جریان

ابر چالش
بخش رفاه اجتماعی
کشور را تحت پوشش قرار میدهد .این صندوق با بیش از  1.1میلیون نفر
بیمهشــده  1.3میلیون نفر مزایا بگیر دارد .ســن بازنشستگی مؤثر در این
صندوق برای مردان و زنان  53و  52ســال و بسیار پایین است66 .درصد
مســتمریبگیران این صندوق زیر  65ســال سن داشــته و میانگین طول
دریافت مزایا تقریباً  27سال است.
صندوق بازنشســتگی لشــگری یکــی دیگــر از طرحهای بازنشســتگی
کشــور اســت کــه بــا پوشــش کارکنــان لشــگری؛  3-4درصــد جمعیــت
بیمهشده کشور را تحت پوشش قرار میدهد .این صندوق با بیش از ۵۰۰
هزار نفر بیمهشده  ۶۰۰هزار نفر مستمریبگیر دارد.
ســن بازنشســتگی مؤثــر در این صندوق بــرای مردان و زنــان  48و 43
ســال و بســیار پایین اســت و میانگین طول دریافت مزایا تقریباً  34ســال
است.
جدول  .4ســهم بودجه صندوقهای بازنشســتگی کشــوری و نیروهای
مسلح از بودجه فصل رفاه و تأمین اجتماعی

احمد میدری

معاونرفاهوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

یکــی از چالشهای اقتصادی و اجتماعی در ایران و عموم کشــورهای
جهــان وضعیــت صندوقهــای بازنشســتگی اســت .صندوقهــای
بازنشســتگی بــرای پرداخــت مســتمری بــه کمکهــای دولــت وابســته
هســتند .این وابستگی در کشورهای دیگر به علت افزایش طول عمر بشر
بوده اســت اما در ایران عالوه بر علت سیاســتهای دولت نقش مهمی
در وضعیت مالی صندوقهای بازنشســتگی داشــته اســت .دولت برای
کمک به صندوقهای بازنشستگی مجبور به کاهش سهم سایر مصارف
اســت .روندهــای بودجــهای در بخــش رفــاه اجتماعــی نشــان میدهــد
کــه چگونــه صندوقهــای بازنشســتگی ســهم ســایر بخشهــا را بهخود
اختصاص دادهاند.
مطالعه لوایح بودجه ســاالنه دولت نشــان میدهد که ســهم بودجه
رفــاه اجتماعــی از بودجــه عمومــی از 7.9درصــد در ســال  1384بــه
18.3درصــد در ســال  1397افزایش یافته اســت .اگرچــه بودجه رفاهی
رونــد افزایشــی خــود را طی بیش از یــک دهه حفــظ کرده اســت؛ اما این
موضــوع الزاماً بهمعنای تزریق فزاینده منابــع دولتی برای رفاه عمومی
نیســت؛ چراکه در شــیوه بودجهریزی فعلی جبران کسری صندوقهای
بازنشســتگی ذیل عنــوان بودجه رفاهی کشــور آورده میشــود که ســهم
مهمــی از بودجــه را بــه خود اختصــاص میدهــد .چنانچه ارقــام کمک
بــه صندوقها از ارقام بودجه رفاهی کســر شــود ،ســهم بودجه رفاهی در
ایــن دوره از 17درصــد در ســال  1384به 10درصد در ســال  1397کاهش
مییابد.
چنانچه بودجه بخش رفاه اجتماعی را به دو قســمت فصل حمایتی
و فصــل بیمههــای اجتماعــی تقســیم کنیــم آنگاه بــه اعداد جــدول زیر
میرســیم ،ســهم فصــل بیمــهای از 35.5درصــد در ســال  1388بــه
71درصد در سال  1397با رشدی معادل 8درصد افزایش و سهم فصل
حمایتی از 57.4درصد در ســال  1388به 21.1درصد در سال  1397نرخ
نزولی 10.5درصد را نشان میدهد.
جــدول  .1مقایســه بودجــه فصــل حمایتــی و بیمــهای طی ســالهای
 1388-1397با کسر کمک به صندوقها
سال

صندوق  /سازمان

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

بازنشستگی
کشوری

15.7

18.4

27.6

27.1

26.4

29.3

29.9

31.3

34.5

34.9

20.9

21.1

24.3

24.2

25.1

24.7

25.1

26.9

29.0

30.2

36.6

39.5

51.9

51.4

51.6

54

55.1

58.1

63.5

65.1

بازنشستگان
نیروهای مسلح

جمع دو صندوق /
سازمان

1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388

سهم فصل
حمایتی ()%

57.4

60

57.1

56.2

56.8

54.1

46.4

51.5

26.2

21.1

سهم فصل
بیمههای
اجتماعی ()%

35.5

33.1

37.4

36.8

36.9

39.7

45

50.4

69

71

صندوق بازنشستگی کشوری پس از سازمان تأمین اجتماعی دومین
صندوق بزرگ بازنشســتگی کشــور اســت که با پوشــش کارکنــان دولت و
بخشــی از شــاغلین بخــش عمومــی؛  11-12درصد جمعیت بیمهشــده
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همانطور که در این جدول میبینیم ســهم این دو صندوق در دوره 10
سال گذشته سهم سایر بسرعت افزایش یافته است.
افزایش ســهم ایــن دو صندوق بازنشســتگی به معنــای افزایش رفاه
بازنشســتگان این دو صندوق نیست .در سالهای اخیر بازنشستگان این
دو صنــدوق احتماالً بیــش از هر گروه دیگری نارضایتــی خود را به دولت
و مجلــس اعالم کردهاند .آنها بــا تجمع در برابر وزارت تعاون /ســازمان
برنامه  /و مجلس خواستار افزایش مستمری بودهاند.
بدیــن ترتیب از یک ســو هــر روز صندوقهــای بازنشســتگی به دولت
وابســتهتر شدهاند و از ســوی دیگر پرداختهای این صندوقها در تأمین
حداقلها و جلب رضایت بازنشستگان خود ناتوان بوده است.
بــرای تغییــر ایــن وضعیــت بایــد دو راهبــرد مکمــل اســتفاده شــود.
کارآمدســازی ذخائر و اســتفاده بهینــه از داراییهای ایــن صندوق و دوم
اصالح سن و شرایط بازنشستگی .شــرکتهای وابسته به این صندوقها
ماننــد ســایر شــرکتهای دولتــی و عمومــی بــا بهــرهوری انــدک اداره
میشــوند .در این جهت براســاس دســتور و برنامه وزارت رفــاه اقدامات
مختلفی طراحی شــده اســت .در خصوص راهبرد اصالح ســن و شرایط
بازنشســتگی هر چند مطالعات فراوانی صورت گرفته است اما همچنان
با ســهلانگاری تمام هر چند یکبار برای یک گروه شــرایط بازنشستگی را
سهلتر میکنیم.
واقعیــت این اســت که نمیتوان بــه این وضعیت که هم بازنشســته و
هم دولت و به معنای درســتتر مردم بازنده آن هستند خاتمه بخشید؛
مگر اینکه شرایط بازنشستگی در کشور اصالح شود .همانطور که دیدیم
در هر دو صندوق افراد قبل از  ۵۳ســالگی بازنشســته میشــوند در حالی
که ســن بازنشستگی در عموم کشورها بیش از  ۶۵ســال است .امتیاز سن
پایین بازنشســتگی مانند قیمت پایین آب کشــاورزی بــه جز بحران برای
کشور چیزی بهدنبال نداشته است.

