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ــی  ــای ناش ــش درآمده ــگام کاه ــراد در هن ــت از اف حمای
ــوت از  ــالمندی و ف ــی، س ــاری، ازکارافتادگ ــکاری، بیم از بی
مهم تریــن اهــداف و مؤلفه هــای یــک نظــام تأمیــن اجتماعی 
کارآمــد اســت. پرداخــت مزایا به شــکل مســتمری یکــی از 
ابزارهــای تحقــق ایــن هدف اســت. بــرای ایــن منظــور، افراد 
در دوران اشــتغال خــود حق بیمــه پرداخــت می کننــد تــا از 
منافــع ایــن کارکــرد مهــم نظــام تأمیــن اجتماعــی در هنگام 

نامالیمــات اقتصــادی و اجتماعــی بهره منــد شــوند.

نکته ای که در اینجا اهمیت دارد کفایت مزایـای پرداختی به جمعیت 
هدف است؛ اینکه مستمری بگیران بتوانند با استفاده از مبلغ دریافتی 

حداقلی از نیازهای پایة خود را تأمین کنند.

باوجوداین، کفایت مزایای پرداختی در طول زمان همواره با مخاطراتی 
همراه است؛ عواملی مانند تورم سبب می شوند که هزینة زندگی افزایش 
و به طوِر همزمان، قدرت خرید مستمری ها در طی زمـان کاهش یابد. 
همچنین، افزایش سطح دستمزد کارکنــان در طول زمان به افزایش 
شکـاف بین دریـافتـی شاغالن و مستمری بگیـران منجـر می شود. 
ازاین روست که تعدیل و همسان سازی مستمری ها همواره بحثی جدی 

در حوزۀ حمایت های اجتماعی است. 

پیشگفتار مؤسسه

متناسب سازی مستمری ها 
)قاعده گذاری باتوجه به اصول جهانی و تجربۀ گذشته در ایران( 
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تعدیل عمدتاً به متناسب سازی سطح مستمری ها با تغییرات سطح 
قیمت ها اشاره دارد و همسان سازی معطوف به تغییرات آن در تناسب 
با سطوح دستمزدی است. در ایران، باتوجه  به شرایط تورمی کشور، 
این نوع مطالبات همواره از سوی مستمری بگیران مطرح می شود، 
اولیه  نیازهای  تأمین  توانایی  زمان  مرور  به  قیمت ها  افزایش  زیرا 
توسط مستمری ها را از بین می برد. اهمیت این موضوع با دانستن 
اینکه مستمری ها تنها منبع درآمدی برای بسیاری از مستمری بگیران 
هستند دوچندان می شود، چراکه عدم تناسب افزایش مستمری با تورم 
ممکن است به فقر آن ها منجر شود. همچنین، در صورتی که افزایش 
مستمری ها به طور معناداری از افزایش در دستمزدها کمتر باشد، در 
بلندمدت ممکن است فقر نسبی را در بین مستمری بگیران ایجاد کند. 

باتوجه بـه اهمیـت ایـن موضـوع، گـزارش پیـش رو تحـت عنـوان 
»متناسب سـازی مسـتمری ها )قاعده گذاری باتوجه بـه اصول جهانی 
و تجربـة گذشـته در ایـران(« در مؤسسـه مدنظـر قـرار گرفت که 
ضمـن بررسـی تجربیات کشـورها در ایـن زمینه و نحـوۀ تعدیل و 
همسان سـازی مستمری ها در سـازمان تأمین اجتماعی، توصیه هایی 
سیاسـتی و اصالحـی در این زمینـه ارائه می کند. به طور مشـخص، 
اصالحـات پیشـنهادی در ایـن خصـوص بـه دنبـال محدودکردن 
»عامـل صالحدیـد« در تعدیـل مسـتمری ها و لـذا جلوگیـری از 
پیش بینی ناپذیـری مسـتمری ها، کاهـش قـدرت خریـد آن هـا و 
ایجـاد بـار مالی بیشـتر بـرای صندوق هـا درجهت اهداف سیاسـی 
اسـت. امید اسـت که این گزارش در مستندسـازی محتوای این حوزه 

و ارتقای سـازوکار تعدیل مسـتمری ها در کشـور مفید واقع شـود. 

ـه
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ـار
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یش
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یکی از مهم تریـن  کارکردهای سیسـتم های تأمین اجتماعی 
تأمیـن درآمـد دوران سـالمندی و پوشـش ریسـک کاهش 
درآمـد بـا طوالنی شـدن عمـر1 اسـت. سیسـتم های مختلف 
بازنشسـتگی بـه اشـکال متفاوتـی از اندوخته گـذاری کامل، 
اندوخته گـذاری جزئـی یـا بـدون اندوختـه سـعی در تأمین 
مالـی این هـدف دارنـد. اما صرف نظر از شـیوۀ تأمیـن مالی، 
در تحقـق این هدف شـیوۀ تعییـن مزایا نیـز از اهمیت باالیی 

برخوردار اسـت. 

شیوۀ تعیین مزایا مشخص می کند که بر اساس اندوخته )اندوختة 
مالی در سیستم های  اندوخته گذاری شده یا صرفاً  اندوختة سوابق در 
سیستم های بدون اندوخته( چه مبلغی از مستمری باید در طول دوران 
بازنشستگی به افراد پرداخت شود. اما آنچه می تواند هم اندوخته 
در دوران اشتغال و هم مستمری در دوران بازنشستگی را با خطر 
مواجه کند تورم های باالست، چراکه درنهایت قدرت خرید و رفاه 
افراد اهمیت دارد. بنابراین، می توان گفت که متناسب سازی اندوخته یا 
مستمری ها به گونه ای که بتواند رفاه دوران بازنشستگی را تأمین کند 

در کارآمدی سیستم های بازنشستگی نقش بسیار زیادی دارد. 

1. Longevity risk 

چکیدۀ مدیریتی
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در عین اهمیت زیاد و با وجود تجربة تورم های باال در ایران، متأسفانه این موضوع 
چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. در تالش برای پرکردن این شکاف پژوهشی، 
این گزارش کارشناسی به سه مسئلة اصلی در ارتباط با متناسب سازی مستمری ها 
پرداخته است. مسئلة نخست اینکه متناسب سازی مزایا و مستمری ها در سایر کشورها 
بر چه اساس صورت می گیرد؟ این مطالعة تطبیقی-تحلیلی موضوع بخش اول از این 
گزارش است و نشان می دهد کشورها عمدتاً متناسب سازی را بر دو مبنای اصلی بر 
اساس قیمت ها یا بر اساس دستمزدها انجام می دهند که هر کدام از این دو درواقع 
رویکرد متفاوتی به مقولة رفاه و فقر دارند. تعدیل بر اساس قیمت با هدف حفظ قدرت 
خرید یک سبد مشخص از کاالهای مصرفی برای مستمری بگیران انجام می شود و 
بنابراین از رویکرد عینی )مطلق( به رفاه و فقر نتیجه می شود. این رویکرد در اصطالح 
تعدیل قیمتی مستمری ها  نامیده می شود. در مقابل، تعدیل بر اساس دستمزد با 
هدف حفظ جایگاه نسبی مستمری بگیران از لحاظ مصرفی و درآمدی در جامعه 
انجام می شود و ریشه در نگاه نسبی به رفاه و فقر دارد. منظور از این رویکرد دوم 
همسان سازی مستمری هاست که اگرچه هم بار مالی زیادی بر صندوق ها وارد می کند 
و هم تأثیر منفی بر انگیزه های شغلی و عرضة کار دارد، باز هم مطالبة آن در میان 
مستمری بگیران بسیار رایج است. درنهایت، انتخاب بین این دو شیوۀ اصلی بستگی 
به ایدئولوژی و ویژگی های کشورها دارد. عالوه براین، گفته شد که صرف نظر از شیوۀ 
متناسب سازی که کشورها به کار می گیرند، شاخص ها و متغیرهای مختلفی را می توان 
به عنوان نشانگر یا هدف تعدیل استفاده کرد که هریک مزایا و معایب مختص به خود 
را دارند. به طورکلی، نشان داده شد که، در عین پراکندگی زیاد کشورها در شیوۀ 
متناسب سازی، اغلب یک قاعده برای این منظور تعیین و در قانون تصریح شده  
تا جلوی دست کاری های سیاسی گرفته شود. قاعده گذاری یا به عبارت دیگر انتخاب 
شیوۀ متناسب سازی، انتخاب شاخص یا نشانگر و تعیین نرخ باید بر اساس یک سری 
اصول معین صورت گیرند. اصل پایداری مالی، اصل خنثائی توزیعی و انگیزه های 
کاری، و اصل سازگاری میان صندوق ها و سیاست های دولت باید در انتخاب قاعدۀ 

بهینة متناسب سازی مورد توجه قرار گیرند.

دوم به این مسئله پرداخته شد که در سازمان تأمین اجتماعی مستمری ها بر چه اساس 
و چگونه متناسب سازی می شوند؟ آیا متناسب سازی مستمری ها مبتنی بر یک قاعده 
است یا نه به صورت صالحدیدی و سلیقه ای در سال های مختلف اعمال می شده است؟ 
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در هر دو صورت چه متغیرها یا نشانگرهایی قابلیت توضیح دهندگی متناسب سازی 
مستمری ها در سازمان را دارند؟ آیا بین متناسب سازی مستمری ها و چرخه های 
تجاری و سیاسی رابطه ای وجود داشته است؟ در پاسخ به این سؤاالت ابتدا به مرور 
قوانین مرتبط با متناسب سازی مستمری ها در سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شد. 
قوانین مربوط به تعدیل قیمتی، قوانین همسان سازی و سایر متناسب سازی ها ازجمله 
تضمین حداقل مستمری و کمک های جنبی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت و بار 
مالی این قوانین و اثرگذاری آن ها بر میزان مستمری به صورت آمار توصیفی ارزیابی 
شد. در فصل دوم گزارش، با تحلیل های آماری استنباطی به طور کامل به پرسش های 
مربوط به قاعده مندی متناسب سازی مستمری ها در سازمان پاسخ داده شده است. 
این بررسی و تحلیل در دو سطح انجام گرفت. ابتدا روند بلندمدت سطح حقیقی شدۀ 
مستمری ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آمار مستمری های پرداختی 
سازمان تأمین اجتماعی در سال های گذشته مرور شد و سپس با استفاده از فیلتر 
هودریک-پرسکات روند زمانی بلندمدت سطح حقیقی شدۀ مستمری ها از چرخه ها و 
نوسانات کوتاه مدت آن تفکیک گردید. در آخر نیز تأثیر عوامل مختلف بلندمدت، 
مانند شرایط مالی و ساختاری سازمان تأمین اجتماعی و وضعیت اقتصادی و جمعیتی 
و سیاسی کشور بر آن ها )هم بخش روند و هم بخش چرخه( ارزیابی و تحلیل گردید. 
مهم ترین یافته های این پژوهش تجربی و توصیه های سیاستی به دست آمده را می توان 

به صورت جمع بندی شدۀ زیر ارائه کرد:

با  پراکندگی مستمری های حقیقی را می توان  تغییرات و  از 91 درصد  1. بیش 
متغیرهای جمعیتی و بیمه ای سازمان و شرایط اقتصادی عمومی کشور توضیح داد، 
درحالی که درآمدهای سرمایه گذاری بر سطح مستمری ها تأثیرگذار نبوده اند. این 
یافته نشان دهندۀ این واقعیت است که سازمان تأمین اجتماعی تا حد زیادی به صورت 

PAYG عمل می کند.

2. هر یک واحد افزایش در نسبت پشتیبانی می تواند تا 2/4 درصد مستمری های 
حقیقی شده را افزایش دهد که نشانگر نقش تأثیرگذار تغییرات جمعیتی است.

3. افزایش 10 درصـدی دستمـزدها و درآمـدهای مشمـول بیمه سطـح حقیقی 
مستمری ها را 6 درصد افزایش خواهـد داد. بنابراین، یکی از مهم ترین راهکارهای 
بهبود کفایت مستمری ها باالتربردن بازۀ درآمدهای مشمول بیمه یا جلوگیری از 
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کاهش فرار بیمه ای به شکل کم اظهاری درآمدهاست.

4. هزینه های درمان به دلیل حساب مشترک با خدمات بیمه ای به نوعی رقیب 
این خدمات در بهره برداری از یک مخزن مشترک محسوب می شوند. افزایش 10 
درصدی در هزینه های درمان تأمین اجتماعی می تواند سطح مستمری ها را تا 5/1 
درصد کاهش دهد. به عنوان مثال، هزینة اجرای طرح تحول سالمت، که از سال 
1392 تا 1395 هزینه های حقیقی درمان را تا 80 درصد افزایش داد )به  رقم اسمی 
از 7700 به 19600 میلیارد تومان(، می توانست به صورت جایگزین صرف افزایش 
مستمری ها شده و متوسط فعلی آن را از 1/3 میلیون تومان به 1/8 میلیون تومان 
افزایش دهد. از این جهت، تفکیک حساب های درمان از بیمه می تواند به عنوان یکی از 

اصالحات پیشنهادی توسط سازمان تأمین اجتماعی مدنظر قرار گیرد.

5. حداقل دستمزد سالیانه، که توسط دولت و شورای عالی کار تعیین می شود، بر سطح 
مستمری ها نیز تأثیرگذار است، چراکه مطابق با مادۀ 111 قانون تأمین اجتماعی این 
سطح به عنوان کف مستمری افراد با سابقة بیشتر از 20 سال در نظر گرفته شده 
است. افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد میزان حقیقی شدۀ مستمری ها را تا 4/5 

درصد افزایش می دهد.

6. اثر تولید ناخالص داخلی بر سطح مستمری ها معکوس بوده است که نشانگر ویژگی 
ضدرکودی مخارج مستمری و تأمین اجتماعی است. البته، این تأثیر غیرخطی کاهنده 

است، به این معنی که در شرایط رکودی سنگین این مخارج نیز تأثیر می پذیرند.

7. تورم تأثیر منفی بر سطح حقیقی مستمری ها داشته که نشان می دهد تعدیل قیمتی 
به درستی انجام نشده است. با هر یک درصد افزایش تورم 0/37 درصد متوسط 

حقیقی شدۀ مستمری ها کاهش می یابد.

8. در مدلی دیگر نیز مشاهده شد که نرخ تعدیل نسبت به تورم و قیمت ها تنها 0/6 
درصد است. این نتیجة آخر نشان می دهد که، اگرچه طبق مادۀ 96 قانون تأمین 
اجتماعی برای تعدیل قیمتی مستمری ها متناسب با تورم تکلیف قانونی وجود داشته، 
بازگذاشتن دست قانونگذار و منوط کردن این تعدیل به تأیید هیئت وزیران در عمل به 

تعدیل کمتر از تورم و لذا کاهش سطح حقیقی مستمری ها منجر شده است.

9. چرخـه های سیاسی، به طور ویـژه انتخابـات ریاست جمهـوری، بر نرخ تعدیـل 
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مستمری ها تأثیرگذار بوده و مکانیسم تأثیرگذاری نیز از طریق نرخ تورم و همان مادۀ 
96 قانون تأمین اجتماعی بوده است. اگر در شرایط عادی تنها 0/6 تورم در تعدیل 
مستمری ها لحاظ می شده، در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش بوده 
تعدیل قیمتی و تورمی به میزان 0/54 بیشتر انجام شده است. به عبارت دیگر، در 
سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش بوده مستمری ها به میزان 1/14 

برابر تورم تعدیل شده اند.

10. نوسانات اقتصادی بر سطح مستمری ها تأثیرگذارند. تحریم ها اثر منفی شدیدی بر 
مستمری های حقیقی شده داشته اند. البته، طرح های همسان سازی و کمک های جانبی 
سازمان به منظور پوشش این نوسانات توانستـه اند تا حدی کارساز باشنـد و سطح 

مستمری ها را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار دهند.

11. رشد سرمایه گذاری ها تأثیر بسیار کوچک و اندکی بر نرخ تعدیل مستمری ها 
داشته است.

این یافته ها نشان می دهند که در عمل و تا حد زیادی این تورم بوده که در ایران 
به عنوان شاخص متناسب سازی مورد استفاده قرار گرفته و متغیرهای دیگر مانند 
رشد اقتصادی یا بازدۀ سرمایه گذاری ها بر نرخ تعدیل بی  تأثیر بوده اند. و نکتة جالب تر 
این که تعدیل قیمتی مستمری ها، که اتفاقاً به صورت قانونی نیز تکلیف شده، به صورت 
متناسب سازی  در  سیاست گذاران  اختیار  و  صالحدید  و  نشده،  انجام  قاعده مند 
مستمری ها نقش بسیار پررنگ و مهمی داشته است. قاعده مندنبودن متناسب سازی و 
تعدیالت قیمتی مستمری ها موجب می شود تا مستمری بگیران و بازنشستگان، عالوه بر 
نوسانات اقتصادی و جمعیتی کشور و سازمان، از نوسانات سیاسی نیز تأثیر بپذیرند. 

و در نهایت، مسئلة سومی که در این گزارش به آن پرداخته شد این است که 
آیا می توان بر اساس شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و تجربة سایر کشورها یک 
قاعدۀ مشخص و بهینه برای متناسب سازی مستمری ها در ایران پیشنهاد داد. در این 
بخش به چالش ها و مزیت های شاخص های مختلفی که می توانند به عنوان مبنای 
قاعده گذاری انتخاب شوند پرداخته شد و در نهایت توصیة سیاستی زیر برای اصالح 

مادۀ 96 و تبصرۀ مادۀ 77 قانون تأمین اجتماعی ارائه شده است:
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اصـالح مـادۀ 96: سـازمان مکلـف اسـت میـزان کلیۀ مسـتمری های 
بازنشسـتگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مسـتمری بازماندگان را در 
فواصـل زمانی که حداکثر از یک سـال کمتر نباشـد باتوجه به شـاخص 
تـورم مصرف کنندۀ اعالم شـده از سـوی بانـک مرکزی )یـا مرکز آمار 
ایـران( افزایـش دهـد. ایـن امر بایـد به تصویـب هیئت وزیران برسـد، 
امـا به هرحـال میزان تعدیـل مصوب نباید بیشـتر از یک پنجـم از تورم 

اعالم شـده برای آن سـال فاصله داشـته باشـد.

اصـالح مـادۀ 77: میـزان مسـتمری بازنشسـتگی عبـارت اسـت از 
یک سـی ام متوسـط مزد یا حقوق بیمه شـده ضرب در سـنوات پرداخت 
حق بیمه، مشـروط بر آن که از سـی و پنج سـی ام متوسـط مـزد یا حقوق 

تجـاوز ننماید.

تبصـره. متوسـط مزد یـا حقوق برای محاسـبۀ مسـتمری بازنشسـتگی 
عبـارت اسـت از متوسـط مزد یا حقـوق کل دوران اشـتغال که با توجه 
بـه تـورم اعالم شـده از سـوی بانـک مرکـزی )یـا مرکـز آمار ایـران( 

ارزش گـذاری مجـدد و به روزرسـانی شـده اند.

در این پیشنهاد و در اصالح مادۀ 96 تالش شده تا اختیار و صالحدید دولت در 
تعدیل مستمری ها و انحراف از شاخص تورم به گونه ای محدود گردد تا از پراکندگی 
و عدم پیش بینی پذیری مستمری ها، ایجاد بار مالی بیشتر برای صندوق ها در جهت 
اهداف سیاسی، و زیان مستمری بگیران از تورم و افزایش قیمت ها جلوگیری شود. و 
در آخر نیز، در اصالح تبصرۀ مادۀ 77 پیشنهاد شده است تا به روزرسانی دستمزد ها 
در محاسبة دستمزد مرجع نیز با همان شاخص تورم انجام شود. این امر از این 
واقعیت نشئت می گیرد که عدم تجانس شیوۀ تعدیل مستمری ها در زمان بازنشستگی 
و شاخص بندی دستمزد دوره های پیشین اشتغال مشکالت متعددی را ایجاد خواهد 

کرد. 
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تأمین درآمد1 در قبال مخاطرات مختلف ازجمله ســالمندی، 
ازکارافتادگــی و فــوت از مهـم تریــن کارکردهای نظام های 
تأمین اجتماعی در اَشکال مختلف است. قواعد و قوانین بسیار 
زیـادی وجـود دارند که بر کیفیت مسـتمری های ارائه شـده و 

کارآمدی نظام هـا در تأمین درآمد تأثیرگذارند. 

در کنـــار پارامترهـای تعیین کننـدۀ شـرایط دریافـت و تعلـق ایـن 
مسـتمری ها، متناسب سـازی مستمــری2 نیـز در کمیـت و کیفیـت 
مسـتمری ها بسـیار اهمیت دارد؛ آن هم به این دلیل که طوالنی شـدن 
عمـر3 و دوران مسـتمری بگیری، به ویـژه اگـر بـا دوره هـای رکـود و 
رونـق و تورمـی همـراه باشـد، می تواند قـدرت خرید یـا ارزش واقعی 
مسـتمری را کاهش دهد. بنابراین، می تـوان بین مفاهیم تأمین درآمد 
و تأمین درآمد مؤثر4 تفاوت قائل شد، جایی کــه عبارت دوم پوشش 
در مقابـل تورم و طوالنی شـدن دوران مسـتمری بگیری را نیز در خود 

دارد.

در عین این ضـرورت و اهمیت اما شیوۀ توافـق شده و یکسانی برای 
متناسب سازی مستمری ها در میـان کشـورها یا نظـام ها و طرح های 

1. Income security
2. Pension Indexation
3. Longevity
4. Effective 

مقدمـــه

متناسب سازی مستمری ها 
)قاعده گذاری باتوجه به اصول جهانی و تجربۀ گذشته در ایران( 
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مختلف دیده نمی شود. حتی انواع مزایا در الیه های مختلف حمایتی و بیمه ای نیز 
ممکن است به شیوه های متفاوتی متناسب سازی شوند. در برخی کشورها حتی هیچ 
قاعدۀ ازپیش تعیین شده ای وجود ندارد و متناسب سازی مزایا در سال های مختلف 
بسته به نظر و صالحدید تصمیم گیران با نرخ های متفاوتی صورت می گیرد. همین 
مسئله موجب شده تا در شرایط مالی نابسامان و کسری صندوق ها، عمالً این کاهش 
نرخ متناسب سازی مستمری ها باشد که به عنوان نخستین اصالح و تغییر پارامتری به 
کار گرفته شود. این عمل، اگرچه مخارج مستمری ها را کاهش خواهد داد، می تواند 
اثرات نامطلوبی بر رفاه سالمندان و بازنشستگان ازیک سو و اعتبار طرح های تأمین 
اجتماعی از سوی دیگر داشته باشد. ازآنجایی که حفظ و پایداری صندوق ها در گروی 
اعتبار و اعتماد افراد به آن هاست، اصالحات صندوق های بازنشستگی باید در درجة 
نخست بر کاهش اختیارات سلیقه ای و، درعوض، قاعده مندسازی تصمیمات متمرکز 

باشد.

منظور از قاعده مندساختِن متناسب سازِی مزایا قالب کردن1 آن است؛ به این معنی که 
»اگر نشانگر یا شاخصی تغییر کرد، مقدار مستمری نیز به نسبت تعدیل شود« )پیگو 
و سانه2، 2009(. در این رابطه باید نخست »نشانگر3« یا »هدف« و دوم »نرخ« یا 
نسبت های متناسب سازی مشخص شود و به صورت یک قاعده، یعنی به دور از اعمال 
سلیقه و هرگونه اختیار، به کار گرفته شود. بسته به رویکرد نظام تأمین اجتماعی، 
نشانگرهای مختلفی می تواند هدف گذاری شوند. اگر نگاه به فقر و رفاه مفهومی عینی 
)مطلق( است، می توان یک سبد متشکل از کاالها و خدمات موردنیاز را به صورت 
ازپیش تعیین شده در نظر گرفت و قیمت یا هزینة دسترسی به این سبد را محاسبه کرد 
و به عنوان متغیر نشانگر در متناسب سازی مزایای مختلف به کار برد. به عنوان مثال، 
یکی از رایج ترین شیوه ها این است که مزایا و مستمری ها بر اساس متوسط افزایش 
قیمت سبد کاالهای مصرفی یک خانوار شهری متناسب شوند. بنابراین، در این رویکرد 
کفایت یا بسندگی4 مستمری ها موردهدف است. یا اینکه در مقابل ممکن است یک 
نگاه نسبی به مقولة فقر و رفاه وجود داشته باشد که دراین صورت جایگاه مصرفی 

1. Anchoring 
2. Piggott and Sane
3. Indicator 
4. Adequacy 
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افراد باید حفظ گردد. در این حالت، مستمری ها باید با نرخی برابر متوسط دستمزدها 
متناسب شوند. نرخ جایگزینی نسبی1 با این رویکرد به دنبال حفظ جایگاه درآمدی یا 
رفاهی فرد مستمری بگیر در جامعه است.2 پس »تورم« و »رشد دستمزد« دو نشانگر 
اصلی متناسب سازی مستمری ها برگرفته از دو رویکرد یا نگاه متفاوت به مسئلة رفاه 
هستند. بااین وجود، متغیرهای هدف محدود به این دو مورد نمی شوند و »رشد اقتصاد 

و تولید« و یا حتی ترکیبی از این موارد می توانند به کار گرفته شوند.

این گزارش کارشناسی تالش دارد تا به سه مسئلة اصلی در ارتباط با متناسب سازی 
مستمری ها بپردازد. نخست اینکه متناسب سازی مزایا و مستمری ها در سایر کشورها 
بر چه اساس صورت می گیرد؟ این مطالعة تطبیقی تحلیلی موضوع بخش اول از 
این گزارش است. دوم این مسئله که در ایران مستمری ها بر چه اساس و چگونه 
متناسب سازی می شوند؟ آیا متناسب سازی مستمری ها مبتنی بر یک قاعده است 
یا نه به صورت صالحدیدی و سلیقه ای در سال های مختلف اعمال می شده است؟ 
در هر دو صورت چه متغیرها یا نشانگرهایی قابلیت توضیح دهندگی متناسب سازی 
مستمری ها در ایران را دارند؟ آیا بین متناسب سازی مستمری ها و چرخه های تجاری 
و سیاسی رابطه ای وجود داشته است؟ بخش دوم از گزارش تالشی است برای یافتن 
پاسخ به این سؤال ها. و در نهایت بخش سوم به این موضوع اختصاص دارد که آیا 
می توان بر اساس شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و تجربة سایر کشورها یک قاعدۀ 
مشخص و بهینه برای متناسب سازی مستمری ها در ایران پیشنهاد داد. این قاعدۀ 
پیشنهادی چه مزیت هایی در بر دارد و تا چه اندازه با قوانین فعلی سازگار است؟ در 

انتهای گزارش نیز پیوست های فنی آمده است.

1. Relative replacement rate 
برای  دارد که شاخصی  )Replacement rate( وجود  نرخ جایگزینی  عنوان  با  دیگر  نرخ مشابه  2. یک 

سنجش حفظ رفاه و درآمد فرد بالفاصله پس از بازنشستگی است و به سال های پس از بازنشستگی و دوران 

مستمری بگیری ارتباطی ندارد. در این شاخص میزان مستمری بر دستمزد نهایی یا پایانی دوران کاری خود 

فرد تقسیم می شود، حال آنکه در شاخص نرخ جایگزینی نسبی مبلغ مستمری بر متوسط دستمزد جاری آن 

سال تقسیم می شود و هدف آن سنجش رفاه نسبی مستمری بگیر در مقایسه با سایر افراد دارای درآمد است.
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 فصل اول: متناسب سـازی مستمری ها: اصـول، تجربۀ 
سایر کشورها و مرور قوانین ایران

شیوۀ متناسب سازی مزایـا و مستمری ها بستـه به نوع حمایت یا طرح 
ارائه دهنده و اهداف کشورها می تواند متفاوت باشد. جدول )1(، که از 
اطالعات پیگو و سانه )2009( گرفته شده، به خوبی این تنوع و تفاوت ها 
را نشان می دهد. البته، در این جدول نحوۀ متناسب سازی انواع پارامترهای 
دیگر ازجمله خدمات حمایتی الیه های نخست و دوم، شیوۀ ارزش گذاری 
مجدد دستمزدهای پیشین یا حتی شیوۀ تغییر آستانه های تعلق مزایا 
در کشورهای مختلف ارائه شده است که مقایسه را آسان تر می سازد. 
نخست، با ثابت گرفتن نوع حمایت یا مزایا می توان مقایسه کرد و دید 
که کشورها شیوه های متناسب سازی متفاوتی را به کار گرفته اند. برای 
نمونه، در متناسب سازی مبلغ مستمری های پرداختی، که موضوع اصلی 
این گزارش است، می توان دید که همۀ شیوه ها ازجمله متناسب سازی بر 
اساس تورم، رشد دستمزد، ترکیبی و یا بدون قاعده رایج است و در واقع 

کشورها بر اساس ویژگی های داخلی خود یک شیوه را برگزیده اند.

امـا تنـوع در داخل کشـورها نیز بعضـاً وجـود دارد؛ با ثابت گرفتن یک کشـور، 
می تـوان دیـد که شـیوه های متناسب سـازی بسـته بـه نـوع مزایا نیـز متفاوت 
هسـتند. برخی کشـورها، مانند بلژیک، یک رویکرد ثابت را مبنا قرار داده و رشد 
قیمت هـا و تـورم را برای متناسب سـازی تمـام پارامترها ازجمله مسـتمری های 
الیـة نخسـت، مسـتمری های پرداختـی الیـة دوم و حتـی ارزش گـذاری مجدد 
دسـتمزدهای پیشـین بـه کار گرفته انـد. در مقابـل، برخـی دیگر از کشـورها بر 
حسـب مـورد یـک شـیوۀ خـاص را برگزیده انـد. به عنوان مثـال، ایاالت متحـده 
متناسب سـازی مبلـغ مسـتمری ها را بـر مبنـای تـورم، و ارزش گـذاری مجدد 
دسـتمزدهای پیشـین و همچنیـن سـقف درآمـد مشـمول بیمـه را بـر مبنـای 
دسـتمزد انجـام می دهـد و در برخـی مـوارد ماننـد تغییـر آسـتانه های تعلـق 

مزایـای الیـة نخسـت بـدون قاعده عمـل می کند.
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ایـن فصـل از گزارش در سـه بخش تنظیم شـده اسـت. بخش نخسـت، بـه لزوم 
قاعده مندسـازی سیاسـت گذاری ها و تصمیمات خواهد پرداخت و اصولی را مطرح 
می کنـد کـه در انتخـاب قواعـد بایـد مورد توجـه قـرار گیرند. سـپس، در بخش 
دوم، رویکردهـای مختلـف بـه متناسب سـازی در کشـورهای دنیـا مـورد بحـث 
قـرار می گیرنـد کـه دو مبنـا یا پایة متفـاوت برای قواعد متناسب سـازی را شـکل 
می دهنـد. پـس از انتخـاب مبنا، در گامی دیگر از قاعده مندسـازی باید شـاخص و 
نـرخ متناسب سـازی تعیین گردد کـه در ادامه مورد بحث قـرار خواهد گرفت. در 
بخـش سـوم و پایانـِی این فصل نیز قوانین مربوط به متناسب سـازی مسـتمری ها 

در سـازمان تأمیـن اجتماعـی به همـراه تحلیل آمـار توصیفی ارائه خواهد شـد.

 1-1- قاعده مندسازی و اصول متناسب سازی مستمری ها

همان طور که پیش از این بحث شد، »بیشتر کشورهای عضو OECD یک سیستم 
متناسب سازی خودکار را به کار گرفته اند و اغلب، با تصریح آن )قاعده( در قانون، 
تعیین مزایا را از دست کاری های سیاسی دور ساخته اند« )پیگو و سانه، 2009: 22(. 

سه دلیل عمده دربارۀ چرایی یا ضرورت قاعده مندی سیاست ها می توان ارائه داد:

نخست این که طبق نظریة انتخاب عمومی، دولت ها و سیاسـت گذاران   
ممکن است تحت نفوذ گروه های البی گر تصمیماتی بگیرند که با منافع عموم 
سازگار نباشد. به عنوان مثال، در ارتباط با متناسب سازی مستمری ها، دولت ممکن 
است جانب صندوق های بازنشستگی را گرفته و نرخ پایین تری را برای تعدیل 

مبالغ مستمری در نظر بگیرد. 

دلیل دوم اما، نه به خواست و عالئق دولت، بلکه به توانایی های دولت   
مرتبط می شود. سیاست گذاران با محدودیت های شناختی و رفتاری مواجه اند 
که می تواند مانع تصمیم گیری درست و به موقع آنان گردد. سوگیری تأیید و 
بیش اطمینانی به توانایی تنها دو مورد از رفتارهایی هستند که سیاست گذار را از 
دیدن واقعیت سازوکارهای موجود و تأمل در ظرافت های سیاست گذاری و نگاه 
همه جانبه نگر به پیچیدگی های سیستم های اقتصادی-اجتماعی باز می دارد و در 
نهایت، مشکل سوم نواقص اطالعاتی است که به تأخیر زمانی در سیاست گذاری ها 
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منجر می شود. سیاست گذاران یک هدف نهایی را در نظر دارند، اما در اغلب موارد 
این هدف نهایی به سادگی قابل اندازه گیری و مشاهده نیست. به عنوان مثال، بانک 
مرکزی هدف تثبیت تولید را در سر دارد، اما میزان تولید با تأخیر قابل مشاهده 
و اندازه گیری است و این باعث می شود تا سیاست گذار نتواند سیاست گذاری 
به موقعی برای رفع رکود و رونق داشته باشد. در متناسب سازی مزایا نیز همین 
شرایط برقرار است؛ هدف نهایی سیاست گذار حفظ یک سطح رفاه معین برای 
مستمری بگیران است، اما شاخص قابل اندازه گیری سریع و معینی از رفاه وجود 
ندارد تا بر آن اساس سیاست گذار بتواند متناسب سازی را به شکل مطلوب انجام 
دهد. در این شرایط یک ابزار میانی انتخاب می شود که اوالً با آن هدف نهایی 
ارتباط مستقیم داشته و دوم این که قابل مشاهده و اندازه گیری باشد. سیاست گذار 
با تجهیز خود به آن ابزار میانی یا قاعده می تواند مطمئن باشد که در جهت 
و راستای هدف نهایی حرکت خواهد کرد. قواعد مختلفی برای متناسب سازی 
می توان به کار گرفت؛ از جمله تورم، رشد تولید ناخالص داخلی یا رشد دستمزد 

که در این میان تورم از قابلیت اندازه گیری و مشاهدۀ بهتری برخوردار است.

جدا از اهمیت قاعده گذاری، انتخاب آن قاعده نیز بسیار مهم است و باید بر مبنای 
یک سری اصول باشد و تمام مالحظات در آن در نظر گرفته شوند. این اصول به 
هدف نهایی که مورد نظر سیاست گذار است و همچنین حوزه و زمینة سیاست گذاری 
بستگی زیادی دارد. در ارتباط با متناسب سازی مستمری ها و تأمین اجتماعی می توان 

اصول زیر را برشمرد که باید در انتخاب قاعده مورد توجه قرار گیرد.

اصل پایداری مالی  

سالمندی جمعیت و مشکالت عمده در حکمرانی مالی و اداری موجب شده 
تا بسیاری از صندوق های بازنشستگی با کسری قابل توجهی روبرو شوند و، در 
واکنش، نرخ تعدیل مستمری ها یک و شاید نخستین پارامتری بوده که در بسیاری 
از کشورها به منظور کنترل کسری تغییر یافته است. اما باید توجه داشت که تنها با 
کاهش نرخ تعدیل مزایا و عدم متناسب سازی مستمری ها نمی توان مخارج فزایندۀ 
این صندوق ها را کنترل کرد و ازطرف دیگر نمی توان نرخ متناسب سازی را بدون 
توجه به اثرات مالی آن بر صندوق ها انتخاب کرد. در واقع، یک مبادله بین مزایای 
بیشتر برای مستمری بگیران و بار مالی بیشتر برای بیمه پردازان وجود دارد و شیوۀ 
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متناسب سازی در این میان باید هوشمندانه انتخاب شود.

اصل خنثائی بازتوزیع و انگیزه های کاری  

صندوق های بازنشستگی سازوکاری برای انتقاالت بین نسلی هستند و هر پارامتر 
یا قانون مرتبط با آن نیز ناگزیر اثرات بازتوزیعی مشخصی دارد. در انتخاب شیوۀ 
متناسب سازی مزایا باید توجه شود که اثرات بازتوزیعی در حداقل ممکن باشد. 
به عنوان مثال، گفته می شود که سخاوتمندی زیاد در متناسب سازی مزایا بیشتر 
افراد ثروتمند و دهک های باال را منتفع می سازد؛ چراکه ثروتمندان از سالمت 
و امید زندگی باالتری برخوردارند. نرخ تعدیل باال در متناسب سازی می تواند 
اثرات نامطلوبی نیز بر انگیزه های کاری داشته باشد. گفته شده که تعدیل بر اساس 
دستمزد به حفظ جایگاه های نسبی افراد منجر می شود و بنابراین همین ممانعت 
از پیشرفت و ارتقاء جایگاه می تواند به کاهش انگیزۀ نیروی کار منجر شود. یا در 
حالتی دیگر، نرخ تعدیل باال همچنین منجر به افزایش ثروت مستمری و باالرفتن 
مالیات ضمنی بر کار می شود و از این طریق به پایین آمدن سن بازنشستگی و 

گسترش بازنشستگی پیش از موعد می انجامد.

سازگاری در میان صندوق ها و سیاست های دولت  

پیش از این گفته شد که متناسب سازی مستمری ها از تنوع و پراکندگی زیادی 
برخوردار است. اگرچه پراکندگی در میان کشورها باتوجه به رویکردهای متفاوت 
آن ها به رفاه و فقر طبیعی است، پراکندگی شیوۀ متناسب سازی در طرح ها و 
مزایای مختلف در درون یک کشور باید در حداقل باشد، به این دلیل که می تواند 
منجر به کژمنشی در افراد شود. برای مثال، شیوۀ تعدیل مستمری ها در میان 
صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی باید تا حد ممکن 

مشابه باشد.
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 1-2- مبنای متناسب سازی در کشورهای مختلف: قیمت یا دستمزد

همان گونه که در جدول )1( نشان داده شده، اغلب کشورها تغییرات قیمت و تورم 
را مبنای متناسب سازی میزان مستمری های پرداختی قرار داده اند. در این شیوه از 
متناسب سازی، تالش بر این است که، با  توجه به افزایش قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی، قدرت خرید مستمری ها حفظ گردد. به عبارت دیگر، این کشورها کفایت یا 
بسندگی مزایا را هدف قرار داده اند. این رویکرد به متناسب سازی را می توان تعدیل 

قیمتی مستمری ها1  نامید. 

بااین حال، همان طور که پیش از این نیز گفته شد، ممکن است افراد نگاه نسبی به 
مقولة فقر و رفاه داشته باشند؛ یعنی، اگرچه با تعدیل بر مبنای تورم قدرت خرید 
مستمری بگیران حفظ می گردد، ممکن است آن ها استانداردهای زندگی را به نسبت 
شاغلین یا بازنشستگان دوره های بعدی هم بسنجند و جایگاه نسبی خود را در نظر قرار 
دهند. از این روی است که در برخی دیگر از کشورها رشد اقتصاد یا دستمزدها مبنای 
متناسب سازی مستمری ها قرار گرفته است.  درصورتی که رشد دستمزدها مبنا قرار 
گیرد، می توان گفت حفظ نرخ جایگزینی نسبی هدف قرار گرفته است. این رویکرد به 
متناسب سازی را می توان همسان سازی مستمری ها 2 نامید. طبقه بندی انواع شیوه های 
متناسب سازی در شکل )1( نشان داده شده که در آن به سایر متناسب سازی ها از 
جمله تضمین حداقل مستمری یا کمک های جنبی برای باالبردن کفایت مزایا نیز 
اشاره شده است. قاعدتاً در میان مستمری بگیران شیوۀ دوم، یعنی همسان سازی یا 
تعدیل بر اساس رشد دستمزدها، مطلوب تر است، چرا که نه تنها قدرت خرید آن ها 

را حفظ می کند بلکه حفظ جایگاه نسبی آن ها در جامعه را نیز تضمین می کند.

 شکل )1(: انواع شیوه های متناسب سازی 

1. Pension Price Adjustment 
2. Pension Equalization 
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 جدول )1(: متناسب سازی پارامرتهای مختلف سیستم بازنشستگی در چند کشور منتخب 
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در مقابل، دولت ها شاید به دو دلیل به تعدیل قیمتی و بر اساس تورم گرایش دارند. 
دلیل نخست این است که رشد دستمزدها در بلندمدت به اندازۀ بهره وری نیروی کار 
از رشد قیمت ها و تورم باالتر است و بنابراین همسان سازی و تعدیل با این نرخ مخارج 
مستمری را بیشتر افزایش می دهد. البته، در ایران این موضوع، یعنی باالتر بودن 
رشد دستمزد از نرخ تورم چالش برانگیز است و بسیاری معتقدند که، به دلیل تجربة 
تورم های باال، عکس این حالت در کشور برقرار است. شکل )2( نرخ تورم و نرخ رشد 
حداقل دستمزد را از سال 1350 به تصویر می کشد. همان طور که از شکل مشاهده 
می شود، در اغلب سال ها نرخ رشد حداقل دستمزد باالتر از نرخ تورم بوده است، 
اما این نکته نیز تا حدی درست است که در برخی سال ها، به ویژه در دوره های تورم 
باال از جمله سال  1374 یا سال های 1389 تا 1392، تعدیل دستمزدها کمتر از تورم 
بوده است. میانگین هندسی نرخ تورم از سال 1350 تا 1396 بیش از 17/5 درصد 
بوده است که از میانگین هندسی حداقل دستمزد در همین دوره )20/1 درصد( در 
حدود 2/6 درصد کمتر است. البته همان طور که می توان دید، حداقل دستمزد پس 
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 ادامۀ جدول )1(

 منبع: پیگو وسانه )2009(
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از انقالب و در سال 1358 با یک جهش قابل  توجه روبرو بود )رشد 170 درصدی( 
که در سال های بعد از آن، یعنی در دوران جنگ، تثبیت شد. اگر دورۀ بررسی را به 
پس از جنگ محدود کنیم، میانگین هندسی تورم و حداقل دستمزد به ترتیب 18/7 و 
23/5درصد بوده و اختالف بین دو نرخ به 4/8 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین، 
می توان به  عنوان نتیجة کلی گفت که باالتربودن رشد حداقل دستمزد از تورم یک 
واقعیت است که به صورت تجربی و مبتنی بر شواهد در دوره های بلندمدت مشاهده 

می شود، اگرچه در برخی سال های معدود این روند می تواند برعکس بوده باشد.
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 شکل )2(: مقایسۀ نرخ های رشد حداقل دستمزد و تورم
 
 منبع: بانک مرکزی ایران و مصوبات سالیانۀ هیئت وزیران در خصوص افزایش حداقل مزد

دلیل دوم برای ترجیح دولت ها به تعدیل قیمتی به انگیزۀ نیروی کار برای عرضة کار 
و اشتغال ارتباط می یابد. افراد جوان و نیروی کار به دلیل فعالیت اقتصادی و عرضة 
نیروی کار باید حق این را داشته باشند تا بتوانند جایگاه نسبی خود را در جامعه ارتقا 
دهند. در واقع، اگر دهک های درآمدی را مد نظر قرار دهیم، می توان گفت که نیروی 
کار و شاغلین همواره انگیزه داشته اند تا با کار و فعالیت بیشتر خود را به دهک های 
درآمدی باالتر برسانند و در اصطالح از نردبان درآمدی باال روند. تعدیل مستمری ها 
بر اساس رشد دستمزد موجب حفظ جایگاه نسبی مستمری بگیران می شود، اما روی 
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بد و نامطلوبش این است که از ارتقاء جایگاه نسبی شاغلین و نیروی کار ممانعت 
می شود و این تأثیری منفی بر عرضة نیروی کار خواهد گذاشت. اگر مستمری ها بر 
اساس نرخ رشد دستمزد متناسب سازی گردند، به طور ضمنی به این معنی است 
که مستمری بگیران و بازنشستگان نیز از بهره وری نیروی کار منتفع شده اند. این که 
آیا بازنشستگان حق دارند از بهره وری نیروی کار برخوردار شوند یا نه یک بحث 
فلسفی است و به ایدئولوژی و عقاید کشورها بستگی دارد. اما به هرحال، این مطالبه 
برای تعدیل مستمری ها بر اساس دستمزد در میان بازنشستگان وجود دارد. در 
ایران نیز، اگرچه دولت طبق قانون ملزم به تعدیل مستمری ها بر اساس تورم است، 
هر چند سال یک بار، با گسترش شکاف و فاصلة مستمری ها از دستمزد شاغلین و 
بازنشستگان دوره های بعدی، این مطالبه برای همسان سازی مستمری ها در میان 

بازنشستگان شکل می گیرد. 

ریشة اصلی نابرابری ها در این است که مستمری اولیه یا برقراری با ارزش گذاری 
مجدد بر اساس دستمزد تعیین می شود، حال آن که پس ازآن بر اساس قیمت یا 
تورم تعدیل می شود. به عنوان مثال، فرض کنید دستمزدهای کل دوران کاری در 
محاسبة مستمری لحاظ می شود. اگر فردی در سال 2015 بازنشسته شود، مستمری 
او در سه سال بعدی، تا سال 2018، بر اساس تورم تعدیل می شود، حال آن که 
برای فردی دیگر که در سال 2018 بازنشسته می شود رشد دستمزد در سال های 
2015 تا 2018 بر میزان مستمری تأثیر می گذارد. به این طریق است که مستمری 
بازنشستگان دوره های بعدی در سطحی باالتر قرار می گیرد1 و بازنشستگان پس از هر 
چند سال مطالبة همسان سازی را دارند. در ایران نیز، که دستمزِد تنها دو سال پایانِی 
اشتغال در محاسبة مستمری در نظر گرفتـه می شود، عماًل این نابرابری مستمری ها 
تشدید می شود، چرا کـه موارد بازنشستگی برقرار شـدۀ جدیـد از رشد دستمزد 
برخوردار شده اند، اما موارد برقراری سال پیش ازآن بر اساس رشد شاخص قیمت_ 

1. این موضوع در ارتباط با برقراری های با اختالف بیشرت از یک  سال و با فرض اینکه تعدیل قیمتی از تعدیل 

متناسب با دستمزد کمرت باشد صحت دارد، که البته در مواردی این گونه نبوده است. بر اساس اطالعات 

حاصل از مشاوره با معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در مواردی که مدت زمان بین برقراری ها کمرت از  

یک سال باشد نیز ممکن است عکس این مسئله رخ دهد. به عنوان مثال، مستمری افرادی که در اسفندماه 

تعدیل  تورم )مثاًل 10 درصد(  اندازۀ  به  ابتدای سال 1398،  یعنی  بعد،  ماه  بازنشسته شده اند،  سال 1397 

می شود، اما بازنشستگان برقراری فروردین 1398 از این تعدیل محروم می مانند و متوسط دستمزد آن ها تنها 

به میزان یک بیست وچهارم افزایش دستمزد )که رقم آن ناچیز خواهد بود( ارتقا خواهد یافت. 
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که، با فرض بهره وری مثبت و آنچـه به طور کلی از آمار سـال های گذشته می توان 
گفت، از رشد دستمزد کمتر است_ تعدیل شده اند.

در مواجهه با این مطالبه است که برخی کشورها با استفاده از شیوه های تعدیل ترکیبی 
سعی کرده اند نابرابری مستمری ها را کاهش دهند. این امر قاعدتاً بار مالی زیادی به 
همراه دارد. در برخی دیگر از کشورها ماننـد ایاالت متحده، بحث بر سر به کارگیری 
یک استراتژی متفاوت است که اتفاقاً بار مالی را کاهش می دهد. ارزش گذاری مجدد 
دستمزدها بر اساس تورم، و نه دستمزد، باعث می شود مستمری های بازنشستگان 

دوره های مختلف تا حد زیادی در یک سطح قرار بگیرند.

 1-2-1- شاخص های متناسب سازی
دو مبنای اصلی برای متناسب سازی مزایا بر اساس تورم )تعدیل قیمتی( و رشد 
دستمزد )همسان سازی( در قسمت قبل بحث شد که هر کدام ریشه در یک رویکرد 
مشخص به رفاه و فقر داشتند. موضوع این بخش در ادامه این است که پس از 
انتخاب رویکرد و مبنای متناسب سازی چه شاخص هایی می تواند در نظر قرار گیرند.

• چه شاخص هایی از قیمت؟

بسیاری از کارشناسان و متخصصان بر این عقیده اند که سبد مصرفی بازنشستگان 
و مستمری بگیران از سبد مصرفی عمومی جامعه متفاوت است، و بنابراین شاخص 
قیمتی متفاوت یا اصالح شده باید در تعدیل مزایای آن ها مورد استفاده قرار گیرد. طبق 
مطالعة دفتر آمار استرالیا 1 )2008(، مخارج سالمت و بهداشت و همچنین خوراکی ها 
وزن بیشتری در سبد مصرفی مستمری بگیران و بازنشستگان دارند. قاسمی )1387( 
نیز به بررسی تفاوت سبد مصرفی سالمندان با خانوار نمونة شهری و تورم قیمتی 
این دو گروه پرداخته است. بر اساس نتایج این مطالعه، در سبد مصرفی سالمندان 
بهداشت و درمان از وزن باالتری برخوردار بوده، حال آن که وزن گروه های حمل ونقل 
و ارتباطات، لوازم و اثاث منزل، و پوشاک نسبت به خانوار نمونة شهری کمتر بوده 
است. در این مطالعه همچنین، نرخ های تورم این دو گروه به تفکیک و برای سال های 

1380 تا 1385 استخراج شده که در جدول )2( قابل مشاهده است.

1. Australian Bureau of Statistics 
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نرخ تورم عمومی سال
نرخ تورم سالمندان

باالتر از 65 سالباالتر از 60 سال

138012/3713/3214/01

138115/5315/7415/6

138216/1216/5616/44

138313/4614/3614/81

138412/2913/4713/9

138514/5414/1813/56

 جدول )2(: مقایسۀ نرخ تورم سبد کاالهای مرصفی ساملندان با نرخ تورم عمومی خانوار شهری

منبع: قاسمی )1387(

همان گونه که از نتایج قابل مشاهده است، در تمام سال های بررسی، به جز سال 1385، 
تورم و رشد قیمت ها برای خانوارهای سالمند بیشتر از تورم عمومی بوده است. 
همین تفاوت حکم می کند که یک شاخص مصرفی متفاوت متناسب با سبد مصرفی 
مستمری بگیران و سالمندان برای تعدیل مستمری ها استفاده شود. بر همین اساس، 
برای مثال، در بلژیک مستمری ها بر اساس یک »شاخص سالمت1« متناسب سازی 
می شوند که پایة آن مشابه شاخص قیمت مصرف کننده است، اما کاالهای ناسالم 
مانند الکل و دخانیات از آن حذف شده است. یا در انگلستان شاخصی به نام »شاخص 
روّسی2« برای این منظور استفاده می شود که همان شاخص قیمت خرده فروشی3 است 
که مواردی مانند اجارۀ خانه، پرداخت بهرۀ وام های رهنی و هزینة استهالک از آن 

حذف شده است.

1. Health index
2. Rossi index
3. Retail price index
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• چه شاخص هایی از دستمزد؟

انتخاب شاخص در متناسب سازی مزایا بر مبنای دستمزد یا همسان سازی مشکل تر 
است. نخستین بحث انتخاب بین متوسط دستمزد یا متوسط درآمد خانوار است. 
درآمد خانوار می تواند گسترده تر و متنوع تر از مزد و حقوق باشد. به عنوان مثال، تعداد 
افراد دارای درآمد بدون شغل از 1/9 میلیون نفـر در سال 1384 به 4/8 میلیون نفر 
در سال 1395 رسیده است. در استرالیا شاخص متوسط کل درآمدهای هفتگی مردان 
)MTAWE(1به منظور متناسب سازی مستمری ها استفاده می شود. هارمر2 )2009( 
نشان می دهد که شاخص قیمت دستمزدی3 در استرالیا، که تنها بر درآمدهای یک 
نفر کارکن متمرکز است، طی سال های دهة 1998 تا 2008 رشد پایین تری از 
MTAWE داشته است. و یا بحث دیگر انتخاب بین متوسط یا میانة4  دستمزد 
به عنوان شاخص است. در صورتی که توزیع درآمدها چوله به چپ باشد، یعنی 
قسمت بزرگی از افراد درآمد پایین داشته باشند و در نتیجه میانه کوچک تر از متوسط 

باشد، انتخاب میانه صرفة مالی زیادی برای دولت خواهد داشت.

 1-3- مرور قوانین مرتبط با متناسب سازی مستمری ها در تأمین اجتامعی

در دو بخش پیشین، متناسب سازی مستمری ها از حیث اصول و تجربة دیگر کشورها 
ارزیابی شد و بین دو مفهوم یا رویکرد تعدیل قیمتی مستمری ها و همسان سازی آن ها 
تمایز ایجاد شد. در این بخش، قوانین مرتبط با متناسب سازی و تعدیل مستمری ها در 
ایران و به طور ویژه تأمین اجتماعی بررسی می شود. در بند )ب( مادۀ 12 قانون برنامة 
ششم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به متناسب سازی مستمری ها شده است:

»سـازمان تأمیـن اجتماعـی موظـف اسـت، مطابـق قوانیـن مربوطه در 
طـول اجـرای قانون برنامـه، حقوق بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران را 

متناسب سـازی نمایـد.«

1. Male Total Average Weekly Earnings
2. Harmer
3. Wage Price Index
4. Median
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اما همان طور که پیش از این گفته شد، متناسب سازی مزایا و مستمری ها بسته به 
نوع حمایت یا خدمت، نوع طرح ارائه دهنده و اهداف کشورها می تواند متفاوت باشد. 
انواع شیوه های متناسب سازی را می توان در سه دستة تعدیل قیمتی مستمری ها، 
همسان سازی مستمری ها و سایر متناسب سازی ها از جمله تضمین حداقل مستمری یا 
کمک های جنبی برای باالبردن کفایت مزایا طبقه بندی کرد. بر اساس همین طبقه بندی 
نیز در ادامه به تحلیل و بررسی قوانین مختلف مرتبط با متناسب سازی و اقداماتی که 

تاکنون سازمان تأمین اجتماعی در این راستا انجام داده پرداخته خواهد شد.

 1-3-1- قوانین مرتبط با تعدیل قیمتی مستمری ها
مهم ترین قانون مرتبط با تعدیل قیمتی مستمری ها مادۀ 96 قانون تأمین اجتماعی سال 

1354 است که سازمان تأمین اجتماعی را به آن مکلف کرده است:

»سـازمان مکلـف اسـت میـزان کلیـۀ مسـتمری های بازنشسـتگی، 
ازکارافتادگی کلی و مجموع مسـتمری بازمانـدگان را در فواصل زمانی 
کـه حداکثـر از یک سـال کمتـر نباشـد باتوجه بـه هزینـۀ زندگـی بـا 

تصویـب هیئت وزیـران بـه همـان نسـبت افزایـش دهد.«

در این قانون چند نکته و ویژگی مهم وجود دارد که قابل بحث است. نخست این که 
رویکرد متناسب سازی مشخص شده و تصریح شده است که مستمری ها باید بر 
اساس هزینه های زندگی تعدیل گردند. به عبارت دیگر، هدف از متناسب سازی حفظ 
قدرت خرید ذکر شده است. دوم این که این شیوۀ تعدیل به صورت یکسان برای 
تمام خدمات و حمایت ها از مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت در نظر گرفته 
شده است. اما نکتة سوم و مهم تر این که، با وجود مشخص شدن شیوۀ تعدیل، همچنان 
شاخص یا نشانگر و این که تعدیل با چه نرخی صورت گیرد به صورت یک قاعده 
مشخص نشده و این تصمیم به هیئت وزیران محّول شده است. به بیان  دیگر، نرخ 
تعدیل همچنان در حیطة صالحدید و اختیار سیاست گذار قرار دارد. در  فصل دوم از 
این گزارش با شواهد آماری نشان داده خواهد شد که تعدیل مستمری ها در سازمان 
تا چه اندازه مرتبط با تورم بوده و چه میزان از نظر و صالحدید مسئوالن و چرخه های 

تجاری متأثر بوده است.
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  1-3-2- قوانین مرتبط با همسان سازی مستمری ها
با وجود این که رویکرد حفظ قدرت خرید و تعدیل قیمتی مستمری ها در قانون تصریح 
شده، مطالبة همسان سازی در میان بازنشستگان همواره وجود داشته است. دلیل 
وجود این مطالبه هم نابرابری در میان مستمری ها است که البته در این خصوص 
سازمان تأمین اجتماعی به دلیل وجود سقف بیمه پردازی و پارامترها و قوانین دیگر 
در وضعیت بهتری نسبت به سایر صندوق ها قرار دارد. دلیل ایجاد این نابرابری نیز، 
همان طور که پیش از این بحث گردید، این است که مستمری برقراری اولیه بر حسب 
دستمزد دو سال آخر تعیین می شود و بنابراین رشد دستمزدها بر آن تأثیرگذارند، 
حال آن که مستمری بگیران سال های قبل از رشد دستمزدهای حقیقی و بهره وری 
محروم هستند. همین مطالبه در میان بازنشستگان موجب شد تا اولین بار در قانون 
بودجة 1381 دولت سازمان تأمین اجتماعی را به همسان سازی مستمری ها موظف 
سازد. البته شایان ذکر است که پیش از این قوانین دیگری نیز وجود داشته که سازمان 
را به عنوان مثال به پرداخت حق عائله مندی، حق هزینة مسکن و اوالد و غیره مکلف 
کرده که با جزئیات در ادامه بحث خواهند شد، اما در این قسمت هدف بررسی 
قوانینی است که صرفاً در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان دوره های مختلف و 

یا هماهنگ سازی مستمری با سطوح دستمزدی تصویب شده اند. 

در آیین نامة اجرایی بند )ل( تبصرۀ 4 قانون بودجة 1381 به سازمان تأمین اجتماعی 
این اختیار داده شده که در صورت تصویب هیئت مدیره به همسان سازی حقوق 

مستمری بگیران پیش از 1379 با مستمری بگیران بعد از سال 1379 اقدام کند.

بند 8 آیین نامه: »سـازمان تأمین اجتماعـی می تواند به منظور هماهنگی 
حقوق مسـتمری بگیران قبل از سـال 1379 با مسـتمری بگیران بعد از 
سـال 1379 با توجه بـه سـابقۀ پرداخـت حـق بیمـه، مبنای کسـر حق 
بیمـه و سـال برقـراری، نسـبت بـه اصـالح حقـوق مسـتمری بگیران با 

تصویـب هیئت مدیره اقـدام نماید.«

در نتیجة این قانون، سازمان تأمین اجتماعی نیز در بند 3 از بخشنامة شمارۀ 40 شیوۀ 
هماهنگ سازی مستمری ها را به صورت زیر مشخص کرد:
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»ترمیم مستمری با استفاده از فرمول زیر انجام خواهد پذیرفت:

 

مابه التفاوت تعدیل نشـدۀ Y برابر اسـت با )مسـتمری دریافتی در تاریخ 
81/7/1 – شـاخص هم ترازی(

مابه التفاوت قابل پرداخت Z برابر است با )Y × ضریب تعدیل(

3-1- ضریـب تعدیـل مبلـغ مابه التفـاوت در مـورد مسـتمری های 
بازنشسـتگی، ازکارافتادگی ناشی از کار، غیر ناشی از کار و بازماندگان 

بـه ترتیـب 66/5، 33، 28 و 26 درصـد می باشـد.«

یکی دیگر از قوانین مهم در ارتباط با همسان سازی مربوط به مادۀ 39 قانون بودجة 
سال 1388 است که دولت، با درنظرگرفتن مبلغ 25 هزار میلیارد ریال سهام شرکتی، 

سازمان تأمین اجتماعی را به همسان سازی مستمری ها مکلف کرد:

»دولـت مکلـف اســت بـه میـزان بیسـت و پنــج هـزار میلیـــارد 
)25.000.000.000.000( ریال از سـهام قابل عرضـه در بورس اوراق 
بهـادار شـرکت های دولتـی و یـا سـهام دولـت در سـایر شـرکت ها را 
بـه سـازمان تأمیـن اجتماعی واگـذار نماید. سـازمان تأمیـن اجتماعی 
در راسـتای همسان سـازی حقـوق بازنشسـتگان موظف اسـت از محل 
فروش و سـود حاصل از مالکیت سـهام مزبور نسـبت به افزایش حقوق 
بازنشسـتگی و مستمری بازنشستگان و مسـتمری بگیران خود از ابتدای 
سـال 1388 اقـدام کند. ضوابـط افزایـش و آیین نامۀ اجرایـی مربوطه 
حداکثـر تـا پایـان اردیبهشـت ماه بـه پیشـنهاد وزارت رفـاه و تأمیـن 

اجتماعـی به تصویـب هیئت وزیـران خواهد رسـید.«

بر اساس مصوبة هیئت وزیران و در جهت توزیع عادالنـه، میزان یارانة پرداختی به 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی به صورت پلکانی معکوس تعیین شده که در جدول 
)3( نشان داده شده است. همان طور که می توان دیـد، مستمری افراد با حقوق کمتر 
از 235 هزار تومان بیش از 35 درصد و، در مقابل، مستمری افراد با حقوق بیشتر از 
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1 میلیون تومان نیز کمتر از 1/5 درصد افزایش را در این سال و به موجب این قانون 
تجربه کرد. بر این اساس، اگر نسبت بیشترین مستمری به کمترین در این سال )1 
میلیون بر 235 هزار تومان( تقریباً برابر 4/25 بوده است، در پایان سال و پس از 
افزایش مستمری ها به صورت پلکانی معکوس، این نسبت به 3/2 برابر کاهش یافت 
که گامی بزرگ در همسان سازی حقوق در میان مستمری بگیران محسوب می شود. 
در مقایسه با حقوق و دستمزد شاغلین نیز حداقل مستمری 235 هزار تومان به 
نسبت حداقل دستمزد سال 1388 )263 هزار و 520 تومان( حدود 0/89 بوده است 
که، به موجب این قانون و تعلق 82 هزار تومان به این مستمری بگیران، این نسبت به 
حدود 1/05 افزایش یافت و مبلغ مستمری آن ها در سال بعد از حداقل دستمزد سال 

1389 برابر 303 هزار تومان نیز فزون شد.

بازۀ مستمری سال 88
)تومان(

یارانۀ دریافتی 
)تومان(

درصد تقریبی افزایش

بیش از 35 درصد82000کمتر از 235 هزار 

34 درصد23580000 هزار 

بین 31 تا 33 درصد23577600 تا 250 هزار

بین 22/5 تا 27 درصد25067500 تا 300 هزار 

بین 12/5 تا 16/67 درصد30050000 تا 400 هزار

بین 7/5 تا 9/5 درصد40037700 تا 500 هزار 

بین 5 تا 6 درصد50030000 تا 600 هزار 

بین 3/6 تا 4/2 درصد60025000 تا 700 هزار 

بین 2/7 تا 3/1 درصد70021800 تا 800 هزار 

بین 2/1 تا 2/4 درصد80019000 تا 900 هزار 

بین 1/7 تا 1/8 درصد90016800 تا 1000 هزار 

کمتر از 1/5 درصد14600بیشتر از 1000 هزار 

 جدول )3(: بازۀ مستمری و میزان تعلق مستمری یارانه ای به موجب مادۀ 39 قانون بودجۀ 1388 

منبع: محاسبات دفرت فنی مستمری ها
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میانگین یارانهسال
)ماهانه- میلیارد ریال(

عملکرد هزینه ای
)سال- میلیارد ریال(

درصد از کل مخارج 
مستمری

138898011,76110/2

13891,01112,1378/8

13901,05512,6627/9

13911,09213,1006/2

13921,09913,1854/5

13931,08613,0383/2

13941,08312,9942/5

13951,07412,8942/1

13961,06112,7321/7
 جدول )4(: میانگین و مخارج مستمری یارانه ای مادۀ 39 قانون بودجۀ 1388

منبع: محاسبات دفرت فنی مستمری ها

این قانون، اگرچه در بودجة سال های بعد گنجانده نشد، توسط سازمان تأمین اجتماعی 
ادامه یافت و مستمری های یارانه ای به همان روش پرداخت گردید. متوسط یارانة 
پرداختی و مخارج آن در سال های مختلف در جدول )4( ارائه شده است. همان طور 
که می توان دید، این همسان سازی در سال ابتدایی حدود 1176 میلیارد تومان، یعنی 
بیش از 10 درصد کل مخارج سازمان، هزینه داشته که البته سهم آن در سال 1396 
به دلیل عدم تعدیل مبلغ یارانه ازیک سو و افزایش مخارج سازمان از سوی دیگر به 

حدود 1/7 درصد کاهش یافته است.

 1-3-3- سایـر متنـاسب سـازی ها از جمله تضمیـن حداقل مستمری، 
کمک های جنبی و غیره

قوانین دیگری نیز برای ارتقای مبلغ مستمری وجود دارد که از دو دستة باال متمایز 
بوده و تحت عنوان سایر متناسب سازی ها در یک دسته بندی قرار داده شده بودند. دو 
نوع عمدۀ این قوانین عبارت اند از: قوانین مرتبط با تضمین حداقل مستمری و قوانین 

مربوط به کمک های جنبی که با جزئیات در ادامه بررسی می شوند.
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الف( قوانین مرتبط با تضمین حداقل مستمری
نخستین و مهم ترین قانون در ارتباط با تضمین حداقل مستمری مادۀ 111 قانون 
تأمین اجتماعی سال 1354 است که به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی موظف 

شده حداقل مستمری برابر حداقل دستمزد را تضمین کند: 

»مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری 
بازمانـدگان درهرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشـد.«

این سطح تضمین شده برای افرادی است که از حداقل سابقه، یعنی 20 سال، برخوردار 
باشند. افراد با سابقة کمتر از این میزان و همچنین مشموالن قانون تعیین تکلیف از این 
قانون مستثنی هستند. از دیگر قوانین مرتبط با ارتقای مستمری های حداقل می توان 
به بخشنامة شمارۀ 69 سال 1395 و بخشنامة شمارۀ 71 سال 1396 فنی مستمری ها 

اشاره کرد. 

بخشـنامۀ 69 جزء )ب( بنـد 2: »درخصوص پرونده های مسـتمری که 
لغایت سـال 1394 برقرار شـده و مجموع دریافتی ماهیانۀ آنان شـامل 
مسـتمری و سـایر مبالغ پرداختی، پس از اعمال افزایشـات موضوع این 
بخشـنامه کمتر از نـه میلیـون )9.000.000( ریال باشـد، مابه التفاوت 

مجمـوع دریافتی تا مبلـغ اخیرالذکر محاسـبه و پرداخت گردد.«

حداقل دستمزد در سال 1395 برابر 812 هزار تومان بود و این قانون بنابراین حداقل 
مستمری ها را تا 1/1 برابر حداقل دستمزد افزایش می دهد. البته، بازنشستگان قانون 
تعیین تکلیف از این موضوع مستثنی شده اند. این قانون طبق محاسبات دفتر فنی 
مستمری ها در سال 1395 حدود 164 میلیارد تومان به قیمت های جاری بار مالی 
داشته که جزئیات آن و تعداد افراد دریافت کننده در جدول )5( نشان داده شده 

است. 

مشابه این بخشنامه در خصوص افزایش مستمری ها در سال 1396 نیز تکرار شد 
که به شرح زیر است:
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بخشـنامۀ 71 جـزء )ب( بنـد 2: »درخصوص پرونده های مسـتمری که 
لغایـت سـال 1395 برقرار شـده و مجمـوع دریافتی ماهانۀ آنان شـامل 
مسـتمری و سـایر مبالغ پرداختی، پـس از اعمال افزایشـات موضوع این 
بخشـنامه کمتر از یازده میلیون )11.000.000( ریال باشد، مابه  التفاوت 
مجمـوع دریافتی تا مبلـغ ده میلیون و پانصد هـزار )10.500.000( ریال 
تحـت عنوان ”تفاوت افزایش سـال 1396” و مابه التفـاوت رقم مذکور تا 
)11.000.000( ریـال بـا عنوان ”مصوبۀ افزایش سـال 1396” محاسـبه 

و پرداخت شـود.«

تعدادمبلغ )میلیارد تومان(ماه پرداخت

8/854635خرداد

12/2125740تیر

15/02172661مرداد

15/04101327شهریور

1599929مهر

1599993آبان

15/02100106آذر

15/0299840دی

15/0699980بهمن

15/0799731اسفند

بخشنامۀ شمارۀ 69  یارانۀمستمری  مبلغ  و  دریافت کننده  افراد  تعداد   :)5(  جدول 
سال 1395 فنی مستمری ها

منبع: محاسبات دفرت فنی مستمری ها
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ب( قوانین مرتبط با کمک های جنبی
• کمک هزینۀ عائله مندی

پیشنهاد سازمان  بر  بنا  و  زندگی  افزایش هزینه های  از  به منظور جبران قسمتی 
تأمین اجتماعی، هیئت وزیران از تاریخ  1371/01/01 پرداخت ماهانة کمک هزینة 
عائله مندی را به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتادۀ کلی تصویب کرد. 
از سال 1377، بر اساس مصوبة شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه های شمارۀ 
27 و 27/1 مستمری ها کمک هزینة عائله مندی به بازنشستگان و ازکارافتادگان 
کلی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه پرداخت می گردد. مشموالن دریافت 

کمک  هزینة عائله مندی عبارت اند از:

بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی مرد به شرط داشتن عیال دائم و در 
قید حیات؛

 بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی زن که دارای شرایط زیر باشند:

1. شوهر نداشته باشند.

2. دارای فرزند یا فرزندان پسری باشنـد که سن آنان از 18سال تجاوز نکرده 
و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیمـاری و نقص عضو طبق 
گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع مادۀ 91 قانون قادر به کار نباشند. در مورد 
فرزندان دختر، در صورتی که دارای شوهر نبوده و اشتغال به کار نداشته باشند.

3. به تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشنـد و تأکید می گـردد که صرفًا 
نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک هزینة عائله مندی به زنان بازنشسته و 
ازکارافتادۀ کلی نخواهد بود، بلکه می باید مستنـد به مدارک اثبـات گردد که 

مستمری بگیر زن خود به تنهایی عهده  دار تأمین مخارج فرزندان می باشد.

4. عالوه بر شـرایط مذکور چنانچه مسـتمری بگیر زن بازنشسـته و ازکارافتادۀ 
کلـی دارای شـوهری باشـد کـه اوالً تحـت تکفل زن بـوده و ثانیاً به تشـخیص 
کمیسـیون های پزشـکی موضوع مادۀ 91 قانون ازکارافتادۀ کلی باشـد پرداخت 
کمک هزینة عائله منـدی به زن مذکور از تاریـخ 1375/01/01 به بعد بالمانع 

خواهد بود )موضوع بخشـنامة شـمارۀ 18 مستمری ها(.
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• کمک هزینۀ اوالد

کمک هزینة اوالد نیز، همانند کمک هزینة عائله مندی، به منظور جبران قسمتی از 
هزینه های زندگی، موضوع مادۀ 96 قانون، تصویب شد و از تاریخ 1371/01/01 
به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتادۀ کلی که دارای فرزند واجد شرایط 
هستند پرداخت می گردد. این کمک هزینه برای حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت 
است و برای فرزندان چهارم و بعد، که از تاریخ 1383/02/26 متولد شده یا می شوند، 

پرداخت نمی گردد.

• حق سنوات

به منظور تأمین بخشی از هزینة زندگی مستمری بگیران، به تمامی مستمری بگیران 
بازنشسته، ازکارافتادۀ کلی و بازماندگان که دارای سابقة پرداخت حق بیمة مازاد بر 
20 سال هستند از ابتدای سال  1376 مبلغی به عنوان حق سنوات پرداخت شده 
است )موضوع بخشنامة شمارۀ 28 مستمری ها(. طبق همین بخشنامة مربوط به سال 
1376، پرداخت این مبلغ که از ابتدای ساِل بعد از برقراری شروع می شود، 1500 
ریال برای هر سال سابقة مازاد بر 20 سال بوده و در سال های آتی به رقم مذکور 500 
ریال اضافه می شود. مبلغ پرداختی بابت حق سنوات مشمول افزایش مادۀ 96 قانون 

نیست و دو درصد حق درمان موضوع مادۀ 89 از آن کسر می شود.

• کمک هزینۀ مسکن

با توجه به پیشنهاد هیئت مدیرۀ سازمان، شورای عالی تأمین اجتماعی پرداخت کمک هزینة 
مسکن را مورد تأیید قـرار داده است. این کمک هزینـه به تمـامی مستمـری بگیران 
بازنشسته، ازکارافتادۀ کلی و بازماندگان پرداخت می شود. این کمک هزینه، که مشمول 
کسر دو درصد حق درمـان نیست، از تاریخ 1381/01/01 به طور ماهانـه و همـراه با 

مستمری پرداخت می شود.

• عیدی

به مناسبت آغاز سال جدید، مبلغی به عنـوان عیدی به مستمری بگیران بازنشسته، 
ازکارافتادۀ کلی و بازماندگان پرداخت می گردد که مشمول کسر دو درصد حق درمان 

مادۀ 89 نبوده و در پایان هر سال به مستمری بگیران پرداخت می شود.
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• کمک هزینۀ معیشت مستمری بگیران )بن(

تمامی مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتادۀ کلی و بازماندگان، از 1366/07/01 به 
بعد، همه ساله از کمک هزینة  معیشت مستمری بگیران برخوردار شده اند. اعتبار این 
کمک ها همه ساله در تبصره های بودجة سازمان پیش بینی و میزان ریالی آن توسط 
شورای عالی تصویب می شود. این کمک هزینه مشمول کسر دو درصد موضوع مادۀ 

89 قانون نیست.

• کمک هزینۀ همسر متکفل فرزند

با توجه به پیشنهاد هیئت مدیرۀ سازمان، شورای عالی تأمین اجتماعی در جلسة مورخ 
1381/5/19 پرداخت »کمک هزینة همسر متکفل فرزند« را مورد تأیید  قرار داد 
که مطابق با آن تمامی مستمری بگیران بازماندۀ زن که حداقل یک فرزند دارند که 
همزمان در ردیف مستمری بگیران قرار دارد مشمول دریافت این کمک خواهند 
بود. میزان کمک مذکور معادل 50 درصد کمک   هزینة عائله مندی پرداختی به 
مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتادۀ کلی در هر سال است. پرداخت این کمک هزینه 
از تاریخ 1381/7/1 آغاز شد و، مطابق رویة پرداخت کمک هزینة عائله مندی و اوالد، 

به صورت ماهانه و همراه با مستمری انجام می شود.

جدول )6( میزان کمک های جنبی سازمان را در واحدهای پولی و همچنین به صورت 
درصدی از مستمری بازنشستگی و درصدی از کل حقوق و مزایای مستمری بگیران 
)شامل مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی، غرامت دستمزد، 
کمـک های جنبی، کمـک ازدواج و پورسانتـاژ واگـذاری مزایـای کوتـاه مدت به 
کارفرمایان( نشان می دهد. نسبت کمک های جنبی به مستمری بازنشستگی نشان 
می دهد که این کمک ها تا چه میزان مزایای بازنشستگی را به طور متوسط افزایش 
داده اند. نسبت دوم، یعنی نسبت کمک های جنبی به کل مخارج حقوق و مزایای 
مستمری بگیران، در واقع، بار مالی این کمک ها را نشان می دهد که تا چه اندازه در 
بزرگ شدن و رشد این مخارج مؤثر بوده اند. همان گونه که می توان دید، کمک های 
جنبی بین 20 تا 26 درصد مستمری های بازنشستگی را افزایش داده و توانسته اند رفاه 
افراد را به طور متوسط به این میزان بهبود بخشند. این نسبت احتماالً برای بازماندگان 
و ازکارافتادگان باالتر است. همچنین، بر اساس جدول )6(، کمک های جنبی حدود 



38

15 درصد از کل مخارج بلندمدت سازمان را تشکیل می دهند. این دو نسبت نشان 
می دهند که کمک های جنبی هم از نظر رفاه و معیشت مستمری بگیران و هم از نظر 

بار مالی برای سازمان بسیار قابل توجه هستند.

کمک سال
جنبی

مستمری 
بازنشستگی

کل حقوق 
و مزایای 

مستمری بگیران

درصد کمک 
جنبی به 
مستمری 

بازنشستگی

درصد کمک جنبی 
به کل حقوق و 

مزایای مستمری 
بگیران

1391227301038670590814664419126/2115/5

13922905892911802046519580345124/6214/84

13933958603616006117726422657124/7314/98

13944528683219987333632532466622/6513/92

13955180968624752497539658871220/9313/06

13966072774430066674147112766120/212/89

 جدول )6(: میزان کمک های جنبی )ارقام به میلیون تومان( بین سال های 1391 تا 1396

منبع: سالنامۀ آماری سازمان تأمین اجتماعی در سال های مختلف

در جدول )7( اجزای کمک های جنبی برای سال 1396 به تفکیک ارائه شده است. 
همان طور که مشاهده می شود، مهم ترین اقسام کمک های جنبی، که سهم باالیی دارند، 
به ترتیب عبارت اند از: عیدی )34/13 درصد(، بن )20/93 درصد(، کمک هزینة 
عائله مندی )13/54 درصد(، کمک هزینة سبد خانوار )9/47 درصد(، کمک هزینة 

مسکن )9/02 درصد( و حق سنوات )8/05 درصد(.

درصد از کل کمک های جنبیمبلغاجزای کمک های جنبی

822261113/54کمک هزینۀ عائله مندی

16136622/65کمک هزینۀ اوالد

48881428/05حق سنوات

54776079/02کمک هزینۀ مسکن

 جدول )7(: کمک های جنبی به تفکیک )ارقام به میلیون تومان( در سال 1396
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اجزای کمک های 
جنبی

درصد از کل کمک های جنبیمبلغ

2072802134/13عیدی

57533479/47کمک هزینۀ سبد خانوار

کمک هزینۀ همسر 
متکفل فرزند

4741810/78

1271312520/93بن

8570481/41کمک

60727744100جمع
 ادامۀ جدول )7(

منبع: گزیدۀ آماری پایان سال 1396، سازمان تأمین اجتماعی

 

 1-4- جمع بندی

در این فصل، ابتدا به بررسی اصول و آموزه های تجربی متناسب سازی مستمری ها در 
دیگر کشورها، عمدتاً کشورهای OECD، پرداخته شد. کشورها عمدتاً متناسب سازی 
را بر دو مبنای اصلی بر اساس قیمت ها و بر اساس دستمزدها انجام می دهند. گفته 
شد که این دو مبنا در دو رویکرد متفاوت به مقولة رفاه و فقر ریشه دارند. تعدیل بر 
اساس قیمت با هدف حفظ قدرت خرید یک سبد مشخص از کاالهای مصرفی برای 
مستمری بگیران انجام می شود و بنابراین از رویکرد عینی )مطلق( به رفاه و فقر نتیجه 
می شود. این رویکرد در اصطالح تعدیل قیمتی مستمری ها  نامیده می شود. در مقابل، 
تعدیل بر اساس دستمزد با هدف حفظ جایگاه نسبی مستمری بگیران از لحاظ مصرفی 
و درآمدی در جامعه انجام می شود و ریشه در نگاه نسبی به رفاه و فقر دارد. منظور 
از این رویکرد دوم همسان سازی مستمری ها است. اگرچه همسان سازی و تعدیل 
بر اساس دستمزد هم بار مالی زیادی بر صندوق ها وارد می کند و هم تأثیر منفی بر 
انگیزه های شغلی و عرضة کار دارد، باز هم مطالبة آن در میان مستمری بگیران بسیار 
رایج است. در نهایت، انتخاب بین این دو شیوۀ اصلی بستگی به ایدئولوژی و ویژگی های 
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کشورها دارد. عالوه براین، گفته شد که صرف نظر از شیوۀ متناسب سازی که کشورها 
به کار می گیرند، شاخص ها و متغیرهای مختلفی را می توان به عنوان نشانگر یا هدف 
تعدیل استفاده کرد که هریک مزایا و معایب مختص به خود را دارند. به طورکلی، نشان 
داده شد که، در عین پراکندگی زیاد کشورها در شیوۀ متناسب سازی، اغلب یک قاعده 
برای این منظور تعیین و در قانون تصریح شده  تا جلوی دست کاری های سیاسی گرفته 
شود. قاعده گذاری یا به عبارت دیگر انتخاب شیوۀ متناسب سازی، انتخاب شاخص یا 
نشانگر و تعیین نرخ باید بر اساس یک سری اصول معین صورت گیرند. اصل پایداری 
مالی، اصل خنثائی توزیعی و انگیزه های کاری، و اصل سازگاری میان صندوق ها و 
سیاست های دولت باید در انتخاب قاعدۀ بهینة متناسب سازی مورد توجه قرار گیرند.

در بخشی دیگر از این فصل به مرور قوانین مرتبط با متناسب سازی مستمری ها 
در ایران پرداخته شد. قوانین مربوط به تعدیل قیمتی، قوانین همسان سازی و سایر 
متناسب سازی ها از جمله تضمین حداقل مستمری و کمک های جنبی با جزئیات 
مورد بررسی قرار گرفت و بار مالی این قوانین و اثرگذاری آن ها بر میزان مستمری 
به صورت آمار توصیفی ارزیابی گردید. جدول )8( این قوانین را به صورت خالصه 

نشان می دهد.
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شرط اجراشیوۀ اجراسال اجرامبنای قانونینوع متناسب سازی

تعدیل قیمتی 
مستمری ها

مادۀ 96 قانون تأمین 
تصویب هیئت متناسب با تورم1354اجتماعی

وزیران

همسان سازی 
مستمری ها

بند )ل( تبصرۀ 4 قانون 
بودجۀ کشور، بخشنامۀ 

شمارۀ 40
1381

ترمیم مستمری با 
شاخص هم ترازی 

پیشنهادشده

مادۀ 39 قانون بودجۀ 
پلکانی معکوس1388کشور

تضمین حداقل مستمری

مادۀ 111 قانون تأمین 
برابر حداقل 1354اجتماعی

سابقۀ 20دستمزد

1395بخشنامۀ 69
مبلغی معین 

برابر 1/1 حداقل 
دستمزد

1391بخشنامۀ 71
مبلغی معین 

برابر 1/1 حداقل 
دستمزد

ک های جنبی
کم

کمک هزینۀ 
عائله مندی

1371بخشنامۀ 27

1371کمک هزینۀ اوالد

سابقۀ 137620بخشنامۀ 28حق سنوات

1381کمک هزینۀ مسکن

عیدی

1366کمک هزینۀ معیشت

کمک هزینۀ همسر 
متکفل فرزند

50% کمک هزینۀ 1381
عائله مندی

 جدول )8(: خالصۀ قوانین مرتبط با متناسب سازی مستمری ها در سازمان تأمین اجتماعی
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در فصل گذشته، متناسب سازی مستمری ها، رویکردهای مختلف به آن 
و پراکندگی شیوه های تعدیل در میان کشورهای مختلف بررسی گردید. 
مشاهده شد که اغلب کشورها متناسب سازی را به صورت قاعده مند انجام 
می دهند، و این قواعد در تأمین اجتماعی باید بر اساس اصولی تعیین شوند 
که، ضمن حفظ پایداری مالی صندوق، در بازتوزیع درآمدها و انگیزه های 
کاری خنثی باشند و با سیاست های دولت و سایر صندوق ها سازگار باشند. 
سپس، قوانین مرتبط با متناسب سازی مستمری ها در سازمان در سه دستۀ 
تعدیل قیمتی، همسان سازی و سایر متناسب سازی ها مانند تضمین کف 
مستمری ها و کمک های جنبی با جزئیات بررسی گردید و با استفاده از 
آمارهای توصیفی بار مالی این قوانین و تأثیرگذاری و کارآمدی آن ها در 

افزایش رفاه مستمری بگیران ارزیابی شد.

این فصل، با ادامة تحلیل آماری، به دنبال بررسی تجربة عملی سازمان تأمین 
اجتماعی در متناسب سازی مستمری ها و شناخت عوامل اقتصادی و اجتماعی است 
که بر آن تأثیرگذارند. هدف این فصل پاسخ به پرسش هایی است از جمله این که 
تا چه اندازه متناسب سازی مستمری ها به صورت قاعده مند صورت می گیرد و تا 
چه اندازه سیاست گذاران در تعیین نرخ های تعدیل اختیار عمل دارند، و در صورت 
قاعده مندی متناسب سازی ها، چه شاخص ها و متغیرهای هدفی برای این منظور 
استفاده شده  و در کنار آن چه عوامل دیگری دخیل بوده  و سطح مستمری ها را 
متأثر ساخته اند. بررسی این پرسش ها و پاسخ به آن ها در ادامه در دو بخش انجام 
خواهد گرفت. بخش نخست، ابتدا به مرور آماری مستمری های پرداختی سازمان 
تأمین اجتماعی در سال های گذشته اختصاص دارد و سپس، با تفکیک روند زمانی 
از چرخه ها و نوسانات، به بررسی تأثیر عوامل مختلف بلندمدت مانند وضعیت 
اقتصادی، جمعیتی و سیاسی کشور و سازمان تأمین اجتماعی بر آن ها می پردازد. 
بخش دوم، از یک زاویة دیـگر، نه سطح مستمـری ها و نوسانـات آن ها، که نرخ 

 فصل دوم: متناسب سازی مستمری های تأمین اجتامعی: 
بررسی تأثیر عوامل مختلف و چرخه های اقتصادی و سیاسی
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تعدیل مستمری ها را مورد بررسی قرار خواهد داد. ازآنجایی که نرخ تعدیل مشخص 
و معینی وجود ندارد و دولت و سازمان در سال های مختلف نرخ های تعدیل متفاوتی 
را به کار  گرفته اند که اتفاقاً در میان بازنشستگان و گروه های مختلف مستمری بگیران 
یکسان نبوده، گام نخست در این بخش استخراج یک نرخ تعدیل متوسط است که، 
اگرچه بر اساس یک سری فروض به دست آمده، می تواند تا حد زیادی نشانگر 
تعدیل مستمری های گروه های عمدۀ مستمری بگیران باشد. پس از محاسبة نرخ 
تعدیل متوسط نیز، با استفاده از تحلیل های اقتصادسنجی سهم عوامل مؤثر مختلف 
اقتصادی و سیاسی سنجیده شده و به سؤاالت مطرح شدۀ اصلی پاسخ داده می شود. 

بخش سوم و پایانی این فصل نیز به جمع بندی یافته ها می پردازد.

 2-1- روند و چرخه های مستمری در سازمان تأمین اجتامعی

این بخش از حیث آمار به مرور مستمری های پرداختی در سازمان تأمین اجتماعی و 
بررسی عوامل مؤثر بر آن اختصاص دارد. متوسط مستمری پرداختی به بازنشستگان، 
ازکارافتادگان و بازماندگان )مجموع مستمری( از سال 1340 تا 1396 در جدول )9( 
نمایش داده شده است. مبلغ مستمری ماهانة بازنشستگان به صورت اسمی از حدود 
400 تومان در سال 1340 به بیش از یک میلیون و 308 هزار تومان در سال 1396 
رسیده است که نشان دهندۀ رشد متوسط )هندسی( 15/3 درصد سالیانه است. این 
رشد برای مستمری های ازکارافتادگی 14/5 درصد و برای مستمری های بازماندگان 
14/7 درصد بوده است.1  نسبت مستمری بازنشستگان به مستمری ازکارافتادگان از 

حدود 1 در سال 1350 به 1/5 برابر در سال 1396 افزایش یافته است. 

اما به منظور درک بهتر ارقام و روندها، مقدار حقیقی شدۀ مستمری ها به قیمت های 
سال 1396 در شکل )3( نمایش داده شده است. ابتدا می توان ارقام و روندهای 
مشاهده شده در دوره های مختلف را به لحاظ زمانی مورد بررسی قرار داد. مبلغ حقیقی 
مستمری ها پیش از انقالب، پس از انقالب و تا سال های پایانی جنگ، صرف نظر از 

1.  این تفاوت در تعدیل مستمری ها بین بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان موجب افزایش شکاف 

بین این انواع مستمری ها، به خصوص در دو دهۀ گذشته )از سال 1378(، شده است. بدیهی است دستمزد 

مشمول حق بیمه و میانگین سوابق بیمه پردازی مستمری های برقراری نیز در تفاوت میانگین انواع مستمری 

نقش مهمی دارند. 
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جهش مربوط به سال 11359 ، در حدود 1 میلیون تومان در نوسان بوده است. 
این مبلغ حقیقی شده به قیمت های سال 1396 است و بنابراین می توان سطوح رفاه 
را با شرایط فعلی مقایسه کرد. پس از جنگ و در سال های ابتدایی دهة 1370، به 
دلیل تورم های باال و عدم تعدیل مناسب، مبلغ حقیقی شدۀ مستمری حدود 30 درصد 
کاهش یافت. پس از بازگشت ثبات به اقتصاد، میزان مستمری حقیقی شده نیز در طی 
یک روند صعودی در سال 1389 به باالترین حد خود رسید. از سال 1390 به بعد، با 
وقوع تحریم ها و افزایش تورم و متأسفانه عدم تعدیل مناسب، مجدداً مبلغ حقیقی شدۀ 
مستمری ها کاهش و رفاه مستمری بگیران تنزل یافت. البته، این روند کاهشی برای 
بازماندگان و ازکارافتادگان به آن شدت نبوده است. شاید مادۀ 111 و اجبار سازمان 
به تضمین سطح مستمری برابر حداقل دستمزد علت تثبیت مستمری این گروه ها 

بوده است. 

1. جهش سال 1359، که به نظر می رسد به دلیل بازنشستگی های پس از انقالب به وقوع پیوسته، از دو جنبه 

مبلغ بازنشستگی متوسط را باال برده است. نخست این که در سال 1358 دستمزدها به شدت افزایش پیدا کرد، 

به گونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از 630 تومان در سال 1357 به 1700 تومان در سال 1358 )بیش از 

170 درصد( افزایش یافت. این افزایش دستمزد موجب افزایش مبلغ مستمری های جدید و البته قدیمی شده 

است. جنبۀ دوم این که به طورکلی، موارد بازنشستگی جدید، چون نرخ جایگزینی باالیی متناسب با دستمزد 

می گیرند، معمواًل از مستمری های سال های پیش باالترند و به همین دلیل تعداد زیاد موارد بازنشستگی جدید 

در این سال ها میانگین مستمری ها را باال برده است. 
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 جدول )9(: میانگین مستمری ماهانۀ بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی )هزار تومان(

منبع: سالنامه های آماری سازمان تأمین اجتماعی، سال های مختلف

بازماندگان ازکارافتادگانبازنشستگانسالبازماندگان ازکارافتادگانبازنشستگانسال

13400/440/460/41136963/784/35
13410/470/340/4113706/545/345/85
13420/450/360/4137111/197/149
13430/450/320/38137213/229/4211
13440/470/420/43137315/0212/2113/24
13450/450/330/41137419/3716/7618/06
13460/430/260/4137524/6721/6823/42
13470/420/340/41137642/5733/4538/8
13480/540/510/5137752/6542/0649/33
13490/540/640/51137847/0738/342/26
13500/610/540/58137960/6348/0652/16
13510/590/650/57138080/0359/7367/11
13520/590/440/531381116/3972/4785/3
13530/640/550/591382181/9988/51106/62
13540/970/640/781383225/05108/51133/69
13551/310/740/951384310/7170/21237/05
13561/310/931/11385265/28152/2171/91
13571/51/061/281386358/65193/42193/76
13582/882/022/251387497/1237/78264/18
13594/652/234/071388577/59268/1271/9
13603/242/242/811389690/5313/14306/45
13613/852/493/141390706/4340/6352/6
13623/662/582/981391654/3349/6410/7
13633/642/793/081392825442300/2
13643/943/153/441393896/7567533/3
13653/953/63/6213941161/3675/7665/9
136643/473/6113951268/7782/3769/9
13674/913/424/0513961308/8921/7912/5
13686/423/444/74
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 شکل )3(: میانگین حقیقی شدۀ مستمری های سازمان تأمین اجتماعی )هزار تومان– قیمت های سال 1396(

منبع: محاسبات محقق بر اساس داده های جدول )9(

بـرای بررسـی و توضیـح  تغییرات سـطح مسـتمری ها، می تـوان رونـد و چرخه ها 
را جداگانـه مـورد ارزیابـی قـرار داد و تأثیـر عوامل مختلـف بر آن ها را سـنجید. 
سـری زمانـِی اغلب متغیرهای اقتصاد کالن از دو مشـخصه برخوردارند. نخسـت 
وجـود یـک رونـد زمانی1 اسـت کـه به دلیـل ویژگی انباشـتگی2 ایـن متغیرها در 
طـی زمـان ایجـاد می شـود. به منظـور بررسـی وجـود روند یـا انباشـتگی متغیرها 
می تـوان از آزمون هـای مختلـف ریشـه واحـد3، از جملـه آزمـون دیکی-فولـر4 یا 
فیلیپس-پـرون5 اسـتفاده کرد. مشـخصة دوم وجود چرخه های زمانی یا نوسـانات 
حـول ایـن روند اسـت. برای جداسـازی رونـد از چرخه هـا و تغییرات می تـوان از 
فیلتر هودریک-پرسـکات6 اسـتفاده کرد. در ایـن روش، ابتدا جزء روند بر اسـاس 

فرمـول )1( برآورد می شـود:
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∑(𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑡𝑡)2

𝑡𝑡=1

+ 𝜆𝜆 ∑[(𝑇𝑇𝑡𝑡+1 − 𝑇𝑇𝑡𝑡) − (𝑇𝑇𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑡𝑡−1)]2
𝑡𝑡=1

    )1( 

1. Trend 
2. Integration 
3. Unit root tests
4. Dickey & Fuller
5. Philips & Perron
6. Hodrick & Prescott
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قسـمت اول بـرازش بـا اسـتفاده از رونـد اسـت و تغییـرات متغیـر yt  از روند را 
حداقـل می کنـد. قسـمت دوم خـود به دنبـال حداقل سـازی تغییرات روند اسـت 
و نوسـانات آن را بـا ضریـب λ جریمـه می کنـد. هرچـه این ضریب باالتر باشـد، 
رونـد به یک خط مسـتقیم تبدیل می شـود. در کنار کاربرد گسـتردۀ این فیلتر در 
مطالعات، بسـیاری نیز به نواقص و آثار نامطلوب آن اشـاره کرده اند و ازاین جهت 
کاربـرد محتاطانـة آن را توصیـه کرده انـد. نخسـتین وجـه احتیـاط این اسـت که 
ضریـب هموارسـازی بایـد بـا دقّـت انتخاب شـود. نبایـد این ضریـب به صورت 
کامـاًل اختیـاری و دلخواهانـه تعییـن گـردد. راون و اوهلیـگ1 )2002(، با بررسـی 
سـاختار انواع داده ها، مقدار مناسـب ضریب هموارسـازی بـرای داده های فصلی را 

1600 و بـرای داده هـای سـالیانه را 6/25 بـرآورد کرده اند. 

در ادامـه بـه دلیـل تشـابه سـری زمانـی مسـتمری ها، تنهـا میانگیـن مسـتمری 
بازنشسـتگان مـورد ارزیابـی قـرار خواهد گرفـت. با اسـتفاده از فیلتـر هودریک-

پرسـکات، کـه به طـور مختصـر معرفـی شـد، و بـا به کارگیـری ضریـب 6/25 
سـالیانه، نتایـج به دسـت آمده یعنی جزء رونـد و چرخه ای میانگین مسـتمری های 
بازنشسـتگان در شـکل )4( نمایش داده شده اسـت. اگر فاصلة بین دو نقطة اوج را 
یـک چرخـة کامل )رکـود و رونق( تعدیل مسـتمری در نظر بگیریـم، چرخه هایی 
مطابـق جـدول )10( قابل اسـتخراج اسـت. البتـه، در ایـن جدول تنهـا چرخه های 
مسـتمری مهـم بـا طول مدت بیشـتر از 3 سـال گـزارش شـده اند. در شـکل نیز 

سـال های رکـودی ایـن چرخه هـا به رنگ خاکسـتری نشـان داده شـده اسـت.

1. Ravn & Uhlig 
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 شکل )4(: مقادیر حقیقی شده، روند زمانی و تغییرات چرخه ای میانگین مستمری بازنشستگان
)هزار تومان – قیمت های سال 1396(

منبع: محاسبات محقق بر اساس داده های شکل )3(

سال های اوج مستمری
)شروع و اتمام چرخه های مستمری(

سال های حضیض
طول مدت چرخه های مستمری 

)سال(

1348 -134413474

1355 -135013525

1359 -135513574

1364 -136113623

1368 -136413664

1377 -137113746

1382 -137713785

1389 -138413855

1395 -138913916
 جدول )10(: سال وقوع و مدت چرخه های مستمری سازمان تأمین اجتماعی

منبع: بررسی های محقق بر اساس شکل )4(
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با نگاه به چرخه های تجاری در این جدول نکتة مهمی که مشاهده می شود طوالنی تر 
شدن چرخه های تجاری در دو دهة اخیر بوده است. رکود اخیر، که در سال های 
1389 تا 1393 اتفاق افتاد، از نظر اندازه و مدت بسیار شدید بوده، به طوری که در 
طی این 4 سال به دلیل تحریم، رکود و تورم های باال مقدار حقیقی شدۀ مستمری ها در 
حدود 47 درصد کاهش یافته است. پس از جداسازی روند مستمری از چرخه های 
مستمری می توان بررسی کرد که چه عواملی می توانند این دو را توضیح دهند؛ آیا 
ارتباطی بین روند مستمری با وضعیت اقتصادی سازمان یا کشور وجود دارد؟ چه 
نسبتی بین چرخه های مستمری و چرخه های تجاری و چرخه های سیاسی برقرار 

است؟

 2-1-1- توضیح عوامل مؤثر بر روند مستمری
عوامل توضیح دهندۀ روند بلندمدت مستمری ها را به طور کلی می توان در دو دسته 
طبقه بندی کرد. نخست ساختار نظام تأمین اجتماعی حاکم و شرایط مالی سازمان 
تأمین اجتماعی است. در سیستم های PAYG ارتباط مستقیمی بین منابع درآمدی 
سازمان از حق بیمه و مخارج سالیانه وجود دارد. به عبارت دیگر، اگر W دستمزد، 
c نرخ حق بیمه، L شاغلین بیمه شده، P مبلغ مستمری و R  تعداد مستمری بگیران 

)بازنشستگان( باشد، آنگاه:

𝑃𝑃 × 𝑅𝑅 = 𝐿𝐿 × 𝑐𝑐 × 𝑊𝑊    =>    𝑃𝑃 = 𝐿𝐿 × 𝑐𝑐𝑊𝑊
𝑅𝑅                     )2(                

در معادلة باال، طرف چپ مخارج مستمری و طرف راست منابع درآمدی حاصل 
از حق بیمه است که چون سیستم PAYG محض در نظر گرفته شده تأمین مالی 
از محل سرمایه گذاری وجود ندارد. مبلغ مستمری از تقسیم کل منابع درآمدی 
حاصل از حق بیمه در میان بازنشستگان به دست می آید. همین نسبت یعنی مستمری 
بازنشستگان را با یک بازنویسی ساده می توان به صورت زیر برابر با حاصل ضرب 
نسبت پشتیبانی در میزان درآمد حق بیمة به دست آمــده از هـر کارکن بیمــه پرداز 

نوشت:
        

P = (LR) × (cW)                                                                  )3(  
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با ثابت گرفتن نرخ حق بیمه در این سال ها، به  عنوان فرضیة نخست انتظار می رود که 
نسبت پشتیبانی و درآمد یا دستمزد مشمول بیمه بر سطح مستمری ها تأثیرگذار 
باشند. البته، باید توجه داشت که منابع سازمان تأمین اجتماعی تنها صرف مخارج 
مستمری نمی شود و انواع مختلف حمایت های اجتماعی در رقابت با یکدیگر برای 
جذب بودجه هستند. پس انتظار می رود که افزایش این هزینه ها از جمله مخارج 
درمان سطح مستمری ها را کاهش دهد. در مقابل، در سیستم های بازنشستگی 
اندوخته گذاری شده این درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری است که صرف مستمری 
افراد می شود. بررسی این دستة نخست از عوامل و میزان تأثیرگذاری آن ها نشان 
می دهد که صندوق تأمین اجتماعی تا چه اندازه به صورت PAYG عمل می کند. اما، 
دستة دوم از عوامل مؤثر بر مستمری ها به وضعیت اقتصادی کشور و متغیرهای اقتصاد 
کالن برمی گردند. به عنوان مثال، افزایش حداقل دستمزد تأثیر مثبتی بر مستمری ها 
دارد، چراکه طبق مادۀ 111 قانون تأمین اجتماعی کف مستمری ها محسوب می شود. 

یا این که انتظار می رود تورم و رشد اقتصادی نیز سطح مستمری ها را متأثر کنند.

برای توضیح عوامل اثرگذار بر روند مستمری ها، لگاریتم روند مستمری ها، که در 
بخش قبلی استخراج گردید، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. مشخصة 
تمامی متغیرهایی که برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند در پیوست )1( ارائه 
شده است. دو مدل اقتصادسنجی به کار گرفته شد که نتایج آن در جدول )11( نشان 
داده شده است. در مدل اول، درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در کنار عوامل 
توضیح دهندۀ دیگر از دستة نخست لحاظ شده است. بر اساس نتایج، نسبت پشتیبانی 
و درآمدهای حاصل از حق بیمه به ازای هر بیمه شده )همان cW در فرمول های 2 
و 3( در همان سال تأثیر بسیار بزرگ و معنی داری بر مستمری ها دارند، در حالی که 
درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری به هیچ عنوان تأثیری بر مبلغ مستمری ها نداشته 
است. در نتیجة این که درآمدهای سرمایه گذاری معنی دار نبود، این متغیر در مدل 
دوم حذف شد که نتایج همچنان پایدار بوده و معنی داری آن ها نیز بهبود یافته است. 
در مدل دوم، می توان دید که متغیرهای بیمه ای مانند نسبت پشتیبانی، درآمدهای 
حق بیمه و البته هزینه های درمان در کنار شرایط اقتصادی کشور بیش از 91 درصد 
پراکندگی مستمری را توضیح می دهند )میزانR2 در مدل دوم(. این امر به  خوبی 
نشان می دهد که سیستم سازمان تأمین اجتماعی در عمل تا حد زیادی )بیش از 91 
درصد( به صورت PAYG اداره می شود و درآمدهای حاصل از ذخایر و سرمایه گذاری 
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نقشی در تأمین مستمری ها نداشته اند. با انتخاب مدل دوم، در ادامه، تأثیر متغیر ها با 
جزئیات بررسی خواهد شد. البته، در داده های سری زمانی احتمال رگرسیون موهومی1 
وجود دارد و به همین منظور متغیرها از لحاظ درجة انباشتگی2 و بردار هم انباشتگی3 

نیز مورد بررسی قرار گرفته اند که جزئیات آن در پیوست )2( آمده است.

مدل دوممدل اول

متغیرهای توضیح دهنده
ضریب 

برآوردشده
P-Value ضریب

برآوردشده
P-Value

0/0250/0120/0240/000نسبت پشتیبانی

لگاریتم درآمد حق بیمۀ حقیقی شده به 
0/610/0000/60/000ازای هر بیمه شدۀ اصلی

لگاریتم درآمد حقیقی شدۀ حاصل از 
--0/0020/85سرمایه گذاری

0/5140/000-0/5150/000-لگاریتم مقادیر حقیقی شدۀ مخارج درمان

0/4420/0000/4550/000لگاریتم مقدار حقیقی شدۀ حداقل دستمزد

4/160/000-4/20/000-لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی

توان دوم لگاریتم تولید ناخالص داخلی 
0/180/0000/1780/000حقیقی

0/330/074-0/330/076-تورم

30/60/00030/20/000ثابت )عرض از مبدأ(

شاخص های خوبی برازش

Number of obs. = 57
Adj. R-Squared = 
0.914
F (8,48) = 75,3
Prob > F = 0.000

Number of obs. = 57
R-Squared = 0.916
F (7, 49) = 87,77
Prob > F = 0.000

 جدول )11(: عوامل مؤثر بر لگاریتم روند مستمری های سازمان تأمین اجتماعی

منبع: محاسبات محقق

1. Spurious regression 
2. Integration 
3. Co-integration vector
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نسبت پشتیبانی تأثیری مثبت و معنی دار بر مستمری ها دارد. هر یک واحد افزایش 
در نسبت پشتیبانی حدود 2/4 درصد افزایش مستمری ها را در پی دارد. به منظور 
درک بزرگی این ضریب می توان گفت که اگر نسبت پشتیبانی 4 واحد افزایش یابد 
)از 5/14 سال 1396 به حدود 9/15(، مبلغ مستمری ها و کفایت مزایا می تواند تا 
10 درصد افزایش یابد. اثر لگاریتم درآمد حق بیمه به ازای هر بیمه شده نیز بسیار 
قابل مالحظه است. به ازای 10 درصد افزایش در دستمزد یا درآمد مشمول بیمة 
افراد میزان مستمری ها تا 6 درصد افزایش خواهد یافت. این ضریب کوچک تر از 
یک است و نشان می دهد که سیستم نه تنها، همان طور که پیش از این گفته شد، در 
عمل به صورت PAYG اداره می شود، بلکه در آن تأثیر متغیرهای جمعیتی بسیار بیشتر 
است. بنابراین، یک توصیة سیاستی از این نتایج این است که سازمان باید بر افزایش 
تعداد بیمه پردازان از یک سو و کنترل تعداد بازنشستگان از سوی دیگر تمرکز کند 
تا به نحوی مانع کاهش نسبت پشتیبانی شود و یا حتی آن را افزایش دهد. توصیة 
سیاستی دیگر برای سازمان افزایش درآمدهای مشمول بیمه یا گسترش پایة مشمول 

بیمه است. 

البته کنترل هزینه های دیگر و رقیب از جمله هزینه های درمان، که حساب مشترکی 
با خدمات بیمه ای دارند، نیز بسیار تأثیرگذار است. در این ارتباط نیز نتایج نشان 
می دهند که با کاهش هزینه های درمان به میزان 10 درصد می توان مستمری ها را 
حدود 5/1 درصد افزایش داد. این یافته با درنظرگرفتن این نکته جالب توجه می شود 
که در نتیجة اجرای طرح تحول سالمت هزینه های درمان سازمان از 7700 میلیارد 
تومان در سال 1392 به 19600 هزار میلیارد تومان در سال 1395 افزایش یافت. اگر 
مقادیر حقیقی شده را در نظر بگیریم می توان گفت در این سه سال هزینه های درمان 
حدود 80 درصد به صورت حقیقی افزایش یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده، 
این بدان معنی است که طرح تحول سالمت و افزایش هزینه های درمان در پی آن 
در حدود 41 درصد کاهش مستمری ها را در پی داشته است. به عبارت دیگر، اگر 
طرح تحول سالمت اجرا نمی شد و منابع خرج  شده در آن صرف مستمری ها می شد، 
سازمان تأمین اجتماعی می توانست یک میلیون و سیصد هزار تومان متوسط مستمری 
سال 1396 را به یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش دهد. این که عموم مردم از 
کدام یک از این دو حالت بیشتر منتفع می شدند یک توصیة سیاستی قابل توجه دیگر 
است. همچنین، جداسازی حساب های بیمه ای از درمان توصیة دیگری است که 
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به عنوان یک اصالح مهم در صندوق های بازنشستگی می تواند مورد توجه قرار گیرد.

در دستة دوم از عوامل تأثیرگذار می توان در ابتدا به حداقل دستمزد اشاره کرد. 
افزایش 10 درصدی در حداقل دستمزد میزان متوسط مستمری ها را 4/5 درصد 
افزایش می دهد. این تأثیر به آن دلیل است که حداقل مستمری ها، طبق مادۀ 111 
قانون، برای افراد با سابقة بیشتر از 20 سال برابر حداقل دستمزد تضمین شده است. 
اثر تولید ناخالص حقیقی بر مستمری ها عکس است. با کنترل سایر عوامل از جمله 
درآمدهای سازمان و حداقل دستمزد و موارد دیگر، اثر معکوس تولید ناخالص داخلی 
نشان دهندۀ نقش ضدرکودی مخارج و مستمری های بازنشستگی و تأمین اجتماعی 
است. در ارتباط با نقش ضدرکودی مخارج دولت و کاربرد آن به عنوان تثبیت کنندۀ 
خودکار مطالعات فراوانی انجام شده است. البته این اثر غیرخطی است و می توان 
دید که اگر رکود بسیار عمیق باشد این اثر معکوس کاهنده است. اثر تورم نیز بر 
مستمری های حقیقی شده منفی بوده است و نشان می دهد که در دوره های با تورم 
باال افزایش مستمری ها یا تعدیل و متناسب سازی ها به همان اندازه نبوده و مقدار 
حقیقی شدۀ مستمری ها کاهش یافته است. افزایش 10 درصد تورم به معنی کاهش 
3/3 درصدی مستمری هاست و این به نوعی نشان می دهد که به عنوان مثال، در تورم 

20 درصدی به طور متوسط تعدیل 14 درصدی انجام شده است. 

 2-1-2- توضیح عوامل مؤثر بر چرخۀ مستمری ها
چرخه های حقیقی در مستمری ها و در واقع نوسانات آن ها  می تواند با استفاده از 
دو دسته عوامل توضیح داده شود: نخست، چرخه های اقتصادی و، دوم، چرخه های 
سیاسی. جدول )12( در دو مدل اقتصادسنجی به بررسی تأثیر این عوامل می پردازد. 
در هر دو مدل برای توضیح عوامل اثرگذار از بخش چرخه ای مستمری ها، که در 
بخش قبلی استخراج گردید، به عنوان متغیر وابسته استفاده شده و از آن جایی که 
چرخه های مستمری دارای میانگین صفر هستند، هر دو مدل بدون عرض از مبدأ 
برآورد شده اند. این مدل ها نیز از حیث مانایی و وجود بردار هم انباشتگی مورد بررسی 

قرار گرفته اند که نتایج آن در پیوست )3( آمده است.

در ابتدا، متغیرهای مجازی کنترلی در مدل ها قرار داده شده است. متغیر مجازی 
وقوع انقالب افزایش میانگین مستمری ها در سال های 1358 و 1359 را کنترل 
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می کند. این اثر بسیار مثبت و معنی دار است. اگر مقادیر اسمی متوسط مستمری 
بازنشستگان را نیز در نظر بگیریم، مبلغ مستمری متوسط از 1498 تومان در سال 
1357 به 2881 در سال بعد از آن و 4652 در سال 1359 رسیده است. پیش از 
این گفته شد که میانگین مستمری ها در این سال ها احتماالً به دلیل افزایش تعداد 
بازنشستگان و قوانینی که به همین منظور تصویب شده بود به شدت افزایش یافته 
است. متغیر مجازی تحریم ها نیز اثر اعمال تحریم ها در سال های 1390 تا 1393 را 
مورد بررسی قرار می دهد. این اثر نیز بسیار معنی دار بوده و نشان از کاهش میانگین 
مبلغ مستمری ها در نتیجة وقوع تحریم ها داشته است. به قیمت های سال 1396، 
می توان گفت تحریم ها در حدود 180 هزار تومان به طور متوسط مستمری ها را 
کاهش داده اند. دو متغیر کنترلی دیگر همسان سازی هایی بوده است که در سال های 
1381 و 1388 در سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت و شرح آن در فصل 
پیشین ارائه گردید. نتایج مدل دوم نشان می دهد که از این میان همسان سازی سال 
1388 تأثیر معنی داری داشته و مبلغ مستمری ها را به طور متوسط 112 هزار تومان 
افزایش داده است. البته، این مبلغ به قیمت های سال 1396 است، وگرنه گفته شد که 
این همسان سازی در سال 1388 به صورت پلکانی معکوس انجام گرفته و مستمری ها 

به قیمت آن سال بین 14 تا 82 هزار تومان افزایش یافته است. 

صرف نظر از متغیـرهای کنترلی، یک سری دیگـر از عوامل تأثیرگـذار متغیرهای 
اقتصادی و چرخه های تجاری هستنـد. از میان متغیـرهای تورم و رشـد اقتصادی 
می توان دید که اثر تورم در هر دو مدل معنی دار و پایدار است. هر 10 درصد افزایش 
تورم موجب کاهش 34 هزار تومانی مقدار حقیقی شدۀ مستمری ها شده است و این 
نشان می دهد که تعدیالت قیمتی مستمری ها نتوانسته به صورت کارآمد اجرا شود و 

مستمری بگیران از تورم متضرر شده اند.



55

مدل دوممدل اول

ضریب متغیرهای توضیح دهنده
برآوردشده

P-Value ضریب
برآوردشده

P-Value

985/70/000964/10/000وقوع انقالب )متغیر مجازی 1358(

186/70/05-179/90/07-تحریم های 1393-1390

21/20/71همسان سازی سال 1381

95/30/26112/80/08همسان سازی سال 1388

3/40/01-3/70/01-تورم

0/810/55رشد اقتصادی

84/050/0886/150/07انتخابات ریاست جمهوری

75/60/1476/70/12انتخابات مجلس

شاخص های خوبی برازش

Number of obs. = 57
Adj. R-Squared = 0.46
F (8,48) = 6,98
Prob > F = 0.000

Number of obs. = 57
R-Squared = 0.48
F (6,51) = 9,64
Prob > F = 0.000

  جدول )12(: عوامل مؤثر بر چرخه های مستمری های سازمان تأمین اجتماعی 

منبع: محاسبات محقق

از میان عوامل سیاسی نیز می توان مشاهده کرد که انتخابات ریاست جمهوری تأثیر 
مثبت و معنی داری بر چرخه های مستمری داشته که این نتیجه در هر دو مدل نیز 
قابل مالحظه است. این متغیر در سال هایی که انتخابات بوده مقدار یک و در سایر 
سال ها مقدار صفر به خود گرفته است. متغیر مجازی انتخابات ریاست جمهوری نشان 
می دهد که در سال هایی که کشور در شرف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده 
مستمری های حقیقی شده به طور متوسط حدود 86 هزار تومان افزایش داشته اند. البته، 
انتخابات مجلس نیز اثر مثبتی بر چرخة مستمری ها داشته، اما هم از لحاظ ضریب و 
همین طور سطح معنی داری نسبت به انتخابات ریاست جمهوری کمتر توضیح دهنده 

است.
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 2-2- محاسبۀ نرخ تعدیل سالیانۀ مستمری های سازمان تأمین اجتامعی

در قسمت قبل میانگین مستمری ها به صورت حقیقی شده مورد ارزیابی قرار گرفت 
و، پس از استخراج روند و چرخه های آن، عوامل اقتصادی و سیاسی توضیح دهنده با 
جزئیات بحث گردید. در این بخش، از یک زاویة دیگر نرخ تعدیل مستمری ها مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. نرخ رشد سالیانة متوسط مستمری بازنشستگان در شکل 
)5( به نمایش درآمده است. برای انجام مقایسة بهتر، نرخ تورم نیز در این شکل 
گزارش شده است. همان طور که از شکل مشخص است، رابطة چندان قوی بین 
تورم و رشد سالیانة متوسط مستمری ها وجود ندارد و ضریب همبستگی بین این دو 
در این دوره تنها 19 درصد بوده است. یک دلیل این است که رشد سالیانة متوسط 
مستمری ها تنها تعدیل مستمری های سابق را نشان نمی دهد و تا اندازۀ زیادی از 
مستمری های برقراری جدید تأثیر می پذیرد که، همان طور که پیش از این گفته شد، 

به دلیل افزایش با نرخ دستمزد، بسیار باالتر از مستمری های پیشین هستند. 

  شکل )5(: نرخ تورم و رشد سالیانۀ متوسط مستمری بازنشستگان در دورۀ 1341 تا 1396

منبع: آمار تورم بانک مرکزی و داده های جدول )9(

یک روش دیگر نیز برای محاسبة نرخ های تعدیل سالیانة مستمری ها وجود دارد و آن 
مقایسة میزان مستمری افراد در سال برقراری و مستمری آن ها در سال 1396 است. 
اگرچه مستمری افراد با سوابق مختلف و بسته به اساس های برقراری بازنشستگی 
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می تواند با نرخ های متفاوتی تعدیل شود، می توان از مقادیر متوسط استفاده کرد. جدول 
)13( متوسط حقوق دو سال پایانی و مستمری سال 1396 را بر اساس سال برقراری 

برای افرادی که در سال های 1357 تا 1396 بازنشسته شده اند را نشان می دهد. 

سال 
برقراری

متوسط حقوق دو 
سال پایانی

سال مستمری1396
برقراری

متوسط حقوق دو 
سال پایانی

مستمری 1396

135722/42107/6137744/41169/3
135810/22439/7137852/61132/6

13596/31642/05137964/91138/2

13605/61594/9138077/81149/2

13619/11342/11381110/91334/9

13627/91771/613821631604/7

13635/61356/31383205/71639/6

13647/11468/91384237/11603/7

13656/981317/61385241/51449/1

13668/01556/31386299/91437/9

13677/51290/21387418/91740/8

13688/9814031388445/21447/2

13699/11318/21389512/91554/6

13708/11159/41390565/41506/6

137113/312841391643/71523/7

137216/51283/71392673/11541/6

137317/31172/71393739/11334/5

137421/31119/81394927/41496/6

137526/31092/613951084/41437/9

137634/11142/713961312/21312/2
  جدول )13(: متوسط حقوق دو سال پایانی و مبلغ مستمری 1396 افراد بر اساس سال برقراری )هزار تومان(

منبع: سالنامه های آماری سازمان تأمین اجتماعی، سنوات مختلف
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به منظور تشریح نحوۀ استخراج نرخ های تعدیل سالیانة مستمری ها، افراد بازنشسته در 
سال 1357 را در نظر بگیرید. مستمری  این افراد در آن سال، یعنی سال برقراری، برابر 
متوسط حقوق دو سال پایانی )W1357( آن هاست )نرخ جایگزینی 100 درصد( و این 
 )Pen1396( مستمری طی 39 سال در سال 1396 به 2 میلیون و 107 هزار تومان
رسیده است. این تعدیل سالیانه به صورت مرکب بر اساس فرمول )4( اتفاق افتاده 

است که در آن r نرخ تعدیل سالیانه است.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃6931 = 𝑊𝑊6931(6 + 𝑟𝑟6931)(6 + 𝑟𝑟6931)(6 + 𝑟𝑟6933) … (6 + 𝑟𝑟6931) 

 )4(

بر این اساس، می توان میزان کل تعدیالت مستمری در این 39 سال را به شیوۀ زیر 
به دست آورد:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃6931

𝑊𝑊6931
= (6 + 𝑟𝑟6931)(6 + 𝑟𝑟6931)(6 + 𝑟𝑟6933) … (6 + 𝑟𝑟6931) )5(

با به کارگیری همین فرمول برای مستمری های برقراری سال 1358 داریم:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃6931

𝑊𝑊6931
= (6 + 𝑟𝑟6931)(6 + 𝑟𝑟6933) … (6 + 𝑟𝑟6931) 

)6(

این دو گروه بازنشستگان در 38 سال از تعدیل شرایط یکسانی داشته اند و تنها از نظر 
تعدیل سال 1357 با یکدیگر تفاوت دارند. برای بازنشستگان سال 1357 مستمری با 
نرخ )r_1357 ( افزایش یافته، و برای سال های بعد از آن، همراه با بازنشستگان سال 
1358 از تعدیل یکسانی برخوردار شده اند. با تقسیم این دو عبارت بر یکدیگر می توان 

نرخ تعدیل سال 1357 را به شکل زیر به دست آورد:

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃6931
𝑊𝑊6931

)

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃6931
𝑊𝑊6931

)
= (6 + 𝑟𝑟6931)    =>  𝑟𝑟6931 =

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃6931
𝑊𝑊6931

)

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃6931
𝑊𝑊6931

)
− 6  =>  𝑟𝑟6931 =

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃6931
𝑊𝑊6931

) − (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃6931
𝑊𝑊6931

)

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃6931
𝑊𝑊6931

)
 

)7(
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نسبت  در  سالیانه  با رشد  است  برابر  این روش  در  تعدیل  نرخ  به عبارت دیگر، 
مستمری سال 96 افراد به متوسط دستمزد دو سال پایانی آن ها، و این دقیقاً تفاوت این 
روش با روش اول است. در روش قبلی، نرخ استخراج شدۀ رشد متوسط مستمری ها 
ممکن است، نه به دلیل تعدیل مستمری های قبلی، بلکه به واسطة افزایش دستمزد 
مستمری بگیران و بازنشستگان جدید اتفاق افتاده باشد. اما در روش دوم، تغییرات 
دستمزد در نظر گرفته شده و نرخ تعدیل سالیانة صرف به دست می آید. البته، در 
این روش یک فرض ضمنی وجود دارد و آن این است که تعدیل سال های بعد 
برای هر دو گروه بازنشستگان سال های 1357 و 1358 یکسان باشد. این فرض 
قابل قبول است، یعنی اگرچه تعدیل ممکن است برای گروه های مختلف متفاوت 
باشد، این مسئله لزوماً مستقل از سال بازنشستگی بوده است. نرخ های تعدیل سالیانة 
مستمری ها با استفاده از روش دوم در شکل )4( در کنار تورم نشان داده شده است. 
همان گونه که شکل نشان می دهد، نسبت به شاخص قبلی، نرخ تعدیل مستمری 
رابطة مستقیم تری با تورم دارد و ضریب همبستگی بین این دو اندکی باالتر حدود 

23 درصد است.

  شکل )6(: نرخ های تورم و تعدیل سالیانۀ مستمری بازنشستگان در دورۀ 1357 تا 1395

منبع: آمار تورم بانک مرکزی و محاسبات محقق
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به منظور توضیح نرخ تعدیل مستمری ها و بررسی عوامل مؤثر بر آن، نرخ تعدیل 
به دست آمده  از محاسبات باال به عنوان متغیر وابسته در مدل های اقتصادسنجی استفاده 
شد که نتایج آن در جدول )14( آمده است. متغیرهای توضیح دهنده در چهار دستة 
متغیرهای کنترلی، متغیرهای اقتصاد کالن، متغیرهای سیاسی و متغیرهای مرتبط با 
وضعیت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی طبقه بندی شده اند. در مدل نخست، تمام 
متغیرهایی که انتظار می رفت توضیح دهندۀ نرخ تعدیل باشند در مدل گنجانده شدند. 
در دستة نخست و از میان متغیرهای کنترلی، متغیر بسیار تأثیرگذار که ضریب و 
معنی داری آن در هر سه مدل پایدار بوده وقوع انقالب است. در سال 1357 و با 
وقوع انقالب، مبلغ مستمری ها به طور متوسط حدود 60 درصد کاهش یافته اند. اگر 
مستمری برقراری را با متوسط حقوق دو سال آخر یکسان در نظر بگیریم، از جدول 
)13( نیز کامالً مشهود است که متوسط حقوق دو سال آخر بازنشستگان این سال ها 
)یا مستمری برقراری آنان( از 22/4 هزار تومان به 10/2 هزار تومان کاهش یافته 
است. علت این امر را شاید نتوان به یقین گفت، اما می توان فرضیه هایی مطرح کرد؛ 
به عنوان مثال، افراد بازنشسته در این سال ها متفاوت بوده اند یا این که در سال 1358 
در تعیین مستمری بسیاری از حقوق و مزایایی که تا پیش از آن محاسبه می شده دیگر 
در مستمری لحاظ نگردیده است. از دیگر متغیرهای کنترلی، تحریم ها و همسان سازی 
سال های 1381 و 1388، اگرچه عالمتی موافق انتظار دارند، از لحاظ آماری معنی دار 
نیستند. وقوع تحریم ها متوسط مستمری ها را 4 درصد کاهش داده و همسان سازی ها 
نیز تأثیر مثبتی در حدود 6 درصد داشته است که البته به دلیل معنی دار نبودن از 

لحاظ آماری در مدل های بعدی حذف شده اند.
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مدل دوممدل اول

ضریب 
برآوردشده

P-Value ضریب
برآوردشده

P-Value ضریب
برآوردشده

P-Value

وقوع انقالب
65/80/001-63/50/002-62/60/005-)متغیر مجازی 1357(

تحریم های 1390-
1393-3/810/73

همسان سازی سال 
13815/450/72 و 1388

0/60/010/540/0120/610/000تورم

0/150/58رشد اقتصادی

انتخابات 
14/50/3-6/50/39ریاست جمهوری

3/050/6821/020/2انتخابات مجلس

انتخابات ریاست 
1/230/130/540/14 جمهوری * تورم

انتخابات مجلس * 
0/820/31-تورم

رشد درآمدهای 
0/0050/88سرمایه گذاری

رشد  درآمدهای 
سرمایه گذاری سال 

گذشته
0/040/190/050/050/040/08

رشد درآمدهای 
6/670/697/80/54حق بیمه

شاخص های خوبی 
برازش

Number of obs. 
= 39
Adj. R-Squared = 
0.48
F (8,48) = 4,16
Prob > F = 0.000

Number of obs. 
= 39
Adj. R-Squared = 
0.52
F (6,51) = 6,39
Prob > F = 0.000

Number of obs. 
= 39
Adj. R-Squared = 
0.54
F (6,51) = 12,38
Prob > F = 0.000

  جدول )14(: عوامل مؤثر بر نرخ تعدیل مستمری های سازمان تأمین اجتماعی

منبع: محاسبات محقق
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از میان متغیرهای توضیح دهندۀ دستة دوم، تورم تأثیری مثبت و معنی دار بر نرخ 
تعدیل مستمری ها داشته است؛ یک تورم 10 درصدی به معنی تعدیل 6 درصدی 
مستمری هاست. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که، طبق مادۀ 96 قانون تأمین 
اجتماعی، سازمان موظف به تعدیل مستمری ها متناسب با تورم است. البته ازآنجایی که 
دولت در این زمینه اختیار زیادی داشته، می توان دید که در عمل تعدیل کمتر از 
تورم انجام شده و مستمری ها تنها در حدود 0/6 تورم تعدیل شده اند. ضریب رشد 
اقتصادی، اگرچه مثبت، اما  معنی دار نیست؛ رشد اقتصادی 5 درصدی کمتر از 1 
درصد نرخ تعدیل بیشتر را در پی داشته است که، ضمن کوچکی، ضریب آمارۀ آن 

نیز بسیار کوچک بوده و غیرمعنی دار است.

دستة سوم متغیرهای سیاسِی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس هستند. 
انتظار می رود که در سال هایی که یک انتخابات سیاسی پیِش   رو بوده، به منظور 
پاسخگویی به مطالبات عمومی، نرخ تعدیل باالتری برای مستمری ها اعمال شده 
باشد. این تأثیر را می توان به دو صورت در مدل قرار داد. نخست اینکه انتخابات یک 
اثر تعدیلی مستقیم داشته باشد که با ورود مستقل دو متغیر مجازی در مدل گنجانده 
شده است. مکانیسم دوِم تأثیرگذاری از طریق نرخ تورم است، یعنی این فرضیه که 
در سال های انتخابات نسبت بیشتری از تورم تعدیل می شود، نه یک ضریب ثابت و 
معین به صورت مستقل. این مکانیسم نیز به صورت ضرب متغیرهای مجازِی انتخابات 
در تورم در مدل وارد شده است. می توان دید که انتخابات مجلس در هر دو صورت 
معنی دار است، اما تأثیر انتخابات ریاست جمهوری به صورت تعدیل تورمی باالتر از 
طریق مکانیسم دوم تقریباً معنی دار است. به بیانی دیگر، انتخابات ریاست جمهوری 
باعث شده تا تعدیل تورمی مستمری ها با ضریب بیشتری اعمال شود. با کنارگذاشتن 
متغیرهای غیرمعنی دار در مدل سوم، می توان دید که انتخابات ریاست جمهوری 
باعث شده تا تعدیل حدود 0/54 تورم بیشتر از حالت عادی، که حدود 0/6 بوده، 
صورت گیرد. به عبارت دیگر، در سال های عادی تنها 0/6 تورم تعدیل شده، اما در 
سال های انتخابات 1/14 تورم تعدیل شده است که نشان دهندۀ نقش مهم چرخه های 

سیاسی در تعدیل مستمری ها است.

از میان متغیرهای توضیح دهندۀ دستة چهارم، یعنی وضعیت مالی سازمان، می توان 
دید که رشد درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری نیز ضریبی مثبت، اگرچه بسیار 
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کوچک، بر مستمری ها داشته است. به عنوان مثال، رشد 25 درصدی درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری ها موجب شده تا 1 درصد مستمری ها افزایش یابد. این در حالی است 
که اثر رشد درآمدهای حق بیمه تأثیرگذار نبوده است. مانایی جزء اخالل در پیوست 

)4( بررسی گردیده و بردار هم انباشتگی تأیید شده است.

 
 2-3- جمع بندی 

استنباطی و شناخت عوامل  با تحلیل های آماری  تا  این فصل تالش گردید  در 
اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار تجربة عملی سازمان تأمین اجتماعی در متناسب سازی 
مستمری ها مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف پاسخ به پرسش هایی بود از جمله این که 
تا چه اندازه متناسب سازی مستمری ها به  صورت قاعده مند صورت می گیرد و تا 
چه اندازه سیاست گذاران در تعیین نرخ های تعدیل اختیار عمل دارند، یا این که، در 
صورت قاعده مندی، چه شاخص ها و متغیرهای هدفی برای آن منظور استفاده گردیده 
و در کنار آن چه عوامل دیگری دخیل بوده اند و سطح مستمری ها را متأثر ساخته اند. 
این بررسی و تحلیل در دو سطح انجام گرفت. ابتدا روند بلندمدت سطح حقیقی شدۀ 
مستمری ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آمار مستمری های پرداختی 
سازمان تأمین اجتماعی در سال های گذشتـه مرور شد و سپس با استفـاده از فیلتر 
هودریک-پرسکات روند زمانی بلندمدت سطح حقیقی شدۀ مستمری ها از چرخه ها و 
نوسانات کوتاه مدت آن تفکیک گردید. سپس، تأثیر عوامل مختلف بلندمدت، مانند 
شرایط مالی و ساختاری سازمان تأمین اجتماعی و وضعیت اقتصادی و جمعیتی و 
سیاسی کشور، بر آن ارزیابی و تحلیل گردید که مهم ترین یافته های آن به شرح زیر 

است:

1. بیش از 91 درصد تغییرات و پراکندگی مستمری های حقیقی را می توان 
با متغیرهای جمعیتی و بیمه ای سازمان و شرایط اقتصادی عمومی کشور توضیح 
داد، درحالی که درآمدهای سرمایه گذاری بر سطح مستمری ها تأثیرگذار نبوده اند. 
این یافته نشان دهندۀ این واقعیت است که سازمان تأمین اجتماعی تا حد زیادی در 

عمل به صورت PAYG عمل می کند.

تا 2/4 درصد   پشتیبانی می تواند  نسبت  افزایش در  واحد  2. هر یک 
مستمری های حقیقی شده را افزایش دهد.
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3. افزایش 10 درصدی دستمزدها و درآمدهای مشمول بیمه سطح حقیقی 
مستمری ها را 6 درصد افزایش خواهد داد.

4. هزینه های درمان به دلیل حساب مشترک با خدمات بیمه ای به نوعی 
رقیب این خدمات در بهره برداری از یک مخزن مشترک محسوب می شوند. 
افزایش 10 درصدی در هزینه های درمان تأمین اجتماعی می تواند سطح مستمری ها 
را تا 5/1 درصد کاهش دهد. به عنوان مثال، هزینة اجرای طرح تحول سالمت، که 
از سال 1392 تا 1395 هزینه های حقیقی درمان را تا 80 درصد افزایش داد )به  
رقم اسمی از 7700 به 19600 میلیارد تومان(، می توانست به صورت جایگزین 
صرف افزایش مستمری ها شده و متوسط فعلی آن را از 1/3 میلیون تومان به 
1/8 میلیون تومان افزایش دهد. از این جهت، تفکیک حساب های درمان از بیمه 
می تواند به عنوان یکی از اصالحات پیشنهادی توسط سازمان تأمین اجتماعی مدنظر 

قرار گیرد.

5. حداقل دستمزد سالیانه، که توسط دولت و شورای عالی کار تعیین 
می شود، بر سطح مستمری ها نیز تأثیرگذار است، چراکه مطابق با مادۀ 111 قانون 
تأمین اجتماعی این سطح به عنوان کف مستمری افراد با سابقة بیشتر از 20 سال 
در نظر گرفته شده است. افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد میزان حقیقی شدۀ 

مستمری ها را تا 4/5 درصد افزایش می دهد.

6. اثر تولید ناخالص داخلی بر سطح مستمری ها معکوس بوده است که 
نشانگر ویژگی ضدرکودی مخارج مستمری و تأمین اجتماعی است. البته، این تأثیر 
غیرخطی کاهنده است، به این معنی که در شرایط رکودی سنگین این مخارج نیز 

تأثیر می پذیرند.

7. تورم تأثیر منفی بر سطح حقیقی مستمری ها داشته که نشان می دهد 
تعدیل قیمتی به درستی انجام نشده است. با هر یک درصد افزایش تورم، 0/37 
درصد متوسط حقیقی شده مستمری ها کاهش می یابد. در مدلی دیگر نیز مشاهده 

شد که نرخ تعدیل نسبت به تورم و قیمت ها تنها 0/6 درصد است.

این نتیجة آخر نشان می دهد که، اگرچه طبق مادۀ 96 قانون تأمین اجتماعی برای 
تعدیل قیمتی مستمری ها متناسب با تورم تکلیف قانونی وجود داشته، بازگذاشتن 
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دست قانونگذار و منوط کردن این تعدیل به تأیید هیئت وزیران در عمل به تعدیل 
کمتر از تورم و لذا کاهش سطح حقیقی مستمری ها منجر شده است. به همین 
منظور، در تحلیل سطح دوم به چرخه ها و نوسانات مستمری ها پرداخته شد و 
در بخش دوم از این فصل نیز به طور مشخص نرخ های تعدیل محاسبه و ارزیابی 
گردیدند. در این بخش یکی دیگر از عواملی که در کنار متغیرهای اقتصادی مورد 
تحلیل قرار گرفت نقش و تأثیر چرخه های سیاسی و انتخابات است. یافته های 

حاصل از این بررسی ها نیز به شرح زیر است:

8. نوسانات اقتصادی بر سطح مستمری ها تأثیرگذارند. به عنوان نمونه، 
تحریم ها اثر منفی شدیدی بر مستمری های حقیقی شده داشته اند. البته طرح های 
همسان سازی و کمک های جانبی سازمان به منظور پوشش این نوسانات توانسته اند 
تا حدی کارساز باشند و سطح مستمری ها را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار دهند.

9. تعدیل قیمتی مستمری ها به صورت کامل انجام نشده است که مؤید 
نتایج قبلی به دست آمده از بررسی روند مستمری هاست. هر یک درصد تورم نرخ 

تعدیل 0/6 درصدی مستمری ها را موجب شده است.

10. چرخه های سیاسی، به طور ویژه انتخابات ریاست جمهوری، بر نرخ 
تعدیل مستمری ها تأثیرگذار بوده و مکانیسم تأثیرگذاری نیز از طریق نرخ تورم 
و همان مادۀ 96 قانون تأمین اجتماعی بوده است. اگر در شرایط عادی تنها 0/6 
تورم در تعدیل مستمری ها لحاظ می شده، در سال هایی که انتخابات ریاست 
جمهوری در پیش بوده تعدیل قیمتی و تورمی به میزان 0/54 بیشتر انجام شده 
است. به عبارت دیگر، در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش بوده 

مستمری ها به میزان 1/14 برابر تورم تعدیل شده اند.

11. رشد سرمایه گذاری ها تأثیر بسیار کوچک و اندکی بر نرخ تعدیل 
مستمری ها داشته است.

این یافته ها در مجموع پاسخ هایی به پرسش هایی که در ابتدای فصل مطرح گردید 
ارائه می دهند. پرسش نخست این بود که تا چـه اندازه متناسب سازی مستمری ها 
به صورت قاعده مند صورت می گیرد و تا چه اندازه سیاست گذاران در تعیین نرخ های 
تعدیل اختیار عمل دارنـد. و دوم این کـه چه شاخص ها و متغیـرهای هدفی برای 
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این منظور استفاده گردیـده و در کنار آن چه عوامل دیگـری دخیل بوده  و سطح 
مستمری ها را متأثر ساخته اند. یافته های این بخش نشان می دهند که در عمل و تا 
حد زیادی این تورم بوده که به عنوان شاخص متناسب سازی مورد استفاده قرار گرفته 
و متغیرهای دیگر مانند رشد اقتصادی یا بازدۀ سرمایه گذاری ها بر نرخ تعدیل بی  تأثیر 
بوده اند. و نکتة جالب تر این که تعدیل قیمتی مستمری ها، که اتفاقاً به صورت قانونی نیز 
تکلیف شده، به صورت قاعده مند انجام نشده، و صالحدید و اختیار سیاست گذاران در 
متناسب سازی مستمری ها نقش بسیار پررنگ و مهمی داشته است. قاعده مندنبودن 
متناسب سازی و تعدیالت قیمتی مستمری ها موجب می شود تا مستمری بگیران و 
بازنشستگان، عالوه بر نوسانات اقتصـادی و جمعیتی کشـور و سازمان، از نوسانات 
سیاسی نیز تأثیر بپذیرند. ازاین رو، قاعده مندسازی متناسب سـازی مستمری ها در 
جهت تثبیت رفاه مستمری بگیران و دورساختن اختیار دولت از آن بسیار ضروری 
است. در فصل بعدی سعی می شود بر اساس مباحث مطرح شده و یافته های تجربی 

یک قاعدۀ مشخص پیشنهاد گردد.
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قانون تأمین اجتماعی 1354 در مادۀ 96 سازمان تأمین اجتماعی را مکلف 
می سازد باتوجه به هزینه های زندگی مستمری های پرداختی آن سازمان را 
با نرخی که به تأیید هیئت دولت خواهـد رسید تعدیل کند. در فصل دوم 
از این گزارش بررسی و مشاهده شد کـه در برابر هر یک درصد تورم و 
افزایش هزینه های زندگی تنها 0/6 درصد تعدیل مستمری انجام می گرفته 
که البته به تأثیر از چرخه های سیاسی و به واسطۀ اختیار دولت این تعدیل 
در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش بوده به میزان 0/54 
بیشتر، یعنی در نهایت 1/14 برابر تورم، تحقق می یافته است. متضررشدن 
مستمری بگیران در سال های عادی و وابستـه شدن رفاه و زندگی آنان به 
چرخه های سیاسی از مهم ترین نواقـص یک شیوۀ متناسب سازی بدون 

قاعده است.

بااین حـال، معایـب و مضرات بی قاعدگی تعدیل و متناسب سـازی مسـتمری ها 
بـه همیـن جا ختـم نمی شـود؛ تعدیـل دلبخواهانـه و صالحدیدی مسـتمری ها 
موجـب شـده تـا مطالبة همسان سـازی و افزایش مسـتمری ها همـواره در میان 
مردم و گروه های بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران وجود داشته باشد، و در پاسخ 
بـه همیـن مطالبات قوانیـن متعـدد و چندگانـه ای در ارتباط با متناسب سـازی 
در طـول سـالیان گذشـته وضـع گـردد )در فصـل اول مهم تریـن ایـن قوانیـن 
مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد( کـه ازیک سـو عدم شـفافیت، دلبخواهانه بـودن 
متناسب سـازی و وابسـتگی آن بـه چرخه هـای تجـاری را تشـدید کـرده و از 
سـوی دیگـر بار مالـی بیشـتری را نیز به سـازمان تأمیـن اجتماعـی وارد کرده 
اسـت. ایـن وابسـتگی بـه چرخه هـای سیاسـی از یـک جهـت دیگـر نیـز برای 
سـازمان تأمیـن اجتماعی مشـکل آفرین بـوده، چراکه صندوق های بازنشسـتگی 
بـه دلیل ماهیـت بلندمدت فعالیت های خـود نیازمند محاسـبات دقیق بیمه ای 
هسـتند، حـال آن کـه پیش بینی ناپذیـری متناسب سـازی و تعدیل مسـتمری ها 
موجـب می شـود نتوان چشـم انداز روشـنی از روند مخـارج آینـده و، در نتیجه، 

برنامه ریـزی جهـت تأمیـن مالی آن داشـت.

 فصل سوم: قاعده گذاری تعدیل و متناسب سازی مستمری ها
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پس از درک و شناخت شیـوۀ عملی متناسـب سازی و تعدیل مستمری های تأمین 
اجتماعی در سال های گذشته و مشکالت متعدد ناشی از آن، بررسی قوانین مختلف 
این حوزه و همچنین تجربة دیگر کشورها در این ارتباط در فصول گذشته، این فصل به 
دنبال پیشنهاد یک شیوۀ کارآمد قاعده گذاری متناسب سازی ها باتوجه به اصول و نتایج 
مطرح شده است. به این ترتیب، بخش نخست به بررسی شاخص هایی اختصاص دارد 
که می توانند به منظور قاعده گذاری و استفاده به عنوان هدف میانی به کار گرفته شوند. 
پس از انتخاب شاخص یا متغیر هدف مناسب برای تعدیل مستمری ها، در بخش 
دوم به مشکالت پیش رو و نواقص بالقوۀ آن پرداخته خواهد شد و بحث می شود که 

چگونه می توان آن را به شکل کارآمدتری به کار گرفت. 

 3-1- قاعده گذاری تعدیل قیمتی مستمری ها در ایران 

در فصل اول متناسب سـازی مستمری ها در کشـورهای مختلف مورد بررسی قرار 
گرفت و مشاهده شد که، با وجود پراکندگی زیاد در این رابطه، معموالً سه متغیر 
تورم، رشد دستمزد و رشد اقتصادی به صورت مطلق و یا ترکیبی به عنوان شاخص یا 
قاعده در متناسب سازی استفاده می شوند. در انتخاب شاخص موردنظر از این میان 
باید توجه داشت که منظور اصلی متناسب سازی مستمری ها تأمین و تثبیت نسبی 
سطح رفاه مستمری بگیران است و لذا کارآمدی شاخص های میانی در تحقق این 
منظور نهایی بسیار اهمیت دارد. عالوه براین، رعایت اصول گفته شده از جمله پایداری 
صندوق، خنثائی انگیـزشی در بازار کـار و سازگاری با سیاست های اقتصـاد و سایر 
صندوق ها نیز ضرورت دارند. در ادامه، متغیرهای رشد اقتصادی و رشد دستمزد 
مورد بررسی قرار می گیرند تا مشخص گردد که آیا می توان از آن ها به عنوان شاخصی 

ترکیبی در کنار تورم در تعدیل قیمتی استفاده کرد یا خیر. 

•  رشد اقتصادی: رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی میزان افزایش درآمد 
یک کشور را نشان می دهد. اما روشن است که صرف نظر از تولید و افزایش درآمد 
توزیع آن نیز بسیار اهمیت دارد. ساختار اقتصادی کشور ما به گونه ای است که بخش 
زیادی از رشد تولید و درآمد از تولیدات نفتی، فرآورده های نفتی و پتروشیمی و یا 
فعالیت های دولت به دست می آید و از درآمد حاصل شده نیز بیش از 48 درصد به 
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دو دهک باال )بیست درصد ثروتمند جامعه( اختصاص دارد که تقریباً برابر سهم 8 
دهک دیگر است.
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  شکل)7(: توزیع درآمد در سال 1396 بر اساس دهک های مختلف هزینه ای

منبع: آمار هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

این امر نشان می دهد که از رشد اقتصادی بیشتر دهک های باالیی اقتصاد برخوردار 
می شوند و دهک های پایینی، که عمدۀ مستمری بگیران نیز در آن قرار دارند، نه به طور 
مستقیم، که تنها در بلندمدت و در صورت تداوم رشد از نشت درآمد دهک های باال 
منتفع خواهند شد. اما صرف نظر از این واقعیت که بخش بزرگی از جامعه به صورت 
مستقیم از رشد اقتصاد کشور بهره مند نمی شوند، رشد اقتصادی ایران در سال های 
اخیر خود با نوسانات بسیار زیاد و شدیدی روبرو بوده است و از این جهت نمی تواند 
در راستای تثبیت رفاه مستمری بگیران به صورت کارآمدی به کار رود. شکل )8( رشد 
تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران از ابتدای سال 1357 را نمایش می دهد. متوسط رشد 
اقتصاد در دورۀ 40 سالة پس از انقالب در حدود 3/4 درصد بوده است. صرف نظر 
از مقدار پایین این رشد، آن چه رشد اقتصادی را به عنوان شاخص تعدیل مستمری ها 
ناکارآمدتر می سازد نوسانات شدیدی است که در همین دوره داشته است. واریانس 
رشد اقتصاد در همین دوره حدود 1/1 درصد بوده است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی 
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به طور متوسط بین 2/3 تا 4/5 درصد در نوسان بوده است. البته تعداد سال های با رشد 
منفی نیز در اقتصاد ایران زیاد بوده، به گونه ای که در همین دوره رشد اقتصادی برای 
14 سال منفی بوده است. در سال های اخیر شدت این نوسانات بیشتر هم بوده است، به 
گونه ای که در این دهه رشد اقتصاد در 5 سال منفی )سال های 1387، 1388، 1391، 

1392 و 1394( و یک سال نیز نزدیک صفر )سال 1393( بوده است.
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 شکل )8(: رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران )سال پایۀ 1396(

منبع: بانک مرکزی ایران

برای استفاده از نرخ رشد اقتصاد در متناسب سازی مستمری ها دو حالت قابل تصور 
است. نخست اینکه نرخ رشد اسمی اقتصاد به صورت مستقل از دیگر شاخص ها به 
کار رود. جدا از نوسانات شدید نرخ رشد اقتصاد در ایران، که آن را برای تعدیل 
مستمری ها نامناسب می سازد، رشد اسمی تولید از تورم و تغییرات قیمت ها به طور 
متوسط 3/4 درصد بیشتر بوده )متوسط نرخ رشد حقیقی( و استفاده از آن به معنی بار 
مالی بیشتر است و بنابراین اصل پایداری مالی را نقض می کند. حالت دوم این است 
که نرخ رشد در کنار دیگر شاخص ها به صورت ترکیبی استفاده شود.  مهم ترین نقطه 
ضعف این است که نرخ رشد اقتصاد متوسط افزایش درآمد صاحبان کلیة عوامل تولید 
ازجمله سرمایه و نیروی کار است و تعدیل با نرخ رشد اقتصاد به معنی برخورداری 
مستمری بگیران از رشد درآمد عوامل تولید غیر از کار نیز است، درحالی که شاغلین 
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تنها به اندازۀ سهم دستمزد از تولید از این رشد بهره مند می شوند. بنابراین، برخورداری 
مستمری بگیران از کل رشد تولید می تواند یک مکانیسم ضدانگیزشی برای کار و 
اشتغال باشد. در کل ازآنجایی که مستمری به تعبیری دستمزد به تعویق افتاده است، به 
نظر می رسد استفاده از نرخ رشد اقتصاد، که تغییرات درآمد عوامل تولید دیگر غیر از 
نیروی کار را نیز در خود دارد، منطق اقتصادی و بیمه ای مشخصی در متناسب سازی 

ندارد.

• رشد دستمزد: شکل )9( رشد حقیقی حداقل دستمـزد را از سال 1359 تا سال 
1396 نمایش می دهد که متوسط آن در این دوره 0/03 درصد بوده و با واریانس 
1/3 در بازۀ )1،1/6-( در نوسان بوده است. ازآنجایی که این متغیر حقیقی شده، 
روند افزایش یا رشد دستمزدها را خالص از تورم و تغییر در قیمت ها نشان می دهد. 
این متغیر هدف نیز بسیار پرنوسان بوده و از این رو نمی تواند به منظور تثبیت رفاه 

مستمری بگیران به کار رود.
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 شکل )9(: رشد حقیقی حداقل دستمزد در ایران )سال پایۀ 1396(

منبع: سازمان تأمین اجتماعی، سالنامۀ آماری پنجاه ساله
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عالوه براین، استفاده از این متغیر در تعدیل قیمتی مستمری ها با دو اصل پایداری مالی 
صندوق و خنثائی انگیزشی نیز در تضاد است. اگر دورۀ موردبررسی را به سال های 
پس از جنگ متمرکز کنیم، متوسط هندسی نرخ رشد حقیقی حداقل دستمزد بیش 
از 4 درصد بوده است و بنابراین استفاده از رشد حداقل دستمزد بار مالی شدیدی 
به صندوق وارد خواهد آورد. عالوه براین، تعدیل مستمری ها بر اساس رشد حداقل 
دستمزد به معنی منتفع شدن بدون دلیل و غیرقابل توجیه تمام شاغلین و همچنین 
مستمری بگیران از حداقل دستمزدی است که تنها به منظور حمایت از گروه های 
ضعیف معمـوالً رشد باالتـری دارد. این موضوع مکانیسـم های انگیزشی بازار کار 
و اقتصاد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در حال حاضر، تنها مستمری های 
پایین از رشد حداقل دستمزد برخوردار می شوند، اما در صورتی که تمام شاغلین و 
مستمری بگیران در این شیوۀ تعدیل از رشد حداقل دستمزد منتفع شوند، قاعدتاً منافع 
و انگیزه ها به سمت چانه زنی برای سطوح باالتر حداقل دستمزد سوق می یابد که این 

امر می تواند موجب تشدید اصطکاک های بازار کار، کاهش اشتغال و تولید گردد.

بازار کار و اصل  انگیزشی در  پایداری مالی، خنثائی  به طورکلی، بر اساس اصول 
سازگاری با سیاست های دولت و سایر صندوق ها به نظر می رسد استفاده از رشد 
تولید ناخالص داخلی یا رشد دستمزد توجیه نداشته و همان تورم به تنهایی تجانس 
بیشتری با اصول مطرح شده در متناسب سازی مستمری ها داشته باشد. عالو ه براین، 
در راستای هدف تثبیت رفاه مستمری بگیران، همان گونه که مشاهده شد، دو متغیر 
رشد حداقل دستمزد و رشد تولید ناخالص داخلی خود در شرایط ایران با نوسانات 
زیادی روبرو هستند. حداقل دستمزد با چانه زنی های کارگران و کارفرمایان و در 
حضور دولت تعیین می شود و بسیار تحت تأثیر چرخه ها و نوسانات سیاسی قرار 
دارد. ازاین رو، به نظر می رسد تورم جهت تعدیل مستمری ها کارآمدترین شاخص یا 
هدفی است که می تواند به  صورت قاعده به کار گرفته شود. البته، همچنان ممکن است 
مشکالت و چالش های دیگری هم وجود داشته باشند که در تعیین و تبیین قاعده باید 

به طور مشخص مورد توجه قرار گیرند. 
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3-2- چالش های بالقـوۀ قاعده گــذاری متنـاسب سازی مستمـری ها 
براساس تورم 

گفته شــد کـه از میــان شاخص های مختلــفی که می تواننـد به عنـوان قاعده در 
متناسب سازی مستمری ها استفاده شونـد، تعدیل قیمتـی بر اساس تورم با هدف 
نهایی، که حفظ سطح رفاه مستمری بگیران در طول زمان است، تجانس بیشتری دارد 
و با اصول سه گانه ای که باید در انتخاب قاعده در نظر گرفته شوند بیشتر سازگار 
است. بااین وجود، در انتخاب شاخص تورم ممکن است چندین چالش وجود داشته 
باشد که نیاز به توجه دارند. نخستین چالش یا مشکل این است که در سیستم فعلی 
مستمری بازنشستگان جدید بر اساس حقوق دو سال پایانی تعیین می شود که در آن 
تغییرات دستمزد دخیل است، درحالی که مبلغ مستمری برای بازنشستگان سال های 
پیشین تنها بر اساس– بخشی از– تورم تعدیل می شود و این خود موجب می شود 
تا به مرور زمان اختالف و پراکندگی بین مستمری ها زیاد شود و بسیاری به واسطة 
این ویژگی سیستم فعلی را ناعادالنه بخوانند. شکل )10( رشد دستمزد دو سال پایانی 
مستمری های برقرارشده )افزایش مبلغ مستمری برقراری یک سال نسبت به سال 
پیش از آن( و تعدیل مستمری های پیشین )افزایش مبلغ مستمری بازنشستگان 

پیشین( را مقایسه می کند.

 شکل )9(: رشد حقیقی حداقل دستمزد در ایران )سال پایۀ 1396(

منبع: سازمان تأمین اجتماعی، سالنامۀ آماری پنجاه ساله
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منبع: اطالعات جدول )13( و محاسبات پژوهشگر
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در این نمودار میانگین هندسی رشد دستمزدهای دو سال پایانی در حدود 19/47درصد 
و میانگین هندسی تعدیل مستمری های پیشین 19/4درصد بوده است. اگرچه این 
دو میانگین بسیار به هم نزدیک بوده اند، از نمودار می توان دید که نوسانات زیادی 
وجود داشته است. نوسانات موجود در حقوق های دو سال پایانی، در سال های بعد و 
در دوران مستمری بگیری حفظ و حتی تشدید شده و باعث شده تا مستمری سال 
1396 بازنشستگان در سال های برقراری مختلف از پراکندگی زیادی برخوردار باشد. 
در شکل )11( شبیه سازی مستمری های بازنشستگان در سال های برقراری مختلف 
نمایش داده شده است. مقدار اولیه برای همه در سال 1371 برابر 1 در نظر گرفته 
شده که با نرخ های رشد دستمزد )برای سال های پیش از بازنشستگی( و نرخ تعدیل 
مستمری ها )سال های مستمری بگیری( تا سال 1396 رشد داده شده است. همان گونه 
که می توان دید، به دلیل باالتربودن رشد دستمزدها از میزان تعدیل مستمری ها، 
مبلغ مستمری های برقراری جدید معموالً از مبلغ مستمری بازنشستگان پیشین باالتر 
است. البته، در این میان، مستمری های برقراری در سال های ابتدایی دهه های 1370 
و 1390 استثنا هستند؛ یعنی در سال های پس از جنگ و تحریم ها، دستمزدها دارای 

رشد حقیقی منفی بوده اند و بر این اساس بازنشستگان این دوره متضرر شده اند.  

 شکل )11(: شبیه سازی مستمری های بازنشستگان در سال های برقراری مختلف

منبع: محاسبات پژوهشگر بر اساس نرخ های نمودار 10
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برای ارزیابی دقت شبیه سازی می توان مبالغ مستمری شبیه سازی شده برای سال 
1396 را با مبالغ واقعی مستمری ها در سال 1396 به تفکیک سال  برقراری مقایسه 
کرد که در شکل )12( نشان داده شده است. نرخ همبستگی 91/05 درصد نشان از 

دقت باالی شبیه سازی، که با استفاده از مقادیر متوسط انجام شده، دارد.

 شکل )12(: مستمری های شبیه سازی شده و واقعی سال 1396 بازنشستگان به تفکیک سال برقراری )ارقام به میلیون تومان(

منبع: محاسبات پژوهشگر

همان گونه که می توان دید، مستمری بازنشستگان دهة 1380 نسبت به مستمری های 
برقراری دهه های 1370 و 1390 بسیار باالتر است. بیشترین مبلغ مستمری مربوط به 
بازنشستگان سال 1387 حدود 60 درصد از پایین ترین مستمری ها برای بازنشستگان 
سال 1375 بیشتر است. ریشة مشکل این است که مستمری بازنشستگان تنها با تورم 
آن هم به صورت ناقص تعدیل می شود، درحالی که مستمری های برقراری جدید از 
رشد دستمزد برخوردارند. این مشکل، همان طور که گفته شد، موجب شده تا هر چند 
سال به مطالبة همسان سازی مستمری ها در میان بازنشستگان دامن زده شود و نتیجة 
آن تعداد زیاد قوانینی بوده که، نه تنها بار مالی زیادی برای سازمان به همراه داشته، 
بلکه به دلیل غیرقابل پیش بینی و بدون قاعده بودن تأثیری بر کاهش نارضایتی ها هم 

نداشته است.
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راه حل یکی از اصالحات پارامتری است که اتفاقاً به طور گسترده در بسیاری از 
کشورها و طرح های بازنشستگی به کار گرفته شده است. به منظور جلوگیری از تأثیر 
افزایش ناگهانی دستمزدها بر مستمری ها معموالً طرح های بازنشستگی دوره های 
طوالنی تر و گاه کل دوران اشتغال را در محاسبة دستمزد مرجع به کار می گیرند. 
شیوۀ فعلی، چون تنها مبتنی بر حقوق دو سال پایانی دوران اشتغال است، پراکندگی 
بیشتری در میزان مستمری را،  در مقایسه با شیوه ای که میانگین دستمزد در طول 
دوران اشتغال مد نظر است، سبب می شود. البته، در این ارتباط نکتة مهمی که وجود 
دارد ارزش گذاری مجدد دستمزد سال های گذشتـه است که باید به منظور محاسبة 
میانگین دستمزد به روزرسانی شوند. روش شاخص بندی و ارزش گذاری مجدد 
دستمزد سال های پیشین نیز، همان گونـه که در جدول )1( می توان دیـد، در میان 
کشورها بسیار متفاوت است. برخی کشـورها از تورم، برخی از نرخ رشد دستمزدها 
و برخی دیگر نیز از نرخ رشد اقتصادی برای به روزرسانی دستمزد سال های گذشتة 
اشتغال استفاده می کنند. اما نکتة مهم در این میان سازگاری این نرخ به روزرسانی 
دستمزدهای سال های گذشتة اشتغال با نرخ تعدیل مستمـری هاست، چراکه در 
صورت اختالف زیاد بین این دو پراکنـدگی در میان مبلغ مستمری بازنشستگاِن 
نسل های مختلف به صورت فزاینده ای افزایش خواهد یافت. در جدول )15( شیوۀ 
ارزش گذاری مجدد دستمزد سال های پیشین برای کشورها به تفکیک یا بر اساس 

شیوۀ تعدیل مستمری ها در آن ها نمایش داده شده است. 
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شیوۀ به روزرسانی و ارزش گذاری مجدد دستمزد دوره های گذشتۀ 
اشتغال

ترکیبیرشد اقتصادیرشد دستمزدتورم

ستگان
ش

ستمری بازن
شیوۀ تعدیل م

تورم

بلژیک
فرانسه

کره جنوبی
اسپانیا

کانادا
ژاپن
نروژ

لهستان
بریتانیا

ایاالت متحده

ایتالیا
ترکیه

پرتغال

رشد دستمزد
نروژ

ایسلند
ویتنام

آلمان

رشد اقتصادی

دانمارکترکیبی

مجارستان
لوکزامبورگ

اسلواکی
سوئیس

فنالند
سوئد

 جدول )15(: شیوه های شاخص بندی و تعدیل مستمری ها و دستمزد دوره های پیشین اشتغال در کشورهای مختلف

نکتۀ 1: در نروژ به دلیل نوع متفاوت مستمری، روش های مختلف تعدیل به کار گرفته شده است.

نکتۀ 2: ایاالت متحده در نظر دارد طی اصالحاتی ارزش گذاری مجدد دستمزدهای دوره های گذشته را نیز بر اساس 

تورم انجام دهد تا متجانس باشد با تعدیل مستمری که در حال حارض بر مبنای تورم انجام می شود. 

منبع: پیگو و سانه )2009(

اگرچه تعداد کشورهایی که از رشد دستمزد برای به روزرسانی دستمزد دوره های 
پیشین اشتغال بیمه شدگان استفاده می کنند فراوانی زیادی دارد، تعداد قابل توجهی 
از کشورها نیز هستند که به منظور تجانس و سازگاری بیشتر از تورم برای هر دو 
منظور، یعنی تعدیل مستمری و ارزش گذاری مجدد دستمزدها، استفاده می کنند. در 
ایاالت متحده نیز، که اکنون از رشد دستمزدها برای به روزرسانی دستمزد دوران 
اشتغال و از تورم برای تعدیل مستمری ها استفاده می کند، بحث جدی و چالشی در 
گرفته که با هدف جلوگیری از پراکندگی مستمری های برقراری جدید و سازگاری 

بیشتر از تورم برای هر دو منظور استفاده گردد. 
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براین اساس، در این مطالعه نیز بر اساس تجربه ای که برخی کشورها در این زمینه 
داشته اند و مشکالتی که عدم تجانس شیوۀ تعدیل مستمری ها و شاخص بندی دستمزد 
دوره های پیشین اشتغال ایجاد خواهد کرد پیشنهاد می شود که در نحوۀ محاسبة 
مستمری ها اصالحات پارامتری گفته شده اعمال گردند. عالوه براین، در این پیشنهاد 
تالش شده تا اختیار و صالحدید دولت در تعدیل مستمری ها و انحراف از شاخص 
تورم به گونه ای محدود گردد تا از پراکندگی و عدم پیش بینی پذیری مستمری ها، 
ایجاد بار مالی بیشتر برای صندوق ها در جهت اهداف سیاسی، و زیان مستمری بگیران 

از تورم و افزایش قیمت ها جلوگیری شود.

اصـالح مـادۀ 96: سـازمان مکلـف اسـت میـزان کلیۀ مسـتمری های 
بازنشسـتگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مسـتمری بازماندگان را در 
فواصـل زمانی که حداکثر از یک سـال کمتر نباشـد باتوجه به شـاخص 
تـورم مصرف کننده اعالم شـده از سـوی بانـک مرکزی )یـا مرکز آمار 
ایـران( افزایـش دهـد. ایـن امر بایـد به تصویـب هیئت وزیران برسـد، 
امـا به هرحـال میزان تعدیـل مصوب نباید بیشـتر از یک پنجـم از تورم 

اعالم شـده برای آن سـال فاصله داشـته باشـد.

اصـالح مـادۀ 77: میـزان مسـتمری بازنشسـتگی عبـارت اسـت از 
یک سـی ام متوسـط مزد یا حقوق بیمه شـده ضرب در سـنوات پرداخت 
حق بیمه، مشـروط بر آن که از سـی و پنج سـی ام متوسـط مـزد یا حقوق 

تجـاوز ننماید.

تبصـره. متوسـط مزد یا حقوق برای محاسـبۀ مسـتمری بازنشسـتگی 
عبـارت اسـت از متوسـط مزد یا حقـوق کل دوران اشـتغال که با توجه 
بـه تـورم اعالم شـده از سـوی بانـک مرکـزی )یـا مرکـز آمار ایـران( 

ارزش گـذاری مجـدد و به روزرسـانی شـده اند.
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بانک مرکزی ایران، شاخص قیمت مرصف کننده در سال های مختلف.

بودجۀ سنواتی کل کشور، سال های مختلف.

سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه های فنی و درآمد.

سازمان تأمین اجتماعی، سالنامۀ آماری سال های مختلف.

سازمان تأمین اجتماعی، گزیدۀ آماری سال 1396.
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پیوست )1(
فهرسـتی از متغیرهایی که در تحلیل های اقتصادسـنجی فصل دوم مورد اسـتفاده 

قـرار گرفـت در این پیوسـت و در جدول پ-1 آمده اسـت.

توضیحاتمقیاسمتغیر

لگاریتمیروند بلندمدت مستمری ها
متوسط مستمری حقیقی بازنشستگان )هزار 

تومان – قیمت پایۀ 1396( فیلترشده به روش 
هودریک-پرسکات

سطحتغییرات چرخه ای مستمری ها
مقادیر باقیماندۀ فیلتر هودریک-پرسکات از 

متوسط مستمری حقیقی بازنشستگان )هزار 
تومان – قیمت پایۀ 1396(

تغییرات سالیانۀ متوسط مستمری های حقیقی درصدنرخ تعدیل مستمری ها
بازنشستگان )هزار تومان – قیمت پایۀ 1396(

نسبت تعداد بیمه شدۀ اصلی به تعداد عددنسبت پشتیبانی
پرونده های مستمری

لگاریتمدرآمد حق بیمه 
درآمد حقیقی شدۀ سازمان تأمین اجتماعی از 

حق بیمه به ازای هر بیمه شدۀ اصلی )هزار تومان 
– قیمت پایۀ 1396(

لگاریتمدرآمد حاصل از سرمایه گذاری
درآمد حقیقی شدۀ سازمان تأمین اجتماعی 

از سرمایه گذاری ها )هزار تومان – قیمت پایۀ 
)1396

مخارج حقیقی شدۀ درمان سازمان تأمین لگاریتممخارج درمان
اجتماعی )هزار تومان – قیمت پایۀ 1396(

مقدار حقیقی شدۀ حداقل دستمزد )هزار تومان لگاریتمحداقل دستمزد
– قیمت پایۀ 1396(

تولید ناخالص داخلی حقیقی )هزار تومان – لگاریتمتولید ناخالص داخلی
قیمت پایۀ 1396(

 جدول پ-1: مشخصۀ متغیرهای استفاده شده در تحلیل های سنجی
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توضیحاتمقیاسمتغیر

رشد سالیانۀ شاخص قیمت مصرف کنندهدرصدتورم

متغیر مجازی )مقدار سال 1358 برابر 1(صفر و یکانقالب 

متغیر مجازی )مقدار سال 1390 تا 1393 صفر و یکتحریم های 1393-1390
برابر 1(

متغیر مجازی )مقدار سال 1381 برابر 1(صفر و یکهمسان سازی سال 1381

متغیر مجازی )مقدار سال 1388 برابر 1(صفر و یکهمسان سازی سال 1388

متغیر مجازی )مقدار سال 1 در سال های صفر و یکانتخابات ریاست جمهوری
انتخابات ریاست جمهوری(

متغیر مجازی )مقدار سال 1 در سال های صفر و یکانتخابات مجلس
انتخابات مجلس(

رشد سالیانه در تولید ناخالص داخلی حقیقیدرصدرشد اقتصادی

رشد سالیانۀ درآمد حقیقی شدۀ سازمان تأمین درصدرشد درآمدهای سرمایه گذاری
اجتماعی از سرمایه گذاری ها

رشد سالیانۀ درآمد حقیقی شدۀ سازمان تأمین درصدرشد درآمدهای حق بیمه
اجتماعی از حق بیمه

  ادامۀ جدول پ-1
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پیوست )2(
در داده های سری زمانی به دلیل وجود روند زمانی امکان برازش رگرسیون موهومی 
وجود دارد. برای اطمینان از این که تشخیص مدل به درستی انجام شده، ابتدا باید درجة 
انباشتگی متغیرها با آزمون دیکی- فولر بررسی و سپس انباشتگی جزء خطا آزمون 
گردد. در صورت مانایی مقادیر خطا، می توان گفت که متغیرها یک بردار هم انباشتگی 
را تشکیل می دهند. نتیجة آزمون مانایی جزء اخالل برای مدل اقتصادسنجی توضیح 
روند مستمری ها در جدول پ-2 نشان داده شده است که هم انباشتگی متغیرها و 

مانایی جزء اخالل را تأیید می کند. 

پیوست )3(
نتیجة آزمون مانایی جزء اخالل برای مدل اقتصادسنجی توضیح چرخة مستمری ها 
در جدول پ-3 نشان داده شده است که هم انباشتگی متغیرها و مانایی جزء اخالل 

را تأیید می کند. 

آمارۀ آزمون
درجۀ 

انباشتگی

سطح معنی داری 
5 درصد

دارای روند
)-3/49(

دارای عرض از مبدأ 
)-2/92(

بدون روند و عرض از مبدأ
)-1/95(

  )4/15I )0-4/1-4/05-مقادیر باقیمانده

آمارۀ آزمون
درجۀ 

انباشتگی

سطح معنی داری 
5 درصد

دارای روند
)-3/49(

دارای عرض از مبدأ 
)-2/92(

بدون روند و عرض از مبدأ
)-1/95(

  )6/34I )0-6/73-6/3-مقادیر باقیمانده

 جدول پ-2: آزمون مانایی جزء اخالل و وجود بردار هم انباشتگی در روند مستمری ها

منبع: محاسبات محقق

 جدول پ-3: آزمون مانایی جزء اخالل و وجود بردار هم انباشتگی در چرخۀ مستمری ها

منبع: محاسبات محقق
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پیوست )4(
نتیجـة آزمـون مانایـی جزء اخالل بـرای مدل اقتصادسـنجی توضیح نـرخ تعدیل 
مسـتمری های سـازمان در جدول پ-4 نشـان داده شـده اسـت که هم انباشـتگی 

متغیرهـا و مانایـی جـزء اخالل را تأییـد می کند. 

آمارۀ آزمون
درجۀ 

انباشتگی

سطح معنی داری 
5 درصد

دارای روند
)-3/49(

دارای عرض از مبدأ
)-2/92(

بدون روند و عرض از مبدأ
)-1/95(

  )7/62I )0-7/2-7/4-مقادیر باقیمانده

 جدول پ-4: آزمون مانایی جزء اخالل و وجود بردار هم انباشتگی در نرخ تعدیل مستمری های سازمان

منبع: محاسبات محقق


