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 (3مقابله با شیوع ویروس کرونا )درباره 

 هاي بازنشستگيبار مالي ناشي از شیوع ویروس کرونا بر صندوقبررسي 

 

  

 

 
 

 

 

 مقدمه 

ا یمل آسیب یا شاکنند، حال اگر تبعات این بالها تحمیل میهایی بر دولتبا خود هزینه بالیای طبیعی همواره

...  ی وهای بازنشستگهای پایداری بر بخش سالمت، نهادهای حمایتی، صندوق هزینهتلفات جانی باشد قطعاً

در  ی مختلفیاریوهاویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است و سن وارد خواهد شد. با توجه به اینکه اخیراً

ف مختل سو در سناریوهایشود از یکدر این گزارش تالش می توان متصور بود،مورد میزان تلفات آن می

د و شوکند، محاسبه تحمیل می های بازنشستگیمیری که این ویروس بر صندوقوهای ناشی از مرگهزینه

 بیکار شدن افراد تخمین زده خواهد شد.   دلیلبهها های این صندوقزینهگر هدیسویاز

 

 هاي بازنشستگيهاي ناشي از بيماري كرونا بر صندوقبار مالي ناشي از فوتي. 1

 است سال 50میانگین سن افراد فوت شده ناشی از بیماری کرونا حدود  ،های میدانیواسطه گزارشبه

زنی آن ین واما میانگ ،های مختلف بازنشستگی متفاوت استر ایران برای صندوقدیگر سن بازنشستگی دازسوی

ای اید در انتهبطور میانگین هتوان گفت افراد فوت شده ب. بنابراین میاستسال  3/55های مختلف برای صندوق

رابر د در بعهسال زودتر از موعد مقرر ت پنجکرونا موجب شد که  یشدند، اما بیماربازنشسته می 1403سال 

 های بازنشستگی اعمال شود.حقوق آنها بر صندوق

تی برآورد شود چه ار نفر فوهز 4هزار نفر فوتی و  2سناریوی هزار نفر فوتی،  سهشود در در ادامه تالش می

 بازنشستگی تحمیل خواهد شد. های هایی بر صندوقهزینه

  تومان است. 2.700.000حدود  1398میانگین حقوق بازنشستگی کشوری در سال 

  میلیون نفر 4/1پردازان صندوق بازنشستگی کشور تعداد بیمه -

 تومان است. 3.100.000حدود  1398شستگی لشکری در سال نمیانگین حقوق باز 

 هزار نفر 700پردازان صندوق بازنشستگی لشکری تعداد بیمه -

  ومان است.ت 1.900.000حدود  1398اجتماعی در سال میانگین حقوق بازشستگی تأمین 

 میلیون نفر 9/13 اجتماعی  تأمین  پردازانتعداد بیمه -

 تومان است.  1.400.000حدود  1398یان در سال میانگین حقوق صندوق روستای 

  (7/91میلیون نفر ) 6/1 روستاییان پردازان صندوقتعداد بیمه -
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 ه آنها در صورت بر است جمع وزنی پرداختی میلیون نف 6/17های بازنشستگی بالغ بر پرداز صندوقتعداد کل افراد بیمه

 .(1.967) استمیلیون تومان  2حدود  1398بازنشستگی در سال 

توان همین ند، میبازنشستگی قرار دار هایتحت پوشش بیمهمردم درصد  70اینکه با توجه به سناريوي اول با فرض هزار نفر فوتي: 

 نسبت را در مورد افراد فوت شده هم لحاظ کرد.  

 1399سال 

 نفر( 700میلیون تومان(*) 2ماه(*) 12(*)1399درصد افزایش حقوق سال  15) میلیارد تومان = 3/19

 شود. انه تخمین زده مییدرصدی سال 15های دیگر را با افزایش حال با توجه به بار سال اول، بار مالی سال

 میلیارد تومان  2/22 :سال دوم 1400

 تومان میلیارد 5/25: سال سوم 1401

 میلیارد تومان 3/29سال چهارم:  1402

 میلیارد تومان 7/33سال پنجم:  1403

اقی مانده بفراد در طول دوره ای است که این امیلیارد تومان خواهد بود، البته این غیر از حق بیمه 130 جمع کل بار مالی در این سناریو:

 ها پرداخت کنند. توانستند به صندوقاز عمر خود می

 هزار نفر فوتي:  2ناريوي دوم با فرض س

 نفر( 1400میلیون تومان(*) 64/2ماه(*) 12میلیارد تومان= ) 3/44

 میلیارد تومان   9/50 :سال دوم 1400

 میلیارد تومان 5/58: سال سوم 1401

 میلیارد تومان 2/67سال چهارم:  1402

 میلیارد تومان 3/77سال پنجم:  1403

 ه باقی ماندهافراد در طول دور ای است که ایند بود، البته این غیر از حق بیمهمیلیارد تومان خواه 2/298 سناریو:جمع کل بار مالی در این 

 ها پرداخت کنند.توانستند به صندوقاز عمر خود می

 هزار نفر فوتي:  4سناريوي سوم با فرض 

 نفر( 2800میلیون تومان(*) 3ماه(*) 12میلیارد تومان= ) 8/100

 میلیارد تومان   9/115 :دومسال  1400

 میلیارد تومان 2/133 :: سال سوم1401

 میلیارد تومان 2/153سال چهارم:  1402

 میلیارد تومان 1/176سال پنجم:  1403

 ه باقی ماندهافراد در طول دور ای است که اینمیلیارد تومان خواهد بود، البته این غیر از حق بیمه 2/679 جمع کل بار مالی در این سناریو:

 ها پرداخت کنند.توانستند به صندوقاز عمر خود می

  

 130سال  پنجل و در ک 3/19ناشی از بیماری کرونا در کشور در سال اول میر ومرگ نفر 1000بنابراین در صورت بروز 

 های بازنشستگی کشور خواهد شد.میلیارد تومان، هزینه متوجه صندوق

تومان، هزینه  میلیارد 2/298سال  پنجو در کل  3/44نفر فوتی، در سال اول  2000یعنی  در صورت بروز سناریوی دوم

 های بازنشستگی کشور خواهد شد.متوجه صندوق

میلیارد  2/679سال  پنجو در کل  8/100بینانه است، در سال اول که سناریویی بدفوتی  4000ناریوی در صورت بروز س
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 های بازنشستگی کشور خواهد شد.تومان، هزینه متوجه صندوق

شود یمنجا فرض شوند که در ایهم میشده ها متوجه هزینه دیگری مانند عدم پرداخت حق بیمه افراد فوت البته صندوق

ماه هزینه عدم  6شود و از ماه آینده( این حق بیمه پوشش داده می 6تا  با استخدام زودهنگام نیروی کار جایگزین )نهایتاً

 شود. پوشی میها در اینجا چشمپرداخت حق بیمه به صندوق

 

 هاي بازنشستگيهاي ناشي از بيماري كرونا بر صندوقبار مالي ناشي از بيكاري. 2

 مواجه بخش خدمات کشور با رکودخصوص بهاقتصاد و در صورت طوالنی شدن و شیوع گسترده ویروس کرونا، ممکن است 

اساس . بردمنجر شوهزار نفر  100یکاری تواند به بدهد هر درصد کاهش تولید ناخالص داخلی میها نشان میبررسیشود. 

درصدی مواجه  5/1با کاهش رشد  بینی شده که اقتصاد جهانی احتماالًمورد تأثیرات اقتصادی کرونا، پیشدر  OECDگزارش 

ص ملی، تولید ناخال درصدی، 2درصدی و  5/1درصدی،  1سناریو کاهش  سهایران در خواهد شد. بنابراین در اینجا برای اقتصاد 

 هزار نفر بیشتر خواهد شد.  200و  150، 100بیکاری به میزان 

اد اه( به افرم سه کن شدن این بیماری از کشور )مثالًبینی کند که تا ریشهحال باید تخمین زد که اگر دولت تدبیری پیش

شود دولت یمز این کروناویروس، بیمه بیکاری پرداخت کند، چه میزان هزینه متحمل خواهد شد. فرض بیکار شده ناشی ا

 رد. کعنوان بیمه بیکاری پرداخت خواهد را در این سه ماه به هزار تومان 560یك میلیون و حداقل حقوق یعنی 
 

 هزار بيكاري:  100سناريوي اول فرض 

 (100.000(*)1.560.000ماه(*) 3) میلیارد تومان= 468 

 هزار بيكاري: 150سناريوي دوم فرض 

 (150.000(*)1.560.000ماه(*) 3) میلیارد تومان= 702 

 هزار بيكاري: 200سناريوي سوم فرض 

 (200.000(*)1.560.000ماه(*) 3) میلیارد تومان= 936 
 

واسطه شد و بهها واریز میکه به صندوقرصدی د 20میلیون تومان و حق بیمه میانگین  2دیگر با فرض میانگین حقوق سویاز

ه ذیل محاسب به شرح با هزینه دیگری نیز مواجه هستیم کهشد بیکاری، کارگران بیکار شده در طول این سه ماه واریز نخواهد 

 . شودمی

 هزار بيكاري:  100سناريوي اول فرض 

 (100.000(*)400.000ماه(*) 3) میلیارد تومان= 120 

 هزار بيكاري: 150وم فرض سناريوي د

 (150.000(*)400.000ماه(*) 3) میلیارد تومان= 180 

 هزار بيكاري: 200سناريوي سوم فرض 

 (200.000(*)400.000ماه(*) 3) میلیارد تومان= 240 
 

ماه  سهومان در طول میلیارد ت 588بیکار است، نفر هزار  100بنابراین در سناریوی اول بار مالی جبران بیکاری ناشی از کرونا که 

میلیارد تومان بار مالی  1076سوم ه نبدبینامیلیارد تومان و در سناریوی  882هزار بیکاری  150باشد. در سناریوی دوم یعنی می

 های بازنشستگی تحمیل خواهد شد. بر صندوق
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 گيرينتيجه

ستگی در بازنشهای صندوق؛هم متناظر فرض کنیمو بیکارهای ناشی از بیماری کرونا را با  هافوتیاگر سه سناریو در تعداد 

 608اهند داشت که میلیارد تومان بار مالی خو 718بیکار حداقل متوجه نفر هزار  100فوتی و نفر  1000سناریوی اول یعنی 

 رقم خواهد خورد.  1399میلیارد تومان از این بار در سال 

های بازنشستگی وقمیلیارد تومان بار مالی بر صند 1180یکار بنفر هزار  150فوتی و نفر  2000در سناریوی دوم یعنی 

 رقم خواهد خورد.  1399میلیارد آن در سال  926تحمیل خواهد شد که 

 1855ها حداقل دوقهزار نفر بیکار بار مالی صن 200نفر فوتی و  4000عنوان سناریوی بدبینانه با در سناریوی سوم به

 رقم خواهد خورد.  1399میلیارد تومان آن در سال  1277خواهد شد که  تومان میلیارد

الی خواهند ممیلیارد تومان بار  1855تا  718های بازنشستگی متوجه طور که مشاهده شد در سه سناریو صندوقهمان

جهی قابل تور مالی هزینه اتفاق خواهد افتاد. با توجه به اینکه این با 1399میلیارد تومان آن در سال  1277تا  608 شد که بین

کاهش به  ماعیولیت اجتئتواند ضمن ایفای نقش مسها برای استمداد به پیشگیریِ بیشتر میرسد تالش صندوقنظر میه، باست

 مدت آنها کمك شایانی کند. مدت و بلندهای میانهزینه

 

 

 


