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بررسي وضعیت سازمان تأمین اجتماعي و ضرورت اصالحات بنیادی در آن
(علل و اقدامات فوری مورد نیاز)

چكیده
نظام تأمين اجتماعی اساسیترین پيشنياز توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در هر کشور تلقی شده
و مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان بهشمار میرود .ازاینرو همواره از
جایگاهی ویژه و پوششی گسترده برخوردار بوده است .نظام تأمين اجتماعی ابزار استقرار امنيت ،عدالت
اجتماعی ،رفاه و ثبات اجتماعی است و توسعه پایدار هر کشور با کمّيت و کيفيت خدمات نظام تأمين
اجتماعی رابطهای مستقيم دارد .در ایران نيز نظام تأمين اجتماعی به جهت تكليفی که اصل بيستونهم
قانون اساسی بر دوش دولت گذارده است اهميتی مضاعف مییابد .بهموجب این اصل از قانون اساسی
«برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بيكاری ،پيری ،ازکارافتادگی ،بیسرپرستی،
درراهماندگی ،حوادث و سوانح ،نياز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشكی بهصورت بيمه و
غيره ،حقی است همگانی .دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل
از مشارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمين کند .لذا همانگونه
که مشاهده میشود حقوق تأمين اجتماعی بهعنوان یكی ار حقوق قهری ،عام و فراگير و یكی از حقوق
طبيعی شناخته در قانون اساسی که شامل مرور زمان نيز نخواهد شد ،ریشه در مفهوم «برابری» دارد و
از همين رو است که بهعنوان یكی از حقوق نسل دوم حقوق بشر شناخته میشود.
نظام تأمين اجتماعی در کشور ما نظام گستردهای ست که سازمانها و صندوقهای متعددی وظيفه
ارائه خدمات اجتماعی را برعهده دارند .در این بين سازمان تأمين اجتماعی بزرگترین صندوق از نظر
تعداد مشترکان چه بهلحاظ بيمه بازنشستگی و چه بهلحاظ بيمه درمان بهشمار میرود به نحویکه
قریب  42ميليون نفر را تحت پوشش خود دارد .این دامنه و گستره وسيع افراد تحت پوشش ،نشان از
اهميت توجه به مسائل و مشكالت این سازمان دارد .لذا در این گزارش سعی شده است وضعيت سازمان
تأمين اجتماعی به تصویر کشيده شود و در این خصوص به چند سؤال مهم پرداخته شده است:
 وضعيت شاخصهای اصلی سازمان چگونه است و تا چه حد نشاندهنده بحران است؟
 اگر بحران وجود دارد تا چه حد است؟
 علل بحران چيست؟
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 فرصت برای اصالح چقدر است؟
 راهكارهای حل بحران چيست؟
بررسیها نشان میدهد این سازمان در آینده نزدیک با بحرانهای جدی مواجه خواهد شد .کاهش
نرخ تولد از یکسو و افزایش سن افراد ازسوی دیگر ،منجر به افزایش چشمگير ميزان جمعيت
بازنشستگان شده است .پيشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تأمين اجتماعی هم
بهعنوان چالش و هم بهعنوان پيامد سایر چالشها مشهود است .کسری نقدینگی بهطور جدی از سال
 1342در سازمان دیده میشود که عمدتاً پيامد طرحها و برنامههای حمایتی و عدم پرداخت مطالبات
سازمان توسط دولت بوده است .رشد سریع تعداد مستمریبگيران به تعداد بيمهشدگان و کاهش نسبت
پشتيبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است .این امر تا سال  1411شكاف
منابع و مصارف سازمان را بازتر و عميقتر خواهد کرد .بهویژه آنكه غالب ورودیهای سالهای اخير
ریسکهای پرخطر گزینشی بودهاند ،که سریعاً به دایره خروجیهای سازمان وارد و در حوزه مصارف
سازمان تأمين اجتماعی قرار گرفتهاند .اگرچه این کسری در طی چند سال اخير توسط تزریق منابع
مالی حاصل از سود سرمایهگذاریها و تسهيالت اخذ شده از بانکها تأمين اعتبار شده است ،اما سازمان
هم بهلحاظ تأمين نقدینگی و هم بهلحاظ اندوختهگذاری با شرایط بحرانی مواجه است.
بحرانی را تصور کنيد که بيش از نيمی از جمعيت کشور را دربر گيرد .سالمتشان را در محرز آسيب
قرار داده ،سرمایه اندوخته آنها آسيب جدی دیده،درآمدهایشان قطع شده و اميد آنها به تأمين آینده
مخدوش شود .چنين بحرانی چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت؟
آنچه موجب شده تهدید ملی تأمين اجتماعی در ایران در اولویتهای نظام نباشد این است که
تصور میشود ،این تهدید در آتيه بسيار دور به وقوع خواهد پيوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و
مدیریت آن را خواهد داشت .حال آنكه در این گزارش تشریح میگردد که اوالً احتمال ورشكستگی مالی
سازمان تأمين اجتماعی در یک دهه آتی بسيار باالست و ثانياً اندازه بحران به قدری است که دولت نيز
توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت .اگر بخواهيم مثالی درخصوص وسعت بحران پيش رو بزنيم
میتوانيم تعداد  77هزار مستمریبگير صندوق بازنشستگی فوالد را با بيش از  5ميليون مستمریبگير
در ده سال آتی سازمان تأمين اجتماعی مقایسه کنيم که فقط اعتبار مورد نياز جهت پرداخت حقوق و
مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ بر  41هزار ميليارد تومان خواهد شد .از طرف دیگر گستردگی
پوشش جغرافيایی و تنوع اقشار تحت پوشش آن سازمان است که میتواند زمينه ناآرامیهای اقتصادی
و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.
هرچند هيچ راهكار فوری و سریع برای حل مشكل سازمان تأمين اجتماعی وجود ندارد اما نياز به
اقدام فوری در این زمينه داریم .در این شرایط ضروری است در سازمان تأمين اجتماعی بهسرعت نسبت
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به اجرای اصالحات سیستماتیک ،پارامتریک ،ساختاری و فني و اجرایي اقدام شود .از نظر
زمانبندی اجرایی این اقدامات را میتوان به دو گروه اقدامات فوری و ميانمدت تقسيم کرد.
در اقدامات فوری مواردی چون اصالح در مدیریت و کارکرد سازمان تأمين اجتماعی ،پرهيز دولت از
دخالت در امور صندوق ،درج بودجه صندوق در بودجه عمومی کشور ،کاهش هزینههای اجرایی ،تعيين تكليف
بخش درمان ،شفافسازی (اطالعرسانی به بيمهشدگان و انتشار گزارش عملكرد بهطور منظم و دورهای،
رسيدگی به موقع به درخواستها و شكایات و ،)...جلوگيری از توليد و انباشت بدهیهای دولت ،لغو تدریجی و
پلكانی معافيتهای بيمهای ،برقراری سهجانبهگرایی واقعی ،اجتناب از تصویب قوانين مغایر با اصول بيمهای و
تعهدآور ،افزایش سن و سابقه الزم بازنشستگی برای بيمهشدگان جدید و افزایش انگيزه ادامه کار ،کاهش انگيزه
بازنشستگی برای بيمهشدگان فعلی ،تبدیل بيمههای اختياری به بيمههای اجباری و نيمه اجباری و اعمال
اصالحات پارامتریک برای بيمهشدگان جدید قابل ذکر است.
در بخش اقدامات ميانمدت نيز راهكارهایی چون اصالح نظام سرمایهگذاری در سازمان ،جلب اعتماد
سياستگذاران ،ایجاد شناسه یكسان تأمين اجتماعی برای تمام ایرانيان ،تهيه و تدوین و ابالغ اصول و
سياستهای کلی تأمين اجتماعی ،حذف تمامی معافيتهای کارفرمایی ،اصالح شيوه سرمایهگذاری ،وضع
قواعد دقيق جهت سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری در سهام خارجی ،حذف تمامی قوانين تعهدآور قبلی،
افزایش سن بازنشستگی بهصورت تدریجی ،تغيير شيوه پرداخت مستمری ،افزایش تدریجی طول دوره
مبنای محاسبه مزایای مستمری ،کاهش ضریب تعلق (انباشت) محاسبه مستمری ،بازنگری در شرایط
مستمری (بازنشستگی ،ازکارافتادگی و بازماندگان) و یكسانسازی آنها در صندوقهای بازنشستگی پایه،
برقراری ارتباط بين شغل و ازکارافتادگی و تجدیدنظر در درصد ازکارافتادگی باتوجه به شغل بيمه شده،
اصالح قانون بيمه بيكاری و تشكيل صندوق بيكاری (غيرمشارکتی) ،فراهمسازی امكان استفاده از
بازنشستگی زودهنگام با لحاظ منطق محاسبات بيمهای ،اعمال جریمه بر بازنشستگیهای پيش از موعد
به منظور ایجاد انگيزه به ماندن نيروی کار ،تنظيم مزایای بازماندگان ،کاهش سطح تعهدات تضمينی
دولت ،برقراری نظام چند الیه و برقراری بيمه مكمل بازنشستگی مؤثر است.
مقدمه
مقوله تأمين اجتماعی یكی از موضوعاتی است که در یک قرن اخير بهدالیل بسياری ازجمله نقش تأمين
اجتماعی در توسعه اقتصادی کشورها ،باز توزیع ثروت ،احيا و ارتقای سالمت و تأمين معيشت جامعه
بيشترین توجه را بهخود معطوف داشته است .ایران اسالمی نيز از این مهم مستثنا نبوده و سياستگذاران
و تصميمگيران کشور همگام با تحوالت جهانی نسبت به استقرار نظام تأمين اجتماعی برای گروههای
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مختلف جامعه در کشور اهتمام ویژهای به عمل آوردهاند .بهطوریکه اصل بيستونهم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران بر این مقوله تأکيد دارد.
صندوقهای بازنشستگی عمومی بهعنوان نهادهای مالی مستقل بيننسلی ،از طریق جمع آوری
پساندازهای خرد افراد تحت عنوان حق بيمه بازنشستگی و سرمایهگذاری این منابع در قالب سبد دارایی
و مدیریت آن ،امكان تأمين دوران بازنشستگی افراد را در دوران کهولت سن و از کارافتادگی فراهم
میآورند؛ بنابراین این صندوقها به هماناندازه که نهادی اجتماعی بهشمار میروند ،دارای اهميت
اقتصادی بوده و از دو مسير اصلی بر روی شاخصههای توسعه و رشد اقتصادی تأثيرگذار میباشند .در
مسير نخست صندوقهای بيمهای و بازنشستگی بهعنوان سرمایهگذارانی نهادی با هدایت پساندازهای
خرد به بخش سرمایهگذاری نسبت به تأمين منابع مالی مورد نياز برای تداوم و توسعه عمليات بنگاههای
اقتصادی و همچنين پروژههای بزرگ مقياس و زیرساختی اقدام نموده که این امر از طریق افزایش
بهرهوری کار و سرمایه منجر به رشد اقتصادی کشورها میشود .در مسير دوم نيز صندوقهای بازنشستگی
از طریق ایجاد رونق و همچنين افزایش خالقيت و تنوع ابزارهای مالی در بازار سرمایه انتفاع جمعی را
بهدنبال خواهند داشت.
عليرغم آنچه درخصوص صندوقهای بازنشستگی کشورهای توسعهیافته و نقش برجسته آنها در
اقتصاد کالن آن کشورها گفته شد متأسفانه در ایران چالشهای صندوقهای بازنشستگی به حدی حاد
شده که باتوجه به اهميت موضوع بحران صندوقهای بازنشستگی بهویژه پس از معرفی آن بهعنوان یكی
از سه بحران اساسی در کنار بحران آب و محيط زیست ،در برنامه توسعه ششم ،یاد شده است.
نگاهی اجمالی به ساختار کنونی نظام تأمين اجتماعی کشور بيانگر این واقعيت است که تقریباً تمام
ساختارهای فعال در این قلمرو با چالشهای عدیده به ویژه کمبود منابع بهمنظور پاسخگویی به تعهدات
خود روبرو هستند .تأمين بخش عمدهای از مصارف دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشوری و نيروهای
مسلح از بودجه عمومی کشور و مشكالت جدی صندوق بازنشستگی فوالد جهت پرداخت مستمریها و
درخواستهای انتقال و طرحهای ادغام سایر صندوقها در سازمان تأمين اجتماعی نشانهای از این
چالشها میباشد.
در این بين سازمان تأمين اجتماعی بهعنوان بزرگترین نهاد فعال در این حوزه از اهميت خاصی
برخوردار است .درحال حاضر سازمان تأمين اجتماعی با ارائه بالغ بر  18حمایت شامل انواع مستمریها،
خدمات درمانی ،مقرری بيكاری و حمایتهای کوتاهمدت به حدود  52درصد از جمعيت کشور بهعنوان
بزرگترین نهاد ارائه دهنده حمایتهای تأمين اجتماعی در قالب راهبرد بيمه اجتماعی ،پهناورترین چتر
حمایتی را بر اقشار مختلف اعم از کارگران ،کارمندان ،معلمين ،دانشگاهيان و روحانيون ،اصناف،
قاليبافان ،بسيجيان و  ...گسترده است.
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این سازمان دومين ارائهکننده خدمات درمانی در کشور است که نقشی مهم در تأمين سالمت
جامعه ایفاء میکند .افزون بر ارائه خدمات درمانی ،سازمان تأمين اجتماعی بزرگترین خریدار درمان در
کشور قلمداد میشود .بدیهی است که هرگونه اختالل در ارائه خدمات آن سازمان میتواند تأثير مستقيم
بر سالمت مردم داشته باشد.
ازسوی دیگر سازمان مذکور یكی از بزرگترین بازیگران بازار سرمایه و توليد کشور محسوب میشود
و نقش مهمی در ایجاد اشتغال و نيز توسعه و آبادانی کشور دارد .به همين لحاظ انتظار میرود بهعنوان
یک ظرفيت بزرگ در جهت توزیع مجدد درآمدها در جامعه و همچنين وسيلهای بهمنظور استقرار عدالت
اجتماعی مورد استفاده قرار گيرد .بی تردید هر گونه اختالل در ساختار مالی آن و در نتيجه ناتوانی این
سازمان در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی جامعه باتوجه به دامنه گستره پوشش آن میتواند پیآمدهای
جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
در این گزارش پس از بررسی صندوق تأمين اجتماعی از منظر شاخصهای عملكرد ،علل بروز وضعيت
حاضر و همچنين عوامل مسبب آن و نيز راهكارهای مواجهه با این وضعيت در قالب راهكارهای کوتاهمدت
ارائه شده است .شایان ذکر است در گزارش دیگری به راهكارهای ميانمدت پرداخته خواهد شد.
 . 1وضعیت صندوق های بازنشستگي در كشور
نظام بازنشستگی در کشور ما نظام گسترده ایست که از  4صندوق بزرگ و حدود  14صندوق کوچک
تشكيل شده است .مشخصات کلی این صندوقها در جدول  1آورده شده است .در بين این  18صندوق،
بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان صندوق تأمين اجتماعی و قدیمیترین آنها نيز صندوق
بازنشستگی کشوری است( .شكل  )1این صندوقها جمعاً بيش از  55ميليون نفر را تحت پوشش خود
دارند که حدود  64درصد جمعيت کشور محسوب میشوند( .جدول )2
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جدول  .1معرفي اجمالي عمده صندوق بیمهگر
ردیف

صندوق
بیمهگر

تعداد

تعداد

بیمهشده

مستمریبگیر

اصلي

اصلي

كشور1

جمع دریافتي صندوق
جمع كل

سهم
بیمه
شده

سهم

سهم

كارفرما دولت

مرجع
جمع

تصویبكننده

1

سازمان تأمين
اجتماعی

1377117111

371117111

1677117111

7

21

3

31

مجلس شورای
اسالمی

2

صندوق
بازنشستگی
کشوری

172627311

173767411

276387411

4

13/5

تأمين
کسری

22/5

مجلس شورای
اسالمی

3

صندوق بانکها

1637811

1127311

2667111

4

21

31

هيئت وزیران

4

صندوق صنعت
نفت

437811

737411

1677711

6

14

25

اعضای هيئت
مدیره

5

صندوق فوالد

47151

837111

427151

11

21

31

دولت

6

صندوق
روستایيان
عشایر

7

صندوق
مرکزی

8

صندوق وکالی
دادگستری

و 173227451
بانک

227754

173457215

5

11

-

15

دولت

217411

337311

537711

8/5

17

-

25/5

شورای پول و
اعتبار

287711

671

247371

137111

137411

267511

8

16

24

مجمع عمومی
سازمان

11

صندوق
هواپيمایی هما

137411

47511

237411

7

14

21

مجلس ـ دولت

11

صندوق
شهرداری تهران

117511

47411

217411

7

14

21

هيئت وزیران

12

صندوق
آیندهساز

117411

47211

157111

7

22

24

مجمع عمومی
سازمان

13

صندوق
ایران

47611

17511

67111

4

18

27

کميسيون
مجلس

14

صندوق ملی
مس ایران

141

37811

37441

11

21

31

دولت

15

صندوق سازمان
بنادر و
کشتيرانی

17311

27111

37411

7

14

21

شورای عالی
سازمان

261

215

466

4

18

27

کميسيون
مجلس

4

16

صندوق
وسيما

صندوق
مرکزی

صدا

بيمه

بيمه

مأخذ :بررسی وضعيت مالی ،بيمهای و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی ،معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تيرماه
.1346

 .1با توجه به اينكه اطالعات سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح ،و صندوق کارکنان وزارت اطالعات ماهيت محرمانه
دارد ،لذا در اين گزارش از درج اطالعات اين سازمانها پرهيز شده است.

7
شكل  .1ساختار كلي نظام بازنشستگي و تأمین اجتماعي در ایران
نظام بازنشستگی

نظام بيمهای

نظام غيربيمهای

صندوقهای
اختصاصی (صنفی)

 سازمان بهزیستی کميته امداد امام بنياد شهيد بنياد مستضعفان -بنياد  15خرداد

صندوق بازنشستگی
کشوری

سازمان تامين
اجتماعی

 نيروهای مسلحروستایيان و عشایر مخابرات صدا و سيما فوالد حمل و نقل بانک مرکزی مس و ...مأخذ :بررسی وضعيت مالی ،بيمهای و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی ،معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تيرماه
.1346

شكل  .0صندوقهای بازنشستگي تحت پوشش وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

صندوق تامين اجتماعی

صندوق بازنشستگی
کشوری

صندوق بيمه
روستایيان و عشایر

صندوق حمایت و
بازنشستگی کارکنان
فوالد
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8

جدول  .0جمعیت تحت پوشش بیمههای بازنشستگي كشور در سال 1915
صندوق /سازمان

نفرات تحت پوشش (اصلي و تبعي)

سازمان تأمين اجتماعی

41،433،151

بازنشستگی کشوری

5،461،636

سایر صندوقها

7،487،864

جمع کل

55،382،656

ضریب پوشش جمعيت

1/64

مأخذ :بررسی وضعيت مالی ،بيمهای و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی ،معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تيرماه .1346

در بين صندوقهای بازنشستگی کشور ،سازمان تأمين اجتماعی در حوزه بيمههای اجتماعی و
درمانی با بيش از  41ميليون نفر جامعه تحت پوشش اعم از بيمه شده و مستمریبگير (اصلی و تبعی)
است که  52درصد جمعيت کل کشور را شامل میشود .ازاینرو موقعيت و جایگاه سازمان تأمين
اجتماعی در کشور بهگونهای است که بهعنوان بزرگترین نهاد بيمهای ،بزرگترین خریدار درمان ،دومين
توليدکننده درمان ،نهاد عمومی غيردولتی ،حامی نيروی کار ،پرارتباطترین نهاد با بدنه جامعه ،اختيارات
وسيع و محدودیتهای کم ،گردش مالی باال در کشور و یكی از بزرگترین بازیگران بازار سرمایه و
پرتجربهترین سازمان بيمهای و ...میتوان از آن یاد کرد.
این سازمان که بهموجب ماده ( )1قانون تأمين اجتماعی بهمنظور اجرا و تعميم و گسترش انواع
بيمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمين اجتماعی ،همچنين تمرکز
وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمين اجتماعی و سرمایهگذاری و بهرهبرداری از محل وجوه و ذخایر
بهعنوان سازمانی مستقل وابسته به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشكيل شد ،دارای شخصيت
حقوقی و استقالل مالی و اداری است و امور آن منحصرآً طبق اساسنامهای که به تصویب هيئت وزیران
میرسد ،اداره میشود .همچنين براساس ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی
مصوب  1373/4/14سازمان از مصادیق مؤسسات عمومی غيردولتی موضوع ماده ( )5قانون محاسبات
عمومی مصوب سال  1366محسوب گردیده است .بهموجب ماده ( )6اساسنامه ارکان سازمان شامل:
 هيئت امنا (متشكل از  4نفر که وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رئيس هيئت امنا میباشد)،
 هيئت مدیره (متشكل از  5یا  7نفر که درحال حاضر  5نفر میباشند)،
 مدیرعامل،
 هيئت نظارت میباشند.
سازمان تأمین اجتماعي حسب قانون ،اساسنامه و وظیفه ذاتي خود ،وظایف زیر را بهعهده
دارد:

1

 تعميم و گسترش بيمههای اجتماعی،
 شناسایی و نامنویسی مشمولين،
 حفظ و نگهداشت سوابق و حسابهای انفرادی بيمهشدگان،
 وصول منابع حق بيمه،
 ارائه حمایتهای قانونی،
 سرمایهگذاری وجوه و ذخایر.
افراد تحت پوشش
جامعه هدف سازمان تأمين اجتماعی یا مشموالن بيمه این سازمان عبارتند از:
 شاغلين در کارگاهها؛
 شاغلين دستگاهها و شرکتهای دولتی که تحت شمول نظام حمایتی خاصی نباشند؛
 صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛
 اساتيد دانشگاه؛
 روحانيون؛
 پزشكان بخش خصوصی؛
 بيمهشدگان اختياری؛
 رانندگان؛
 کارگران ساختمانی؛
 قاليبافان.
جدول  3سهم کارفرما ،بيمه شده و دولت را به تفكيک تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت درمان و
بيكاری نشان میدهد.
جدول  .9سهم كارفرما ،بیمه شده و دولت به تفكیک تعهدات كوتاهمدت و بلندمدت ،درمان ،بیكاری
شرح

(بلندمدت و كوتاهمدت)

درمان

بیكاری

جمع

کارفرما

14

6

3

23

بيمه شده

5

2

1

7

دولت

2

1

1

3

جمع

01

1

9

99
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ساختار حمایتهای سازمان تأمین اجتماعي عبارت است از:
الف) سازمان تأمین اجتماعي:
 حمایتهای بلندمدت :مستمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی و بازماندگان
 حمایتهای كوتاهمدت :غرامت دستمزد ایام بيماری و بارداری ،کمک ازدواج ،غرامت نقص عضو
و غرامت مقطوع فوت
 خدمات درماني :ارائه خدمات درمانی ،اورتز و پروتز ،کمکهزینه کفن و دفن ،هزینه سفر و اقامت
بيمار و همراه
 كمکهای جنبي :کمکهزینه همسر ،کمکهزینه همسر متكفل فرزند ،کمکهزینه فرزند،
کمکهزینه مسكن ،کمکهای غيرنقدی ،حق سنوات و عيدی
ب) صندوق بیمه بیكاری:
 مقرری ایام بیكاری :مقرری بيكاری ،احتساب سوابق ،دریافت مقرری بهعنوان سابقه پرداخت
حق بيمه و درمان
 . 0جایگاه صندوق های بازنشستگي در اقتصاد
نظامهای بازنشستگی در هر کشور براساس ماهيت خود ،از مؤثرترین عوامل پيشبرد اهداف تأمين
اجتماعی و رفاه اجتماعی میباشند .در اغلب کشورهای توسعه یافته ،بزرگترین بنيادهای اقتصادی
غيربانكی از منابع نظامهای بازنشستگی ناشی میشوند .در حقيقت منابع و داراییهای صندوقهای
بازنشستگی بسياری از کشورهای توسعهیافته نيروی محرکه اقتصاد آن کشورها محسوب میشود .بهعنوان
مثال داراییهای صندوق بازنشستگی هلند در حدود  183/6درصد از توليد ناخالص داخلی ) (GDPآن
کشور در سال  2116بوده است (کریمی.)1346 ،
اگر بخواهيم جایگاه صندوقهای بازنشستگی را در اقتصاد کشورها بررسی کنيم از چند منظر
میتوان به آنها نگریست (معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:)1346 ،
الف) از منظر توسعه و رشد اقتصادی كشورها
در این حیطه ميتوان به موارد زیر اشاره داشت:
 کمک به رشد توليد ناخالص داخلی
 تجميع پساندازهای خرد خانوار
 توسعه زیرساخت کشورها
 بهبود و توسعه بازارهای مالی

11

 افزایش امنيت و رضایت شغلی
ب) از منظر دولتها با هدف تحقق عدالت اجتماعي از مسیر تأمین اجتماعي و توسعه
اقتصادی
در این خصوص موارد ذیل شایان اهمیت است:
 افزایش توليد ناخالص ملی
 نهادینهسازی امنيت اقتصادی ،اجتماعی و سياسی جامعه
 ایجاد همبستگی و مشارکت بيشتر آحاد ملت
 رشد و توسعه پایدار کشور
 حمایت از نيروی انسانی
ج) از منظر كارفرمایان با هدف تولید بیشتر و ضایعات كمتر و بهرهوری باالتر
در این خصوص ميتوان به موارد ذیل اشاره كرد:
 انتقال و ضربهگيری تنشهای روابط کار
 ایجاد محيط آرام
 بهبود فضای کسبوکار
د) از منظر نیروی كار با هدف
از این منظر اهداف ذیل محقق ميگردد:
 ایجاد عزت نفس و کرامت انسانی
 افزایش انگيزه کاری و رضایت شغلی
 امنيت فردی و خانوادگی و فراهمسازی محيطی سالم و توأم با آرامش برای نيروهای مولد جامعه
 .9شاخصهای اصلي وضعیت سازمان (نشانههای وضعیت بحران در سازمان تأمین اجتماعي)
امروزه سازمانهای تأمين اجتماعی در جهان با مشكالت زیادی مواجه هستند .تغيير و تحوالت اقتصادی
و اجتماعی باعث شده که هزینههای این سازمانها بهشدت رو به افزایش باشد و این امر تبدیل به یكی
از مهمترین دغدغههای سياستگذاران و تصميمگيران صندوقها شده است .در سراسر دنيا ،کاهش نرخ
تولد از یکسو و افزایش سن افراد ازسوی دیگر ،منجر به افزایش چشمگير ميزان جمعيت بازنشستگان
شده است .عالوهبر این ،درحال حاضر بسياری از افراد در سنين پایينتری نسبت به قبل ،بازنشسته
میشوند .تأثير چنين عواملی ،سبب اعمال فشارهای سنگينی بر نظام بازنشستگی میشود .کشور ما نيز
از این مهم مستثنا نيست.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي

10

بهصورت کلی صندوقهای فعال بازنشستگی حاالت زیر را دارند:
 بدون مشكل
 فاقد نقدینگی (بحران در کوتاهمدت)
 فاقد توانایی مالی (بحران در بلندمدت)
حال باید دید سازمان تأمین اجتماعي در كدامیک از حاالت فوق قرار دارد و آیا با بحران
روبرو است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به بررسي برخي شاخصهای اصلي در سازمان
تأمین اجتماعي بپردازیم .این شاخصها عبارتند از:
 وضعيت نقدینگی (توانایی مالی در کوتاهمدت)
 توانایی مالی در بلندمدت
 نسبت پشتيبانی
 مدت بيمهپردازی.
 . 9-1وضعیت نقدینگي
تأکيد بر ماهيت بيمهای سازمان تأمين اجتماعی 1در قانون بدین مفهوم است که براساس اصول حاکم بر این
راهبرد مصارف سازمان باید از محل منابع تعریف شده در قانون تأمين شود .به همين لحاظ ضرورت دارد
سياستگذاریها و تصميمگيریها بهگونهای باشد که همواره تعادل مالی در ساختار مربوطه حفظ گردد .در غير
اینصورت نيازمند مداخله دولت در تأمين هزینهها میباشيم که بهعلت روند تصاعدی مصارف در این قلمرو
بیشک شاهد آثار مخرب آن بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهيم بود.
یكی از اولين نشانههای بروز ناپایداری مالی در هر سازمان تأمين اجتماعی کسری نقدینگی است که
بهدليل پيشی گرفتن مصارف بر منابع نقدی بهوجود میآید .پيشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع
که خود هم بهعنوان چالش و هم بهعنوان پيامد سایر چالشها مطرح میشود در سنوات اخير بهشدت
و

 .1صندوقهاي بازنشستگي از لحاظ نحوه پرداخت مستمري به دو گروه  .1طرحهاي مبتنيبر مزاياي تعيين شده )(DB
 .2طرحهاي مبتنيبر حق بيمه معين ) (DCتقسيم ميشوند.
در روش  DBمزايا از قبل براساس فرمول مشخص تعريف شده است .در روش  DCفرد به اندازه مشاركت و ميزان
سود حاصل از مشاركت خود حق استفاده از مزايا را دارد بنابراين در سيستم  DCميتواند هيچ تعهد از پيش تعيين شده
قطعي وجود نداشته باشد.
از لحاظ نحوه تامين مالي ،صندوقهاي بازنشستگي به دو روش تأمين مالي ميشوند:
 -1طرحهاي ارزيابي ساليانه  -2طرحهاي اندوختهگذاري (جزئي و كلي) .در روش اندوختهگذاري ،نقش سرمايهگذاريها و
منابع حاصل از آن در تعادل مالي صندوق اهميت بسيار دارد ،ولي در روش ارزيابي ساليانه تأمين مالي مستمريها از حق
بيمههاي دريافتي انجام ميگيرد.
از لحاظ نحوه مديريت ،صندوقهاي بازنشستگي به دو صورت مديريت عمومي و مديريت خصوصي تقسيم ميشوند.
عالوهبر اين صندوقهاي بازنشستگي را ميتوان به دو صورت صندوقهاي باز و بسته تقسيم كرد .در صندوق باز ،امكان
ورود و خروج مداوم افراد ميسر است ولي در صندوقهاي بسته به علت حوزه تحت پوشش ورود و خروج افراد به ندرت و
براساس قوانين خاص صورت ميگيرد ازاينرو اين نوع صندوقها بيشتر شغلمحور هستند و براي شركت يا صنعت خاص
كاربرد دارند.
بر اين اساس سازمان تأمين اجتماعي از لحاظ نحوه پرداخت مستمري از روش  DBو از لحاظ نحوه تأمين مالي از روش
اندوختهگذاري جزئي استفاده ميكند .همچنين داراي مديريت عمومي است و يك صندوق باز بهشمار ميرود.
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سازمان را مورد تهدید قرار داده است .براساس آمارهای موجود منابع نقدی سازمان تأمين اجتماعی طی
سالهای  1343-1384بهطور متوسط در حدود  27/5درصد رشد داشته است درحالی که متوسط رشد
مصارف سازمان طی مدت مشابه به رقم  31درصد رسيده است و بهطور ميانگين  2/5درصد بيش از
منابع نقدی رشد داشته است .در سال  1345درحالی که منابع تعهدی سازمان رقمی بالغ بر  86هزار
ميليارد تومان بود ،منابع نقدی حاصل از حق بيمه رقمی حدود  53هزار ميليارد تومان را نشان میدهد،
این در حاليست که مصارف سازمان در حدود  62هزار ميليارد تومان و در نتيجه شكاف نقدینگی حدود
 4هزار ميليارد تومان ایجاد گردید .این شكاف نقدینگی سهمی در حدود  14763درصد از کل مصارف
سازمان تأمين اجتماعی را بهخود اختصاص داده است .جدول  4وضعيت منابع تعهدی و منابع نقدی
سازمان تأمين اجتماعی را طی سالهای  1384تا  1345نشان می دهد.

جدول  .4منابع تعهدی و نقدی حاصل از حق بیمه و مصارف سازمان تأمین اجتماعي (ميليون ریال)
سهم منابع
سال

منابع تعهدی

1384

45،297،718

1385

51،182،785

منابع نقدی حاصل از حق

نقدی حق

بیمه

بیمه از منابع
تعهدی

81،854،575 1386
1387
1388
1384
1341
1341
1342
1343
1344
1345
مأخذ :آمارنامه سازمان تأمين اجتماعی .1345-1384

مصارف

شكاف

سهم شكاف نقدینگي

نقدینگي

از كل مصارف
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نمودار  1ميزان کسری نقدینگی طی سالهای  1384ـ  1345مستخرج از صورتهای مالی آن سازمان
را نشان میدهد.
نمودار  .1كسری نقدینگي در سازمان تأمین اجتماعي طي سالهای 1915-1984
100,000,000

94,036,319
91,566,780

90,000,000
80,000,000
70,000,000

64,579,538

60,000,000
50,000,000

42,317,108

40,000,000
30,000,000
15,089,152
13,386,766
11,855,719
7,425,853
6,748,292
3,718,111
4,929,493
2,122,792

20,000,000
10,000,000
-

1345

1344

1343

1342

1341

1341

1384

1388

1387

1386

1385

1384

کسری نقدینگی به ميليون ریال

مأخذ :صورتهای مالی سازمان تأمين اجتماعی .1345-1384

جدول  5کسری نقدی و تعهدی سازمان تأمين اجتماعی را تا افق  1414نشان میدهد.
جدول  .5پیشبیني كوتاهمدت پارامترهای مالي سازمان تأمین اجتماعي به ارزش جاری تا سال 1424
(ميليارد ریال)
سال

منابع نقدی

منابع تعهدی

مصارف

كسری
نقدی

مازاد (كسری) تعهدی

1346

578،244

727،417

645،152

-116،857

32،255

1347

648،478

874،218

861،211

-162،223

18،117

1348

814،884

1،131،241

1،134،218

-214،333

-7،428

1344

451،116

1،146،222

1،243،416

-242،411

-47،685

1411

1،125،135

1،415،248

1،521،264

-345،124

-115،115

1411

1،324،137

1،671،853

1،863،315

-534،178

-141،462

1412

1،553،373

1،453،417

2،268،272

-714،844

-314،365

1413

1،785،348

2،245،646

2،711،824

-426،477

-466،128

1414

271347527

275547126

372227321

-171877744

-6637145

مأخذ:گزارش معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،خردادماه .1346
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همانطور که مشاهده میشود در صورت تداوم شرایط جاری طی  8سال آتی ،ميزان کل کسری
نقدینگی سازمان تأمين اجتماعی در سال  1414قریب به  114هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
تا به امروز سازمان با دو راهبرد ،پرداخت با تعویق مطالبات درمان غيرمستقيم به انضمام تأمين
نقدینگی از محل استقراض (تسهيالت بانكی) در کوتاهمدت سعی در مدیریت کسری حاصله داشته است.
به نحویکه در سال  1345ميزان استقراض سازمان به باالی  4هزار ميليارد تومان رسيده است و به
نسبت سال  1344رشدی  3برابری داشته است (نمودار .)2
نمودار  .0تسهیالت دریافتي سازمان تأمین اجتماعي در سالهای 1915-1912
مبلغ تسهيالت دریافتی به ميليون ریال
93,664,559

100000000
90000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000

32,001,457

30000000
20000000
5,000,000

5,000,000

1343

1342

40,627

10000000
0

1345

1344

1341

1341

مأخذ :صورتهای مالی سازمان تأمين اجتماعی.

تأمين کسری نقدینگی سازمان تأمين اجتماعی از محل دریافت تسهيالت به چند دليل اقدام
مناسبی محسوب نمیشود .اول آنكه سازمان فوق با این اقدام تنها مبادرت به تأخير زمانی پرداخت
تعهدات خود نموده و افزون بر التزام در پرداخت اصل تسهيالت ،ملزم به پرداخت سود متعلقه از محل
حق بيمه بيمهشدگان اصلی خود است .ثانياً اعتبارات نظام بانكی بهجای آنكه صرف توليد و ایجاد اشتغال
شوند ،صرف تأمين کسری نقدینگی سازمان مذکور میشود و ثالثاً نظام بانكی کشور ،توان پوشش رشد
کسری نقدینگی سازمان تأمين اجتماعی در سالهای آتی را نخواهد داشت و رابعاً با رشد کسری
نقدینگی ،اولویت پرداخت سازمان تأمين اجتماعی تعهدات اصلی آن سازمان مانند حقوق و مزایای
مستمریبگيران خود خواهد بود و بازپرداخت نظام بانكی با تأخير صورت خواهد پذیرفت و این موضوع
نيز در آینده به مشكالت نظام بانكی کشور افزوده خواهد شد.
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 . 9-0توانایي مالي در بلندمدت
صندوقهای بيمهگر بازنشستگی از نظر تأثيرگذاری و تأثيرپذیری بر شاخصهای کالن اقتصادی در همه کشورها
جزء نهادهای مالی مهم بهشمار میروند .مهمترین شاخص ارزیابی اندازه صندوقها در اقتصاد یک کشور ،محاسبه
نسبت مجموع داراییهای آنها بر توليد ناخالص داخلی است .این روند طی ساليان گذشته همواره صعودی بوده
و بهطور کلی در کشورهای توسعهیافتهتر ارقام باالتری است .براساس اطالعات ارائه شده در سال  2115این
نسبت برای هلند  183درصد و برای ایاالت متحده آمریكا  121درصد (بهعنوان باالترین نسبتها در دنيا( ذکر
شده است .این نسبت برای صندوقهای بازنشستگی ایران کمتر از  21درصد برآورد شده که نشاندهنده حجم
نسبتاً پایين داراییهای صندوقهای ایرانی در مقایسه با سایر کشورهای دنياست.
ارزش جاری خالص تعهدات خالص و ناخالص (جدول  ) 6معادل مبلغ پولی است که دولت اگر
بخواهد دیگر طرح را ادامه ندهد ،نياز دارد .هرچند ادامه ندادن و بسته شدن طرحها گزینه واقعبينانهای
نيست ،اما ارزش کنونی تعهدات مستمری یک شاخص ساده از مقياس مشكالت مالی و اندازهای که باید
اقدامات اصالحی را اجرا کرد ،بهشمار میرود.
براساس گزارش صندوق بينالمللی پول ،سازمان تأمين اجتماعی تعهدات بدون اندوخته در افق
 61سال خواهد داشت .همچنين در آن سال این سازمان معادل  221درصد  GDPبه ارزش امروز تعهد
بدون اندوخته خواهد داشت .برآورد کسری نقدینگی در تأمين اجتماعی در افق بلندمدت (سال )1454
بر این اساس ،در جدول  6آمده است.
جدول  .5مصارف مستمری و تراز كاركردی در سازمان تأمین اجتماعي (برحسب درصدی از )GDP
(درصد)
0215

0282-0215

0202

0292

0242

0252

0252

0282

3/8

4/4

7/2

4/8

11/3

12/4

414

-2/1

-1/5

-9/7

-5/0

-7/8

-1/9

*

)(NPV

مصارف مستمری
تراز كاركرد

3/ 1
2/2

002

مأخذ :صندوق بينالمللی پول .2117
*شایان ذکر است در ترجمه فارسی گزارش عدد  416و  221آورده شده که بهنظر میرسد  416اشتباه است.

به بيان دیگر هيچ بهبودی در مدیریت ذخایر ،جهت رفع شكاف اندوخته و کسریهای آتی سازمان
تأمين اجتماعی کفایت نمیکند .در این طرح مستمری و ارزش کنونی تعهدات بهطور معناداری بزرگتر
از مجموع داراییها و درآمدهای حاصل از حق بيمهها در آن دوره است.
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 . 9-9نسبت پشتیباني
طرحهای تأمين اجتماعی که به تبعيت از اصول بيمههای اجتماعی ایجاد میشوند ،بسترهایی را فراهم
میآورند تا افراد تحت پوشش در زمان ناتوانی به ميزان مشارکت ،مزایای الزم را دریافت کنند .این
طرحها که مبتنیبر پرداختهای دورهای است ،امنيت درآمدی را بهصورت بينالنسلی ایجاد کرده و با
بازتوزیع درآمد موجب کاهش اختالف طبقاتی میشوند.
بدیهی است تداوم اجرای چنين طرحهایی تا زمانی پایدار خواهند بود که تعداد جمعيت بيمهشده
فعال به مستمریبگير از یک نرم مشخص پایينتر نباشد .مبانی تأمين مالی سازمان تأمين اجتماعی
درحال حاضر ،توازن درآمد با هزینه ( )PAYGبا اندوختهگذاری جزئی است .در این سيستم حق بيمه
شاغالن کنونی (نسل جاری) به مصرف بازنشستگان کنونی میرسد و سود حاصل از سرمایهگذاری تأثير
چندانی در تأمين تعهدات ندارد .بهعبارت سادهتر سازمان تأمين اجتماعی از محل حق بيمه دریافتی،
تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت خود را پرداخت میکند.
یكی از شاخصهایی که وضعيت جمعيتی صندوقهای بيمهای را بهخوبی به تصویر میکشد ،شاخص
پشتيبانی است .این شاخص که از تقسيم تعداد بيمهشدگان اصلی بر تعداد مستمریبگيران برحسب
پرونده حاصل میشود طی چهل سال گذشته روند کاهش داشته و از رقم  25/2در سال  1341به 5/6
در پایان سال  1345رسيده است .بهعبارت سادهتر در سال  1341از محل دریافت حق بيمه از  25بيمه
شده ،حقوق و مزایای یک مستمریبگير پرداخت میشد ،درحالی که درحال حاضر از محل دریافت حق
بيمه  5بيمه شده اصلی ،حقوق و مزایای یک مستمریبگير پرداخت میشود (نمودار .)3
صندوقهای با مزایای معين ( )DBنسبت به شاخصهای جمعيتی حساسيت باالیی دارند .به همين
دليل ،تعادل این صندوقها بيش از هر چيز متأثر از نسبت پشتيبانی است.
طبق پژوهش صورت گرفته اگر شاخص پشتيبانی به کمتر از  6/37نفر 1تقليل پيدا کند ،سازمان
تأمين اجتماعی قادر نخواهد بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بيمه به تعهدات قانونی خود
عمل کند و اگر این شاخص از  5/35نفر کمتر شود ،پرداخت کليه تعهدات علیالخصوص بدهیهای
دولت نيز کفاف مصارف سازمان را نخواهد داد .آنچه در این بخش حائز اهميت میباشد این است که در
سال  1342شاخص پشتيبانی به کمتر از نرخ  6/37نفر (خط ریسک برحسب منابع نقدی) رسيد و به
این دليل از آن سال کسری نقدینگی بر سازمان تأمين اجتماعی سایه افكنده است .همچنين در ادامه
کاهش این شاخص ،ضریب پشتيبانی در پایان سال  1345با عدد  5/35نفر (خط ریسک برحسب منابع
تعهدی) برابر شده و از سال جاری ( )1346منابع تعهدی نيز پاسخگوی تأمين تعهدات سازمان فوق
نخواهد بود .بهعبارت سادهتر ،با کاهش شاخص پشتيبانی از ضریب  6/37نفر ،سازمان تأمين اجتماعی با

 .1مشيریتبریزی حسين ،گزارش خط ریسک نقدی و تعهدی و نياز به جذب بيمه شده ،سازمان تأمين اجتماعی.1931 ،
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کسری نقدینگی مواجه شد اما پرداخت کليه تعهدات منجمله تعهدات دولت میتوانست این کسری را
جبران کند .با عبور از شاخص خط ریسک برحسب منابع تعهدی ( 5/35نفر) ،پرداخت کليه تعهدات
ازجمله دولت نيز نمیتواند پاسخگوی مصارف سازمان باشد .پيشبينی میشود این شاخص طی ده سال
آتی تا عدد  4نفر نيز تنزل یابد.
نمودار  .9شاخص پشتیباني سازمان تأمین اجتماعي طي سالهای  1942ـ 1915
30
25
20
15
10
5

1344

1342

1341

1386

1388

1384

1382

1381

1376

1378

1374

1372

1371

1366

1368

1364

1362

1361

1356

1358

1354

1352

1351

1346

1348

1344

1342

1341

0

مأخذ :گزارش خط ریسک نقدی و تعهدی و نياز به جذب بيمه شده ،سازمان تأمين اجتماعی.1346 ،

 . 9-4مدت بیمه پردازی
یكی از تأثيرات قوانين و مقررات موجود در حوزه بازنشستگی کاهش مدت بيمهپردازی بيمه شده اصلی
و افزایش مدتزمان دریافت مستمری است .بهطوریکه متوسط سابقه بيمهشدگان اصلی سازمان تأمين
اجتماعی در زمان بازنشستگی  23/1سال است .ازکارافتادگان بهطور متوسط  4/8سال و فوتشدگان
بهطور متوسط  13/7سال حق بيمه پرداخت نمودهاند.
اما در مقابل بازنشستگان با احتساب بازماندگانشان  21/2سال مستمری دریافت میکنند .متوسط
𝟏

دریافت  21درصد (معادل ) حقوق و مزایای خود را بهمنظور برخورداری از تعهدات بلندمدت به سازمان
𝟓

تأمين اجتماعی پرداخت میکنند اما در زمان بازنشستگی با احتساب مزایا 1/2 ،برابر حقوق و مزایای
پرداختی را از سازمان تأمين اجتماعی دریافت مینمایند .بهعبارت سادهتر اگر سازمان تأمين اجتماعی
بخواهد از محل پرداخت یکسال حق بيمه ،مزایای بازنشستگی شخصی را پرداخت کند ،حق بيمه
پرداختی صرفاً پاسخگوی دو ماه پرداخت مستمری بازنشستگی است و ده ماه دیگر باید از محل سایر
منابع آن سازمان تأمين گردد.
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نمودار  .4مقایسه مدت بیمهپردازی در برابر مدت بهرهمندی در سازمان تأمین اجتماعي

مأخذ :گزارش توصيفی و تحليلی از شاخصهای مهم بيمهای در سازمان تأمين اجتماعی.

 . 9-5افزایش رشد مستمری بگیران به بیمه شدگان
یكی از مهمترین دالیل حدوث کسری منابع بر مصارف سازمان تأمين اجتماعی ،نرخ رشد بسيار باالی
مستمریبگيران این سازمان است .بهطوریکه طی سالهای  1388ـ  ،1345مستمریبگيران این سازمان
بهطور متوسط بيش از دو برابر بيمهشدگان اصلی آن رشد را تجربه کردهاند.
در نمودار  5نيز مشخص است تا سال  1384رشد بيمهشدگان اصلی بيش از رشد مستمریبگيران
بود ،اما بهطور ميانگين در ده سال اخير بيمهشدگان اصلی رشد  4/4درصد را شاهد بوده ولی در مدت
مشابه تعداد مستمریبگيران (برحسب پرونده) 8/4 ،درصد رشد داشته است .به عبارتی مستمریبگيران
در این مدت  3/5درصد رشد بيشتری را تجربه کردهاند .ازاینرو بهمنظور حفظ تعادل و پایداری منابع و
مصارف جذب بيمهشده اصلی بسيار حائز اهميت است .در سال  1345درحالی که رشد بيمهشدگان
سازمان تنها  1/5درصد بود مستمریبگيران رشدی در حدود  7/5درصد را تجربه کردهاند.
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نمودار  .5میزان رشد بیمهشدگان اصلي در مقابل مستمریبگیران اصلي
رشد بيمه شدگان اصلی
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مأخذ :سالنامه آماری سال  1345سازمان تأمين اجتماعی.

علت رشد نامتعارف مستمریبگيران از سال  1384به  1341میتواند ناشی از تمدید قانون
بازنشستگی پيشازموعد کارکنان دولت باشد.
 . 4ریشه های اصلي ایجادكننده بحران
وضعيت کنونی سازمان تأمين اجتماعی متأثر از عوامل مختلفی است که طی سالها تأثير خود را بر
سازمان نهاده است .ریشههای اصلی بروز وضعيت کنونی سازمان تأمين اجتماعی را میتوان به شكل زیر
دستهبندی کرد:
 تحوالت جمعيتی (سالمندی جمعيت و )...
 قوانين و مقررات تعهدآور و مغایر با اصول و قواعد بيمهای
 فرسوده بودن قانون کنونی و تغييرات نامناسب آن
 نوع پرداخت حق بيمه
 بازنشستگیهای زودهنگام و ارفاقی
 ميزان تعهدات
 تحميل طرحهای حمایتی در قالب بيمهای بدون تأمين بار مالی
 عدم پرداخت تعهدات قانونی دولت
 نبود سازوکار الزم برای دریافت حق بيمه براساس دستمزد واقعی
 نرخ جایگزینی باال
 مدیریت ضعيف ذخایر صندوقها (سرمایهگذاری ناکارآمد)

01

 وضعيت اشتغال و آثار متغيرهای اقتصادی (نيروی کار غيرمجاز خارجی ،قاچاق و واردات
بیرویه ،عدم رشد ،توليد ،سرمایهگذاری و )...
 تحول در بازار کار و عدم انطباق سازمان با آن
 مداخالت دولت
 عدم مدیریت صحيح در سازمان تأمين اجتماعی
 . 4-1تحوالت جمعیتي
تحوالت جمعيتی را میتوان در سه گروه طبقه بندی کرد:
 باال رفتن سن اميد به زندگی
 تغيير دموگرافيک جمعيت در کشور
 تغيير سيمای جمعيت بيمهپردازان و مستمریبگيران در سازمان
پدیده سالمند شدن جمعيت در دهههای اخير بهدليل افزایش نرخ طول عمر و کاهش نرخ باروری
در اکثر کشورها شایع شده است .سالمند شدن جمعيت عالوهبر افزایش هزینههای بازنشستگی به باال
رفتن تقاضا برای خدمات سالمت و مراقبتهای خانگی و همينطور خانههای سالمندان منجر میشود؛
بنابراین تغيير در ساختار طرحهای بازنشستگی امری ضروری است که خود سایر حوزههای تأمين
اجتماعی ،ماليات و بازار کار را نيز تحت تأثير قرار میدهد.
هرم سنی بيمهشدگان اصلی متأثر از هرم سنی کشور و نيروی فعال آن است ،لذا تحوالت جمعيتی
تأثير مستقيمی بر سازمان تأمين اجتماعی دارد .براساس مطالعات صورت گرفته متوسط سن بيمهشدگان
اصلی سازمان تأمين اجتماعی در پایان سال  1344فاصلهای  15ساله تا رسيدن به مرحله پيری دارد.
درنتيجه درحال حاضر بهلحاظ شرط سنی ،سازمان تأمين اجتماعی در موقعيتی قرار ندارد که این موضوع
برای آن تهدید محسوب شده و موجب کسری منابع مالی شود.
اما در  11تا  15سال آتی شرایط بهگونهای دیگر است .از مهمترین تحوالت جمعيتی پس از پيروزی
انقالب اسالمی ،رشد فزاینده جمعيت در یک دهه اول انقالب است .این موج جمعيتی از نيمه اول دهه
 61تا پایان دهه  ،71با ورود به مدارس موجب افزایش فشار بر نظام آموزشوپرورش ،در دهه  81بهدليل
افزوده شدن به خيل متقاضيان تحصيالت تكميلی ،موجب افزایش چالش برای نظام آموزش عالی کشور
و در یک دهه اخير بهدليل تقاضای ورود به بازار کار موجب بحران بيكاری شدهاند .این موج جمعيتی از
سال  1411به بعد دارای شرایط برخورداری از مستمری بازنشستگی خواهند بود و بحرانی بهمراتب
بزرگتر از تجربيات پيشين را پدید خواهند آورد .تعداد بيمهشدگان سازمان بهدليل موج کوتاه جمعيتی
بعد از دهه  ،61کاهشیافته و درآمدهای سازمان تأمين اجتماعی در آن زمان بالطبع تقليل مییابد و در
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مقابل تعداد مستمریبگيران سازمان به شكل فزایندهای زیاد خواهد شد .بهطوریکه طی ده سال آتی
تعداد مستمریبگيران اصلی سازمان تأمين اجتماعی به دو برابر فعلی و در  15سال آتی بالغ بر سه برابر
فعلی خواهند شد .نمودار  6هرم سنی بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعی را در سال  1344نشان
میدهد.
نمودار  .5هرم سني بیمهشدگان اصلي سازمان تأمین اجتماعي در سال 1914

ازسوی دیگر شاخص اميد زندگی در زمان تصویب قانون تأمين اجتماعی در سال  1354معادل  55سال
بود که قانونگذار سن  61سال را برای بازنشستگی برگزید (یعنی  5سال بيش از شاخص اميد به زندگی
کشور) .با گذشت بيش از  41سال از تصویب قانون تأمين اجتماعی بهدليل ارتقای آموزش و اعتالی سطح
سالمت در کشور ،اميد به زندگی اکنون به  78سال رسيده است و رشدی معادل  23سال داشته است .حال
آنكه در قانون ،سن بازنشستگی همچنان  61سال باقیمانده و حتی بر اثر برخی قوانين کاهش نيز یافته است.
به نحویکه در عمل متوسط سن بازنشستگی در ایران به  51/5سال رسيده است (نمودار .)7
افزایش اميد به زندگی موجب افزایش مدتزمان بهرهمندی از خدمات مستمری صندوقهای
بيمهای میشود .بهمنظور پایداری یک صندوق بيمهای الزامی است مدتزمان بهرهمندی متناسب با
مدتزمان پرداخت حق بيمه لحاظ شود .در این راستا کشورها سعی میکنند با اصالح سن و سابقه
بازنشستگی مدتزمان بهرهمندی را با اميد به زندگی متناسب سازند .اهميت اصالح سن و سابقه
بازنشستگی به حدی است که تمامی  34کشور عضو همكاری و توسعه اقتصادی طی سالهای  2114تا
 2115مبادرت به اصالح نظام بازنشستگی خود کردهاند (پيوست .)1
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نمودار  .7متوسط سن بازنشستگي در صندوق و امید به زندگي طي  72سال اخیر در كشور
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مأخذ :اصالحات اخير مستمریهای بازنشستگی و توزیع آن.

 . 4-0قوانین و مقررات تعهدآور و مغایر با اصول و قواعد بیمهای
چالش تحميل قوانين و مقررات تعهدآور مخالف با اصول و محاسبات بيمهای یكی از چالشهای چند دهه اخير
سازمانها و صندوقهای بيمهگر اجتماعی بوده که پایداری مالی این صندوقها را با مخاطرات جدی مواجه
ساخته است .در جدول  7شماری از این قوانين آورده شده است .این موضوع خود موجب ایجاد بدهی برای
دولت به سازمان تأمين اجتماعی شده است که در بخشهای بعدی گزارش به آن پرداخته میشود.
جدول  .7برخي از قوانین تعهدآور در سازمان تأمین اجتماعي
ردیف

موضوع

مستندات قانوني

1

سه درصد حق بيمه سهم دولت

تبصره « »2بند « »1ماده ( )28قانون تأمين اجتماعی

2

معافيت از پرداخت سهم کارفرما (حداکثر 5
نفر)

مادهواحده قانون معافيت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر 5
نفر کارگر دارند و تبصره « »1آن

3

سه درصد قانون حرف و مشاغل آزاد

تبصره « »2ماده ( )4آیيننامه اجرایی قانون حرف و مشاغل آزاد
مصوب  1366/7/24هيئت وزیران

4

مابهالتفاوت سهم درمان مشمولين قانون
تأمين اجتماعی

تبصره «و» ماده ( )4قانون بيمه همگانی

5

حق بيمه بافندگان قالی ،قاليچه ،گليم و زیلو

قانون بيمه بازنشستگی فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی ،قاليچه،
گليم و زیلو مصوب  1376/4/11و آیيننامه اجرایی آن

6

تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کارفرما در
ازای اشتغال جدید

ماده ( )44قانون برنامه سوم تنفيذ شده در ماده ( )113قانون برنامه
چهارم توسعه

7

کسورات ناشی از بازنشستگی پيش از موعد در
ازای اشتغال جدید

ماده ( )11تنظيم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور
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موضوع

ردیف

مستندات قانوني

8

مستمری تا احراز شرایط قانونی ماده ()11
قانون نوسازی صنایع

قانون اصالح مواد ( )4و ( )11قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهيل
نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده ( )113قانون برنامه سوم توسعه و
تبصره آن

4

پرداخت حمایت یارانهای دولت به
مستمریبگيران

بند « »34قانون بودجه سال  1388کل کشور

11

ایام اسارت آزادگان

قانون حمایت از آزادگان مصوب  1368/4/13و اصالحات بعدی

11

مزایای ناشی از گروه تشویقی همكاران فرزند
شهيد

بند «ع» تبصره « »21ماده واحده قانون بودجه سال 1386

12

مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان
دستگاههای غيردولتی و حق بيمه سنوات
ارفاقی به آنها

مفاد تبصره « »3ماده « »1و ماده ( )3آیيننامه اجرایی قانون اصالح
نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب هيئت وزیران

13

حق بيمه کارکنان جانباز سهم بيمه شده و
سهم کارفرما

قانون الحاق یک تبصره به ماده ( )44قانون برنامه چهارم توسعه در
اجرای بند «ج» ماده ( )37قانون برنامه سوم

14

جانبازان مشمول کسر کار

ماده ( )11قانون تسهيالت استخدامی جانبازان مصوب 1374/3/31
مجلس شورای اسالمی

15

حق بيمه جانبازان (مدت خدمت در جبهه+
مدت معالجه)

ماده ( )6قانون تسهيالت استخدامی جانبازان مصوب 1374/3/31
مجلس شورای اسالمی

17

حق بيمه نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب

توافقنامه فیمابين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان تأمين
اجتماعی و مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به شماره
 511/82111مورخ 1381/4/11

18

 23درصد حق بيمه دوران سربازی و حضور
داوطلبانه در جبهه

ماده ( )1آیيننامه اجرایی قانون اصالح تبصره « »14قانون کار و
الحاق یک تبصره به آن

14

مزایای مرخصی استحقاقی ایام اسارت
همكاران آزاده

بند «ع» تبصره « »21ماده واحده قانون بودجه سال 1386

21

حقوق و مزایای ایام مرخصی استعالجی
جانبازان

تبصره ماده ( )14قانون تسهيالت استخدامی جانبازان مصوب
 1374/3/31مجلس شورای اسالمی

21

اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد

مصوبه  1386/6/5مجلس و تصویبنامه شماره /213141ت 38434
ک مورخ  138686/12/27هيئت وزیران

22

حق بيمه رانندگان ،خادمين مساجد و باربران

بند «ض» تبصره « »14قانون بودجه کل کشور 1386

23

صنایع نساجی اصفهان و بهشهر

مصوبه شماره  /42437ت  31137هـ مورخ  1383/8/14هيئت
وزیران

24

حق بيمه و مستمری پيش از موعد کارکنان
بنياد شهيد و کميته امداد امام (ره)

مصوبه شماره  /76181ت  42652هـ مورخ  1388/4/11هيئت
وزیران و نامه شماره  411/821/1784مورخ  1388/8/11معاونت
محترم ریاستجمهوری

25

حق بيمه کارگزاران مخابرات روستایی

بند « »44قانون بودجه سال  1341کل کشور و موافقتنامه شماره
 87426مورخ  1341/11/21فیمابين سازمان و معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی رئيسجمهور

26

حق بيمه موضوع بند «هـ» ماده ( )7قانون
ساختار جامع سازمان تأمين اجتماعی (ارزش
روز مطالبات)

بند «هـ» ماده ( )7قانون ساختار جامع سازمان تأمين اجتماعی

مأخذ :مجموعه قوانين و مقررات.
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 . 4-9فرسوده بودن قانون كنوني و تغییرات نامناسب آن
آنچه سبب رشد فزاینده مستمریبگيران سازمان تأمين اجتماعی درحال حاضر شده و امكان تداوم ارائه
خدمات آن سازمان را در آینده با تردید مواجه ساخته ،قوانين و مقررات حاکم بر نظام بازنشستگی است .تعدد
اساس برقراری و قوانين حاکم بر بازنشستگی بهگونهای است که بيش از  66تكليف قانونی در حوزه بازنشستگی
به سازمان تأمين اجتماعی ابالغ شده است .این درحالی است که در زمان تصویب این قوانين ،محاسبات
بيمهای (اکچوئری) الزم بهمنظور ارزیابی بار تعهدی و مالی آن صورت نگرفته و این امر درحال حاضر موجب
کسری نقدینگی و در آتيه موجب بحران ورشكستگی مالی سازمان تأمين اجتماعی خواهد شد.
یكی از تأثيرات قوانين و مقررات موجود در حوزه بازنشستگی کاهش مدت بيمهپردازی بيمه شده
اصلی و افزایش مدتزمان دریافت مستمری است که در قسمت قبل توضيح آن آورده شد.
 . 4-4تحمیل طرح های حمایتي در قالب بیمه ای بدون تأمین بار مالي
یكی دیگر از مهمترین عوامل ایجادکننده کسری نقدینگی در شرایط فعلی و بحران تأمين اجتماعی در آتی،
طرحهای حمایتی بيمهای مغایر با اصول بيمهای و بدون تأمين اعتبار الزم است .این طرحها علیرغم اینکه در
راستای برقراری عدالت اجتماعی و ارتقای سطح معيشتی بيمهشدگان و بازنشستگان سازمان به تصویب
رسيدهاند ،لكن بهعلت بیدقتی ،ضعف کار کارشناسی و بیتوجهی به محاسبات اکچوئریال ،باعث افزایش مصارف
سازمان تأمين اجتماعی شده و ماحصلی جز کسری نقدینگی به همراه نداشتهاند.
ارائه تعهدات بيمهای در قبال افراد عضو و تحت پوشش باید براساس قاعده عدالت و بهتناسب ميزان مشارکت
(سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه) و با تنظيم ورودیها و خروجیها (طبق محاسبات بيمهای) صورت پذیرد
و رعایت نكردن این اصول قطعاً سازمان تأمين اجتماعی را با مشكالت عدیدهای روبرو خواهد کرد.
یكی از مهمترین عواملی که باعث کسری نقدینگی سازمان تأمين اجتماعی در شرایط حاضر شده،
تغيير ترکيب بيمهشدگان از اجباری به حمایتی است .تغيير ترکيب شاغلين بيمه شده اجباری دارای
کارفرمای حقيقی و حقوقی از مزد و حقوقبگير به بيمهشدگان غيرمزد و حقوقبگير فاقد کارفرما ،از قبيل
رانندگان ،بافندگان ،نویسندگان ،خادمين مساجد ،کارگران ساختمانی و غيره ،خصوصاً چند سال گذشته
باعث شده است تا دولت در نقش یک کارفرمای بزرگ نزدیک به  4/5ميليون بيمه شده را از طریق
سازمان تأمين اجتماعی تحت پوشش خود قرار دهد که از این تعداد حدود  3ميليون نفر آنها در گروه
بيمهشدگان حمایتی قرار دارند .شایان ذکر است این تعداد در سال  1387حدود  651هزار نفر بودند.
این مهم با عدم پرداخت حق بيمه سهم کارفرمایی توسط دولت همراه بوده که در نهایت باعث کاهش
درآمدهای نقدی ناشی از کسور حق بيمه در سازمان و افزایش دیون دولت گردیده است .آمار عملكرد
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سازمان تأمين اجتماعی نشان میدهد در  11سال اخير عليرغم اینكه بيمهشدگان عادی سازمان با نرخ
 4درصد رشد یافته ،لكن بيمهشدگان حمایتی با نرخ  22درصد افزایش یافته است.
از طرحهایی که در کنار طرحهای حمایتی بيمهای دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده
و باعث تشدید کسری نقدینگی در سازمان شده است ،اجــرای طرح همسانسازی حقوق
مستمریبگيران (بند « »34قانون برنامه و بودجه سال  1388کشور) میباشد .در این طرح مقرر بود
بهمنظور ارتقای سطح معيشت و قدرت خرید مستمریبگيران مبلغی تحت عنوان «یارانه دولت» در طول
سال  1388همراه با مستمری ماهيانه به آنان پرداخت شود .بر همين اساس اگرچه معاونت برنامهریزی
و نظارت راهبردی وقت رئيسجمهور مكلف شود برای پایداری و تداوم پرداخت «یارانه حمایتی» در هر
سال اعتبار مورد نياز را حسب اعالم سازمان تأمين اجتماعی در بودجه سنواتی کل کشور در ردیفی
جداگانه لحاظ و به سازمان پرداخت نماید ،لكن این امر بهطور کامل اجرایی نگردید و عمالً اجرای این
طرح از محل منابع داخلی برعهده سازمان تأمين اجتماعی قرار گرفت .عليرغم تجربه ناموفق در این
زمينه ،این رویه مجددا در بند «ب» ماده ( )12قانون برنامه ششم توسعه تكرار و سازمان تأمين اجتماعی
مكلف شده است که مطابق قوانين مربوطه در طول اجرای قانون برنامه ،حقوق بازنشستگان و
مستمریبگيران را متناسبسازی کند ،بدون آنكه نحوة تأمين منابع مالی آن پيشبينی شده باشد.
نمودار  .8تعداد بیمهشدگان اصلي تحت پوشش دولت 1987-15
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بيمه شدگان حمایتی
مأخذ :سالنامه آماری سال  1345سازمان تأمين اجتماعی.

بيمه شدگان دولتی
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 . 4-5عدم پرداخت تعهدات قانوني دولت (افزایش بدهي های دولت)
عدم پرداخت بههنگام تعهدات توسط شرکای اجتماعی سازمان تأمين اجتماعی بهویژه دولت یكی از
چالشهای بزرگ حال حاضر آن سازمان محسوب میشود .بنابر گزارشهای ارائه شده ازسوی سازمان،
مطالبات سازمان تأمين اجتماعی طی برنامه چهارم توسعه بهطور متوسط از رشد  31/7درصد و در برنامه
پنجم توسعه نيز بهطور متوسط از رشد برابر با  35/2درصد حكایت دارد .تداوم روند مذکور موجب رسيدن
سطح مطالبات به نقطه غيرقابل وصول در آینده بسيار نزدیک شده و این امر به وقوع بحران در صندوقها
منجر خواهد شد .تهدید امنيت اجتماعی ،وقوع بحرانهای بازنشستگی ،افزایش فقر و مهمتر از همه از بين
رفتن ذخایر صندوقهای بيمهای ازجمله مشكالت پيشروی آنها با ادامه روند فعلی میباشد.

1,410,153
1,181,641

نمودار  .1برآورد میزان بدهي دولت به سازمان تأمین اجتماعي

(ميليون ریال)
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مأخذ :بررسی وضعيت مالی ،بيمهای و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی ،معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تيرماه
1346و گزارش اخذ شده از سازمان تأمين اجتماعی.

نگاهی به صورتهای مالی سازمان تأمين اجتماعی طی سنوات  1383-1342بيانگر این مهم است که
طی این بازه زمانی مطالبات صندوق از دولت از  28درصد به حدود  71درصد رسيده درحالی که سهم منابع
حاصل از سرمایهگذاری از حدود  31درصد به حدود  16درصد رسيده است .همچنين این صورتها نشان
میدهد که سهم درآمد حاصل از سرمایهگذاریها در کل منابع درآمدی سازمان بهصورت متوسط معادل 11
درصد بوده و  86/5درصد از منابع این صندوق از طریق درآمد ناشی از حق بيمهها تأمين میگردد.
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البته ارزش این معوقات نيز محل بحث است .درحالی که سازمان تأمين اجتماعی ارزش بدهیهای
دولت را در حدود  121هزار ميليارد تومان ( 8درصد  ،GDPتا پایان سال  )1344قلمداد میکند ،وزارت
اقتصاد و دارایی این رقم را در حدود  31/2هزار ميليارد تومان ( 2درصد  )GDPمیداند .مهمترین منبع
این اختالف این است که سازمان از نرخ بهره مرکب در محاسبه استفاده میکند درحالی که وزارت امور
اقتصادی نرخهای بهره ساده بهکار گرفته است.
این عدد مورد توافق دیوان محاسبات نيز نمیباشد .دیوان محاسبات در گزارش خود در این خصوص
پرداختیهای دولت به سازمان تأمين اجتماعی بابت رد دیون را مبلغ  13275767338ميليون ریال تا
پایان سال  1344دانسته است که این مبلغ  6477567212ميليون ریال وجه نقد 4773187183 ،ميليون
ریال ارزش سهام شرکتهای دولتی واگذار شده به سازمان تأمين اجتماعی  872737224ميليون ریال
اموال واگذاری (شامل اموال سازمان ایرانگردی و جهانگردی ،دارایی نيروگاه طوس و تبریز) و 627415
ميليون ریال اوراق قرضه و مبلغ  1271657414ميليون ریال شامل امالک دریافتی از دولت بابت اموال
موضوع تبصره « »82بودجه سال  1362در سالهای  1382و  1388و همچنين بدهی شرکت ارتباطات
تأمين شمس نوین (متعلق به شستا) و همچنين پروانه بهرهبرداری از نسل سوم تلفن همراه و  ...میباشد.
بر این اساس دیوان محاسبات ميزان بدهی دولت به سازمان تأمين اجتماعی را تا پایان سال 1344
معادل  62373147415ميليون ریال میداند (جدول ( )8دیوان محاسبات کشور .)1346
جدول  .8میزان بدهي دولت براساس صورتهای مالي سازمان تأمین اجتماعي
طبق صورتهای مالي سازمان

مبالغ قابل كسر از بدهي دولت طبق محاسبات صورت تعهدات پس

تأمین اجتماعي
جمع كل
بدهيهای
انباشته دولت تا
پایان سال
1914

گرفته توسط دیوان محاسبات كشور

پرداختي

جمع كل بدهي

انباشته دولت

دولت

تا پایان سال
1914

(ميليون ریال)

بابت اشتباه
محاسباتي
خسارت
تأخیر در
تأدیه

بابت عدم
واریز درآمد
عمومي به
خزانه

از كسر
اصالحات
مورد نظر

بابت اوراق
تسویه سال
1915

جمع كل

دیوان
محاسبات
كشور

62373147415 55873227125 8275137788 1478737533 46174347714 1718176417441 13275767338 1731472177778

نكته مهم این است که صرفنظر از عدد ریالی دقيق ،عدد بدهیهای دولت به سازمان تأمين اجتماعی
در هر صورت ميزان بدهی دولت به سازمان تأمين اجتماعی مبلغ قابل توجهی است که موجب کسری
نقدینگی سازمان گردیده است و این رقم درحال افزایش است ،به نحوی که براساس محاسبات سازمان
تأمين اجتماعی تعهدات جاری قانونی دولت در سال  1346در حدود  18هزار ميليارد تومان و در سال
 1347به  31هزار ميليارد تومان خواهد رسيد (جدول .)4

01
جدول  .1برآورد اقالم تعهدات قانوني دولت به سازمان تأمین اجتماعي در سالهای  1915و 1917
1915

1917

منشأ تعهدات

ردیف
1

 3درصد حق بيمه سهم دولت

77،533،111

41،488،441

2

معافيت سهم بيمه کارفرمایان کارگاه ها با حداکثر  5نفر

21،523،815

25،348،141

کارگر
3

 2درصد قانون حرف و مشاغل آزاد

1،421،518

2،267،374

4

حق بيمه بافندگان قالی ،قاليچه ،گليم و زیلو

11،538،137

13،615،112

5

تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کارفرما

3،511،723

4،131،853

6

 51درصد حق بيمه تا بازنشستگی ماده ( )11نوسازی
صنایع

45،451

45،451

7

مستمری سنوات ارفاقی ماده ( )11نوسازی صنایع

218،444

218،444

8

ایام اسارت آزادگان و مزایای گروه تشویقی همكار فرزند
شهيد

114،847

123،714

4

قوانين جانبازان

4،411،711

11،644،638

11

سهم دولت بابت حق بيمه دوران سربازی

11،751،617

12،686،846

11

حق بيمه رانندگان ،خادمين مساجد و باربران

4،511،325

11،223،364

12

احتساب ایام بيكاری بهعنوان سابقه اشتغال در مشاغل
سخت و زیانآور

5،263،111

5،784،111

13

همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگيران
سازمان تأمين اجتماعی

13،111،111

13،111،111

14

حق بيمه کارگزاران مراکز مخابرات روستایی

2،411،111

2،411،111

15

تعهد دولت بابت اقشار خاص

11،411،673

13،464،544

16

بازنشستگی پيش از موعد کارکنان بنياد شهيد و کميته
امداد امام خمينی (ره)

478،111

478،111

17

برخورداری فرزندان ایثارگران و شهدا از کليه امتيازات
مقرر جهت جانبازان  51درصد و باالتر (بند «خ» ماده
( )88قانون برنامه ششم توسعه)

443

1،226

18

افزایش مدت مرخصی ایام بارداری

3،511،834

4،132،171

182،614،561

212،148،315

14

بند «ب» ماده ( )12قانون برنامه ششم توسعه
(همسانسازی)

----

72،111،111

21

بند «ت» ماده ( )28قانون برنامه ششم توسعه (سنوات
ارفاقی کارکنان دولت)

-----

3،621،111

21

ماده ( )71قانون برنامه ششم توسعه (معافيت از پرداخت
حق بيمه کارفرمایی)

---

24،111،111

22

تبصره ماده ( )82قانون برنامه ششم توسعه (بازنشستگی
رانندگان)

65،111

23

بند «خ» ماده ( )87قانون برنامه ششم توسعه (سنوات
ارفاقی برای فرزندان و همسران شهدا)

3،411

جمع

جمع كل

180،524،551

915،897،715
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 . 4 -5ناكارآمدی سازوكار الزم برای دریافت حق بیمه بر اساس دستمزد واقعي
قوانين و مقررات حاکم بهگونهای است که اعالم دستمزد واقعی مشمول پرداخت حق بيمه تا سالهای
منتهی به بازنشستگی هيچگونه تأثيری در مبلغ مستمری ندارد ،لذا بيمهشدگان و کارفرمایان بهاستثنای
بيمهشدگان اجباری دولتی تمایلی به اعالم دستمزد واقعی خود ندارند و پرداخت حق بيمه بيشتر را
نوعی سرمایهگذاری جهت تأمين آینده خود و فرزندانشان محسوب نمیکنند.
محاسبه مستمری برمبنای ميانگين دستمزدهای آخر دوران اشتغال بسيار پرهزینه و نابرابر است و
انگيزههای افزایش دستمزد پيش از بازنشستگی را ایجاد مینماید .براساس مقررات جاری طرح ،تمام
سوابق دستمزدی افراد لحاظ نمیشوند و مستمری برمبنای ميانگين دستمزد دو سال آخر پيش از
بازنشستگی تعيين میگردد .این سازوکار به سود کسانی است که رشد دستمزدی در اواخر دوران اشتغال
دارند و به زیان افرادی است که یک روند دستمزدی یكنواخت را تجربه میکنند و انگيزه بسيار قوی
برای بروز ارتقای شغلی و افزایش دستمزدها در سالهای پایين اشتغال پيش از بازنشستگی ایجاد
مینماید.
متوسط دستمزد ماهيانه مشمول کسر حق بيمه بيمهشدگان فعال در سال  11344معادل
 11،142،127ریال بوده که از حداقل دستمزد اعالم شده آن سال فقط  44درصد بيشتر است .این
درحالی است که متوسط دستمزد اعالم شده در بيمهشدگان با سابقه  28تا  31سال  251درصد حداقل
دستمزد سال مذکور بوده است .در این حالت بيمهشدگان در طول مدت بيمهپردازی ،حق بيمه کمتری
پرداخت نموده اما بهدليل ارتقای دستمزد در سالهای منتهی به بازنشستگی از مبلغ مستمری باالتری
برخوردار میشوند .این موضوع تبعات منفی بسياری درخصوص ناپایداری مالی سازمان تأمين اجتماعی
داشته است (نمودار .)11

 .1حداقل دستمزد در سال  193۱معادل  ۷،12۱،2۵۲ریال بوده است.
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نمودار  .12هرم میانگین دستمزد مشمول كسر حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعي

مأخذ :ترکتبریزی.1344 ،

نتيجه این کار پرداخت  6برابر به فرد به نسبت حق بيمه پرداختی است (جدول .)11
شایان ذکر است طول دوره بيمهپردازی  31سال و مدت دریافت مزایا متناسب با اميد زندگی در
زمان بازنشستگی و با در نظر گرفتن دوره مستمری بازماندگان  35سال در نظر گرفته شده است.
جدول  .12نسبت ارزش روز حق بیمه به مستمری در سازمان تأمین اجتماعي
شرح

حداقل حقوق

میانگین حقوق

حداكثر حقوق

ارزش روز حق بیمهها (ميليون ریال)
ارزش روز مستمریها (ميليون ریال)
نسبت ردیف  0به 1
مأخذ :گزارش اخذ شده از معاونت فنی درآمد سازمان تأمين اجتماعی.

طوالنیتر شدن دوره مبنای محاسبه مستمری اعم از حالت بهينه یعنی لحاظ کل دوران اشتغال
فرد ـ نه تنها مصارف و هزینههای مستمری را کاهش میدهد بلكه مهمتر آنكه یک رفتار یكنواخت با
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عملكرد بيمهپردازی افراد بدون توجه به شكل پروفایل سن ـ درآمد آنها ایجاد میکند .البته الزم است
در این شرایط قيمتها بهروزرسانی شوند.
 .4-7نرخ جایگزیني باال
ایران یكی از باالترین نرخهای جایگزینی در دنيا را دارا میباشد .بيمه تأمين اجتماعی در ایران
سخاوتمندترین سازمان بيمهگر دنياست که با احتساب مستمری پرداختی و مزایای جانبی آن تا 1/2
برابر آخرین مزد و یا حقوق اعالمی را به مستمریبگيران خود پرداخت مینماید.
این نرخ جانشينی باال بهمعنای افزایش مصارف صندوق است و در مدل  PAYGنيازمند افزایش
منابع برای ایجاد تعادل است .ازاینرو باید به تناسب این نرخ جانشينی ،حق بيمهها افزایش یابد .این
درحالی است که نرخ حق بيمه در ایران جزء نرخهای متوسط باال در دنياست؛ بهطوریکه جهت پرداخت
مستمری طی سال  2131در سازمان تأمين اجتماعی بایستی نرخهای حق بيمه به  41درصد دستمزد
افزایش یابد.
نمودار  .11نسبت جایگزیني در سال  0214در برخي كشورها

مأخذ :بانک جهانی.

 . 4-8سرمایهگذاری ناكارآمد
بهمنظور حفظ ارزش ذخایر بهمنظور انجام تعهدات آتی برای اولين بار در تاریخ شكلگيری تأمين
اجتماعی در سال  1365یک شرکت سهامی خاص (شستا) با سرمایه اوليه  21ميليارد ریال تأسيس شد
که امروزه یكی از بزرگترین نهادهای سرمایهگذاری کشور محسوب میشود .امروزه عمده
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سرمایهگذاریهای سازمان در شستا متمرکز است و سایر سرمایهگذاریها در سازمان صورت گرفته است.
حدود  71درصد آن شامل شرکتهای بورسی و مابقی شامل شرکتهای غيربورسی و سرمایهگذاری در
پروژههای سرمایهگذاری میباشد .ارزش این پروژهها با لحاظ سایر سهامداران بالغ بر  611هزار ميليارد
ریال برآورد میشود 71.درصد این سرمایهگذاریها در صنایع پتروشيمی ،نفت و گاز شيميایی ،فلزات
اساسی ،دارو و سایر صنایع متمرکز است.
براساس آخرین اطالعات مالی ارائه شده در سازمان تأمين اجتماعی و شستا ،از نظر ارزش
سرمایهگذاریها ،حدود  54درصد از سرمایهگذاریها ناشی از رد دیون دولت به سازمان تأمين اجتماعی
بوده و  41درصد آن ناشی از سرمایهگذاریهای ایجادی و خریداری شده است .درحالی که از منظر
سودآوری تنها  26درصد از سود شستا ناشی از شرکتهای رد دینی بوده و بيش از  74درصد از سود
شستا ناشی از شرکتهای خریداری شده و ایجادی بوده است.
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جدول  .11سود و زیان هلدینگهای شركت سرمایهگذاری تأمین اجتماعي در سال مالي منتهي به 1915/0/91
هلدینگهای شركت سرمایهگذاری تأمین اجتماعي
سود خالص
ردیف

سود انباشته پایان دوره

دارایي

سرمایه

میلیون ریال
تقسیم سود

تسهیالت مالي

نام شركت
      صورتجلسه بررسي سال مالي 91/0/1915صورتجلسه بررسي سال مالي 91/0/1915سال مالي  91/0/1915سال مالي 91/0/1915

شرکت نفت و گاز و پتروشيمی تأمين

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

شرکت سرمایهگذاری دارویی تأمين

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

شرکت سرمایهگذاری صدر تأمين

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

شرکت سرمایهگذاری سيمان تأمين
شرکت سرمایهگذاری صبا تأمين

،

،

شرکت سرمایهگذاری عمران حملونقل تأمين

،

شرکت سرمایهگذاری صنایع عمومی تأمين

،

شرکت مدیریت صنایع نوین تأمين
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،

،

،

،

،

،

،

،
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عمده این سرمایهگذاریها براساس مطالعات در حوزههای ریسكی بهخصوص مالكيت شرکتها و
حوزههای بنگاهداری و بدون توجه به الزامات سرمایهگذاری و اصول حاکم بر سرمایهگذاری صندوقهای
بازنشستگی شكل گرفته است.
متوسط نرخ بازدهی سرمایهگذاری صندوق تأمين اجتماعی ساليانه بهطور ميانگين  21درصد است.
از این منظر باتوجه به ميانگين نرخ تورم ساليانه معادل 14/7درصد ،میتوان گفت که بازدهی خالص
معادل  /3درصد برای سرمایهگذاریهای صندوق تأمين اجتماعی قابل محاسبه است.
مقایسه بازده سرمایهگذاری صندوق تأمين اجتماعی با متوسط نرخ رشد اقتصادی در  31سال گذشته
نشان میدهد که کل اقتصاد بهطور متوسط ساليانه  5درصد رشد داشته است .بنابراین رشد  1/3درصد در
مقایسه با نرخ رشد  5درصدی نشاندهنده ضعف عملكرد جدی این صندوق در حوزه سرمایهگذاری است.
توجه به ضرورت برنامهریزی بلندمدت و بينالنسلی یكی از اصلیترین اولویتهای حوزه
سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی میباشد .کوتاه بودن دوران تصدی مدیریت و انتخاب مدیران
بهصورت مستقيم و غيرمستقيم از اصلیترین عوامل تهدیدکننده پيادهسازی برنامههای بلندمدت در
صندوقهای بازنشستگی است .این مهم عالوهبر عدم امكان عملياتی نمودن استراتژیهای بلندمدت،
هزینههای استقرار چندباره استراتژیها را به صندوق تحميل میکند.
طی سنوات اخير با آغاز رکود بازار سرمایه ،بخش مهمی از منابع در دسترس صندوقهای
بازنشستگی که در این بازار سرمایهگذاری گردیده بودند ،تحت تأثير این رکود قرار گرفتند .شاخص
بورس طی دورهای  25ماهه حدودا  24درصد کاهش پيدا کرده که علت این امر را باید تغييرات منفی
بازارهای پتروشيمی ،فوالد و سيمان بيان کرد .اگرچه از سال  1341الی  1344سودآوری بسياری از این
شرکتها رشد داشته ،اما با تشدید رکود در سال  ،1344این سودآوری نيز کاهش یافته است.
عليرغم این مشكالت در حوزه سرمایهگذاری و لزوم خروج از بنگاهداری بهویژه برای سازمانهای بيمهای
شامل صندوقهای بازنشستگی عمومی؛ اما برخی از الزامات محيط مشتمل بر محيط اقتصادی و قانونی تحقق
این مهم را با موانع جدی روبرو کرده به نحویکه همين موارد تاکنون به عدم عملياتی شدن خروج از
بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی منجر گردیده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
 باتوجه به حجم بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی و وضعيت نامناسب نقدینگی دولتدر راستای بازپرداخت این بدهیها ،همچنان بهنظر میرسد مدیریت ارشد صندوقها ناگزیر از پذیرش
سهام شرکتها بهصورت عمده از دولت بهعنوان ما به ازای مطالبات خود بوده که این مهم خروج از حوزه
تصدیگری صندوقها را با موانع جدی روبرو مینماید.
 عدم امكان فروش بخش عمدهای از سهام بنگاههای فوق چه از طریق بازار سرمایه و چه از غيربهدليل مشكالت بنيادین مرتبط با طراحی کسبوکار در آنها و اینكه در بسياری موارد پيش از آنكه
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بتوان آنها را بهعنوان خالص دارایی تلقی کرد بایستی عنوان خالص بدهی را بر آنها نهاد این موضوع
موجب شده تا این بنگاهها فاقد متقاضی خرید باشند.
 عدم امكان فروش بخشی از شرکتهای صندوق بهدليل ماهيت استراتژیک آنها ازجمله شرکتملی نفتكش و یا شرکت کشتيرانی که در این ارتباط مدیران ارشد صندوق ناگزیر از تعامل با وزارتخانههای
متبوع آنها جهت نهایی نمودن فروش و یا اخذ داراییهای دیگر میباشند.
 پایين بودن ميزان کارآیی بازار سرمایه در ایران که این موضع بهعنوان یكی از موانع خروج از حوزهتصدیگری صندوقهای بازنشستگی تلقی میگردد .برمبنای محاسبات انجام شده تا پایان سال  ،1342حجم
داراییهای  4صندوق بازنشستگی عمده کشور در حدود  111هزار ميليارد تومان برآورد گردیده است .نگاه
به بنگاههای موجود در بازار سرمایه این حقيقت را روشن میسازد که جذب این حجم از ثروت در بازار سرمایه
بهصورت غيرمدیریتی و در قالب شرکتهای سودده و دارای افق اقتصادی روشن وجود ندارد.
بازار سرمایه نقش حائز اهميتی را در تخصيص منابع و سرمایههای ملی در هر جامعه ایفا مینماید.
نقش اصلی این بازار ،جذب منابع سرگردان و هدایت آنها به سمت فعاليتهای ارزشآفرین است .در این
راستا و در راستای دستيابی به این هدف الزم است که بازار سرمایهداری کاراییهای تخصيصی ،عملياتی
و اطالعاتی باشد .برمبنای مطالعات انجام شده در ایران ،بازار بورس اوراق بهادار تهران از کارآیی مورد
نياز در راستای تخصيص بهينه منابع صندوقها برخوردار نمیباشد.
از طرف دیگر ایجاد ابزارهای نوین مالی و پيشبينی ریسک که طی سنوات اخير در بازارهای سرمایه
کشورهای توسعهیافته سهم حائز اهميتی از معامالت را بهخود اختصاص دادهاند منوط به وجود ميزانی
از کارآیی میباشد .لذا در شرایط فعلی بازار سرمایه ایران ،انتشار این اوراق نمیتواند منجر به افزایش
بهرهوری کار و سرمایه در کشور گردد .در نتيجه کارآیی ناکافی بازار سرمایه و در نتيجه آن نبود ابزارهای
نوین مالی و پوشش ریسک و سهم اندک بازار سرمایه در تأمين مالی بنگاههای اقتصادی منجر به کاهش
جذابيتهای بازار سرمایه برای سرمایهگذاران نهادی مانند صندوقهای بازنشستگی عمومی شده که این
امر منجر به حرکت این صندوقها به سمت بنگاهداری شده است.
یكی دیگر از محدودیتهای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در داخل کشور ،عدم جذابيت نرخ
سود سپردههای بانک است .براساس آمار بانک مرکزی در دوره  38ساله منتهی به سال  ،1344دو سال نرخ
تورم تکرقمی ،نوزده سال بين  11تا  21درصد ،دوازده سال بين  21تا  31درصد و چهار سال بيش از 31
درصد بوده است .بنابراین ميانگين نرخ تورم ،در این دوره در حدود  14درصد برآورد شده است .همچنين
برمبنای آمار موجود و با تعدیل نرخ اسمی سود سپرده بانكی یکساله برمبنای نرخ تورم ،ميانگين نرخ واقعی
آن طی دوره  38ساله منتهی به سال  ،1344معادل منفی  7/5درصد و انحراف معيار آن  8/4درصد برآورد
میشود .از طرف دیگر سابقه انتشار و حجم اوراق بهادار درآمد ثابت منتشر شده در ایران در سطح بسيار پایينی
قرار دارد .از انتشار اولين اوراق مشارکت در سال  1373تا پایان سال  ،1384مجموع ارزش اوراق انتشار یافته و

97

به فروش رسيده حدود  245هزار ميليارد ریال با نرخ بهره متوسط کمتر از  21درصد در سال بوده است .در
دوره مشابه متوسط نرخ تورم بالغ بر  14درصد و در نتيجه نرخ واقعی بهره اوراق مشارکت کمتر از  1درصد
برآورد شده است .با این پيشفرض که نرخ سود سپرده بلندمدت چهارساله را شاخصی جایگزین برای دورانی
که انتشار اوراق با درآمد ثابت (سال  1357لغایت  )1388انجام نمیگرفت دانسته و به بررسی روند تاریخی آن
بپردازیم ،آمار بيانگر کاهش ارزش سرمایهگذاری در این اوراق است .بازده واقعی این سرمایهگذاری بهصورت
متوسط ساليانه برابر منفی  5/4درصد و انحراف استاندارد بازدهی آن معادل  4درصد میباشد.
 .4-1افزایش هزینههای درمان
آمارهای مالی طرح حاکی از آن است که هزینههای سازمان تأمين اجتماعی در سال  1342بالغ بر  77هزار
ميليارد ریال بوده است که این رقم در سال  1343به رقم  118هزار ميليارد ریال و در سال 1345به  146هزار
ميليارد ریال رسيده است .از علل اصلی این افزایش هزینهها میتوان به افزایش هزینههای ناشی از اجرای طرح
تحول سالمت ،افزایش قيمت اقالم وارداتی نظير تجهيزات پزشكی ،دارویی ،رشد تعداد بيمهشدگان و راهاندازی
مراکز جدید و  ...نيز اشاره کرد .نمودار  12روند مصارف درمان را از سال  1384لغایت  1345نشان میدهد.
نمودار  .10هزینه درمان سازمان تأمین اجتماعي 1915-1984

(ميليارد ریال)

200000

118,260

196,228

161,464

250000

52,500

40,085

34,421

28,684

24,127

18,293

13,361

100000

10,934

77,709

150000

50000

0
138413851386138713881389139013911392139313941395
مأخذ :سالنامه آماری سازمان تأمين اجتماعی(سال  1345براساس بودجه مصوب).
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در جدول  12منابع و مصارف بخش درمان سازمان تأمين اجتماعی آورده شده است 1.همانطور که
مالحظه میشود از سال  1343مصارف بر منابع پيشی گرفته است به نحویکه در سال  1345سازمان
با کسری حدود  4111ميليارد تومانی در این بخش مواجه شده است.
جدول  .10منابع و مصارف بخش درمان
سال

منابع

مصارف

(ميليارد ریال)

مازاد(كسری)

مأخذ :گزارشهای سازمان تأمين اجتماعی.

 .4-12وضعیت اشتغال و آثار متغیرهای اقتصادی
از آنجاییکه سازمان تأمين اجتماعی بهصورت عمده مسئول بيمه نمودن کارگران میباشد وضعيت بازار
کار بهشدت بر آن تأثيرگذار است .رونق و رکود در بازار کار از طریق تغيير منابع درآمدی و هزینههای
سازمان تأمين اجتماعی ،عملكرد این سازمان را شدیداً تحت تأثير قرار میدهد .در دورههای رونق کاهش
شمار بيكاران و افزایش تعداد شاغلين توان مالی سازمان تأمين اجتماعی را تقویت میکند و زمينه
مناسبی برای سرمایهگذاری صندوقها فراهم میآورد .نمودار  13روند نرخ بيكاری را طی این سالها
نشان میدهد .همانطور که مشخص است از سال  1384تا  ،1384نرخ بيكاری روندی افزایشی داشته
است و از سال  1341تا  1342نرخ بيكاری روندی کاهشی داشته و تا سال  1345دوباره افزایش نرخ
بيكاری مشاهده میشود.

 -1الزم به ذکر است سرفصلهای وصولیهای سازمان حدود  15۲مورد است که در ارتباط با سهم حق بيمه درمان در قالب
موارد زیر دستهبندی میگردند:
مواردی که سهم درمان در حق بيمه وجود دارد( .حق بيمه سهم کارفرما ،بيمه شده و دولت).

مواردی که بهطور کلی سهم درمان ندارد( .مابهالتفاوت نقل و انتقال حق بيمه و  ۱درصد سخت و زیان آور).

مواردی که سهم درمان بهصورت سرانه اخذ میگردد و یا نرخ آن کامل نيست (حرف و مشاغل آزاد و اختياری).

جرائم که سهم درمان در آن نامشخص است.

مواردی که نرخ حق بيمه کامل است و لکن موضوع درمان در آن مطرح نمیباشد (حق بيمه سربازی ،احتساب

سوابق گذشته و ایام آینده).
مواردی که امر درمان به استناد قانون بيمه همگانی به کارفرمایان واگذار میشود.

مواردی که نرخ حق بيمه کامل است لکن پرداخت تمام یا بخشی از سهم کارفرما بهعهده دولت است و به حيطه

وصول در نمیآید (رانندگان ،قاليبافان).
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نمودار  .19نرخ بیكاری سالهای 1915-1984
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مأخذ :عزیزخانی.1346 ،

یكی از مهمترین معضالت کنونی بازار کار ،افزایش تعداد جمعيت غيرفعال میباشد .این افراد نه
جزئی از شاغلين محسوب میشوند و نه بيكاران .جدول ذیل نشان میدهد که طی سال  1384تا ،1345
بهطور متوسط  61درصد از جمعيت در سن کار جزء جمعيت غيرفعال بودهاند و  34درصد از جمعيت
در سن کار جمعيت فعال بوده است( .جدول )13
جدول  .19تركیب جمعیت  12ساله و بیشتر در سن كار طي سالهای 1915-1984
سال

جمعیت
در سن كار

مأخذ :عزیزخانی.1346 ،

جمعیت فعال

درصد از جمعیت

جمعیت

درصد از جمعیت

در سن كار

غیرفعال

در سن كار

(نفر)
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وجود مشاغل غيررسمی در کشور ،یكی دیگر از عواملی است که بر سازمان تأمين اجتماعی اثرگذار
است .اشتغال رسمی بهمعنای تحت حمایت قانون کار و نهادهای بيمهای و اجتماعی قرار گرفتن است.
اما در اشتغال غيررسمی این اتفاق رخ نمیدهد .این درحالی است که طرح آمارگيری نيروی کار هر دو
گروه شاغلين رسمی و غيررسمی را در نظر میگيرد( .عزیزخانی)1346 ،
جدول .14برآورد تعداد شاغلین بیمه شده طي سالهای  1984تا 1915
درصد
سال

بیمه شدهها

شاغلین

شاغلین
بیمه شده

نسبت
اضافه بیمه

اشتغالزایي

اضافهشدگان بیمه
به اضافهشدگان شاغل

مأخذ :همان.

جدول فوق نشان میدهد که طی سالهای  1384تا  ،1345درصد شاغلين بيمه شده از  31درصد
به  42درصد افزایش یافته است و بهطور متوسط طی این دوره 37 ،درصد از شاغلين بيمه بودهاند.
در سال  44 ،1385درصد از شاغلين اضافه شده بيمه بودهاند و در سال  1386این رقم به 45
درصد کاهش داشته است.
در سالهای  1341و  1342بهترتيب  334و  116درصد از شاغلين اضافه شده بيمه بودهاند.
بهعبارت دیگر در این سالها بخشی از شاغلين غيررسمی به ليست شاغلين رسمی اضافه شدهاند.
همچنين در سال  1344نسبت به سال  1343حدود  668هزار نفر به جمعيت شاغل کشور اضافه
شده است که از این تعداد حدود  53درصد معادل  354هزار نفر به شاغالن غيررسمی (شاغالنی که
بهواسطه شغل خود دارای هيچ نوع بيمهای نيستند) و  47درصد معادل  312هزار نفر به شاغالن رسمی
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اضافه شده است .در سال  1345نيز از  615هزار نفر شاغلين اضافه شده ،در حدود  24درصد آن (174
هزار نفر) دارای بيمه میباشند( .عزیزخانی)1346 ،
 .4-11عدم مدیریت صحیح در سازمان تأمین اجتماعي و مداخالت دولت
عدم سهجانبهگرایی واقعی ،خدشه در استقالل مالی و اداری و شخصيت مستقل حقوقی ،عدم تناسب اختيار
و مسئوليت ،عدم انسجام نظام تصميمگيری ،نادیده گرفته شدن موضوع نظارت و پاسخگویی و .. .را میتوان
بخشی از تعارضات و ایرادات موجود در سازمان تأمين اجتماعی دانست .پس از گذشت  6سال از تشكيل
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هنوز قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه به تصویب نرسيده است و همچنين
از سال  1387که اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی با ایراد هيئت تطبيق مصوبات مواجه و ازسوی ریاست
محترم مجلس لغو گردیده است ،عليرغم تدوین چندباره هنوز اساسنامه جدیدی به تصویب نرسيده است.
 .4-10افزایش بازنشستگيهای پیش از موعد
در سالهای اخير بهموجب تصویب قوانينی نظير قانون نوسازی و بازسازی صنایع کشور ،قانون بازنشستگی پيش
از موعد کارکنان دولت مصوب  ،1386قوانين مشاغل سخت و زیانآور ،اصالح ماده ( )76قانون تأمين اجتماعی
و تبصرههای آن و .. .افراد زیادی مشمول بازنشستگی پيش از موعد شدهاند .این امر موجب شده که حدود 511
هزار نفر در طی سالهای  1342-1384بهصورت پيش از موعد مقرر بازنشسته شوند.
نمودار  .14آمار بازنشستگيهای پیش از موعد سال  1984لغایت 1910
آمار بازنشستگي های پیش از موعد سال  84لغایت 18185110
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* وفق قوانين قانون نوسازی و
افرادی دارای
کمتر از ده سال بودجه سنواتی کل بازسازی صنایع
کشور
کشور
سابقه
مأخذ :گزارش ارائه شده ازسوی سازمان تأمين اجتماعی.

پيش از موعد
کارکنان دولت

وفق ماده  76و مشاغل سخت و
زیان آور
تبصره های آن
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آمار مجموع بازنشستگان کارهای سخت و زیانآور طی سالهای  1381-1345در حدود  356هزار
نفر است( .جدول  )15که ميانگين سن بيمهپردازی آنها در حدود  25سال و ميانگين سنوات ارفاقی
برای آنان  8/5سال است.
جدول  .15آمار مجموع بازنشستگان كارهای سخت و زیانآور 1915-1981
سال برقراری

تعداد

میانگین سابقه اصلي

میانگین سابقه ارفاقي

25/1

مجموع  /میانگین
مأخذ :گزارشهای سازمان تأمين اجتماعی.

 .4-19تغییر در بازار كار و عدم انطباق سازمان با آن
سيمای کسبوکار در یک دهه اخير تغييرات زیادی پيدا کرده است .بسياری از مشاغل سنتی درحال از
بين رفتن هستند .مشاغل خانگی ،کسبوکارهای کوچک ،استارتاپها و .. .فضای کسبوکار را تغيير
دادهاند .قانون تأمين اجتماعی مصوب  1354و سازمان تأمين اجتماعی متناسب با این دگرگونیها تغيير
نكردهاند .این امر موجب شده تا سازمان بخشی از مخاطبين خود را از دست بدهد و این افراد عمالً در
بخش غيررسمی اقتصاد مشغول کار شوند.
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 .5بررسي امكان رفع بحران از طریق افزایش منابع صندوق تأمین اجتماعي
سؤال اساسی که مطرح است این است که آیا رفع بحران صرفاً از طریق افزایش منابع صندوق تأمين
اجتماعی وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید ببينيم چه روشها و راهكارهایی وجود دارد تا براساس آن کسری
بودجه در صندوق تأمين اجتماعی مرتفع شود.
اگر نخواهيم سایر متغيرها را تغيير دهيم و صرفاً منابع صندوق را افزایش دهيم پنج شيوه برای
افزایش منابع صندوق وجود دارد .این روشها عبارتند از:
 گسترش پوشش
 کاهش تعداد مستمریبگيران
 کاهش ميزان مستمری
 افزایش حق بيمهها
 بهبود وضع سرمایهگذاری
.5-1گسترش پوشش
گزارش بانک جهانی درخصوص وضعيت پوشش بيمههای اجتماعی در ایران گویای این است که عدم
تناسب درآمد سرانه با پوشش بيمهای وجود دارد .نمودار  15پوشش بيمه بازنشستگی در قياس با درآمد
سرانه در برخی کشورها را به تصویر کشيده است.
نكته مهم در شكاف پوشش بيمه بازنشستگی این است که نرخ مشارکت نيروی کار در ایران یكی
از پایينترین نرخها در جهان است و این بيشتر بهخاطر نرخ مشارکت پایين زنان است .همچنين روشن
نيست که آیا در آینده افزایش جمعيت در سن کار ،با افزایش اشتغال ،بهخصوص در بخش مشاغل
رسمی ،و در نهایت با گسترش بيمههای اجتماعی و افزایش جمعيت تحت پوشش بيمه بازنشستگی
همراه خواهد بود یا خير؟
پوشش فعلی در ایران نسبت به کشورهای مشابه خوب است .مطابق هرم جهانی ،ایران با حدود 21
هزار دالر درآمد سرانه باید حدود  41درصد پوشش داشته باشد ،اما درحال حاضر این پوشش باالی 61
درصد است .بنابراین امكان افزایش تحت پوشش بهصورت اصولی در ميانمدت کم است.
نتیجهگیری :در شرایط فعلی اقتصاد امكان گسترش پوشش دور از انتظار است.
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نمودار  .15پوشش بیمه بازنشستگي در قیاس با درآمد سرانه در برخي كشورها

 .5-0كاهش تعداد مستمریبگیران
در طی  11سال گذشته شاهد افزایش مستمریبگيران سازمان بودهایم .این امر در آینده نيز ادامه خواهد
داشت زیرا هم حرکت جمعيت کشور به سوی سالمندی و هم حرکت هرم سنی صندوق به سوی
سالمندی است .پس این گزینه نيز در صورتی که سن و سابقه بازنشستگی تغيير نكند ،درخصوص
سازمان غيرممكن است.
نتیجهگیری :تعداد مستمریبگيران درحال افزایش است و قابل کاهش نيست.
 .5-9كاهش میزان مستمریها
یكی از مهمترین اهداف نظامهای بيمه اجتماعی و بازنشستگی کارآمد در دنيا ،پرداخت مستمری مكفی
به بازنشستگان است که ضمن جلوگيری از تنگدستی سالمندان ،امكان مصرف پایدار را نيز برای این
بخش از جامعه پدید میآورد .ارزیابی چنين امكانی در سيستمهای مذکور از طریق شاخصی به نام
شاخص کفایت مزایا انجام میگيرد؛ که به معنای ميزان برآورده شدن نيازهای مشترکان (ذینفعان)
توسط خدمات و مزایای تأمين شده از جانب نظامهای بازنشستگی و بيمهای است( .جعفری)1346 ،
عليرغم این که نظام بازنشستگی ایران نظامی سخاوتمندانه است ،اما در عمل ،ميزان مستمری کفایت
معاش افراد را نمیدهد .درحال حاضر  71درصد مستمریبگيران حداقل میگيرند .ازسویی ميانگين
مستمریها کمتر از  51درصد هزینههای معيشت را تأمين میکند( .نمودار  )16درخواستهای مكرر
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بازنشستگان برای همسانسازی (با شاغلين و با بازنشستگان سایر صندوقها) مؤید کم بودن ميزان
مستمریهاست.
اگر قرار است که تأمين اجتماعی یک سازوکار ضد فقر باشد .کاهش ميزان مستمریها فقر را در
بين بازنشستگان گسترش میدهد.
نتیجهگیری :ميزان مستمریها قابل کاهش نيست.
نمودار  .15شكاف بین مستمریها و هزینه خانوار شهری به قیمتهای ثابت سال 1912

مأخذ :مروری بر کفایت مستمریها در صندوق بازنشستگی کشوری.

 .5-4افزایش حق بیمهها
در حال حاضر که بخش توليدی در کشور با چالشهای جدی مواجه است افزایش حق بيمه یک اقدام
ضدتوليد و ضداشتغال میتواند باشد .ازسوی دیگر درحال حاضر دستمزدها بهطور ميانگين کمی بيش
از  51درصد حداقل معيشت را تأمين میکند و این کار جمعيت شاغل را با مشكل مواجه میسازد .این
واقعيت را نيز باید در نظر داشت که ميزان (درصد) حق بيمه در ایران در الگوی جهانی نسبتاً باال محسوب
میشود .هر اقدامیکه منتج به باال رفتن حق بيمه گردد ،رغبت کارفرمایان را در به کارگيری نيروی کار
بيش از پيش کاهش خواهد داد .مشكل عدم رغبت در به کارگيری نيروی کار یا اشتياق پيوستن به
اقتصاد ناسالم ،مشكالتی بوده که در بسياری از کشورهای دارای نظامهای تأمين اجتماعی تجربه شده
است و مهمترین دليل این عدم رغبت باال بودن نرخ حق بيمه تشخيص داده شده است.
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بهعبارتی دیگر نرخهای باالی حق بيمه؛ اوالً موجب انحرافات در بازار کار شده ،ثانياً مشكل جاری
بيكاری را بدتر خواهد کرد ،ثالثاً انگيزه برای استخدام کارگران را کاهش میدهد و موجب تشویق به
استفاده از کارگران غيررسمی میشود ،و رابعاً مانع توسعه صندوقهای مستمری اختياری خصوصی
میشود که اغلب موجب بهبود توسعه بخش مالی میشوند .مقدار حق بيمه مورد نياز برای تأمين مالی
مستمری سالمندی نبایستی باالتر از  18درصد باشد .بنابراین ،راه حل مزبور کارآیی چندانی برای ایران
نخواهد داشت.
جدول ذیل مقایسهای از نرخ حق بيمه سهم بيمه شده و کارفرما در چند کشور را با سازمان تأمين
اجتماعی ایران ارائه میکند؛ نكته قابل توجه تفاوت در ميزان سهم بيمه شده و سهم کارفرما از نرخ حق
بيمه در این کشورهاست که جزئيات آن در جدول مشخص است.
جدول  .15مقایسه نرخ حق بیمه در كشورهای منتخب

(درصد)

نام كشور

سهم كارفرما

سهم بیمه شده

جمع

لهستان

8/5

2/5

12/2

رومانی

21/1

8

24/1

روسيه

-

-

21

صربستان

11

11

22

آذربایجان

24

1/5

31/5

جمهوری اسلواکی

12/8

7

14/8

اسلونی

8/4

15/5

24/4

ترکمنستان

21

1

21

اوکراین

32/3

2

34/3

ازبكستان

31/5

2/5

34

کویت

21

11

31

گرجستان

28

1

24

ترکيه

11

4

21

ایران

02

7

07

سوریه

17

7

24

ترکمنستان

22

1

22

عمان

4

5

14

مأخذ :گزارش بانک جهانی.2112 ،

جمعبندی :درحال حاضر این امر امكانپذیر نيست و از طرف صندوق بينالمللی پول هم توصيه
نشده است.
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 .5-5بهبود سرمایهگذاری
امروزه دولتها توجه فزایندهای را در ارتباط با مدیریت ذخایر صندوقهای بازنشستگی عمومی اعمال
نمودهاند .آنها ترجيح میدهند تا بهجای کاهش مزایا و یا افزایش مشارکت در راستای افزایش ذخایر این
صندوقها ،تمرکز خود را بيشتر بر روی گزینههای سياسی جایگزین در راستای بهسازی عملكرد این
سرمایهگذاریها نمایند .با توجه به این موضوع که دولتها همواره با فشارهای فزایندهای در راستای
استفاده از منابع صندوقها جهت بهبود اوضاع مناطق و یا دستيابی به سایر اهداف اجتماعی روبهرو
بودهاند و این موضوع میتواند دارای آثار منفی حائز اهميتی بر روی عملكرد سرمایهگذاریهای آنها باشد،
در نتيجه ایجاد اصالحات صندوقهای بازنشستگی در راستای ایجاد ساختارهای حاکميتی و عملياتی در
این صندوقها قطعاً مورد نياز میباشد.
با وجود این نباید در تعيين نقش حوزه سرمایهگذاری صندوقها اغراق کرد .تلقی صندوقهای
بازنشستگی بهعنوان محلی جهت تأمين منابع مالی دولت در راستای اهداف سياسی و اجتماعی و عدم
باور به این صندوقها بهعنوان نهادهای مالی مستقل و بينالنسلی مستقل بدون توجه به مفاهيم بيمهای
و اقتصادی از یک طرف و همچنين واگذاری شرکتهای زیانده بهعنوان بازپرداخت بدهیهای دولت به
این صندوقها سبب گردیده که مدیران این صندوقها دارای استقالل و اختيار الزم جهت تدوین ساختار
بهينه سرمایهگذاری نگردیدهاند .تحت این شرایط بهدليل عدم انجام بهموقع سرمایهگذاری مناسب و با
سرمایهگذاریهای انجام شده نامناسب ،نتوانستند بازده مورد انتظار مبتنیبر محاسبات اکچوئری صندوق
را کسب نمایند( .محمودزاده)1346 ،
ازسوی دیگر در مجموع اقتصاد کالن کشور امكان سودهای باال و مورد انتظار را نمیدهد .ازسوی
دیگر عمق و گستره محدود بازار سرمایه کشور نيز ظرفيت و گنجایش جذب تمام دارایی صندوقها را
ندارد.
این موضوع را نيز باید مدنظر داشت که در تعيين استراتژی بنگاهداری یا خروج از بنگاهداری توجه
به دوره عمر صندوق (نياز به نقدینگی) نكتهای محوری است .تعيين استراتژی سرمایهگذاری کفایت
نمیکند ،بلكه در شرایط فعلی عالوهبر آن نياز به تعيين استراتژی «سرمایه برداری» نيز داریم.
در مجموع به علل زیر نمیتوان برای سرمایهگذاریهای صندوق تأمين اجتماعی ،بازدهی باالیی
متصور بود:
 نوساندار بودن رشد اقتصادی در ایران،
 عدم دسترسی بنگاههای توليدی به نقدینگی و محدود شدن سرمایهگذاری،
 باال بودن نرخ بهره و تورم و هزینههای تأمين مالی،
 نااطمينانی نرخ ارز،
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 مسائل و مشكالت بازار سرمایه،
 مسائل و مشكالت نظام بانكی،
 دوگانگی شدید ساختار اقتصادی،
 فقدان زنجيره ارزش،
 تهدیدات خارجی.
جمعبندی :در شرایط فعلی حتی با بهبود سرمایهگذاری نيز نمیتوان کسری صندوق را مرتفع کرد.
 .5-5ضرورت اصالح و زمان آن
با توجه به مسائل فوق در مجموع باید گفت با هيچ یک از روشهای فوق نمیتوان منابع مالی الزم را
برای سازمان تأمين اجتماعی فراهم نمود .بنابراین چارهای جز ایجاد تغيير در وضع فعلی و انجام اصالحات
وجود ندارد.
سازمان تأمين اجتماعی تا بهحال بهصورت نسبی توانسته به تعهدات خود عمل نماید ،لكن
چالشهای پيش رو تداوم حيات و ارائه خدمات به مخاطبين سازمان را در معرض مخاطره جدی قرار
داده است که باید تدابير الزم جهت برونرفت از این وضعيت اندیشه شود .اما این موضوع تا چه اندازه
عاجل و فوری است؟
قبل از آنكه بخواهيم به راهكارها بپردازیم اول باید ببينيم چه ميزان فرصت برای اصالح وجود دارد
تا از بروز بحران جلوگيری کنيم؟
در این خصوص باید گفت براساس اطالعات و آمار موجود تا سال  1347صندوق میتواند از محل
درآمد حاصل از داراییها و دریافت هزینه جاری تعهدات از دولت مستمری پرداخت کند .از سال 1348
تا ( 1416به مدت  8سال) میتواند از اصل ذخایر مصرف کند و کل سرمایه اندوخته شده را مصرف
نماید .از سال  1416به بعد کسری بودجه خود را بهطور کامل از محل بودجه عمومی دریافت میکند.
البته این امر منوط به این است که تا آن سال تعهدات جاری دولت به صندوق پرداخت شود.
باید این موضوع مدنظر قرار گيرد که با توجه به تضمين دولت مبنیبر جبران کسری صندوقهای
بازنشستگی عمومی ایران در راستای انجام تعهدات آتی ،بحران در صندوقهای بازنشستگی عمومی کشور
به معنای ورشكستگی آنها نبوده ،بلكه به معنای افزایش وابستگی آنها به بودجه دولتی است؛ زیرا با آغاز
بحران در این صندوقها ،مدیریت آنها در وهله نخست به استقراض از نظام بانكی برای پرداخت
مستمریها یا فروش داراییها اقدام کرده و در صورتی که نتوانند از این دو طریق اقدام به تأمين مالی
کنند ،باید دست به دامن دولت شده تا از طریق بودجه دولتی کسری منابع خود را جبران کنند.
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 .5راهكارهای اصالحي
بحران نقدینگی سازمانها و صندوقهای بيمهگر اجتماعی و .. .ضرورتی مهم را یادآور میشود که نظام بازنشستگی
کشور عرصه مناسبی برای تاختوتازهای سياسی نيست و باید در راستای تابآوری سازمانها و صندوقهای
بيمهگر اجتماعی با هوشياری و پرتدبيری ،واکنش بهموقع و فارغ از هرگونه گرایش سياسی ،مجموعه اصالحات
نظام نوین بازنشستگی اجرا شود تا زمينه برگشت نظام بازنشستگی به مسير صحيح پيشرفت فراهم شود.
نظامهای بازنشستگی ،نظامهای پيچيدهای هستند که میباید مرتباً در راستای محيط اقتصادی و
اجتماعی پویای امروزی متحول شوند .گاهی تحوالت کند و کوچک و گاهی نيز تحوالتی عميق و بزرگ
راهگشا خواهند بود .عالوهبر این نياز به چنين تحوالتی چه برای کشورهای توسعهیافته و چه کشورهای
درحال توسعه دارای مصداق است.
هر یک از کشورها با توجه به سوابق و ساختارها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی و سياسی خود با
مشكالتی گاهاً منحصر به فرد و یا مشابه مواجه بودهاند که نياز برای اصالحات را ایجاد کرده است.
بهعنوان مثال کشورهای توسعهیافته بهطور بیسابقهای با مسئله پيری جمعيت مواجه بوده و نيازمند
تمهيدات الزم برای روبهرو شدن و خنثی کردن عواقب آن هستند.
از سویی دیگر نظام مستمری کشورهای مرکز و شرق اروپا با توجه به سابقه سيطره دیدگاه کمونيسم و
برنامهریزی مرکزی در آنها ،بهطور گستردهای برمبنای طرحهای توازن درآمد با هزینه شكل گرفته بودند که این
وضعيت محدودیتهای مالی شدید و بیثباتیهای عميقی را در طول سالهای گذار اقتصادی (گذار به اقتصاد
بازار) به اقتصاد این کشورها تحميل کرده بود .بنابراین مسئله محوری تحوالت در این کشورها تجدید ساختار
نظام با تمرکز بر این طرحها بهمنظور بازیابی ثبات مالی نظام مستمری بود.
در عين حال اصالحات ساختاری نظام مستمری در آمریكای التين و حوزه کارآئيب طی دهههای
 1441و  2111غالباً متمرکز بر ایجاد نظامهای مستمری با مدیریت خصوصی مبتنیبر حق بيمههای
معين و مزایای نامعين بود( .یحيوی)1345 ،
بررسی این تحوالت و اصالحات نشان میدهد که هر یک از کشورها حتی در مواجه با مسائل
یكسان ،رهيافت و راهبردی متفاوت را در دستور کار قرار دادهاند .کشور ما نيز از این قاعده مستثنا
نيست .عالوهبر آن هر سازمانی با توجه به ساختار و مشكالت خود نياز به تدبيری ویژه دارد.
 .5-1اصول
تعامل پویا مبتنیبر اصول کارشناسی و مبانی علمی و تخصصی با مقامات و حوزههای تصميمگير کشور
برای صيانت و ارتقای مصالح و منافع سازمانی و برونرفت از چالشها و مسائل پيش روی سازمان تأمين
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اجتماعی ضروری است .باید توجه داشت عواملی را باید در هر اصالحات بيمهای مدنظر داشت تا این
اصالحات موفق شوند .این عوامل عبارت است از:
 عدالت درون  -نسلی و بين – نسلی،
 تضمين سياسی استمرار اصالحات (تضمين برگشت ناپذیری)،
 کاهش بذل و بخشش بدون پشتوانه،
 افزایش پایداری بلندمدت مالی،
 هزینه منابع برای جامعة هدف واقعی (افراد باالی  65سال)،
 تأمين منابع از محل اصالح سازوکار فعلی،
 تشویق اشتغال بهجای بازنشستگی،
 حرکت به سمت اجباری کردن بيمه و حذف بيمههای اختياری.
 .5-0پیشنیازها
جدا از اصول کار برای موفقيت ،نياز به پيشنيازهای ضروری و اوليه نيز است .این پيشنيازها عبارتند از:
الف) ایجاد همزباني و اجماع كارشناسي
درخصوص اصالحات بازنشستگی نظرات میتواند بسيار متفاوت باشد .گاه توافق بر روی جزئيات بسيار
سخت و زمانبر خواهد بود .برای حمایت کافی از طرح اصالحی در ابتدا باید طرح با کارشناسان مطرح
و در فضای کارشناسی مورد بحث و اصالح قرار گيرد تا پس از اجماع کارشناسی بتوان پيشنهاد را به
سياستگذاران ارائه نمود.
ب) عزم سیاسي برای اصالح
اصالحات نظامهای بازنشستگی در کوتاهمدت هزینههای اجتماعی سياسی به همراه دارد .الزم است در
ابتدا شناخت عميق و درک صحيح حاکميت و سياستگذاران از وضعيت و مقتضيات سازمان تأمين ایجاد
شود تا عزم سياسی کافی برای اصالح بهوجود آید.
ج) تعامل با شركای اجتماعي
سازمان تأمين اجتماعی مبتنیبر اصل سه جانبهگرایی (کارگر ،کارفرما و دولت) شكلگرفته و قوام و دوام
یافته است .طی یک دهه اخير نقش کارگران و کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کمرنگ و
نقش دولت افزایش یافته است و انسجام اجتماعی تخفيف یافته است .اصالحات این سازمان بدون
مشارکت و همكاری شرکای اجتماعی قطعاً به شكست میانجامد .بهخصوص اینكه در این اصالحات حتماً
برخی طرفين امتيازاتی را از دست میدهند.
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د) جلوگیری از ایجاد بدهيهای جدید
در طی چند دهه اخير قوانين و مقرراتی تصویب شده که تعهدات و بار مالی زیادی برای دولت ایجاد
کرده که عمدتاً به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت نشده است .الزم است در اولين گام فرآیند ایجاد
بدهی متوقف و بدهی تازهای ایجاد نشود تا در طی فرآیندی ،بدهیهای موجود نيز تعيين تكليف شوند.
هـ) شفافسازی در درآمدها و مخارج سازمان
عدم اعتماد شرکای اجتماعی و دولت به حسابهای سازمان موجب گردیده اعتقادی به وجود بحران نيز
در این سازمان نباشد و از سویی شرکا انگيزهای برای همكاری در اصالح نيز نداشته باشند .الزم است
برای ایجاد اعتماد در ابتدا شفافسازی کاملی درخصوص درآمدها ،هزینهها و سرمایهگذاری سازمان
صورت پذیرد.
 .5-9راهكارها
مجموعه ابزارها برای تقویت توانایی مالی یک طرح بيمه اجتماعی را میتوان بهصورت زیر تقسيمبندی
نمود:
الف) اصالحات اصولی (مجموعه اقدامات اصالحی در قالبهای)
 اصالحات مدیریتی فنی و اجرایی ساختاری پارامتریکب) موارد تسكينی (غيراصولی)
در این شيوه منابع جدید تحت عناوین مختلف تخصيص داده میشود .این شيوه راه ميانبری است که
به مقصد نخواهد رسيد و تنها جنبه تسكينی دارد .برخی از این شيوهها عبارت است از:
 اعطای حق انحصاری مجوزها واگذاریها مالياتها و...ابتدا باید بپذیریم هيچ راهكار فوری و سریع برای حل مشكل سازمان تأمين اجتماعی وجود ندارد،
اما نياز به اقدام فوری داریم.
تجربيات بينالمللی به وضوح نشان میدهد که برای اصالح نظام بازنشستگی راهحلهای آسان وجود
ندارد .برای دستيابی به اهداف متعدد و بعضاً متناقض نظام بازنشستگی ،ایجاد یک نظام چندبُعدی یا
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چندپایهای ضرورت دارد .درواقع ،هيچ نظام تکپایهای و یک الیه قادر نخواهد بود بار سنگين پرداخت
مقرری مكفی و پوشش بيمهای وسيع ،کارآ و مطمئن را به دوش بكشد .هيچ کشور نمونهای در جهان
وجود ندارد که توانسته باشد تنها با یک طرح ساده و تکبُعدی به اهداف مورد نظر دست یافته باشد.
متعادل کردن متغيرها برای دستيابی به پایداری مالی کلی نظام نه کاری ساده و نه کاری بیابهام
است.
بهطور کلی برای صندوقهای بازنشستگی چهار نوع اصالح میتوان در نظر گرفت .این اصالحات
عبارتند از:
 اصالحات سيستماتيک (تغيير شيوه بيمه) اصالحات پارامتریک (تغيير پارامترهای ورود و خروج و منابع و مصارف) اصالحات ساختاری (برطرف کردن ابهامات ساختار فعلی) اصالحات فنی و اجرایی (مدیریتی) (اصالح روندهای فعلی برای حداکثر بهرهوری)الف) اصالحات سیستماتیک (تغییر شیوه بیمه)
اصالح سيستمی بنيادیترین نوع اصالح در صندوقهای بازنشستگی است و بهمنزله یک انقالب در نظام
بازنشستگی تلقی میشود .این نوع اصالحات را در یک دوره بلندمدت میتوان انجام داد و پيششرطها
و الزامات اجتماعی ،اقتصادی و سياسی خاصی دارد که اگر این پيششرطها تحقق نيابد ،دست زدن به
این نوع اصالحات کار خطرناکی است و کشور را با بحران روبرو میکند .بهطور مختصر نظامهای
بازنشستگی رایج در دنيا شامل دو نوع «مزایای معين» 1و «مشارکت معين» 2است که به ترتيب به آنها
مختصراً ) (DBو ) (DCگفته میشود .تقریباً در اغلب کشورهای دنيا ،ازجمله کشور ما ،سيستم
بازنشستگی از نوع مزایای معين ) (DBاست .تغيير این سيستم از ) (DBبه ) (DCنياز به اصالحات
زیربنایی و اساسی دارد که معموالً در طول دو تا سه دهه میتواند به نتيجه برسد.
ب) اصالحات پارامتریک
اصالح پارامتریک یعنی تنظيم مؤلفههای مؤثر بر روی ورودیها و خروجیهای هر صندوق بازنشستگی
از قبيل سن ورود به صندوق ،نرخ حق بيمه ،سن و سابقه بازنشستگی ،شرایط برقراری مستمریها و
مانند آن .این نوع اصالحات باید براساس محاسبات بيمهای و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور هرچند
سال یكبار انجام شود.
ج) اصالحات ساختاری
نوع سوم اصالحات ساختاری است .این نوع اصالحات میتواند جنبههای مختلفی از قبيل ساختار کالن
نظام تأمين اجتماعی ،نحوه ارتباط بين اجزای این نظام با دستگاههای دولتی و وزارتخانهها ،نحوه ارتباط
Defined Benefit
Defined Contribution

1.
2.
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بين صندوقها ،ارتباطات درونی هر صندوق ،ارتباط بين صندوقهای بازنشستگی با مردم و تشكلهای
مردمی ،سازوکارهای پاسخگویی و مانند آن را دربرگيرد.
یكی از اصالحات ساختاری که در توصيههای مشاوران بينالمللی نيز مكرراً مشاهده میشود ،ادغام
طرحهای پایه است.
از نظر سياست عمومی ،هيچ منطق قابل قبولی برای تعدیل سطوح مختلف مصرف در طول عمر
یک فرد و یا تعبيه سن بازنشستگی متفاوت برای کارکنان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد .برای
همين است که شماری از کشورها دست به اصالحاتی زدهاند تا طرحهای بازنشستگی کشوری و ملی را
درهم ادغام کنند .استداللهای مربوط به حذف طرحهای گوناگون و ادغام آنها از این قانون هستند:
-

دوگانگی موجب کُندی تحرک نيروی کار میشود و تفاوت غيرقابل توجيه در مستمری ميان

بخشهای خصوصی و دولتی را تشدید میکند.
-

دوگانگی ،هزینههای اداری را باال میبرد ،زیرا که نوعاً باعث دوبارهکاری در ارائه خدماتی

میشود که قبالً توسط طرحهای بازنشستگی ملی ارائه شده است.
مهم این است که اگر سياستگذاران نتوانند به ادغام کامل نظام مبادرت ورزند ،حداقل سازوکاری
تعبيه کنند که تحت آن امكان انتقال مزایای بازنشستگی ميان طرحهای مختلف فراهم باشد تا وقتی
کارکنان از طرحی به طرح دیگر بهویژه وقتی از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل میشوند ،زیانی
متوجه آنها نشود.
انتقال از یک طرح به طرح دیگر را میتوان برای مثال با تمهيد روشهایی برای محاسبه حقوق
متعلقه به کارکنانی که از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل میشوند؛ ميسر و ممكن کرد و حقوق
آنان را در طرح جدید به رسميت شناخت .بهلحاظ مفهومی ،این روشها باید متضمن محاسبه ارزش
حال حقوق مكتسبه در یک طرح که حاصل حق بيمههای پرداخت شخص است و احتساب آن در طرح
جدید باشد .با این حال ،ادغام طرحها نسبت به انتقال حق و حقوق کارکنان از یک طرح به طرح دیگر
اغلب توصيه میشود .بسياری از کشورهایی که به ادغام طرحهای مختلف بازنشستگی مبادرت کردهاند
(بهویژه ادغام طرحهای بخش خصوصی و دولتی) عموماً تمامی کارکنان فعلی را مشمول اصالحات
نكردهاند (و آنها را تحت پوشش قواعد همان طرح قبلی در نظر گرفتهاند) ،برخی کشورها همه کارکنان
فعلی را هم مشمول اصالحات دانستهاند (بعضاً با قبول برخی از حقوق و بعضاً با پذیرش کل حقوق
مكتسبه آنان) و معدودی از کشورها هم کارکنان را مخير گذاشتهاند که در طرح بمانند و یا از طرح
خارج شوند.
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د) اصالحات فني و اجرایي
اصالحات مدیریتی شامل اصالح سازوکارهای اجرایی داخل صندوق در جهت بهبود عملكرد ،کاهش
هزینهها ،افزایش بازده سرمایهگذاری و .. .میشود.
از حيث زمانبندی اصالحات برای برونرفت از چالشها را میتوان به دو دسته اقدامات فوری و
اقدامات ميانمدت تقسيم کرد که در جدول زیر آورده شده است:
جدول .17گونهشناسي اقدامات اصالحي برحسب زمانبندی
اقدامات فوری
•
•
•

اقدامات میانمدت

اصالحات فنی و اجرایی (مدیریتی)
اصالحات ساختاری
اصالحات پارامتریک

•
•
•
•

اصالحات فنی و اجرایی (مدیریتی)
اصالحات ساختاری
اصالحات پارامتریک
اصالحات سيستماتيک

از حيث گونهشناسی و زمانبندی اصالحات در جدول  18آمده است:
جدول  .18اصالحات پیشنهادی در سازمان تأمین اجتماعي برحسب نوع و زمانبندی
اقدامات فوری
اصالحات فنی و اجرایی

 اصالح در مدیریت و کارکرد سازمان
تأمين اجتماعی
 پرهيز دولت از دخالت در امور صندوق
 درج بودجه صندوق در بودجه عمومی

اقدامات میانمدت
 اصالح نظام سرمایهگذاری در سازمان
 جلب اعتماد سياستگذاران
 ایجاد شناسه یكسان تأمين اجتماعی برای تمام
ایرانيان))SSN

کشور
 کاهش هزینههای اجرایی
 تعيين تكليف بخش درمان
 شفافسازی (اطالعرسانی به بيمهشدگان
و انتشار گزارش عملكرد بهطور منظم و
دورهای ،رسيدگی بهموقع به درخواستها
و شكایات و)...
اصالحات ساختاری

 جلوگيری از توليد و انباشت بدهیهای
دولت
 جلوگيری از تصویب قوانين برای
گسترش بازنشستگی پيش از موعد

 تهيه و تدوین و ابالغ اصول و سياستهای کلی
تأمين اجتماعی
 اجباری شدن بيمه حرف و مشاغل آزاد
 حذف معافيتهای کارفرمایی

 لغو تدریجی معافيتهای بيمهای

 اصالح شيوه سرمایهگذاری

 برقراری سهجانبهگرایی واقعی

 وضع قواعد دقيق جهت سرمایهگذاری
 سرمایهگذاری در سهام خارجی
 برقراری نظام چندالیه
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اقدامات فوری
اصالحات پارامتریک

اقدامات میانمدت

 تبدیل بيمههای اختياری به اجباری یا


 حذف تمامی قوانين تعهدآور قبلی

شبهاجباری

 افزایش سن بازنشستگی

افزایش حداقل سنوات بيمهپردازی

 تغيير شيوه پرداخت مستمری

جهت بازنشستگی بهصورت تدریجی

 افزایش طول دوره مبنای محاسبه مزایای

 اعمال

اصالحات

بيمهشدگان جدید

پارامتریک

برای

مستمری
 کاهش ضریب تعلق (انباشت) محاسبه مستمری
 بازنگری در شرایط مستمری (بازنشستگی،
ازکارافتادگی و بازماندگان) و یكسانسازی آنها
در صندوقهای بازنشستگی پایه
 برقراری ارتباط بين شغل و ازکارافتادگی و
تجدیدنظر در درصد ازکارافتادگی با توجه به
شغل بيمه شده
 اصالح قانون بيمه بيكاری و تشكيل صندوق
بيكاری(غيرمشارکتی)
 فراهمسازی امكان استفاده از بازنشستگی
زودهنگام با لحاظ منطق محاسبات بيمهای
 اعمال جریمه بر بازنشستگیهای پيش از موعد
بهمنظور ایجاد انگيزه به ماندن نيروی کار


اصالحات سيستماتيک

-

تنظيم مزایای بازماندگان

 کاهش سطح تعهدات تضمينی دولت
 برقراری نظام چندالیه
 برقراری بيمه مكمل بازنشستگی

در این گزارش همانطور که در عنوان نيز مشخص است قرار نيست به اصالحات ميانمدت پرداخته
شود و صرفاً عناوین و رویكردهای کلی در جدول فوق آورده شده است .ازاینرو در ذیل به بررسی و
تشریح اقدامات فوری پيشنهادی میپردازیم:
 .5-9-1اصالحات فني و اجرایي
الف) كاهش هزینه اداره سازمان
هزینههای اداری سازمان در چند سال اخير روند فزایندهای را گرفته است .به نحویکه از حدود  11هزار ميليارد
ریال در سال  1341به  31هزار ميليارد در سال  1345رسيده است .این در حالی است که تغيير فاحشی در
عملكرد سازمان به وجود نيامده است .از این منظر ضروری است موارد زیر مورد توجه قرار گيرد:
 مطالعه آسيبشناسانه از نظامات اداری و مالی سازمان و انجام اصالحات الزم در این زمينه،
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 رعایت ماده ( )74قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان و تقویت ارکان نظارتی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بهعنوان متولی این حوزه و ارکان نظارتی داخلی سازمان تأمين اجتماعی.
ب) عدم مداخله دولت در اداره سازمان
دولتها در سنوات مختلف مداخالت متعددی در سازمان تأمين اجتماعی (از مداخله در نصب مدیر عامل
تا مداخله در پرداختها یا حسابهای سازمان) داشتهاند .مداخالت دولت و بهتبع آن سایر اجزای نظام
در امور سازمان تأمين اجتماعی بایستی در چارچوب اصول ،قواعد و محاسبات بيمهای باشد و معطوف
به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسلهای آتی بيمهشدگان و مستمریبگيران باشد .بعضاً مداخالتی
در جهت اهدافی غير از اهداف مندرج در قانون تأمين اجتماعی صورت پذیرفته است.
ج) ایجاد ثبات در مدیریتها
باوجود آنكه در ماهيت عمومی و غيردولتی صندوقهای بيمه اجتماعی و آثار بلندمدت آنها بر سرنوشت
جامعه زیر پوشش تردیدی وجود ندارد ،بیثباتی مدیریت (حتی در ردههای مدیریت حرفهای) و تأثير
باالی تحوالت سياسی بر مدیریت این صندوقها ،مشكالت زیادی را موجب شده است که نتيجه آن ،افت
شدید بازدهی فعاليتهای اقتصادی ،کاهش نظارت بر عملكرد صندوقها ،گسترش فساد اداری و افزایش
روزافزون مطالبات معوقه بوده است .تغيير متعدد مدیران عامل در دولت قبل یا مدیران عامل شستا در
این دولت نشان از عدم ثبات مدیریت در سازمان دارد که الزم است تمهيدی برای آن اندیشيده شود.
د) اصالح رویههای اداری سازمان
رویههای فعلی در سازمان تأمين اجتماعی موجب گردیده نه تنها شرکای اجتماعی از این سازمان ناراضی
باشند و رغبتی برای همكاری نداشته باشند ،بلكه زمينههای فساد را نيز در سازمان فراهم آورده است.
اصالح این رویهها و بهکارگيری شيوههای امروزی در اداره سازمان یک اصل مهم در شروع اصالحات در
سازمان تأمين اجتماعی است .سازمان عمالً در برابر هر نوع تغيير بهشدت مقاومت میکند.
ه) شفافسازی بخش سرمایهگذاری
بدون شک اگر در ایران عملكرد صندوقها هر سه ماه یا شش ماه به اطالع ذینفعان میرسيد ،مدیریت
آنها بيشتر در قبال مردم احساس مسئوليت کرده و مقامات نسبت به عملكرد آنها حساستر میشدند.
یكی از اجزای نظارتی مقام ناظر ،تعيين ضوابطی برای افشاگری مالی است .در برخی از کشورها مثل
اکثر کشورهای آمریكای التين ،صندوقهای بازنشستگی موظفاند بهطور روزانه ارزش داراییهای خود
را اعالم کنند .این امر موجب میگردد ادارهکنندگان سازمان و تصميمگيران نيز بيشتر در
تصميمگيریهای خود مصالح شرکای اجتماعی را در نظر بگيرند و خود را در معرض نقد ببينند.

57

و) توجه به حرفهایگرایي و تخصص محوری
انتصاب افراد ناآشنا به امور بيمهای ،حمایتی و .. .در مصادر تصميمسازی ،تصميمگيری و اجرایی بخش
رفاه و تأمين اجتماعی یكی از مشكالت این سازمان است .سازمان تأمين اجتماعی و ذخایر و اندوختهها
و سرمایههای آن ،یک امانت و حقالناس و مشاع و بينالنسلی است و نبایستی «حياط خلوت» بهحساب
بياید و در انتصابات ارکان تصميمگيری و اجرایی آن و بهویژه در حوزه سرمایهگذاری ،بایستی انتصابات
براساس شایستهساالری و اصول حرفهایگرایی و تخصصمحوری انجام پذیرد .سازمان تأمين اجتماعی
دارای سرمایههای انسانی بومی دارای تجربه ،تخصص و از همه مهمتر عرق و حميت سازمانی است که
بایستی به آنها پاسداشت و ارتقا و اعتال بخشيد.
ز) اصالح بخش درمان
سازمان تأمين اجتماعی به استناد ماده ( )24قانون مجاز است حداکثر تا نه درصد از مأخذ محاسبه حق
بيمه را برای تأمين هزینههای ناشی از حوادث ،بيماریها و بارداری جمعيت تحت پوشش خود هزینه
نماید و این در حالی است که مصارف این بخش بهمنظور همراهی در طرحهای دولتی (از قبيل طرح
تحول نظام سالمت) با افزایش غيرمنتظرهای روبرو شده که این امر با توجه به محدود بودن اعتبار درمان،
سازمان را در تأمين نقدینگی الزم درمان با مشكل روبرو ساخته است که الزم است تمهيدی برای آن
اندیشيده شود .این تمهيد میتواند در قالبهای مختلفی اندیشيده شود که برخی ازسوی سازمان قابل
اجرا است و برخی نياز به اصالح در نظام سالمت کشور دارد .ازجمله اصالحاتی که میتواند ازسوی
سازمان صورت پذیرد بازنگری در شيوه پرداخت به مراکز درمانی (مستقيم و غيرمستقيم) و خرید
راهبردی است.
 .5-9-0اصالحات ساختاری
الف) جلوگیری از تولید و انباشت بدهيهای دولت
از عمده عواملی که سازمان تأمين اجتماعی را شدیداً تحت تأثير قرار داده و تعادل منابع و مصارف
سازمان را از بين برده قوانين و مقرراتی است که بهصورت سياسی ،بدون توجه به محاسبات بيمهای یا
محل تأمين اعتبار آنها به سازمان تحميل شده است.
براساس قانون ساختار و نظام جامع رفاه اجتماعی ،سازمان تأمين اجتماعی یک نهاد عمومی
غيردولتی است که با هدف پوشش بيمهای کارگران مزد و حقوقبگير بهصورت اجباری و صاحبان حرف
و مشاغل آزاد بهصورت اختياری فعاليت مینماید .ازاینرو بخش عمده منابع مالی این سازمان از محل
حق بيمههای اخذ شده با مشارکت بيمه شده و کارفرما تأمين گردیده و در تأمين مصارف متكی به منابع
دولتی نيست .لذا بدیهی است که ارائه تعهدات بيمهای در قبال افراد عضو و تحت پوشش باید براساس
قاعده عدالت و به تناسب ميزان مشارکت (سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه) و با تنظيم ورودیها و
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خروجیها طبق محاسبات بيمهای صورت پذیرد و عدم رعایت این اصول قطعاً سازمان را با مشكالت
زیادی روبرو خواهد نمود .یكی از مهمترین عواملی که در ميانمدت باعث کسری نقدینگی در سازمان
گردیده است ،تغيير ترکيب بيمهشدگان از اجباری به حمایتی میباشد .تغيير ترکيب شاغلين بيمه شده
اجباری دارای کارفرمای حقيقی و حقوقی از مزد و حقوقبگير به بيمهشدگان غير مزد و حقوقبگير فاقد
کارفرما ،از قبيل رانندگان ،بافندگان ،نویسندگان ،خادمين مساجد ،کارگران ساختمانی و غيره در سنوات
اخير باعث شده است تا دولت در نقش یک کارفرمای بزرگ ،بالغ بر  3/5ميليون بيمه شده اجباری را از
طریق سازمان تأمين اجتماعی تحت پوشش قرار دهد .لكن این مهم با عدم پرداخت حق بيمه سهم
کارفرمایی توسط دولت همراه بوده که در نهایت باعث کاهش درآمدهای نقدی ناشی از کسور حق بيمه
در سازمان و افزایش دیون دولت گردیده است.
در گام اول ضروری است تصویب چنين قوانينی متوقف شود .در این راستا دو اقدام پيشنهاد میشود:
 پرهيز از تصویب قوانين تعهدآور بدون تأمين بار مالی جلوگيری از تصویب قوانين برای گسترش بازنشستگی پيش از موعدالزم به ذکر است طرحهای ذیل هماکنون در دستور کار مجلس است و میتواند بار مالی بر سازمان
تحميل نماید:
 طرح استفساریه دریافت چهار درصد ( )%4حق بيمه مشاغل سخت و زیانآور از واگذارنده به
پيمانكار
 طرح تعيين تكليف بيمه اعضای مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز و تحت
پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تأمين اجتماعی
 طرح اصالح قانون بيمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر بين شهری
 طرح استفساریه تبصره « »2ماده ( )76قانون تأمين اجتماعی اصالحی مصوب 1381/7/14
 طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غيرستادی
 طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوقهای بازنشستگی
 طرح شمول مشاغل سخت و زیانآور در مورد متصدیان مشاغل تجزیه و توزیع (موزعين)
شاغل در شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران
 طرح حذف ماده ( )41قانون تأمين اجتماعی
 طرح تأمين اجتماعی همگانی
 طرح بيمه مؤسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد
ب) بازپرداخت بدهيهای سنواتي جاری و معوق دولت
عدم پرداخت به هنگام تعهدات شرکای اجتماعی بهویژه دولت یكی از چالشهای بزرگ پيش روی
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سازمان میباشد و همانگونه که پيشتر عنوان گردید ساختار مالی سازمان تأمين اجتماعی را تحت
تأثير خود قرار داده است .دولتها بدون در نظر گرفتن ملزومات بيمهسنجی ،اقدام به تصویب قوانينی
کردهاند که مغایر با اصول اقتصادی و بيمهای حاکم بر این صندوقهاست .تلقی صندوقهای بازنشستگی
بهعنوان محلی برای تأمين منابع مالی در راستای دستيابی به سایر اهداف اجتماعی و عدم باور به این
صندوقها بهعنوان نهادهای مالی مستقل و بينالنسلی سبب تصویب قوانينی شده که منجر به افزایش
بار مالی صندوقها و افزایش بدهی دولت به آنها شده است .در این راستا و برمبنای قانون برنامه ششم
توسعه باید تدابيری اندیشيده شود تا بدهی دولت به سازمان تأدیه شود .در این راستا اقدامات زیر باید
صورت پذیرد:
 تسهيل و تسریع مسير قانونی و مقرراتی بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمين اجتماعی
 جلوگيری از توليد و انباشت بدهیهای جدید دولت به سازمان تأمين اجتماعی (پرداخت بدهی
جاری)
 امكانسنجی استفاده از مكانيسم اعطای امتياز بهرهبرداری از انفال (انحصارات ،امتيازات و .. .دولتی)
برای بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمين اجتماعی
ج) لغو تدریجي و پلكاني معافیتهای بیمهای
در سنوات مختلف به دالیل گوناگون شاهد ایجاد معافيتهای بيمهای برای کارگران یا کارفرمایان بودهایم.
تعهدات پرداخت حق بيمه سهم کارفرما توسط دولت برای گروههای مختلف جامعه نظير رانندگان،
باربران ،خادمين مساجد ،پرداخت حق بيمه کارفرمایان کارگاههای فنی کوچک (حداکثر تا  5نفر کارکن)
و غيره موجب شده تا معافيتهای وسيع بيمهای بعضاً هم بدون منطق ایجاد شود که ضروری است
بهصورت تدریجی و پلكانی این معافيتهای بيمهای حذف شوند .عليرغم آنکه معافيتهای بيمهای
هزینههای قابل توجهی را متوجه دولت و صندوق تأمين اجتماعی کرده است و ازسوی دیگر در حوزة
کسبوکار نيز کارآیی قابل قبولی نداشته است ،شاهد تصویب قوانين مشابه در این زمينه هستيم؛ که
میتوان به ماده ( )71قانون برنامة ششم توسعه اشاره

کرد1..

د)پرهیز از تصویب بازنشستگيهای زودهنگام
در سالهای اخير ،با تصویب قوانين متعدد ،شرایط استفاده از بازنشستگیهای پيش از موعد تسهيل شده
است .این در حالی است که بهدليل افزایش طول عمر و روند سالمند شدن جمعيت ،هزینههای دوران
بازنشستگی با سرعت سرسامآوری افزایش مییابد .قواعد محاسبات بيمهای حكم میکند که با افزایش
 .1ماده ( -)۱۷برای ترغيب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نيروی کار جوان ،چنانچه طی اجرای
قانون برنامه نسبت به جذب فارغالتحصيالن دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی بهصورت کارورزی اقدام نمایند ،از پرداخت
سهم بيمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف میباشند.
تبصره -آیيننامه اجرايی این ماده شامل شيوه معرفی ،زمينههای کاری اولویتدار و نحوه تأمين هزینه به پيشنهاد سازمان،
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هيئت وزیران میرسد.
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اميد به زندگی ،سن بازنشستگی افزایش یابد و حتی راهبرد «بازنشستگی دیررس» اتخاذ شود .اما
قانونگذاری در کشور ما مسير عكس این راهبرد را پيموده است .الزم است در ابتدا این روند متوقف شود
و دیگر قانونی در این زمينه به تصویب نرسد .درحال حاضر طرحهای زیر که تصویب آنها بهمعنای افزایش
بازنشستگی پيش از موعد است در دستور کار مجلس شورای اسالمی است:
 طرح استفساریه تبصره « »2ماده ( )76قانون تأمين اجتماعی اصالحی ،مصوب ،1381
 طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غيرستادی،
 طرح شمول مشاغل سخت و زیانآور در مورد متصدیان مشاغل تجزیه و توزیع (موزعين)
شاغل در شرکت ملی پست.
ه) اصالح ساختار و برقراری سهجانبهگرایي واقعي
هرچند در قانون و اساسنامه سازمان بر سهجانبهگرایی تأکيد شده است ،اما در عمل این ابهامات وجود
دارد:
نامتناسب بودن تركیب اعضای هیئت امنا :در ترکيب هيئت امنای فعلی ،دوسوم اعضا ( 6نفر از 4
نفر) ازسوی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تعيين میشوند و یکسوم آنها (سه نفر) مجموعاً نمایندگان
تشكلهای کارفرمایان و بيمهشدگان هستند که این ترکيب موجب دولتی شدن بيش از حد هيئت امنا
شده است .این امر با ماهيت ذاتی بيمههای اجتماعی ـ که باید با مشارکت سهجانبه اداره شوند ـ مغایرت
دارد .در این خصوص ،پيشنهاد میشود تعداد نمایندگان دولت در هيئت امنا «نصف به اضافه یک» تعيين
شود و اعضای آن نيز اشخاص حقوقـی باشند.
ناكارآمدی هیئت امنا :برمبنای قوانين موجود ،هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی بهطور همزمان
هيئت امنای سایر صندوقهای وابسته نيز هست .درحالی که بهدليل تفاوت در ماهيت و مأموریت
صندوقها ،وظایف هيئت امنای آنها با هم متفاوت است و یكی بودن هيئت امنا آن را از وضعيت تخصصی
خارج میسازد و موجب میشود که وظایف سياستگذاری و نظارتی آن بهشدت کمرنگ و بیاثر شود.
البته عمالً مشاهده میشود که تمرکز اصلی هيئت امنا بر سازمان تأمين اجتماعی است و سایر صندوقها
(صندوق بازنشستگی کشوری ،صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان ،روستایيان و عشایر ،سازمان بيمه
سالمت و )...کمتر مورد توجه قرار میگيرند.
عضویت اشخاص حقیقي در هیئت امنا :طبق قوانين موجود 6 ،نفر از اعضای هيئت امنا که به انتخاب
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی معرفی میشوند ،عمالً نماینده وزیر یاد شده هستند و نه نماینده واقعی
دولت .درحالی که تا پيش از اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی ،نمایندگان دولت
در شورای عالی تأمين اجتماعی شخص حقوقی بودند و عمالً نقش نمایندگی بخشهای اقتصادی،
اجتماعی و اداری دولت را ایفا میکردند.
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ناكارآمدی هیئت مدیره :با توجه به تأکيد قانونگذار بر غيراجرایی بودن هيئتمدیره ،معلوم نيست که
نقش واقعی هيئتمدیره (با وجود هيئت امنا بهعنوان رکن عالی سياستگذار) چيست .درواقع ،کارآمدی
هيئتمدیره صرفاً به توانایی اعضای آن و نه جایگاه قانونی آن ،بستگی دارد .همچنين ،رابطه کاری
هيئتمدیره با مدیرعامل سازمان شفاف نيست .این ابهامات موجب شده که عمالً در همه دورههای
مدیریتی پس از اجرای این قانون تاکنون ،مسير قانون انتخاب ارکان صندوقها رعایت نشده و برخالف
قانون ،ابتدا مدیرعامل و پس از آن اعضای هيئتمدیره تعيين میشدهاند.
از آنجا که هيئتمدیره عمالً باید «رکن اجرایی» سازمان یا صندوق باشد ،اعضای آن نيز باید از
صالحيتهای تخصصی و تجربی مرتبط با همان سازمان یا صندوق برخوردار باشند که طی سالهای
اخير این نكته مهم رعایت نشده است.
ناكارآمدی نقش مدیرعامل :با توجه به گستردگی حوزه مأموریت هر صندوق ،مدیرعامل باید از جایگاه
متناسب با این مسئوليتها برخوردار باشد اما در برخی از دورههای مدیریتی ،حتی اختيارات کافی ازسوی
وزیر به مدیرعامل تفویض نشده است .درحالی که در گذشته ،مدیرعامل بهعنوان رئيس هيئتمدیره از
اختيارات متناسب با مسئوليتهایش برخوردار بود و وزیر متبوع نيز جز از مسير شورای عالی در امور
سازمانها مداخلهای نداشت.
روشن نبودن جایگاه و نقش وزارتخانه :با توجه به تأکيد قانون بر وابسته بودن سازمان تأمين
اجتماعی (مادر) به وزارتخانه ،رابطه بين این سازمان و صندوقها با وزارتخانه روشن نيست .چراکه از
یکسو سازمان باید در مقابل هيئتمدیره و هيئت امنا پاسخگو باشد (که رئيس آن وزیر است) و ازسوی
دیگر بدنه اجرایی وزارتخانه و معاونين ذیربط تمایل دارند که مستقيماً بر سازمان نفوذ و نظارت داشته
باشند ،اما چنين رابطهای در قوانين و مقررات تعریف نشده و عمالً نوعی موازیکاری تلقی میشود.
ابهام در عنوان سازمان یا صندوق تأمین اجتماعي :در ماده ( )113قانون مدیریت خدمات کشوری
و اصالحيه آن ،از «سازمان تأمين اجتماعی» نام برده شده که وابسته به وزارت رفاه و تأمين اجتماعی
(سابق) است و سایر صندوقهای بيمه و بازنشستگی زیرمجموعه آن قرار میگيرند .برداشت اوليه دولت
از این قانون این بود که منظور از سازمان موصوف ،سازمان تأمين اجتماعی مصوب  1354نيست و به
همين دليل در اساسنامه مصوب  1384هيئت دولت ،از آن به «صندوق تأمين اجتماعی» تعبير شد .اما
بعداً دولت صندوق یاد شده را به سازمان تغيير نام داد که مورد تأیيد مجلس قرار نگرفت .در نتيجه ،در
مواد مختلفی از قانون برنامه پنجم توسعه (بند «و» مواد ( )28و ( ،)31تبصرههای « »2و « »4بند «ب»
ماده ( ))38ـ مصوب 1384ـ عبارت «صندوق تأمين اجتماعی» بهکار رفته ،اما در قوانين متعدد نحوه
تشكيل این سازمان و ماهيت حقوقی و ارکان آن مشخص نشده است .برای مثال در ماده ( )12قانون
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برنامه ششم توسعه و بند «ز» تبصره « »7قانون بودجه سال  1346کل کشور از عنوان «سازمان تأمين
اجتماعی» استفاده شده است ،لكن منظور مقنن «صندوق تأمين اجتماعی» بوده است.
ابهام در واژه «تجمیع» :در ماده ( )113قانون مدیریت خدمات کشوری واژه «تجميع» بهکار رفته که
مفهوم آن روشن نيست .در نتيجه ،نحوه تجميع صندوقهای بيمه و بازنشستگی (و تفاوت آن با ادغام)
و همچنين چگونگی ارتباط آنها با یكدیگر و با سازمان تأمين اجتماعی تعيين تكليف نشده است.
اصالح موردی قوانين (مواد ( )12و ( )17قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی ،ماده
( )113قانون مدیریت خدمات کشوری) در مقاطع مختلف موجب شده که تعارضها ،ابهامات و
مغایرتهای بين قوانين درخصوص ساختار کالن سازمان تأمين اجتماعی افزایش یابد .بنابراین ،الزم
است با هدف رفع تعارضها و ابهامات ،قوانين یاد شده بازنگری و اصالح شوند و در این راستا ،نقش و
جایگاه هيئتمدیره و مدیرعامل نيز بازنگری و تقویت شود.
 .5-9-9اصالحات پارامتریک
الف) اعمال پوشش اجباری یا شبهاجباری بیمههای اجتماعي
اجباری نبودن پوشش بيمه اجتماعی پایه و کمرنگ شدن بيمه اجباری مزد و حقوقبگيران در اصالحات
قانون پس از سال  1354رخ داد.
البته در این خصوص الزم است سایر قوانين نيز بازبينی شود .قانون نظام صنفی ،قانون افزایش
بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبيعی(مصوب )1384و سایر احكام قانونی مشابه نيز نياز به بازنگری
و حذف تناقضات موجود را دارد.
ب) افزایش حداقل سنوات بیمهپردازی جهت بازنشستگي بهصورت تدریجي
درحال حاضر افرادیکه  11سال و کمتر سابقه پرداخت حق بيمه دارند میتوانند با پرداخت حق بيمه
از مزایای بازنشستگی استفاده کنند .میتوان به تدریج این سن را به  15سال افزایش داده و مشمول
حداقل سن مقرر در ماده ( )76نيز نمود .با این اقدام بيمهفروشی (خرید سابقه) نيز متوقف میشود.
ج) اصالحات در نظام بیمههای بازنشستگي برای بیمهشدگان جدید
با توجه به افزایش سن اميد به زندگی ،تغييرات جمعيتی ،ترکيب تحصيلی و جنسيتی نيروی کار،
خصوصیسازی و برونسپاری ،شكلگيری فضای کار مجازی و ...الزم است اصالحاتی در نظام بيمههای
بازنشستگی برای بيمهشدگان جدید اعمال گردد.
 افزایش تدریجی سن و سابقه بازنشستگی
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 .7جمعبندی
مباحث فوق چشمانداز مناسبی را پيش روی نظام تأمين اجتماعی کشور و بهویژه صندوق تأمين اجتماعی
کشور بهعنوان بزرگترین صندوق بيمهای کشور قرار نمیدهد .البته باید در نظر داشت که وضعيت فعلی
این صندوق بدون تردید محصول عمل جمعی ما در طول زمان بهویژه در دو دهه اخير بوده که آگاهانه
یا ناآگاهانه و مسئوالنه یا فرصتطلبانه در صندوق تأمين اجتماعی کشور رقم زدهایم و از هر زمانی که
با این بحران مقابله شود میتوانيم اميدوار باشيم که بهطرف یک نظام کامالً آسيبزده پيش نمیرویم.
ادامه و استمرار وضع موجود سبب میشود هزینههای صندوقهای بازنشستگی در کشور بهطور
روزافزونی افزایش یابد ،این درحالی است که منابع آنها رشدی متناسب نمییابد .عدم چارهجویی و اعمال
اصالحات به موقع شانس بروز بحرانهای جدیدتر را در آینده افزایش میدهد.
هرچند اعمال اصالحاتی پارامتریک میتواند پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی را تقویت نمایند،
ولی اینگونه اصالحات عموماً مورد استقبال مردم نبوده و خبر خوشایندی برای آنها نيست .دولتمردان
و قانونگذاران از بيم عواقب ناشی از چنين تصميماتی مسئوليت انجام اینگونه اصالحات را معموالً بر
دوش دولتهای بعدی گذاشته و با این تدبير با شتاب بيشتری بهسوی بحران نقدینگی و ...گام برمیدارند.
صندوقهای بازنشستگی باید ساختارهای سازمانی خود را برای شرایط جدید تنظيم و تعدیل نمایند.
مشارکت بيشتر با شرکای اجتماعی ،شفافيت و پاسخگویی صندوقها زیربنای موفقيت این اصالحات
است و این شفافيت موجب آسانتر شدن درک اصالحات و انطباق آنها با واقعيات میشود.
سازمان تأمين اجتماعی بهعنوان بزرگترین سازمان بيمهگر اجتماعی و دومين توليدکننده خدمات
درمانی در کشور بهلحاظ ماهيت فعاليتهای خود و ارتباط گسترده با طيف وسيعی از جامعه ،بهطور
مستقيم و غيرمستقيم متأثر از بسياری از فعاليتها و سياستهای اقتصادی ،اجتماعی و سياسی کشور
میباشد و طبيعی است تغييرات این حوزه در اثر تغيير مؤلفههای کالن اقتصادی و اجتماعی
اجتنابناپذیر باشد .نظام بخشنده بازنشستگی ایران ،نبود نهادهای تنظيمگر و ناظر بر سرمایهگذاری
صندوقهای بازنشستگی و داراییها ،نبود برآورد دقيق از داراییهای صندوقها ،بازده پایين صندوقها،
تحميل قوانين ناسازگار با اصول بيمهای و تغييرات جمعيتی از مهمترین چالشهای سازمان تأمين
اجتماعی بهشمار میرود.
بررسیهای عملكرد سازمان در ایفای تعهدات خود نشانگر ایجاد مشكالت متعددی برای سازمان
است که یكی از مهمترین این مشكالت که اکنون دیده میشود بروز پدیده کسری نقدینگی در سازمان
است .اگر به این موضوع توجه نشود در آینده نه چندان طوالنی سازمان با مشكالت جدیتری مواجه
خواهد شد.
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مشكل بزرگتری که در آینده سازمان تأمين اجتماعی به کشور تحميل خواهد کرد ،عدم آمادگی
الزم درخصوص کاهش ضریب پشتيبانی بهواسطه افزایش بسيار زیاد مستمریبگيران و کاهش نرخ ورود
بيمهشدگان اصلی به آن سازمان است .این امر میتواند زمينهساز مهمترین بحران جدی اجتماعی آتی
و همچنين بحران تأمين سالمت کشور شود.
اصالح نظامهای بازنشستگی امری زمانبر و نيازمند بررسی مالحظات اجتماعی ،سياسی و اقتصادی
است ،بنابراین همه زوایای کار باید بررسی شود تا کشور کمترین آسيب را در گذر از این بحران متحمل
شود.
در این شرایط ضروری است در سازمان تأمين اجتماعی بهسرعت نسبت به اجرای اصالحات
سيستماتيک و پارامتریک ،ساختاری و فنی و اجرایی اقدام شود .از نظر زمانبندی اجرایی این اقدامات را
میتوان به دو گروه اقدامات فوری و ميانمدت تقسيم کرد.
در اقدامات فوری مواردی چون اصالح در مدیریت و کارکرد سازمان تأمين اجتماعی ،پرهيز دولت
از دخالت در امور صندوق ،درج بودجه صندوق در بودجه عمومی کشور ،کاهش هزینههای اجرایی ،تعيين
تكليف بخش درمان ،شفافسازی (اطالعرسانی به بيمهشدگان و انتشار گزارش عملكرد بهطور منظم و
دورهای ،رسيدگی بهموقع به درخواستها و شكایات و ،)...جلوگيری از توليد و انباشت بدهیهای دولت،
لغو معافيتهای بيمهای ،برقراری سهجانبهگرایی واقعی ،اجتناب از تصویب قوانين مغایر با اصول بيمهای
و تعهدآور ،افزایش سن بازنشستگی برای بيمهشدگان جدید و افزایش انگيزه ادامه کار و کاهش انگيزه
بازنشستگی برای بيمهشدگان فعلی قابل ذکر است.
در اقدامات ميانمدت نيز راهكارهایی چون اصالح نظام سرمایهگذاری در سازمان ،جلب اعتماد
سياستگذاران ،ایجاد شناسه یكسان تأمين اجتماعی برای تمام ایرانيان ( ،)SSNتهيه و تدوین و ابالغ
اصول و سياستهای کلی تأمين اجتماعی ،حذف معافيت ،اصالح شيوه سرمایهگذاری ،وضع قواعد دقيق
جهت سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری در سهام خارجی ،حذف تمامی قوانين تعهدآور قبلی ،افزایش سن
بازنشستگی ،تغيير شيوه پرداخت مستمری ،افزایش طول دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری ،کاهش
ضریب تعلق (انباشت) محاسبه مستمری ،بازنگری در شرایط مستمری (بازنشستگی ،ازکارافتادگی و
بازماندگان) و یكسانسازی آنها در صندوقهای بازنشستگی پایه ،برقراری ارتباط بين شغل و ازکارافتادگی
و تجدیدنظر در درصد ازکارافتادگی با توجه به شغل بيمه شده ،اصالح قانون بيمه بيكاری و تشكيل
صندوق بيكاری (غيرمشارکتی) ،فراهمسازی امكان استفاده از بازنشستگی زودهنگام با لحاظ منطق
محاسبات بيمهای ،اعمال جریمه بر بازنشستگیهای پيش از موعد بهمنظور ایجاد انگيزه به ماندن نيروی
کار ،تنظيم مزایای بازماندگان ،کاهش سطح تعهدات تضمينی دولت ،برقراری نظام چندالیه و برقراری
بيمه مكمل بازنشستگی مؤثر است.
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 .8اقدامات پیشنهادی
با توجه به مطالب گفته شده اقدامات زیر بهعنوان اقدامات فوری ازسوی قوه مقننه پيشنهاد میگردد:
 .8-1اقدامات تقنیني
الف) اصالح بند «ب» ماده ( )119قانون مدیریت خدمات كشوری
بند «ب» ماده ( )113قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل اصالح و بندهای ذیل به آن افزوده میشود.
ترکيب هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی بهشرح زیر تعيين میشود:
 .1وزیر تعاون کار و تأمين اجتماعی (رئيس)
 .2وزیر اقتصاد و امور دارایی
 .3وزیر صنعت ،معدن و تجارت
 .4جهاد کشاورزی
 .5رئيس سازمان برنامه و بودجه
 .6دو نفر نمایندگان کارفرمایان
 .7دو نفر نمایندگان کارگران
شيوه انتخاب بندهای « 6و  »7بهموجب آیيننامهای است که به تصویب هيئت وزیران میرسد.
ج) هیئتمدیره :مرکب از سه تا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نياز میباشد که ازسوی
هيئت امنا برای مدت چهار سال بهصورت موظف انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بالمانع بوده و از
ميان خود یک نفر را بهعنوان رئيس هيئتمدیره تعيين خواهند نمود.
د) مدیرعامل :فردی خارج از مجمع و هيئتمدیره که به پيشنهاد هيئتمدیره و تصویب هيئت امنا مربوطه
برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بالمانع میباشد.
ه) هیئت نظارت :مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نياز میباشد که ازسوی هيئت
امناء مربوطه برای مدت چهار سال انتخابخواهند شد و انتخاب مجدد آنها بالمانع میباشد (وظایف بازرس
قانونی بهعهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هيئت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه
خواهد نمود).
تبصره « »1ـ هيئت امنا جایگزین شورا یا مجمع در سازمانهای فوقالذکر است.
تبصره « - »0شرط عضویت در کليه سطوح براساس مصوبه هيئت وزیران خواهد بود و انتصاب افراد مزبور
پس از تأیيد احراز شرایط سمت ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور نافذ میباشد.
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ب) درج بودجه سازمان تأمین اجتماعي در بودجه عمومي كشور
دولت مكلف بودجه مصوب سازمان تأمين اجتماعی را هر ساله در پيوست بودجه کل کشور جهت اطالع
نمایندگان درج نماید.

ج) لغو قانون اصالح بند «ب» و تبصره « »9ماده ( )4قانون تأمین اجتماعي
قانون «اصالح بند «ب» و تبصره « »3ماده ( )4قانون تأمين اجتماعی» لغو و بند زیر بهعنوان بند «ب» و
تبصره زیر بهعنوان تبصره « »3به ماده ( )4قانون تأمين اجتماعی اضافه میگردد:
«ب» ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد
تبصره « »9حق بيمه با توجه به ماده ( )28این قانون توسط کارفرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت
میشود .آیيننامه این بند توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تدوین و به تصویب هيئت وزیران میرسد.

د) اصالح قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایي كه حداكثر  5نفر كارگر دارند مصوب 1950
در راستای حذف قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرمایی که حداکثر  5نفر کارگر دارند هر سال معادل
 21درصد حق بيمه از کارفرما اخذ میگردد به نحویکه در پایان  5سال  111درصد حق بيمه سهم کارفرما
ازسوی کارفرما پرداخت شود و قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرمایی که حداکثر  5نفر کارگر دارند
مصوب  1362لغو میگردد.

ه) اصالح ماده ( )77قانون تأمین اجتماعي
ماده ( )77قانون تأمين اجتماعی و تبصره آن بهشرح زیر اصالح میگردد:
ميزان مستمری بازنشستگی عبارت است از  1/31متوسط مزد یا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت
حق بيمه مشروط بر اینكه از 111درصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره « »1متوسط مزد یا حقوق عبارت است از ميانگين حقوق و مزایای آخرین  5سال پرداخت حق بيمه
که متناسب با ميزان افزایش ساالنه دستمزدها بهروزرسانی میگردد .از ابتدای سال  1348هر سال ،یكسال
به  5سال ميانگين اضافه میگردد تا به  21سال برسد .نحوه احتساب ميزان بهروزرسانی براساس آیيننامهای
است که به پيشنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به تصویب هيئت وزیران میرسد.
تبصره « »0به ازا هر سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بيمه مازاد بر  31سال به استثنا سوابق ارفاقی معادل
 5درصد حداقل دستمزد سال برقراری به مستمری موضوع این ماده اضافه میگردد.
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و) جلوگیری از تصویب قوانین برای گسترش بازنشستگي پیش از موعد
الزم است دیگر قانونی درخصوص بازنشستگی پيش از موعد تصویب نشود و طرحهایی که در این خصوص در
مجلس وجود دارد از دستور کار خارج شود.
طرح هایي كه هماكنون در دستور كار مجلس است:
 طرح استفساریه تبصره ( )2ماده ( )76قانون تأمين اجتماعی اصالحی مصوب 1381
 طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غيرستادی
 طرح شمول مشاغل سخت و زیانآور در مورد متصدیان مشاغل تجزیه و توزیع (موزعين) شاغل در
شرکت ملی پست
 طرح تأمين اجتماعی همگانی
 طرح بيمه مؤسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد

 . 8-0اقدامات نظارتي
الف) پیشبیني تدابیر اجرایي جهت بازپرداخت بدهيهای سنواتي جاری و معوق دولت
•

پيگيری اجرای ماده ( )12قانون برنامه ششم توسعه در قوانين بودجه سنواتی

•

پيگيری درج تعهدات جاری ساالنه دولت در بودجه ساالنه

ب) نظارت بر اجرای دقیق ماده ( )74قانون مدیریت خدمات كشوری
نظارت مجلس میتواند مبتنی بر ماده ( )74قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته و با نظاممند کردن
و نظارتپذیری حقوق و مزایای صندوق و شرکتهای تابعه ،بخشی از این راهكار که مربوط به هزینههای
اجرایی صندوق و شرکتهای سرمایهگذاری تابعه است را شامل گردد.
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پیوست ها
پیوست 1
امید به زندگي در بدو تولد و سن بازنشستگي در كشورهای مختلف
كشور

امید به زندگي در بدو تولد

سن بازنشستگي قانوني

سن بازنشستگي
پیش از موعد

مردان

زنان

مردان

زنان

مردان

زنان

ارمنستان

4/71

6/78

63

63

c

c

استراليا

3/81

3/84

65

65

c

c

آذربایجان

7/67

74

63

61

c

c

بحرین

8/75

6/77

61

55

d

d

بنگالدش

4/71

4/72

65

62

c

c

بوتان

2/64

7/64

56

56

برونئی

77

7/81

55

55

c
51

c
51

برمه

4/63

68

61

61

c

c

چين

3/74

3/77

61

61

c

c

فيجی

2/67

2/73

55

55

c

c

گرجستان

2/71

4/78

65

61

هنگ کنگ

2/81

4/86

65

65

c
61

c
61

هند

6/66

5/64

58

58

51

51

اندونزی

4/66

71

56

56

c

c

ایران

3/74

5/76

61

55

d

d

عراق

2/67

7/71

61

55

ژاپن

5/81

8/86

65

65

c
61

c
61

اردن

4/72

8/75

61

55

51

51

قزاقستان

1/67

4/75

63

58

c

c

کویت

5/73

8/75

51

51

c

c

قرقيزستان

5/66

5/74

63

58

c

c

الئوس

8/64

5/67

61

55

c

c

لبنان

6/77

3/81

64

64

d

d

مالزی

4/72

1/77

55

55

جزایر مارشال

4/71

4/75

61

61

c
55

c
55

ميكرونزی

1/68

1/71

65

65

61

61

نپال

2/68

1/71

58

58

c

c

نيوزیلند

6/74

3/83

65

65

عمان

1/75

2/74

61

55

c
45

c
45

پاکستان

3/65

2/67

61

55

55

51

پاالئو

4/64

5/76

62

62

c

c

پاپوا

5/61

8/64

55

55

c

c

فيليپين

4/64

8/71

61

61

قطر

3/77

4/74

61

61

c
41

c
41

51

كشور

امید به زندگي در بدو تولد

سن بازنشستگي قانوني

سن بازنشستگي
پیش از موعد

مردان

زنان

مردان

زنان

مردان

زنان

ساموا

4/71

8/76

65

65

c

c

عربستان سعودی

73

7/75

58

53

d

d

سنگاپور

5/81

4/84

55

55

جزایر سليمان

5/66

4/64

51

51

c
41

c
41

کره جنوبی

74

5/85

61

61

56

56

سری النكا

5/71

2/78

55

51

c

c

سوریه

64

5/76

61

55

تایوان

77

5/83

65

65

d
55

d
55

تاجيكستان

2/66

2/73

63

58

c

c

تایلند

1/71

4/77

55

55

ترکمنستان

5/61

4/64

62

57

c
52

c
48

ازبكستان

65

8/71

61

55

c

c

ویتنام

71

5/81

61

55

d

d

یمن

5/62

2/65

61

55

آلبانی

4/75

4/81

65

33/61

d
62

d
33/57

آندورا

6/81

85

65

65

اتریش

8/78

84

65

61

c
64

c
54

بالروس

68

2/78

61

55

بلژیک

1/78

2/83

65

65

c
62

c
62

بلغارستان

7/71

3/74

83/63

83/61

کرواسی

5/74

3/81

65

5/61

c
61

c
5/56

قبرس

78

4/82

65

65

63

63

جمهوری چک

3/75

4/81

63

33/62

61

33/54

دانمارک

5/78

7/82

65

65

استونی

8/72

4/81

63

63

c
61

c
61

فنالند

3/78

1/84

65

65

63

63

فرانسه

3/74

6/85

58/61

58/61

آلمان

6/78

2/83

42/65

42/65

c
63

c
63

یونان

7/78

84

67

62

c

c

گرنزی

8/74

3/85

65

65

c

c

مجارستان

8/72

1/74

5/63

5/63

c

c

ایسلند

5/81

7/83

67

67

c

c

ایرلند

3/74

1/83

66

66

ایتاليا

3/81

2/85

58/66

58/65

c
63

c
63

جرزی

3/74

4/84

65

65

63

63

التویا

7/64

4/78

75/62

75/62

75/61

75/61

ليختن اشتاین

7/81

4/83

64

64

61

61

ليتوانی

6/68

6/74

33/63

67/61

33/58

67/56

لوکزامورگ

5/81

84

65

65

c

c
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كشور

امید به زندگي در بدو تولد

سن بازنشستگي قانوني

سن بازنشستگي
پیش از موعد

مردان

زنان

مردان

زنان

مردان

زنان

مالت

6/74

84

62

62

61

61

مولداوی

4/67

7/75

62

57

موناکو

6/85

6/43

65

65

c
61

c
61

هلند

5/74

2/83

5/65

5/65

نروژ

8/74

8/83

67

67

c
62

c
62

لهستان

4/73

3/81

65

61

61

55

پرتقال

6/77

84

17/66

17/66

55

55

رومانی

6/71

7/78

65

25/61

61

25/55

روسيه

65

76

61

55

صربستان

4/72

3/78

65

61

c
56

c
55

جمهوری اسلواکی

3/73

3/81

62

62

61

61

اسلوونی

3/77

4/83

65

65

33/54

54

اسپانيا

2/81

1/86

33/65

33/65

33/63

33/63

سوئد

2/81

8/83

سویيس

8/81

85

e
65

e
64

e
63

e
62

ترکيه

72

5/78

61

58

c

c

اوکراین

3/66

4/76

61

5/57

c

c

انگلستان

3/74

4/82

65

63

c

c

: cبازنشستگی زودهنگام وجود ندارد و یا اطالعات آن در دسترس نيست.
 : Dبازنشستگی زودهنگام به شرایط دیگری به جز سن بستگی دارد.
 : eسن بازنشستگی منعطف است.
Source:Social Security Programs Throughout the World.
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پیوست 0
سن بازنشستگي مردان و زنان در كشورهای مختلف و برنامه افزایش آن
سن بازنشستگي مردان

سن بازنشستگي زنان

برنامه افزایش سن بازنشستگي

كشور
اسپانيا

 65سال و  5ماه

 65سال و  5ماه

 67سال ()2127

استراليا

 65سال

 61سال

 65سال ()2133

استونی

 63سال و  3ماه

 63سال و  3ماه

 65سال ()2126

اسلواکی

 62سال و  2ماه

 54تا  62سال و  2ماه

بيش از  62سال ()2117

اسلوونی

 65سال

 65سال

-

انگلستان

 65سال

 63سال و  7ماه

بيش از  67سال ()2128

ایتاليا

 66سال و  7ماه

 65سال و  7ماه

بيش از  67سال ()2122

ایرلند

 66سال

 66سال

 68سال ()2128

ایسلند

 67سال

 67سال

 64سال ()2124

آلمان

 65سال و  5ماه

 65سال و  5ماه

 67سال ()2131

آمریكا

 66سال

 66سال

 67سال ()2127

بلژیک

 65سال

 65سال

 67سال ()2131

بلغارستان

 65سال

 62سال

زنان به  63سال ()2121

پرتغال

 66سال و  3ماه

 66سال و  3ماه

چک

 63سال و  2ماه

 58سال و  4ماه

 67سال ()2141

دانمارک

 65سال

 67سال

بيش از  67سال ()2131

رومانی

 65سال

 61سال و  6ماه

زنان به  63سال ()2131

ژاپن

 62سال

 61سال

 65سال ()2125

سوئيس

 65سال

 64سال

 65سال ()2121

فرانسه

 65سال و  4ماه

 65سال و  4ماه

 67سال ()2123

فنالند

 63تا  68سال

 63تا  68سال

 65سال ()2127

قبرس

 65سال

 65سال

بيش از  65سال ()2118

کانادا

 65سال

 65سال

-

کرواسی

 65سال

 61سال و  4ماه

 67سال ()2138

لهستان

 65سال و  7ماه

 61سال و  7ماه

-

ليتوانی

 63سال و  6ماه

 62سال

 65سال ()2126

 62سال

 62سال

 62سال ()2127

 62سال و  6ماه

 62سال و  6ماه

 65سال ()2122

نروژ

 62سال

 62سال

-

هلند

 65سال و  4ماه

 65سال و  4ماه

بيش از  67سال ()2122

یونان

 67سال

 67سال

بيش از  67سال ()2121

مالت
مجارستان
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منابع و مآخذ
 .1بانک جهانی ،ناظر اقتصادی ایران بهبود نفتمحور ،گروه مطالعات جهانی اقتصاد کالن و مدیریت مالی
خاورميانه و شمال آفریقا ،بهار .1346
 .2رجبی ،زهرا و گرامی ،اصغر .بررسی وضعيت مالی ،بيمهای و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی ،معاونت
اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تيرماه .1346
 .3صندوق بينالمللی پول ،گزارش صندوق بينالمللی پول در موضوع صندوقهای بيمه بازنشستگی ،گزارش فنی
جوالی .2117
 .4مشيریتبریزی ،حسين ،گزارش خط ریسک نقدی و تعهدی و نياز به جذب بيمه شده ،سازمان تأمين اجتماعی،
.1346
 .5علينقی خانی ،هدیه .گزارش توصيفی و تحليلی از شاخصهای مهم بيمهای در سازمان تأمين اجتماعی سازمان
تأمين اجتماعی ،خرداد .1345
 .6سالنامه آماری سازمان تأمين اجتماعی سال  ،1345دفتر آمار و محاسبات اقتصادى و اجتماعى سازمان تأمين
اجتماعی.1346 ،
 .7تهموری ،سعيد .اصالحات اخير مستمریهای بازنشستگی و توزیع آن ،مؤسسه عالی پژوهش سازمان تأمين
اجتماعی.
 .8رضایی ،ناهيد وهمكاران .ده چالش جهانی تأمين اجتماعی ،نشریه تازههای هفتگی تأمين اجتماعی ،شماره
پياپی  ، 45اداره کل امور بينالملل سازمان تأمين اجتماعی ،تهران.1345 ،
 .4شهریار محمودزاده احمدینژاد ،بهزاد گرامی ،اشكان محمد قشقایی .آسيبشناسی سرمایهگذاری در
صندوقهای بازنشستگی عمومی ایران معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،خرداد.1346 ،
 .11جعفری ،هدی .مروری بر کفایت مستمریها در صندوق بازنشستگی کشوری مؤسسه راهبردهای بازنشستگی
صبا.1346 ،
 .11یحيوى رازليقى،حسن .مروری بر اصالحات بازنشستگی در کشورهای منتخب ،نشر یزدا (به سفارش مؤسسة
راهبردهای بازنشستگی صبا) ،تهران.1345 ،
 .12ترک تبریزی ،مجتبی .توزیع سن ،سابقه و دستمزد بيمهشدگان فعال در سال  ،1344سازمان تأمين
اجتماعی.1346 ،
 .13مشيریتبریزی ،حسين .گزارش اصالحات پارامتریک در سازمان تأمين اجتماعی.1345 ،
 .14مشيریتبریزی ،حسين .گزارش مهمترین دليل ایجاد عدم تعادل و پایداری مالی سازمان ،سازمان تأمين
اجتماعی.1345 ،
 .15کریمی ،مریم .گزارش توصيفی جامع مستمریبگيران در سال  ،1344سازمان تأمين اجتماعی.1345 ،
 .16اباگلزاده کشتلی ،عباس .آسيبشناسی سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی عمومی ایران معاونت
اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،خردادماه .1346
 .17سازمان تأمين اجتماعی از نگاه آمار ( )1341-1341دفتر آمار و محاسبات اقتصادى و اجتماعى سازمان
تأمين اجتماعی.1344 ،
 .18عزیزخانی ،فاطمه و موسوینيک ،سيدهادی .واکاوی افزایش اشتغال در سالهای  1344و  ،1345مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.1346 ،
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 .14کریمی ،کيانا .مروری بر داراییهای صندوقهای بازنشستگی در سال  ،2116معاونت اقتصادی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،خرداد .1346
 .21صندوقهای بازنشستگی پيشران توسعه ملی .معاونت اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،خرداد
.1346
 .21دیوان محاسبات کشور .گزارش عملكرد سازمان تأمين اجتماعی .هيئت حسابرسی امور اجتماعی (هيئت
یازدهم)،گروه بيمههای اجتماعی (دوم).1346 .
22. Islamic Republic of Iran The Pension System in Iran:Challenges and
Opportunities. Middle East and North Africa Social and Human Development
Group (MNSHD) World Bank. September 2003.
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