شود یا کارگران شغل ایجاد می کنند.« در 
بلندمدت، پیشرفت  تکنولوژی محصوالت و خدمات 
جدیدی ایجاد می کند، درآمد ملی را افزایش می دهد 
و تقاضا برای نیروی کار را در سراسر کشور افزایش 
ثابت  اقتصاد راکد و تعداد مشاغل  ازاین رو،  می دهد. 
نیست. شاید در یک شرکت خاص، حفظ نیروی کار 
سالمند منجر به جلوگیری از ورود نیروی کار جوان 
شود، اما این امر برای کل اقتصاد که مفهومی بسته 

نیست قابل تعمیم نیست.

اگر چنین استداللی که تقاضا برای نیروی کار ثابت 
از  بسیاری  در  کار  بازار  به  زنان  ورود گستردۀ  می توان  بپذیریم، پس چگونه  را  است 
کشورهای پیشرفتۀ اروپایی را شاهد بود، بی آنکه نرخ بیکاری باال باشد؟ درواقع، با صحت 
چنین فرضی، اگر نرخ مشارکت زنان افزایش یابد، فرصت شغلی برای مردان باید کاهش 
یابد؛ درحالی که بررسی تجربۀ کشورهای توسعه یافته چنین نتیجه ای را تأیید نمی کند: 
کشورهای اسکاندیناوی با نرخ های باالی مشارکت زنان در بازار کار باالترین نرخ  بیکاری را 
در کشورهای اروپایی به خود اختصاص نمی دهند، بلکه برعکس در کشورهای جنوب اروپا 
که زنان نرخ مشارکت نسبتاً پایینی دارند، نرخ بیکاری باالست )ایش هورتز1 و همکاران، 

.)2013

دوم، ادبیات تجربی موجود در خصوص ارتباط بین مشارکت اقتصادی نیروی کار جوان 
و سالمند محدود است. اما تحلیل های کشوری و بین کشورِی همین مطالعات محدود 
سالمند  کار  نیروی  مشارکت  افزایش  که  نمی دهد  دست  به  قوی  شواهد  بین المللی 
فرصت های شغلی را برای نیروی کار جوان کاهش می دهد. اتفاقاً مخالف آنچه تصور 
می شود، مطالعات نشان می دهد در کشورهایی که سالمندان در آن ها نرخ مشارکت 

1- Eichhorts

دلیل توجیهِی 
طرح های بازنشستگی 

پیش ازموعد ریشه 
در نظریۀ تودۀ نیروی 
کار دارد که بر اساس 
آن، کارگران سالمند 
جای کارگران جوان را 
می گیرند. اما شواهد 

تجربی بارها عکس این 
نظریه را تأیید کرده 

است.
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اقتصادی باالیی داشته اند، بیکاری جوانان کمتر بوده است )گروبر و همکاران، 2009؛ 
کالویج1 و همکاران، 2009؛ ایش هورتز و همکاران، 2013؛ و جاکسیک و جاکسیک2، 
2019(. همچنین، در مطالعات نشان داده شده که بازنشستگی های پیش ازموعد گسترده، 
کار  به کمبود عرضۀ  بلندمدت منجر  ایجاد شغل می کند، در  برای کوتاه مدت  گرچه 
می شود. بر این اساس، نمی توان انتظار ارتباط مثبت قطعی بین کاهش سن بازنشستگی و 
افزایش اشتغال جوانان را داشت. حتی بسیاری از مطالعات نشان می دهند که کاهش سن 
بازنشستگی به اشتغال جوانان کمکی نمی کند )برای مثال، ر.ک. به دامجان3 و همکاران، 

2015؛ مونل و وو، 2013؛ و جوستن4 و همکاران، 2010(. 

سوم، حتی اگر ارتباط بین کاهش سن بازنشستگی و افزایش اشتغال تأیید شود، تضمینی 
برای جانشینی کامل و تناظر یک به یک بین نیروی کار سالمند و جوان وجود ندارد. این 
در حالی است که پایۀ نظری استدالل تودۀ نیروی کار بر یک رابطۀ جانشینی کامل بین 
نیروی کار جوان و سالمند استوار است؛ یعنی با خروج یک نیروی کار سالمند از بازار کار 
شرایطی فراهم می شود که یک نیروی کار جوان جایگزین آن شود. اما مطالعات متعدد 
شواهدی مبنی بر وجود چنین رابطۀ جانشینی کاملی به دست نمی دهند )انصاری سامانی 
و همکاران، 1399(. درواقع، چند دلیل مهم وجود دارد که باعث می شوند جانشینی بین 

نیروی کار جوان و سالمند کامل نباشد:

1. به دلیل نیروهای مازاد در بسیاری از شرکت های دولتی و به خصوص در شرایط 
رکودی، در بسیاری از موارد ممکن است بازنشستگی یک فرد منجر به جذب نیروی 

کار جدید نشود. 

2. به دلیل پایین بودن سن بازنشستگی، افراد بازنشسته هنوز سالمند نشد ه اند و توانایی 
انجام کار و فعالیت را دارند، و بنابراین برای افزایش قدرت خرید خود، به احتمال زیاد 
مجدداً وارد بازار کار، البته در بخش غیررسمی، خواهند شد تا همزمان با دریافت 

1- Kalwij

2- Jakšić & Jakšić

3- Damjan 

4- Jousten 
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مستمری، درآمد کسب کنند. این افراد به دلیل سابقۀ کاری باال، معموالً تخصص 
و تجربۀ زیادی هم دارند که به این دلیل و همچنین به علت ارزان تر بودن برای 
کارفرمایان جذاب تر هستند و بنابراین راحت تر می توانند اشتغال پیدا کنند. لذا، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که با بازنشسته کردن سالمندان فرصت شغلی برای جوانان ایجاد 
شود، چه بسا فرصت های شغلی برای اشتغال در بخش غیررسمی برای جوانان کاهش 

هم می یابد.

3. به خصوص در بستر تحوالت تکنولوژیک جانشینی بین نیروی کار جوان و سالمند 
بسیار محدود است. نباید از خاطر دور داشت که فناوری های جدید به مقدار زیادی 
فرصت اشتغال جوانان را نسبت به سالمندان افزایش می دهد، زیرا مهارت های نیروی 

کار سالمند با این تحوالت سنخیت ندارند. 

4. نیروی کار جوان و سالمند در توانایی های شناختی1 با هم تفاوت دارند که منجر 
باید  بیشتر  توضیح  برای  باشد.  متفاوت  وظایف مختلف  در  بهره وری شان  می شود 
بین مفهوم هوش سیال2 و هوش متبلور3 تمییز قائل شد )هورن و کاتل4، 1967 و 
سالتوس5، 1985(. درحالی که هوش سیال متشکل از مکانیسم های اساسی پردازش 
اطالعات و تعیین سرعت اجرای کارهای مختلف است، هوش متبلور ترکیبی از دانش 
به دست آمده ازطریق آموزش و تجربه است. با افزایش سن هوش سیال کاهش می یابد، 
اما هوش متبلور در طول زندگی کاری تمایل به افزایش دارد و در سنین باالتر نسبتاً 
پایدار است. این امر خود منجر به این می شود که جانشینی بین نیروی کار سالمند و 

جوانان در برخی امور کامل نباشد )زارع سنگدرازی، 1399(. 

چهارم، حتی اگر جانشینی کامل هم بین نیروی کار سالمند و جوان وجود داشته باشد، 
و بتوان با کاهش سن بازنشستگی و تشویق بازنشستگی های زودهنگام اشتغال جوانان را 
افزایش داد، باز هم اولویت اول برای کاهش بیکاری باید افزایش مشاغل رسمی باشد، نه 

1-. Cognitive abilities

2-. Fluid intelligence

3-. Crystallised intelligence

4-. Horn & Cattell

5-. Salthouse
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صرفاً جایگزینی نیروی کار سالمند و جوان. 

بازنشستگی به عنوان  از سیاست های  پنجم، استفاده 
است.  غیرقابل قبول  کار  بازار  در  اصالح  برای  ابزاری 
درعوض، اصالحات در بازار کار در جهت ایجاد اشتغال 
بیاید،  بازنشستگی  صندوق های  کمک  به  باید  مولد 
یعنی با افزایش تعداد خالص مشاغل در اقتصاد، ضمن 
بهره گیری از توانمندی افرادی که به رغم رسیدن به 
سن بازنشستگی الزاماً سالمند نیستند، با جذب نیروی 

کار جوان سطح تولید و رفاه را باال برد.

کار  نیروی  تودۀ  نظریۀ  ردکنندۀ  که  دالیل،  این  به 
هستند، در جهان روندی به سوی مشارکت طوالنی تر 
ابتدای قرن بیستم شکل گرفت. در  بازار کار در  در 
OECD گزارشی تحت عنوان زندگی طوالنی تر، کار 
طوالنی تر در سال 2016 منتشر شد و اتحادیۀ اروپا سال 2012 را سال سالمندی فعال 
و پایداری بین نسل ها نامید )جاکسیک و جاکسیک، همان(. می توان نشان داد که دالیل 
ذکرشده در اقتصاد ایران هم صدق می کنند. برای مثال، زارع سنگدرازی )1399( نشان 
داده  است که کشش جانشینی بین نیروی کار سالمند و جوان بین 0.42 تا 0.54 است. 
ازاین رو،  نتایج این مطالعه وجود جانشینی کامل بین این دو را رد می کند.  بنابراین، 
استراتژی کاهش سن بازنشستگی برای کاهش نرخ بیکاری سیاستی عماًل غیرکارآمد 
است، چه آنکه به رغم تصویب قوانین متعدد بازنشستگی پیش ازموعد در گذشته مشکل 

بیکاری در کشور مرتفع نشده است.

 5. اثرات بازنشستگی پیش ازموعد بر اقتصاد

امید زندگی در بیشتر کشورهای جهان درحال افزایش است که با کنترل نرخ زادوولد، 
بر توسعۀ  نامطلوبی  اثرات  این پدیده  به پدیدۀ سالمندی جمعیت خواهد شد.  منجر 
اقتصادی دارد، پایداری مالی نظام تأمین اجتماعی را به خطر می اندازد، ریسک فقر در بین 
سالمندان را افزایش می دهد و بر توسعۀ بازار کار اثر منفی دارد. تعداد مستمری بگیران 

استراتژی کاهش 
سن بازنشستگی 
برای کاهش نرخ 

بیکاری سیاستی عماًل 
غیرکارآمد است، 

چه آنکه به رغم 
تصویب قوانین 

متعدد بازنشستگی 
پیش ازموعد در 

گذشته مشکل بیکاری 
در کشور مرتفع 

نشده است. 
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همواره افزایش می یابد و سهم جمعیت درسن کار کاهش می یابد که باعث می شود تولید و 
رشد اقتصادی تهدید شود، ضمن اینکه فشار زیادی برای تأمین مستمری ها بر نسل شاغل 
تحمیل شود. در این شرایط، توجه بسیاری از کشورها به سوی راه هایی جلب شده که 
بتوانند مشارکت طوالنی تر نیروی کار در بازار کار را فراهم کنند )جاکسیک و جاکسیک، 

.)2019

در وضعیتی که بسیاری از کشورها با افزایش سن بازنشستگی و همچنین ایجاد شرایط 
بازنشستگی تدریجی )اشتغال همزمان با بازنشستگی(، سعی در بهره مندی از ظرفیت 
سالمندان در کشور دارند تا در حضور پدیدۀ سالمندی جمعیت بتوانند ضمن استفاده از 
تجربه و تخصص انباشتۀ آن ها، نرخ مشارکت اقتصادی و تعداد نیروی کار مولد در اقتصاد 
را باال نگه دارند، طرح هایی مانند بازنشستگی پیش ازموعد دقیقاً با رویکردی مخالف با 
این مطرح می شوند. با تصویب قوانین بازنشستگی پیش ازموعد، افراد در دوران میان سالی 
یا جوانی خود به یکباره مجبور به استراحت و بازنشستگی می شوند، درحالی که ممکن 
است هنوز توان و تمایل به کار داشته باشند. به همین دلیل، به احتمال زیاد وارد بخش 
غیررسمی می شوند که اثرات نامطلوبی به همراه دارد. اگر این افراد مجدداً وارد بازار کار 
هم نشوند، با کاهش سهم نیروی کار فعال از کل جمعیت، رشد اقتصادی آسیب می بیند. 
در ادامه، مهم ترین کانال های اثرگذاری بازنشستگی های پیش ازموعد بر اقتصاد تبیین 

می شود.

5-1. اثر بر بخش غیررسمی

اشتغال غیررسمی )بدون بیمه( در کشور درصد باالیی از اشتغال را به خود اختصاص 
می دهد، به طوری که به طور میانگین 60 درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی 
تشکیل می دهند و حتی سهم این نوع اشتغال در بسیاری از استان های کشور باالی 70 
درصد است )عبداللهی و همکاران، 1399(. بازنشستگی های پیش ازموعد به این وضعیت 
می توانند دامن زنند: باتوجه به شرایط تورمی کشور و نظر به قوانین موجود در خصوص 
اشتغال بازنشستگان، نظر به اینکه از یک سو مستمری ها کفاف زندگی مستمری بگیران 
را نمی دهد و از سوی دیگر مستمری بگیران توانایی انجام کار را دارند، کسانی که زودتر 
از موعد بازنشسته می شوند به احتمال زیاد در بخش غیررسمی اقتصاد به فعالیت خود 
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ادامه خواهند داد. صرف ِنظر از آثار نامطلوب گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، این امر 
فرصت های شغلی جوانان را در این بخش به تحلیل می برد؛ چراکه همان گونه که توضیح 
داده شد، معموالً نیروی کار سالمند تخصص و تجربۀ باالیی دارد و استخدامش به نسبت 
نیروی کار جوان هزینۀ کمتری به دنبال خواهد داشت و ازاین رو برای کارفرما جذاب تر 

است.

5-2. افزایش هزینه های اداری و بازرسی در نتیجۀ عدم تمکین به قانون

از  بهره مندی  همزمان  و  مالیات  عدم پرداخت  معنای  به  غیررسمی  بخش  در  اشتغال 
خدمات و کاالهای عمومی است. در این چهارچوب، به منظور شناسایی و انجام بازرسی ها 
هزینه های اداری باالیی به کل اقتصاد وارد می شود. بنابراین، بازنشستگی پیش ازموعد 
چون منجر به گسترش بخش غیررسمی می شود، افزایش هزینه های اداری و بازرسی 

درنتیجۀ عدم تمکین به قانون را ممکن است در پی داشته باشد.

5-3. کاهش بهره وری نیروی کار

بازنشستگی پیش ازموعد ممکن است اثرات مخربی بر بهره وری نیروی کار داشته باشد. 
اینکه سن بر بهره وری نیروی کار چه اثری دارد مشخص نیست؛ از یک سو نیروی کار 
سالمند قابل اعتمادتر، سازگارتر، محتاط تر و بامسئولیت تر از نیروی کار جوان است و تجربه 
و تخصص بیشتری دارد و از سوی دیگر، هزینه های مراقبت های بهداشتی باالتری دارد و 
در پذیرش وظایف جدید، تطابق با تکنولوژی های نوین و ارتقای مهارت ها ازطریق آموزش 
ضعیف تر از نیروی کار جوان است. اما، می توان نشان داد که در وضعیت بازنشستگی های 
پیش ازموعد گسترده، ممکن است ارتباط منفی بین سن و بهره وری تأیید گردد: در 
به روز  برای  کارفرمایان  یک طرف  از  باشد،  مرسوم  بازنشستگی  نوع  این  که  شرایطی 
نگه داشتن سرمایۀ انسانی و ارتقای مهارت های آن ها سرمایه گذاری نمی کنند و از طرف 
دیگر، خود فرد هم رغبت کمتری برای دریافت آموزش جهت ارتقای بهره وری خود دارد 

)ایش هورتز و همکاران، 2013(. 
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5-4. تشدیدکننـدۀ پیامـدهای نامطلـوب 
سالمندی جمعیت و آسیب به رشد اقتصادی

سر  به  جمعیتی  پنجرۀ  در  هم اکنون  ایران  گرچه 
می برد، در آینده ای نه چندان دور با تبعات سالمندی 
درصدی   5/3 سهم  بود:  خواهد  روبه رو  جمعیت 
جمعیت باالی 60 سال از کل جمعیت کشور در سال 
به دلیل کاهش میزان موالید، پیشرفت های   1355
علوم پزشکی و کاهش مرگ ومیر و درنتیجه افزایش 
رسیده  سال 1395  در  درصد   9/3 به  زندگی  امید 
است و مطابق با چشم انداز جمعیت جهان1 )2019( 
پیش بینی می شود که به 30 درصد در سال 2050 

برسد )سازمان ملل، 2019(. 

با وقوع سالمندی جمعیت، سهم جمعیت درسن کار از کل جمعیت کاهش و نسبت 
وابستگی افزایش می یابد. در این شرایط، نیاز است تا دورۀ مشارکت افراد در بازار کار 
طوالنی تر شود تا اقتصاد از حرکت باز نماند و بر پیامدهای نامطلوب ناشی از سالمندی 
جمعیت غلبه شود. مجازکردن بازنشستگی های پیش ازموعد، نه تنها خالف این قاعده 
است، بلکه رسیدن به نسبت وابستگی باالتر را تسریع می کند؛ با تسهیل خروج زودهنگام 
نیروی کار از بازار کار، در شرایطی که هنوز قابلیت زیادی برای ایجاد ارزش افزوده در 
اقتصاد دارند، تولید و رشد اقتصادی به خطر می افتد، ضمن اینکه این افراد هم از نیروی 

کار مولد به مستمری بگیر تبدیل می شوند. 

5-5. تشدید کسری بودجۀ دولت و احتمال افزایش تورم

بررسی روند درآمدها و مخارج دولت در ایران نشان می دهد که دولت در سال های گذشته 
همواره با کسري بودجه مواجه بوده است. این روند با بازگشت تحریم ها و بحران ناشی 
از کرونا وخیم تر هم شده است. در این شرایط، بازنشستگی های پیش ازموعد ازیک طرف 

1- World Population Prospects

پدیدۀ سالمندی 
جمعیت اثرات 

نامطلوبی بر توسعۀ 
اقتصادی دارد، 

پایداری مالی نظام 
تأمین اجتماعی را به 

خطر می اندازد، ریسک 
فقر در بین سالمندان 
را افزایش می دهد و 
بر توسعۀ بازار کار اثر 

منفی دارد.
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پایۀ مالیات بر حقوق و دستمزد را کاهش می دهند و از طرف دیگر، با افزایش مخارج 
مستمری، هزینه های دولت را با افزایش مواجه می کنند که این هر دو منجر به تشدید 
در صورت  به خصوص  و  مستمری بگیران  تعداد  افزایش  با  شد.  خواهد  بودجه  کسری 
تداوم مشکالت اقتصادی، تأمین مالی مستمری ها کمک دولت را ضروری خواهد کرد. 
ازآنجایی که ناتوانی در پرداخت مستمری ها پیامدهای اجتماعی گسترده ای را به همراه 
دارد، دولت ناگریز خواهد بود به صندوق ها برای پرداخت مستمری ها کمک بیشتری کند. 
عالوه براین، بازنشستگی  های پیش ازموعد جمعیتی که در معرض مالیات های درآمدی 

هستند را محدود و بنابراین درآمدهای دولت از این محل را با کاهش مواجه می کند.

در نبود منابع پایدار برای تأمین کسری بودجه )شرایطی که اکنون حاکم است(، ممکن 
است دولت به ابزارهایی برای تأمین مالی روی آورد که اثرات تورمی بر اقتصاد دارند. اگر 
هم دولت بخواهد این کار را ازطریق افزایش مالیات انجام دهد، این فشار بر قشر شاغل 
محدود تحمیل می شود که با خروج سریع افراد از بازار کار رسمی در چهارچوب قوانین 

بازنشستگی پیش ازموعد، شدیدتر هم می شود.

  6. اثرات بازنشستـگی پیش ازموعد بر پایداری صنـدوق های 
بازنشستگی 

پایداری صندوق های بازنشستگی به مفهوم توان بلندمدت صندوق ها برای ایفای تعهدات 
مالی مربوط به مخارج کنونی و آیندۀ آن هاست. ناتوانی صندوق ها در این امر، یا ناپایداری 
مالی، منجر به عدم تأمین مالی مخارج موردتعهد آن ها می شود که پیامدهای اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی گسترده ای را در بر خواهد داشت. اهمیت این امر از آنجا بیشتر می شود 
که بخش زیادی از مستمری بگیران درآمد دیگری غیر از مستمری ندارند و هرگونه تعلل 
در پرداخت مستمری ها معیشت آن ها را به خطر می اندازد و آن ها را در معرض فقر قرار 
می دهد. این حساسیت برای سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگ ترین صندوق بیمه گر 
اجتماعی، که با نیمی از جمعیت کشور سروکار دارد و مشمولینش عمدتاً کارگران هستند، 

بسیار بیشتر هم می شود.

پایداری صندوق های بازنشستگی می تواند از دو حیث مورد بررسی قرار گیرد: پایداری 
جمعیتی و پایداری مالی. همان گونه که از اسامی پیداست، پایداری جمعیتی به تعادل 
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بین ورودی ها و خروجی های صندوق )جمعیت بیمه شده و مستمری بگیر( اشاره دارد، 
درحالی که پایداری مالی صندوق ها معطوف به تعادل بین منابع و مصارف آن هاست. یکی 
از شاخص های مهم برای نشان دادن پایداری جمعیتی صندوق های بازنشستگی نسبت 
پشتیبانی1 است. این شاخص نشان می دهد که به ازای هر یک نفر مستمری بگیر )دارای 
حق دریافت مستمری از صندوق در اثر بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت بیمه شده( چند 

نفر بیمه شدۀ اصلی )پرداخت کنندۀ حق بیمه( وجود دارد. 

بررسی ها نشان می دهد شاخص پشتیبانی برای تمامی صندوق های کشور در طول زمان 
کاهشی بوده و این رونِد کاهشی سرعت باالیی داشته است. نسبت پشتیبانی در سازمان 
تأمین اجتماعی، در سال 1398 در حدود 4.6 بوده است، درحالی که این رقم در سال 
1383 رقمی مازاد بر 7 بوده است. این وضعیت در سایر صندوق ها بدتر هم هست2؛ به 
عنوان نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت در سال 1398 کمتر از 1 و  حدود 
0.41 بوده است، یعنی حتی تناظر یک به یک بین تعداد مستمری بگیران و بیمه پردازان 
وجود ندارد )این رقم در سال 1383 متجاوز از 2 بوده است(. نکتۀ حائز اهمیت این 
است که در این صندوق ها نرخ رشد مستمری بگیران افزایش یافته است، درحالی که رشد 
بیمه پردازان کاهش یافته و بسیار کوچک است. در سازمان تأمین اجتماعی، درحالی که 
رشد تعداد مستمری بگیران در سال 1398 حدود 6.8 درصد بوده، رشد بیمه پردازان تنها 
2.6 درصد بوده است که این به معنای استمرار کاهش نسبت پشتیبانی است. البته این 
وضعیت رشد نسبت به سال 1397 به مراتب بهتر بوده است و ضمن کاهش رشد تعداد 
مستمری بگیران، رشد بیمه پردازان در سازمان افزایش پیدا کرده بود )شکل 3(. اما با وقوع 

بحران کرونا، انتظار می رود مجدداً رشد تعداد بیمه پردازان در سال 1399 کاهش یابد.

1- Support ratio

این  در  است،  جوانی  صندوق  اینکه  باتوجه به  عشایر،  و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمۀ  صندوق   -2

خصوص استثناست، بااین حال، نرخ پشتیبانی در این صندوق هم به شدت در حال کاهش است. 
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 شکل 3. روند رشد بیمه پردازان و مستمری بگیران در سازمان تأمین اجتماعی

منبع: محاسبه بر اساس سازمان تأمین اجتماعی )1399الف(

از نظر پایداری مالی هم وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور هشداردهنده است؛ 
درحالی که منابع صندوق بازنشستگی کشوری مدت هاست کفاف مخارجش را نمی دهد 
و این امر آن را به یکی از مهم ترین سهم بگیران از بودجۀ دولت در حوزۀ رفاه و تأمین 
اجتماعی تبدیل کرده است، سازمان تأمین اجتماعی با احتساب حق بیمه های دریافتنی 
از دولت، به صورت تعهدی اندکی با مازاد مواجه است )نسبت منابع تعهدی به مصارف 
از  به دلیل عدم وصول حدود 30 درصد  اما  بوده است(.  در سال 1398، حدود 1.27 
حق بیمه ها، که دولت در نقش کارفرمای برخی از گروه ها یا به عنوان سهم سه درصدی باید 
به سازمان پرداخت کند، این سازمان با کسری نقدینگی مواجه است، به طوری که نسبت 
منابع وصولی به مصارف 0.91 است. در شکل 4 روند نسبت منابع به مصارف سازمان 

به صورت نقدی و تعهدی ارائه شده است.
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 شکل 4. نسبت منابع به مصارف در سازمان تأمین اجتماعی

منبع: محاسبه بر اساس سازمان تأمین اجتماعی )1399الف(

در سال 1398، حق بیمۀ وصولی سازمان 98 هزار میلیارد تومان بوده که با درنظرگرفتن 
میزان هزینه های سازمان در این سال، معادل 108 هزار میلیارد تومان، صندوق در تأمین 
هزینه های جاری خود بیش از 10هزار میلیارد تومان کسری داشته است. عدم وصول 
تعهدات دولت، که یکی از دالیل مهم این کسری در طول سال های گذشته بوده و سالیانه 
بر بدهی های قبلی دولت افزوده است، خود معلول قوانینی است که در سالیان گذشته، 
بدون توجه به اصول بیمه ای و بی آنکه پشتوانۀ محاسبات بیمه ای داشته باشند، بر سازمان 

تحمیل شده که قوانین متعدد بازنشستگی پیش ازموعد ازجملۀ این قوانین هستند.

بیش از 40 اساس برقراری بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی بازنشستگی پیش ازموعد 
شناخته می شوند که حدود 634 هزار نفر از کل بازنشستگان در سال 1395 را شامل 
می شدند و تا آن سال، در مجموع نزدیک به 54 هزار میلیارد تومان بار مالی برای سازمان 
به همراه داشته اند )مشیری تبریزی، 1398(. بر اساس اطالعات ارائه شده در گزارش آماری 
مستمری بگیران در سال 1398، حدود 49 درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی 
)بیش از یک میلیون بازنشسته( را بازنشستگان پیش ازموعد تشکیل داده اند )سازمان 
تأمین اجتماعی، 1399ج(. باتوجه به این، و با احتساب افزایش های مستمری سالیانه و 
همچنین متناسب سازی مستمری ها، دورازانتظار نیست که بار مالی پیش گفته  تاکنون 

افزایش زیادی یافته باشد.
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در این شرایط، که توصیۀ اکید کارشناسی بر توقف قوانین قبلی در این خصوص است، 
تصویب قوانین جدید بازنشستگی پیش ازموعد، نه تنها وضعیت پایداری صندوق ها را با 
مخاطره مواجه می کند، بلکه از نظر اجتماعی، با تأثیری که بر آیندۀ تعهدات بازنشستگی 
دارد و فشاری که بر نسل شاغل آینده وارد خواهد کرد، اثرات ناعادالنۀ بین نسلی را هم به 
همراه خواهد داشت. برای ارائۀ تصویری از اثرات مالی طرح های بازنشستگی پیش ازموعد 
بر سازمان، بخش بعدی با مفروضاتی به برآورد تعداد مشمولین و بار مالی ناشی از طرح 
قرار  موافقت  مورد  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  در  که  دراین خصوص،  مجلس  جدید 

نگرفت، اختصاص دارد.

  7. بار مالی طرح »بازنشستـگی پیش ازموعد« )مطـرح شده در 

آبان ماه 1399( بر سازمان تأمین اجتماعی

طرح »بازنشستگی پیش ازموعد«1، که در 27 آبان ماه 1399 در مجلس اعالم وصول 
شد، با هدف ایجاد زمینۀ بازنشستگی پیش ازموعد برای کارکنان دولتی به منظور کمک 
به اشتغال جوانان مطرح شده بود که امکان بازنشستگی آقایان با 25 سال سابقه و بانوان 
با 20 سال سابقۀ کار را فراهم می کرد. صرفِ نظر از اثرات نامطلوب طرح و قابل اتکا نبودن 
دالیل توجیهی آن، که پیش تر به آن ها اشار شد، برای ارائۀ تصویری از اثرات مالی چنین 
با استفاده از  طرح هایی بر سازمان تأمین اجتماعی، در این بخش بار مالی این طرح 
داده های موجود در گزارش های سازمان با مفروضاتی برآورد می شود. مفروضات محاسبه 

در جدول 6 ارائه شده است.

1- منت طرح جدید بازنشستگی پیش ازموعد به این رشح است: »ماده واحده- کلیۀ دستگاه هایی که به نحوی 

از بودجۀ عمومی استفاده می کنند، می توانند با رعایت رشایط ذیل نسبت به بازنشستگی کارمندان خود اقدام 

نمایند و صندوق های بازنشستگی ذیربط مکلف به اجرای آن هستند.

1- حداقل 25 سال سابقۀ پرداخت حق بیمه برای کارمندان مرد.

2-  حداقل 20 سال سابقۀ پرداخت حق بیمه برای کارمندان زن.

3-  رعایت رشط سنی الزامی نیست.

4-  بازنشستگی طبق رشایط مذکور، بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت حقوق بازنشستگی براساس سوابق 

پرداخت حق بیمه است.

5- ارائۀ درخواست از سوی کارمند و موافقت باالترین مقام اجرایی دستگاه الزامی است.
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 جدول 6. مفروضات برآورد بار مالی طرح بازنشستگی پیش ازموعد

جنسیت
دامنۀ 
سابقه

میانگین 
سابقه

میانگین 
دستمزد در 
سال 1398 

)ریال(

تعداد

سهم 
کارمندان 

دولتی از کل 
بیمه شدگان

سهم از 
کل

)درصد(

نرخ تنزیل 
)درصد(

نرخ رشد 
دستمزد در 
سال 1399 و 
14۰۰ )درصد(

2926٫539٬518٬672278٬620-25مرد

0٫15

معادل رشد 2/10
دستمزدها 

و 
مستمری ها

26

2922٫842٬176٬03782٬6150/70-20زن

از گزارش آماری بیمه شدگان  از کل  تذکر: اطالعات میانگین سابقه، میانگین دستمزد، تعداد و سهم 
در سال 1398 اقتباس شده است. برای زنان، چون اطالعات دو گروه سابقه مدنظر بوده، از میانگین 
وزنی دو گروه برای محاسبۀ میانگین دستمزد و سابقه استفاده شده است. سهم کارمندان دولتی از کل 
بیمه شدگان بر اساس اطالعات سالنامۀ آماری سازمان در سال 1398 محاسبه شده است. نرخ تنزیل بر 
اساس مفروضات محاسبات در دفتر آمار و اطالعات و محاسبات تعیین شده است. نرخ رشد دستمزد بر 
اساس نرخ رشد حداقل مزد تعیین شده است.
منبع: سازمان تأمین اجتماعی )1399الف و ب(

بار مالی طرح »بازنشستگی پیش ازموعد« مجموع دو اثر است: میزان کاهش درآمدها 
و افزایش هزینه  های ناشی از آن. طرح از یک سو سبب کاهش درآمدهای صندوق های 
بیمه ای می شود، چون تعدادی از افراد که می توانستند چند سال دیگر هم بیمه پرداز 
صندوق باشند را از جمع بیمه پردازان خارج می کند. از سوی دیگر، هزینه های سازمان را 
افزایش می دهد، چون منجر به افزایش تعداد و مدت برخورداری مستمری بگیران می شود 

و روند رشد هزینه های مستمری را تسریع می کند. 

بر اساس طرح پیشنهادی، کارمندان مرد دستگاه های دولتی با حداقل 25 سال سابقۀ 
پرداخت حق بیمه و کارمندان زن با حداقل 20 سال سابقه، بدون شرط سنی، می توانند 
بازنشسته شوند. این در حالی است که بر اساس تبصرۀ 1 مادۀ 76 قانون تأمین اجتماعی، 
مردان و زنانی که 30 سال تمام سابقۀ پرداخت حق بیمه داشته باشند به ترتیب با شرط 
سنی 50 و 45 سال قادر خواهند بود تقاضای بازنشستگی دهند. بر اساس تبصرۀ 3 
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این ماده، بیمه شدگانی که 35 سال تمام سابقۀ پرداخت حق بیمه دارند می توانند بدون 
شرط سنی تقاضای بازنشستگی کنند. بنابراین، طرح پیشنهادی هم حداقل سابقه را 
کاهش داده )به ترتیب 5 و10 سال برای مردان و زنان( و هم شرط سنی را حذف کرده 
است. این امر باعث می شود تعداد زیادی از جوانانی که به هیچ وجه در گروه سالمندان 
قرار نمی گیرند مشمول طرح شوند. البته، در اینجا به دلیل محدودیت در دسترسی به 
اطالعات، امکان محاسبۀ بار مالی حذف شرط سنی وجود ندارد. همچنین، عدم لحاظ نرخ 
فوت و ازکارافتادگی بیمه شدگان، به کارگیری سهم کارمندان دولتی از کل بیمه شدگان، 
درنظرنگرفتن سن بیمه شدگان )چون ممکن است تعدادی از افراد با قوانین کنونی با 
رسیدن به سن بازنشستگی و بدون تکمیل سابقه بازنشسته شوند(، و استفاده از مقادیر 
متوسط برای اقالم موردنیاز برای محاسبۀ بار مالی از دیگر محدودیت های برآورد ارائه شده 
در این گزارش هستند که به دلیل عدم دسترسی به اطالعات کافی رخ داده اند. با وجود 
این محدودیت ها، برآورد انجام شده می تواند شمایی از آثار مالی طرح بر سازمان ارائه دهد.

باتوجه به مفروضات ذکرشده در جدول 6، تعداد مشمولین مرد و زن طرح بازنشستگی 
با  با سابقۀ 25-29 و همچنین زنان  پیش ازموعد در سال اول، از ضرب تعداد مردان 
سابقۀ 20-29 در سهم کارمندان دولتی از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی )0.15(، 
به ترتیب 41.345 و  12.259 نفر برآورد شده است.1 اینکه چند تعداد از این افراد از طرح 
استفاده خواهند کرد، به دلیل نبود اطالعات، بر اساس سه سناریوی 30، 50 و 100 درصد 
محاسبه می شود. البته با توجه به سهم 49 درصدی بازنشستگان پیش ازموعد از مجموع 

بازنشستگان، سناریوی 50 درصد به نظر می رسد چندان دور از واقع نباشد. 

اگر طرح برای 5 سال دیگر تکرار شود، انتظار می رود زنان با سابقۀ کنونِی 15 تا 19 سال 
و مردان با سابقۀ 20 تا 24 سال هم به مرور به جمع مشمولین اضافه شوند. بدین ترتیب، 
باتوجه به تعداد 732.599 بیمه شدۀ مرد با سابقۀ 20 تا 24 سال و 188.883 بیمه شدۀ زن 
با سابقۀ 15 تا 19 سال و سهم کارمندان دولتی از بیمه شدگان، برآورد می شود مجموعاً 
108.711 نفر از مردان و 28.029 نفر از زنان در طول 5 سال به مشمولین طرح اضافه 

1- در نظر داشته باشید که آخرین اطالعات در دسرتس مربوط به سال 1398 است، بنابراین، در اصل مردان با 

24 سال سابقه و زنان با 19 سال سابقه در سال 1398 مشمول طرح خواهند شد. اما به دلیل نداشنت اطالعات 

به تفکیک هر سال سابقه، به ناچار این واقعیت لحاظ نشده است.
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شوند. تمامی این اطالعات در جدول 7 ارائه شده است.

 جدول 7. تعداد مشمولین و بهره مندان از طرح بازنشستگی پیش ازموعد تحت سه سناریو

تعدادجنسیتسابقه
تعداد 

مشمولین

تعداد بهره مندان

%3۰%5۰%1۰۰

اجرای طرح در سال 
1400

278٬62041٬34512٬40320٬67241٬345مرد25-29

82٬61512٬2593٬6786٬13012٬259زن20-29

361٬23553٬60416٬08126٬80253٬604کل

اجرای طرح طی 
1400 الی 1405

1٬011٬219150٬05645٬01775٬028150٬056مرد20-29

271٬49840٬28812٬08620٬14440٬288زن15-29

1٬282٬717190٬34457٬10395٬172190٬344کل

منبع: محاسبات نویسندگان بر اساس داده  های سازمان تأمین اجتماعی )1399 الف و ب(.

7-1. کاهش وصولی حق بیمه ناشی از طرح

با توجه به اینکه داده ها به ازای سابقه در دست نبوده است، امکان محاسبۀ بار مالی برای 
حالتی که طرح تا سال 1405 ادامه یابد در اینجا وجود ندارد. بنابراین، تنها حالتی در 
اینجا موردنظر است که طرح فقط برای یک بار در سال 1400 اجرا شود. اگر طرح در 
یک سال )1400( اجرا شود، افرادی که از طرح استفاده می کنند از ردیف بیمه پردازان 
خارج می شوند و بنابراین، سازمان به تعداد سال هایی که این افراد تا بازنشستگی عادی 
فاصله دارند، از دریافت حق بیمه محروم خواهد ماند. به عنوان مثال، کارمند مردی با 25 
سال سابقه که می بایست 5 سال دیگر به سازمان حق بیمه پرداخت می کرد، با این طرح 
بازنشسته می شود و بنابراین، سازمان 5 سال پرداخت حق بیمه توسط این فرد را از دست 
می دهد. باتوجه به میانگین سنوات زنان و مردان در جدول 6 )به ترتیب 22.8 و 26.5 
سال(، اگر فرض کنیم هیچ یک از این افراد با شرط سنی بازنشسته نمی شوند، کارمندان 
دولتی زن و مرد به ترتیب به طور متوسط 7.2 و 3.5 سال حق بیمه ای که باید در حالت 

عادی پرداخت می کردند را به سازمان پرداخت نمی کنند. 

همچنین، به دلیل استفاده از ارقام متوسط، فرض محدودکنندۀ دیگری هم برای برآورد 
الزم است: اینکه نرخ تنزیل و نرخ رشد متوسط دستمزدهای مشمول کسر حق بیمه در 



گزارش کارشناسی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی66

سال های آتی معادل هم است، و لذا ارزش حال مقادیر متوسط دستمزدها در سال های 
آتی معادل میانگین دستمزد در سال 1400 خواهد بود. میانگین دستمزد برای زنان 
و مردان در سال 1400، باتوجه به نرخ رشد 26 درصدی حداقل مزد در سال 1399، 
به ترتیب 66.958.675 و 62.739.844 ریال در نظر گرفته شده است. با این مفروضات و 
با لحاظ نرخ حق بیمۀ 33 درصدی، برآورد کاهش درآمد حق بیمۀ ناشی از اجرای طرح در 

سال 1400 در جدول 8 ارائه شده است.

 جدول 8. کاهش درآمد ناشی از عدم پرداخت حق بیمه برای مشموالن طرح تحت سه سناریو

تعداد جنسیت
برآوردی 

بیمه شدگان 
کارمند 
دولتی

 میانگین 
دستمزد در 
سال 14۰۰ 

)ریال(

درصد 
مشمولین 

طرح 
)سناریوهای 

مختلف(

تعداد 
مشمولین 

طرح

درآمد 
حق بیمۀ 

ازدست رفته 
در سال 

 14۰۰
)میلیارد 

تومان(

ارزش حال کل 
درآمد حق بیمۀ 
ازدست رفته  تا 
تکمیل سنوات 

)میلیارد 
تومان(

         41٬345مرد
 62٬739٬844

3012٬40325٫6889٫88

5020٬67242٫80149٫80

10041٬34585٫60299٫60

         12٬259زن
 66٬958٬676

303٬6788٫1358٫75

506٬13013٫5497٫91

10012٬25927٫09195٫82

3016٬08133٫81148٫63-53٬604کل

5026٬80256٫35247٫71

10053٬604112٫69495٫42

منبع: محاسبات نویسندگان بر اساس داده  های سازمان تأمین اجتماعی )1399 الف و ب(.

همان گونه که جدول 8 نشان می دهد، اجرای طرح در سال 1400 به تنهایی، منجر به 
کاهش درآمد سازمان از 149 میلیارد تومان در خوش بینانه ترین سناریو تا 495 میلیارد 

تومان در بدترین سناریو خواهد شد.
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7-2. افزایش هزینه های مستمری ناشی از طرح

در صورتی که افراد زودتر از موعد بازنشسته شوند، صندوق های بازنشستگی ناچارند 
پرداخت مستمری ها به آن ها را زودتر شروع کنند و به همین دلیل، به اندازۀ شکاف 
بین زمانی که بازنشسته می شوند و سابقۀ قانونی )30 سال( متحمل هزینه های اضافی 
می شوند. نظر به فرمول محاسبۀ مستمری مصرح در مادۀ 77 قانون تأمین اجتماعی، 
میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده 
ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط به اینکه از سی وپنج سی ام متوسط مزد یا 
حقوق تجاوز نکند. متوسط مزد یا حقوق برای محاسبۀ مستمری هم مجموع مزد یا حقوق 

مأخذ حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24 است. 

با استفاده از مفروضات پیش گفته در خصوص افزایش دستمزد مبنی بر اینکه دستمزد 
در سال 1399 و 1400 با نرخ 26 درصد افزایش یافته است، می توان میانگین دستمزد 
دو سال پایانی اشتغال را برآورد کرد و با درنظرگرفتن متوسط سنوات گروه مردان و زنان، 
مقدار متوسط مستمری برقراری را برای هر گروه تخمین زد و باتوجه به تعداد مشمولین 
در هر سناریو و متوسط تعداد سال های باقی مانده تا تکمیل سابقه، کل افزایش هزینه های 
ناشی از بازنشستگی پیش ازموعد را برآورد کرد. توجه شود که برای سادگی فرض بر این 
است که نرخ افزایش مستمری ها و نرخ تنزیل برابر است. براین اساس، برآوردها در جدول 
9 ارائه شده است. همان گونه که این جدول نشان می دهد، افزایش هزینه های سازمان از 
محل شروع زودتر از موقع پرداخت مستمری ها به مشمولین طرح در بهترین سناریو 337 
میلیارد تومان و در بدترین سناریو 1123 میلیارد تومان خواهد بود. البته باید توجه داشت 
که چنانچه بیمه شده در سابقۀ 30 سال تمام بازنشسته شود، با توجه به افزایش دستمزدها 
و تکمیل سنوات، مستمری برقراری باالتری خواهد داشت، حال آنکه با محروم شدن از 
تکمیل سنوات، با مستمری پایین تری بازنشسته می شود. این امر در برآوردهای ارائه شده 

در جدول 9 در نظر گرفته نشده است.
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 جدول 9. افزایش هزینه های ناشی از بازنشستگی  پیش ازموعد برای مشموالن
طرح تحت سه سناریو

تعداد جنسیت
برآوردی 

بیمه شدگان 
کارمند 
دولتی

میانگین 
دستمزد دو 
سال آخر 

اشتغال
)1399 و 14۰۰، ریال(

درصد 
مشمولین 

طرح 
)سناریوهای 

مختلف(

تعداد 
مشمولین 

طرح

ارزش حال 
هزینه های ناشی 

از برقراری 
مستمری 

پیش ازموعد 
)میلیارد تومان(

         41344مرد
 56٬266٬685

30 12٬403215٫77

50 20٬672359٫61

100 41٬345719٫22

         12259زن
 60٬050٬241

30 3٬678121٫18

50 6٬130201٫97

100 12٬259403٫94

 53604کل

30 16٬081336٫95

50 26٬802561٫58

100 53٬6041٬123٫16

منبع: محاسبات نویسندگان بر اساس داده  های سازمان تأمین اجتماعی )1399 الف و ب(.

7-3. مجموع بار مالی ناشی از طرح بر سازمان تأمین اجتماعی

با جمع مقادیر برآوردشده برای کاهش درآمدها و افزایش هزینه های ناشی از طرح، کل 
بار مالی برآوردی طرح بر سازمان حاصل می شود. در جدول 10 این اطالعات ارائه شده 
است. بر اساس ارقام ارائه شده در این جدول، بار مالی طرح در بهترین سناریو 486 میلیارد 

تومان و در بدترین سناریو 1619 میلیارد تومان است. 
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جدول 10. بار مالی ناشی از طرح بازنشستگی  پیش ازموعد
برای مشموالن طرح تحت سه سناریو

درصد مشمولین جنسیت
طرح )سناریوهای 

مختلف(

تعداد مشمولین 
طرح

بار مالی ناشی 
از طرح )میلیارد 

تومان(

305٫65 12٬403 30مرد

50 20٬672 509٫41

100 41٬345 1018٫83

179٫93 3٬678 30زن

50 6٬130 299٫88

100 12٬259 599٫75

485٫57 16٬081 30کل

50 26٬802 809٫29

100 53٬604 1618٫58

منبع: محاسبات نویسندگان بر اساس داده  های سازمان تأمین اجتماعی )1399 الف و ب(.

باید توجه داشت برآوردهای انجام شده تنها برای اجرای یک  سالۀ طرح است؛ بدیهی است 
با تکرار آن در سال های بعد بار مضاعفی بر سازمان و سایر صندوق ها تحمیل خواهد شد. 
در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی به طور جدی با مشکل نقدینگی مواجه است، 

تحمیل بار هزینۀ اضافی بر این سازمان برخالف اصول و منطق بیمه ای است. 

 8. سایر ابعاد بازنشستگی پیش ازموعد

8-1. مغایرت با ماهیت بازنشستگی 

 مفهوم بازنشستگی با سالمندی و عدم توانایی انجام کار گره خورده است. بازنشستگی در 
واقع مرحله ای از زندگی کارکنان است که دیگر ضرورتی ندارد کار و فعالیت کنند و در 
عوض، می توانند در خانه بمانند و به کارهای موردعالقۀ خود بپردازند. دورۀ بازنشستگی 
افراد در دورۀ اشتغال خود  با شروع سالمندی همراه است و به همین دلیل،  معموالً 
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پس انداز می کنند تا برای دوران سالمندی که توان انجام کار و کسب درآمد ندارند حداقل 
بتوانند به نیازهای معیشتی پاسخ دهند و بدون درآمد رها نشوند. اما تعریف و تصویب انواع 
قوانین بازنشستگی پیش ازموعد باعث شده که عماًل بازنشستگی در کشور با مفهوم واقعی 
آن فاصله بگیرد. بسیاری از نه فقط میانساالن، بلکه جوانان دریافت کنندۀ مستمری هستند 
که توانایی انجام کار را دارند. بدین ترتیب، بازنشستگی های پیش ازموعد اساساً با ماهیت و 

مفهوم بازنشستگی در تضاد هستند.

8-2. اثر بر سالمت جسمی، روانی و شناختی 

مطالعات زیادی در خصوص اثر بازنشستگی بر سالمت جسمی و روانی انجام شده است، 
اما برآیند نتایج قطعی نیست؛ درحالی که شواهدی قوی وجود دارد که بازنشستگی بر 
سالمت روانی مفید است، شواهد معکوسی برای اینکه بازنشستگی بر سالمت جسمانی و 
عمومی اثرات نامطلوبی دارد نیز یافت شده است )ون ِدرِهید1 و همکاران، 2013(. دیو2 و 
همکاران )2006( نشان می دهند که بازنشستگی کامل در یک دورۀ متوسط شش ساله به 
5 تا 16 درصد افزایش در مشکالت مربوط به تحرک و فعالیت های روزانه، افزایش 6-5 
درصد در شرایط بیماری، و 6- 9 درصد کاهش در سالمت روانی منجر می شود. البته 
این آثار نامطلوب با ازدواج، برخورداری از حمایت اجتماعی، تداوم فعالیت های فیزیکی 
یا ادامۀ کار به صورت نیمه وقت کاهش می یابد. بر اساس نتایج این پژوهش، پیامدهای 
نامطلوب در بازنشستگی اجباری شدیدتر هم هست. َسلگرن3 )2013( نشان می دهد 
که بازنشستگی سالمت جسمانی، روانی و خوداظهارشده را کاهش می دهد و این آثار 
نامطلوب با افزایش تعداد سال های بازنشستگی افزایش می یابد. بر اساس این پژوهش، 
بازنشستگی احتمال افسردگی بالینی را حدود 40 درصد، احتمال داشتن حداقل یک 
مشکل جسمانی را 60 درصد، و احتمال دریافت دارو برای این شرایط را حدود 60 درصد 
افزایش می دهد. البته، به نظر می رسد بالفاصله بعد از بازنشستگی، شادی افراد در اثر 
کاهش استرس کاری افزایش یابد، اما در چند سال بعد به سرعت و با شیب زیادی رو به 

1- van der Heide 

2- Dave 

3- Sahlgren
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کاهش می گذارد و سپس در بلندمدت تثبیت می شود )ُهرنر1، 2012(. این اثرات نامطلوب 
در میان مردان بیشتر از زنان است و بسته به نوع شغل در دوران اشتغال متفاوت است 
)ون ِدرِهید و همکاران، همان(. باتوجه به این، افزایش سن بازنشستگی نه تنها ممکن )به 
دلیل افزایش امید زندگی( و مطلوب )به دلیل ارتقای پایداری مالی صندوق ( است، بلکه 
به متوسط سالمت بهتر در دوران بازنشستگی منجر می شود )سلگرن، 2013؛ و دیو و 

همکاران، 2006(.

همچنین، در چهارچوب سرمایۀ انسانی، بازنشستگی می تواند به افزایش زوال شناختی 
منجر شود، زیرا افراد بعد از بازنشستگی انگیزۀ خود را برای سرمایه گذاری در افزایش 
مهارت های شناختی از دست می دهند. این در حالی است که مطالعات نشان می دهند که 
آموزش نقشی اساسی در توضیح ناهمگونی در سطح توانایی های شناختی افراد دارد. بر 
این اساس، بسیاری از مطالعات نشان می دهند بازنشستگی های پیش ازموعد زوال شناختی 
را در بین مستمری  بگیران تسریع می کنند )برای مطالعۀ بیشتر ر.ک به: مازونا و پراچی2، 

2012؛ ُرحِودر و ویلیس3، 2010؛ و نیکولو و اَدلمن4، 2020(.

8-3. تضاد با فرهنگ کار

قوانین  تصویب  و  طرح   با  کشور،  در  کار  فرهنگ  حوزۀ  در  فراوان  چالش های  به رغم 
بازنشستگی پیش از موعد عماًل فرهنگ کارنکردن در کشور ترویج می شود. بسیاری از 
کشورها به دنبال پیداکردن راه هایی برای گسترش روحیۀ کارآفرینی در میان جوانان و 
همچنین ترغیب سالمندان به مشارکت در فعالیت های اقتصادی هستند. ترویج فرهنگ 
بازنشستگی پیش ازموعد در خالف جهت این رویکرد است که بی تفاوتی نسبت به تحمیل 

بار گسترده به نسل های آیندۀ کشور را به ذهن متبادر می کند.

1- Horner 

2- Mazzonnaa & Peracchi

3- Rohwedder & Willis

4- Nikolov & Adelmana
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 جمع بندی 

این گزارش با هدف بررسی ابعاد مختلف قوانین بازنشستگی پیش ازموعد نوشته شده است. 
برای این منظور، در ابتدا ضرورت اصالحات سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی بحث 
شد. بیان شد که سن بازنشستگی و سنوات اشتغال، به عنوان پارامترهای مهم طرح های 
ازاین رو، سن  افزایش یافته و  با امید زندگی  بیمه ای، در بسیاری از کشورها متناسب 
بازنشستگی در بسیاری از کشورهای منتخب نسبت به ایران بیشتر است. این امر از آنجا 
ناشی می شود که کشورها در طول زمان پارامترهای طرح خود را تغییر می دهند تا بتوانند 

هم به پایداری صندوق ها کمک کنند و هم اثرات مثبت اقتصادی را ایجاد کنند. 

سپس، تجربیات کشورهای منتخب در اصالحات سن بازنشستگی طی 5 دهۀ اخیر بررسی 
شد و نشان داده شد که اصالحات در سن بازنشستگی در این کشورها به دو شکل انجام 
می شود: نخست، اصالح سن بازنشستگی عادی و دوم، افزایش تدریجی سن بازنشستگی 
متناسب با افزایش امید زندگی. در بخش بعد تجربۀ ایران در این زمینه بررسی شد و سیر 
تطور قوانین مربوط به سن و سنوات مالک بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی مورد 
بحث قرار گرفت. این بررسی نشان داد درحالی که امید زندگی در کشور همواره در حال 
افزایش بوده است، قانونگذار به طور مداوم به کاهش سن بازنشستگی )درست عکس جهت 
حرکت امید زندگی( اقدام کرده است. به عنوان مثال، در دهۀ 50، درحالی که متوسط امید 
زندگی در طول دهه در حدود 54 سال بوده، سن بازنشستگی عادی در قانون تأمین 
اجتماعی )1354( 60 و 55 به ترتیب برای مردان و زنان تعیین شد، یعنی سنین باالتر 
از متوسط امید زندگی. حتی برای افراد با 30 سال سابقه یا شاغل در مشاغل سخت و 
زیا ن آور هم شرط سنی 55 سال قید شده بود. اما با بروز انقالب اسالمی، که ذاتاً با تغییر 
رویکردها همراه بوده است، در اواخر دهۀ 50، به ناگاه مسیر بازنشستگی پیش ازموعد هموار 
شد و این روند در سال های بعد ادامه یافت تا اینکه در دهۀ 70، زمانی که امید زندگی با 
پایان یافتن جنگ، به طور متوسط به بیش از 67 سال افزایش یافت، عالوه بر تمدید مهلت 
قانون بازنشستگی پیش ازموعد مصوب سال 1367، اصالح مواد مرتبط با سنوات و سن 
بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی رخ داد. بر این اساس، سن بازنشستگی برای مشاغل 
سخت و زیان آور به 50 و 45 سال به ترتیب برای مردان و زنان کاهش یافت )که البته 
در سال 1380 این شرط هم برداشته شد( و مجدداً شرط سنی برای بازنشستگی با 30 
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سال سابقه تعیین شد )50 و 45 سال به ترتیب برای مردان و زنان( که البته نسبت به 
آنچه در سال 1354 تعیین شده بود کمتر است. همچنین، بازنشستگی افراد با 35 سال 
سابقۀ کار بدون داشتن شرط سنی هم به قانون اضافه شد. عالوه براین، قانونی در این دهه 
تصویب شد که اجازه می داد زنان کارگر با حداقل 42 سال سن با 20 سال سابقه به شرط 
پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق بازنشسته شوند. در دهۀ 80، امید زندگی به حدود 72 
سال افزایش یافت، اما شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان آور برداشته شد و همچنان 
بازنشستگی پیش ازموعد به صورت مقطعی در قالب قوانین بودجه یا به طور مجزا مجاز و 
تصویب شد. گرچه در سال 1380، حداقل سابقۀ موردنیاز برای تقاضای بازنشستگی از 10 
سال در قانون تأمین اجتماعی به 20 سال افزایش یافت، در قوانین بودجۀ سال های 1386 
و 1388 همین تغییر هم به طور موقت کنار گذاشته شد. در دهۀ 1390 مهم ترین تغییر 
مربوط به سال 1392 و تصویب  قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال 
و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند بوده است که به موجب آن، امکان پرداخت مستمری به 
کسانی که کمتر از 10 سال سابقه دارند ازطریق پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مهیا شد.

اثرات بازنشستگی پیش ازموعد بر اشتغال جوانان موضوع بخش چهارم گزارش بوده است. 
در این بخش بیان شد که نظر به نرخ بیکاری باال در کشور، به خصوص در میان جوانان، 
به ظرفیت این نوع قوانین در ایجاد  طرفداران قوانین بازنشستگی پیش ازموعد عمدتاً 
فرصت شغلی برای جوانان و لذا اثر آن ها بر کاهش بیکاری جوانان اشاره دارند. بحث شد 
که ابتناء این رویکرد به نظریۀ تودۀ کار است که بر این فروض استوار است که تقاضای 
نیروی کار در اقتصاد ثابت و جانشینی بین نیروی کار سالمند و جوان کامل است. حال 
آنکه این فروض انتقادات فراوانی را در پی داشته است و شواهدی مبنی بر تأیید آن ها 
وجود ندارد. به طور ویژه، نشان داده شد که نرخ جانشینی بین نیروی کار سالمند و جوان 
در ایران کامل نیست و لذا دلیل توجیهی قوانین بازنشستگی پیش ازموعد کارکردی ندارد؛ 
چه آنکه به رغم تصویب قوانین متعدد بازنشستگی پیش ازموعد در کشور مشکل بیکاری 

در کشور مرتفع نشده است.

در بخش پنجم گزارش به اثرات بازنشستگی پیش ازموعد بر اقتصاد از پنج بعد پرداخته شد. 
بیان شد که با درپیش بودن پدیدۀ سالمندی جمعیت، قوانین بازنشستگی پیش ازموعد )1( 
پیامدهای نامطلوب این پدیده را تشدید می کنند، )2( به بخش غیررسمی دامن می زنند، 
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)3( هزینه های اداری و بازرسی را افزایش می دهند، )4( منجر به کاهش بهره وری نیروی 
کار سالمند می شوند، و )5( بر بودجۀ دولت اثرات نامطلوب دارند. تحلیل شد که این 
قوانین چگونه مانع استفاده از ظرفیت نیروی کار سالمند در بخش رسمی برای ایجاد 
ارزش افزوده می شوند و فشار روبه فزونی را بر جمعیت محدود شاغل تحمیل می کنند و 

ازاین طریق مسیر رشد اقتصادی را در آینده ناهموار می سازند.

در بخش ششم، اثرات قوانین بازنشستگی پیش ازموعد بر پایداری صندوق های بازنشستگی 
تحلیل شد. با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی، نشان داده شد که صندوق های بازنشستگی 
کشور به شدت با مشکل ناپایداری مالی مواجه هستند: نسبت پشتیبانی درحال کاهش و در 
برخی از صندوق ها کمتر از یک است، و در بسیاری از صندوق ها کسری نقدینگی وجود 
دارد که آن ها را به بودجۀ دولت متکی کرده است. برای سازمان تأمین اجتماعی هم نشان 
داده شد که این سازمان با احتساب حق بیمه های دریافتنی از دولت، به صورت تعهدی 
اندکی با مازاد مواجه است )نسبت منابع تعهدی به مصارف در سال 1398، حدود 1.27 
بوده است(. اما به دلیل عدم وصول حدود 30 درصد از حق بیمه ها، که دولت در نقش 
کارفرمای برخی از گروه ها یا به عنوان سهم سه درصدی باید به سازمان پرداخت کند، 
این سازمان با کسری نقدینگی مواجه است، به طوری که نسبت منابع وصولی به مصارف 
0.91 است. تحلیل شد که چگونه بیش از 40 اساس برقراری بازنشستگی پیش ازموعد 
در سازمان تأمین اجتماعی، باعث شده حدود 49 درصد از بازنشستگان سازمان تأمین 
اجتماعی )بیش از یک میلیون بازنشسته( را بازنشستگان پیش ازموعد تشکیل دهند که بار 

مالی گسترده ای برای سازمان داشته است.

در بخش هفتم، به منظور ارائۀ یک تصویر از اثرات بازنشستگی پیش ازموعد بر سازمان تأمین 
اجتماعی، اثرات مالی طرح جدید مجلس برای این منظور با استفاده از مفروضاتی محاسبه 
شد. بحث شد که قوانین بازنشستگی پیش ازموعد از یک سو سبب کاهش درآمدهای 
صندوق های بیمه ای می شوند، چون این قوانین تعدادی از افراد که می توانستند چند 
سال دیگر هم بیمه پرداز صندوق باشند را از جمع بیمه پردازان خارج می کنند. از سوی 
دیگر، این قوانین هزینه های آن ها را افزایش می دهند، چون منجر به افزایش تعداد و مدت 
برخورداری مستمری بگیران می شوند. باتوجه به مفروضات و با درنظرگرفتن سه سناریوی 
30، 50 و 100 درصد برای تعیین تعداد افرادی از مشمولین که از طرح استفاده می کنند، 
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برآورد شد که اجرای طرح در سال 1400 به تنهایی، منجر به کاهش درآمد سازمان از 
149 میلیارد تومان در خوش بینانه ترین سناریو تا 495 میلیارد تومان در بدترین سناریو 
خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش هزینه های سازمان از محل شروع زودتر از موقع پرداخت 
مستمری ها به مشمولین طرح در بهترین سناریو 337 میلیارد تومان و در بدترین سناریو 
1123 میلیارد تومان برآورد شد. براین اساس، مجموع بار مالی طرح در بهترین سناریو 

486 میلیارد تومان و در بدترین سناریو 1619 میلیارد تومان تخمین زده شد. 

سرانجام، در بخش هشتم بحث شد که بازنشستگی پیش ازموعد به لحاظ اجتماعی و 
فرهنگی هم آثار مطلوبی به همراه ندارد، چرا که در تضاد با فرهنگ کار است و ممکن 
است به آثار روحی و روانی برای افرادی که بسیار زودتر از سنین سالمندی بازنشسته 
و  ماهیت  با  اساساً  پیش ازموعد  بازنشستگی های  عالوه براین،  شود.  منجر  می شوند 
مفهوم بازنشستگی، که در ارتباط مستقیم با مفهوم سالمندی و ناتوانی برای انجام 
کار است، در تضاد هستند. در شکل 5 تالش شده آثار گفته شدۀ قوانین بازنشستگی 

پیش ازموعد نشان داده شود.
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 شکل 5. آثار اجتماعی و اقتصادی بازنشستگی پیش ازموعد

منبع: یافته های تحقیق

در آخر، بر اساس این توضیحات، می توان این گونه جمع بندی کرد:

در شرایطی که کارشناسان بر توقف قوانین موجود برای بازنشستگی 
پیش ازموعد تأکید دارند، و همزمان بر اصالح سن بازنشستگی متناسب 
امید زندگی اصرار می ورزند، تصویب طرح های جدید برای  افزایش  با 
گسترش بازنشستگی های زودهنگام، عماًل حرکت در مسیری مخالف 
با منطق جهانی و پشت پا زدن به آموزه هایی است که تجارب داخلی و 
بین المللی جهت حفظ پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش 

پیامدهای نامطلوب ناشی از سالمندی جمعیت به دست می دهند. 
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ارائۀ  هنگام  در  بازنشستگی،  صندوق های  کنونی  دشوار  شرایط  باتوجه به  بنابراین، 
هرگونه طرحی برای کاهش سن و سنوات بازنشستگی، پیش از هر چیز باید به سؤاالتی 
بر اصول بیمه اِی طرح  ازاین دست پاسخ داد که پشتوانۀ کارشناسی و علمی مبتنی 
چیست؛ دلیل توجیهِی مبتنی بر نظریه و شواهد طرح چیست؛ چرا با وجود تصویب 
قوانین متعدد بازنشستگی پیش ازموعد در کشور، هدف این نوع قوانین )افزایش اشتغال 
جوانان( محقق نشده و نرخ بیکاری جوانان در کشور هنوز هم باالست؛ آیا انحرافات 
و مشکالت در بازار کار باید از طریق قوانین بازنشستگی، و به بهای تهدید پایداری 
صندوق ها و امنیت درآمدی مستمری بگیران کنونی و آتی، تعدیل و تنظیم شود؛ چه 
بازنشستگی  از  بعد  توانایی کارکردن دارند،  افراد جوانی که  تضمینی وجود دارد که 
پیش ازموعد، باتوجه به سطح باالی هزینه های زندگی، به اشتغال خود، البته در بخش 
غیررسمی، ادامه ندهند؛ و درنهایت با توجه به افزایش قابل توجه امید زندگی و افزایش 
تدریجی سن بازنشستگی در کشورهای جهان، این طرح ها که سن مؤثر بازنشستگی 
را کاهش می دهند، چه سنخیتی با روند اصالحات و قانونگذاری در عرصۀ صندوق های 
این  درنظرگرفتن  بدون  بی تردید،  دارند.  جهان  دیگر  کشورهای  در  بازنشستگی 
سؤاالت، قوانینی بر صندوق ها تحمیل می شوند که پایداری آن ها و لذا امنیت درآمدی 

بازنشستگان آتی را به خطر می اندازند.
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