درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا ()3
بررسي بار مالي ناشي از شیوع ویروس کرونا بر صندوقهاي بازنشستگي

مقدمه
بالیای طبیعی همواره با خود هزینههایی بر دولتها تحمیل میکنند ،حال اگر تبعات این بالیا شامل آسیب یا
تلفات جانی باشد قطعاً هزینه های پایداری بر بخش سالمت ،نهادهای حمایتی ،صندوقهای بازنشستگی و ...
وارد خواهد شد .با توجه به اینکه اخیراً ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است و سناریوهای مختلفی در
مورد میزان تلفات آن میتوان متصور بود ،در این گزارش تالش میشود از یکسو در سناریوهای مختلف
هزینههای ناشی از مرگومیری که این ویروس بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل میکند ،محاسبه شود و
ازسویدیگر هزینههای این صندوقها بهدلیل بیکار شدن افراد تخمین زده خواهد شد.
 .1بار مالي ناشي از فوتيهاي ناشي از بيماري كرونا بر صندوقهاي بازنشستگي
بهواسطه گزارشهای میدانی ،میانگین سن افراد فوت شده ناشی از بیماری کرونا حدود  50سال است
ازسویدیگر سن بازنشستگی در ایران برای صندوقهای مختلف بازنشستگی متفاوت است ،اما میانگین وزنی آن
معاونت پژوهشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي
دفتر مطالعات
اجتماعي

برای صندوقهای مختلف  55/3سال است .بنابراین میتوان گفت افراد فوت شده بهطور میانگین باید در انتهای
سال  1403بازنشسته میشدند ،اما بیماری کرونا موجب شد که پنج سال زودتر از موعد مقرر تعهد در برابر
حقوق آنها بر صندوقهای بازنشستگی اعمال شود.
در ادامه تالش میشود در سه سناریوی هزار نفر فوتی 2 ،هزار نفر فوتی و  4هزار نفر فوتی برآورد شود چه
هزینههایی بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل خواهد شد.

مشخصات گزارش



میانگین حقوق بازنشستگی کشوری در سال  1398حدود  2.700.000تومان است.
 -تعداد بیمهپردازان صندوق بازنشستگی کشور  1/4میلیون نفر

شماره مسلسل:

21016939



میانگین حقوق بازنشستگی لشکری در سال  1398حدود  3.100.000تومان است.
 -تعداد بیمهپردازان صندوق بازنشستگی لشکری  700هزار نفر


تاريخ انتشار:
1398/12/21

میانگین حقوق بازشستگی تأمین اجتماعی در سال  1398حدود  1.900.000تومان است.
 -تعداد بیمهپردازان تأمین اجتماعی  13/9میلیون نفر



میانگین حقوق صندوق روستاییان در سال  1398حدود  1.400.000تومان است.

-

تعداد بیمهپردازان صندوق روستاییان  1/6میلیون نفر ()91/7
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تعداد کل افراد بیمهپرداز صندوقهای بازنشستگی بالغ بر  17/6میلیون نفر است جمع وزنی پرداختی به آنها در صورت

بازنشستگی در سال  1398حدود  2میلیون تومان است (.)1.967
سناريوي اول با فرض هزار نفر فوتي :با توجه به اینکه  70درصد مردم تحت پوشش بیمههای بازنشستگی قرار دارند ،میتوان همین
نسبت را در مورد افراد فوت شده هم لحاظ کرد.
سال 1399
 19/3میلیارد تومان = ( 15درصد افزایش حقوق سال  12(*)1399ماه)*( 2میلیون تومان)*( 700نفر)
حال با توجه به بار سال اول ،بار مالی سالهای دیگر را با افزایش  15درصدی سالیانه تخمین زده میشود.
 1400سال دوم 22/2 :میلیارد تومان
 :1401سال سوم  25/5میلیارد تومان
 1402سال چهارم 29/3 :میلیارد تومان
 1403سال پنجم 33/7 :میلیارد تومان
جمع کل بار مالی در این سناریو 130 :میلیارد تومان خواهد بود ،البته این غیر از حق بیمهای است که این افراد در طول دوره باقی مانده
از عمر خود میتوانستند به صندوقها پرداخت کنند.
سناريوي دوم با فرض  2هزار نفر فوتي:
 44/3میلیارد تومان= ( 12ماه)*( 2/64میلیون تومان)*( 1400نفر)
 1400سال دوم 50/9 :میلیارد تومان
 :1401سال سوم  58/5میلیارد تومان
 1402سال چهارم 67/2 :میلیارد تومان
 1403سال پنجم 77/3 :میلیارد تومان
جمع کل بار مالی در این سناریو 298/2 :میلیارد تومان خواهد بود ،البته این غیر از حق بیمهای است که این افراد در طول دوره باقی مانده
از عمر خود میتوانستند به صندوقها پرداخت کنند.
سناريوي سوم با فرض  4هزار نفر فوتي:
 100/8میلیارد تومان= ( 12ماه)*( 3میلیون تومان)*( 2800نفر)
 1400سال دوم 115/9 :میلیارد تومان
 :1401سال سوم 133/2 :میلیارد تومان
 1402سال چهارم 153/2 :میلیارد تومان
 1403سال پنجم 176/1 :میلیارد تومان
جمع کل بار مالی در این سناریو 679/2 :میلیارد تومان خواهد بود ،البته این غیر از حق بیمهای است که این افراد در طول دوره باقی مانده
از عمر خود میتوانستند به صندوقها پرداخت کنند.

بنابراین در صورت بروز  1000نفر مرگومیر ناشی از بیماری کرونا در کشور در سال اول  19/3و در کل پنج سال 130
میلیارد تومان ،هزینه متوجه صندوقهای بازنشستگی کشور خواهد شد.
در صورت بروز سناریوی دوم یعنی  2000نفر فوتی ،در سال اول  44/3و در کل پنج سال  298/2میلیارد تومان ،هزینه
متوجه صندوقهای بازنشستگی کشور خواهد شد.
در صورت بروز سناریوی  4000فوتی که سناریویی بدبینانه است ،در سال اول  100/8و در کل پنج سال  679/2میلیارد
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تومان ،هزینه متوجه صندوقهای بازنشستگی کشور خواهد شد.
البته صندوقها متوجه هزینه دیگری مانند عدم پرداخت حق بیمه افراد فوت شده هم میشوند که در اینجا فرض میشود
با استخدام زودهنگام نیروی کار جایگزین (نهایتاً تا  6ماه آینده) این حق بیمه پوشش داده میشود و از  6ماه هزینه عدم
پرداخت حق بیمه به صندوقها در اینجا چشمپوشی میشود.
 .2بار مالي ناشي از بيكاريهاي ناشي از بيماري كرونا بر صندوقهاي بازنشستگي
در صورت طوالنی شدن و شیوع گسترده ویروس کرونا ،ممکن است اقتصاد و بهخصوص بخش خدمات کشور با رکود مواجه
شود .بررسیها نشان میدهد هر درصد کاهش تولید ناخالص داخلی میتواند به بیکاری  100هزار نفر منجر شود .براساس
گزارش  OECDدر مورد تأثیرات اقتصادی کرونا ،پیشبینی شده که اقتصاد جهانی احتماالً با کاهش رشد  1/5درصدی مواجه
خواهد شد .بنابراین در اینجا برای اقتصاد ایران در سه سناریو کاهش  1درصدی 1/5 ،درصدی و  2درصدی ،تولید ناخالص ملی،
بیکاری به میزان  150 ،100و  200هزار نفر بیشتر خواهد شد.
حال باید تخمین زد که اگر دولت تدبیری پیشبینی کند که تا ریشهکن شدن این بیماری از کشور (مثالً سه ماه) به افراد
بیکار شده ناشی ا ز این کروناویروس ،بیمه بیکاری پرداخت کند ،چه میزان هزینه متحمل خواهد شد .فرض میشود دولت
حداقل حقوق یعنی یك میلیون و  560هزار تومان را در این سه ماه بهعنوان بیمه بیکاری پرداخت خواهد کرد.
سناريوي اول فرض  100هزار بيكاري:
 468میلیارد تومان= ( 3ماه)*()100.000(*)1.560.000
سناريوي دوم فرض  150هزار بيكاري:
 702میلیارد تومان= ( 3ماه)*()150.000(*)1.560.000
سناريوي سوم فرض  200هزار بيكاري:
 936میلیارد تومان= ( 3ماه)*()200.000(*)1.560.000

ازسویدیگر با فرض میانگین حقوق  2میلیون تومان و حق بیمه میانگین  20درصدی که به صندوقها واریز میشد و بهواسطه
بیکاری ،کارگران بیکار شده در طول این سه ماه واریز نخواهد شد با هزینه دیگری نیز مواجه هستیم که به شرح ذیل محاسبه
میشود.
سناريوي اول فرض  100هزار بيكاري:
 120میلیارد تومان= ( 3ماه)*()100.000(*)400.000
سناريوي دوم فرض  150هزار بيكاري:
 180میلیارد تومان= ( 3ماه)*()150.000(*)400.000
سناريوي سوم فرض  200هزار بيكاري:
 240میلیارد تومان= ( 3ماه)*()200.000(*)400.000

بنابراین در سناریوی اول بار مالی جبران بیکاری ناشی از کرونا که  100هزار نفر بیکار است 588 ،میلیارد تومان در طول سه ماه
میباشد .در سناریوی دوم یعنی  150هزار بیکاری  882میلیارد تومان و در سناریوی بدبینانه سوم  1076میلیارد تومان بار مالی
بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل خواهد شد.
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نتيجهگيري
اگر سه سناریو در تعداد فوتیها و بیکارهای ناشی از بیماری کرونا را با هم متناظر فرض کنیم؛صندوقهای بازنشستگی در
سناریوی اول یعنی  1000نفر فوتی و  100هزار نفر بیکار حداقل متوجه  718میلیارد تومان بار مالی خواهند داشت که 608
میلیارد تومان از این بار در سال  1399رقم خواهد خورد.
در سناریوی دوم یعنی  2000نفر فوتی و  150هزار نفر بیکار  1180میلیارد تومان بار مالی بر صندوقهای بازنشستگی
تحمیل خواهد شد که  926میلیارد آن در سال  1399رقم خواهد خورد.
در سناریوی سوم بهعنوان سناریوی بدبینانه با  4000نفر فوتی و  200هزار نفر بیکار بار مالی صندوقها حداقل 1855
میلیارد تومان خواهد شد که  1277میلیارد تومان آن در سال  1399رقم خواهد خورد.
همانطور که مشاهده شد در سه سناریو صندوقهای بازنشستگی متوجه  718تا  1855میلیارد تومان بار مالی خواهند
شد که بین  608تا  1277میلیارد تومان آن در سال  1399اتفاق خواهد افتاد .با توجه به اینکه این بار مالی هزینه قابل توجهی
است ،بهنظر میرسد تالش صندوقها برای استمداد به پیشگیریِ بیشتر میتواند ضمن ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به کاهش
هزینههای میانمدت و بلندمدت آنها کمك شایانی کند.
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